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               USB to parallel Card  
                 By pramool buanoi CNCtak.com 
 

 
The Product Information: 

200KHz,4 axis output, frequency 200KHz. Use 10MHz high-speed optical   
coupling to isolate electric power ,16 Input , 7 Output , PWM output  , Signal 
Sensor for Spindle actual speed is displayed 

��������� 

  1.  Support all the Mach3 version, including the latest edition: Mach3 
R3.042.040  

   รองรับ  Mach3 R3.042.040  การติดตั้ง Mach ตามปกติ   จะเลือก parallel 
port Drive หรือไมก็ได 
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2. Support all the Windows version, Including the latest edition :Windows7. 

    รองรับ  Windows7. 

3.No Driver needed for USB, All the Windows version can be used as soon you 
insert in it. 

    หลังจากลง Mach3 แลว ไมตอง Driver เพียง Choppy file  : USBMove.dll   ที่แนบ
มาให ไปวางใน  : C:\MACH3\Plugin\usbmove.dll ก็สามารถใช Card รวมกับ Mach3 ได
แลว   

4. Fully support USB hot swapping, to monitor USB attachment state any time. 
While Mach3 are working, if you up root USB cable, then plug it also can make it 
work at once. 

    เมือเปด Mach3 ข้ึนมาใชงาน  จะมี dialogue ของ Motion Control Hardware plug-in 
Sensed   ใหเลือก  Xulifeng-Mach3- USB- MOTION-Card   ตามรูปภาพ  
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        และจะมี่ Monitor แสดงสถานการณเชื่อมตอ กับ USB  

5.Support four shaft linkage. Including inching, as well as four shaft linkage. To 
support the following functions: Automatic tool-setting, electronic hand 
wheel, software limit, software backlash 

6. Speed: 48M, so you don’t need to use PC. The Signal is independently 
processed by the Movement Control Cards, Ensuring that you get really real-time 
information and reliability. 

7. Get 200KHz output, Link to Stepping/Service. 

8. Have status indicator. Can indicate Mach3 attachment, and USB connectivity, 
when it is on, all kinds of state are clear for you at a glance. 

9. Have 16 input indicators, It Clearly indicates the status of signal-input. 

      มี 16 Input ใหเลือก ใช โดย เปน  Opto Isolator โดยจะตองตอกบัแหลงจายไฟ 5 
หรือ 12 หรือ 24  Volt เสมอ ทั้งน้ีจะตองเลือกใช  Resistor เพื่อ Limit กระแสไฟฟาให
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เหมาะสม  โดย  Input ไมเกิน 5 V. ตอเขาไปโดยตรงได หาก Input เกิน 5 โวลต   ให
เลือก Resistor ดังน้ี   เชน   12 V  resistor   1.5 K      24 V    resistor 3 K  

 

 

          การตอกับอุปกรณทาง Input เชน E-stop ,limit switch , Switch  Start  Stop  
Reset  Feed Hold , MPG  ฯลฯ  
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10.Have Speed-measurement function, The Spindle actual speed is displayed on 
the Mach3 interface in real time. And innovatively provide real-time speed graph, 
making the speed variations clear and lively.  

  สามารถตอ สัญญาณ Input วัดความเร็วจริงของ Spindle Motor ได โดยใช Sensor 
แบบ แมเหล็ก แบบ Photo Transistor ฯลฯ  ตอกบั  S+ S- 

 

 

โดย Setup ใน Mach 3  ใน Input signal   Index   
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11. การควบคุมความเร็ว ของ Spindle Motor (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หัวขอที่ 6 หนาที่ 
19 ) 

โดยใชสัญญา PWM และเลือกแหลงจายไฟฟามาจากภายในบอรด จะไห แรงเคลื่อน
ควบคุม VFD หรือ Spindle Motor  0-5 Volt  
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 โดยนําสัญณาณ PWM ไปเปลี่ยนเปนแรงดันไฟฟา 0-5 V หรือ 0-10 V เพื่อนําไปขับ 
Spindle ดวย VFD (Variable Frequency Drive) หรือ นําไปควบคุมวงจร electronic เพื่อ
ขับความเร็วอมรเตอร  ชนิด Universal motor  (หาอุปกรณไดที่ CNCtak.com) 

11.Have on-board isolation power supply, NO external power supply Simplify the 
requirements of electric power supply. It’s convenient to connect external power 
supply can also be used, so you can have any choice you like. 

 ในบอร แยกจายไฟฟาเปน 3 ชุด แบบ Opto  isolator  

1.จาก USB   2. แหลงจายไฟฟา จาก สัญญาณทาง Input     3. 2. แหลงจายไฟฟา จาก 
สัญญาณทาง Out put      

 

12.There are 10 super-speed 10 MHz light-couplers, 24General light-couplers, so 
the total amounts of light-couplers are up to 34. Isolate all the input/output. The 
High costs design provides a complete anti-jamming function and perfect 
security protection 

 ใช IC  light-couplers ที่ความถี่สูง Ultra High Speed   10 MBd เบอร  6 N137 

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/30862/TOSHIBA/6N137.html 
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การตอนําไปใชงานกับ MACH3 

 

โดย signal  จาก MACH3 เปน  Active  Low  ใน pin ตามตาราง  
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Configuration input signal   
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    Output Connection 
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