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Onze primeur tijdens de Demoweek 2019

Het HEIDENHAIN Application Centre
Tradities zijn er om levend te houden. Dus doet HEIDENHAIN ook in het voorjaar van
2019 opnieuw mee met de Demoweek, inmiddels een vaste factor in onze externe promotie als innovatieve high-tech organisatie. Acht toonaangevende techniekbedrijven in
de omgeving van Ede en Veenendaal openen tijdens de Demoweek hun deuren voor
geïnteresseerden. Jaap Bazuin, managing director HEIDENHAIN Nederland B.V.: “Voor
ons een uitstekende gelegenheid om in een ontspannen sfeer de laatste innovaties op
het gebied van bijvoorbeeld onze meet- en tastsystemen, contourbesturingen en automatisering te tonen. En als primeur hebben wij het HEIDENHAIN Application Centre.”

“De Demoweek dient verschillende doelen, maar steeds belangrijker
wordt het om ook de jeugd uit de regio te interesseren voor een studie, en later hopelijk loopbaan, in de techniek. Met de vergrijzing, en
dus aanstaande uitstroom in de technische sector voor de deur, wint
dit doel steeds meer aan urgentie.”

State-of-the-art Application Centre voor rendementsgerichte eindgebruikers

ALGEMEEN

Jaap Bazuin: “De verbouwing voor een innovatief Application Centre
in ons pand in Ede is inmiddels gestart. We gaan hier onder andere
een hightech 5-assig bewerkingscentrum plaatsen, bedoeld voor trainingen direct aan de machine. Er staan al eenvoudigere bewerkingsmachines, maar zo’n geavanceerde CNC-machine ontbreekt nog.
Ook zal HEIDENHAIN een ruimte inrichten voor workshops en presentaties, gericht op de eindgebruikers. Zo willen wij met onze klanten een nog meer inhoudelijke samenwerking op gang brengen. Via
trainingen kunnen zij het optimale rendement halen uit de vele mogelijkheden van onze besturingen en applicaties.” Waarschijnlijk opent
het nieuwe Application Centre tijdens de Demoweek in het voorjaar
2019 haar deuren.

Extra ondersteuning voor gebruikers van
HEIDENHAIN-producten
Application Centre Duitsland

19-22 maart 2019
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Trainingen, workshops en presentaties
Jaap Bazuin: “Het idee achter dit Application Centre is te laten zien
dat er nog meer rendement uit een machine met een HEIDENHAIN
besturing te halen is. De beste manier om dat te bereiken, is door
onze doelgroepen in het Application Centre eigenhandig te laten
ondervinden wat de vele mogelijkheden zijn. Primair bedoeld om de
eindgebruikers, vooral operators, meer te ondersteunen met uitleg
over de applicaties, gekoppeld aan de praktische oplossingen van
HEIDENHAIN. Ook mogen zij in het Application Centre zelf aan de

5-assig bewerkingscentrum

slag met onze nieuwste producten, systemen en software om zo de
nieuwste mogelijkheden te ervaren.”

Het Application Centre is eveneens interessant voor bijvoorbeeld
CAD-CAM softwareleveranciers, automatiseerders die robots maken
en koppelen aan machines tot en met de machinefabrikanten. Jaap
Bazuin: “Ook in het licht van Industry 4.0, ofwel Connected Machining,
is dit van belang omdat we vanuit één Application Centre alle, door
de nieuwste technieken verbonden partijen, bijeen brengen en informeren en inspireren.”

Multifunctionele ondersteuning
Het nieuwe Application Centre zal dus multifunctioneel zijn. Jaap
Bazuin: “Uiteraard wordt dit de ideale omgeving voor het geven van
onze trainingen, ondersteund door onze state-of-the-art oplossingen.
Met het plaatsen van een 5-assig bewerkingscentrum, kunnen wij
hiermee alle functionaliteiten van deze CNC-machine trainen. Dit kan
individueel, maar uiteraard ook in groepsverband. Ook zal ons trainingsaanbod hierdoor uitbreiden, bijvoorbeeld voor het gebruik van
de tastsystemen. Tot slot zal HEIDENHAIN een ruimte inrichten voor
workshops en presentaties, vooral voor de eindgebruikers, als aanvulling op onze trainingen.”

Peter Jansen is onze Application Engineer Machine Tools en heeft al
jarenlange ervaring met de mogelijkheden van onze besturingen.
Jaap Bazuin: “Peter zal hier een belangrijke rol gaan spelen in ons
Application Centre. Naast het geven van de trainingen besteedt Peter
zijn tijd ook aan de beantwoording van technische vragen van klanten
en het geven van workshops.”

Onze oplossingen kunnen het verschil maken
Tot slot benadrukt Jaap Bazuin het volgende: “Deze uitgave van ons
magazine is gevuld met gevarieerde artikelen, zoals over onze nieuwe producten. De rode draad in onze uiteenlopende innovaties, zijn
stuk-voor-stuk bedoeld om voor de klant, dus de eindgebruiker, het
productieproces te vereenvoudigen. Onze oplossingen bieden in een
Industry 4.0 omgeving onze eindgebruikers nog meer efficiency. Zo
kunnen zij in hun specifieke markt een nóg betere partner voor hún
klanten worden. Hoe? Door betere producten, slimmere benutting
van machines en een optimale connectivity in de industriële omgevingen waarbinnen deze eindgebruikers hun werk doen. Zodat zij het
verschil kunnen maken op basis van hun eigen core competence.”
+
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Interessant voor veel doelgroepen

Praktische ondersteuning door onze eigen
Application Engineer Machine Tools

Specto ST 3087 RC: speciale meettaster van HEIDENHAIN

Unieke oplossing voor meting direct
in het proces

METROLOGIE

Het direct controleren van vervaardigde
componenten in de machine, of op zijn
minst in de buurt van de productie in de
werkplaats, verhoogt de nauwkeurigheid
en bespaart kosten en tijd. Voor deze cruciale in-proces-meting ontwikkelde
HEIDENHAIN speciale meettasters.
Het gaat om de nieuwe meettaster Specto ST 3087 RC.
Waarbij RC staat voor Raw Conditions. Een welverdiende
toevoeging. Want de zeer fijngevoelige Specto ST 3087 RC
is tegelijkertijd zeer goed beschermd tegen stof en vocht,
zoals vaak aanwezig in industriële omgevingen. Deze
Specto-tasters komen het beste tot hun recht in geautomatiseerde testopstellingen of multipoint testbanken in productieomgevingen. Ze zijn mechanisch opvallend sterk en
robuust en absoluut beschermd tegen stof en vocht.
Daardoor is in alle industriële omstandigheden ter plekke
uiterst nauwkeurig te meten of de gerealiseerde specificaties binnen de opgegeven toleranties vallen.

Direct meten ín de productieruimte,
beschermd tegen vuil en vocht
De Specto ST 3087 RC is voorzien van een speciale en sterke behuizing voor in-proces metingen. In de ruststand sluit
een spatbescherming de meetpen in de behuizing af. Voor
een meting, beweegt alléén de meetpen in de balg van de
behuizing met behulp van perslucht. Daarmee is de Specto
ST 3087 RC goed beschermd tijdens de feitelijke meting.

Zeer nauwkeurige positiewaarden
Het optisch scannen levert zeer nauwkeurige positiewaarden op, met een maximale afwijking van minder dan 1 µm
bij een meetweg van 30 mm. Door deze meetweg van 30
mm en de hoge nauwkeurigheid over de slag zijn verschillende componenten op hetzelfde apparaat te meten. Door
het foto-elektrische scannen, in combinatie met de kogelgeleiding van de meetstift, is het ook mogelijk om schuine
vlakken goed en reproduceerbaar te meten. De cyclustijd
voor metingen bedraagt minder dan 1,5 s.
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Verhoging van productiviteit en efficiëntie
De Specto ST 3087 RC verhoogt de productiviteit en efficiëntie, vooral in toepassingen waar het vanwege de
beperkte tijd of nauwkeurigheid niet mogelijk is om het
werkstuk op een afzonderlijke armatuur te klemmen en de
bewerkingshandeling te controleren. In plaats daarvan integreert de meettaster het precisiemeetproces direct in het
productieproces.

Absoluut en veilig meten
De AT 1218 meettasters met 12 mm meetweg en AT 3018
met 30 mm meetweg uit de Acanto-reeks bepalen de
absolute positiewaarde voor elke meetopdracht. Meetfouten als gevolg van te hoge meetpinsnelheden zoals stuiteren of overmatige trillingen, die optreden bij incrementele
meetinstrumenten bij zeer dynamische meetopdrachten in
testbanken, zijn uitgesloten. De absolute positiewaarde
wordt bepaald door de tasters met een maximale afwijking
van ± 1 µm in de versie met 12 mm meetweg of ± 2 µm
met 30 mm meetweg. +
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NIEUW

QUADRA-CHEK 2000

Eenvoudig en betrouwbaar meten
voor kwaliteitscontrole

METROLOGIE

Ontdek nu ook de QUADRA-CHEK 2000!
Speciaal door HEIDENHAIN ontwikkeld voor
dagelijkse kwaliteitscontrole. Een ideale
nieuwe digitale collega voor operators.
Gebaseerd op hetzelfde softwareplatform
als dat van de QUADRA-CHEK 3000.
De 2000-variant maakt de QUADRACHEK-productfamilie compleet!

Perfect voor handmatige processen
De QUADRA-CHEK 2000 is een perfect voorbeeld
van hoe moderne elektronica handmatige processen
kan ondersteunen en vereenvoudigen. Met makkelijk te bedienen touchscreen, interactief in gebruik
en met gebruiksvriendelijke software.

Meer doen met data
De QUADRA-CHEK 2000 mag niet ontbreken als
vast item in meetkamers van productiebedrijven. De
meest uiteenlopende meetapparaten zijn er op aan te
sluiten, voor snelle en secure metingen om te beoor-

COLOFON

6

HEIDENHAINinfo is een uitgave van
HEIDENHAIN NEDERLAND B.V.
Het blad verschijnt periodiek en wordt
gratis toegezonden aan haar relaties.

Redactiesecretariaat en administratie:
Mevrouw L. Bosma
Adreswijzigingen s.v.p. doorgeven via
email: documentatie@heidenhain.nl

METROLOGIE

delen of de praktijk klopt met de tekening. Het visualiseert de afmetingen van producten, slaat deze data op én laat deze eenvoudig
weer opvragen. Eveneens laat deze data zich naar een netwerk sturen, zijn er analyses mee te maken, zijn de gegevens te protocolleren
én tot in lengte van dagen opvraagbaar.

Snel, eenvoudig en nauwkeurig meten
Operators voeren de metingen met de QUADRA-CHEK 2000 snel,
eenvoudig en nauwkeurig uit. Dit verloopt via cross hairs of met een
optische kantentaster op profielprojectoren, meetmicroscopen en
2D-meetmachines met maximaal drie assen.

Touchscreen met intuïtieve lay-out
Op het 7-inch kleuren touchscreen met hoge resolutie toont de
QUADRA-CHEK 2000 alle vereiste informatie in een overzichtelijke
en gemakkelijk te begrijpen lay-out. De scherminhoud is contextgevoelig en toont alleen die functies die beschikbaar zijn in de feitelijke
werksituatie. Uiterst praktisch voor een snelle en intuïtieve bediening.

Verschillende voorgedefinieerde geometriehulpmiddelen
Met de QUADRA-CHEK 2000 realiseert de gebruiker meetpunten op
vlakke tweedimensionale contouren. Handmatig met dradenkruis of
automatisch via optische randdetectie (OED). Zowel in de handmatige als automatische modus biedt de eenheid verschillende voorgedefinieerde geometriehulpmiddelen voor het opnemen van tweedimensionele contoureigenschappen.

Makkelijk meten met Measure Magic
De functie "Measure Magic" maakt het meten bijzonder gemakkelijk.
Deze gebruikt de verkregen meetpunten om automatisch de passende geometrie te selecteren. Als de optische kantdetectie is geactiveerd, detecteert het geselecteerde gereedschap het eigenlijke
meetpunt alleen nadat het een rand passeert. Deze objectieve
methode voor het meten zorgt voor een hoge mate van reproduceerbaarheid en minimaliseert meetonzekerheid. Voor complexe en repetitieve meettaken kan de gebruiker het meetprogramma automatisch
opslaan en op elk gewenst moment uitvoeren.

Construeren en definiëren van functies
Voordelen in vogelvlucht:

• De QUADRA-CHEK 2000 is een gebruikersvriendelijk systeem
• Geschikt voor snelle en zeer nauwkeurige meetprocessen
• Voorzien van alle noodzakelijke soft- en hardware
• In één compact apparaat, prima op te nemen in een netwerk

Copernicuslaan 34, 6716 BM EDE
Tel. (0318) 58 18 00
www.heidenhain.nl
Hoofdredactie: ing. J.E. Bazuin
Redactie: ing. N.Th. Schuitemaker

Naast de meetfuncties biedt de QUADRA-CHEK 2000 functionaliteit
voor het construeren en definiëren van functies. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om verbanden te leggen tussen contourkenmerken, zoals de afstand tussen twee cirkelmiddelpunten of de hoek van
twee lijnen. Hierdoor kan de gebruiker geometrie-eigenschappen
definiëren die niet direct meetbaar zijn. +

Eindredactie en realisatie:
Enterprise Communications, Huissen
www.enterprise-comm.nl
Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.
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Peter Jansen HEIDENHAIN: verrassende trainingsopzet

TNC-GEBRUIK

Meer flexibiliteit, gemak en leereffect
voor operators
Operators die méér uit hun HEIDENHAIN besturing willen halen kunnen iedere week
starten om hun kennis te verbeteren. Voorheen besloegen die trainingen vijf dagen,
verdeeld over twee aaneengesloten werkweken. Ruim een jaar geleden heeft
HEIDENHAIN deze aanpak succesvol gewijzigd in het voordeel van de cursisten.

Elke week instappen, wel zo flexibel
Peter Jansen is Application Engineer Machine Tools bij HEIDENHAIN
en geeft de training ‘efficiënt programmeren’ aan CNC operators:
“Een ideale training om als machinebediener snel de mogelijkheden
van de HEIDENHAIN besturing te leren benutten. Een collega van
mij, Bert Plomp, geeft de vervolgtraining ‘advanced programmeren’
voor gevorderden.” Peter Jansen legt de nieuwe trainingsopzet
enthousiast uit: “Operators kunnen nu wekelijks elke donderdag
instappen op de training van hun voorkeur: de ene week start de
basistraining ‘Efficiënt TNC programmeren’ en de week daarop de
vervolgtraining ‘Advanced TNC programmeren’. Elke training duurt
nu geen vijf dagen in totaal zoals eerder, maar vier dagen, verdeeld
over acht weken. Deelnemers hebben dus om de twee weken één
lesdag. Deze cyclus herhaalt zich voortdurend, je kunt instappen
wanneer dat je schikt.”

gever, veel minder aaneengesloten tijdbeslag, waardoor de operator
de training van haar of zijn keuze makkelijker combineert met de
dagelijkse werkzaamheden.” Weliswaar zitten de deelnemers fysiek
bij elkaar in één leslokaal, maar ieder volgt de training op haar of zijn
eigen niveau en in hun eigen tempo.

Aandacht voor instappen op het juiste niveau
Peter Jansen: “De inhoudelijke kern is dat we de training voornamelijk vanuit de software van de besturing aanvliegen, want de machines waar de operators deze toepassen, kunnen uiteraard enorm
variëren.” Mocht een cursist voor de training ‘efficiënt programmeren’ komen en zijn of haar niveau ligt eigenlijk hoger? Dan wordt er
door de beide trainers Peter Jansen en Bert Plomp snel geschakeld
om deze cursist, indien deze dat wil, na overleg direct te laten instromen bij de training ‘advanced programmeren’.

In je eigen tempo en op je eigen niveau
De winst van de nieuwe trainingsopzet voor machinebedieners is
helder, volgens Peter Jansen: “Zij kunnen flexibeler instromen, het
moment bepalen zij zelf, in balans met hun reguliere werkzaamheden. Eveneens kunnen zij direct na een trainingsdag het geleerde
bij hun werkgever in praktijk brengen. Ook ervaren zij, en hun werk-
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Meer mogelijkheden leren benutten
Peter Jansen: “Lang niet altijd benutten de gebruikers alle mogelijkheden van onze besturingen en tegelijkertijd voegt HEIDENHAIN
regelmatig nieuwe functies toe. Door onze trainingen is de cursist
dan weer snel up-to-date en leert hij of zij het maximale uit de machi-

TNC-GEBRUIK

nes te halen. Als deelnemers na twee weken opnieuw voor een trainingsdag terugkomen, weet ik exact vanaf welk punt zij de draad
weer kunnen oppakken.” Naast verdieping in de vele mogelijkheden
van de besturingen van HEIDENHAIN zijn er meer voordelen, benadrukt Peter Jansen: “Onze trainingen leren de cursist in een uitgebalanceerde samenhang snelheid, betrouwbaarheid en gestructureerdheid in de programmering te verbeteren.”

Leren via een interactief programma
Peter Jansen geeft aan dat de manier van leren niet klassikaal is,
maar via een interactief programma verloopt, onder andere met filmpjes en foto’s: “De cursisten kunnen hier zelf hun informatie in
opzoeken, als onderdeel van het leerproces. Ze hebben ook een
werkboek waarin de vragen gesteld worden. Aanvullend leren de cursisten vanuit een tekenpakket alle functies van de HEIDENHAIN
besturingen benutten. Het is dus voor een groot deel een zelflerende
en zelfstartende training. De cursisten gaan met gerichte opdrachten
aan de slag en ik ben er voor de uitleg, beantwoording van vragen en
coaching.”

Intensief betrokken bij toekomstig te openen
Application Centre
Eveneens is Peter Jansen betrokken bij de ontwikkeling en geplande
opening van het nieuwe Application Centre van HEIDENHAIN
NEDERLAND in Ede: “In een separaat artikel in dit magazine gaan
we daar dieper op in.”

“Cursisten kunnen
flexibeler instromen,
het startmoment
bepalen zij zelf”

Jansen eerder werkzaam voor was en waar docent Bert Plomp werkzaam is, en ROC Friese Poort: “Het is de bedoeling door heel
Nederland, per regio, goede scholingspartners te selecteren en deze
officieel aan te stellen. Zij mogen de HEIDENHAIN trainingen, geven
inclusief de verstrekking van het bijbehorende officiële certificaat.”

Ook aanmelden voor een programmeercursus?
Focus op werving regionale scholingspartners
In lijn met haar aanstaande Application Centre én eigen trainingsactiviteiten focust HEIDENHAIN op het aangaan van goede relaties met
erkende scholingspartners. Inmiddels zijn dit STODT, waar Peter

Dat doet u snel en probleemloos via www.heidenhain.nl/cursussen
waar u alle startmomenten van zowel de basistraining ‘Efficiënt TNC
programmeren’ als de vervolgtraining ‘Advanced TNC programmeren’, en de andere trainingen die we verzorgen, terugvindt. Dát plant
wel zo gemakkelijk. Graag tot ziens! +
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Service monteur Kevin van den Berg:

TNC-GEBRUIK

“De training bij HEIDENHAIN is heel praktisch gericht”
Kevin van den Berg is service monteur bij Promas, dat gevestigd is in Maasbree bij Venlo: “Wij importeren en verkopen in Nederland machines voor de metaalindustrie. Vooral onze CNC draai- en freesbanken leveren wij inclusief de besturing van HEIDENHAIN.” Kevin van den Berg is niet alleen service
monteur, maar geeft sinds kort ook uitleg aan de klanten na installatie, zowel over de machine als over
de besturing van HEIDENHAIN.
“In de praktijk vond ik al doende uit hoe de besturing werkte, maar nu ik uitleg mag geven aan onze klanten, wil ik mijn basiskennis uitbreiden. Daarom volg ik de training ‘efficiënt programmeren’ bij HEIDENHAIN in Ede. Een prima manier om in korte tijd, passend in mijn eigen
agenda, mijn kennis op peil te brengen.”

Accent op basistraining
Na de installatie van de machines van Promas bij
de klant, blijft Kevin van den Berg nog één tot twee
dagen om de bedieners de machine uit te leggen.
Hierbij komt ook de basis van de besturing aan de
orde: “Iedere machine biedt andere opties en dit is
sterk klantbepaald. Het is mijn taak om in ieder
geval de basistraining te geven. Naast training op
locatie bij de klant kan ik ook in de showroom van
Promas een demo geven hoe je programmeert op
de machine. Deze kennis doe ik op in de basistraining van HEIDENHAIN.”

Ook klanten kunnen zich verdiepen

POSITIE-FEEDBACK

Het is heel leuk om onze klanten op die manier te
laten zien wat er met hun nieuwe machine, inclusief de besturing van HEIDENHAIN, allemaal
mogelijk is, vindt Kevin van den Berg: “Vervolgens
maken de klanten zelf hun programma’s voor hun
eigen producten. Mochten onze klanten vervolgens nóg dieper in de materie willen duiken, dan
kunnen zij zich inschrijven voor de vervolgtraining
‘Advanced TNC programmeren’ van HEIDENHAIN.”
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Continue data-uitwisseling via bi-directionele EnDat 2.2-interface

Dialoog tussen meettasters en besturing levert
De mogelijkheden van de HEIDENHAIN 3D-tastsystemen
TS 460, TT 460 en de nieuwe ontvanger SE 661 zijn opnieuw verruimd
met de introductie van de nieuwe bi-directionele EnDat 2.2-interface
in deze 3D-tasters. Met deze interface kunnen meer details tussen de
TNC en de tasters worden uitgewisseld dan voorheen mogelijk was.
Een belangrijk voordeel is dat de besturing altijd de juiste positie kan
bepalen, ongeacht de aantastsnelheid.

“Het is uitdagend om onze klanten
TNC-GEBRUIK

te laten zien wat er met de
besturing van HEIDENHAIN
allemaal mogelijk is”
Training is praktisch gericht
Kevin van den Berg heeft zelf ook altijd gewerkt
met machines voorzien van besturingen van
HEIDENHAIN: “Het is redelijk eenvoudig om mee
te werken. Ook als je ermee start, heb je vrij snel
onder de knie hoe je een product maakt of een
werkstuk programmeert.” Deze training bij
HEIDENHAIN ervaart Kevin van den Berg als praktijkgericht: “Je krijgt een map met opdrachten en
software op de computer. Nadat je alle stappen
hebt doorlopen, krijg je een tekening en die moet je
gaan programmeren.”
De training is dus heel praktisch gericht. Wat je zelf
doet in de software, kom je ook concreet weer
tegen in de simulatie op het scherm. Ik heb bijvoorbeeld geoefend met het programmeren in een
cyclus en dat werkt gemakkelijk.” Ook vindt Kevin
van den Berg het prettig dat je op elk moment aan
de trainingen bij HEIDENHAIN kunt beginnen:
“Daardoor is de training beter te combineren met
mijn dagelijkse werkzaamheden.” +

POSITIE-FEEDBACK

voortdurend juiste positiebepaling
Met de bi-directionele EnDat 2.2-interface realiseert de gebruiker
een opmerkelijke toename in informatie-uitwisseling tussen besturing en tastsysteem. Die uitwisseling bleef voorheen bijvoorbeeld
beperkt tot ‘aan-uit’ signalen en de melding dat de batterijspanning
laag was. In feite laat de vernieuwde EnDat interface het tastsysteem en de besturing met elkaar praten in een continue digitale dialoog.

Altijd exact de juiste positie
Alle instellingen zijn eenvoudig te configureren op de gebruikersinterface van de besturing. De installatie is daarmee zeer eenvoudig.
Eveneens zijn er verschillende diagnostische waarden beschikbaar.
Omdat een tijdstempel nu samen met het triggersignaal wordt verzonden, kan de besturing, ongeacht de aantastsnelheid, voortdurend
+
de juiste positie bepalen.

11

Specialisme van drie dochterbedrijven van HEIDENHAIN
Encoders voor gebruik in vuile omgevingen
Een paar jaar geleden nam HEIDENHAIN het Oostenrijkse bedrijf AMO
over, gespecialiseerd in encoders. AMO heeft een uitstekende reputatie
met encoders die aan hoge eisen voldoen, voor de positieterugkoppeling in toepassingen die een hoge resolutie vereisen. Vanwege het inductieve aftastprincipe zijn de AMO encoders goed inzetbaar in vuile
omgevingen.

Nauwkeurig en hoge resolutie
De inductieve AMO encoders houden probleemloos en professioneel stand in de meest
uiteenlopende ruwe en vervuilde omgevingen:
Koelvloeistoffen, slurries en zware stofdeeltjes tot en met uitdagende werkomstandigheden met zware trillingen. In deze extreme
omstandigheden behouden de AMO encoders altijd de beloofde nauwkeurigheid en
hoge resolutie. De lineaire encoders van AMO
zijn leverbaar als ‘exposed kit’ of als ‘bearingguided’ versie.

ALGEMEEN

Eenvoudig te monteren
De hoekencoders worden geproduceerd met
een dunne tape zonder verbindingsnaad als
trommeltype. Dit maakt dat beide versies eenvoudig zijn te monteren op assen van verschillende afmetingen.

De encoders zijn beschikbaar in absolute versies met BiSS C, Fanuc,
Mitsubishi, Yaskawa en EnDat interfaces, de incrementele versies
met 1 Vpp & TTL.

Optimale toegang tot alle motion
control-oplossingen
Met de toevoeging van AMO
biedt HEIDENHAIN nu de meest
complete range encoders in de
branche. Via de verkooporganisatie van HEIDENHAIN heeft u voortaan een optimale toegang tot alle
motion control-oplossingen van dit
innovatieve en gespecialiseerde
bedrijf.

Geïnteresseerd? www.amo-gmbh.com/en/company

+

Zeer compacte en flexibele optische lineaire en
roterende encoders
NUMERIK JENA ontwikkelt, produceert en distribueert zeer compacte en flexibele optische lineaire en roterende encoders. Denk daarbij aan klant
specifieke meetlengtes, kabellengtes en meetresolutie. Goede voorbeelden hiervan zijn de kit
encoders type KIT L4 en LAK. Deze imponeren
niet alleen met hun bijzonder kleine afmetingen;
dankzij hun veelzijdigheid zijn ze ook universeel
toepasbaar.
Het motto? It’s
a matter of
precicion!
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HEIDENHAIN telt drie internationale dochters onder haar gelederen: AMO, NUMERIK JENA en
RSF Elektronik. Aan het toch al rijke assortiment van HEIDENHAIN voegen zij ieder iets specifieks toe.

Compacte en flexibele elektronische
lineaire meetsystemen
Met de overname van RSF Elektronik heeft HEIDENHAIN, in combinatie met de eigen producten, nu
alle mogelijke oplossingen in huis voor de lineaire meetsystemen, veelal toegepast in de metrologie,
bij gereedschapsmachines en in de halfgeleiderindustrie. Het gaat hier om zeer compacte en flexibele
lineaire meetsystemen. Denk aan klantspecifieke meetlengtes, kabellengtes en resoluties. Aanvullend
biedt RSF Elektronik digitale uitlezingen en klantspecifieke kabelsystemen.

Vanaf enkele micrometers tot nanometerbereik
Een onderscheidend kernelement van het assortiment zijn uiterst
nauwkeurige verdelingen die worden gerealiseerd met dunnelaagtechnologie op glas of op andere dragersubstraten.

Zowel open als gesloten systeem

Gesloten systemen

Ook de lineaire encoders van RSF zijn leverbaar in een open en gesloten uitvoering en kunnen
parallel aan bijvoorbeeld
een
lineaire
motor
gemonteerd worden. De
encoder kan analoge
(sinusvormige) signalen
of met geïntegreerde
elektronica incrementele
TTL- signalen (RS-422) afgeven. Hierbij zijn verschillende interpolatiefactoren te selecteren. Systeemresoluties tot 100 nanometer zijn
geen enkel probleem. Daarnaast kunnen in deze encoders ook einden referentieschakelaars gemonteerd worden. Door gebruik te
maken van afstandsgecodeerde referentiesignalen is het mogelijk de
encoder (semi) absoluut te laten werken.

De lineaire encoders met gesloten behuizing van RSF Elektronik kunnen uitstekend toegepast worden in minder schone omgevingen. De
dichtlippen houden vocht, koel- en smeermiddelen buiten. Voor toepassingen in lastige omstandigheden is het mogelijk de encoder te
leveren met de IP64 classificatie.

Maatwerk in kabelsystemen, alles DIN-gecertificeerd
RSF Elektronik levert ook op maat gemaakte kabelsystemen voor de
meest uiteenlopende sectoren en toepassingsgebieden. Om de hoge
kwaliteitsnorm van het bedrijf te waarborgen, is een uitgebreid kwaliteitsborgings- en milieumanagementsysteem, gecertificeerd volgens
DIN EN ISO 9001 en DIN EN ISO 14001, ingevoerd.

Geïnteresseerd? www.rsf.at/en

+

ALGEMEEN

Meer dan 40 jaar ervaring in de ontwikkeling,
productie en distributie van meetsystemen
NUMERIK JENA kijkt terug op meer dan 40 jaar ervaring in de ontwikkeling, productie en distributie van meetsystemen. Verbonden
met deze grote traditie in positiemeettechnologie, is het doel van alle
activiteiten van NUMERIK JENA de nieuwe en verdere ontwikkeling
van het productgamma.

Eenvoudig te integreren
De uitstekende EPIFLEX-sensormodules zijn te integreren in bijna
elke hightech-toepassing. De eisen van de internationale markt worden door NUMERIK JENA flexibel ingevuld door het modulaire karakter van haar producten.

Zeer hoog technologisch
niveau
NUMERIK JENA bedient zich van de
modernste productietechnologie en
kan daarmee haar meetsystemen op
een zeer hoog technologisch niveau

produceren. NUMERIK JENA streeft voortdurend naar het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve producten om het bedrijf continu onderscheidend te laten zijn op de internationale markt.

Zowel sterk met standaard als maatwerk
Veel klanten kiezen voor een van de hoogwaardige meetsystemen uit
het zeer complete programma van HEIDENHAIN en haar dochterondernemingen. Via NUMERIK JENA is maatwerk mogelijk, met individueel aangepaste producten. Samen met de klant vindt HEIDENHAIN
zo altijd de beste oplossing voor de toepassing. Ons team ondersteunt u graag bij het realiseren van uw ideeën en staat wereldwijd
voor u klaar.

Geïnteresseerd? www.numerikjena.de

+

Ook HEIDENHAIN helpt u graag verder!
Wilt u meer weten? De respectievelijke websites van deze bijzondere bedrijven bieden u veel informatie over de specifieke producten.
Uiteraard kunt u zich ook rechtstreeks tot HEIDENHAIN wenden als u meer wilt weten over onze dochterbedrijven.
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NIEUW

Digitale teller ND 7013

Nieuwe generatie tellers voor handbediende
machines

POSITIE-FEEDBACK

In de metaalindustrie en bijvoorbeeld ook in lessituaties in het onderwijs, zien we nog regelmatig
handbediende draai- en freesbanken met ingebouwde linialen. HEIDENHAIN bedient graag ook
deze gebruikers met een nieuwe generatie tellers
voor deze machines. De digitale teller ND 7013 is
duidelijk afleesbaar, én snel en secuur te bedienen
via het touchscreen, fraai om te zien en ook makkelijk aan te sluiten.

Handbediende draai- en freesbanken worden vaak ingezet in situaties waarin voor het overige volop geautomatiseerde bedrijven even
snel handmatig een (klein) werkstuk willen maken. Een situatie die
nog vaker voorkomt dan menigeen denkt. Met de ND 7013 voorkomen gebruikers dat zij in de sterke HEIDENHAIN kwaliteitsketen een
zwakke schakel introduceren met een merkvreemde teller.

Duidelijk display, mooi om te zien, maximaal
beschermd

Plug & play
Met de verschillende aansluitingen sluit de operator de ND 7013
moeiteloos aan. De schermteksten kunnen ook in het Nederlands
worden weergegeven. De gebruikersinterface is fundamenteel
anders en nog gebruikersvriendelijker dan de voorganger ND 780.
Bovendien is een universele montage-optie toegepast. De nieuwe
producten hebben een mechanische 50 mm x 50 mm-interface
(vergelijkbaar met VESA-MIS) aan de achterzijde, waarmee gestandaardiseerde houders kunnen worden gebruikt.

De ND 7013 is nu voorzien van een 7-inch TFT-kleurenscherm met
een sterk verbeterde leesbaarheid, helderheid, kleur, resolutie en
kijkhoek. Het oog wil ook wat, dus is de nieuwe serie tellers ND 7013
opvallend fraai om te zien. Er is veel ontwerpaandacht besteed aan
de robuuste aluminium gegoten behuizing, inclusief touchscreen. De
mate van bescherming van het voorpaneel is verbeterd: het scherm
is geïntegreerd in de behuizing en hermetisch ingekapseld. Dit ontwerp biedt maximale bescherming tegen het binnendringen van vuil
en vloeistoffen.

Diverse interfaces, netwerkaansluiting, memorystick en muis of toetsenbord
Net als bij zijn voorganger kunnen er incrementele encoders met een
1 VPP- en 11 APP-interface op worden aangesloten. Binnenkort kunnen ook absolute meetsystemen met de EnDat interface worden
toegepast in combinatie met deze nieuwe teller. Via een Ethernet
verbinding (RJ45) kan de digitale uitlezing met een netwerk verbonden worden. De USB-poort maakt het mogelijk een meegeleverde
geheugenstick aan te sluiten, zodat de gebruiker een back-up kan
maken van zijn gegevens en firmware kan uploaden. Eveneens is
een muis of toetsenbord aan te sluiten. +
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www.klartext-portal.com/nl

Klare taal op Klartext-portal
TNC-GEBRUIK

HEIDENHAIN hecht waarde aan een uitstekende informatievoorziening voor haar vele gebruikers. Het
bewijs van die stelling is de ‘klare taal’ die gebruikers vinden op www.klartext-portal.com/nl. Via deze
heldere, overzichtelijke en altijd actuele website hebben gebruikers 24/7 toegang tot gratis informatie.
Dé vooral Nederlandstalige bron om alle mogelijkheden van Klartext maximaal te benutten en de
ideale aanvulling op onze eveneens informatieve website www.heidenhain.nl.
• Volop informatie, trainingen en programmeervoorbeelden voor het
praktische gebruik van de HEIDENHAIN-besturingen
• Zeer uitgebreide, actuele en snel doorzoekbare database
• Grote hoeveelheid ‘ready to download’ programma’s
• Elke dag inhoudelijk relevanter door voortdurende updates van
deze database
• Nederlandstalig

Uw trainingen nóg flexibeler inplannen
Naast training via het web, biedt HEIDENHAIN NEDERLAND in Ede
een scala van cursussen aan in het Nederlands. De onderwerpen
variëren van TNC programmeercursussen voor eindgebruikers, het
gebruik van 3D-tastsystemen tot en met technische cursussen voor
servicetechnici. Interesse? De informatie en data zijn te vinden op:
www.klartext-portal.com/nl/cursussen/. Door onze nieuwe trainingsopzet kunnen deelnemers nu veel flexibeler inplannen, zie het
artikel over de trainingen in dit magazine!

Direct aan de slag met digitale tools
Uiteraard zet HEIDENHAIN digitale tools in om gebruikers, via internet,
actueel en compleet te informeren over de inzet van onze producten
en bijbehorende trainingen. Overzichtelijk en direct toegankelijk delen
wij gekwalificeerde informatie over de besturingen en over onze andere innovatieve oplossingen. Dit doen wij via twee digitale kanalen:
www.heidenhain.nl en www.klartext-portal.com/nl.

HEIDENHAIN op tv!
Op YouTube is onder de noemer HEIDENHAINtv een grote variëteit
aan instructievideo’s te vinden. Deze bieden snel inzicht in de vele
aspecten van zowel bediening als productie. Of het nu gaat over programma-uploads, de werking van TNC- besturingen of de karakteristieke eigenschappen van de producten van HEIDENHAIN; wij brengen deze veelal met zeer gedetailleerde video’s en 3D-animaties helder in beeld.
Via www.youtube.com/heidenhaintv hebben gebruikers direct toegang tot:
• TNC Controls
• HEIDENHAIN Basics
• Webinars/tutoria

Alstublieft: uw gratis abonnement op het Klartext
magazine

Onbeperkt toegang tot uitgebreide bibliotheek
Onder www.klartext-portal.com/nl/media-library/ vinden gebruikers binnen het Klartext-portal onze uitgebreide bibliotheek. Zij krijgen
onbeperkt toegang tot een rijke collectie PDF-documenten en de
videotheek met onder andere:
• Handboeken
• Klartext-magazines
• Folders / documentatie
• Technische Informatie
• Webinars
• Productvideo’s

Ons magazine Klartext focust op de
HEIDENHAIN besturingen, met tal van
reportages over relevante toepassingen in
de praktijk, nieuwe features en ook nieuwe
innovaties. De lezers ontvangen Klartext
gemiddeld tweemaal per jaar. Voor wie dat
wil, bieden wij de geprinte of de online digitale versie in het Engels aan. Als u de
Klartext wilt ontvangen, geef dat dan aan
via documentatie@heidenhain.nl. Het
magazine is via dit mailadres te bestellen of
via de speciale button op de internetpagina
van Klartext, hét magazine rondom de
besturingen: www.klartext-portal.com/nl/klartext-magazine +
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QUADRA-CHEK 2000 –
Eenvoudig betrouwbaar meten
Voor uw dagelijkse metingen van eindproducten gaat betrouwbaarheid boven alles. De nieuwe generatie verwerkingselektronica zorgt met de QUADRA-CHEK 2000 voor deze betrouwbare uitkomsten op een actueel en hard- en
software platform. Meetopdrachten op 2D meetmachines, profielprojectoren of meetmicroscopen verwerkt u met het
dradenkruis of via de optische kantentaster. De meetresultaten zijn eenvoudig te zien op het touchscreen en u kunt
eenvoudig meetprotocollen opstellen en exporteren. Per saldo een simpele oplossing voor al uw 2D wensen en dankzij de robuuste behuizing uitermate geschikt voor op de werkvloer.

HEIDENHAIN NEDERLAND B.V.
Hoekmeetsystemen

6716 BM Ede, Nederland

Lengtemeetsystemen

Contourbesturingen

Telefoon 0318-581800
Digitale uitlezingen

www.heidenhain.nl

Meettasters

Impulsgevers
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