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Connected Machining is down to earth. Om optimaal te kunnen ren-
deren kijken de meeste metaalbewerkingbedrijven niet meer puur
naar het verwerkingsproces, maar willen nu inzicht in het complete
management rondom de proces flow. Connected Machining levert
die informatie over het productieproces, altijd en overal beschikbaar,
waardoor de complete organisatie veel effectiever kan werken. Het
promoveert operators van een CNC-machine tot de spil die verschillen-
de machines monitort en regisseert. Met tools waarmee de operator
écht iets kan.

Totale controle 
Met Connected Machining van HEIDENHAIN krijgt een operator de
totale controle en lopen alle bewerkingsprocessen nog efficiënter en
kwalitatief beter. Connected Machining biedt diverse softwareappli-
caties om makkelijker te interfacen met andere applicaties, waardoor
de operator deze eenvoudig vanachter zijn machine kan benaderen.
Kortom, met Connected Machining maken bewerkingsbedrijven hun
propositie nog specialer. En het voordeel is ook: Connected
Machining laat zich snel installeren en benutten. De operator kan al
vanaf dag één informatie uitwisselen tussen verschillende applicaties
en deze ook bewerken. Om bijvoorbeeld makkelijk tekeningen in te
zien en eventueel te veranderen. In feite is het complete productie-
systeem in het bedrijf centraal zichtbaar.

“Connected Machining: compleet 
  productiesysteem in het bedrijf 
  centraal zichtbaar    ”
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Moeiteloos starten met Connected Machining
Voorwaarde is dat bedrijven die Connected Machining van
HEIDENHAIN willen toepassen, de nieuwe generatie TNC-besturin-
gen van HEIDENHAIN gebruiken. Wij kunnen bestaande machines
upgraden voor Connected Machining. Ook leveren wij de benodigde
hard- en software en installeren die, in samenwerking met de machi-
neleverancier. Eveneens trainen we operators in het maximaal benut-
ten van de voordelen van Connected Machining.

Augmented reality op onze stand van de TechniShow
Wij kijken terug op een drukbezochte TechniShow 2018. In onze
stand konden onze medewerkers de mogelijkheden, onder andere
van Connected Machining, voor de betrokken klant verder uitdiepen.
Met behulp van de combinatie van virtual reality en de werkelijkheid,
kregen onze bezoekers op de stand een goede indruk van al onze
toepassingen, onder andere de concepten Dynamic Precision en
Dynamic Efficiency. Met augmented reality stonden zij er bijvoorbeeld
‘bovenop’ als er met een verspanende machine tot 40% meer gepro-
duceerd werd in dezelfde tijd. Tijdens het dragen van een HoloLens
kregen zij een ongekende inkijk in de mogelijkheden om sneller, 
stabieler en efficiënter te produceren met een TNC-besturing. 

StateMonitor: diverse machines monitoren  
Met StateMonitor van HEIDENHAIN kunnen operators in hun werk-
omgeving verschillende machines monitoren en snel de juiste con-
clusies trekken. In feite concretiseert StateMonitor de voordelen die
het concept Connected Machining biedt. Informeert u gerust bij ons
salesteam naar de aantrekkelijke mogelijkheden.

Ik wens u veel leesplezier met deze HEIDENHAINinfo.
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Soms kan het begrip Smart Industry een hoog abstractieniveau hebben. Wat brengt het 

metaalbewerkingsbedrijven precies? Het concept Connected Machining van HEIDENHAIN 

is hierop een praktisch toepasbaar antwoord. 
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Met de functie Connected Machining in onze TNC-besturingen heeft de productieafdeling direct toegang

tot alle informatie van de ondersteunende afdelingen. Connected Machining integreert productie in de

hele procesketen en daarmee wordt deze nog efficiënter. De productiviteit, de kwaliteit en de flexibiliteit

zullen stijgen.
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Connected Machining: Direct toegang tot alle relevante informatie

Bewezen industrieel concept voor een totaal 
digitaal orderproces

Veelvuldig toegepast industrieel concept                                                                          
Connected Machining is een inmiddels veelvuldig toegepast indus-
trieel concept voor een totaal digitaal orderproces. De voordelen zijn
talrijk, maar samen te vatten in twee prominente pluspunten:
Connected Machining verhoogt de transparantie en ondersteunt het
planningsgerichte productiemanagement. 

Het werkt makkelijker en sneller en de processen
zijn duidelijker    
De kern van het bedrijf is uiteindelijk de werkplaats. De naam zegt
het al: Hier vindt het feitelijke werk plaats. Voor wat betreft het
bedrijfsnetwerk vormt de werkplaats echter vaak nog een soort bui-
tenpost in de periferie van het netwerk. Die positie past niet langer
bij het moderne concept van Connected Machining en HEIDENHAIN
verandert dit met het toepasselijk genaamde functiepakket Connected
Machining. Met dit pakket wordt de TNC-besturing opgenomen in
het netwerk van alle productieondersteunende afdelingen in de orga-
nisatie. De voordelen zijn direct helder. Hierdoor
worden procesgegevens uit het productieproces
beter benut. Dit maakt het werk makkelijker, snel-
ler en de processen duidelijker. 

HEIDENHAIN DNC: alle opdrachten in één oog -
opslag                                                                                                                               
Via de interface HEIDENHAIN DNC kan de werkplaats verticaal wor-
den geïntegreerd in de gekoppelde productie. De operator kan de
TNC-besturing aan goederenuitgifte- of gegevenssystemen toewij-
zen en geautomatiseerde terugmeldingen over lopende productie-
processen instellen. Hierdoor krijgt deze al vanaf de eerste levering
meer inzicht in de productie en wordt tijdige levering binnen het
opdrachtbeheer ondersteund.



Optimale zelfcontrole
Het bespaart aantoonbaar tijd wanneer direct vanuit de TNC-bestu-
ring de ontbrekende gegevens op een CAD-tekening uit het
CAD/CAM-systeem zijn op te halen. En daarmee is de afhankelijkheid
van derden in dit proces gestopt. Ook gedurende de avonden en in
het weekend biedt dit een enorm voordeel, omdat veel ondersteu-
nende afdelingen dan niet werken en er toch 24/7 toegang is tot alle
relevante data. Daarnaast kunnen meldingen ook vanuit het produc-
tieproces naar de andere afdelingen gestuurd worden. Bijvoorbeeld
als tijdens de productie procesgegevens zoals snijgegevens of voe-
dingen worden aangepast.

Krachtige koppeling dankzij HEIDENHAIN 
DNC interface
De HEIDENHAIN DNC interface zorgt voor de koppeling van de
gereedschapsmachine met een TNC-besturing aan het ERP-systeem
evenals met de werkvoorbereiding. Deze krachtige interface verzorgt
de datastroom van en naar de gereedschapsmachine en maakt een
verregaande automatisering mogelijk. Dit laatste is een voorwaarde
voor de zogeheten verticale integratie van de gereedschapsmachine

in het IT-landschap van de productieafdeling. Deze integratie biedt
twee prominente voordelen: Het verhoogt de inzichtelijkheid in het
productieproces en ondersteunt het opdrachtmanagement.

De kwaliteit van koppeling
Een dergelijke koppeling biedt enorme voordelen: bijvoorbeeld wan-
neer in de werkplaats de snijgegevens en het aantal verplaatsingen
voor een bewerking zijn vergroot. Daardoor zal de bewerking sneller
af zijn dan gepland. Om dit voordeel niet onbenut te laten, moet
onder meer de logistiek worden aangepast aan de nieuwe situatie:
een taak die gewoonlijk wordt uitgevoerd via het goederenuitgifte-
systeem. Zo kan men ervoor zorgen dat nieuwe onbewerkte werk-
stukken en verwisselbare gereedschappen sneller op de machine
beschikbaar worden gesteld dan oorspronkelijk gepland. Het sys-
teem zorgt er ook voor dat de gemaakte werkstukken sneller van de
machine opgehaald kunnen worden. En de afdeling Goederenuitgifte
wordt automatisch op de hoogte gesteld van de vervroegde beschik-
baarstelling. Dit voorkomt opstoppingen in de productieketen en het
bedrijf kan opdrachten eerder opleveren. Kortom, meer klanttevre-
denheid en extra speelruimte bij de planning van andere opdrachten.
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Remote Desktop Manager: gebruikmaken van
gegevens en informatie van de besturing
Om opdrachtbeheer in de productie volledig digitaal te kunnen uit-
voeren, is het vereist dat machineoperators in de werkplaats recht -
streeks toegang hebben tot alle benodigde gegevens. Via de functio-
naliteit van Connected Machining kan de besturing worden gekop-
peld aan alle voor de productie benodigde bereiken. De machineope-
rator kan op die manier optimaal gebruikmaken van technische teke-
ningen, CAD-gegevens, NC-programma's, gereedschapsgegevens,
werk in struc ties, stuklijsten en magazijngegevens. Bovendien kan de
operator emails verzenden en ontvangen. Met de Remote Desktop
Manager is er direct vanaf de besturing toegang tot alle data die
nodig kunnen zijn om de voordelen van Connecting Machining maxi-
maal te benutten. 

Eenvoudig wisselen
Via de Remote Desktop Manager kan de operator met één toetsdruk
op het toetsenbord van de besturing eenvoudig wisselen tussen het
besturingsbeeldscherm en het scherm van een Windows-pc. Dit kan
zowel een computer in een lokaal netwerk zijn als een industriële 
PC (IPC), zoals de IPC 6641 van HEIDENHAIN in de schakelkast van
de machine. De toetsencombinatie voor de omschakeling kan in de
instellingen van de TNC 640 door de operator vrij worden geselec-
teerd. 

PC-Software toepassing StateMonitor
Onderdeel van Connecting Machining is de HEIDENHAIN StateMonitor.
Dit is software waarmee de gebruikers een perfect overzicht krijgen
over het gedrag van hun machines: de status, de onderlinge samen-
werking, de foutmeldingen, etc.. Deze software is ook remote in te
zetten voor operators en productieleiders. StateMonitor kan namelijk
ook actief berichten opstellen en versturen. Het is in te stellen in
welke situaties en met welke tijdsintervallen StateMonitor aan wie
een bericht stuurt. Per saldo levert StateMonitor veel nuttige gege-
vens over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de machines en het
rendement van de installaties.

Dit softwarepakket registreert en visualiseert de operationele stand
van zaken met betrekking tot uw bewerkingsmachines. StateMonitor
is een “webbased” applicatie en is beschikbaar als PC-toepassing en
ook voor gebruik op tablets en smartphones.

Het registreert en slaat veel gegevens op, zoals:
• De actuele status van de machine
• Override instellingen van toerental, voeding en ijlgang
• Gebruikshistorie

Per machine helder inzicht 
Met deze gegevens krijgt u op zeer eenvoudige wijze, altijd en over-
al, per machine helder inzicht in zaken zoals:
• Spiluren
• Stilstandsuren
• Bezettingsgraad van de machines
• Foutmeldingen
• Aantal gestarte bewerkingsprogramma’s 
• Aantal onderbrekingen tijdens de productie 

Snel inzicht in mogelijke verbeteringen
Met al deze informatie krijgt u snel inzicht in waar u uw processen
nog verder kunt verbeteren en legt u de vinger op de minder produc-
tieve fases. Als u wilt, krijgt u per email een melding van voor u
belangrijke events op een machine. De bediener kan zelfs zijn com-
mentaar toevoegen bij machinestilstand. Ideaal om, naast machine
specifieke, ook organisatorische verbeteringen door te voeren.

Gratis proefversie
Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden voor een
gratis proefversie. +
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Zéér nauwkeurig meten dankzij gebruiksvriendelijke elektronica 

Nauwkeurige metingen horen onlosmakelijk bij de vakuitoefening van de operator. Feitelijk een crucia-
le basisvoorwaarde voor het maken van producten van topkwaliteit. Zowel tijdens als na de productie.
Eveneens is meten essentieel voor het documenteren van dit proces. De verwerkingselektronica
QUADRA-CHEK 3000 is hiervoor door HEIDENHAIN speciaal ontwikkeld. De winst? Nauwkeurige on-
dersteuning van het meetproces. Plus een uitgebreide serie slimme features. De operator selecteert
deze op basis van een intuïtieve bediening via een touch screen. De dataverwerking van het meetpro-
ces? QUADRA-CHEK 3000 doet het snel, slim en nauwkeurig.

De dataverwerking van het meetproces? 

QUADRA-CHEK 3000 regelt het snel, slim & nauwkeurig

De perfecte aanvulling op nauwkeurige 
meetmachines
HEIDENHAIN´s verwerkingselektronica QUADRA-CHEK 3000 is 
precies wat nauwkeurige meetmachines nodig hebben als laatste
perfecte aanvulling. De wijze van werken? Hightech video-software
tools beoordelen het camerabeeld van meet- en profielprojectoren,
meetmicroscopen of video-meetmachines. Deze beoordeling dient
een belangrijk doel: kanten herkennen en daarmee meetpunten vast-
leggen. Het resultaat van de metingen vertaalt de QUADRA-CHEK
3000 grafisch op het touch screen.

Opvallend gebruikersvriendelijke mogelijkheden
Zeer gebruikersvriendelijk zijn de mogelijkheden die de gebruiker van
de QUADRA-CHEK 3000 heeft om de bediening naar zijn hand te zet-
ten. Denk aan het instellen van de taal. Ook kan de gebruiker de
meetresultaten op papier via een printer of bijvoorbeeld als PDF ont-
vangen. Dit laatste dan weer lokaal of ergens op een server. Daar -
naast is er een filter te leggen over de uit te geven data, via verschil-
lende grafische en niet-grafische weergaven.

Snelle, eenvoudige en intuïtieve bediening
Aanvullend op het scherm met de grafische informatie ziet de opera-
tor een aantal gemakkelijk te herkennen functietoetsen, inclusief de
op dat moment beschikbare intelligente functies. Deze laten het
meetproces automatisch doorlopen. Het werkgemak voor de machi-
nebediener stijgt met sprongen, want deze kan alle handelingen en
werkzaamheden continu visueel monitoren. Uiteraard bedient de
operator de QUADRA-CHEK 3000 snel, eenvoudig en intuïtief. Hoe?
Zoals we ook met de smartphone werken: aanraken, vegen en 
swipen, ook met handschoenen aan.

Automatische geometrieherkenning en 
foutencompensatie
De nieuwe video-tools van de QUADRA-CHEK 3000 bieden uitge-
breide mogelijkheden voor het vastleggen van meetpunten. Inclusief
gemakkelijk te bedienen en intelligente tools. Deze herkennen meet-
punten simpel en objectief. De gebruiker kan de verkregen punten en
de berekende geometrische elementen ook grafisch weergeven.
Samen met Measure Magic, de automatische geometrieherkenning,
gaat de automatische meting van zeer nauwkeurige 2D-elementen in
een handomdraai. De geïntegreerde foutencompensatie helpt bij
mechanische onnauwkeurigheden van de meetmachine. Filters ver-
hinderen dat eventuele vervuiling op het te meten element de meet-
waardes negatief beïnvloeden.

Onderdeelweergave en rekenfunctie
Ook de onderdeelweergave is interessant. Deze toont grafisch de al
gemeten elementen van een onderdeel. De operator kan voortdu-
rend elementen toevoegen. Een praktisch voorbeeld? De QUADRA-
CHEK 3000 berekent de afstand tussen twee gaten. De keuze van de
elementen verloopt zeer eenvoudig en intuïtief via het touch screen.
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Intelligente software voor 100% flexibiliteit
Via software stelt de operator de QUADRA-CHEK 3000 in op de spe-
cifieke meetopgave. Met keuze uit verschillende opties. Deze zijn
individueel samen te stellen, en eventueel ook later toe te voegen.
Een voorbeeld? De automatische meetpuntherkenning. Deze her-
kent via een video-tool een kant. 

Toekomstige software in voorbereiding
Toekomstige software zal de functieomvang van de QUADRA-CHEK
3000 afronden. In voorbereiding zijn onder andere de functie NC-optie,
voor het aansturen van een as van de meetmachine, een optische
kantensensor, autofocus en zoomfuncties. Ook is er nog een soft-
ware-optie voor 3D-metingen in voorbereiding.

Stevige behuizing en gehard touch screen
De QUADRA-CHEK 3000 is volledig voorbereid om in een relatief
ruwe productieomgeving altijd zijn werk te blijven doen. Dit lukt
omdat de behuizing van solide aluminium is. En het vlakke scherm
van het touch screen? Dit is van gehard glas. Bij dit industriële design
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“De QUADRA-CHEK 3000 is de perfecte 
aanvulling op nauwkeurige meetmachines”

Geïntegreerde
meetprotokollen

horen ook details als beschermende randen om het beeldscherm,
een geïntegreerde voeding en een passieve koeling. De bescher-
mingsklasse is met IP65 voor de voorkant volledig bruikbaar voor in
de werkplaats. De achterzijde heeft een klasse IP40.

Passend op alle gangbare meetsystemen
Op deze achterzijde zijn de aansluitingen gegroepeerd voor de sen-
soren, USB en ethernet. Deze passen op alle gangbare meetsyste-
men, inclusief digitale camera’s. Met de ethernetpoort nemen orga-
nisaties de QUADRA-CHEK 3000 probleemloos op in hun bedrijfsnet-
werk.

Voordelen in vogelvlucht
• De QUADRA-CHEK 3000 is gebruikersvriendelijk
• Voor snelle en zeer nauwkeurige meetprocessen
• Voorzien van alle noodzakelijke soft- en hardware
• In één compact apparaat dat ook in een netwerk kan worden opge-

nomen +
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Encoders van HEIDENHAIN worden regelmatig in wel zéér speciale toepassingen ingebouwd.

Een actueel voorbeeld daarvan is een operatierobot, ontwikkeld voor het promotieonderzoek van

Jordan Bos. Aan de TU Eindhoven werkt hij aan een beeldgestuurde operatierobot, de ‘RoBo-

Sculpt’. De encoders van HEIDENHAIN spelen een belangrijke rol in deze innovatieve techniek.

Risicovolle operaties gerobotiseerd met     
Jordan Bos, TU Eindhoven: Botverwijderoperaties met submillimeter nauwkeurigheid

Jordan werkt aan de TU Eindhoven en
heeft als achtergrond werktuigbouwkun-
de. Momenteel is hij promovendus bin-
nen de subgroep constructies & mecha-
nismen, vallend onder de groep Control
Systems Technology. Jordan: “Een speci-
fieke tak van sport binnen de chirurgie
zijn operaties achter het oor waar bot ver-
wijderd moet worden. Bijvoorbeeld om
tumoren weg te halen of om gehoorpro-
blemen te behandelen. 

Om daarbij te kunnen, freest de chirurg
achter het oor schedelbot weg. Dit doet hij met handgereedschap,
laagje voor laagje. Dit moet uiterst voorzichtig en met enorme con-
centratie gebeuren, want uitgerekend op deze plek in het bot lopen
allerlei cruciale structuren, bijvoorbeeld zenuwen, zoals de aange-
zichtszenuw en smaakzenuw. Maar ook belangrijke bloedvaten, het

gehoor en het evenwichtsorgaan. Extra belastend is dat de chirurg op
die specifieke plek ook nog eens slecht zicht heeft. Deze operaties
kunnen daardoor uren duren en brengen relatief grote risico’s met
zich mee.” 

Precies op het niveau van submillimeters
Dit kan ondervangen worden door de beeldgestuurde operatierobot,
de ‘RoBoSculpt’, die Jordan momenteel ontwikkelt. Deze robot gaat
bot weg frezen en boren op het niveau van submillimeters, preciezer
dan huidige operatierobots aan kunnen. Als navigatie voor de robot
worden de röntgenopnames gebruikt die al van de patiënt in kwestie
zijn gemaakt. De chirurg ziet dan direct waar in het schedelbot alle
belangrijke structuren zitten. Jordan: “De chirurg kan vervolgens een
planning maken waarbij je sneller en in een directere richting bij de
plek komt waar je een tumor wilt weghalen of een implantaat wilt
plaatsen. De robot kan dit plan vervolgens zelf uitvoeren, natuurlijk
met de chirurg aan de leiding.”

“De vormfactor, dus afmetingen, die HEIDENHAIN
aanbiedt, in combinatie met de nauwkeurigheid, gaf voor

ons de doorslag om voor deze encoders te kiezen.”
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     behulp van HEIDENHAIN encoders
       

Veiliger, sneller en minder ingrijpend                                                                                                                    
Als Jordan’s innovatie ontwikkeld is, kan de chirurg in de toekomst
geassisteerd worden door deze robot om operaties aan de schedel
en het oor veiliger, sneller en minder ingrijpend uit te voeren. Buiten
een mogelijke kostenbesparing krijgt iedere patiënt hierdoor toegang
tot de best mogelijke zorg en kunnen meer mensen geholpen wor-
den door het plaatsen van gehoorimplantaten, en het verwijderen
van tumoren. Jordan denkt dat het twee tot drie jaar duurt voordat de
eerste patiënt in Nederland op deze innovatieve wijze geopereerd
kan worden: “De wereldwijde verspreiding van deze medische inno-
vatie zal meer tijd in beslag nemen.”

Encoders vereist voor meten en sturen
De robot bestaat uit verschillende bewegende assen. Waar het alle-
maal om draait, is dat de tip van de frees, het snijgedeelte, nauwkeu-
rig kan worden bewogen met de robot. “Om die nauwkeurige bewe-
gingen te kunnen meten en sturen, hebben we encoders nodig. We
werken met 7 assen en elke as heeft encoders nodig waarmee je de
bewegingen meet en stuurt. Op de tip van de frees hebben we het
hier over een typische nauwkeurigheid van een tiende millimeter.”
De schedel van de patiënt wordt verbonden aan de basis van de
robot. Jordan: “We gebruiken de encoders eerst om een kalibratie te
doen, zodat de röntgenbeelden gekoppeld kunnen worden aan de
patiënt die op tafel ligt. Aan de hand van de door de chirurg opgestel-
de navigatiestappen, gaan we vervolgens het bot weghalen. Kortom,
het controlesignaal wordt gevoed door de beelddata. De chirurg kijkt
ondertussen mee en kan altijd ingrijpen, wanneer nodig.”

Specifieke keuze voor encoders van HEIDENHAIN
De specifieke keuze voor de encoders van HEIDENHAIN is een com-
binatie van diverse  factoren, legt Jordan uit: “Vanuit het design heb-
ben we bewust gekozen voor een zo compact mogelijk ontwerp, dus
met korte assen. Dit levert een relatief hoge stijfheid, lage massa en
lage inertia op, precies wat we willen. Die aspecten moeten we ook
nog eens zien te combineren met een hoge nauwkeurigheid. De
vormfactor, dus afmetingen, die HEIDENHAIN aanbiedt, in combina-
tie met de nauwkeurigheid, gaf voor ons de doorslag voor deze enco-
ders te kiezen. Zoals gezegd, telt de robot 7 assen en voor elke as zet
Jordan twee absolute encoders in, specifiek voor de veiligheid. In
elke as zit er één van HEIDENHAIN en één van een ander merk.”

Gunstige testresultaten                                                                                                                                         
Inmiddels zijn deelsystemen van de ‘RoBoSculpt’ getest en die leve-
ren de beoogde resultaten op. Jordan: “De verwachting is dat we de
vereiste nauwkeurigheid gaan realiseren. We rekenen erop dat de
testen daarvoor straks ook gunstig zullen verlopen.”

Ondersteuning vanuit HEIDENHAIN
Jordan wordt in dit project ook inhoudelijk ondersteund door
HEIDENHAIN, specifiek door Jan Sturre: “Als ik een vraag heb, kan ik
die altijd stellen. Hij zorgt dat die vraag intern wordt uitgezet en ik
krijg altijd snel een inhoudelijk antwoord terug.”   +
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In bepaalde productieprocessen, vooral binnen de semi-conductor industrie, wordt onder hoogvacuüm

geproduceerd. Een niche, maar toch van belang voor HEIDENHAIN om te adresseren. HEIDENHAIN

levert meetsystemen die aan de in die werkomgeving gestelde hoge eisen voldoen, zoals de LIC 4100V

linialen.

Vacuümtechnologie speelt een belangrijke rol in veel moderne pro-
ductie- en analyseprocessen. Alle componenten die in een vacuüm
worden gebruikt moeten aan speciale eisen voldoen. Dit geldt uiter-
aard ook voor de lengtemeetsystemen in deze unieke omgeving die
nodig zijn voor het positioneren van de uit te voeren taken. 

Extreem hoge eisen
Nadeel van vacuümtechnologie is dat in dit proces de toegepaste
materialen gaan ‘uitgassen’: er ontsnappen deeltjes aan, zoals lijm-
stoffen. Vaak vinden deze processen plaats in cleanrooms waar juist
absoluut geen deeltjes mogen rondzweven. Deze producten moeten
dan ook vooraf uitgegast zijn én er moet gespecificeerd zijn wat er
eventueel aan deeltjes in het hoogvacuümproces nog uitkomt. Ook
mogen er geen holtes in deze toegepaste producten/materialen zijn,
anders ontploffen ze in hoogvacuüm. 

Speciale productie- en ontwerpmaatregelen                                                                                                               
De linialen van HEIDENHAIN uit de serie LIC 4100V, voor toepassing
in hoogvacuümtechnologie, voldoen aan al deze eisen en meer. Aan
deze eisen wordt voldaan door middel van speciale productie- en ont-
werpmaatregelen. Zoals productie in een cleanroom en een gespe-
cialiseerde reiniging en verpakking in een geconditioneerde ruimte
nadien. Maar ook past HEIDENHAIN een kabel met PTFE-isolatie en
vertind kopervlechtwerk toe. Uiteraard zijn de LIC 4100V linialen

bestand tegen hoge temperaturen en garanderen de toegepaste
materialen een lage uitgassing. Deze encoders worden doorgaans
gespecificeerd voor gebruik in ultrahoog vacuüm (tot 10-11 mbar) of
hoog vacuüm (tot 10-7 mbar), afhankelijk van hun uitgassingswaar-
den.

LIC 4100V-serie: hoognauwkeurige absolute 
lineaire encoder                                                                                       
Met de LIC 4100V-serie is een hoognauwkeurige absoluut lineair
meetsysteem beschikbaar voor processen binnen hoogvacuümtech-
nologie. Dit betekent dat, naast de LIP 481U, LIP 481V en LIF 481V
incrementele lineaire encoders, er ook een extra absoluut encoder-
model beschikbaar is. Hiermee is een nog breder bereik aan vacuüm
mogelijk. 

Componenten                                                                                                                                                                    
De LIC 4100V-serie bestaat uit vacuümgeschikte AK LIC 41xV aftast-
koppen die kunnen worden gecombineerd met standaard LIC 4003
maatbanden (gemonteerd met bevestigingsklemmen). De EnDat 2.2,
Fanuc, Mitsubishi, Panasonic en ook Yaskawa interfaces worden
ondersteund. De aftastkoppen zijn vervaardigd en verpakt zoals hier-
boven gespecificeerd. De maatbanden worden niet speciaal gerei-
nigd of verpakt, omdat de klant deze zelf gemakkelijk kan schoonma-
ken, indien nodig.

Montage

Linialen voldoen aan extreem hoge eisen voor
vacuümtechnologie

Lengtemeetsystemen LIC 4100V voor gebruik in vacuüm

       Liniaal LIC 4003
       
       Maatverdeling                                       METALLUR verdeling op glaskeramiek of op glas
       Lineaire uitzettingscoëfficiënt                 αtherm ≈ 8 · 10–6 K–1 (glas)
                   αtherm = (0±0,5) · 10–6 K–1 (Robax glaskeramiek)

       Nauwkeurigheidsklasse                       ± 1µm/m (alleen Robax glaskeramiek), ± 3 µm, ± 5 µm

       Nauwkeurigheidsklasse                       ≤ ± 0,275 µm/10 mm

       Meetlengte ML in mm                          240  340  440  640  840  1040  1240  1440 1640 1840  2040  2240  2440
                                                                       2640  2840 3040 (Robax glaskeramiek tot max. ML 1640)

       Gewicht                                                 3 g + 0,1 g/mm meetlengte



Vacuümklasse en partiële druk                                                                                                                                         
Een gedetailleerde restgasanalyse, RGA, werd uitgevoerd met zowel
een scankop als een glasschaal om de invloed te bepalen die de
afzonderlijke componenten hebben op de kwaliteit van het vacuüm.
Voor de aftastkop werd een druk van 6 * 10-8 mbar bereikt onder de
aangegeven testomstandigheden in het productinformatiedocument.
Dit maakt een veilige implementatie van hoogvacuüm-toepassingen
mogelijk. 

In sommige gevallen hebben klanten ook informatie nodig over de
samenstelling van de individuele gascomponenten. Het productinfor-
matiedocument bevat daarvoor een grafiek die de individuele partiële
drukken visualiseert.

Verpakking                                                                                                                                                                                        
De aftastkoppen worden 48 uur lang op 100° C verhit, voordat ze
worden verpakt. Dit gebeurt in twee lagen PET-folie: de eerste laag is
vacuüm verpakt en de tweede laag is overstroomd met stikstof. Bij
het uitpakken mag de klant de tweede laag alleen in een cleanroom
openen.

Elektrische aansluiting                                                                                                                                                                         
De aftastkoppen hebben een D-sub-connector voor rechtstreekse
aan sluiting op de standaard vacuümdoorvoer. Een vacuümdoorvoer
(D-subconnector, op een DN63CF-flens) en geschikte verlengkabels
voor aansluiting op een PWM 20 zijn ook verkrijgbaar als accessoires.
+
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COLOFON

“De HEIDENHAIN LIC 4100V linialen voor toepassing
in hoogvacuümtechnologie voldoen aan alle eisen”

Restgas analyse van een aftastkop type LIC 411V met 1 m kabel
bij een pompsnelheid van 107 l/s en een druk van 6 .10-8 mbar



Machinebeveiligingen centraal

In moderne machines stellen we steeds hogere eisen aan veiligheid, conform de SIL-klassen (Safety
Integrity Level). Elke machinebouwer is dan ook tegenwoordig verplicht zijn machine te bouwen con-
form deze alom erkende veiligheidsnorm. Ook als de ingebouwde veiligheid verzaakt, moet het nog
steeds veilig zijn én blijven voor bijvoorbeeld de operators. Heeft een systeem een storing? Dan moet
de veilige situatie blijven bestaan. Dit betekent dat deze hoge veiligheidseisen ook aan de meetsyste-
men van HEIDENHAIN worden gesteld. Immers, die meten de posities van bewegende en dus risicovol-
le delen, en vormen daarmee een belangrijke schakel in die hele veiligheidsketen. Een actueel thema in
industriële omgevingen. HEIDENHAIN borgt de Functional Safety in relatie tot haar encoders binnen de
toegepaste productieomgevingen en biedt encoders voor veiligheidsgerelateerde toepassingen.

12

HEIDENHAIN borgt Functional Safety
in relatie tot encoders 
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omvat ook encoder diagnostiek en mechanische foutuitsluiting.
Encoders van HEIDENHAIN garanderen OEM’ers gebruiksvriendelij-
ke oplossingen voor de meest uiteenlopende veiligheidsgerelateerde
toepassingen.

Onverwachte wendingen van grote invloed op
veiligheid                                                                                   
Stel, de encoder gaat stuk, en de machine is nog volop aan het bewe-
gen. Die machine in kwestie ontvangt van het ene op het andere
moment geen nieuwe informatie meer over de gewenste posities.
Dus kan de machine op hol slaan, of komt er een verkeerde positie
uit. Deze onverwachte bewegingen kunnen van grote invloed zijn op
de veiligheid. Dus moet de producent van de machine borgen dat de
gewenste posities op meerdere manieren kunnen worden bereikt, of
dat de machine zelfs stopt. 

ECN 400 en EQN 400 met
functionele veilige montage.

Machines en installaties worden sneller en flexibeler, maar ook
geavanceerder en duurder. Dit geldt zowel voor werktuigmachines
als voor pick-and-place machines in automatisering of spuitgietsyste-
men voor kunststofverwerking. Gezien de hoge investeringskosten
voor dergelijke high-tech machines, verwachten eigenaren een hoge
beschikbaarheid en voorspelbaarheid van hun fabrieken en proces-
sen. Tegelijkertijd nemen de wettelijke veiligheidsvoorschriften voor
de werking van de systemen toe. Het resultaat van deze ontwikke-
ling is de groeiende betekenis van functionele veiligheid.

Constant betrouwbare positie-acquisitie
Functionele veiligheid speelt een steeds belangrijkere rol bij de ver-
vaardiging van gereedschapsmachines. Voor encoders betekent dat
niet alleen het correct en nauwkeurig meten van positiegegevens en
het overbrengen naar de machinebesturing. Functionele veiligheid



>
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De  trommel met maatverdeling  (midden)
van de ECI 4000 is veilig verbonden met het
motormechaniek (links) dankzij een spiebaan
(keyway )(rechts: de aftasteenheid).

Uitgebreid programma voor veiligheids -
gerelateerde toepassingen                                                       
HEIDENHAIN biedt een uitgebreid programma van roterende enco-
ders, hoekmeetsystemen en linialen voor veiligheidsgerelateerde
toepassingen. Ze bieden alle noodzakelijke voorwaarden om classifi-
catie te bereiken voor veiligheidsgerelateerde toepassingen in over-
eenstemming met SIL 2 (volgens EN 61 508) of prestatieniveau 
PL "d" (conform EN ISO 13849) in combinatie met een veilig bestu-
ringssysteem. Ze voldoen ook aan hoge eisen met betrekking tot
dynamiek en nauwkeurigheid, die dankzij hun bi-directionele seriële

Eenvoudig en informatief: de weergave van de ATS-software, zoals
hier de functionele reserve van een encoder...

...of voor de ondersteunde diagnostische functies van een encoder
in de variant met Functional Safefy.

“De veiligheidsoplossingen die HEIDENHAIN biedt, zijn inmiddels 
standaard ingebouwd bij de meeste van onze meetsystemen”

EnDat interfaces ook alle informatie bieden die nodig is voor inbe-
drijfstelling, bewaking en diagnose. In alle varianten ondersteunt het
universele test- en afstelapparaat PWM 21, samen met de evalu-
atiesoftware ATS, de gebruiker ter plaatse tijdens diagnose en instal-
latie.

Veilige mechanische verbinding                                                                                                                                    
Een voorbeeld voor de veilige verbinding van het meetapparaat met
de omvormer zijn de roterende encoders van de ECN 400- en EQN
400-serie in functionele veiligheidsversie (FS). Ze bieden een functio-
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Hoek- en lineaire encoders van HEIDENHAIN 
voor veiligheidsgerelateerde toepassingen.

Tabel 1: HEIDENHAIN meetsystemen voor veiligheidsgerichte toepassingen met optische en magnetisch aftasting

neel veilige holle asverbinding met mechanische foutuitsluiting voor
hun blinde holle assen met een diameter van 10 mm of 12 mm.
Deze mechanische foutuitsluiting vermijdt fouten die niet door de
besturing kunnen worden gedetecteerd, zoals het wegglijden van
een wrijvingsverbinding. 
Het andere uiteinde van het diameterbereik met asdiameters tot
512 mm wordt bediend door de functionele veiligheidsversies van
de ECA 4000 absolute modulaire hoek-encoders.

Safety-oplossingen inmiddels standaard 
ingebouwd                                                                                                        
De wereld van risicobeheersing maakt gebruik van SIL geclassificeer-
de beveiligingen (Safety Integrity Level). Voor machinebeveiligingen
kennen we specifiek SIL 1, SIL 2 en SIL 3. De meeste meetsyste-
men die HEIDENHAIN biedt, zijn inmiddels standaard voorzien van
de gewenste beveiligingen. Daarmee kunnen machines en installa-
ties gebouwd worden die aan de SIL 1 en SIL 2 norm voldoen. +

                                                           ECN 400                           ECA 4000                         LC 415                             ERM 2200
                                                           EQN 400

Foutuitsluiting voor de  
mechanische koppeling                     �     �     �     �
Versie voor veiligheidsgerichte          
toepassingen                                      �     �     �      -

                                                        ECN 1119                          ECA 1319                           ECI 4010                          AMO WMI
                                                        EQN 1131                         EQI 1331                                                                     AMO WMIA

Foutuitsluiting voor de 
mechanische koppeling                     �     �     �     �
Versie voor veiligheidsgerichte          
toepassingen                                      �     �     �      -

Toelaatbare trillingen:                                                                                                            Aftastkop:
55Hz tot 2000 Hz                                          Stator:  ≤ 400 m/s2                                                                                   ≤ 400m/s2                                                

(EN 60 068-2-6)                                             Rotor:   ≤ 600 m/s2                                                                                   Trommel:                          ≤ 200 m/s2

                                                                                                                                                                                                                                                                                             ≤ 600 m/s2

Tabel 2: HEIDENHAIN meetsystemen voor veiligheidsgerichte toepassingen met inductieve aftasting
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HEIDENHAIN heeft digitaal een goed verhaal

www.klartext-portal.com/nl 

24/7 toegang tot gratis beschikbare informatie
Onze grote, actuele en snel doorzoekbare database biedt gebruikers
24/7 gratis beschikbare informatie. Door voortdurende updates groeit
deze database met de dag in zowel inhoud als relevantie. Via internet
is veel informatie te vinden op www.heidenhain.nl. Daarnaast 
bieden wij ons Klartext-portal, vooral gericht op de informatie, trainin-
gen en programmeervoorbeelden van de HEIDENHAIN-besturingen.
Deze zijn te vinden onder www.klartext-portal.com/nl. Beide sites
bieden informatie in de Nederlandse taal!

‘Ready to download’ programmeervoorbeelden:
Viawww.klartext-portal.com/nl/tips krijgen gebruikers direct toegang
tot een gigantische hoeveelheid ‘ready to download’ programma’s,
uiteraard gratis en deels in het Nederlands.

+ HOME
+ 1 Bohrbearbeitungen
+ 2 Konturbearbeitung 2D
+ 3 Körper/Abläufe max. 3-achsig
+ 4 Bearbeitung max. 5-achsig
+ 5 Entgraten
+ 6 CAD-CAM-Beispiele
+ 7 Körper konventionell programmiert
+ 8 Messen, Berechnen, Tabellen
+ 9 Demo’s, Dateitypen, Aktualisierung
+ 10 Beispiel-Datenbank

Train naar de top
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 technische cursussen voor
service technici. Interesse? De informatie en data zijn te vinden op:
www.klartext-portal.com/nl/cursussen/

Uiteraard zet HEIDENHAIN digitale tools in om gebruikers via internet actueel en compleet te informe-
ren over de inzet van onze producten en training daarvoor. Overzichtelijk en direct toegankelijk delen
wij gekwalificeerde informatie over de besturingen voor onze innovatieve oplossingen. Dit doen wij via
twee digitale kanalen: www.heidenhain.nl en www.klartext-portal.com/nl. Twee voortdurend groeiende
bronnen van gebruikersvriendelijke informatie.

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

Volop informatie via internet
Aanvullend op het Klartext-portal stelt HEIDENHAIN ook nog andere
bronnen via internet beschikbaar. Op YouTube is onder de noemer
HEIDENHAINtv een grote variëteit aan instructieve video’s te vin-
den. Deze bieden snel inzicht in vooral 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 soms met
zeer gedetailleerde video’s en 3D-animaties helder in beeld.

HEIDENHAIN op tv!
Via www.youtube.com/heidenhaintv is er toegang tot:
• Downloads
• TNC Controls
• HEIDENHAIN Basics
• Webinars/tutoria

Gratis abonnement op het Klartext magazine
Het tijdschrift Klartext focust op de HEIDENHAIN
besturingen, met tal van reportages over rele-
vante toepassingen uit de praktijk, nieuwe
features en ook nieuwe innovaties. De lezers
ontvangen Klartext tweemaal per jaar. Voor wie
dat wil, bieden wij de geprinte versie of de
online digitale variant in het Engels aan. Geef
uw voorkeur aan via documentatie@heidenhain.nl.
Het magazine is via dit mailadres te bestellen
of via de speciale button op de internetpagina

van Klartext, het magazine rondom de besturingen: 
www.klartext-portal.com/nl/klartext-magazine/  +

Alles weten over onze besturingen? 



Communicatie drijft kennis en vooruitgang. Dat is altijd al zo geweest. Een effectieve communicatiestroom is nood-
zakelijk voor kwaliteit en innovatie. Ook in uw machinepark. Dus waarom voorziet u uw productieafdeling niet van alle 
beschikbare informatie rondom het productieproces? Dat is Connected Machining. Met de Connected Machining 
functies in onze TNC-besturingen hebben uw productiemedewerkers altijd toegang tot informatie van de ondersteu-
nende afdelingen. Zo integreert Connected Machining uw productie naadloos in de gehele procesketen. Het resultaat: 
u kunt meer, beter en flexibeler produceren.

Hoekmeetsystemen  Lengtemeetsystemen  Contourbesturingen  Digitale uitlezingen  Meettasters  Impulsgevers

HEIDENHAIN NEDERLAND B.V. 6716 BM Ede, Nederland Telefoon 0318-581800 www.heidenhain.nl
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