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HEIDENHAIN Application Center
voortvarend van start
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Tijdens de drukbezochte DEMOWEEK in het voorjaar van 2019 opende HEIDENHAIN 

officieel haar nieuwe Application Center, centraal gevestigd in ons bedrijfspand in Ede.

Deze gastvrije en technisch uitstekend geoutilleerde locatie is, met name voor eindgebrui-

kers van onze besturingen, the place to be voor demonstraties en workshops. We laten

daarmee zien dat HEIDENHAIN graag intensief en langdurig investeert in relaties, waar -

onder ook onze eindgebruikers, voor professionele ontmoetingen én kennisuitwisseling.

Tijdens de eerdere DEMOWEEK 2019 heeft een heel aantal
gasten bij HEIDENHAIN zich direct als lid opgegeven van de
nieuwe HEIDENHAIN TNC Club. Door hun snelle inschrijf -
actie ter plekke maakten zij kans op kaarten voor de 
Formula 1 Belgian Grand Prix in Francorchamp. 

Nadat de officiële trekking is verricht, hebben wij de gelukkige winnaars persoonlijk
bezocht én hen deze gewilde toegangskaarten voor de races van 1 september over-
handigd! Het gaat hier om twee x twee toegangskaarten. De gelukkige winnaars
waren de heer Delfos (Multi Instruments) en de heer De Wolf (Boschman).

Waarom toegang tot de F1? Omdat de overeenkomst tussen HEIDENHAIN en de
beroemde Formula 1 evident is: beide organisaties opereren op het hoogste niveau
en combineren twee ogenschijnlijk lastige criteria: een hoge snelheid én een uiter-
ste precisie. +

De 5-assige simultaan freesmachine staat klaar…
Dé blikvanger in ons Application Center is de state-of-the-art 5-assige
simultaan freesmachine. Dankzij dit technische paradepaard, een
Hedelius geleverd door Promas, kunnen al onze relaties, en zéker de
eindgebruikers, via trainingen voortaan het allerhoogste rendement
halen uit de mogelijkheden van onze besturingsapplicaties. Immers,
niet alle mogelijkheden in de applicaties worden in de praktijk altijd
benut en in ons Application Center openen we graag de weg naar al
die onbekende en daardoor onbenutte functionaliteiten. We krijgen
veel positieve reacties van gebruikers, zij willen het optimale uit hun
bewerkingsmachine halen.

Bijeenkomsten van derden voor eindgebruikers
Tegelijkertijd stellen wij de deuren van ons Application Center open
voor de meest uiteenlopende partijen uit dezelfde keten als waarin
HEIDENHAIN opereert. Deze bedrijven en instellingen kunnen naar
eigen inzicht een klantdag organiseren voor eindgebruikers in de ver-
spanende industrie. 

Joost de WolfWim Delfos

Gratis kaarten Formule 1 in handen van gelukkigen!

A
LG

E
M

E
E

N



3

METAVAK
8,9 EN 10 OKTOBER 
GORINCHEM

PRECISIEBEURS
13 EN 14 NOVEMBER
VELTHOVEN

T
N

C
-G

E
B

R
U

IK

Bij de primeur al direct een succes:
de HEIDENHAIN TNC Club
Eveneens introduceerde HEIDENHAIN tijdens de
DEMOWEEK de HEIDENHAIN TNC Club. Het lid-
maatschap hiervan is bedoeld voor iedereen die

met een HEIDENHAIN besturing werkt en biedt talloze voordelen.
Zoals aantrekkelijke aanbiedingen voor verdere training en seminars,
speciale gebruikersondersteuning en de gratis hulp van onze applica-
tion engineer. En ook aantrekkelijk: de leden ontmoeten gelijkge-
stemde collega’s die voor dezelfde technische uitdagingen staan! Na
een informele uitwisseling van kennis vertrekt een lid altijd nóg wijzer
dan bij binnenkomst. 

Wilt u ook bij de HEIDENHAIN TNC Club horen? Meld u gratis aan via
onze website: www.klartext-portal.com/nl/tnc-club/

Deze editie biedt u een veelzijdige verdieping
In deze editie gaat Paul Venema nog wat nader in op de opzet, moge-
lijkheden en voordelen van het HEIDENHAIN Application Center en
de TNC Club. Uiteraard blijven wij breed innoveren en dat kunt u
onder andere lezen in de artikelen over de hoek- en lengtemeetsyste-
men, de encoder LIC, onze interfaces en de bijzondere toepassing
van ons lengtemeetsysteem, door onze klant 4PICO bv, bij mastering
in het nanobereik.

Wellicht ontmoet ik u tijdens de Metavak in Gorinchem of de
Precisiebeurs in Veldhoven. HEIDENHAIN ontvangt u graag in onze
stand voor een passend antwoord op uw uitdagingen met betrekking
tot het inzetten van meettasters, uitlezingen, impulsgevers en overi-
ge meetsystemen.

24/7 toegang tot gratis beschikbare informatie
U kunt dit vinden via verschillende Nederlandstalige sites: www.heidenhain.nl en
www.klartext-portal.com/nl, twee voortdurend groeiende bronnen van gebrui-
kersvriendelijke informatie.

De content van www.klartext-portal.com/nl is specifiek gericht op de infor-
matie, trainingen en programmeervoorbeelden van de HEIDENHAIN-bestu-
ringen. Onze grote, actuele en snel doorzoekbare database biedt gebruikers
veel en gratis informatie. Door voortdurende updates groeit deze database
met de dag. 

‘Ready to download’ programmeervoorbeelden:
Via www.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. +

Uiteraard zet HEIDENHAIN digitale tools in om gebruikers via internet actueel en
compleet te informeren over de inzet van onze producten en training daarvoor.
Overzichtelijk en direct toegankelijk delen wij gekwalificeerde informatie over de
besturingen voor onze innovatieve oplossingen. 

Alles weten over het optimale gebruik onze besturingen?

Twee HEIDENHAIN-sites bieden 
24/7 gratis informatie



Hoekmeetsystemen werken niet 
zonder aandrijving van een motor. 
Machinebouwers kopen hier vaak
een externe motor voor in. Echter,
HEIDENHAIN levert haar hoekmeet-
systemen inclusief de topkwaliteit-
aandrijving van ETEL als complete
unit. Deze unit draait én meet direct
de hoek met duizendste graden van
nauwkeurigheid. 
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Hoekmeetmodules met geïntegreerde torque motor

Eén compact systeem met aandrijving, lagering en
positiemeetsysteem met zeer hoge nauwkeurigheid

Meerdere voordelen van geïntegreerde unit
Wij bouwen in onze hoekmeetsystemen al direct een nauwkeurig
draaiende en zeer soepel in te regelen ETEL-torque motor in. Kortom,
een geïntegreerde unit. De voordelen? Een optimale eigen aandrij-
ving en eigen lagering met enerzijds veel kracht en anderzijds een
zeer hoge systeemnauwkeurigheid. De ontwikkelaar en de gebruiker
hebben geen zorgen over de interface en mechanische eigenschap-
pen. 

Hoekmeetmodule met geïntegreerde aandrijving:
de logische stap in de systeemintegratie
De integratie van een torque motor met een zeer beperkte mate aan
cogging is de logische verdere ontwikkeling van het concept van de
MRP-hoekmeetmodules. Deze combinatie maakt een uiterst gelijk-
matige bewegingsbesturing mogelijk voor zeer nauwkeurige positio-
nerings- en meetopdrachten. Storende draaimomenten en dwars-
krachten beïnvloeden de hoge geleidingsnauwkeurigheid van de
lagering bijna niet. De combinatie van een hoekmeetmodule met
motorcomponenten resulteert ook in een bijzonder compact systeem
met een minimale hoogte en een hoge stijfheid. Deze hoge stijfheid
van de gezamenlijke componenten zorgt ervoor dat de nauwkeurig-
heid ook bij wisselende belastingsomstandigheden behouden blijft.
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Als hoog geïntegreerde submodule bieden de hoekmeetmodules gecontroleerde en 
gespecificeerde eigenschappen.

De nieuwe hoekmeetmodules van HEIDENHAIN zijn de perfecte 
combinatie van zeer nauwkeurige hoekmeetsystemen en precisielagers.

Hoge koppeldichtheid en tóch verwaarloosbare
cogging
De aandrijving wordt verzorgd door een "slotless torque motor" van
ETEL. Het combineert de tegenstrijdige eigenschappen van een
hoge koppeldichtheid met verwaarloosbare cogging. Dit is te danken
aan het speciale symmetrische ontwerp dat de noodzaak van groe-
ven, zoals in klassieke wikkelingen, elimineert. Al met al leidt dit tot
een meetmodule met een motor vrijwel zonder cogging en die bui-
tengewoon gelijkmatige bewegingen mogelijk maakt.

Component voor absolute topprestaties
Door de uitgekiende positionering van de belangrijkste componenten
hebben verstoringen slechts een geringe invloed op de geleiding en
de meetnauwkeurigheid. Bovendien maken de zeer compacte afme-
tingen een grote holle as mogelijk. De AccurET frequentieregelaars
van ETEL zijn daarbij de perfecte aanvulling op deze hoekmeetmodu-
les met ingebouwde aandrijving. Ze maken absolute topprestaties
mogelijk op het gebied van dynamiek en positiestabiliteit. 
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Zeer hoge resolutie en uitstekende herhalings -
nauwkeurigheid 
De nieuwe hoekmeetmodules met geïntegreerde aandrijving zijn
speciaal geoptimaliseerd voor de hoge eisen van metrologietoepas-
singen. De belangrijkste factoren hierbij zijn een zeer hoge resolutie
en een uitstekende herhalingsnauwkeurigheid, zelfs bij wisselende
bedrijfstemperaturen. Hoge motorkoppels staan hier meestal niet
op de voorgrond. Klantspecifieke aanpassingen zijn mogelijk om een
perfecte afstemming op individuele eisen te garanderen.

Nieuw modulair hoekmeetsysteem ERP 1000: 
high-end-toepassingen opnieuw gedefinieerd
Naast de nauwkeurigheid en de robuuste opwekking van de aftast-
signalen richtte HEIDENHAIN zich bij de ontwikkeling van de nieuwe
modulaire ERP 1000 hoek-encoders op een flexibele integratie in
het totale systeem van de klant. Dit doel werd bereikt door het aan-
bieden van een breed scala aan diameter varianten. Ze zijn verkrijg-
baar als volledige cirkel- en als segmentversies in de diameters 

57 mm, 75 mm, 109 mm en 151 mm. Ze zijn daarmee makkelijk in te
passen in klantspecifieke toepassingen. Ook de compacte afmetin-
gen en het zeer lage gewicht dragen hieraan bij. De aftastkop is
slechts 26 mm lang, 12,7 mm hoog en 6,8 mm diep en weegt maar 
5 gram. De trommels met de verdeling zijn, afhankelijk van de uitvoe-
ring, maximaal 10,2 mm hoog, de lichtste volledige unit weegt
slechts 57 gram. 

Eenvoudige montage en automatische kalibratie
HEIDENHAIN maakt het ook zeer eenvoudig voor gebruikers om de
modulaire ERP 1000 hoek-encoders te monteren. Als niet-gepaard
systeem bieden alle modellen royale montagetoleranties en wordt
de signaalkalibratie simpelweg automatisch uitgevoerd. Voor de elek-
trische aansluiting is er een grote keuze aan kabels en connectoren
beschikbaar. Flexibele aanpassing en integratie in het klantspecifieke
systeem is dus zonder problemen mogelijk. 

Ongekende waarden bieden mogelijkheden in
high-end toepassingen
Dankzij zijn speciale eigenschappen herdefinieert de serie ERP 1000
de mogelijkheden van hoekmeting in high-end toepassingen, niet
alleen op het gebied van flexibiliteit, maar ook op het gebied van
nauwkeurigheid en robuustheid. Dit wordt gewaarborgd door opti-
sche aftasting in combinatie met de HEIDENHAIN signaalverwer-
kings-ASIC HSP 1.0. Deze werd voor het eerst gebruikt in een hoek-
encoder in de ERP 1000. Dit modulaire hoekmeetsysteem bereikt
nauwkeurigheidsklassen tot ± 0,9 boogseconden met een uitsteken-
de signaalkwaliteit. De interpolatiefout bedraagt tot ± 0,02 boog -
seconden en de positie ruis RMS ongeveer 0,002 boogseconden. En
dit alles ook in zeer dynamische toepassingen met eveneens zeer
hoge snelheden tot 2.600 min-1. De modulaire hoek-encoders van de
serie ERP 1000 zijn daarom bijzonder geschikt voor toepassingen
waarbij een uitzonderlijk constante snelheidsregeling of een hoge
positiestabiliteit vereist is. 

>

Schematische weergave van de meetgroottes en meetplaatsen die voor de nauwkeurigheid van een precisielager doorslaggevend zijn.

Ideale draai-as

Geleidingsfout in meetvlak 2

Kanteling van de as
Positie van de draai-as bij draaihoek phi

Geleidingsfout in meetvlak 1

Vlakloopmeting

Rondloopmeting

Dpw = diamater van de walslager elementen

Meetgroottes en meetposities bij een walslager
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Het nieuwe modulaire hoekmeetsysteem ERP
1000: high-end-toepassingen opnieuw gedefinieerd
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Hoekmeetmodules MRP maken ontwerpen en
bouwen van eigen lagering overbodig
De HEIDENHAIN hoekmeetmodules van de serie MRP zijn er als
kant-en-klare modules met gespecificeerde en gedefinieerde eigen-
schappen. Ze combineren een hoge resolutie met een hoog belast-
baar precisielager. Het bijzondere voordeel van deze sterk geïnte-
greerde systeemoplossing voor de machinefabrikant is, dat deze een
afzonderlijk ontwikkeld en ontworpen rol- of luchtlager vervangt en
niet wordt beïnvloed door excentrische belastingen. Vooral de fabri-
kanten van metrologie worden aanzienlijk ontlast van het ontwerpen
en bouwen van zeer nauwkeurige rondassen. 

Complete hoekmeetmodules met gecertificeerde
hoge meet- en lagernauwkeurigheid
De hoekmeetmodules kenmerken zich door een hoge meet- en
lagernauwkeurigheid, een zeer hoge resolutie en de hoogste herha-

Enkele belangrijke karakteristieken 
van dit meetsysteem:
• Bestaande uit aftastkop en maatband
• Nauwkeurigheidsklasse tot 3 µm/m
• Meetstappen tot 1 nm
• Stalen maatband met meetlengtes tot 1.820 mm
• Veilige en zekere bevestiging van de maatband

Veilige overdracht     
De basis voor een veilige overdracht van de positie zijn twee, onaf-
hankelijk van elkaar gegenereerde, absolute positiewaarden en error
bits, die aan het veilige besturingssysteem worden overdragen. Dit
meetsysteem geeft op elk moment, bijvoorbeeld ook onmiddellijk na
inschakelen, de absolute positie door. De betrouwbare seriële data-
overdracht verloopt volgens de EnDat-2.2 interface.

Veilige montage
Naast de elektrische interface is ook de mechanische montage een
veiligheidsgerelateerd aspect. In de norm voor elektrische aandrijvin-
gen, EN 61800-5-2, tabel D8, is het verbreken van de mechanische

Absolute lineaire encoder LIC 4119 met Functional Safety 

Open lengtemeetsysteem met hoge nauwkeurigheid
en geschikt voor veiligheidsgerelateerde toepassingen
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NIEUW

Hoekmeetmodules
MRP maken

ontwerpen en
bouwen van eigen
lagering overbodig.

Maximale waarde

Niet reproduceerbare geleidingsafwijkingen gemeten over 
5 omwentelingen in µm

Met de absolute lineaire encoders uit de serie LIC 4100 biedt HEIDENHAIN nu een ideale 
oplossing voor positiebepaling op lineaire assen in veiligheidsgerelateerde toepassingen. 
In combinatie met een veilige besturing, zijn deze lineaire encoders inzetbaar
als enkel-encodersysteem in toepassingen met categorie SIL 2 
(volgens EN 61508) of prestatieniveau "d" (volgens EN ISO 13849). 

verbinding tussen het meetinstrument en de aandrijving als een
mogelijke oorzaak van onveiligheid opgegeven, omdat de besturing
een dergelijke fout niet kan detecteren. Daarom is een veilige mon-
tage een belangrijk punt van aandacht. HEIDENHAIN heeft er voor
gezorgd dat de montage van de LIC 4119 veilig is. Als het meetsys-
teem volgens onze instructie wordt gemonteerd, is de veilige en per-
manente bevestiging van het meetsysteem gegarandeerd. Dat bete-
kent dat de ontwerper, monteur en gebruiker van de machine hier
niet meer over na hoeven te denken. Ons meetsysteem LIC 4119 is
hiermee gebruikersvriendelijk vanaf ontwerp tot en met het gebruik.
+

lingsnauwkeurigheid. Het lage startkoppel maakt soepele bewegin-
gen mogelijk. In plaats van een groot aantal afzonderlijke componen-
ten, is er een sterk geïntegreerde module met geteste en gespecifi-
ceerde eigenschappen beschikbaar. HEIDENHAIN heeft alle afzon-
derlijke componenten al gemonteerd, uitgelijnd en gekalibreerd. De
eigenschappen van de hoekmeetmodules worden zo gedefinieerd
en getest volgens de specificaties van de klant. Eenvoudige mecha-
nische interfaces elimineren alle kritische assemblageprocessen. De
tijdrovende coördinatie van de afzonderlijke componenten met
elkaar en met de machine-omgeving en het naderhand testen daar-
van, is niet langer nodig.    +
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De toepassingen voor deze encoders zijn vooral te vinden in combi-
natie met torque motoren in bijvoorbeeld spuitgietmachines, folie-
en papiermachines en elektrisch aangedreven persen. De systemen
hebben grote aanbouw- en bedrijfstoleranties en kunnen hoge tril-
lings- en stootbelasting verduren. De EnDat-systemen ECI/EBI 4010
zijn gebouwd rondom een verregaand geïntegreerde optische aftast-
ASIC met (optioneel een door een batterij gevoede) omwentelingen-
teller. In de DRIVE-CLiQ-variant ECI 4090 (alleen als single-turn ver-
sie) is aanvullend de DRIVE-CLIQ interface unit geïntegreerd.

Opmerkelijke technische specificaties 
Deze serie encoders is specifiek ontworpen als motorfeedback-sys-
teem, vooral voor toepassing in torque motoren en productiemachi-
nes. Hiermee onderscheidt dit product zich van onze andere enco-
ders met een holle as van meer dan 90 mm. De technische gege-
vens voor het temperatuurbereik (tot max. 115 °C), het maximale
toerental (tot 6000 min-1) en de trillingsbestendigheid (tot 400 m/s2
voor de aftastkop en 600 m/s2 voor de trommel) volgens EN 60068-
2-6 tonen dit op overtuigende wijze aan.

Voordelen van radiale aftastprincipe
De aftasting wordt verzorgd door het zogeheten radiale aftastprinci-
pe. De complete verdeling op de trommel (rotor) en het aftastveld in
de aftastkop vormen de positiesignalen. De encoder verwerkt hier-
mee de signalen van twee sporen, die elk een verschillende delings-
periode hebben. Dit aftastprincipe biedt grote toleranties, zowel bij
de aanbouw als in bedrijf. Bij een resolutie van 20 Bit is een axiale
afwijking van de trommel ten opzichte van de aftastkop van 1,5 mm
toegestaan, terwijl een ruime afwijking in de rondloop tot 0,2 mm
geen probleem vormt. Ook de montage van de encoders is zeer een-
voudig en gericht op de integratie in motoren en machines. De induc-
tieve radiale aftasting biedt een verregaande compensatie van posi-
tieafwijkingen, die vooral bij modulaire encoders ontstaan bij fouten
in de uitlijning tussen de encoder en aandrijfas. Het radiale aftastprin-
cipe biedt in bovengenoemde toepassingen vele significante voorde-
len voor de gebruiker.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verkoopafde-
ling van HEIDENHAIN NEDERLAND, 0318 - 58 18 00. +

Hoek-encoder ECI/EBI 4010 en ECI 4090 succesvol

Markt herkent kwaliteit van inductieve encoders 
als positiemeetsysteem in motion control
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De serie inductieve encoders ECI/EBI 4010 en de
ECI 4090 van HEIDENHAIN vallen erg goed in de
markt. Graag zetten we er opnieuw de spotlight op.
Deze serie inductieve encoders heeft een holle as
met een diameter van 90 mm. Zij zijn
bij uitstek geschikt als
positiemeetsysteem in motion
control systemen. Het systeem
bestaat uit een aftasteenheid
en een trommel met daarop
de verdeling. De meetsys-
teemsignalen lopen via een
kabel naar de volgelektronica. 



Machinebouwer 4PICO is gespecialiseerd in apparatuur en diensten voor het
schrijven van microstructuren, waaronder hologrammen op bankbiljetten en
credit-cards. Een absolute niche. Afnemers van deze apparatuur variëren
van de holografische markt, zoals gelddrukkers, tot en met universiteiten die
superkleine structuren willen schrijven voor bijvoorbeeld golfgeleiders op
het vlak van fotonica. Het betreft hier structuren van een micrometer of klei-
ner. Of het nu gaat om lithografisch schrijven in het nanometerbereik met de
PicoMaster Direct-laserschrijver of het bewerken van grote oppervlakken
met LED-oplossingen: 4PICO weet hoe het UV licht moet worden bestuurd.
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Machinebouwer 4PICO: mastering in het nanometerbereik

Verfijnd printwerk
Een onzichtbaar echtheidskenmerk op een bankbiljet maken?
Minuscule ‘ribbels’ op zonnecellen aanbrengen zodat zij het zonlicht
beter opvangen? Of een holografische afbeelding op een mobiele
telefoon zetten of op een fles wijn? Dat kan met de PicoMaster UV
Direct Laser Writer van 4PICO. Jan Aarts is bij 4PICO werkzaam als
design engineer: “Het is een laserschrijver voor kleine structuren tot
driehonderd nanometer. Via een door onszelf ontwikkeld systeem
kan een laser een microstructuur schrijven op een glasplaat of wafer.
De laserstraal schrijft in een lichtgevoelige lak op het substraat.”
4PICO ontwikkelde het apparaat en geeft het concept van lithografie
hiermee een extra en zeer innovatieve dimensie. Deze machine is
verkrijgbaar in drie varianten: voor 100 mm, 150 mm en tot slot voor
200 mm substraten. Het zijn de klanten van 4PICO wereldwijd, die
het schrijfprocédé met de PicoMaster zelf uitvoeren. 

Succesvol de bakens verzet
4PICO uit Sint Oedenrode was voorheen actief in de optische media
industrie. Jan Aarts: “Maar door het verminderde gebruik van CD’s
en DVD’s is hier een einde aan gekomen. Enige tijd verhuurden wij
onze kennis als engineeringsbureau, maar in 2014 besloten wij de
lithografische kant weer op te gaan. Onze kennis staken wij in de
PicoMaster die aansluit bij een compleet nieuwe markt.” De enco-
ders van HEIDENHAIN maken onderdeel uit van die oplossing. Jan:
“We kunnen ons geen fouten in de gebruikte encoders veroorloven,
want die positiefouten zie je direct terug in het eindresultaat.”

Perfect alternatief
De PicoMaster UV Direct Writer is een alternatief voor de dure
Electron Beam systemen voor structuren tot 0,3 micrometer. Jan
Aarts: “Universiteiten en onderzoekscentra hebben behoefte aan
verschillende groottes van structuren. Zij kunnen nu de PicoMaster
gebruiken die structuren tot 0,3 micrometer aan kan, de kleinere
structuren kunnen met een Electron Beam systeem geschreven wor-
den.” 4PICO ontwikkelde voor het PicoMaster systeem een compacte

Jan Aarts, design engineer: 
“In de geïnte greerde totaaloplossing van   
de encoders van HEIDENHAIN een grote
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optische module. Samen met de eveneens zelf ontwikkelde schrijf -
lens zijn resoluties beschikbaar die vergelijkbare optische systemen
niet kunnen bieden. 

Gewenste nauwkeurigheid synchronisatie: 
10 nanometer
Jan legt enthousiast de werking uit: “Het is in feite een PLC-systeem.
De machine kent één enkel laserspotje. Daarmee scannen we over
het substraat met een dun laagje fotogevoelige lak. Als we vervol-
gens de laser op het juiste moment aan- en uitzetten, dan kun je met
deze machine een ‘image’ maken, een soort belichtingsprofiel op die
wafer of glasplaat. Ontwikkel je die, dan spoel je wat belicht is weg
en heb je een structuur. Het kleinste dat ons systeem kan schrijven is
300 nanometer. Dit betekent dat de nauwkeurigheid van de synchro-
nisatie ruim beter moet zijn, zeg: 10 nanometer. De lat in deze tak
van sport ligt dus heel hoog.”

De laser is de baas
De laser is ‘de baas’ in dit proces, beklemtoont Jan: “Die synchroni-
seert een bepaalde vaste klok met het complete PLC-systeem. Dit
PLC-systeem stuurt ook de bewegingsassen aan. Als je dit allemaal
goed doet, zijn de bewegingen en laserpulsen dus nauwgezet met
elkaar gesynchroniseerd, vanuit het gegeven dat de laser de baas is.
Wij hebben zelf de elektronica gemaakt om deze vereiste synchroni-
satie te doen op het hoge niveau zoals geschetst. Het PLC-systeem
zorgt, in combinatie met een motorsturing op het hoogste niveau,
voor de bewegingen van de luchtgelagerde assen.”

Exacte synchronisatie
Jan: “Wat in dit proces cruciaal is, is dat de bewegingen van de
assen exact gesynchroniseerd zijn met de laser die je aan- en uitzet.
Is die niet gesynchroniseerd? Dan krijg je al snel verschillen van hon-
derd nanometers en creëer je zichtbare fouten in je structuur. Ons
systeem werkt met een x-as en y-as, die zetten we haaks op elkaar.
Op de liggende as, de hoge snelheid scan-as, ligt het substraat waar
de klant op schrijft, zoals een glasplaat of wafer. Die beweegt continu
op en neer. Op de ándere as, die noemen wij de step-as, is de laser-
kop bevestigd. Deze stuurt de laserpulsen uit. Dus de scan-as
beweegt voortdurend heen en weer en de step-as maakt elke keer
kleine stapjes. Op die manier en door die samenwerking tussen de
assen, schrijf je een compleet oppervlak vol. Eigenlijk zoals vroeger
een beeldbuis werkte.”

>

    
     4PICO spelen 
     rol”

‘We kiezen bewust voor de lineaire meetsystemen 

LIP 200 en LIP 6000 van HEIDENHAIN’
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Rol van encoders van HEIDENHAIN
“Wat wij zien, is dat die step-as extreem gevoelig is. Die mag niet te
grote of te kleine stappen zetten. Anders ontstaan er twee sporen
die te ver of te dicht bij elkaar liggen, en ligt het schrijfspoor van je
laser niet optimaal ten opzichte van je vorige schrijfactie. Je kunt je
dus geen fouten veroorloven in de encoder die op de step-as zit.
Want die fouten zie je gewoon terug in het eindresultaat aan artefac-
ten op de plaat. Dit verklaart waarom wij een extreem nauwkeurige
encoder nodig hebben. Voor deze cruciale schakel kiezen we
bewust voor de lineaire meetsystemen LIP 200 en LIP 6000 van
HEIDENHAIN”, aldus Jan Aarts. 

Goede eerdere ervaringen
In deze geïntegreerde totaaloplossing van 4PICO spelen de lineaire
encoders van HEIDENHAIN dus een grote rol. 4PICO bestaat sinds
2004 en is sinds de start in zee gegaan met de encoders van
HEIDENHAIN. Jan: “Uit onze periode van de mastering voor CD’s en
DVD’s, eveneens een lithografisch proces met laserschrijven hadden
we ook al goede ervaringen met de linialen van HEIDENHAIN. Voor
onze huidige activiteiten en de productie van de Direct Laser Writer
hebben we deze technologie kunnen hergebruiken.” +

‘We hadden ook al goede ervaringen met de linialen van
HEIDENHAIN. Voor onze huidige activiteiten en de productie 

van de Direct Laser Writer hebben we deze technologie 
kunnen hergebruiken.’

Stage details PicoMaster 200

PM200 in meetkamer
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Tijdens de DEMOWEEK 2019 introduceerde HEIDENHAIN in 
Ede twee noviteiten: het gloednieuwe Application Center en de 
TNC Club. In het voorwoord van Jaap Bazuin leest u hier al over.
Paul Venema, Account Manager Machine Tools bij HEIDENHAIN,
gaat er nog wat dieper op in: “We willen eindgebruikers steeds
meer rechtstreeks informeren over de vele mogelijkheden van
onze systemen. Het Application Center, maar ook de TNC Club,
helpt klanten hun proces zo optimaal mogelijk in te regelen. Dit
merken zij direct door aantoonbare rendementsverbeteringen.”

Application Center en TNC Club 

Paul Venema: Ondersteuning van 
eindgebruikers verder uitgebreid

Veel voordelen met HEIDENHAIN TNC Club
Verspanende bedrijven die met HEIDENHAIN TNC-besturingen wer-
ken, kunnen nu ook lid worden van de HEIDENHAIN TNC Club en
genieten van diverse voordelen. In ons Application Center willen we
een prettige ambiance creëren, waarin HEIDENHAIN-gebruikers zich
thuis voelen. De TNC Club is echt bedoeld voor de eindgebruikers;
de verspaners die aan de machine staan en dagelijks de vele moge-
lijkheden van de CNC-besturing optimaal willen benutten. “We hel-
pen hen daadwerkelijk alles uit de besturing te halen en zo de pro-
ductie te optimaliseren. Vragen die ze hebben, kunnen ze nu heel
gericht stellen. Onze trainers en docenten staan voor hen klaar.
Daarnaast worden vanuit de nieuwe community door het hele land
activiteiten georganiseerd, van infomiddagen over specifieke eigen-
schappen van de besturing tot en met workshops en demonstraties.
Dat gaan we samen met scholingspartners verzorgen, zodat onze
clubleden niet ver hoeven te reizen”, aldus Paul.

Eindgebruikers benutten lang niet alle mogelijkheden van de TNC-
besturingen van HEIDENHAIN op verspaningssystemen, om de een-
voudige reden dat zij daar niet volledig van op de hoogte zijn. Paul:
“Het Application Center is primair bedoeld om de eindgebruikers van
onze TNC-besturingen, veelal de operators, aan de hand te kunnen
nemen en hen zo onze besturing en producten maximaal te laten
benutten. Maar wij informeren de bezoekers ook over de mogelijkhe-
den die vérder gaan dan de TNC-besturing van HEIDENHAIN.”  

Samenwerking met sterke partners
Paul: “Onze leveranciers plaatsen hun instrumentarium en bewer-
kingsmachines in ons Application Center. Vervolgens organiseren wij
sa  men met hen workshops, seminars en scholingen om state-of-the-art
verspaningstechnologie te demonstreren.” Tijdens de DEMOWEEK
werd er al direct afgetrapt met demonstraties van Connected
Machining op het Hedelius Acura 65 5-assig bewerkingscentrum.
Paul: “Bezoekers krijgen uitleg aan de hand van de allerlaatste stand
van onze besturingssoftware, met de nieuwste programma’s en
bewerkingsmogelijkheden. Actueler dan in ons Application Center
vind je het gewoon niet.”

Gedegen antwoord op specifieke vragen
Het Application Center is er niet alleen voor de eindgebruikers, ook
gaat HEIDENHAIN er zelf mee aan de slag. Paul: “Heeft een klant
specifieke vragen, bijvoorbeeld over een tastsysteemcyclus? Dan
kan onze application engineer dat in ons Application Center tot in
detail uitzoeken. Vervolgens krijgt de klant een goed gefundeerd ant-
woord en deze kan dit advies direct renderend toepassen.”

“Alleen al de dag gratis 

applicatieondersteuning 

op locatie is fantastisch

voor onze klanten”

NIEUW
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De HEIDENHAIN Interactive Training, kortweg HIT
genaamd, is het multimediale leerconcept voor de
NC-programmering en is een gekwalificeerde
training en bijscholing van NC-gebruikers. HIT 3.0
is de nieuwste versie van de laagdrempelige en
meermalen bewezen lesmethode om te leren
programmeren met HEIDENHAIN besturingen.
Deze user interface van de nieuwe versie werkt
nog prettiger. Ook is deze nieuwe 3.0 versie ge-
schikt om op uw mobiele telefoon of tablet te
volgen. Kortom, interactief leren in de cloud!

Dit interactieve trainingssysteem combineert als lesconcept voor de
HEIDENHAIN besturingen theoretische kennis met praktische oefe-
ningen in een autodidactische omgeving. Hiermee stapt u kinderlijk
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Er zijn twee soorten lidmaatschap voor de TNC
Club. Het eerste is het basislidmaatschap. Een
bedrijf dat de machines met de HEIDENHAIN
besturing aanmeldt, krijgt direct een gratis soft-
wareoptie beschikbaar. Er is ook een Premium
lidmaatschap. Dat kost het eerste jaar € 750,-,
daarna € 500,- per jaar. Deze leden krijgen ook
korting op trainingen en toegang tot de works-
hops in het land. En een gratis programmeer-
plaats! Naast de genoemde voordelen heb je dan

ook recht op één dag ondersteuning op locatie door de applicatie
engineer van HEIDENHAIN. Paul: “Alleen al die dag support in het
eigen bedrijf is fantastisch voor de klanten. Onze applicatie engineer
pakt dan in het bedrijf, samen met de verspaners, de vragen op die

bij hen leven. Of hij optimaliseert samen met hen het verspanen van
een concreet product. Hij geeft ter plekke tips waarmee het bedrijf
direct de productie en dus het rendement kan verbeteren.”

Ook lid worden van de TNC Club?
U kunt de TNC Club telefonisch bereiken via Loes Bosma: 
0318 - 58 18 00 of via tnc-club@heidenhain.nl.  +

eenvoudig in bij de programmering van HEIDENHAIN besturingen.
HIT is speciaal ontwikkeld voor leerlingen en werknemers die wor-
den om- en bijgeschoold. Naast de programmering van de besturing
levert HIT ook basiskennis van de belangrijkste onderdelen van een
CNC-machine op. Dit gaat aan de hand van animaties, kleine
opdrachten en grotere oefeningen. Dat wat men leert, kan de deel-
nemer direct via praktische oefeningen controleren.

Duidelijk, interactief en laagdrempelig
Versie HIT 3.0 is dé interactieve training voor eindgebruikers. De
nieuwe versie ziet er goed uit en werkt heel prettig, gebaseerd op
heldere oefeningen en duidelijke filmpjes. Kortom, nog mooier en
beter dan 2.0. Die versie moest je eerst downloaden. De gloednieu-
we applicatie HIT 3.0 kost slechts € 37,- en deze versie is overal te
gebruiken via internet, heel laagdrempelig dus.  

Meer weten?
Meer informatie staat op de website: www.klartext-portal.com/nl +

NIEUWNieuw, nu ook op mobiele telefoon of tablet!

HIT 3.0: het interactieve leerconcept
voor NC-programmering
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Elke toepassing vereist zeer specifieke meetsyste-
men die aan zeer verschillende eisen moeten
voldoen. Dit omvat niet alleen nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid. Voor de fabrikant van machines
en systemen is de mechanische en elektronische
interface van roterende encoders, hoek-encoders
en lineaire encoders van cruciaal belang. Dit stelt
hen in staat om het ontwerp van hun aandrijvings -
oplossingen te standaardiseren en het aantal
motorvarianten te verminderen zonder dat dit 
het aantal toepassingen beperkt.

HEIDENHAIN biedt een breed scala aan encoders voor zeer nauw-
keurige toepassingen. In welke toepassing onze positiemeetsyste-
men ook worden gebruikt: altijd geldt dat de interface eenvoudig
moet zijn, mechanisch, elektronisch, tussen afzonderlijke componen-
ten en binnen complexe netwerken. Deze verscheidenheid aan inter-
faces en hun onderlinge combinaties stellen machinefabrikanten in
staat om de meest geschikte encoder voor hun aandrijvingsoplossin-
gen te kiezen.

Elektronische connectiviteit
Een probleemloze communicatie met het besturingssysteem van de
machine of het systeem is het doorslaggevende criterium bij de
keuze van het meetsysteem. Het is niet alleen een kwestie van
betrouwbare en correcte overdracht van de gemeten positiewaar-
des. Het is ook essentieel om aanvullende informatie door te geven,
bijvoorbeeld voor de inbedrijfstelling, controle en diagnose. Deze
gegevens kunnen de beschikbaarheid van systemen verhogen en de
planning van processen vereenvoudigen door stilstand van machines
te helpen voorkomen en onderhoudscycli te verminderen. 

HEIDENHAIN meettechniek biedt nauwkeurigheid en connectiviteit 

Diversiteit aan interfaces gebruiken en
aandrijvingen standaardiseren

Verkrijgbaar met verschillende interfaces

HEIDENHAIN-positie-encoders zijn met verschillende interfaces
beschikbaar:
• HEIDENHAIN EnDat
• Siemens DRIVE-CLiQ*
• Fanuc Serial Interface
• Mitsubishi High Speed Interface
• Panasonic Serial Interface
• Yaskawa Serial Interface
• SSI
• Profinet*
• 1 VSS.
• TTL 
• HTL
• En nog meer… 

*) DRIVE-CLiQ is een gedeponeerd handelsmerk van Siemens AG.
PROFINET is een geregistreerd handelsmerk van PROFIBUS en PROFINET
International (PI).
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Puur seriële interfaces
De trend is om puur seriële interfaces voor de overdracht van absolu-
te positiegegevens te gebruiken. Deze bieden potentiële besparin-
gen in de bekabelingstechniek tussen positie-encoders en de volg -
elektronica, omdat de overdracht van analoge signalen niet meer
nodig is. Hiervoor worden de positiewaarden in de encoder gedigita-
liseerd en vervolgens aan de volgelektronica doorgegeven. Dit ver-
mindert de invloed op de kwaliteit van de positie-informatie en de
overdracht ervan. Die invloed kan optreden bij sinus-signalen, en ver-
hoogt de mogelijke positieresolutie in vergelijking met incrementele
interfaces met TTL of HTL uitgangssignalen.

Eenvoudige inbedrijfstelling en functiebewaking
Een digitale interface voor positiegegevens maakt ook de overdracht
van het "elektronische typeplaatje" mogelijk. Het betreft hier speci-
fiek gegevens voor de inbedrijfstelling van de encoder en de aandrij-
ving. Het zendt ook aanvullende informatie zoals de wikkelingstem-
peratuur van de motor of diagnostische gegevens. Deze informatie is
afhankelijk van de interface. De EnDat 2.2-interface maakt bijvoor-
beeld een snelle en betrouwbare levering van informatie mogelijk
over de bedrijfstoestand van de positie-encoder tijdens het bedrijf, bij
regulier onderhoud of in geval van een storing. Dit geldt ook voor
onderhoudsmaatregelen die hieruit zijn af te leiden.

Montagecompatibiliteit
Dankzij de mechanische en elektrische compatibiliteit van veel 
HEIDENHAIN-encoders kunnen machine- en installatiebouwers altijd
de optimale oplossing voor hun specifieke besturingsvraag kiezen uit
het HEIDENHAIN-programma. Hierdoor beperken zij het aantal
motorvarianten tot een minimum, zonder hun toepassingsgebied te

beperken. De meeste HEIDENHAIN-encoders zijn beschikbaar met
incrementele en absolute signaalverwerking. In het geval van absolu-
te encoders verschillen de single-turn uitvoeringen ook van de multi-
turn uitvoeringen met tandwiel- of accubuffer voor het tellen van
meer omwentelingen.  

Eén motor, twee systeemnauwkeurigheden 
De ECI/EQI 1100 en ECI/EQI 1300 inductieve roterende encoders
zijn compatibel met de ECN/EQN/EQN 1100 en ECN/EQN/EQN 1300
serie met optische aftasting. In de praktijk betekent dit dat het
omschakelen van inductieve naar optische roterende encoders die
compatibel zijn voor wat betreft de montage, de systeemnauwkeu-
righeid van een aandrijving kan verhogen van ± 65" tot ± 20". 

De LIDA lineaire encoders van HEIDENHAIN zijn verkrijgbaar in ver-
schillende materialen voor de maatdrager van staal, glas of glaskera-
miek en de daarbij bijbehorende verschillende nauwkeurigheden.
Afhankelijk van de uitvoering meten ze de positie in nauwkeurig-
heidsklassen van ± 15 µm (staal) tot ± 1 µm (glaskeramiek). De ver-
schillende montagemogelijkheden van de afzonderlijke versies zor-
gen voor flexibele mogelijkheden in de meest uiteenlopende toepas-
singen. 

Eenvoudige inbedrijfstelling en functiebewaking
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Fouten uitsluiten
Functionele veiligheid speelt een steeds belangrijkere rol in de
machinebouw. Voor meetapparaten betekent dit dat de positiegege-
vens altijd correct en nauwkeurig moeten worden bepaald en aan de
machinebesturing doorgegeven. Functional Safety omvat ook de sys-
teemdiagnose en het mechanisch uitsluiten van storingen. Encoders
van HEIDENHAIN overtuigen met gebruiksvriendelijke oplossingen
voor de meest uiteenlopende veiligheidsgerelateerde toepassingen. 

De veiligheidsclassificaties 
HEIDENHAIN-encoders voldoen aan alle noodzakelijke eisen om in
combinatie met een veilige besturing een classificatie voor veilig-
heidstoepassingen volgens SIL 2 (conform EN 61 508) of performan-
ce level "d" (conform EN ISO 13849) te bereiken. Sommige encoders
maken ook systemen conform SIL 3 (conform EN 61 508) of perfor-
mance level "e" (conform EN ISO 13849) met een geschikte toepas-
sing in de volgende elektronica mogelijk.

Mechanische storingen uitsluiten
Een voorbeeld van de veilige verbinding tussen de encoder en de
aandrijving wordt geleverd door de roterende encoders van de series
ECN 400 en EQN 400 in Functional Safety Design. Ze bieden een
holle asverbinding met mechanische foutuitsluiting voor aan één
zijde open holle assen met een diameter van 10 mm of 12 mm. Dit
voorkomt fouten zoals het wegvallen van een wrijvingsverbinding die
de besturing niet kan detecteren. Dankzij de seriële interfaces leve-
ren de meetsystemen ook alle informatie die nodig is voor de inbe-
drijfstelling, bewaking en diagnose. Ze ondersteunen de analyse van
complexe machines, een belangrijke bijdrage aan het onderwerp
Industry 4.0. HEIDENHAIN biedt als enige encoderfabrikant boven-
dien een diagnosetool voor alle encoders met absolute of incremen-
tele interfaces.

Eenvoudige evaluatie van de functionele reserve
Encoders van HEIDENHAIN genereren kengetallen voor de evaluatie
van de functionele reserve bij een gesloten regelkring. De eenvoudig
te begrijpen kengetallen geven gedetailleerde informatie over de toe-
stand van de encoder van de interne aftastsignalen, van de positie-
waardevorming en van het meetsysteem zelf. Op basis van deze
gegevens kunnen besturingen of regelaars uitspraken doen over de
functionele reserves. De schaalverdeling en betekenis zijn voor alle
HEIDENHAIN-encoders identiek, zodat een continue evaluatie moge-
lijk is. De overdracht van deze gegevens vindt plaats in een gesloten
regelkring; de belasting van de volgende elektronica is relatief laag,
omdat alleen getallen worden weergegeven die worden geanaly-
seerd.

Eenvoudiger, completer en nauwkeuriger
Bovenstaande eigenschappen maken de implementatie en gebruik
van de positiemeetsystemen van HEIDENHAIN voor ontwikkelaars
en gebruikers steeds eenvoudiger, de connectiviteit makkelijker, de
informatie completer en de werking nog nauwkeuriger.    +
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ECN 400

HEIDENHAIN connectiviteit-producten
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Gratis workshop 
voor TNC Clubleden
Informeer naar de voorwaarden.

inclusief
montage

PRACHTIG AANBOD

HEIDENHAIN
3D-tastsysteem

Met HEIDENHAIN leert u bij!
          


