
 

Instructies voor handbediening  EAS CNC machine 

 

Verwijder de stekker achter op de besturing en sluit de handbediening aan  

 

 

Ga naar Instellingen – optie externe apparaten  

Zet de handbediening aan  

Stel  de gewenste snelheden in naar keuze – zie voorbeeld 

 

 

De F toetsen kunnen naar eigen behoefte worden ingesteld via een keuze menu. 

 



 

 

Algehele info EAS 

Het handwiel wordt klaar voor gebruik geleverd voor onze PRO- en ECO-bedieningselementen en de NC-EAS (Y) USB-

controller.  

De beweging van de CNC-machine gebeurt rechtstreeks vanaf het handwiel via de controller 

Er zijn dus geen vertragingen in de positionering van de CNC-machine.  

Het membraantoetsenbord van het handwiel signaleert met LED's wanneer bijv. Ingangen moeten worden bevestigd en 

bevestigt elke toetsaanslag met een terugkoppeling.  

12 extra toetsen zijn vrij toewijsbaar. Verschillende functies zoals: uitvoeren van referentierun, starten van taak, pauze, 

enz. Worden permanent toegewezen en kunnen onmiddellijk worden gebruikt.  

De behuizing is afgedicht tegen spatwater en hecht aan de magnetische achterwand, bijv. Op de machine. 

Handwiel voor NC-EAS (Y) PRO 

Handmatige bediening van maximaal 5 assen via een draaiknop (optische endcoder).  

Rijden in de stapsgewijze modus 0,1 mm of 0,01 mm (instelbaar).  

Kenmerken: 

Vaste plaatsen zijn:  

 - referentiebeweging,  

 - Naar nulpunt  

 - Benadering parkeerplaats  

 - spindel aan / uit, nulpunt X / Y / Z,  

 - pomp aan / uit,  

 - job Start  

 - permanente job  

 - break  

 - Demolition  

 - Verdere functies kunnen worden gedefinieerd op 12 gratis extra toetsen en gelabeld via tekststrips.  

 - De freessnelheid en het spiltoerental kunnen tijdens het freesproces onafhankelijk worden gewijzigd. 

 - NOODSTOP-schakelaar is geïntegreerd in de bovenkant van de behuizing. 

Technische gegevens: 

    Gewicht ongeveer 750 g  

    Maat B x H x D: 81 mm x 185 mm x 51 mm  

    Kabellengte 5m  

 

Met vriendelijke groeten, 

With kind regards, mit freundlichen Grüßen, 

Wim Sweers 

 

Technisch adviseur voor EAS gmbh Reinberg  

Tel +31(0)314333568 mobiel +31(0)681293720 

cnc-machine.eu 

 

http://cnc-machine.eu/

