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Bent u geinteresseerd in de EMV,
heeft u vragen, of wilt u eens komen
kijken om te zien of het iets voor u is?
Neem dan contact op om af te
spreken op een bouwdag of op de
clubavond.

Bellen en of mailen kan allebij. We
kunnen u dan naar onze hal leiden
buiten het museumterrein om.
Waardoor u eenvoudiger bij de
hal kunt komen. Ook voor de
mindervaliden onder ons.

Op het terrein van het Museumpark
zijn wij links achterin te vinden, het
rode gebouw op de kaart.

Iedere Woensdag tussen 11:00 en
17:00 uur rijden de treinen.
Ook dinsdag overdag en woensdag
avond geopend.
Eindhovense Modelbouwvereniging

Van de redactie

Anders dan anders dat u van
ons gewend bent, staat hier
niet de nieuwsbrief bij u op
het scherm, maar het
“Modelbouw Magazine”
uitgeven door de EMV.

Het streven is dit blad met
enige regelmaat uit te
brengen, min. 4 keer per jaar,
afhankelijk van het aantal
redactionele stukken dat er
binnen komen.

Onze vaste rubrieken die u
van ons gewend bent, zoals
bestuurlijke elementen vindt u
tevens in het Modelbouw
Magazine.
Daarnaast de agenda wat er
in den lande te doen is:
verslagen van uitstapjes naar
andere beurzen en/of open
dagen bij andere clubs.
Ook de voortgang van de
diverse projecten zoals Spoor
op Vleugels, Stationskwartier,
DAF Autobaan,
Scholen/Kinder Project
komen hier in aan bod.

En niet te vergeten! Privé
projecten slaan wij niet over,
een groot voorbeeld is het
spoormuseum Acht als ook
het reuzenrad of
Wateringbury Station ...

De redaktie zou het zeer op
prijs stellen, als u wat wil
schrijven, compleet met foto’s
en tekeningen.
Het bouwwerk/project hoeft
niet eens af te zijn wat u aan
het bouwen bent.
Bouwverslagen zijn zo
mogelijk nog interessanter.

Wat wij ook willen doen, is dit
blad digitaal uitbrengen aan
mensen die ons willen
steunen / sponseren door een
vrijwillige bijdrage te storten,
krijgen ook zij dit unieke blad
digitaal op de muismat.
Wij wensen iedereen heel
veel lees plezier.
Namens de redaktie,
Ruud Kreuzen

Inhoud
Nummer 1 - 2019
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Voorpagina, gemaakt door Marcel Verbruggen:
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Het volgende nummer komt begin oktober uit. Heeft u een leuk artikel dat u met

andere wilt delen... Sluiting data is 13 september 2019

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Open Dag(en)

Tekst: Marcel Verbruggen

Ook dit jaar eeft de EMV het jaarlijkse opendag
georganiseert, vele antosiasten kwamen op dit evenument
af, om al het rijden materiaal te zien rijden.

Op zondag 14 april was onze
halfjaarlijkse open dag op de
locatie. Net als vorig jaar zijn dit
weer dagen geworden. Kort voor
de dag was namelijk het verzoek
vanuit het museum gekomen om
ook de zaterdag namiddag open te
gaan. En wel voor de vrijwilligers
van het museum en Wheels.

Uiteindelijk is dit alleen voor
Wheels geweest. Zij hebben
echter wel onze hal in rust kunnen
bekijken, waarna van een BBQ

Bezoek Limburg

De vorderingen aan de scenery
voor Spoor op Vleugels zijn niet
al te hoog. Dit ligt niet aan de
wil van de bouwers zelf. Het
maken van de plannen voor de
scenery, waarin alles samen
moet komen, neemt nogal wat
tijd in beslag.
Mede om de energie te
hernieuwen, maar ook om ter
plaatse meer verhalen te horen,
zijn Jelle, Marcel en Wanda
naar het Limburgse getogen.
Aldaar zijn ze naar de Schacht
Nulland gegaan als eerste. Deze
schacht maakte deel uit van de
Domaniale Mijn, en staat als

-

DAF Autobaan
Stationskwartier
Spoor op Vleugels
3d Printen
Laser gesneden gebouwen

kon worden genoten. Een BBQ
welke door het museum was
gevraagd op hun kosten te
regelen, Marcel dank daarvoor.
Op de zondag zijn weer de nodige
bezoekers door onze hal gekomen.
Waaronder vele kinderen die
moesten komen laten zien of ze
bekwaam genoeg zijn tot het
besturen van een trein. Zij kregen
hiervoor een stempel op hun
Soldatenkaart van het museum.
Tijdens de open dag waren de
volgende zaken te bekijken.

Graag laten we natuurlijk in
september weer zien wat we
kunnen als club.
Betreffende de BBQ hebben we
uiteraard aangegeven dat we graag
een retour uitnodiging tegemoet
zien.
Voor foto’s zie onze website.

enige schacht in Nederland nog
origineel overeind. Alhier werden
attributen en beelden bekeken die
men nog niet eerder had gezien.
Daar komen dan nog de verhalen
bij van de Koempels die in deze
mijn werkzaam waren.
Na een lunch in de zon is het
monument voor de gevallenen
mijnwerkers bezocht. Dit
voormalig lijkenhuisje is
weliswaar klein, maar heeft voor
de oud-koempels een grote
betekenis.
Uiteindelijk is het bezoek
afgesloten in het Nederlands
Mijnmuseum, welke gevestigd is

in de herbouwde schacht 2 van
de Oranje Nassau Mijn. Jelle en
Wanda waren hier nog niet
geweest en hebben ook hier de
nodige attributen en beelden
bekeken.
En tevens het nodige zelf op de
gevoelige chip (plaat) gezet.
Reeds diezelfde avond zijn de
eerste plannen al op papier
gezet. Op een dusdanige manier
dat de tafels daar dicht gemaakt
kunnen gaan worden.
Tekeningen van de gebouwen
zijn helaas nog altijd niet voor
handen. Maar met de huidige
foto’s verwachten we toch al wel
een start te kunnen maken met
de aankleding van dit deel.
Eindhovense Modelbouwvereniging
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EMV ModuleBaan

Tekst: Hans van de Burgt

Door de Eindhovense Modelbouw Vereniging (EMV)
zijn een vijftal modulekasten vervaardigd uit hoogwaardig
Berken multiplex.
Peco Streamline code 75 i.p.v
code 100.

Railafstand h.o.h. +/- 50,5mm
in plaats van 58mm.

Grotere opening in de
schutborden (291*80mm i.p.v.
100*100mm).

fig.3

fig. 1

De modulekasten hebben een
afmeting van 1800mm breed, en
600mm diep. Zij kennen een
zichtbaar gedeelte waarin het
modelspoorthema gerealiseerd
kan worden, en een niet-zichtbaar
gedeelte van 300mm aan beide
zijden. Hierdoor kunnen de
modules onafhankelijk van elkaar
als zelfstandige eenheden getoond
worden. De kasten kunnen aan
elkaar gekoppeld worden, waarbij
de hoogte van de rails ligt op
1300mm vanaf de bodem, fig.2.
De kasten worden per twee stuks
ruggelings aan elkaar geplaatst en
onderling verbonden met bogen
waarop rails ligt. Door het
gebruik van keerlussen zijn
eventueel andere opstellingen
mogelijk, fig.2.

fig. 2

De modulekasten zijn gebouwd
naar de specificaties van de
BNLS-modulebaan.
(zie ook:
https://forum.beneluxspoor.net/in
dex.php?topic=77619.0 )

Op een aantal punten wijken de
EMV modulekasten echter af van
de standaard:

Toen de EMV kasten gebouwd
werden, wilden we de, (fig. 3)
mogelijkheid hebben om e.e.a. te
kunnen koppelen aan het grote
museum-project “Spoor-opVleugels”, en aan de Britse
ModuleBaan (BMB) waarvan een
aantal leden van de EMV lid was.
Zo werden de Black-Boxen van de
EMV Modulekasten voorzien van
koppelrails conform de BMB
standaard met het gebruik van
zogenaamde schuiflassen.

Inmiddels zijn door EMV leden
privé ook modules gebouwd die
bedoeld zijn om deel te nemen aan
rijdagen van de BMB-ModuleBaan,
de BNLS-ModuleBaan of de
www.moduleBaan.nl
Op deze privémodules wordt
echter wel Peco rails code 100
Eindhovense Modelbouwvereniging
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gebruikt, en heeft men gekozen
voor een h.o.h. afstand van 46mm.
Daarnaast is de EMV in 2016
begonnen met een groot modulair
project Stationskwartier
Eindhoven 1920-1950.

De EMV wil haar module
activiteiten verder uitbouwen,
omdat steeds meer leden de
behoefte krijgen om in
groepsverband te kunnen rijden,
dan wel om samen deel te nemen
aan modelspoorevenementen.

Rekening houdend met de
verschillende variaties, gaat de
EMV terug naar de basis van haar
modulekasten uit 2015. De
belangrijkste afwijking van de
eerder genoemde BNLSstandaard, was en is de toepassing
van flexibele delen.

Het idee hierachter is ontleend aan
een concept van wijlen Iain Rice,
een zeer bekende Britse
modelbouwer. Hij stelde voor om
een modelbaan op te bouwen
bestaande uit verwisselbare
segmenten

Door segmenten met verschillende
scenery-onderdelen te wisselen,
kan men op tentoonstellingen
steeds andere zaken laten zien;
Voor een vereniging als de EMV
een interessante optie.

fig. 4

Het tweede deel (fig.5) is een
draagbak voor de hoed. Deze
draagbak is 141mm hoog en
bestaat uit multiplex kopschotten,
voor- en achterzijde en ribben van

fig. 4

De EMV besloot indertijd de
module-tafel uit te voeren in twee
delen. Een verwisselbare “hoed”
van 59mm hoog, die bestaat uit
multiplex kopschotten, voor- en
achterzijde en ribben van 50mm
hoog met een multiplex toplaag
van 9mm. (fig. 4)

141mm hoog en 9mm dik. De
draagbak heeft geen toplaag,
maar wel gekante blokken in de
hoeken. De blokken in de hoeken
steken 30mm uit om de “hoed”
op de juiste positie te krijgen. De
middelste ribben zijn voorzien
van openingen. De draagbak

fig. 5

Eindhovense Modelbouwvereniging

wordt ondersteund door poten
conform de BNLS module
standaard.

De bovenzijde is zo compact dat
hij uiterst eenvoudig getransporteerd kan worden, en ook zonder
modulekast gebruikt kan worden.
Leden van de EMV kunnen zowel
in clubverband, als individueel
thuis aan hun “hoed” werken.
Ook kan de hoed makkelijker dan
een hele modulekast geïntegreerd

den door leden, wanneer zij aan
een rijdag van een van de modulebanen willen deelnemen.

Het spreekt voor zich dat deze
manier van werken kostenbesparend kan zijn. Zo vraagt de EMV
een bijdrage van 20,- euro voor
een hoed in tegenstelling tot 140,euro voor een complete modulekast.

De verschillende ModuleBanen
die gebaseerd zijn op het BNLS-

pagina 7

flexibel te kunnen inzetten, moeten de Black Boxen )BB) voorzien
worden van de juiste koppelingsmogelijkheid. Om dit mogelijk te
maken worden losse koppelsegmenten gemaakt die met vleugelmoeren aan de BB worden
vastgemaakt, (fig. 6)

Naast de BMB versie (railafstand
50mm, Peco code 75), zullen we
derhalve ook een BNLS versie
maken (railafstand 58mm, code
100), of de versie van Marcel/Jake
(railafstand 46mm, code 100).

De toepassing van de EMV modulekasten maakt het mogelijk om
variabele rij- en tentoonstellingsobjecten te vervaardigen: als losse
demonstratie hoed, een of meerdere gekoppelde modulekasten, of
grootschalig gekoppeld aan het
Stationskwartier Eindhoven 1920
-1950, het Spoormuseum in H0
(Jake) en/of Brabant (Marcel).
fig. 6

worden in de eigen modelbaan
thuis. De EMV modulekasten
kunnen op aanvraag geleend wor-

concept gebruiken verschillende
manieren om de Modules te koppelen. Om de EMV Modulekasten

Meer informatie?
Neem contact op met Hans van
de Burgt

He, jij daar...
ja jij...
Ga jij met ons mee bouwen
aan je eigen modulebak...?
Met hulp van de EMV?
En rijd jij straks
met ons mee???
meer info:

www. e i n dhove n mode l b ouw. n l
Eindhovense Modelbouwvereniging

Voortgang projecten
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De treinen rijden ?!

Tekst: Marcel Verbruggen

De afgelopen maanden is er herd gewerkt om de afzonderlijke projecten zver gereed te maken dat deze tijdens de
opendag zouden werken

Bekijk de foto’s en film materiaal op onze website

Spoor op Vleugels
Station Boxtel is al een tijdje, op
het oog, af qua sporen. Onder de
tafel is echter nog een grote berg
werk verzet. Door een team dat
ook nog eens verder uitdunt, en
vrijwel alleen uit Martien bestaat.
Er wordt wel hulp geboden door
Marcel en Paul Vincken, echter
zijn die niet continue met Spoor
op Vleugels bezig. Alle
afzonderlijke sporen zijn via
draadbruggen onderling of via een
draad door een kroonsteen aan de
spanning gehangen.
Al voor de eerste test kon
beginnen bleek dit laatste al een
goede zet.
Het gehele station is namelijk te
groot om te voeden via één
uitgang van de centrale, dit zijn er

twee geworden, waardoor de
andere uitgang spanning blijft
geven. Ook al zit er in de andere
uitgang een kortsluiting. Doordat
de sporen schuin over de tafel
lopen, en dus ook de scheiding
tussen de uitgangen, zijn er
uitgangen van de centrale aan
elkaar komen te hangen,
resulterend in een kortsluiting
over heel de baan.

In plaats van alle draden los
solderen, was het nu een kwestie
van de draden uit de kroonstenen
halen. Een aanzienlijk
eenvoudiger klusje, wat helaas
ook niet voor het laatst zal zijn
gebeurt. Met de draden los was de
bron van de sluiting, een spoor dat
aan beide uitgangen was
aangesloten, redelijk snel gevonden.

Hierna zijn uiteindelijk de testen
van wissels en bezetmelders
alsnog begonnen. Met een
lampplokje zijn alle uitgangen van
we bezetmelder gecheckt en in de
tekening van TrainController
gezet door Ruud Boer. Hierbij zijn
ook alle lengten van de sporen
meegenomen. Een vervelend,
maar noodzakelijk werkje. We
willen namelijk geen botsingen
hebben als alles automatisch rijdt
via de PC besturing.

Diezelfde week werden de eerste
treinen al handmatig over de
sporen gestuurd, na van een
decoder en broodnodige
schoonmaak te zijn voorzien. Een
week later reden deze zelfde
treinen reeds via de PC, waarbij
de routes werden nagekeken, en of
er op tijd werd geremd. Na wat
kleine aanpassingen was dit
gereed.

Net op tijd voor de open dag(en).
Echter alsof Murphy er mee
speelde was er tijdens de open dag
wederom een sluiting. Binnen drie
kwartier gevonden en opgelost
door Martien. Mede dankzij de
verbeterde manier van aansluiten
aan de ringleiding.
Meer weten, leest u op onze
website voor het laatste nieuws.
Eindhovense Modelbouwvereniging

Stationskwartier
Ook hier wordt er al enige tijd op
meerdere fronten gewerkt.
Hoewel de sporen al enige tijd
gereed zijn, was de onderliggende
techniek dat niet. Tevens was de
ruimte waar tram, auto en fiets
samen komen in eerste instantie
niet goed genoeg uitgemeten.

De techniek onder de sporen zijn
module voor module nagekeken,
door Paul Janssen en Pierre, en
vooral een stuk strakker gelegd
qua bekabeling. Alle overbodige
lussen en lengte in de
aansluitdraden zijn verwijderd.
Hierbij zijn direct ook duidelijke
labels onder de bakken
aangebracht.
Bij alle ansluitingen, deze labels
komen dan weer terug in de
tekening en lijsten. Deze lijsten
van Mike zijn straks de basis om
de koppeling tussen hard en
software te kunnen maken,
waardoor het zoeken van
eventuele storingen eenvoudiger
wordt. Naast het strak leggen van
de draden bleken er ook nog
aansturingsmodules niet zijn
geconfigureerd te zijn. Ook dit is
alsnog gebeurt door Ruud Boer,
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de laatste modules zelfs in de
week voor de open dag.

Ook de ruimte voor tram en weg
is de afgelopen wegen aangepast
door. De plaat waar zowel de weg
als de tramrails in liggen is
opnieuw gelaserd. Voor de open
dag is de rails voor de tram daarna

nog de weg worden gezocht.
Dusdanig dat deze ofwel kan
keren, of door kan gaan rijden
naar andere modules. Waarbij de
tram dan geen hindernis moet
worden. Ook die moet namelijk
aan het eind van de andere
modules weer keren.
Na het harde werk was de open

provisorisch langs het station
gelegd naar de eerste module.
Waardoor er tijdens de open dag
zowaar een tram reeds over de
modules, al was het analoog via
een draai aan de knop.

dag een mooi doel dat ook is
gehaald, op de fiets na. Gedurende
de dag hebben er een 4-tal treinen
gereden, die door de jongere
bezoekers konden worden
bediend.

De fiets(ers) waren een andere
uitdaging. Hoewel er hard, maar
vooral veel, aan is gewerkt is dit
niet gereed gekomen voor de open
dag. Het verschil in de beide
ketting soorten bleek een horde te
ver. Een horde die na de open dag
alsnog genomen zal gaan worden.
Blijft over de auto. Op de meest
linkse modules zijn de
magneetstrippen aangebracht,
door Ad Biemans, voor de
geleiding. Ook voor de
broodnodige overwegen ten
opzichte van de tramsporen. Over
de andere modules moet echter

Tijdens dit rijden kwam echter wel
een storing aan het licht, bij deze
vier rijdende treinen was er
namelijk geen enkele wissel te
schakelen. Dit is tijdens de wat
rustiger uurtjes bekeken, waarbij
de verdenking al snel op de
centrale en voeding kwam te
liggen. Beide zijn als defect retour
gegaan ter reparatie.
Waar ze op Spoor op Vleugels dus
nog kunnen rijden, staan op
Stationskwartier de treinen weer
even in de loodsen. Wat zowel het
uitroep als vraagteken in de titel al
een klein deel weggaf.
Eindhovense Modelbouwvereniging
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Traditiegetrouw gaat er een
delegatie van de club op
“bedevaart” naar Dortmund voor
de Intermodellbau beurs. Aldaar
is vrijwel alles te vinden qua
modelbouw, zowel materieel,
materiaal als gereedschappen tot
aan draaibanken en computer
gestuurde fresen aan toe.
Waar normaal de eerste stop de
Moba is voor de koffie zijn deze
keer enkele leden “te werk
gesteld” aan een stand. Waar zij
een ketelwagen mochten
proberen te weatheren
(vervuilen) met een Airbrush.
Uiteindelijk mocht dat wagentje
nog worden meegenomen ook.
Hierna werd na de koffie alsnog
de rest van de beurs bekeken en
bevoeld.

Na de beurs werd deze door een
deel van de groep afgesloten met
een etentje.

NVBS Excursie Südwestfälisches
Eisenbahnmuseum Siegen

Marcel is vorig jaar lid geworden
van de NVBS, voor het bezoeken
van de avonden heeft hij minder
tijd. Voor de eerste excursie heeft
hij echter wel tijd vrij kunnen
maken. “Einddoel” het voor hem
nog onbekende museum in
Siegen, een doel op zich was de
reis daar naartoe en terug. Vanaf
Venlo werd dit namelijk gedaan
met de RE-lijnen. Regionale
lijnen die in Westfalen met
groepstickets à €45,- konden we
de hele dag op reizen.
Vanaf Venlo is over
Mönchengladbach en Hagen
Siegen bereikt, terug is vanuit
Siegen over Keulen en
Mönchengladbach met eindbe-

stemming Venlo. Een ronde over
lijnen die door een mooi stuk
Duitsland lopen met het nodige
hoogteverschil, zowel naast als in

Tekst: Marcel Verbruggen
Foto: Tino Cuijpers

de lijn zelf. Een treinreis die
uiteindelijk met de stop in
Siegen een 11 uur heeft
geduurd.

Tekst en Foto: Marcel Verbruggen
Eindhovense Modelbouwvereniging
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Nieuws van J. Heynslaan
“Het overbrengen van technische
vaardigheden en kennis, in
saamhorigheid is voor een
vereniging als de EMV belangrijk.
Omdat het steeds moeilijker wordt
om ambitieuze bouwers met veel
technische vaardigheden te
werven, wordt er harde gebouwd
aan projecten, waarmee de EMV
overal kan worden gepromoot.
Dat deze promotie snel start, is
belangrijk. Het maakt daarbij niet
uit wie welk project financiert. Als
er EMV leden aan een
promotieproject meewerken is het
ieder een aanwinst voor onze club.
Het enige wat telt, is dat een
vereniging als de EMV naar de
100 jaar gaat. Dat is iets wat we
niet uit het oog zouden moeten
verliezen. Niet; “na mij de
zondvloed”.

Heynslaan wordt geregeld gereden
en verder gebouwd aan bakken
voor de jeugdleden. Wie wil
helpen is uiteraard van harte
welkom. Bedoeling is de bakken
van de Jeugdleden te integreren in
totale expositie-opstelling.
Rijdag BNLS
Onlangs hebben leden van de
EMV weer deelgenomen aan een
rijdag van de Benelux spoorforum
baan, dit keer in Lelystad. De
modulebakken van EMV leden
kunnen aan bakken van de BNLS
modulebaan worden gekoppeld.

Tekst en foto’s:
Jake van Kruijsdijk

De schakelpanelen van het
Spoormuseum vorderen, er kan nu
met zowel 2-rail als 3-rail over de

hoofdbaan met eigen materiaal
gereden worden. De nieuwe
aandrijving van de Treinlift is
gemonteerd en wordt weldra
operationeel gemaakt.

Jeugdleden
Voor de jeugdleden zijn bouwkits
gekocht, om ze te leren werken

met het in elkaar zetten van prints,
solderen en elektrische
aansluitingen. Op de Jan

Voor leden is nu een houder
beschikbaar voor de Multimaus,
om je trein te besturen.

Eindhovense Modelbouwvereniging
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K40 laser
Een half jaargeleden heeft een van
leden van de EMV een laser (k40)
aan de club geschonken. Deze is
inmiddels in een proefopstelling
geïnstalleerd en natuurlijk
uitgeprobeerd. We kunnen zeggen
dat dit een goede aanwinst is voor
de club. Er zitten nog enkele
technische verbetering aan te
komen, Maar niettemin kan de
laser gebruikt worden en zal hij
binnenkort een plekje krijgen
binnen de EMV. Ook zal in de
toekomst nog een update
plaatsvinden, van de hardware en
software.

fig. 2

Tekst: Ruud Kreuzen
We zullen eens kijken wat deze
laser kan, zodat iedereen straks
zijn creatie kan verwezenlijken.
De laser werkt met het programma
Whisperer, dit is vrij van internet
te downloaden. Op de EMV
hebben we een laptop ingericht
met Windows 10 (32 bit),en
Whisperer. Op het bureaublad
staat dit icoon, (fig. 1).

fig. 1

Op het buroblad staat ook een
map 1werk, hierin staan de namen
van de EMV waar jij jouw werk in
kunt opslaan, zeker als je het
vaker wilt gaan gebruiken. Dan
hoef je niet iedere keer te zoeken
tussen al die bestanden. Van tijd
tot tijd zal er een opruiming plaats
vinden, als er files buiten jouw
map staan die niet op de juiste
plek staan. dus zorg er voor dat
jouw werk in de juiste map staat.

De afbeelding (fig. 2) is het
scherm dat je ziet wanneer je
Whisperer opent.

Eindhovense Modelbouwvereniging

De rode tekst in fig. 2 wordt
hieronder uitgelegt:

Titelbalk; hier word vermeld de
naam van ons document en de
naam van de applicatie, rechts de
knoppen minimaliseren,
maximaliseren, en sluiten.
Eigenlijk weinig verschil met elke
Windows applicatie.

Menubalk; hier vinden we de
meerderheid van hulpmiddelen in
Whisperer. Opdrachten en
instellingen zijn beschikbaar
binnen deze menu's. In principe
hoeft je hierin niet zijn.

Cursor positie; is het punt waar
de laserkop op het werkblad staat.
Met de muis kan worden
aangegeven waar de laser moet
starten, door het grijze puntje te
verplaatsen, nu verplaats de
laserkop ook.
(als de laser aanstaat).

Werkveld; het lichte grijze
gebied is het venster waar het
werkstuk geplaats wordt.

In Gereedschappen; vinden we
de verschillende hulpmiddelen en
controles om onze 2D creatie vlot
te laten verlopen. We beschikken
over verschillende gereedschapsbalken in Whisperer.

Koppeling met de laser; voordat
u begint dient u eerst op de knop
te drukken, Initialize laser cutter.
Wordt de infobalk onder in het
scherm rood... dan vindt er geen
koppeling plaats. Kijk goed na of
de bedrading correkt is aan
gesloten en dat de laser aan staat.

LET OP dat het water rond wordt
gepompt, voordat je de laserlamp
aan zet!

Open Bestand; dit opent de file
die u wilt gaan laseren.

Positie Bepaling op werkveld;
Positie controls, De grijze punt in
het lichtgrijze gebied is waar de
laserkop zich bevindt. De
verschillende tools om de positie
te bepalen op het werk veld zijn:
Home: terug naar basis positie.
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Unlock Rail: Om de laserkop
handmatig te verplaatsen.
Jog Step: stappen in stellen die u
met de pijltjes toetsen kunt
verplaatsen.
Move to: exacte posite ingeven.
Let op de Y waarde moet negetief zijn,
bijvoorbeeld: X = 30 en Y = -15

Knoppen opdracht laser, Drie
knopen om de laser in beweging te
zetten. deze staan standaard op
100, 20 en 10 mm/s. Dit is de
snelheid waarmee de laser
beweegt. deze kan naar eigen
inzicht en ervaring worden in
gesteld.
Stop, om de laser stil te zetten, let
op! werkt zeer vertragend

Vermogen, Het vermogen dat de
lamp op het werkstuk uitoefent,
dit wordt echter niet in de software
ingegeven, maar op de laser...
Hierover later meer!!! (PUNT 7
Algemene gebruiksinstructies)

Uitleg display laser

Uit/aan knop, laser aan en uit zetten

Stop knop, als er iets fout dreigt te lopen,
bij brand bijvoorbeeld

Display vermogen lamp, leest het vermogen af

Vermogen instellen, plus min toetsen om het v
ermogen in te voeren

Lichtschakelaar, TL verlichting in de laser

Power, aan zetten.

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Algemene gebruiksinstructies
voor K40 Whisperer
1. Maak uw ontwerp in een
tekenpakket waarmee men
dxf bestanden kan
exporteren.
- Gebruik RODE lijnen om
uitsnijden aan te geven.
(R=255, G=0, B=0 of
#FF0000)

- Gebruik BLAUWE lijnen om
vectorgravure aan te geven.
(R=0, G=0, B=255 of
#0000FF)
(dit kunnen vormen, paden of
afbeeldingen zijn)

3. Kies voor “Opslaan of
exporteren” uit een
willigkeurig tekenpakket om
het ontwerp als een DXFbestand op te slaan.

4. Open het DXF-bestand dat u
zojuist hebt opgeslagen in
K40 Whisperer.

85% uit komt, dit bevordert
de levens duur van de lamp.
fig. 3

8. Is alles goed ingesteld, klep
dicht... druk nu op “vector
cut” en de laser doet zijn
werk.

Dit zijn de basis handelingen
om met Whisperer te werken
Wij wensen iedereen heel
veel plezier bij zijn of haar
creatie

- Gebruik ZWART om
rastergravuren aan te geven,
bijvoorbeeld foto’s

5. Kies positie, door met cursos
positie deze verplaatsen met
de muis.
LET?OP, wisperer kan géén
omtrek laten zien in het
gebied waar de laser snijdt

2. Pas de grootte van het
document aan zodat het
overeenkomt met het gebied
dat u wilt exporteren.

6. Zet de laser aan, water pomp
loopt, en klik op Initialize
laser cutter.

De volgende keer, gaan we
dieper in de software kijken
wat er meer nog mogelijk is met
Whisperer...

7. Op de laser kunt u het
vermogen van de laser
instellen, in stappen van 10, 1
en 0,1% door op Plus en
Min te drukken. Zorg dat de
laser niet boven de 80% Eindhovense Modelbouwvereniging

..................................................................................................

Baan op Zolder
Demobaan N spoor
..............................
Daf Demo-autobaan
Evenument / opendag
Scholen project
Stationskwatier
........................

0
0
0
0
0
0
0
0

Activiteiten
Kleding EMV
Bestuur
Website / folders
Gereedschap
Kalamiteiten
Spoor op vleugels
..............................

509
520
421
422
423
430
SOV

Datum toezegging ..............................

...........................................................................................

.....................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

501
502
503
504
505
506
507
508

Zonder toezegging wordt er géén geld uit gegeven!

Accoord:

Paraaf:

Omschrijving:

Bedrag:

Toelichting uitgave:

0
0
0
0
0
0
0
0

Projecten:

..................................................................................................

Paraaf:

Datum:

..................................................................................................

wahtsapp

..................................................................................................

..................................................................................................

#

06 tel. nr:

Bank Nr:

Naam:

AANVRAAG FORMULIER: financies - EMV

Van het Bestuur:
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Jaarvergadering,
medio september,
u krijgt hierover bericht.

BBQ
zal op 14 of 15 september
plaats vinden,
u krijgt hierover bericht.

Open dag,
zondag 15 september 2019.

Maker Faire,
28 + 29 september 2019,
verzorgt door Hans v.d. Burgt.

Het bestuur
wenst u een fijne vakantie.

Alleen voor leden vvan de EMV

Eindhovense Modelbouwvereniging
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De EMV, de club waar je bij wil zijn...

welke Andrino zullen we gebruiken?

Station Eindhoven (1950) in aanbouw

“Kom vrijblijvend een kijkje
nemen wat jij en wij kunnen
maken...”

Eindhovense Modelbouwvereniging

Foto’s: Ruud Kreuzen, EMV

