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Introductie

De Windoormacro is onderdeel van Vector CAD/CAM, een uniek softwarepakket met in Nederland
meer dan 2000 gebruikers in diverse industrieën. Vanaf het moment dat in de timmerindustrie
digitaal wordt ingemeten is Vector CAD/CAM verder ontwikkeld om de metingen om te zetten naar
NC‐programma’s voor alle mogelijke CNC‐machines. Alle opgedane kennis en feedback uit de
industrie zijn vertaald naar concrete software functies. Het resultaat, de Windoormacro.
De Windoormacro biedt oplossingen om ingemeten projecten in slechts enkele seconden compleet
om te zetten naar machinetaal. Elke meting krijgt zijn eigen NC‐programma. Het unieke van dit
beproefde systeem is dat er altijd wordt uitgegaan van digitale tekeningen. Het systeem is dus niet
beperkt in het aantal meetpunten. Bij renovatie werk is het soms nodig extra meetpunten te
gebruiken om zo nauwkeurig mogelijk de deur of raam te produceren. Omdat het een volwaardig
CAD/CAM systeem is kunnen tekeningen naar klantwens worden aangepast. Alle gangbare CAD‐
functionaliteit is standaard aanwezig.
Het uitgangspunt van de software is dat er snel en makkelijk gewerkt moet kunnen worden met een
zo klein mogelijke kans op fouten. Maar belangrijk is dat de gebruiker alle controle heeft om in te
grijpen als dat nodig is. Alle gangbare CNC machines kunnen worden aangestuurd. De aansturing
wordt naar klantwens aangepast.
De Windoormacro werkt snel, nauwkeurig en efficiënt. Alle ‘paramaters’ worden vooraf ingevoerd.
Dit kan zelfs op werkvoorbereidingniveau gebeuren zonder dat de meetbestanden aanwezig zijn. Als
een project wordt aangenomen en alle gegevens, zoals type omfrezing c.q. profilering, slot type,
scharnier type bekend zijn kan er een zogenaamd ‘windoorProfile’ worden aangemaakt. Elk type
raam of deur binnen een project krijgt een uniek ‘windoorProfile’ toegewezen. Aan de machine hoeft
dus niet worden gekeken welk type slot of bijvoorbeeld type scharnier er bij een bepaald project
hoort. Een ander voordeel is dat de ‘windoorProfile’ bestanden kunnen worden bewaard als back‐up
of als basis voor nieuwe projecten.
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Windoor: report

Een ingemeten project kan voordat er daadwerkelijk nc‐programma’s worden gemaakt
in tabelvorm worden weergegeven. Diverse typen maten worden uit de meetgegevens
in tabelvorm weergegeven. Hierdoor ontstaat meer controle op het totale proces.
De inmeetgegevens kunnen daarna in Excel© verwerkt worden. Op deze manier kan het meet‐
overzicht in één keer worden gecontroleerd met de door de aannemer opgegeven kozijnmaten. Of
kunnen de bestelde rompmaten worden vergeleken met de inmeetgegevens. De maten kunnen door
timmerfabrieken eventueel gebruikt worden met het opbouwen van de ramen en deuren. Het is zelfs
mogelijk om vooraf te zien of er problemen met het kanthout verwacht kunnen worden.
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Windoor: meting splitsen
Bij het inmeten van een dubbele deur of raam is het nodig om de meting op te delen
naar twee afzonderlijke delen. Het voordeel van de Vector CAD/CAM Windoormacro is
dat het uitgaat van een digitale tekening. Dat betekent dat de gebruiker de digitale
tekening zelf kan aanpassen naar de wensen van de opdrachtgever.
Om extra gebruikersgemak te creëren zijn sommige handelingen vertaald naar bruikbare functies. Zo
kan een meting automatisch worden opgedeeld in twee afzonderlijke delen. De gebruiker heeft
vanzelfsprekend invloed op de methode van delen en kan het percentage en zelfs afstanden van het
vast‐ en loopgedeelte invoeren.
01L12‐54ddL.DXF
Bijv.: meting 01L12‐54.DXF wordt vervolgens opgeslagen als
01L12‐54ddR.DXF
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Windoor: macro
Het beheer van de eerder genoemde ‘windoorProfiles’ vindt plaats in de Windoor:
macro. Na installatie van de software worden er een aantal basis ‘windoorProfiles’
gemaakt die als basis dienen voor toekomstige projecten. Elk ‘onderdeel’ van de
bewerking is logisch in tabbladen ingedeeld.
Vanuit de Windoor: macro worden ook de uiteindelijke NC‐programma’s gegenereerd. Controle of
alle onderdelen aan de totale bewerking zijn toegevoegd wordt weergegeven in de Joblist. Deze
Joblist is een samenvatting van deelbewerkingen die samen het totale NC‐programma vormen.
De gebruiker kan er voor kiezen om elke meting apart om te zetten naar een NC‐programma maar
kan ook direct alle deuren van het zelfde type.

Menu Windoor bewerking:
De ingemeten deur of raam heeft unieke DX en DY waarden. Dit zijn de breedte en de hoogte van de
meting. De module laat deze waarden zien en positioneert de meting zo optimaal mogelijk in de
bruto deur (Box). De gebruiker kan eventueel een marge ingeven. Is de ingemeten deur bijv. groter
dan de bruto deur dan wordt er naar de marge gekeken. Als deze waarde groter is dan de gekozen
marge zal er tijdens het schrijven van het NC‐programma een melding komen.
Verder kan worden gekozen om de
metingen te spiegelen of de fase
(schuine kanten) automatisch te
verwijderen. Deze functie bestaat
omdat niet alle ramen en deuren
optimaal kunnen worden ingemeten.
Bijv. als er nog geen vloeren zijn
gelegd of geen dorpels aanwezig zijn
kan er niet onder in de hoeken
gemeten worden. Dit resulteert in 2
schuine kanten in de meting. Tevens
kan er nier bepaald worden of het
links of rechts draaiende deuren
betreft en kan er worden gekozen om
automatisch meerdere metingen te
genereren.
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Menu Box (Bruto):
Belangrijk is om te bepalen hoe de
meting in de box wordt uitgelijnd. In
de praktijk wordt bij deuren de bruto
deur ofwel de romp tegen de nokken
van de machine aangelegd. Bij ramen
komen de klemmen juist aan de
binnenkant. Om er voor te zorgen dat
aan alle kanten gelijkmatig wordt
gefreesd worden de ingemeten
deur/raam softwarematig uitgelijnd in
de box van de bruto deur/raam. Zo
kan worden voorkomen dat er aan
bijv. de linkerzijde 1 cm wordt
afgefreesd terwijl de frees aan de
rechterzijde geen materiaal
verspaand.

Menu Box (Netto):
Er kan ook worden gekozen om
rechte deuren en ramen met de
Windoormacro te produceren.
Daarvoor kan de maat direct worden
ingegeven.
Een andere mogelijk is om eerst een
deur of raam volledig te tekenen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
getoogde deur of een rond raam.
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Menu Referentiepunten:
Via Referentiepunten kunnen maximaal
8 type onderprogramma worden
toegevoegd. De positionering wordt
door de gebruiker gekozen. Te denken
is bijvoorbeeld aan briefsleuven en
diverse typen glasopeningen.
In een externe lijst kunnen alle
onderprogramma’s worden ingevoerd
zodat de gebruiker snel en makkelijk
kan kiezen welk type onderprogramma
er moet worden bewerkt. Deze lijst kan
door de gebruiker zelf worden
aangepast.
Bij sommige machinebesturingen
kunnen externe parameters via
Referentiepunten worden meegegeven zodat de machine automatisch weet of er bijvoorbeeld een
inkortbewerking moet plaatsvinden.
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Menu Scharnier / Slot:
In deze menu’s worden bepaald welk
type slot en scharnier er moet worden
ingekroosd. De positionering wordt
door de gebruiker gekozen. De module
bepaald de positie aan de hand van de
meting. Mocht één van de stijlen niet
recht zijn dan wordt daar rekening
mee gehouden. Bij enkele sloten zal de
voorplaat bewerking automatisch in
het onderprogramma worden
meegenomen. Voor een meelopende
voorplaat van een meerpunt‐sluiting is
er een speciaal menu beschikbaar.
In een externe lijst kunnen alle
onderprogramma’s worden ingevoerd
zodat de gebruiker snel en makkelijk
kan kiezen welk type onderprogramma
er moet worden bewerkt. Deze lijst kan
door de gebruiker zelf worden aangepast.
Om meer controle te kunnen uitoefenen
in uitzonderlijke situaties kan de manier
van projecteren worden gekozen op de
meting zelf maar ook op de bruto deur.
Dit kan handig zijn als de bruto deuren
aan de smalle kant zijn.
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Menu Contour Bewerking:
Elke deur kan maximaal 8 contourbewerkingen bevatten. Samen met de semi‐contourbewerkingen
‘valdorpel’ en ‘voorplaat’ zijn dat maar liefst 10 stuks. Dit biedt voldoende vrijheid om alle situaties
de baas te zijn.
Met de basisfunctie contourbewerking
rondom wordt bedoeld het toekennen
van een type frezing rondom de
meting. Dit kan een bepaald type
sponning zijn maar ook gewoon een
armse‐ of rechte‐frezing.
Bij elke Contourbewerking kan de
startzijde worden bepaald maar ook
welke zijde er juist moeten worden
uitgezonderd voor het geselecteerde
gereedschap.
Diepte‐ en breedte instellingen worden
per type frezing ingesteld en
opgeslagen zodat de gebruiker niet bij
elk type deur alle gegevens opnieuw
moet invoeren.
Startposities, inlopen, uitlopen zijn door de gebruiker te kiezen. Alle typen omfrezingen zijn op deze
manier te combineren.
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Menu Valdorpel:
Een valdorpel wordt als een speciale
contourbewerking gezien.
Vanzelfsprekend alleen aan de
onderkant van de deur. Maar indien
er gebruikt gemaakt wordt van links‐
en rechtsom draaiende
gereedschappen kan er van 2 kanten
worden ingelopen om het
uitsplinteren te minimaliseren.

Menu Voorplaat:
Ook de voorplaat bewerking is een
speciale contourbewerking. De
doorlopende voorplaten kunnen hier
worden gekozen. Voorplaat 1 wordt
dan gebruikt voor de sluitstang en
Voorplaat 2 voor de voorplaat. De
bewerkingen zijn beide
contourvolgend.
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Menu Voeding:
Om uitsplinteren te minimaliseren
wordt er in de hoeken afgeremd. Als de
bewerkingen tegen de klok in worden
gefreesd moeten deze worden
afgeremd op hoek ‘3’ en hoek ‘1’. Op
een door de gebruiker te definiëren
afstand zal de freesbeweging worden
afgeremd om zo veilig ‘de hoek om te
kunnen’. Daarna gaat de frees op
normale snelheid verder.
Zo wordt er snel en efficiënt gefreesd
zonder onnodig gewerkt. Zonder dat
de operator handmatig de snelheid
moet aanpassen.

Menu Volgorde:
De bewerkingsvolgorde kan door de
gebruiker worden ingegeven. Meestal
wordt dit 1 maal gedaan en wordt dit
in de standaard ‘windoorProfile’
opgeslagen. Toch kan de volgorde van
de deelbewerkingen hier zonder
probleem worden aangepast.
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Menu Assen:
In principe komt een meting altijd
staand binnen. Zoals de deur of raam
wordt afgehangen staat deze in het
scherm. De Windoormacro zal de
meting zelf zo positioneren dat deze
overeenkomt met de positionering op
de machine.
Als de Windoormacro eenmaal is
gekoppeld aan de machine zal deze
instelling niet meer worden veranderd.

Menu Spanenkap:
Optioneel kan de Windoormacro een
spanenkap ofwel spoiler aansturen.
Sommige machines kunnen dit intern
regelen waardoor deze optie niet
nodig is. Afhankelijk van het type
machine kan voor deze optie worden
gekozen. De Windoormacro koppelt
binnen de omfrezing simultaan aan de
XY beweging en een C‐hoek. De
software is hierin uniek omdat deze los
van het merk en type machine ervoor
zorgt dat de spanenkap zo optimaal
mogelijk werkt.
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Van meting naar CNC‐machine in 4 stappen!
1.
2.
3.
4.

Controleer inmeetgegevens met Windoor: report
Aanmaken ‘windoorProfiles’ met Windoor: macro
Koppel metingen met ‘deurProfiles’
NC‐programma automatisch gegenereerd

Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimale kans op fouten
Bewaren van ‘winDoorprofile’ gegevens
Automatisch meerdere deuren programmeren
Optimaal positioneren ingemeten deur
Positioneren van scharnieren en slot afhankelijk van meting
Alle bewerkingen contourvolgend
Extra macro’s/scripts voor glasopeningen of sierfreeswerk
Geen onnodige handelingen aan de machine
Controle op productieproces

Systeemeisen
 Windows 2000 / XP / Vista 32bit
 vanaf Pentium Core 2 Duo
 vanaf 1024 MB intern geheugen
 75 MB vrije ruimte op de harde schijf
 19" Widescreen Monitor, vanaf 1400x900 Pixels
 Videokaart vanaf 256 MB (nVidia GeForce / ATI Radeon chipset)

