Hoe maak ik een 3-puntssluiting aan in Groeneveld en hoe zet ik
hem in mijn vak.
Hoe voer ik mijn 3-puntssluiting in bij het hang en sluitwerk.
De 3-puntssluiting voeren we in bij: artikelen + vakken/2. Samenstellingen vakken/J. Hang en
Sluitwerk/slot + beslag. Bij het kopje vak type geven we een kleine omschrijving van het slot zoals in
het voorbeeld. Vervolgens geven we op voor welke maximale breedte en hoogte deur dit slot
geschikt is. Daarna gaan we bij inkroosmachine de inkrozingen opgeven die we dadelijk gaan
aanmaken.

Hier zien we het scherm waar we dadelijk de inkrozingen gaan opgeven. Bij het kopje Kozijn O.dorpel
sluitstijl geven we de kommen voor in het kozijn op die we dadelijk gaan aanmaken. Dit doen we bij
sponning type A en bij B omdat deze zowel BI als BU gemaakt kunnen worden gemaakt. Het slot
geven we op bij Raam/deur O.dorpel sluitstijl. Als hoogte positie geven we 1050 op dit is de hoogte
van het krukgat.
Welke inkroos namen hebben we nodig?

We hebben 2 inkroos namen nodig.
1. De inkroosnaam van de kommen.
2. De inkroosnaam van het slot.
Deze kunnen we opgeven bij aansturen bewerkingscentrum.
Dit doen we bij de module aansturen bewerkingscentrum- 9.inkroos-programma opgeven (macro).
Hoe voer ik de inkroos programma’s in bij aansturen bewerkingscentrum?
Als eerst geven we het slot op bij aansturingsbewerkingscentrum.
We geven hier de naam van het inkroos programma op.
in dit geval noemen we hem “FUHR SLOT LAAG”. Vervolgens zetten we een korte omschrijving van
het slot neer. Dan geven we op waar het slot zich bevind we kunnen hier kiezen uit 3 mogelijkheden.
1. Kozijn
2. Vak
3. Kozijn + vak
In dit geval kiezen we voor de optie vak omdat we bezig zijn met het slot en het slot zich bevind in de
deur. Nu geven we op welke inkroos vorm we willen gaan gebruiken. Dit word de inkroos voor MPS
afgeronde voorplaat omdat ons slot aan de boven en onderkant is afgerond.

nu moeten we zelf de juiste positionering op geven voor het slot dit doen we door te drukken op de
knop “inkrozing opgeven” we krijgen dan het volgende scherm te zien.

De eerste macro gebruiken we om de voorplaat van het slot op te geven.
In dit geval heeft de voorplaat van ons slot een lengte van 1801 mm een breedte van 20.5 mm en
een dikte van 5.5 mm. De referentie van ons slot (het verschil tussen het hart van het slot en het kruk
gat) is 16mm.
De tweede macro gebruiken we om de achter plaat van het slot op te geven.

In dit geval heeft onze achter plaat een lengte van 1450 mm een breedte van 16.2 mm en een dikte
van 5 mm. De referentie van ons slot (het verschil tussen het hart van het slot en het kruk gat) is
10mm.
Nu we de voorplaat van de driepuntsluiting hebben opgegeven moeten we nog de kommen van de
driepuntsluiting toe gaan voegen.
Deze gaan we opgeven bij: 2e inkroos-programma
De kommen die we in onze driepuntsluiting willen hebben kunnen we hier toe gaan voegen.
We gaan hier een kom aanmaken die we straks op meerdere plekken kunnen gebruiken.
Onze bovenste en onderste kom is: SK116x18x40
Onze middelste kom is: SK230x18x76
Deze zijn ook aangemaakt als een apart inkroos-programma.
Dit doen we zodat we deze kommen op meerdere plekken kunnen gebruiken en niet elke keer een
nieuwe kom hoeven aan te maken.
Nu we onze kommen hebben toegevoegd hoeven we alleen nog maar de x maat uit te geven hoeveel
de kommen vanuit het midden komt te zitten.
Nu we dit hebben opgegeven is het belangrijk dat we ook de slotkommen opgeven zodat we ook de
slotkommen in kunnen voeren bij het slot. We moeten hiervoor 2 verschillende slotkommen
opgeven. 1 hoofdslotkom en 2 kleine slotkommen. We beginnen weer met het aanmaken van een
inkroos naam voor de slotkom. We beginnen met het opgeven van de inkrozingen voor de
hoofdslotkom. De inkroosnaam word in dit geval: SK230x18x76 de SK staat voor Slotkom, de 230
staat voor de lengte van de slotkom 230mm, de 18 staat voor de breedte van de slotkom 18mm en
de 76 staat voor de diepte van de slotkom 76mm. Als we dit hebben opgegeven dan gaan we een
omschrijving opgeven voor deze slotkom. Daarna geven we aan of deze in het vak of in het kozijn
komt. Ook geven we hier weer de inkroos vorm op dit word “kom voor slotkast”

Als we dit allemaal hebben gedaan kunnen we de inkrozingen opgeven voor de kom voor de slotkast
dit doen we onder het kopje “inkrozingen opgeven” links onder in het scherm.
hier vullen we de lengte, de breedte en de diepte in van de kom.

Als we dit hebben gedaan is de kom voor de hoofdslotkast klaar
en kunnen we door gaan met het aanmaken van de kom voor de
kleine slotkasten.
Bij het aanmaken van de kommen voor de kleine slotkasten doen
we het zelfde als bij het aanmaken van de kom voor de
hoofdslotkast. Als we de kommen voor de kleine slotkasten ook
opgegeven hebben kunnen we deze invoeren bij het slot zelf.
Dit gaat als volgt.

We gaan hiervoor weer terug naar ons slot in het bewerkingscentrum. en klikken dan op het kopje
“2…n inkroosprogramma uitvoeren” hier geven we op waar de slotkasten zich bevinden.
Hier geven we de maat op van hart slot tot hart slotkast. Ook zetten we de 2 vinkjes aan die in het
knipsel ook aanstaan.

Hoe zetten we de kommen erbij die in het kozijn komen?

Als we dit hebben gedaan moeten we alleen nog de kommen voor in het kozijn invoeren.
Ook hier geven we weer een naam op voor het inkroos programma, een omschrijving van de
kommen die we gaan invoeren, we geven aan waar het geen wat we tekenen zich bevind en we
geven op welke inkroos vorm er getekend moet worden.

Vervolgens kunnen we de inkrozingen weer opgeven onder het kopje “inkrozingen opgeven”
hier komen dus 3 inkrozingen te staan omdat we en 3puntsluiting aan het tekenen zijn.
Onze 1e macro die we opgeven word de macro van het
eerste deel van de kom. De 2e macro die we opgeven
worde me macro van het 2e deel van de kom dit omdat
dit stuk van de kom dieper is als de rest van de kom.
De 3e macro die we hebben opgegeven is voor het
lipje. Deze moet in de kolom staan waar we 2 macro’s
op kunnen geven dit omdat het programma het lipje
dan zowel BU als Bi kan tekenen.

Als we nu ons slot in de deur willen zetten gaan we naar artikelen + vakken. 2. Samenstellingen
Vakken. 1. Deuren. Hier zoeken we een deur waar we het slot bij in willen voeren. Dan klikken we op
hangen sluitwerk en kunnen we hier in de tabel VAK ons slot invoeren door middel van op de zwarte
puntjes te klikken en het slot op te zoeken bij waar we hem hebben opgegeven.

