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Aktuality  2015-01 
 

Ke dni 31.12.2014 firma Dr. Heidenhain GmbH ukončila servis a opravy řídících systémů řady TNC 150B – 
TNC 150Q – TNC 151 B – TNC 151 Q – TNC 155B – TNC 155Q.  

 

 
 
 
 

V případě závady, na těchto a předchozích řídících systémech (TNC 111, TNC 113, 
TNC114, TNC 116, TNC 121,  TNC 125, TNC131, TNC135, TNC 145C) i přes ukončení  
výrobcem servisních oprav, není nutné ihned provést modernizaci / výměnu řídícího  
systému za nový.  
Náš partner pokračuje se svým specializovaným týmem v provádění oprav těchto 
řídících systémů a tím zajišťujeme delší životaschopnost vaších strojů. 
 

 
Přehled opravy: 

- existující data stroje a programů budou zajištěny 
- proběhne čistění 
- výměna spotřebních dílů, na př. záložní baterie 
- analýza chyb s opravou 
- 100% testování funkcí 
- 12 měsíců záruka 

V dalších pěti letech Vám nabízíme zajištění opravy těchto řídících systémů.    
 

 

Program k přenosu dat mezi řídícím systémem Heidenhain a počítačem je řešen firmou Heidenhain GmbH pomocí 
programu TNCREMO. Program je ke stažení zde: 

 
program aktualizace velikos 
   
TNCremo v3.0 March 17, 2014 2:32pm 19.5 MB 
   
Příslušenství PC software   
ND 287 Ethernet-Driver Software Ver. 1.02 February 22, 2010 5:22pm 1.93 MB 
PL-2303 USB to RS232 Converter Software/Driver June 11, 2008 9:49am 4.19 MB 
Windows Installer for 95/98/ME November 18, 2002 7:46am 1.63 MB 
Windows Installer for NT 4.0 July 16, 2002 10:51am 1.74 MB 
Podmínky k používání internetové stránky společnosti DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH ke stažení :    Heidenhain podmínky 

 

Váš spolehlivý partner v dodávkách a opravách 
elektronických dílů automatizační a CNC techniky. 
 
Sayia s.r.o. 

 
 
 
 

 
Více informací na našich stránkách www.sayia.cz 
V případě dotazů nás kontaktujte:  info@sayia.cz 
 

Pracoviště:                       
K Větřáku 327                 
76310 Hvozdná 

tel.:        +420 577 900 092  
fax.:       +420 577 900 094  
mobil:   +420 602 600 755 

partner v Německu: 
Ivo  Šilhák CNC Projektierung 
www.cnc-silhak.eu 

 
Pokud nechcete dostávat další informace, odpovězte na tento email s poznámkou: odhlásit. Propojení na cizí stránky nebo portály činí uživatel na 
vlastní nebezpečí a provozovatel neodpovídá za obsah webových stránek, na něž se uživatel po propojení dostane.  
Naše obchodní podmínky ke stažení zde. 
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