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Voorwoord

Copyright
Copyright ©2017 BRM Lasers. Alle rechten wereldwijd voorbehouden. Deze
publicatie en de software mogen niet worden gekopieerd, gedistribueerd,
verzonden, getranscribeerd of vertaald in een menselijke of computertaal in
wat voor vorm of via wat voor middelen dan ook, naar enige externe
partijen, zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van BRM.

Alle technische en technologische informatie en schema's en technische
beschrijvingen door ons geleverd, blijven ons bezit en kunnen niet worden
gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (anders dan
voor bediening en installatie), en mogen niet worden gekopieerd,
gereproduceerd, verzonden of gecommuniceerd aan externe partijen.

Kennisgeving disclaimer
Wij behouden ons het recht voor om de constructie en/of configuratie van
onze producten op enig moment te wijzigen zonder de verplichting om
eerdere goederen dientengevolge aan te passen.

Wij gaan ervan uit dat de informatie in deze handleiding voldoende is voor
het bedoelde gebruik van de machine. Wanneer de machine of de
bijbehorende afzonderlijke modules of procedures voor andere doeleinden
worden gebruikt dan die hierin worden beschreven, moet de geldigheid en
geschiktheid hiervan worden bevestigd.

We hebben alles gedaan om deze handleiding zo nauwkeurig en volledig
mogelijk te laten zijn. Wanneer u fouten ontdekt, of denkt dat informatie
ontbreekt, neem dan contact met ons op zodat we deze eventueel kunnen
verhelpen. Op deze manier hopen wij onze productinformatie voor onze
klanten te kunnen verbeteren. U kunt uw correcties en opmerkingen
doorgeven aan onze documentatiemanager.
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De handleiding in de Engelse taal is de oorspronkelijke handleiding.
Vertalingen in andere talen gebruiken de handleiding in de Engelse taal als
brondocument. BRM kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor
verschillen tussen de oorspronkelijke handleiding in het Engels en de
versies in andere talen. Wanneer de inhoud en de nauwkeurigheid van een
vertaalde handleiding niet overeenkomt met het brondocument, is de
handleiding in het Engels leidend.

Handelsmerken
Alle handelsmerken die in deze handleiding worden vermeld, zijn
geregistreerde handelsmerken van de betreffende leveranciers.

Garantie
De garantievoorwaarden vermeld in de leveringsvoorwaarden die in uw
bezit zijn, zijn op het product van toepassing.

De garantie op de machine vervalt indien:

• Service en onderhoud niet nauwkeurig conform de instructies zijn
uitgevoerd.

• Reparaties niet zijn uitgevoerd door onze medewerkers, of wanneer
deze zijn uitgevoerd zonder onze voorafgaande schriftelijke
toestemming.

• Wijzigingen aan de machine zijn aangebracht zonder onze
voorafgaande schriftelijke toestemming.

• Niet-originele BRM-onderdelen of niet-gespecificeerde smeermiddelen
zijn gebruikt.

• De machine onjuist, onvoorzichtig of niet overeenkomstig de aard en/of
het doel is gebruikt.

• De machine aan een externe partij wordt verkocht (overdracht van
eigendom).

Alle onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage vallen buiten de garantie.
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Productaansprakelijkheid
BRM Lasers of een onderaannemer is niet aansprakelijk voor enige claims
van externe partijen veroorzaakt door:

• Onjuist gebruik van de machine.

• Onvoldoende onderhoud.

• Verwijderen van de aangebrachte veiligheidsvoorzieningen

• Alle claims veroorzaakt door gebruik anders dan in deze handleiding
wordt vermeld en in overeenstemming met de leveringsvoorwaarden.

• Wijzigingen die aan de machine zijn aangebracht door externe partijen.
Hieronder valt ook het gebruik van andere vervangende onderdelen dan
die zijn beschreven, en het wijzigen van de besturingsprogramma's.

Raadpleeg onze leveringsvoorwaarden (al in uw bezit) voor meer
informatie.

Conformiteit
De machine is getest, gecertificeerd en voldoet aan:

• de machinerichtlijn 2006/42/EG,

• de EMC-richtlijn 2004/108/EG,

• de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG.

De volgende geharmoniseerde standaards (of delen daarvan) zijn
toegepast:

• NEN-EN-ISO 12100-1/2, EN 60204-1, EN 60825-1:2014 (lasermodule),
EN 61000, EN 14121-1, EN 12978.

Het product voldoet ook aan alle van toepassing zijnde CE-richtlijnen en is
derhalve voorzien van een CE-plaat.

Opmerking

Deze machine kan alleen worden geïnstalleerd, aangepast of voor de eerste
keer opgestart door gespecialiseerde medewerkers van BRM. Deze
opmerking vervangt de installatievoorwaarde vermeld in richtlijn
2006/42/EG.

brmlasers.com
BRM LASERS 5



CE-markering

Bij de instructies in dit document is geen rekening gehouden met
verschillende landelijke regel- en wetgeving. Bij het bedienen van de
machine, is de gebruiker geheel verantwoordelijk voor het naleven van alle
betreffende plaatselijke regel- en wetgeving.

Opnieuw in gebruik nemen
In geval van een opnieuw in gebruik nemen van de machine (bijvoorbeeld
nadat de machine is verplaatst of het eigendom van de machine is
overgedragen), MOET u contact opnemen met BRM en de onderaannemer
om de procedures, de algemene voorwaarden, het servicecontract
enzovoort, te bespreken zodat een goede werking en de veiligheid van de
machine na het opnieuw in gebruik nemen kan worden gegarandeerd.

Als BRM niet bij een opnieuw ingebruikneming wordt betrokken, is BRM niet
aansprakelijk voor enige claims van externe partijen voortkomend uit het
opnieuw in gebruik nemen.
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Contactinformatie
Deze machine is geproduceerd door:

Fabrikant: HSG Laser

Adres: Zhuijang Avenue 8

Stad: Foshan City

Land: China

E-mail: info@hsglaser.com

Website: www.hsglaser.com

De importeur/CE-houder van deze machine is:

CE-houder BRM Lasers

Adres: Ambachtstraat 43

Postcode: 7102 DW

Stad: Winterswijk

Land: Nederland

Telefoon: +31 (0)544-350320

E-mail: Info@brmlasers.com

Website: www.brmlasers.com

Neem contact op met een van onze medewerkers wanneer u vragen heeft,
of wanneer u meer informatie nodig heeft over specifieke zaken met
betrekking tot de apparatuur.
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1 Informatie over deze handleiding

Hartelijk dank dat u dit product van BRM Lasers gebruikt. Raadpleeg het
gedeelte Copyright op pagina 3 voor informatie over de copyrightclausule
voor dit product.

Gebruikers die opmerkingen of suggesties hebben met betrekking op het
gebruik van deze instructies, vragen wij om contact op te nemen met BRM
Lasers:

Telefoon: +31 (0)544-350320

E-mail Info@brmlasers.com

Adres: BRM Lasers

Ambachtstraat 43

7102 DW, Winterswijk

Nederland

Website: www.brmlasers.com

1.1 Toepassingsgebied van deze handleiding
Deze handleiding beschrijft het gebruik en de opties van de RDCAM-
software voor graveren en snijden met laser. De handleiding bevat
belangrijke informatie voor een goed en verantwoordelijk gebruik van dit
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programma. Het programma zou storingsvrij en veilig moeten kunnen
worden gebruikt als de instructies in deze handleiding worden nageleefd.

Pas op

Lees voordat u het programma en de machine gebruikt, deze handleiding en
de handleiding voor de operator van de machine (zie Gerelateerde
documenten op pagina 17) zorgvuldig om vertrouwd te raken met de
werking van het programma en de daaruit voortvloeiende acties van de
machine.
Leef de gegeven indicaties en instructies zorgvuldig na. Verzeker u ervan
dat u (de operator van de machine) de juiste bedieningsprocedures en
veiligheidsvoorzieningen begrijpt. Neem contact op met uw plaatselijke
serviceafdeling wanneer u enig gedeelte van de informatie in deze
handleiding niet begrijpt.

De informatie in deze handleiding is gebaseerd op de meest recente
informatie. Deze informatie kan worden gewijzigd.

Het doel van deze handleiding is om:

• de principes en de manier waarop het programma werkt te beschrijven,

• gedetailleerde softwareprocedures voor verschillende bewerkingen te
geven,

• standaardproblemen te verhelpen.

1.2 Doelgroep van deze handleiding
Deze handleiding beschrijft hoe het RDCAM-programma voor graveren en
snijden met laser werkt. Deze handleiding is voor operators bedoeld.

Voor een normale standaardwerking van het programma, is vereist dat deze
operators:

• over genoeg technische kennis en ervaring beschikken om de
toegewezen taken uit te voeren,

• mogelijke gevaren kunnen herkennen en voorkomen,

• deze handleiding hebben gelezen en hebben begrepen,

• goed zijn opgeleid,

• in staat zijn om de procedures in deze handleiding te volgen.

Het bovenstaande moet voorkomen dat de machine geen letsel veroorzaakt
bij medewerkers en/of schade toebrengt aan de betreffende omgeving.
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1.3 Typografische conventies
Voordat u deze handleiding gaat gebruiken, is het van belang dat u de
termen en de typografische conventies die in de documentatie worden
gebruikt, begrijpt.

De volgende soorten tekstopmaak geven speciale informatie aan:

• Acties die u in een bepaalde volgorde moet uitvoeren, zijn genummerd.
Bijvoorbeeld: "1. Druk op de aan-/uitknop."

• Opsommingstekens worden gebruikt voor lijsten met items of acties.

• Vetgedrukte tekst wordt gebruikt voor (onder)titels en voor informatie
die extra aandacht verdient: 'Lees deze instructies zorgvuldig door.'

• Namen van menu's in de gebruikersinterface worden altijd cursief
aangegeven, bijvoorbeeld: het 'Hoofdmenu'.

• Softwaretoetsen, toetsenbordknoppen en hardwareknoppen worden
altijd tussen haakjes weergegeven, bijvoorbeeld: [Start], [Enter], [2].

• Meldingen die worden weergegeven in de gebruikersinterface staan
tussen aanhalingstekens en zijn cursief, bijvoorbeeld: "Noodstop
actief".

• Kruisverwijzingen naar gedeeltes, tabellen, afbeeldingen, enzovoort
worden in een blauwe kleur weergegeven of worden aangeduid als (zie
"...." op pagina ...). Het belangrijkste doel is dat deze eenvoudig kunnen
worden herkend in de papieren en de online-versie (PDF-versie) van de
handleiding. In de online-versie werken de kruisverwijzingen als
hyperlinks die kunnen worden gebruikt om door de handleiding te
bladeren door op deze te klikken. Voorbeeld: Toepassingsgebied, zie
"Toepassingsgebied van deze handleiding" op pagina 13.

• De veiligheidssymbolen geven situaties of acties aan die gevaar kunnen
opleveren voor de operators en de onderhoudsmonteurs, zie het
gedeelte Veiligheidsaanduidingen op de machine.

Voor situaties die gevaarlijk kunnen zijn voor gebruikers, apparatuur kunnen
beschadigen of extra aandacht nodig hebben, worden de volgende
tekststijlen/symbolen gebruikt:

Opmerking

Biedt extra informatie die handig is om een taak uit te voeren, of om
problemen te voorkomen.

Pas op

Waarschuwt voor een situatie die materiële schade kan veroorzaken
wanneer men de veiligheidsinstructies niet naleeft.
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Waarschuwing

Waarschuwt voor een situatie die fysiek letsel en/of materiële schade kan
veroorzaken wanneer men de veiligheidsinstructies niet naleeft.

Gevaar

Waarschuwt voor een situatie die ernstig fysiek letsel en/of aanzienlijke
materiële schade kan veroorzaken wanneer men de veiligheidsinstructies
niet naleeft.

1.4 Afkortingen
In deze handleiding worden de volgende afkortingen gebruikt:

Afkorting Betekenis

MDF Medium Density Fibreboard

PA Polyamide

PE Polyethylene

PES Polyethersulfone

PETG Polyethylene terephthalate glycol-modified

PMMA Poly-methyl-methacrylate

POM Poly-oxymethylene

PP Polypropylene

PS Polystyrene

PTPA Aramide

PUR Polyurethane

SAN Styrene-acrylonitrile

VIVAK® Highly versatile PETG plastic copolyester

1.5 Meeteenheden
De eenheden in deze handleiding zijn conform de SI-standaarden.

1.6 Beschikbaarheid van deze handleiding
BRM verwacht dat deze handleiding voor alle operators van de machine
beschikbaar zal zijn. De originele papieren versie moet altijd in de buurt van
de machine liggen.
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1.7 Gerelateerde documenten
• Handleiding voor de operator van de lasersnijmachine

Deze handleiding bevat alle relevante onderwerpen die vereist zijn voor
de bediening van de machine en voor het onderhoud dat de operator
dient uit te voeren aan de machine.

• Kalibratiekaarten van Customer-Name

Bij elke nieuwe machine van Customer-Name wordt een set
kalibratiekaarten geleverd. Bewaar deze op een veilige plaats omdat
deze gegevens wellicht een keer opnieuw moeten worden ingevoerd.

• Aanvullende documentatie

De machine bevat veel onderdelen die niet door BRM zijn geproduceerd,
maar wel een onderdeel vormen van de installatie. De documentatie van
deze apparatuur is onderdeel van de geleverde machinedocumentatie.

Opmerking

Voor aanvullende informatie over onderhoudsprocedures, altijd de
documentatie van de fabrikant van de apparatuur raadplegen.

1.8 Aanvullingen op de handleiding
Wanneer u aanvullingen op de handleiding ontvangt van BRM, moeten deze
direct bij de handleiding worden gevoegd.

1.9 Assistentie vragen
We hebben alles gedaan om deze handleiding zo nauwkeurig en volledig
mogelijk te laten zijn. Wanneer de gebruiker(s) echter fouten ontdekt, of
denkt dat er informatie ontbreekt, dan stellen wij het op prijs dat dit wordt
doorgegeven aan BRM. Geef eventuele fouten of ontbrekende informatie
door aan BRM.

Ook kunnen technische verbeteringen tijdens de levensduur van de
machine ertoe leiden dat deze handleiding moet worden herzien. In dat
geval bepaalt BRM of deze handleiding moet worden herzien, of dat er een
nieuwe handleiding nodig is.

Neem contact op met uw plaatselijke verkooporganisatie in uw land
wanneer u assistentie nodig hebt bij het bedienen of onderhouden van de
machine.
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1.10 Versiegeschiedenis
In de volgende tabel worden de belangrijkste wijzigingen voor elke
documentversie van deze handleiding beschreven.

Versie Datum Wijzigingen

R1.0.0 Originele versie

P1.0.0 27 maart 2017 Gedeeltelijk gereorganiseerde ed.
(voorafgaande)

F1.0.0 4 augustus 2017 Gedeeltelijk herschreven ed.
(uiteindelijke)
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2 Inleiding

2.1 Lasersysteem voor graveren en snijden
Een computer waarop de RDCAM 6.1-software is geïnstalleerd werkt als het
besturingssysteem voor de lasermachine voor graveren en snijden. De
gebruiker kan de computer met de software gebruiken om de bewerkingen,
met de bijbehorende afzonderlijke vereisten, te voltooien.

Het besturingssysteem bevat een besturingsprintplaat, een
bedieningspaneel en ondersteunende software. Deze handleiding beschrijft
hoe de software gebruikt wordt om de laserbewerkingstaken te voltooien.

2.2 Door software ondersteunde
bestandsindelingen
Ondersteunde bestandsindelingen:

• vectorindelingen: DXF, AI, PLT, DST, DSB…enz.,

De meest recente AI-versie die door de software wordt ondersteund, is
Adobe CS3.

• pixelindelingen: BMP, JPG, GIF, PNG, MNG,…enz.

2.3 Systeemvereisten
• Besturingssysteem: Windows 7 en later

• De systeemprocessor doet er niet toe. Alle huidige processors kunnen
dit programma hanteren.

• Geheugen: meer dan 1 GB is raadzaam
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3 Standaard softwareinstellingen en
bewerkingen

3.1 Het hoofdvenster
Wanneer u het programma start, wordt het hoofdvenster geopend en het
ziet er als volgt uit:

q Menubalk

w Balk snijeigenschappen

e Systeembalk

r Uitlijningsbalk

t Systeemwerkplatform

y Kleurenbalk

u Tekenbalk
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Beschrijving van deze gedeelten van het hoofdvenster:

Gedeelte Beschrijving

q Menubalk Via de menubalk heeft u toegang tot de functies
van het hoofdprogramma (de meeste
standaardbewerkingen). De menubalk bevat:
File, Edit, Draw, Config, Handle, View en Help.

w Balk snijeigen-

   schappen

De balk snijeigenschappen bevat de
standaardeigenschappen van een grafische
afbeelding en het volgordenummer in het proces:
positioneren, formaat, verschalen en
procesnummer.

e Systeembalk De systeembalk bevat knoppen voor de meest
gebruikte opdrachten en functies.

r Uitlijningsbalk De uitlijningsbalk bevat knoppen om
geselecteerde objecten uit te lijnen.

t Systeemwerk-

   platform

Gebruik het systeemwerkplatform voor het
voltooien van laserbewerkingstaken, het
invoeren van parameterinstellingen voor lagen,
bewegingen van besturingsassen,
transformaties, enz.

y Kleurenbalk Gebruik de kleurenbalk om de laag van de
geselecteerde objecten te wijzigen.

u Tekenbalk De tekenbalk bevat gereedschappen om
grafische afbeeldingen te tekenen en te
bewerken, en nog wat andere gereedschappen.

3.2 Taalinstellingen en informatie over de
fabrikant
Tijdens de installatie kunt u de softwaretaal instellen. Na de installatie kunt
u de softwaretaal eenvoudig wijzigen.

Menubalk > Help > Language > selecteer in het submenu de gewenste taal.
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U kunt uw bedrijfsgegevens invullen zodat wij u beter van dienst kunnen
zijn.

Menubalk > Help > About RDCAM.

De onderzijde van het venster About geeft de huidige softwareversie weer.
Functies en interfaces kunnen verschillen, afhankelijk van de
softwareversie. Vermeld de softwareversie wanneer u contact opneemt met
fabrikanten, hierdoor kan er beter worden gecommuniceerd.
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3.3 Page setting
Procedure om het paginaformaat en een paar andere parameters in te
stellen:

Menubalk > Config > Page Setting.

Beschrijving van de items in dit venster:

Onderdeel Beschrijving

Page width Breedte van de softwarepagina, gewoonlijk
geassocieerd met machine X-breedte.

Page height Hoogte van de softwarepagina, gewoonlijk
geassocieerd met de machine Y-hoogte.

Grid Afstand rasterlijnen en de optie om het raster
in-/uit te schakelen.

Keyboard De gebruiker kan de pijltoetsen gebruiken om
geselecteerde grafische afbeeldingen te
verplaatsen of te draaien.

Color config Hiermee wordt de kleur van het werkgedeelte, de
achtergrond en het raster ingesteld.
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Wanneer u het moederbord heeft aangesloten, stelt onder normale
omstandigheden de software deze instellingen automatisch in, zoals het
paginaformaat voor het huidige werk van de machine. Als het moederbord
niet is aangesloten, of wanneer een aangepast paginaformaat (zoals een
paginaformaat voor specifiek materiaal) nodig is, kunt u het menu Page
Setting gebruiken om het paginaformaat aan te passen.

3.4 Bestand openen en opslaan

3.4.1 Bestandsindeling van de software

De software gebruikt de bestandsindeling RLD om grafische informatie,
laagparameters en de verwerkingsvolgorde van de grafische elementen op
te slaan.

3.4.2 Bestand openen

1. File > Open..., of klik op pictogram .

2. Selecteer bestand q(bijv. Default.rld) > [Open].

3.4.3 Bestand opslaan

1. File > Save, of klik op pictogram .
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2. Voer de bestandsnaam in het veld File name q in > [Save].

3.5 Bestand importeren en exporteren

3.5.1 Ondersteunde bestandsindelingen

Opmerking

De standaardindeling voor deze software is RLD. Door te importeren,
kunnen andere bestandsindelingen worden gebruikt. Wanneer u deze
software heeft gebruikt, kunt u exporteren naar grafische bestanden om de
bestanden beschikbaar te maken voor andere software.

Bestandsindelingen die worden ondersteund om te worden geïmporteerd:
AI, DXF, PLT, DST, DSB...enz.

Bestandsindelingen die worden ondersteund om te worden geëxporteerd: AI
en PLT.

3.5.2 Parameterinstellingen voor het importeren en exporteren
van een bestand

Voordat we beschrijven hoe de procedures voor importeren en exporteren
werken (zie Bestand importeren op pagina 29 en Bestand exporteren op
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pagina 30), geven we eerst een overzicht van de parameterinstellingen die
u kunt invoeren.

Config > File Para Setting.

Beschrijving van de items in dit venster:

Onderdeel Beschrijving

PLT Precision Selecteer de betreffende importeereenheid (1000 of 1016)

afgestemd op de nauwkeurigheid van het oorspronkelijke

PLT-bestand.

Om het importeren zonder problemen te laten verlopen, moet

het PLT-bestand met dezelfde nauwkeurigheid worden

geïmporteerd als de nauwkeurigheid waarmee het bestand

werd opgeslagen.

DXF Unit Selecteer de eenheid die gebruikt moet worden wanneer een

DXF-bestand wordt geïmporteerd: MM, CM, INCH of CUSTOM.

Import Dxf text info Wanneer u alleen de grafische informatie van het DXF-

bestand nodig hebt en de tekstgegevens niet, selecteert u dit

selectievakje niet.

Auto close curves Selecteer dit selectievakje in combinatie met de

Close error(mm) wanneer u de curves automatisch wilt

sluiten onder de gespecificeerde sluitfout.
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Onderdeel Beschrijving

Close error(mm) De afstand tussen het startpunt en het eindpunt van een

curve.

Combine lines Selecteer dit selectievakje in combinatie met de

Combine error(mm) wanneer u de curves wilt combineren

(samenvoegen) onder de gespecificeerde combineerfout

(tolerantie).

Combine error(mm) De afstand tussen de geselecteerde curves.

Export Precision(%) De nauwkeurigheid van het export-AI-bestand (output-AI-

bestand).

Deze nauwkeurigheid moet overeenkomen met de

importnauwkeurigheid in Adobe Illustrator. Raadpleeg de

documentatie van Adobe Illustrator voor meer informatie.

Velocity Unit Deze software ondersteunt twee eenheden voor vaart

(snelheid): mm/s en m/min. Deze kunt u naar wens

selecteren. Wanneer u deze heeft geselecteerd, worden de

parameters die betrekking hebben op snelheid op de

interface-eenheid hierop gebaseerd.
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3.5.3 Bestand importeren

1. File > Import..., of klik op pictogram .

2. Selecteer het bestand in de lijst.

U kunt een voorbeeld inschakelen door Preview te selecteren.

3. [Open].

Bij de meeste bestanden met een vectorindeling worden gegevens
automatisch geïmporteerd in de overeenkomstige laag van de RDCAM-
software aan de hand van de laagbeschrijving.

Bij sommige speciale indelingen, zoals DST en DSB, worden de gegevens
geïmporteerd in de huidige laag.
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q Huidige laag

3.5.4 Bestand exporteren

File > Export..., of klik op pictogram . Het venster Exopt... opent. Voer
de bestandsnaam in > [Save].

3.6 Standaard grafische afbeeldingen maken

3.6.1 Line

Draw > Line of Tekenbalk > . Sleep de muis om een willekeurige lijn te
tekenen en voltooi de lijn met de linkermuisknop. Gebruik de toets Ctrl
terwijl u de muis sleept om een horizontale of een verticale lijn te tekenen.

3.6.2 Polyline

Draw > Polgon of Tekenbalk > . Sleep de muis om een willekeurige
polygoon te tekenen en gebruik de linkermuisknop voor elk nieuw hoekpunt.
Gebruik de rechtermuisknop om de polygoon te voltooien.

3.6.3 Rectangle

Draw > Rectangle of Tekenbalk > . Sleep de muis om een rechthoek van
een willekeurige afmeting te tekenen en voltooi de rechthoek door de

brmlasers.com
BRM LASERS30



linkermuisknop los te laten. Gebruik de toets Ctrl terwijl u de muis sleept

om een vierkant te tekenen.

3.6.4 Ellipse

Draw > Ellipse of Tekenbalk > . Sleep de muis om een ellips van een
willekeurige afmeting te tekenen en voltooi de ellips door de linkermuisknop
los te laten. Gebruik de toets Ctrl terwijl u de muis sleept om een cirkel te

tekenen.

3.6.5 Point

Draw > Point of Tekenbalk > . Klik op de linkermuisknop om een punt te
maken.

3.6.6 Text

3.6.6.1  Standaardprocedure

1. Draw > Text of Tekenbalk > . Klik op een willekeurige plaats in het
tekengedeelte.

2. In dit venster stelt u de volgende instellingen in:

- het lettertype dat gebruikt moet worden, TrueType font of SHX font,

- de tekenhoogte (Height),

- de tekenbreedte (Width),

- de tekenruimte (Char space),
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- de lijnruimte (Line space),

- selecteer het selectievakje Enable variable text, of selecteer het niet;
zie voor meer informatie het gedeelte Optie: variabelen op pagina
32.

3. [OK].

3.6.6.2  Optie: variabelen

Inleiding

De software ondersteunt variabelen, de zogenaamde variabele tekst. U kunt
deze gebruiken voor datumteksten en teksten met serienummers. Wanneer
de bestandsdefinities wijzigen, kan bij elke nieuwe publicatie de variabele
tekst worden gewijzigd.

Er zijn twee typen variabelen:

• Datum op pagina 32,

• Serienr. op pagina 33

Datum

De datum van een bestand is variabel: bij elke verwerking wordt de huidige
datum verkregen via de computerdatum en de tijd van uitvoer. Het
programma biedt verschillende indelingen voor datum en tijd die kunnen
worden gebruikt. Gebruikers kunnen ook drie verschillende kalenders (dag,
maand en jaar) gebruiken om de datum in te stellen.

Procedure om een datum aan uw werk toe te voegen:

1. Draw > Text > klik met de linkermuisknop op de positie waar u de datum
wilt plaatsen.
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2. Zorg ervoor dat Enable variable text wordt geselecteerd.

3. Selecteer Date in de keuzelijst.

4. Selecteer de tijdsindeling of de datumindeling die u nodig heeft.

5. [OK].

Serienr.

De klant van een gesneden of een gegraveerd product wil soms een
serienummer op zijn/haar product. De software kan automatisch
serienummers genereren aan de hand van de parameters die in dit gedeelte
zijn beschreven. Voor serienummersystemen zijn verschillende opties.

Procedure om een serienummer toe te voegen:

1. Draw > Text > klik met de linkermuisknop op de positie waar u het
serienummer wilt plaatsen.

2. Zorg ervoor dat Enable variable text wordt geselecteerd.

3. Selecteer SerialNO. in de keuzelijst.

Beschrijving van de velden die moeten worden ingevuld, voorbeeld van
een serienummer: ABC0001DEF.

Onderdeel Beschrijving

Prefix Het voorvoegsel van het serienummer (startreeks), in dit

voorbeeld ABC. Dit voorvoegsel is altijd vereist.

Suffix Het achtervoegsel van het serienummer (eindreeks), in dit

voorbeeld DEF. Dit achtervoegsel is altijd vereist.

Start SN Nummer vanaf welke het produceren start, in dit voorbeeld

0001.
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Onderdeel Beschrijving

Current SN Wanneer de productie een aantal programma's heeft

uitgevoerd, is dit het serienummer van het volgende

programma.

Wanneer er een probleem is met een product, kunt u vanaf

hier teruggaan of verdergaan zonder de startinstellingen aan

te passen.

SN Inc De toename van het serienummer. In dit voorbeeld: als de

toename 1 is, wijzigt het serienummer van ABC0001DEF in

ABC0002DEF, dan in ABC0003DEF enz.

Wanneer u alleen oneven of even serienummers hoeft te

maken, stelt u het SN Inc in op 2 en stelt u natuurlijk het

Start SN correct in.

[Extend] Zie stap 4 van deze procedure.

1. Wanneer u de opties van [Extend] niet nodig heeft, gaat u verder naar
stap 6 van deze procedure, anders klikt u op [Extend].

Opnieuw met als voorbeeld serienummer ABC0001DEF en SN Inc
(verhoging)-waarde van 1, wijzigen serienummers in ABC0002DEF,
ABC003DEF enz. tot en met ABC9999DEF. Beschrijving van de velden
van Extend:
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Onderdeel Beschrijving

Enable reset Wanneer het Current SN de waarde (in dit voorbeeld)

ABC9999DEF krijgt en de waarde van Enable reset wordt

ingesteld op 9999 zoals afgebeeld, wordt het Current SN

automatisch gereset naar het Start SN, ABC0001DEF.

Enable prefix ZERO Wanneer dit selectievakje niet is geselecteerd, verwijdert de

software automatisch alle voorafgaande nulnummers. In dit

voorbeeld wordt ABC0001DEF ingesteld op ABC1DEF.

Als Enable prefix ZERO niet wordt geselecteerd en u

bijvoorbeeld serienummers ABC1DEF, ABC2DEF enz. tot en

met ABC99DEF (SN Inc van 1) nodig heeft, werkt dit niet. De

serienummers gaan dan naar ABC1DEF, ABC2DEF, ... ,

ABC9DEF, ABC0DEF, ABC1DEF enz. Het Start SN ABC1DEF

heeft slechts 1 significant cijfer, dus dit cijfer wijzigt niet van

9 naar 10.

Gebruik dus de optie Enable prefix ZERO om het aantal

significante cijfers in te stellen.

Enable SN array Een serie is een groep producten die in een productie (batch)

is gemaakt. U kunt Enable SN array gebruiken wanneer u elk

product een uniek serienummer wilt geven, aan de hand van

de hier beschreven instellingen.

2. [OK] om de opties Extend te bevestigen.

3. [OK] om alle serienummeropties te bevestigen, om de tekst van het
serienummer toe te voegen en het venster Text te sluiten.

3.6.7 Verzamelen

Draw > Capture of Tekenbalk > .

Opmerking

Dit venster Select Source is alleen actief wanneer tijdens de installatie van
deze software een USB-station is geïnstalleerd ([Installeer USB driver]).
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Wanneer dit USB-station is aangesloten op de computer, wordt het vermeld
in het venster Select Source. [Select] > u kunt de afbeeldingen van het
gespecificeerde USB-station verzamelen.

3.7 Object selecteren
Wanneer u grafische afbeeldingen wilt tekenen en bewerken, selecteert u

eerst het object: Draw > Select of de balk Bewerken > . U kunt nu
objecten selecteren. Voorbeeld van een geselecteerd object:

In het midden van het geselecteerde object staat een 'x', en er zijn 8
besturingspunten aan de rand van het object.

In de modus Select zijn er vijf selecteermethoden:

• Edit > Select All (sneltoets Ctrl+A) om alle objecten te selecteren.

• Klik met de linkermuisknop op een object om een enkel object te
selecteren.

• Selecteer objecten met behulp van een selectievakje.

Klik op de linkermuisknop en sleep een selectievakje (rechthoek) om de
objecten die u wilt selecteren. Alle objecten in het selectievakje zijn
geselecteerd. Laat de linkermuisknop los om uw selectie te bevestigen.

• Een object opnemen/uitsluiten:

- een object opnemen: houd de toets Shift ingedrukt en klik met de

linkermuisknop op het object dat u wilt opnemen, of teken een vakje
om het object heen,

- een object uitsluiten: houd de toets Shift ingedrukt en klik met de

linkermuisknop op het geselecteerde object.

• Selecteer het object aan de hand van de laag.

Het is mogelijk om objecten in lagen te plaatsen, zie Objectkleur (laag)
op pagina 37. In het Systeemwerkplatform (zie het gedeelte Het
hoofdvenster op pagina 21) kunt u zien of er lagen zijn gebruikt,
bijvoorbeeld:
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Klik met de rechtermuisknop op een van de gekleurde lagen. Op deze
manier worden alle objecten in die laag geselecteerd.

3.8 Objectkleur (laag)
U kunt een object in een laag plaatsen. Gebruik hiervoor de Kleurenbalk (zie
het gedeelte Het hoofdvenster op pagina 21). Selecteer het object en
selecteer dan een gekleurd vierkant in de Kleurenbalk. Het vierkant wordt
ingedrukt net als een knop en het object wordt in die kleur weergegeven.
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3.9 Objecttransformatie

3.9.1 Inleiding

Transformatie van een object heeft vooral betrekking op de locatie, de
richting en het formaat van het object. Deze transformaties wijzigen de
basisvorm of de eigenschappen van het object niet.

Er is een handige gebruikersinterface voor transformatie van objecten. Een
paar voorbeelden (zie ook het gedeelte Het hoofdvenster op pagina 21):

• Op de Tekenbalk kunt u deze knoppen  gebruiken
om objecten om te draaien (te spiegelen) of te draaien.

• U kunt de balk Snijeigenschappen gebruiken om objecten te
transformeren:

• Op het Systeemwerkplatform kunt u de gereedschappen op het tabblad
Transform gebruiken om de grafische afbeeldingen te transformeren en
te kopiëren.
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3.9.2 Object omdraaien

U kunt een geselecteerd object in horizontale of verticale richting spiegelen
(omdraaien):

• Tekenbalk >  om het geselecteerde object horizontaal om te
draaien,

• Tekenbalk >  om het geselecteerde object verticaal om te draaien,

• Systeemwerkplatform > tabblad Transform > spiegelknop:

Stel, indien gewenst, de horizontale en/of verticale Ratio in > selecteer
horizontaal van verticaal Mirror > selecteer Disproportionate om ook de
spiegelas te verplaatsen >

- [Apply] om het object zelf om te draaien,

- [Apply to copy] om een omgedraaide kopie van het object toe te
voegen.
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3.9.3 Object draaien

3.9.3.1  Inleiding

Een object kan op drie manieren worden gedraaid:

• Via de Tekenbalk op pagina 40,

• Door te slepen op pagina 40,

• Via het tabblad Transform op pagina 40.

3.9.3.2  Via de Tekenbalk

1. Tekenbalk > .

2. Voer Rotate angle(deg) in > [Ok].

3.9.3.3  Door te slepen

1. Tekenbalk > .

2. Rotate angle(deg) > 0 > [OK].

3. Houd de linkermuisknop ingedrukt > sleep de muis om het object te
draaien.

Tijdens het slepen, volgt het wireframe kader de draaiing:

4. Laat de linkermuisknop los om de positie van het object vast te zetten.

3.9.3.4  Via het tabblad Transform

1. Systeemwerkplatform > tabblad Transform > draaiknop.
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2. Voer de hoek Rotate in (in graden).

U kunt het object ook slepen, zie het gedeelte Door te slepen op pagina
40.

3. Voer de posities H en V van het draai-Center in.

4. Overige opties:

- Lock rotate center,

- Stel het Relative center voor draaien in.

5. Draai het object:

- [Apply] om het object zelf te draaien,

- [Apply to copy] om een gedraaide kopie van het object toe te
voegen.

3.9.4 Objectformaat (opnieuw) instellen

U kunt het formaat en de positie van een geselecteerd object zien op de
balk Snijeigenschappen:

 geeft de breedte van het object (in mm) aan,  geeft de hoogte (in
mm) aan
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Het formaat en de middenpositie van een geselecteerd object instellen of
wijzigen:

1. Systeemwerkplatform > tabblad Transform > knop formaat (opnieuw)
instellen.

2. Voer de H en V Size in mm in.

3. Optie: Disproportionate om de hoogte-breedteverhouding te
ontgrendelen, en u kunt de relatieve (start)positie instellen vanaf het
punt dat het formaat opnieuw moet worden ingesteld.

4. Formaat van het object opnieuw instellen:

- [Apply] om het formaat van het object zelf opnieuw in te stellen,

- [Apply to copy] om een kopie van het object waarvan het formaat
opnieuw is ingesteld toe te voegen.

3.9.5 Object schuintrekken

Opmerking

Deze functie werkt momenteel alleen bij grafische afbeeldingen met
vectoren.

1. Systeemwerkplatform > tabblad Transform > schuintrekknop.
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2. Voer de H en V Skew-hoek (in graden) in.

3. Optie: Use anchor point en de relatieve posities.

4. Trek het object schuin:

- [Apply] om het object zelf schuin te trekken,

- [Apply to copy] om schuin getrokken kopie van het object toe te
voegen.

3.9.6 Objectmatrix kopiëren

Opmerking

Houd rekening met het volgende voordat u de methode voor objectmatrix
kopiëren, zoals hier wordt beschreven, gebruikt:
- De methode wordt aanbevolen voor graveren omdat alle bewerkingen in
één
  keer plaatsvinden.
- Wees voorzichtig met deze methode wanneer u deze wilt gebruiken om
  kopieën van producten te maken (een 'virtuele matrix', in plaats van te
  verwijzen naar nieuwe coördinaten). Dit kan veel laseropslagruimte in
  beslag nemen.

1. Tekenbalk > .
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2. Selecteer een object dat u wilt kopiëren.

Zie het gedeelte Objectformaat (opnieuw) instellen op pagina 41
wanneer u het formaat van het object wilt weten.

3. Tekenbalk > .

Beschrijving van de in te voeren gegevens:

Onderdeel Beschrijving

XNum Totaal aantal 'horizontale kopieën'.

U kunt het object vermenigvuldigen in de horizontale richting

(XNum) en in de verticale richting (YNum).

YNum Totaal aantal 'verticale kopieën'.

XSpace De breedte van de ruimte (in mm) tussen elk object in de

horizontale richting.

Vereiste horizontale ruimte voor elk object:

breedte van het object + XSpace

YSpace De breedte van de ruimte (in mm) tussen elk object in de

verticale richting.

Vereiste verticale ruimte voor elk object:

breedte van het object + YSpace

Bestrewing breadth Het totale formaat (X breadth(mm) en Y bradth(mm)) van de

complete serie objecten, inclusief ruimtes (indien aanwezig).

Wanneer u deze waarden invoert, berekent het programma

automatisch hoeveel 'horizontale kopieën' en 'verticale

kopieën' gemaakt zullen worden.

Knop matrixrichting Selecteer in welke richting(en) het object wordt

vermenigvuldigd: naar links/rechts en omhoog/omlaag.

4. [Ok].

De matrix met de grafische afbeeldingen worden getoond. Scroll met
het muiswiel om in te zoomen/uit te zoomen, sleep de muis om te
pannen.
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3.9.7 Het object op de oorsprong plaatsen

U kunt het object op verschillende posities plaatsen om de weergave of de
richting te vereenvoudigen:

• Uitlijningsbalk >  of Tekenbalk > .

Het geselecteerde object wordt in het midden van de pagina geplaatst
en dit betekent dat het midden van het object gelijk is aan het midden
van de pagina.

• Uitlijningsbalk > .

Het geselecteerde object wordt respectievelijk linksboven, rechtsboven,
rechtsonder of linksonder op de pagina geplaatst.

3.10 Object uitlijnen
Uitlijningsbalk > klik op een van deze knoppen om de geselecteerde
objecten uit te lijnen:

Knopgroepen:

•

Geselecteerde objecten links uitlijnen, rechts uitlijnen, boven uitlijnen en
onder uitlijnen.

•

Geselecteerde objecten verticaal gecentreerd uitlijnen, horizontaal
gecentreerd uitlijnen en algemeen gecentreerd uitlijnen.

•

Geselecteerde objecten op gelijke afstand horizontaal positioneren en
op gelijke afstand verticaal positioneren.

•

Geef geselecteerde objecten dezelfde breedte, dezelfde hoogte en
hetzelfde formaat.
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Maatstaf-object: dit is het object waarmee alle andere geselecteerde
objecten worden uitgelijnd. Het maatstaf-object hangt af van de
selectiemethode van de objecten:

• Wanneer u de toets Shift ingedrukt houdt en objecten een voor een

selecteert, is het maatstaf-object het laatst geselecteerde object.

• Wanneer u objecten selecteert door een selectievakje te slepen, is het
maatstaf-object het laatst inbegrepen object.

3.11 Object weergeven
Opties om objecten weer te geven:

Weergave-optie Opdrachten Beschrijving

Move 1. Selecteer het object dat

verplaatst moet worden.

2. Verplaatsen:

3. Sleep het object met de

linkermuisknop vanaf

het roze kruis in het

midden, of

4. Edit > Move > gebruik de

pijltoetsen.

Verplaatsen met de

pijltoetsen werkt ook

wanneer Move niet is

geselecteerd.

Zoom out Edit > ZoomIn of

Systeembalk > klik op .

Met elke linker muisklik wordt

het tekengedeelte één keer

uitgezoomd. De positie van

de muis werkt als het midden

van het tekengedeelte van

waaruit uitgezoomd moet

worden.

Zoom in Edit > ZoomOut of

Systeembalk > klik . Met elke linker muisklik

wordt het tekengedeelte één

keer ingezoomd. De positie

van de muis werkt als het

midden van het

tekengedeelte van waaruit

ingezoomd moet worden.
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Weergave-optie Opdrachten Beschrijving

View Select 1. Edit > View Select of

Systeembalk > klik op

.

2. Verplaats de muis naar

het tekengedeelte.

3. Houd de linkermuisknop

ingedrukt en sleep een

rechthoek.

4. Een kader met een

stippellijn geeft de

gesleepte rechthoek

aan.

5. Laat de linkermuisknop

los.

Het kader met een stippellijn

maakt nu het grootste

gedeelte van het

tekengedeelte.

View Page Frame Edit > View Page Frame of

Systeembalk > klik .
Het tekengedeelte

(paginakader) wordt volledig

weergegeven.

View Data Frame Edit > View Data Frame of

Systeembalk > klik op .

De geselecteerde objecten

worden volledig

weergegeven.

3.12 Groeperen en degroeperen
Wanneer u grafische afbeeldingen bewerkt, moeten grafische afbeeldingen
soms één object worden. Voorbeeld: een lay-out met meerdere tekstregels.

Procedure:

1. Selecteer de groep met grafische afbeeldingen (zie ook het gedeelte
Object selecteren op pagina 36).

2. Edit > Group (of UnGroup) of Systeembalk > .

3.13 Belangrijke gereedschappen

3.13.1 Inleiding

In dit gedeelte worden een aantal veelgebruikte gereedschappen
beschreven. Wanneer u deze belangrijke gereedschappen gebruikt, kunt u
uw documenten beter ordenen en kan de snelheid waarmee de uitvoer
wordt verwerkt, worden verhoogd.
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3.13.2 Handmatig sorteren en snijpunt en richting instellen

3.13.2.1  Standaardprocedure

Deze software biedt gebruikers een handig gereedschap om handmatig te
sorteren (de verwerkingsvolgorde handmatig instellen):

1. Zorg ervoor dat alle grafische objecten die moeten worden verwerkt in
het tekengedeelte staan.

2. Edit > Set cut property.

Het venster Set cutting property toont: handmatig sorteren en
snijpunten.

Selecteer het selectievakje ShowPath om de snijvolgorde en de
snijrichting van de huidige grafische afbeeldingen weer te geven.

3. [Ok] om te bevestigen en sluit het venster.

3.13.2.2  Handmatig sorteren: verwerken in een bepaalde volgorde

Wanneer u een serie grafische objecten moet verwerken, kunt u deze in een
bepaalde volgorde zetten:

1. Zorg ervoor dat alle grafische objecten die moeten worden verwerkt in
het tekengedeelte staan.

2. Edit > Set cut property.
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3. In het venster Set cutting property (zie het gedeelte

Standaardprocedure op pagina 48), klikt u op de knop  om te
bewerken ('niet klikken' = alleen weergeven).

4. Selecteer de grafische afbeeldingen die u als eerste wilt verwerken (de
'oorspronkelijke') door er een rechthoek omheen te slepen.

De grafische afbeeldingen worden nu in het tekenveld en in de de lijst
met de verwerkingsvolgorde geselecteerd.

5. Klik op  om de geselecteerde grafische afbeeldingen naar de
tweede lijst rechts te verplaatsen, de eerste 'oorspronkelijke'.

6. Herhaal stap 4 en 5 voor de volgende volgorden om het verwerken van
alle grafische afbeeldingen te voltooien.

Er is een optie om de snijrichting van grafische afbeeldingen te wijzigen
(rechtsom of linksom):

1. Selecteer in het venster Set cutting property de grafische afbeeldingen
(sleep een rechthoek in het weergavegedeelte van de grafische
afbeeldingen, of selecteer de grafische afbeeldingen in de lijst).

2. Klik op .

3.13.2.3  Handmatig sorteren: snijpunt wijzigen

Het snijpunt wijzigen:

1. Zorg ervoor dat alle grafische objecten die moeten worden verwerkt in
het tekengedeelte staan.

2. Edit > Set cut property.
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3. Selecteer in het weergavegedeelte van de grafische afbeeldingen de
grafische afbeeldingen waar het snijpunt zou moeten worden gewijzigd.

Alle knooppunten van de geselecteerde grafische afbeeldingen worden
weergegeven.

4. Selecteer een nieuw beginpunt.

5. Dubbelklik op dat punt.

In de huidige grafische afbeeldingen wordt dit het beginpunt.

6. Breng, indien gewenst, andere wijzigingen aan.

7. [Ok].

Het resultaat van de wijzigingen kan worden opgeslagen.
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3.13.2.4  Handmatig sorteren: pad in tekengedeelte weergeven

Het snijpad kan ook in het tekengedeelte worden weergegeven: Edit >

Show Path of Systeembalk > .

3.13.2.5  Handmatig sorteren: snijvolgorde wijzigen

U kunt de snijvolgorde wijzigen in het hoofdvenster:

1. Kies de 'oorspronkelijke' waar het snijverwerkingsnummer gewijzigd
moet worden.

Het snijverwerkingsnummer van de huidige 'oorspronkelijke' wordt
weergegeven op de balk Snijeigenschappen, veld Process NO (in dit
voorbeeld: 17).
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2. Voer het nieuwe verwerkingsnummer rechtstreeks in het veld
Process NO in > Enter, of klik op een willekeurige plaats in het

tekengedeelte.

De snijvolgorde is nu gewijzigd.

De verwerkingsrichting wijzigen:

1. Edit > Set Cut Direction.

U ben nu in de bewerkingsmodus van de snijrichting.

2. Dubbelklik op een willekeurige plaats van de geselecteerde grafische
afbeelding.

De indicator van de snijrichting wijzigt met elke dubbelklik.

Het snijpunt wijzigen:

1. Edit > Set Cut Point.

U ben nu in de bewerkingsmodus van het snijpunt.

2. Selecteer de curve die moet worden bewerkt

3. Dubbelklik op het knooppunt dat het nieuwe snijpunt moet zijn.

De indicator van het snijpunt bevestigt de wijziging.

3.13.3 De insnij-/uitsnijlijnen instellen en bewerken

Bij het tekenen of importeren van curves, hebben de curves standaard geen
insnij- of uitsnijlinen.

Er zijn twee typen insnij- /uitsnijlijnen: rechte lijnen en bogen.

Snijden met rechte lijnen kan op drie manieren worden verwezenlijkt:

• Insnijden met hoek: de insnijlijn en het beginsegment vormen een
bepaalde hoek (een hoek in de richting linksom is positief).

• Insnijden in het midden: het startpunt van de insnijlijn is in het midden.
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• Insnijden vanaf het midden: de richting van de insnijlijn loopt van het
midden naar het beginpunt, en de lengte is een instelling.

q Uitsnijlijn

w Insnijlijn

De booglengte van een insnijlijn is een instelling. Er zijn twee typen
insnijbogen / uitsnijbogen, zoals in de volgende afbeelding weergegeven:

q Vrouwelijk

w Mannelijk

Opmerking

De verwerking van ingestelde uitsnijlijnen is gelijk aan die van insnijlijnen.

Procedure om insnijlijnen / uitsnijlijnen toe te voegen:

1. Selecteer de objecten.

2. Edit > Edit cut in property of de balk Snijeigenschappen > klik op .
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3. Schakel de functie insnijden / uitsnijden in om insnij- / uitsnijlijnen te
maken:

- selecteer de selectievakjes Enable,

- selecteer het Line type: Line of Arc,

- Voer de Length(mm) van de lijn/boog in,

- selecteer een lijnoptie (With Angle, At center of From center), of
boogoptie (Female, Male).

4. [Ok].

3.13.4 Padoptimalisatie

Padoptimalisatie is voornamelijk het reorganiseren van de grafische
afbeeldingen met vectoren. Procedure:

1. Handle > Cut optimize of klik op .
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2. In dit venster voert u de gewenste instellingen voor de padvolgorde in >
[OK].

3. Edit > Show Path of klik op .

U kunt het snijpad zien voor en na de verwerking:

q Laserkop

w Vóór verwerking

e Na verwerking

Opmerking

Het snijpad van de grafische afbeeldingen begint altijd vanaf de laserkop
(q).
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3.13.5 Curve vloeiender maken

Als curves niet zo nauwkeurig zijn, kunt u met deze functie curves
vloeiender maken en de verwerking soepeler laten verlopen. Procedure:

1. Selecteer de curve die u vloeiend wilt maken.

2. Handle > Curve Smooth of klik op .

3. Selecteer de gewenste mate van vloeiend maken:

- Low, Middle of High > [OK].

De curve wordt overeenkomstig vloeiend gemaakt en de procedure
wordt voltooid.

- Custom > [OK].

De procedure gaat verder bij de volgende stap.

4. Het venster Curves smooth wordt geopend:
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5. Sleep de schuifbalk Smoothness naar het gewenste percentage >
[Apply].

De curves voor en na het vloeiend maken worden in het venster
getoond: de zwarte curves zijn de oorspronkelijke curves en de rode
curves zijn de curves die vloeiender zijn gemaakt.

Weergaveopties in het venster Curves smooth:

- inzoomen en uitzoomen met het scrollwiel,

- klik op [FullFrame] om de grafische afbeeldingen op hun grootst in
het venster weer te geven.

Selecteer Direct smooth om het vloeiend maken direct toe te passen en
het vloeiend maken te voltooien, of ga anders door met de volgende
stap.

6. Wanneer u tevreden bent over het resultaat van het vloeiender maken,
klikt u op [Apply] > [OK].

De curves zijn vloeiender gemaakt aan de hand van uw instellingen.

Opmerking

De methode voor vloeiender maken hangt af van de grafische afbeelding en
moet worden afgestemd op de daadwerkelijke afbeelding.

3.13.6 Sluiting controleren

Procedure om de sluittolerantie (fout) in te stellen:

1. Selecteer het object waarvoor de sluitfout moet worden ingesteld.
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2. Handle > Curve auto close of klik op Systeembalk > .

- Close error(mm): Wanneer de afstand tussen het beginpunt en het
eindpunt minder is dan de ingevoerde waarde, wordt de curve
automatisch gesloten.

- Force to close: Gedwongen sluiten van alle geselecteerde curves.

3. [Ok].

3.13.7 Overlap verwijderen

Procedure om overlappende lijnen te verwijderen:

1. Selecteer de lijnen waar u de overlap wilt verwijderen.

2. Handle > Delete overlap of klik op .

3. U kunt ook de optie Enable Overlap error (selectievakje) gebruiken:

Met deze optie worden fouten in tekeningen met 'dubbele lijnen'
automatisch gecorrigeerd. Dit is vaak een vereiste bij AI-bestanden.
Voer de Overlap error(mm) in om te voorkomen dat lijnen die naast
elkaar behoren te staan per ongeluk worden verwijderd. Stel deze
waarde niet te hoog in. Als u dat wel doet, kunnen te veel lijnen
verwijderd worden.

4. [Ok] om de actie te bevestigen, of om te annuleren wanneer Enable
Overlap error niet was geselecteerd.
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3.13.8 Curve combineren

Procedure om curves te combineren:

1. Selecteer de curves die u wilt combineren.

2. Handle > Combine curve of klik op .

3. Voer de Combine error(mm) in > [Ok].

De software voegt automatisch curves in de geselecteerde curves
samen wanneer curves dichter bij elkaar staan dan de ingevoerde
Combine error(mm).

3.13.9 Omgaan met bitmaps

3.13.9.1  Overzicht

Procedure voor het omgaan met bitmaps en informatie verkrijgen over
bitmaps:

1. Tekenbalk > .

2. Selecteer een bitmap.

3. Handle > Bitmap handle of klik op Systeembalk > .
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Beschrijving van de items in dit venster:

Onderdeel Beschrijving

Rechtsboven op het scherm Informatie over afbeelding

Met sleepverschaling worden de horizontale en verticale

resoluties gewijzigd.

Brightness Zie het gedeelte Afbeeldingsaanpassingen op pagina 62.

Contrast Zie het gedeelte Afbeeldingsaanpassingen op pagina 62.

Invert color Zie het gedeelte Afbeeldingsaanpassingen op pagina 62.

Dither verwerken Zie het gedeelte Dithering verwerken, zie "Dither verwerken"

op pagina 64.
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Onderdeel Beschrijving

Dither > Gray scale Over het algemeen wordt overige beeldverwerking gebaseerd

op afbeeldingen in grijstinten. Dus voordat u de afbeelding

verwerkt, kunt u de bronafbeelding omzetten in een

afbeelding in grijstinten: Dither > Gray scale > [Apply to

source].

Voor het verwerken van een afbeelding in grijstinten is minder

werkgeheugen nodig dan bij het verwerken van een

afbeelding in kleur. Dit is vooral belangrijk bij grote

afbeeldingen en bij veel verwerkingsstappen. Hierdoor kan te

weinig geheugenruimte worden voorkomen.

[Apply to view] De huidige instellingen worden alleen gebruikt voor het

voorbeeld zonder dat de originele bitmap wordt gewijzigd.

Gebruik deze knop alleen om beeldeffecten aan te passen.

Gebruik [Cancel] om het voorbeeld terug te zetten op de

status van de oorspronkelijke afbeelding.

Deze benadering vereist echter een langere verwerkingsduur

en meer geheugenruimte.

[Apply to source] De huidige instellingen worden rechtstreeks toegepast op de

originele bitmap. Wanneer u daarna op [Cancel] klikt, wordt de

originele afbeelding niet hersteld. Daarom wordt deze knop

hoofdzakelijk gebruikt om de afbeeldingen om te zetten in

afbeeldingen in grijstinten bij bewerkingen met meerdere

stappen. De volgende bewerkingen kunnen daarom sneller

worden uitgevoerd.

[Get outline] Zie het gedeelte Kader ophalen, zie "Get outline" op pagina

66.

[Save as] In combinatie met [Apply to view] kan deze knop worden

gebruikt om de resultaten van de vorige bewerking te

exporteren. Hierdoor kan de daaropvolgende verwerking

worden vereenvoudigd.
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3.13.9.2  Afbeeldingsaanpassingen

Het programma biedt een paar opties voor het aanpassen van
afbeeldingen. Zie Overzicht op pagina 59 voor de standaardprocedure. Voor
afbeeldingen in kleur heeft contrast en helderheid instellen een paar
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neveneffecten voor het daaropvolgend Dithering verwerken, zie "Dither
verwerken" op pagina 64.

Aanpassings-

methode

Vóór verwerking Na verwerking

Bitmap handle >
Contrast aanpassen

Bitmap handle >
Invert color

Bitmap handle >
Dither > Sharpen
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3.13.9.3  Dither verwerken

Inleiding

Er zijn drie methoden om dithering te verwerken: Net graphic op pagina
64, Dot graphic op pagina 65 en Black and white op pagina 65.

Net graphic

Net graphic is een optie om de afbeelding aan te passen wanneer
afbeeldingen een (te) hoge resolutie hebben, of wanneer de laser relatief
gezien langzaam reageert. Net graphic is geschikt voor ruwe ('lage
resolutie") materialen, zoals hout en stoffen.

Om het geschikte net size te verkrijgen, kunt u de resolutie (Set output
resolution) en de net frequency (Dither > Net graphic) van de afbeelding
aanpassen:

• Hoe hoger de resolutie, hoe gedetailleerder de afbeelding.

• Hoe hoger de net frequency, hoe kleiner het net size. Hoe lager de net
frequency, hoe hoger het net size.

Over het algemeen zou de resolutie van de afbeelding 500 - 1000 dpi
moeten zijn, en zou de net frequency 30 - 40 lijnen/inch moeten zijn.

Voorbeeld van het effect van Net graphic, links met de oorspronkelijke
afbeelding, rechts is Net graphic toegepast.
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Dot graphic

Dot graphic zorgt voor een goede grijswaarde, geschikt voor materialen met
een hoge resolutie (zoals acryl en staal) en wanneer de laser snel reageert.

Voorbeeld: afbeelding met hoge resolutie (links) en een met Dot graphic
bewerkte afbeelding (rechts).

Black and white

Wanneer u een afbeelding in kleur omzet in een zwart-witafbeelding, levert
dit vaak een teleurstellend resultaat op. Met een paar afbeeldingen met een
duidelijke omtrek kunt u deze conversie echter eenvoudig gebruiken.

Afbeelding met duidelijke omtrek: kleur (links) en zwart-wit (rechts).
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3.13.9.4  Get outline

Met [Get outline] kunt u een afbeelding omzetten in een afbeelding met
contouren:

[Get outline] haalt de contouren uit de afbeelding. Het resultaat wordt in
deze afbeelding weergegeven:
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3.13.10 Processing preview

De software ondersteunt het voorbeeld van de documenten die moeten
worden verwerkt. Via het voorbeeld kunt u ook wat basisinformatie
ophalen. Zoals het pad van de daadwerkelijke uitvoer van het verwerken, de
globale verwerkingstijd en de verwerkingslengte. Het verwerken kan worden
gesimuleerd.

Edit > Preview of klik op Systeembalk > .

U kunt niet alleen het huidige, bewerkte bestand als voorbeeld bekijken (het
weergavegedeelte van grafische afbeeldingen), u kunt ook een voorbeeld
van RLD-bestanden bekijken:

1. Edit > Preview of klik op Systeembalk > .

Het venster Preview wordt geopend.

2. Dubbelklik in het weergavegedeelte Preview.

3. In het geopende venster van de verkenner, selecteert u de grafische
afbeelding die u als voorbeeld wilt bekijken:
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4. [Open].

Het voorbeeld wordt getoond.

Het programma laat u nu de voorbeeldparameters instellen.

5. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in het
weergavegedeelte van de grafische afbeeldingen en het
configuratiemenu wordt getoond.

6. Selecteer Config.

Het venster Configuration wordt geopend:

Simulate color(Power) komt overeen met de verzadiging die is ingesteld
door het programma. Voorbeeld: 100% is bijzonder verzadigd rood,
terwijl 10 of 20% vaag rood is.

7. [OK].
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3.13.11 Data check

Deze functie, die moet worden gebruikt nadat de grafische afbeeldingen
zijn voltooid, voert een paar controles van gegevens uit:

1. Selecteer de grafische afbeeldingen die u door het programma wilt
laten controleren.

2. Handle > Data check of klik op Systeembalk > .

Beschrijving van de items in dit venster:

Onderdeel Beschrijving

Check close Controleer op niet-gesloten curves (zie ook het gedeelte

Sluiting controleren op pagina 57)

Check self-cross Controleer op zelf-kruisende curves

Check cross Controleert of curves elkaar kruisen

Check overlap Controleer op overlappende curves (zie ook het gedeelte

Overlap verwijderen op pagina 58)

3. [Check].

Deze genereert een 'rapport', een commentaarregel onder een
gecontroleerd item (groene tekst = geen probleem, rode tekst =
probleem dat verholpen moet worden). In het gedeelte voor grafische
afbeeldingen worden curves met problemen ook gemarkeerd. Zie als
voorbeeld de screenshot in dit gedeelte. Eerst 2 dialoogregels:

Close check end (controleer op niet-gesloten curves)

Not find unclose curves (geen niet-gesloten curves gevonden, geen
probleem)

4. Verhelp gevonden problemen, indien van toepassing.

5. Herhaal deze procedure totdat alle problemen zijn verholpen (alle
gegevens voldoen aan de verwerkingsvereisten).
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3.13.12 Parallelle lijnen genereren

Nadat de grafische afbeeldingen en de gegevens zijn voltooid, kunt u een
kopie van een curve maken op een bepaalde afstand (offset) van de
oorspronkelijke curve:

1. Selecteer de curve die u wilt dupliceren.

2. Handle > Offset polygon of klik op Systeembalk > .

Voer de instellingen in:

- Offset(mm): de afstand tussen de oorspronkelijke curve en de
gedupliceerde curve,

- Delete artwork: de gedupliceerde curve wordt gemaakt en de
oorspronkelijke curve wordt verwijderd,

- In: de gedupliceerde curve bevindt zich in de oorspronkelijke curve,

- Out: de gedupliceerde curve bevindt zich buiten de oorspronkelijke
curve,

- Auto In/Out: wanneer u meerdere met elkaar verweven objecten
selecteert, is de eerste offset in het eerste (oorspronkelijke) object,
de tweede offset buiten het tweede object, enzovoort.

De rode lijnen zijn de oorspronkelijke curves, de groene lijnen zijn de
gedupliceerde curves.

3. [Ok].

3.13.13 LGP design

LGP (Light Guide Plate) design is een onafhankelijk hulpprogramma om
lichtgeleidingsplaten, die bedoeld zijn om zonlicht te weren, te ontwerpen.
Het hulpprogramma omvat het ontwerpen van reflecterende blokken. Dit
gedeelte gaat specifiek over LGPs.

LGP design-procedure:

1. Edit > LGP design of klik op de Tekenbalk.
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Eerst moet u de omtrek van de reflecterende blokken ontwerpen.
Gebruik de gereedschappen op het tabblad System (de 'Play channel
tabula rasa design tools').

2. De standaard Create LGP outline (de 'tabula rasa'-omtrek) is 200.0 x
200.0, Rectangle-omtrek.

- In plaats van een Rectangle, kunt u ook Ellipse voor de LGP-omtrek
selecteren.

- Op het tabblad System kunt u ook handmatige een omtrekvorm
maken.

- Wanneer u al een goed grafisch ontwerp heeft, kunt u dit als de
omtrek importeren, [Import artwork].

Het omtrekbestand moet een gesloten grafische afbeelding zijn,
anders genereert de software een fout (deze wordt niet
gerapporteerd).

Voorbeeld van een geïmporteerd ontwerp:
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3. Wanneer het formaat van de omtrek die geïmporteerd moet worden aan
bepaalde eisen moet voldoen, kunt u het formaat van de omtrek
wijzigen en kunt u een witte rand toevoegen.

Nu de grafische afbeelding van de omtrek gereed is, kunt u het netwerk
'tabula rasa' vergroten.

4. Ga naar het tabblad Parameter.
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5. Selecteer het LGP type (netwerk):

H-Line,

V-line,

Ellipse,

Rectangle,

Grid,

CrossLine.

6. Om de grootte en de ruimte van het netwerk in te stellen, voert u de
waarde in bij Space(mm) > Up, Down, Left, Right en
de .overeenkomstige Grad (gradiënt van de wijziging)-waarden.

7. Gebruik de selectievakjes Enable row and column om het raster te
configureren:

- EnRow om rijen in te schakelen,

- EnColumn om kolommen in te schakelen.
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8. De basislijn heeft betrekking op de Light source. U kunt de positie van
de basislijn aan de hand van de tijdlichtbron aanpassen.

Het LGP-systeem is ontworpen om een paneel te maken die gelijkmatig
oplicht terwijl het alleen vanaf de aangegeven richting wordt belicht. U
kunt een selectievakje Light source selecteren om de richting van de
lichtbron te selecteren.

Wanneer u nu de andere netwerkparameters instelt, hoeft u de basislijn
niet aan te passen. De basislijn verbergt ook.

Voorbeelden van lichtbronnen:

LGP type Grid LGP type Ellipse

Light source Links Light source Rechts
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Light source Boven Light source Onder

9. Ga naar het tabblad Output om de scanparameters in te stellen.
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De outputmodus van netwerkscannen is Line, Ellipse of Rectangle.

In de scanmodus zijn de minimale energie en de maximale energie over
het algemeen gelijk en is de vertraging 0.

Pas de Scan precision om de scankwaliteit te wijzigen. Hoe hoger de
Scan precision, hoe accurater het scannen plaatsvindt.

Wanneer u het LGP type Grid gebruikt, kunt u de lasersnijmodus
gebruiken. Deze is sneller dan graveren. Bij lasersnijden kan de
versnelling gevolgen hebben op de voeding. Daarom is het raadzaam
om de minimale voeding, MinPower(%), iets te verlagen. De
MinPower(%) wordt gebruikt bij vertragen.
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10. Wanneer u de reflex-omtrek moet snijden, selecteert u Enable outline
cutting.

11. Wanneer u meerdere panelen moet verwerken (een matrix), stelt u de
Array parameters in. De richting van de matrix langs de machine is altijd
de oorsprong in tegenovergestelde richting.
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4 Systeeminstellingen

4.1 Inleiding
Voordat de grafische afbeeldingen worden uitgevoerd, moet worden
gecontroleerd of de systeeminstellingen juist zijn.

Config > System Setting.
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4.2 Algemene instellingen

4.2.1 Overzicht

Config > System Setting > tabblad General settings.

Voor een beschrijving van de items in dit venster, zie de gedeeltes:

• Axis Mirror op pagina 80,

• Laser head op pagina 82,

• Absolute coordinate op pagina 83,

• Small circle speed limit op pagina 83,

• Scanning(Reverse interval), zie "Scanspeling" op pagina 84.

4.2.2 Axis Mirror

Over het algemeen wordt de asrichting van spiegelen gebaseerd op de
daadwerkelijke locatie van de limiet of het beginpunt van de machine. Het
standaard coördinatenstelsel is het cartesisch coördinatenstelsel met het
'nulpunt' (oorsprong, (0,0)) linksonder.

Als het nulpunt van de machine linksboven is, hoeft de X-as niet te worden
gespiegeld, maar moet de Y-as worden gespiegeld (selecteer het
selectievakje Axis Y Mirror).
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Als het nulpunt van de machine rechtsboven is, moet zowel de X-as als de
Y-as worden gespiegeld (selecteer beide selectievakjes Axis Mirror).

Daarnaast kan deze functie ook worden gebruikt voor andere
spiegelbewerkingen.
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4.2.3 Laser head

De positie van de Laser head is de locatie in verhouding tot de grafische
afbeelding.

q Linksboven y Midden rechts

w Midden boven u Linksonder

e Rechtsboven i Midden onder
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r Midden links o Rechtsonder

t Midden

Wanneer u wilt weten wat de relatieve positie van de laserkop is, kijkt u naar
het object en kijkt u naar de zone waar het groene vierkant (de positie van
de laserkop) verschijnt.

4.2.4 Absolute coordinate

Selecteer het selectievakje Absolute coordinate wanneer u wilt dat de
positie van de grafische afbeelding in het weergavegedeelte van de
grafische afbeeldingen overeenkomt met de daadwerkelijke positie van het
verwerken van het werkstuk. Dan heeft de positie van de grafische
afbeelding geen betrekking meer op de daadwerkelijke uitvoerpositie van de
laserkop en het oriëntatiepunt, maar behandelt de mechanische oorsprong
altijd als het ankerpunt.

4.2.5 Small circle speed limit

Opmerking

De parameters die in dit gedeelte worden beschreven, worden gekalibreerd
door BRM Lasers. De instellingen worden op de pc opgeslagen. Wanneer u
een nieuwe pc moet aanschaffen, raadpleeg dan de kalibratiekaart om de
juiste instellingen in te voeren. Deze kalibratiekaart wordt altijd bij een
nieuwe machine van BRM Lasers geleverd.

Bij het verwerken van werk, bepaalt de software automatisch of de huidige
circulaire snelheid moet worden beperkt. Vervolgens wordt de snelheid
bepaald aan de hand van de diameter van de cirkel. Als de
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parameterconfiguratie geschikt is, wordt de kwaliteit van kleine cirkels
aanzienlijk verbeterd.

Configureerprocedure:

1. Config > System Setting > tabblad General settings.

2. Selecteer het selectievakje Small circle speed limit.

3. Gebruik de knoppen [Add...] en [Delete]om te configureren.

Wanneer de snelheid van een kleine cirkel hoger is dan tijdens deze
procedure is geconfigureerd, maar de curve binnen het gespecificeerde
bereik valt, wordt de snelheid automatisch verminderd tot de
gespecificeerde snelheid.

Als de snelheid hoger is dan de maximale snelheid in de lijst, wordt de
snelheid alleen geassocieerd met de snelheid van de laag.

4.2.6 Scanspeling

4.2.6.1  Inleiding

Het is mogelijk dat afwijkingen in de riemspanning van de machine
gescande grafische afbeeldingen met onregelmatige randen veroorzaken.
Om dit te verhelpen, verhoogt u de speling. Voor elke snelheid is een
specifieke speling. Over het algemeen geldt, hoe hoger de snelheid, hoe
groter de vereiste speling.

4.2.6.2  Speling toevoegen

Procedure om speling toe te voegen:

1. Config > System Setting > tabblad General settings.

2. Selecteer het selectievakje Scanning(Reverse interval).

3. [Add...].

4. Voer de Speed(mm/s) en Reverse interval(mm) (speling) in.

5. [Ok].

De waarde wordt toegevoegd aan de lijst met speling.
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4.2.6.3  Speling aanpassen

Aanpassingsprocedure:

1. Open de lijst met speling, zie het gedeelte Speling toevoegen op pagina
84.

2. Dubbelklik met de linkermuisknop op de invoer in de lijst die moet
worden aangepast.

3. Corrigeer de Speed(mm/s) en/of de Reverse interval(mm) (speling).

4. [Ok].

4.2.6.4  Speling verwijderen

Procedure om een invoer uit de lijst met speling te verwijderen:

1. Open de lijst met speling, zie het gedeelte Speling toevoegen op pagina
84.

2. Selecteer het item dat u wilt verwijderen.

3. [Del].

4.3 System info
Procedure om systeeminformatie op te halen:

1. Config > System Setting > tabblad System Info.
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Om operationele informatie via het moederbord te verkrijgen, moet u
een wachtwoord invoeren.

2. Vendor password > [Input].

I

Beschrijving van de items in dit venster:
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Onderdeel Beschrijving

Total on time De totale tijd dat het moederbord in gebruik is geweest

Total processing time De totale verwerkingstijd, inclusief de tijd van jump-

bewegingen

Previous processing time De tijdsduur van de meest recente verwerking

Total laser on time De verwerkingstijd van de laser

Total processing times Het aantal voltooide verwerkingen, exclusief de verwerkingen

die gedwongen werden gestopt.

X total travel De totale verplaatsing van motor X.

Y total travel De totale verplaatsing van motor Y.

Motherboard version De versie van de huidige controller.

3. [Read].

Procedure om te upgraden:

1. Config > System Setting > tabblad System Info.

2. Wanneer het bord extra functies heeft, biedt u (de fabrikant) het
updatebestand (BIN-indeling) aan.

3. De gebruiker kan het upgradebestand laden om het moederbord te
upgraden.

4. Systeemwerkplatform > [Reset] om het moederbord te resetten voordat
het voor de eerste keer standaard wordt gebruikt.

[Reset] wordt alleen direct na de upgrade getoond. Wanneer de
software opnieuw wordt gestart, is [Reset] niet meer zichtbaar.
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4.4 Gebruikersparameters

4.4.1 Overzicht

Systeemwerkplatform > tabblad User.

Opmerking

U moet eerst de bordparameters lezen voordat u de gebruikersparameters
gebruikt.

De gebruikersparameters bevat de volgende gedeelten:

• Cut parameters op pagina 89,

• Sweep parameters op pagina 91,

• Home parameters op pagina 94,

• Go Scale parameters op pagina 94,

• Other parameters op pagina 95.
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4.4.2 Cut parameters

Systeemwerkplatform > tabblad User.

Beschrijving van de items in dit tabblad:

Onderdeel Beschrijving

Idle speed Deze parameter bepaalt de maximale snelheid van alle lijnen

die geen stralen afgeven tijdens de werking van de machine.

Idle speed is de snelheid van alle G0-bewegingen (van

verwerkingscurve tot verwerkingscurve). De waarde mag:

- niet lager zijn dan de minimale startsnelheid van de X-as

en die van de Y-as,

- niet hoger zijn dan de maximale startsnelheid van de X-

as en die van de Y-as.

Als de Idle speed buiten dit bereik valt, stelt de controller

automatisch deze parameter weer binnen het bereik in. Een

relatieve hoge Idle speed kan de verwerkingstijd van de hele

grafische afbeelding verkorten.

Als echter Idle speed (veel) te hoog is, kan de olie het vuil niet

van de geleiding afduwen. Hierdoor kan vuil tussen de lagers

en de geleiding komen. Dit kan kleine deuken (dithering) in de

geleiding veroorzaken. Het uiteindelijke gevolg hiervan is

meer geluid en zwaarder lopen.

Houd daarom rekening met alle relevante factoren wanneer u

deze parameter instelt.

Idle Acc Dit is de gewenste versnelling om de Idle speed te verkrijgen.

Idle Delay Wanneer met de inactieve beweging naar de

verwerkingscurve is gegaan, wordt er gewacht voordat met

de verwerkingscurve wordt begonnen. Dit wordt de Idle Delay

genoemd.
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Onderdeel Beschrijving

Start speed Dit is het vermogen in een stationaire status. U kunt dit

vergelijken met het intrappen van het intrappen van een

gaspedaal van een auto voordat u de koppeling loslaat;

wanneer u deze te veel indrukt, wordt de motor overbelast, en

wanneer u deze te weinig indrukt, kan de motor afslaan.

Min Acc en Max Acc Dit zijn versnellingen die een bereik van versnellingen

definiëren wanneer van verwerkingscurve naar

verwerkingscurve wordt gegaan. Dit bereik is gerelateerd aan

het verwerkingsveld. Voorbeelden: bij een verplaatsing van

100% van het verwerkingsveld wordt de versnelling Max Acc

gebruikt, wanneer een verplaatsing van 50% van het

verwerkingsveld plaatsvindt, ligt de versnelling precies

tussen de Min Acc en de Max Acc.

Acc factor, G0 Acc factor en

Speed factor

Deze factoren worden in formules gebruikt. De formule om de

Min Acc en Max Acc te berekenen, hangt af van de waarde

van de versnelling. Voorbeelden: wanneer de versnelling

150% is, wordt een exponentiële formule gebruikt, met 50%

wordt een logaritmische formule gebruikt.

Key setting > Cutting mode Opties waaruit u kunt kiezen (bevestigen met [Ok]):

- Slow cutting,

- Precision cutting,

- General cutting,

- Speed cutting,

- Super speed cutting.

Selecteer bijvoorbeeld Precision cutting wanneer de nadruk

ligt op nauwkeurigheid. Selecteer een snelsnijmodus wanneer

de snijsnelheid belangrijk is.
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4.4.3 Sweep parameters

Systeemwerkplatform > tabblad User.

Beschrijving van de items in dit tabblad:

Onderdeel Beschrijving

x Start Speed

y Start Speed

Wanneer de rem van een stappenmotor wordt gebruikt,

versnelt de scansnelheid niet vanaf 0, maar start deze direct

vanaf een bepaalde snelheid. Hierdoor wordt de algehele

verwerkingstijd verkort.

U kunt de startsnelheden vergelijken met de snelheid van een

auto met een handmatige transmissie waarvan de koppeling

helemaal is opgekomen. Wanneer u het gaspedaal tijdens het

laten opkomen van de koppeling te ver in drukt, wordt de

motor overbelast. Wanneer u het gaspedaal te weinig in

drukt, slaat de motor af.

Over het algemeen is de startsnelheid van de X-as iets hoger

dan de startsnelheid van de Y-as.

x Acc

y Acc

Dit zijn de versnellingen tijdens graveren. Voor de x Acc geldt

dat wanneer u deze te laag instelt, de machine te weinig

remafstand kan hebben waardoor een storing wordt

veroorzaakt (minder remmen betekent langere remafstand).
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Onderdeel Beschrijving

Line Shift Speed Deze parameter wordt voornamelijk gebruikt om de maximale

scansnelheid te regelen om verticaal van een lijn naar de lijn

daaronder te gaan.

Als tijdens het scannen:

- de lijnafstand te groot is terwijl nauwkeurig positioneren

voor elke lijn is vereist, of

- de blokafstand te groot is terwijl nauwkeurig

positioneren voor elk blok is vereist,

kunt u de Line Shift speed van scannen instellen op een

relatief lage waarde.

Deze waarde kan niet lager zijn dan de startsnelheid van de

betreffende as tijdens het wisselen van lijnen, en kan niet

hoger zijn dan de maximale snelheid van de betreffende as

tijdens het wisselen van lijn. Als de instelling buiten het

bereik valt, zal de controller automatisch deze parameter

instellen binnen het bereik erboven.

brmlasers.com
BRM LASERS92



Onderdeel Beschrijving

Scan Mode Er zijn twee modi die u kunt selecteren:

- de Common Mode,

In de Common Mode is er tijdens het scannen geen

behandeling. Dit is de standaardmodus.

- de Special Mode.

In de Special Mode worden lichte stippen behandeld. Als

de Special Mode wordt geactiveerd, moet het vermogen

van de laser worden verhoogd, waardoor het percentage

van lichte stippen lager wordt en de afname van het

laservermogen hoger zal zijn. Om dezelfde scandiepte te

realiseren, moet het laservermogen hoger zijn. De

Special Mode wordt geselecteerd om de laserstralen met

een hoog vermogen en gedurende een korte tijd uit te

stralen. Tijdens diep scannen kan het effect van een

vlakke ondergravering worden bereikt. Als echter de

lichte punten niet goed worden aangepast, kan het zijn

dat dit effect niet wordt bereikt. De modus hoog

vermogen en de kortere periode kunnen de gebruiksduur

van de laser beïnvloeden.

Facula Size De Facula Size is gerelateerd aan de Scan Mode die in de

vorige rij is beschreven: wanneer de Scan Mode wordt

ingesteld op Common Mode, heeft Facula Size geen invloed.

Wanneer echter de Scan Mode wordt ingesteld op Special

Mode, voert u de 'vooraf in de voeren waarde' in het veld

Facula Size in. Wanneer de straal moet worden ingevoerd,

pulseert de straal eerst met dit vermogen en daarna gaat de

straal door met het vermogen dat in de laag is ingesteld. U

kunt dit vergelijken met voorboren vóór zagen.

De parameter wordt geregeld in het bereik 50% tot 99%.
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4.4.4 Home parameters

Systeemwerkplatform > tabblad User.

Beschrijving van de items in dit tabblad:

Onderdeel Beschrijving

Home speed Dit is de snelheid van de referentieverplaatsing (zoeken naar

de oorsprong). Als deze te hoog wordt ingesteld, werkt de

machine minder nauwkeurig.

Auto home X, Y, z, U Gebruik deze parameter om in te stellen of de as moet

worden gereset bij opnieuw opstarten.

4.4.5 Go Scale parameters

Systeemwerkplatform > tabblad User. Er wordt een kader gemaakt rondom
de locatie waar het product wordt gesneden. Op deze manier kunt u
controleren of het materiaal goed is gepositioneerd.

Beschrijving van de items in dit tabblad:

Onderdeel Beschrijving

Go scale mode Wanneer lichtpunten van de rand af gaan, kunt u de volgende

modi selecteren:

- Close laser,

- Open laser,

- Corner Dot.

Go scale blank Er wordt een kader gemaakt dat groter is dan de feitelijke

productgrootte. Op deze manier kunt u controleren of het

materiaal goed is gepositioneerd.

Om er zeker van te zijn dat het kader alle daadwerkelijke

grafische afbeeldingen bevat, moet er wat wit aanwezig zijn

tussen de grafische afbeelding en de rand.
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4.4.6 Other parameters

Systeemwerkplatform > tabblad User.

Beschrijving van de items in dit tabblad:

Onderdeel Beschrijving

Array processing U kunt één van de volgende modi kiezen:

- Bi–dir Array,

Altijd de matrix van een richting naar een andere richting

snijden. In deze modus hebben alle matrixeenheden

dezelfde bewegingsmodi en dezelfde vloeiende

beweging. Deze modus neemt echter meer tijd in beslag

dan de modus S–dir Array.

- S–dir Array.

In deze modus wordt de matrix op volgorde heen en

weer gesneden. Dit is de standaardmodus.

Return position U kunt het lokalisatiepunt en de machineoorsprong

selecteren. Deze parameter bepaalt de positie, het

lokalisatiepunt of de machineoorsprong waar de laserkop

stopt wanneer een bewerking is voltooid.

Delay before feed De tijd na het snijden die de machine wacht voordat de

transportband van de aanvoer wordt geregeld. Een kleine

pauze.

Delay after feed Verwijst naar het materiaal dat naar het geplaatste

aanvoerapparaat wordt gezonden, de behoefte aan stabiliteit

na een tijd verwerken.

Focus depth Automatisch focussen om het betreffende paneel te vinden.

Backlash X, Y Softwarecompensatie voor asspeling. Gewoonlijk niet vereist,

behalve in gevallen waarbij de machine om de een of andere

reden niet kan worden onderhouden. Dit is een noodmiddel.
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4.5 Documenten beheren

4.5.1 Overzicht

Systeemwerkplatform > tabblad Doc.

Het tabblad Doc bevat de volgende knoppen:

• Read op pagina 97,

• Process op pagina 97,

• Download op pagina 97,

• Delete op pagina 97,

• Delete All op pagina 97,

• Cal time op pagina 97,

• Upload op pagina 98.
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4.5.2 Read

Systeemwerkplatform > tabblad Doc > [Read].

De software communiceert met de controller en leest de lijst met
bestanden op de controller. Nadat de controller met succes is gelezen,
wordt de bestandsinformatie weergegeven in de lijst met documenten.

4.5.3 Process

Systeemwerkplatform > tabblad Doc > selecteer het bestand in de lijst met
documenten dat moet worden verwerkt > [Process].

De controller opent het gespecificeerde document.

4.5.4 Download

Systeemwerkplatform > tabblad Doc > [Download].

Er wordt een venster geopend, selecteer het gedownloade bestand *.rd en
vervolgens wordt het bestand gedownload naar de controller. Als het
downloaden goed is verlopen, wordt de lijst met documenten bijgewerkt.

4.5.5 Delete

Systeemwerkplatform > tabblad Doc > selecteer het bestand dat u uit de
lijst met documenten wilt verwijderen > [Delete].

De controller verwijdert het gespecificeerde document. Als het verwijderen
goed is verlopen, wordt de lijst met documenten bijgewerkt.

4.5.6 Delete All

Systeemwerkplatform > tabblad Doc > [Delete All].

Hiermee worden automatisch alle bestanden in de controller verwijderd en
wordt de lijst met documenten bijgewerkt.

4.5.7 Cal time

Het moederbord ondersteunt verwerking van bestanden om de gewerkte
uren te berekenen.

Systeemwerkplatform > tabblad Doc > selecteer het bestand om de
gewerkte uren te berekenen > [Cal time].

Het Systeemwerkplatform wordt gevraagd om de berekening te voltooien.
En wijs daarna naar de knop [Read] die in de lijst wordt getoond, berekend
van de gewerkte uren. Daarnaast worden, wanneer de documenten zijn
verwerkt, de daadwerkelijke verwerkingen ook opgenomen in de informatie
over de uren.
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4.5.8 Upload

Systeemwerkplatform > tabblad Doc > [Upload].

Op het moederbord worden de geselecteerde bestanden die offline zijn
gelezen, op de computer opgeslagen.
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5 Output verwerken

5.1 Overzicht

q Verwerkingsregeling

w Apparaat zoeken

e Laaginstellingen

Items in dit venster worden beschreven in de volgende gedeelten:

• Apparaat zoeken op pagina 99,

• Go Scale, Cut Scale, zie "Positie" op pagina 101,

• Start, Pause, Stop, SaveToUFile, UFileOutput, Download, zie "Start,
Pause, Stop, SaveToUFile, UfileOutput, Download" op pagina 102,

• Output select graphics op pagina 103,

• Path optimize op pagina 103.

5.2 Apparaat zoeken
Apparaten kunnen op twee manieren worden gekoppeld: via usb en via
netwerk.

Procedure om de verbindingsmodus in te stellen en de aansluitpoort te
selecteren:

1. Device > [USB:Auto].
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- Wanneer de computer met slechts één apparaat is verbonden, kunt
u Autoselecteren. De software zoekt automatisch naar het apparaat.

- Wanneer de computer met veel apparaten is verbonden, klikt u eerst
op [Search].

Nadat naar verbonden apparaten is gezocht, worden deze allemaal
toegevoegd aan de keuzelijst.

2. Selecteer het gespecificeerde apparaat.

3. Web:

- Als de computer verbonden is met slechts één lasermachine, voert
u rechtstreeks het IP van het verbonden apparaat in de adresvelden
Default IP in.

- Wanneer de computer is verbonden met veel sets laserapparaten, is
de handelswijze voor usb gelijk. Zoek naar apparaten die op dit
moment al zijn verbonden en kies in de keuzelijst het betreffende IP-
adres van de machine.

4. [OK].

5.3 Laag verwerken
Selecteer eerst in het menu Handle > Cut optimize > het selectievakje Order
of layer > [Ok].

Er zijn een aantal opties om de lagen te reorganiseren. De procedure
hiervoor is:

1. Handle > Cut optimize.
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Wanneer u het selectievakje Inside to outside selecteert, beschikt u over
de volgende opties:

- Single inner to outer,

- Single inner to outer, Find cutting port.

Wanneer dit selectievakje is geselecteerd, zijn de selectievakjes Start
point optimize en Auto determine start point and direction niet
beschikbaar (worden grijs weergegeven).

Wat betreft Block handle, kunt u Height en de Dir (richting) invoeren:

- Up top bottom,

- Bottom to up,

- Left to right,

- Right to left.

Als laatste zijn er twee extra opties (alleen wanneer Inside to outside
niet is geselecteerd):

- Start point optimize,

- Auto determine start point and direction.

2. [Ok].

5.4 Positie
De keuzelijst Position geeft aan waar de laserkop naar toe moet gaan
wanneer de machine klaar is met het programma. Opties: Werkbalk Laser
(onder het Systeemwerkplatform) Laser work > Position >

• Current position,

Stopt aan het einde van de laatste snede.
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• Anchor point,

Stopt bij het 'nulpunt van het product' (oorsprong).

• Machine zero.

Stopt bij het nulpunt van de machine (rechtsachter).

5.5 Go Scale, Cut Scale
Werkbalk Laser (onder het Systeemwerkplatform) Laser work >

• [Go scale],

Zoals het volgende voorbeeld aangeeft, is de daadwerkelijke grafische
afbeelding rond, en is het rode vierkant buiten de cirkel het kleinste
vierkant. Klik op [Go scale], de laserkop beweegt één keer langs het
rechthoekige pad.

• [Cut scale].

Zoals het vorige voorbeeld aangeeft, is de daadwerkelijke grafische
afbeelding rond, en is het rode vierkant buiten de cirkel het kleinste
vierkant. Klik op [Cut scale], de laserkop snijdt langs de rechthoek.

5.6 Start, Pause, Stop, SaveToUFile, UfileOutput,
Download
Werkbalk Laser (onder het Systeemwerkplatform) Laser work >

• [Start],

De huidige grafische afbeelding wordt uitgevoerd naar de machine om
te worden verwerkt.

• [Pause/Continue],

Klik op [Pause/Continue] om de verwerking te stoppen, klik opnieuw op
de knop om door te gaan.

• [Stop],

Stop de huidige verwerking.

• [SaveToUFile],

Sla het huidige bestand op in RD-indeling, kan worden gebruikt voor
verwerking offline: kan worden gekopieerd naar een ander moederbord
voor volledige offline verwerking.
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• [UfileOutput],

Voer het offline-bestand (RD-indeling) uit. Klik, als het offline-bestand is
opgeslagen, op [UfileOutput] om het RD-bestand te selecteren dat
verwerkt moet worden.

• [Download].

Download het bestand naar het geheugen van de controller en dan kunt
u het bestand starten via het machinepaneel.

5.7 Output select graphics
Werkbalk Laser (onder het Systeemwerkplatform) Laser work > Output
select graphics.

Wanneer Output select graphics is geselecteerd, wordt alleen het
geselecteerde gedeelte uitgevoerd en het gedeelte dat niet is geselecteerd
wordt niet uitgevoerd.

5.8 Path optimize
Werkbalk Laser (onder het Systeemwerkplatform) Laser work > Path
optimize.

Wanneer Path optimize is geselecteerd, wordt het pad automatische
geoptimaliseerd voordat de uitvoer plaatsvindt.

Opmerking

Wanneer u Path optimize heeft uitgevoerd, of wanneer u niet hoeft te
optimaliseren, kan de wachttijd worden verkort door Path optimize niet te
selecteren.
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5.9 Test
Systeemwerkplatform > tabblad Test.

Asbesturing: per keer kan slechts één as worden bestuurd. U kunt de
informatie instellen voor Axis Move, inclusief Offset (verplaatsingsafstand),
Speed, laser aan-uit en laser Power.

Wanneer u Move from origin selecteert, betekent de offset die u invoert, de
offset naar het machinenulpunt.

Wanneer u Move from origin niet selecteert, betekent de offset, de offset
naar de huidige positie.

In het voorbeeld van het tabblad Test aan het begin van dit gedeelte, is de
Offset(mm): 10 mm. Dit betekent 10 mm extra verplaatsingsafstand.

Wanneer Move from origin wordt geselecteerd, is het nulpunt van de
machine (oorsprong) het startpunt. Voorbeeld: wanneer de laserkop op
100 mm links van de oorsprong is en de laserkop 10 mm naar links moet
gaan, gaat de laserkop feitelijk 90 mm naar rechts. Het gevolg is dat de
laserkop eindigt op 10 mm links van de oorsprong.

Opmerking

Afhankelijk van de voorzieningen van de controller, is de absolute positie
niet negatief over de hele breedte. Wanneer u Move from origin selecteert
en de waarde Offset instelt op negatief, wordt de machine beperkt door een
limietschakelaar van de software en stoppen de machineverplaatsingen.
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5.10 Output-instelling

5.10.1 Overzicht

Systeemwerkplatform > tabblad Output.

Items in dit venster worden beschreven in de volgende gedeelten:

• Enable rotate engrave op pagina 105,

• Enable feeding op pagina 106,

• Backlash reapy optimize op pagina 106,

• Enable offset of Laser2 op pagina 106.

5.10.2 Enable rotate engrave

Systeemwerkplatform > tabblad Output > Enable rotate engrave

De Y–as wordt in de machine fysiek uitgeschakeld en wordt overgenomen
door de draaias. Dus wanneer u Enable rotate engrave selecteert,
accepteert de software deze wijziging ook en worden de waarden van de
motoromwenteling gebruikt voor de regeling.

Bovendien wordt in het werkgedeelte de hoofdinterface ook gewijzigd.

• Circle pulse (stap per rotatie),

Het aantal pulsen komt overeen met de werkstukrotaties in één week.
De Circle pulse is een motorinstelling en wordt aangegeven op de
kalibratiekaarten (zie ook het gedeelte Gerelateerde documenten op
pagina 17).
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• Diameter(mm),

De diameter van uw product, of de onderdelen.

• Speed(mm/s).

De rotatiesnelheid tijdens testen.

5.10.3 Enable feeding

Systeemwerkplatform > tabblad Output > Enable feeding

Om de aanvoer te gebruiken, moet u deze eerst inschakelen, selecteer
Enable feeding.

Nadat de aanvoerparameters zijn ingevoerd, voert de as één aanvoerlengte
door en herhaalt het proces totdat het aantal verwerkingen het
aanvoeraantal bereikt.

Als de machine niet is voorzien van aanvoerapparaten, schakelt u over het
algemeen de aanvoerban in.

5.10.4 Backlash reapy optimize

Systeemwerkplatform > tabblad Output > Backlash reapy optimize

Wanneer er ruimte in de machine is (zoals een geen goede plaatsing van de
aansluitpunten van gesloten contouren in afbeeldingen), kan deze optie
worden ingeschakeld.

Afbeeldingen met aansluitpunten van gesloten contouren is het verbeteren
van de aansluitpunten van gesloten contouren. Voorbeeld: wanneer de
machine een cirkel snijdt, is het mogelijk dat het startpunt en het eindpunt
niet samenvallen. Dit kan worden gecorrigeerd door Backlash reapy
optimize te selecteren.

5.10.5 Enable offset of Laser2

Systeemwerkplatform > tabblad Output > Enable offset of Laser2

Wanneer er meer lasers nodig zijn om dezelfde verwerkingen van de
grafische afbeeldingen te voltooien, kunt u 2 lasers gebruiken. Gewoonlijk
wordt laser 1 gebruikt om de locatie van de grafische afbeelding te
definiëren. Als laser 2 nauwkeurig kan samenwerken met laser 1, moet u de
offset van laser 2 in verhouding tot laser 1 specificeren. Deze wordt over
het algemeen gebruikt in twee verschillende voedingslaserbuizen omdat
wanneer twee voedingen van laserbuizen verschillen, dit verschillende
functies tot gevolg heeft.

Als machines zijn voorzien van twee laserbuizen met verschillende
vermogens, is de een verantwoordelijk voor snijden en de andere voor
graveren.
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5.11 Laaginstellingen

5.11.1 Overzicht

Systeemwerkplatform > tabblad Work

De betreffende items worden in de volgende gedeelten beschreven:

• Line/column setup op pagina 107,

• Parameterinstellingen laserscannen: inleiding op pagina 111,

• Parameterinstellingen laserscannen: vectorbestanden op pagina 115,

• Parameterinstellingen laserscannen: pixel (bitmap)-bestanden, zie
"Parameterinstellingen laserscannen: pixel (bitmap)-bestanden," op
pagina 117,

• Parameterinstellingen lasersnijden op pagina 121,

• Parameterinstellingen laserpunt op pagina 123.

5.11.2 Line/column setup

De Line/column setup vergemakkelijkt het werken met matrixen:

• Layer,

De software gebruikt lagen, elke laag gebruikt zijn eigen parameters
voor het verwerken van grafische afbeeldingen.
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• X > Num en Y > Num,

Deze nummers vertegenwoordigen de matrix van respectievelijk
kolommen en rijen.

• X > space en Y > space,

X-intervallen en Y-intervallen zijn respectievelijk de matrixen van de
ruimtes tussen kolommen en de ruimtes tussen lijnen.

 De X-interval is ingesteld, Y vertegenwoordigt de marges tussen
interval grafische afbeeldingen.

Als de geschatte X-interval en Y-interval representatief voor het midden
van de matrix van de grafische afbeeldingen, kan de tussenruimte

worden geschakeld naar .

Pas de waarden van X > space en Y > space om de grafische lay-out
dichter te benaderen:

a) Klik op in het tekengedeelte.

b) Selecteer de grafische afbeeldingen.

c) Pas deze aan met de toetsen omhoog en omlaag op het
toetsenbord. Scroll met de muis om in te zoomen. Op deze manier
worden aanpassingen van de tussenruimtes nauwkeuriger.

• [Bestrew...],

Deze functie kan de grootte van de matrix berekenen, d.w.z. de
kolommen (X) en de rijen (Y) die in het ingevoerde werkgedeelte passen.
Deze functie gebruikt de grootte van de grafische afbeeldingen en de
ruimtes tussen de grafische afbeeldingen (X > space en Y > space) die u
heeft ingevoerd.

Klik op [Bestrew...]:

Voer de waarden in > [Ok]. De grootte van de matrix wordt berekend in
de velden X > Num en Y > Num.
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• Dislocation.

Bij sommige grafische afbeeldingen in een arrangement, kan de functie
Dislocation ervoor zorgen dat het arrangement compacter is. De
matrixkopieën worden omhoog en omlaag verplaatst (dislocated) en
naar links en rechts met de waarden die zijn ingevoerd in de velden
X > Dislocation en Y > Dislocation .

De toepassing van deze kopieerfunctie: in een goede matrix die
geselecteerd is om grafische afbeeldingen te kopiëren, kunnen grafische
afbeeldingen van matrixen worden gedupliceerd.
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Om een laag in de lijst met lagen te bewerken, dubbelklikt u op die laag:

De kleuren linksboven vertegenwoordigen grafische lagen. Gebruik
verschillende kleuren voor lagen. U kunt tussen de lagen schakelen.

De laagparameters zijn onderverdeeld in twee gedeelten:

• public laagparameters,

Public ('algemene') laagparameters zijn altijd geldig, ongeacht de laag.

• turn a layer parameters.

Turn a layer ('eigendoms') laagparameters zijn slechts geldig voor één
laag. Deze parameters zijn voor elke laag anders.
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5.11.3 Parameterinstellingen laserscannen: inleiding

Systeemwerkplatform > tabblad Work > dubbelklik op een laag

Beschrijving van de items in dit venster dit is slechts een deel van het
venster Layer Parameter):

Onderdeel Beschrijving

Layer De software gebruikt lagen om onderscheid te maken tussen

de parameters voor het verwerken van grafische

afbeeldingen. Bij scanverwerking zijn er meerdere bitmaps in

dezelfde laag. De combinatie hiervan resulteert in de uitvoer

van een afbeelding. Als elke bitmap een enkele uitvoer is, kan

elke bitmap een grafische afbeelding zijn die in een

afzonderlijke laag is geplaatst.

Is Output Heeft twee opties: Yes en No. Kies Yes en de betreffende laag

verwekt de uitvoer, kies No en deze verwerkt de uitvoer niet.

Speed Speed is de snelheid van de as. Als Speed hoger wordt

ingesteld, kan de machine sneller produceren, maar de extra

belasting van de machine kan resulteren in een slechtere

kwaliteit.

Hoe langzamer de verwerking, hoe beter het is en hoe

soepeler de geleiding. Hoe sneller de verwerking, hoe slechter

het volgen van de geleiding verloopt.

U besluit welke de beste instelling voor uw product is.

If Blowing Als de machine een externe ventilator heeft en de ventilator is

ingeschakeld en u Yes kiest, opent deze laag de ventilator bij

het verwerken van gegevens. Anders wordt de ventilator niet

geopend. Als er geen ventilator is ingeschakeld, maakt het

niet uit of u Yes of No kiest.
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Onderdeel Beschrijving

Processing Mode Betekent de verwerkingsmethode van de betreffende laag.

Als de op dat moment geselecteerde laag een vectorlaag

(d.w.z. een kleurenlaag) is, zijn er drie opties: Scan, Cut en Dot.

Als de huidige geselecteerde laag een tutu-laag (namelijk een

BMP-laag), kunt u alleen Scan kiezen.

Laser1, Laser2 U kunt Default selecteren of niet selecteren om de

laserstraal/-stralen in- of uit te schakelen. Voorbeeld:

wanneer u een demo wilt draaien, selecteert u Default niet. De

bewegingen worden net zo uitgevoerd, maar de laserstraal

wordt niet ingeschakeld.

Als het een machine betreft met slechts één laserkop, hebben

de Laser2-parameters geen betekenis.

Min Power, Max Power Min Power is het minimale ingestelde vermogen, het

laservermogen gaat bij deze laag hier niet onder.

Max Power is het maximale vermogen dat de laser voor deze

laag zal gebruiken.

Binnen dit bereik kan de laser automatisch variëren. Dit is van

een paar zaken afhankelijk. Een paar voorbeelden:

- Bij lasersnijden hangt het vermogen af van de snelheid

van de laserkop.

- Bij lasergraveren, direct graveren op, hangt het vermogen

af van de grijze waarde van de grafische afbeelding.

Het vermogen heeft verschillende betekenissen voor verschillende
verwerkingen. Voor het snijproces gaat het daadwerkelijke vermogen over
de snijsnelheid en de fase-volgende snelheid. Op deze manier wordt de
energie voor snijden gelijkmatig geregeld. Minimaal vermogen betekent dat
de snelheid overeenkomt met de minimale energie. De minimale snelheid is
gewoonlijk 0. Als echter de snelheid wordt ingesteld op de minimale
snelheid voor starten, komt het maximale vermogen overeen met de
laagsnelheid.

Het minimale vermogen en het hoogste vermogen instellen:

1. Stel Min Power(%) en Max Power(%) in op dezelfde waarde, synchrone
aanpassing. Totdat alle snijcurven verschijnen.

2. Laat Max Power(%) ongewijzigd en verminder geleidelijk Min Power(%)
totdat de energie is bereikt voor de zware snijcurve op het laagste
niveau. Zodat alle andere 'assembleer'-onderdelen ook goed kunnen
worden verwerkt.

3. Als het verkregen effect nog niet optimaal is, probeer dan Max Power(%)
fijn af te stellen en herhaal stap 2.
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Als het doorsnijden is, verschillen het minimale vermogensverlies en het
maximale vermogen niet veel en kunnen deze worden ingesteld op dezelfde
waarde.

Wat betreft de schuininstelling voor graveren, functioneert de laser aan de
hand van dit symbool:

q Bovenste

w Onderste

Dit is een zijaanzicht van de plaat waarbij de laser vanaf boven schiet. Dan
is nummer q Min Power(%), en beweegt de laserkop met een ingestelde

snelheid over een ingestelde afstand naar nummer w, Max Power(%).

Als Default is geselecteerd, wordt het daadwerkelijke vermogen bepaald
door het paneel.

Klik op [Advance…], maar het kan ook worden ingesteld op andere
laagparameters.
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Beschrijving van de items in dit venster:

Onderdeel Beschrijving

Enable pen up and down Als machines over een liftplatform beschikken en er is een

andere hoogte van het platform nodig tijdens verwerken, kunt

u deze functie inschakelen.

Met Enable pen up and down kunt u de Z–as in de

programmering inschakelen. Pen down is de hoogte tijdens

snijden en Pen up is de hoogte wanneer wordt bewogen van

snijlijn naar snijlijn. De waarden die u hier kunt invoeren, zijn

absolute posities.

De procedure is:

1. Schakel de schrijfpen in die moet gedragen.

2. Schakel de schrijfpositie in, het mobiele platform

handmatig bedieningspaneel, om het verwerkingsvlak

voor het verwerken van grafische afbeeldingen te blijven

verwerken, stel de focuslengte in. Klik dan op [Read], en

schrijf dan alle instelposities

3. die een positie kunnen dragen, het mobiele platform

handmatig bedieningspaneel, ga naar de optische die

niet het werk van de hoogte zal hinderen en ga via de

paneeltoets naar de optische, bevestig dat er geen

hindering plaatsvindt, kies knop [Read] en stel dan een

positie in.

Point De functie Point betekent hoe vaak de laser naar een 'punt'

moet wijzen voordat er wordt gesneden. Dit is in feite een

soort voorboren waarbij de laser 100% vermogen en 0%

vermogen gebruikt met korte intervallen om gaten door het

materiaal te slaan voordat het snijden plaatsvindt.

Enable Laser1,

Enable Laser2

Wanneer de machine is voorzien van twee lasers, kunt u

Enable Laser1 en/of Enable Laser2 selecteren om de

betreffende laserbuis in te schakelen.

Extend IO output Helemaal en de laag behorend bij IO-output. Verplichte

functie.
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5.11.4 Parameterinstellingen laserscannen: vectorbestanden

Bij het graveren van een bestand met vectorindeling, zijn er minder opties
dan bij pixelbestanden (bitmapbestanden) (zie het gedeelte
Parameterinstellingen: pixel (bitmap)-bestanden, zie "Parameterinstellingen
laserscannen: pixel (bitmap)-bestanden," op pagina 117).

Systeemwerkplatform > tabblad Work > dubbelklik op een laag

Opmerking

Wanneer een bestand met vectorindeling wordt verwerkt is in de
Processing Mode Scan de optie Output direct niet beschikbaar (grijs
weergegeven).
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De Scan Mode betekent de graveerrichting, de verplaatsingsrichting van de
snelle as. De graveerrichting kan langs de X–as en langs de Y–as zijn. In
het scherm Layer Parameter kunt u de volgende opties selecteren:

• X–as:

- X_unilateralism: in één richting graveren,

- X_swing: in twee richtingen graveren (heen en weer).

• Y-as:

- Y_unilateralism: in één richting graveren,

- Y_swing: in twee richtingen graveren (heen en weer).

Opmerking

Gewoonlijk is de X–as de voorkeursrichting.

Opmerking

Graveren in twee richtingen is sneller, maar bij een slechte kalibratie kan de
kwaliteit slecht zijn.

Het Interval(mm), het scaninterval, betekent de diepte van het scannen.
Hoe kleiner het interval, hoe dieper het scannen. Hoe hoger het interval, hoe
ondieper het scannen. Suggesties:

• Stel het Interval(mm) onder 0.1 in voor een vectorlaag (kleurenlaag).

• Stel het Interval(mm) hoger dan 0.1 in voor een tutulaag (BMP-laag).
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5.11.5 Parameterinstellingen laserscannen: pixel (bitmap)-
bestanden,

Bij het graveren van een bestand met pixelindeling (bitmap) heeft u meer
opties dan bij bestanden met een vectorindeling.

Systeemwerkplatform > tabblad Work > dubbelklik op een laag
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Selecteer in dit scherm een laag.
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Beschrijving van de opties in dit venster:

Onderdeel Beschrijving

Negative Engrave Wanneer deze niet is geselecteerd en alle andere instellingen

op 'standaard' staan, wordt zwart gegraveerd en wordt wit

niet gegraveerd.

Wanneer grijs of andere kleuren aanwezig zijn, worden de

niveaus ingedeeld binnen een bereik van 256 bit. 0 - 128 (wit

t/m grijs) worden niet gegraveerd en 129 - 256 (grijs t/m

zwart) worden gegraveerd.

Wanneer Negative Engrave is geselecteerd, worden te

graveren kleuren omgedraaid, d.w.z. dat wit wordt gegraveerd

en zwart niet.

Output direct De machine koppelt het vermogen aan de grijsniveaus (met

een bitmap van 256 bit). Min Power komt overeen met 1 bit,

Max Power komt overeen met 256 bit.

Voorbeeld: Min Power is 0% en Max Power is 100%. Met een

128 bit grijsniveaupixel graveert de machine daar met

ongeveer 50% van het vermogen. Deze berekening vindt voor

elke pixel plaats. Bij een bitmap met grijsniveaus resulteert

dit in een soort hoogtekaart: hoe hoger het vermogen, hoe

dieper er op dat punt wordt gegraveerd.

Ramp Effect

Ramp Length

Ramp geeft een stijging van het vermogen aan. Wanneer

Ramp Effect is geselecteerd, levert de machine niet direct aan

het begin van een graveergedeelte het maximale vermogen.

Het vermogen wordt geleidelijk omhoog gebracht van

minimaal vermogen tot maximaal vermogen.

Met Ramp Length kunt u de lengte van de ramp instellen.

Optimized Scan U kunt deze optie indien gewenst instellen voor bitmaps.

Wanneer Optimized Scan is geselecteerd, wordt de graveerlijn

ingesteld op een pixel van de bitmap.

Wanneer deze optie niet wordt geselecteerd, is het mogelijk

dat deze pixel halverwege de graveerlijn staat waardoor de

pixel wordt uitgerekt en de graveerkwaliteit minder is.

Independent output Wanneer deze optie wordt geselecteerd, wordt elk object

afzonderlijk gegraveerd in plaats van het hele werkgedeelte in

een keer. Independent output kan handig zijn wanneer de

objecten op grote afstand van elkaar staan.
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Onderdeel Beschrijving

Overstriking Dit is een protocol voor versnelling/vertraging. Net als het

Ramp Effect is dit een manier om het contrast tussen het

gegraveerde en het niet gegraveerde aan te passen. Elk van

de Overstriking settings heeft een iets anders effect, maar

lijken wel op elkaar.

Scan Mode

Interval(mm)

Zie het gedeelte Parameterinstellingen laserscannen:

vectorbestanden op pagina 115,
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5.11.6 Parameterinstellingen lasersnijden

Systeemwerkplatform > tabblad Work > dubbelklik op een laag

q Seal. Wanneer de grafische afbeeldingen niet zijn gesloten, kunt u dit

compenseren met de ‘Seal’. Wanneer u niet met ‘Seal’ kunt compenseren,
kunt u Backlash reapy optimize gebruiken (zie het gedeelte Backlash reapy
optimize op pagina 106), of kunt u een van de door de gebruiker
gedefinieerde waarden gebruiken voor het compenseren van de speling.

w Open Delay

e Close Delay

r Als Laser through mode wordt geselecteerd, kan het even duren voordat

de lichtschakelaarvertraging wordt ingeschakeld. Anders geldt dat de
vertraging van de lichtschakelaar de vertraging is in de verplaatsing van de
laser.

Met de ‘slit width’-compensatie kan de offset tussen de grafische
afbeeldingen en de daadwerkelijke grafische afbeeldingen die zijn
gesneden, worden gecompenseerd. Dit heeft alleen effect op de gesloten
grafische afbeelding.
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[Advance...] (r).

Beschrijving van de opties in dit venster:

Onderdeel Beschrijving

Enable sew compensation Sew-compensatie is een formaatinstelling. De laser heeft een

radiusformaat. Wanneer het product moet overeenkomen

met de formaten op de tekening, schakelt u Enable sew

compensation om alle afmetingen correct te krijgen, d.w.z.

dat het formaat van de laserradius wordt uitgeschakeld.

Direction Direction geeft aan waar de machine de laserradius moet

positioneren in verhouding tot de digitale tekenlijn.

Voorbeeld: een gat moet een bepaalde afmeting hebben.

Selecteer dan Inward zodat de snede aan de binnenzijde

wordt gemaakt.

Sew width Sew width is de laserradius. Deze hangt af van de lens en de

buis, en moet dus gemeten worden.
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5.11.7 Parameterinstellingen laserpunt

Systeemwerkplatform > tabblad Work > dubbelklik op een laag

q De tijd dat tijdens het proces de laser op een punt straalt. Hoe hoger de

waarde, des te donkerder.

w Het interval tussen de punten

e De lengte van de punt, voor het snijden van een onderbroken lijn

r Alleen punt in het midden
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