ProJet HD 3500
Zastosowanie i
zalety

Technologia



Możliwość drukowania modeli 3D o skomplikowanych kształtach i
strukturze.
 Możliwość drukowania modeli posiadających elementy ruchome.
 Przedmioty drukowane są z zachowaniem najdrobniejszych
szczegółów.
 Elementy gotowe do użytku w krótkim czasie po wydruku.
 System umożliwia tworzenie najbardziej złożonych geometrii oraz
różnorodnych modeli bez obniżenia prędkości budowania.
 Możliwość warstwowego układania części w poziomie i pionie.
 Szybko i łatwo usuwalny woskowy materiał podp orowy pozwala
zachować gładkie ściany powierzchni modeli.
 Materiał podporowy nie wymaga ręcznego usuwania.
 Ekonomiczne wykorzystanie całej objętości drukowania dzięki
programowym ustawieniom optymalizacji wydruku.
 Operacje drukowania nie wymagające nadzoru.
 Prosty w obsłudze system zarządzania danymi - najnowocześniejsze
oprogramowanie ProJet™ Accelerator.
 Kompaktowa, czysta i cicha,
MJM- MultiJetModeling (2 materiałowy system drukowania 3D)
Technologia ta stosowana jest do tworzenia modeli precyzyjnych.
Elementy drukowane są w najwyższej jakości gdzie grubość warstwy poziomej
wynosi od 0,032 do 0,029 mm. Przedmioty drukowane są z zachowaniem
najdrobniejszych szczegółów (dokładność od 0.025-0,05mm) oraz posiadają
wyjątkowo
gładką
powierzchnię
dzięki
zastosowaniu
w
czasie
wydruku jednocześnie 2 materiałówmateriałem budulcowym jest fotopolimer
utwardzany
światłem
UV a materiałem podporowym wosk.
Na bazie prototypów powstałych w
technologii MJM tworzone są odlewy
bądź formy silikonowe umożliwiające
tworzenie całych serii produktów,
modele ruchome (powstałe w czasie
jednego
wydruku),
prototypy
funkcjonalne. Modele są wytrzymałe i
odporne na temperatury do ok 75-80
°C, mogą one podlegać dalszej
obróbce
takiej
jak
malowanie,
szlifowanie, nawiercanie oraz klejenie
(tym samym materiałem w celu
uzyskania
modeli
wielkogabarytowych)

Tryb drukowania

Tryb HD – wysoka jakość 4 mm/h (bez względu na zapełnienie platformy
budulcowej oraz ilość drukowanych elementów)
Tryb UHD – bardzo wysoka jakość 3 mm/h (bez względu na zapełnienie
platformy budulcowej oraz ilość drukowanych elementów)

Obszar roboczy
(mm) XYZ

HD - 298 x 185 x 203
UHD - 127 x 178 x 152

Rozdzielczość

HD-375 x 375 x 790 DPI (XYZ)
UHD-750 x 750 x 890 DPI (XYZ)

Grubość warstwy
poziomej

HD- 32μm
UHD- 29μm

Dokładność

Wymiary (szer. x
gł. x wys.)
Waga

0,025-0,05 mm; dokładność może nieznacznie zmieniać się w zależności od
parametrów budowanych elementów: geometrii, rozmiarów, orientacji oraz
stosowanych po wydruku metod obróbki modelu.
749 mm x 1207 mm x 1543 mm

279 kg

System
operacyjny

Windows XP Professional, Windows Vista, Widows 7

Akceptowane
formaty plików

STL i SLC

Wymagania
sieciowe

<65 dB

Minimalne
wymagania
sprzętowe

1.8 GHz z 1GB RAM (karta graficzna w standardzie OpenGL lub wyższym)

Średnia
temperatura pracy

18-28ºC (64-82ºF)

Oprogramowanie

Materiał
budulcowy

Oprogramowanie ProJet Accelerator
 Prosty w obsłudze system zarządzania danymi.
 Łatwe ustawienia pracy, składanie i kolejność organizacji pracy.
 Automatyczne ustawienia budowania oraz zarządzania pracą.
 Automatyczne umiejscowienie części i optymalizacja narzędzi
budujących.
 Możliwość warstwowego układania części w poziomie i pionie.
 Rozszerzona baza edytorów.
 Automatycznie generowane podpory pod modele.
 Narzędzia raportujące statystyki pracy
 VisiJet® Crystal Plastic Material (kolor neutralny)
 VisiJet® Proplast Plastic Material (kolor neutralny)
 VisiJet® Navy Model Material (kolor niebieski)
 VisiJet® Techplast Model Material (kolor szary)
 VisiJet® Procast Castable Plastic Material (kolor granatowy)
w czasie procesu wydruku możliwe jest zastosowanie tylko jednego rodzaju
materiału budulcowego
®

Materiał
podporowy

Woskowy materiał VisiJet S300

Platformy
budulcowe

Platformy budulcowe wielorazowego użytku, wykonane z aluminium, w
zestawie wraz z drukarką dostarczane są 2 platformy

Pobór mocy

100-127 VAC, 50/60 Hz, jednofazowy, 15A
200-240* VAC, 50 Hz, jednofazowy, 10A
CE, UL
12 miesięcy na całe urządzenie;
na głowicę drukującą

Certyfikaty
Gwarancja i serwis

5 letnia gwarancja

Oryginalny Finisher urządzenie do usuwania
materiału podporowego
oferowane przez firmę 3D
Systems
Urządzenia
dodatkowe

