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1.  VOORWOORD

Gebruiksaanwijzing

voor

i-cut Production Console

OPMERKING: Wij willen u eraan herinneren dat alleen personeelsleden van Kongsberg of personen
die een geschikte opleiding hebben gevolgd het systeem mogen bedienen, hanteren of herstellen.

OPMERKING: De originele instructies zijn in het Engels opgesteld. Instructies in andere talen zijn
vertalingen van de originele instructies.

©Copyright 2022, Kongsberg Precision Cutting Systems
Alle rechten voorbehouden.

Dit copyright betekent niet dat dit werk gepubliceerd werd.
De materialen, informatie en gebruiksinstructies die hierin opgenomen zijn, zijn het eigendom

van Kongsberg Precision Cutting Systems. Er worden geen garanties verleend of verlengd door dit
document. Bovendien biedt Kongsberg Precision Cutting Systems geen garanties noch verklaringen
aangaande het gebruik of het resultaat van het gebruik van het systeem of de informatie die hierin

vervat is. Kongsberg Precision Cutting Systems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen

gebruiken van het systeem of de informatie die hierin vervat is. De informatie die hierin vervat is, kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Er kunnen van tijd tot tijd herwerkte versies gepubliceerd
worden om gebruikers van dergelijke wijzigingen en/of toevoegingen op de hoogte te brengen.

Er mag geen enkel deel van dit systeem worden gereproduceerd, opgeslagen in
een database of ophaalsysteem, of gepubliceerd, onder om het even welke vorm

of op om het even welke manier (elektronisch, mechanisch, door afdrukken,
fotodrukken, op microfilm of middels om het even welke andere methode) zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Kongsberg Precision Cutting Systems.

Dit document vervangt alle eerder gedateerde versies.
Correspondentie aangaande deze publicatie moet gestuurd worden naar:

Global support
Kongsberg Precision Cutting Systems

Documentnummer: D3389; Onderdeelnummer: 32463481

 Kongsberg Precision Cutting Systems www.kongsbergsystems.com
 P.O.Box 1016, NO-3601 Kongsberg, NORWAY Tel.: +47 32 28 99 00
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2.  RECORD WIJZIGEN

Datum
dd-mm-jjjj

Tegen Beschrijving

19.12.2022 DHO Nieuwe versie voor iPC 2.6
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3.  WELKOM

Welkom bij de Kongsberg i-cut Production Console-gebruiksaanwijzing.
In deze handleiding wordt de afkorting iPC gebruikt voor i-cut Production Console.

Deze handleiding biedt een volledige en gedetailleerde beschrijving van alle iPC-functies.
Ze is bedoeld voor operatoren van Kongsberg-snijtafels en mensen die bestanden voorbereiden voor
dergelijke apparatuur.

Installatie van iPC wordt hier beschreven:  iPC installeren op pagina 329

Opmerking: sommige functies en apparatuur die in deze handleiding beschreven worden, zijn optioneel.
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4.  DEZE HANDLEIDING GEBRUIKEN

4.1.   Belangrijkste delen

De handleiding is onderverdeeld in de volgende belangrijkste delen:

Beschrijving systeem

• Een korte beschrijving van de Gebruikersinterface.
• Alle menu's en werkbalken worden hier een voor een beschreven.

Voor we aan de slag gaan
In dit hoofdstuk worden belangrijke Basisonderwerpen besproken:

• Materiaal is het belangrijkst
• Bronbeheer
• Bestand voorbereiden
• Registratie
• Tools configureren

Workflowbeschrijving
Hier wordt een typische Workflow beschreven, met gedetailleerde informatie over elke stap.

1. Aan de slag
2. Bestand importeren
3. Geopende taak
4. Voorbereiden voor productie
5. Een taak opslaan
6. Een taak uitvoeren

Geavanceerd
In de volgende hoofdstukken worden optionele functies voor de Geavanceerde gebruiker beschreven:

• Taak bewerken : mogelijke aanpassingen aan de Geopende taak.
• Taakalternatieven : er zijn bijkomende verwerkingsalternatieven beschikbaar.

Back-up maken en herstellen

• Hier vindt u meer informatie over het configureren van een geschikt Back-upschema.
• Hier vindt u meer informatie over het starten van een Back-up.
• Hier vindt u meer informatie over het uitvoeren van een herstelling vanaf een Back-up.

iPC-configuratie

• Hier vindt u meer informatie over optie-instellingen die het algemene gedrag van het systeem bepalen.
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Bijlagen

• Software installeren
• Sneltoetsen: een lijst met alle beschikbare Sneltoetsen.
• iPC-opdrachten: iPC-opdrachttaal.

4.2.   Namen, stijlen en symbolen

Naam of stijl Beschrijving

Pop-updialoogvenster Dit is het dialoogvenster dat weergegeven wordt wanneer u
klikt met de Rechtermuisknop.

Knop Starten De schuine letters geven aan dat dit een knop op het
Bedieningspaneel is.

[OK] De vette letters geven aan dat dit een knop of functie in de
Grafische gebruikersinterface (GUI) is.

Machineconfiguratie Een koppeling naar een onderwerp.

Menubalk->Bewerken-> Opties

Menuselectie: selecteer Bewerken en vervolgens Opties op de
Menubalk.

Dit symbool geeft aan dat de functie afhangt van de gebruikte
hardware.
Als de hardware niet beschikbaar is, is deze functie verborgen.

Dit symbool geeft aan dat de functie afhangt van de licentie.

 Bediening van de tafel

De Bedieningspaneel-knoppen zijn anders op de verschillende Kongsberg-tafels.
In deze handleiding wordt voor elke functie een algemeen symbool gebruikt.
Informatie over het Bedieningspaneel op uw tafel is te vinden in de Gebruiksaanwijzing van de
desbetreffende Snijtafel.
De gebruikte symbolen zijn:
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Druk op de knop om uitvoering te Starten

Druk op de knop om uitvoering te Pauzeren

Druk op de knop voor Reference Point instellen

4.3.   Afbeeldingen en illustraties

4.3.1.   Oriëntatie

In dit document worden afbeeldingen en illustraties met betrekking tot de Snijtafel als volgt weergegeven:

In de Gebruikersinterface zijn er verschillende Weergaveopties  beschikbaar.
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5.  BESCHRIJVING SYSTEEM

In dit hoofdstuk wordt de iPC-gebruikersinterface gedetailleerd beschreven.

5.1.   Naamgevingsconventies

Afhankelijk van de gebruikte modus kan de iPC-gebruikersinterface twee verschillende weergaven hebben,
namelijk Mijn taken of Geopende taken:

5.1.1.   Mijn taken
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1 - Menu Bar
2 - Tabbladen Taak
3 - Taakinfo
4 - Productie -> Geschatte duur.
Hier wordt de geschatte
uitvoerduur weergegeven.
Zie Taakramingstatus  voor meer
informatie.

5 - Windows-werkbalk met Pictogram machineverbinding
6 - Machinepaneel
7 - Acties Mijn taken
8 - Lijst met Mijn taken

5.1.2.   Geopende taak

1 - Menu Bar
2 - Toolbar
3 - Laagweergave / Productieweergave, zie
hieronder
4 - Windows-werkbalk met Pictogram
machineverbinding

5 - Machinepaneel
6 - Properties Bar
7 - Taakconfiguratie. Omvat Laagconfiguratie en
Productie-instelling
8 - Tabbladen Taak

5.1.3.   Toolconfiguratie

Opgelet: er is een verschil tussen Toolconfiguratie en Tools configureren:

Tools configureren
Hiermee kunt u de Toolinstellingen die gebruikt worden in een Laag bewerken.

Toolconfiguratie
Hiermee kunt u de Toolconfiguratie op de aangesloten Snijtafel beheren.
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5.2.   Menubalk

De volgende items zijn beschikbaar op de Menu Bar:

• Bestand
• Bewerken
• Weergeven
• Selectie
• Taak

• Laag
• Curves
• Machine
• Geavanceerd
• Help

5.2.1.   Bestand

Menu Bar->Bestand

De volgende menu-items zijn beschikbaar:
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Nieuwe taak (Ctrl+N)
Hiermee kunt u een lege Taak aanmaken.
U kunt geometrie toevoegen/bewerken met behulp
van de functies op de Toolbar .

Taak opslaan (Ctrl+S)
Hiermee kunt u de Geopende taak opslaan.
De Taak wordt opgeslagen in het iPC .cut-formaat.
U wordt gevraagd een doelmap en een
bestandsnaam op te geven als het bestand niet
eerder als .cut is opgeslagen.

Bestand openen... (Ctrl+O)
Hiermee kunt u een Invoerbestand openen  en
toevoegen aan de Lijst met Mijn taken.

Taak opslaan als (Ctrl+Shift+S)
Hiermee kunt u de Geopende taak opslaan.
U wordt gevraagd een doelmap en een
bestandsnaam op te geven.

Openen via streepjescode... (Ctrl+Alt+O)
Zie Taken met streepjescodes

Exporteren
Hiermee kunt u een Geopende taak exporteren
naar pdf.
U wordt gevraagd een doelmap en een
bestandsnaam op te geven.

Openen vanuit ArtiosCAD-standaarden... (Ctrl+Alt
+Shift+O)
Zie Openen vanuit ArtiosCAD-standaarden

Opnieuw laden
Hiermee kunt u de Geopende taak opnieuw
laden. Alle eerder aangebrachte wijzigingen gaan
verloren.

Productie starten via streepjescode... (Ctrl+Alt+P)
Zie Productie starten via streepjescode .

Afsluiten
Hiermee kunt u iPC afsluiten.

Taak sluiten (Ctrl+W)
Hiermee kunt u de Geopende taak sluiten.

5.2.2.   Bewerken

Menu Bar->Bewerken

De volgende menu-items zijn beschikbaar:

Ongedaan maken (Ctrl+Z)
Hiermee kunt u eerdere bewerkingen ongedaan maken.

Opties

• Optie-instellingen
• Basisconfiguratie
• Standaardwaarde-instellingen
Voor meer informatie, zie  iPC-configuraties op pagina 278
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5.2.3.   Weergeven

Menu Bar->Weergeven

Hier vindt u alle functies voor Weergave met betrekking tot Geopende taak zoals getoond in het venster
Laagweergave/Productieweergave.
De volgende menu-items zijn beschikbaar:

In-/uitzoomen
Definieer een zoomgebied met behulp van de muis.

Oriëntatie tafelweergave
Selecteer het gezichtspunt voor Laagweergave /
Productieweergave.

Inzoomen  (Ctrl+Plus)
Klik om in te zoomen.

Referentiepunt
Het geselecteerde Reference Point wordt getoond
in het venster Laagweergave / Productieweergave.

Uitzoomen  (Ctrl+Min)
Klik om uit te zoomen.

Tafellinialen
De Snijtafellinialen worden getoond in het venster
Laagweergave / Productieweergave (afhankelijk
van de machine).

Aanpassen aan taak  (Ctrl+Shift+J)
De Geopende taak zal het venster Laagweergave /
Productieweergave vullen.

Vacuümzones
De geselecteerde Vacuümzones worden
aangegeven in het venster Laagweergave /
Productieweergave.

Aanpassen aan tafel  (Ctrl+Shift+T)
Een afbeelding van de Snijtafel, inclusief de
Geopende taak, zal het venster Laagweergave /
Productieweergave vullen.

Parkeerpositie
De huidige Parkeerpositie wordt als een
symbool getoond in het venster Laagweergave /
Productieweergave.

Curverichting
Een pijl op elke curve geeft de richting van de curve
aan.

Grenskader
Toon een Grenskader rond de Geopende taak.

Curvepunten
Curvepunten worden weergegeven.

Linialen
Voeg Linialen toe aan Laagweergave /
Productieweergave.
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Toolpad
Toolpad voor frezen wordt weergegeven.

90 graden rechtsom draaien
Sneltoets naar functie in menu Taak.

90 graden linksom draaien
Sneltoets naar functie in menu Taak.

5.2.3.1 Laagjesweergave/oriëntatie productieweergave

Menubalk->Weergave->Oriëntatie tafelweergave

Selecteer het gezichtspunt voor Laagweergave / Productieweergave.

Alternatieven:
• 0o

• 90o

• 180o

• 270o

Het gezichtspunt en de positie van het Bedieningspaneel moeten op elkaar afgestemd zijn om een correcte
Verplaatsingsrichting te bekomen.
Raadpleeg Hardwareconfiguratie  voor meer informatie.

5.2.4.   Selectie

Menu Bar->Selectie

Hier vindt u alle functies voor Selectie met betrekking tot Geopende taak->Tabblad Lagen.
De volgende menu-items zijn beschikbaar:

Alle curves selecteren (Ctrl+A)
Hiermee kunt u in de Geopende taak alle Curves
selecteren.

Alle curves deselecteren (Ctrl+D)
Hiermee kunt u in de Geopende taak alle Curves
deselecteren.
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5.2.5.   Taak

Menu Bar->Taak

Hier vindt u alle functies voor Taak met betrekking tot Geopende taak.
De volgende menu-items zijn beschikbaar:

900 rechtsom roteren
Hiermee wordt de volledige Taak geroteerd.

Dubbele lijnen en opeenvolging verwijderen
Gebruik deze functie om dubbele lijnen te
verwijderen en een snijprocedure in een Taak te
optimaliseren.

900 linksom roteren
Hiermee wordt de volledige Taak geroteerd.

Dubbele lijnen verwijderen, over openingen
samenvoegen
Dubbele lijnen worden verwijderd.
De openingen tussen opeenvolgende lijnen
die onder een bepaalde limiet liggen, worden
samengevoegd.

Horizontaal spiegelen op pagina 172
Hiermee kunt u de Geopende taak spiegelen.

Optimaliseren voor productie...
Hiermee kunt u het dialoogvenster Optimaliseren
voor productie openen.

Verticaal spiegelen
Hiermee kunt u de Geopende taak spiegelen.

Interne offset verwijderen
De linkeronderhoek van de Geopende taak
wordt op het geselecteerde Reference Point +
Materiaalpositie + Offset taak geplaatst.

Open curves verplaatsen naar afzonderlijke laag
Gebruik deze functie om Open curves te scheiden
van Gesloten curves.

5.2.6.   Laag

Menu Bar->Laag

Hier vindt u alle functies voor Laag met betrekking tot Geopende taak.
De volgende menu-items zijn beschikbaar:
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Laag toevoegen... (Ctrl+L)
Hiermee kunt u het dialoogvenster Laag toevoegen
openen.

Laag met curves kopiëren (Ctrl+Shift+C)
De geselecteerde Laag wordt gekopieerd, inclusief
de geometrie.

Registratiemarkeringslaag toevoegen...
Hiermee kunt u het dialoogvenster
Registratiemarkeringslaag toevoegen  openen.

Laag verwijderen... (Shift+Del)
De geselecteerde Laag/Lagen worden verwijderd.

Laag bewerken...
Hiermee kunt u het dialoogvenster Laag
bewerken...  openen.

Lege lagen verwijderen... (Ctrl+U)
Laag/Lagen zonder geometrie worden verwijderd.

Laag zonder curves kopiëren (Ctrl+C)
De geselecteerde Laag wordt gekopieerd, exclusief
de geometrie.

Verborgen lagen verwijderen...
De verborgen Laag/lagen worden verwijderd.

5.2.7.   Curves

Menu Bar->Curves

Alle Curves-functies zijn beschikbaar onder Tabblad Lagen-> Geselecteerde curve(s) .
De volgende menu-items zijn beschikbaar:

Verplaatsen... (Ctrl+M)
Geselecteerde curves verplaatsen

Curves samenvoegen
Geselecteerde curves samenvoegen

Curves verplaatsen
Geselecteerde curves verplaatsen

Richting van curve omkeren (Ctrl+Shift+I)
Richting van curve omkeren voor geselecteerde
curves

Schalen... (Ctrl+T)
Geselecteerde curves schalen

Aanloop/uitloop
Aanloop/uitloop toevoegen aan Geselecteerde
curves

Spiegelen... (Ctrl+Shift+M)
Geselecteerde curves spiegelen

Tool-offset...
Tool-offset toepassen op Geselecteerde curves

                                                                                                                                                                                                             25 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Gebruiksaanwijzing



Roteren... (Ctrl+Shift+R)
Geselecteerde curves roteren

Vorm optimaliseren
Geselecteerde curves optimaliseren
Voor meer informatie, zie  Vorm optimaliseren op
pagina 199 .

Punten bewerken
Modus Punt bewerken  activeren

Curves verwijderen...
Geselecteerde curves verwijderen

5.2.8.   Machine

Menu Bar->Machine

Hier vindt u de functies voor de aangesloten Snijtafel.
De volgende menu-items zijn beschikbaar:

Aansluiten
Verbinden met de Snijtafel

Camera tonen ...
Toont dialoogvenster Cameraweergave.

Spil opwarmen starten
Op de Snijtafel wordt de procedure voor Spoel
opwarmen uitgevoerd.

Materiaalmeting
Op de Snijtafel wordt de procedure voor
Materiaaldikte meten uitgevoerd.

Stofzuiger starten
De Stofzuiger in- of uitschakelen.

Vacuümzones...
Selecteer de Vacuümzones die geschikt zijn voor de
Geopende taak.

Tools identificeren
Voer op de Snijtafel de procedure voor
Toolidentificatie uit.

OPMERKING:

Alleen van toepassing voor X-reeks, XN- en XL-
tafels.

Directe opdrachten
Hiermee kunt u functies selecteren om onmiddellijk
uit te voeren op de Snijtafel.

Tafelbladreferentie instellen
Op de snijtafel wordt een procedure voor
Tafelbladreferentie uitgevoerd.

Hulp stapelaar
Dit menu-item is zichtbaar als er sprake is van een
Stapelaar.

Toolhoogte aanpassen...
Voer op de Snijtafel de wizard Toolhoogte
aanpassen uit.

Tafel voorbereiden
Dit menu-item is zichtbaar als er sprake is van een
Robotcel.
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Opmerking: sommige van deze functies zijn ook eenvoudig toegankelijk via het Machinepaneel voor
dagelijks gebruik.

5.2.9.   Geavanceerd

Menu Bar->Geavanceerd

De volgende menu-items zijn beschikbaar:

Voorinstellingen beheren
Functies voor opslaan als
Productievoorinstellingen en Toolvoorinstellingen.

Back-up maken van configuratie...
Hiermee kunt u een Back-up systeem  starten.

Bronnen
Functies om Bronnen te beheren, zie  Materialen
en voorinstellingen in Bronbeheer voorbereiden op
pagina 111 .

Configuratie herstellen...
Hiermee kunt u een Systeemherstel  starten.

Tools configureren...
Hier vindt u functies voor Tools configureren  om te
gebruiken in Lagen.

Logopties... (Ctrl+Alt+Shift+L)
Hiermee kunt u de beschikbare Logopties
configureren.
Zie Logopties  voor meer informatie.

5.2.10.   Help

Menu Bar->Help

De volgende menu-items zijn beschikbaar:

Gebruiksaanwijzingen... F1 Online ondersteuning...

Alle documentatie... Online bronnen...

Voorbeeldbestanden... License Manager...

eLearning... Over i-cut Production Console...
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5.3.   Mijn taken

1 - Lijst met Mijn taken
Mijn taken telt twee tabbladen, Actieve taken en Geschiedenis, om actueel ongebruikte taken in de Lijst
met Mijn taken in te delen.

2 - Acties Mijn taken

3 - Taakinfo
Als u in Lijst met Mijn taken een taak selecteert, wordt de corresponderende Taakinfo weergegeven.

4 - Productie
De geschatte uitvoerduur wordt voor het geselecteerde bestand weergegeven. Zie Taakramingstatus .

5.3.1.   Bestanden importeren in de Lijst met Mijn taken

Menu Bar->Bestand->Bestand openen

Acties Mijn taken->Toevoegen...

Acties Mijn taken->Acties...->Toevoegen...
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5.3.1.1 Materiaal
Selecteer hier het te gebruiken Materiaal  voor het importeren van een geselecteerd Invoerbestand.
Gebruik de standaardselectie Vanuit bestand om de Materiaal-gegevens, indien beschikbaar, te verkrijgen
uit het invoerbestand.

Door Materiaal te selecteren krijgt u toegang tot een set Toolvoorinstellingen, Productievoorinstellingen en
Optimalisatievoorinstellingen die geschikt zijn voor het materiaal (Voorinstellingen waarnaar het Materiaal
is gemapt).
Zie  Materiaal is het belangrijkst op pagina 109  voor meer informatie over het concept Materiaal is
cruciaal.

5.3.1.2 Toewijzen
Selecteer hier de te gebruiken Mapping  voor het importeren van een geselecteerd Invoerbestand.
De verschillende Toewijzen-selecties specificeren verschillende regels voor het overzetten van informatie
van het Invoerbestand naar de iPC-taak.

5.3.2.   Lijst met Mijn taken

• Elk bestand wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn naam en formaat.
• Als u op een kolomkop klikt, wordt de bestandslijst alfabetisch gesorteerd op de inhoud van de kolom.

Als u nogmaals klikt, wordt de inhoud in omgekeerde volgorde gesorteerd.
• Ga met de cursor op de kolomkop staan en klik rechts om het dialoogvenster te openen. Selecteer de

weer te geven kolommen.
• De volgende kolommen zijn beschikbaar:
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• Invoernummer in wachtrij
• Naam en formaat
• Taak-ID
• Geplaatst
• Bestandstype
• Materiaal
• Dikte
• Groef
• Klant
• kopieën
• Prioriteit
• Status
• Geschatte tijd
• Resterende tijd
• Einddatum
• Toegevoegd op
• Gewijzigd op
• Voltooid op

De weergegeven informatie (metagegevens) wordt uit het invoerbestand gehaald.
Of de informatie al dan niet beschikbaar is, hangt af van of het gebruikte CAD-systeem/de gebruikte
Taakvoorbereidingssoftware dergelijke gegevens ondersteunt.
Als een taak opgeslagen wordt in het iPC .cut-formaat, worden de metagegevens opgeslagen als een
onderdeel van het .cut-bestand.

5.3.3.   Taakramingstatus

Raming voor de uitvoertijd voor bestanden die worden geïmporteerd naar Mijn taken, gebeurt automatisch.
De Ramingstatus wordt als volgt weergegeven:
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Raming is gereed en taak is klaar voor productie.

Raming bezig.

Raming niet mogelijk. Beweeg de muis over het
vraagteken voor aanvullende informatie.

Raming compleet, maar taak is niet gereed omdat
de juiste tools niet zijn geplaatst.

U kunt een selectie uitvoeren als de raming de tijd voor het voorbereiden en voltooien van een taak omvat.
Voor meer informatie, zie  Schatting op pagina 282 .

5.3.4.   Een bestand selecteren

Een Taak selecteren in de Lijst met Mijn taken.

Eén klik
Het bestand is geselecteerd en beschikbaar voor:

• De functies van Acties Mijn taken  (2)
• Taakinfo  (3)

Dubbelklikken
Het bestand wordt geopend in een nieuw Taak-tabblad.
Deze handeling kan ook uitgevoerd worden met behulp van de knop Openen in Acties Mijn taken.

Een Taak selecteren door te zoeken:

Alle bestanden die aan iPC zijn toegevoegd, zijn beschikbaar in de Lijst met Mijn taken. Als het een lange lijst
betreft en het gewenste bestand moeilijk te vinden is, is er een zoekfunctie beschikbaar:
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5.3.5.   Taakinfo

Elk bestand wordt geïdentificeerd aan de hand van
zijn bestandsnaam.

Daarnaast is de volgende informatie beschikbaar:
• Klant
• Einddatum
• Aangepast op - Aanpassingsdatum
• Afmetingen - Taakformaat
• Groefrichting

Deze informatie (metagegevens) wordt uit het
Invoerbestand gehaald.
Of de informatie al dan niet beschikbaar is, hangt
af van of het gebruikte CAD-systeem/de gebruikte
Taakvoorbereidingssoftware dergelijke gegevens
ondersteunt.
Als een taak opgeslagen wordt in het iPC .cut-
formaat, worden de metagegevens opgeslagen als
een onderdeel van het .cut-bestand.

Gebruik dit dialoogvenster om de juiste instellingen voor de Geselecteerde taak op te geven.
Deze instellingen worden toegepast als u deze taak opent.

Bestelde kopieën
Gespecificeerd Aantal kopieën.

Inst...
Specificeer het aantal kopieën. Zie  Bestelde kopieën op pagina 33 .

Materiaal
Druk op de linkermuisknop om de vervolgkeuzelijst Materiaal te openen.
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst een van de volgende opties:
Vanuit bestand - informatie over het materiaal wordt verkregen van het Invoerbestand.
Geen - geen materiaal gespecificeerd.
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Materiaaloverzicht - eerder gebruikte Materialen
Materiaal selecteren - maak een selectie uit het Materiaaloverzicht.
Nieuw materiaal - voeg materiaal toe aan het Materiaaloverzicht.
Zie  Mijn materialen op pagina 125  voor de definitie van nieuwe materialen.
Het + teken (aangegeven met een pijl) verschijnt als Materiaal niet gedefinieerd is in iPC. Door erop te
drukken, verschijnt het dialoogvenster Nieuw materiaal.

Snijprofiel
Druk op de linkermuisknop om de vervolgkeuzelijst Snijprofiel te openen.
De Snijprofielen die aan dit Materiaal zijn toegewezen, worden weergegeven.
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst het juiste Snijprofiel.
Als u een Snijprofiel selecteert, selecteert u een vooraf gedefinieerde combinatie van Toolvoorinstelling,
Optimalisatievoorinstelling en Productievoorinstelling.
Als u een van de onderstaande selecties nu wijzigt, wordt de naam van het Snijprofiel gewijzigd in
Aangepast.
U staat op het punt de instellingen voor dit Materiaal aan te passen.

Toolvoorinstelling
Druk op de Linkermuisknop om de Toolvoorinstelling-vervolgkeuzelijst te openen.
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de juiste Toolvoorinstelling.
Het Laagtype en de corresponderende Tool worden getoond

Optimalisatievoorinstelling
Druk op de Linkermuisknop om de Optimalisatievoorinstelling-vervolgkeuzelijst te openen.
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de juiste Optimalisatievoorinstelling.

Productievoorinstelling
Druk op de Linkermuisknop om de Productievoorinstelling-vervolgkeuzelijst te openen.
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de juiste Productievoorinstelling.

Toewijzingsvoorinstelling
Druk op de Linkermuisknop om de vervolgkeuzelijst Toewijzingsvoorinstelling te openen.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst de juiste Toewijzingsvoorinstelling.

5.3.5.1 Bestelde kopieën

Mijn taken > Taakinfo > Bestelde kopieën
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• Bestelde kopieën - specificeer het aantal te
voltooien kopieën.

• Verworpen kopieën - specificeer het aantal
verworpen kopieën.

Deze informatie is niet alleen belangrijk voor
de operator, maar ook om ervoor te zorgen dat
productieplanning de juiste feedback ontvangt.

Overzicht:
Geproduceerd - aantal geproduceerde kopieën
Gelukt - aantal gelukte kopieën
Verworpen - aantal verworpen kopieën
Resterend - aantal resterende kopieën

5.3.6.   Acties Mijn taken

De volgende items zijn beschikbaar:

Hiermee kunt u een taak toevoegen aan de Lijst met Mijn taken.

Hiermee kunt u de Geselecteerde taak verwijderen uit de Lijst met Mijn taken.

Hiermee kunt u de Geselecteerde taakOpenen in de Lijst met Mijn taken.
Het bestand wordt geopend in een nieuw Taak-tabblad.
Deze handeling kan ook uitgevoerd worden door te dubbelklikken op de Taak in de
Lijst met Mijn taken.
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Deze functie wordt hier beschreven: Taakopmaak .

De volgende Acties zijn beschikbaar:

Toevoegen...
Hiermee kunt u een taak toevoegen aan de Lijst met Mijn taken.

Toevoegen via streepjescode...

Openen
Hiermee kunt u de Geselecteerde taak Openen in de Lijst met Mijn taken.

Verwijderen (Del)
Hiermee kunt u de geselecteerde Taak verwijderen uit de Lijst met Mijn taken.

Taken zonder referentie verwijderen
Taken in de Lijst met Mijn taken waarvoor het overeenstemmende bestand
ontbreekt, worden verwijderd uit de Lijst met Mijn taken.

5.4.   Geopende taak

Een Taak wordt geïdentificeerd als een apart tabblad met daarin de bestandsnaam op de Tabbladen Taak
(1).
Er kunnen verschillende Taken geopend zijn, die dan elk een eigen tabblad hebben.
Een Taak bevat twee hoofdgroepen met informatie: Lagen en Productie (2).
U krijgt een voorbeeld van de geselecteerde Geopende taak te zien in het venster Laagweergave /
Productieweergave (4).
U kunt een Geopende taak bewerken met behulp van de beschikbare functies op de Toolbar (5).
U kunt een Geopende taak bewerken terwijl er een andere taak uitgevoerd wordt op de Snijtafel. Op die
manier kunt u de volgende Taak voorbereiden om uit te voeren.
Tijdens de uitvoering kan een Taak niet bewerkt worden.
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5.4.1.   Een Taak openen

U kunt een Taak aanmaken via de Lijst met Mijn taken:

Dubbelklik op een bestand in de Lijst met Mijn taken.

Acties Mijn taken->Openen
Er wordt een Taak geopend op basis van het bestand dat momenteel geselecteerd is
in de Lijst met Mijn taken.

Acties Mijn taken->Acties...->Openen.
Er wordt een Taak geopend op basis van het bestand dat momenteel geselecteerd is
in de Lijst met Mijn taken.

U kunt een lege Taak als volgt aanmaken:

Menu Bar->Bestand->Nieuwe taak (Ctrl+N).
Er wordt een nieuwe, lege Taak aangemaakt.

5.4.2.   Een taak selecteren

Taken worden geselecteerd via de Tabbladen Taak.
Het geselecteerde Tabblad Taak is gemarkeerd.

5.4.3.   Een Taak sluiten

U kunt een Geopende taak sluiten via:

Menu Bar->Bestand->Taak sluiten (Ctrl+W).
De Geopende taak wordt gesloten.

Tabblad Taak->Sluiten

Als de te sluiten Taak aangepast werd, wordt het dialoogvenster Opslaan als weergegeven.
De Taak wordt opgeslagen in het .cut-formaat, ongeacht het formaat van het Invoerbestand.
Het nieuwe .cut-bestand zal de oudere versie in de Lijst met Mijn taken vervangen.
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5.4.4.   Klaar voor uitvoering

Om een Taak voor te bereiden voor de uitvoering, voltooit u de Laagconfiguratie (1) en Productie-instelling
(2).

Op de Properties Bar (3) vindt u de statusaanduiding voor de Taak:

Laagconfiguratie en Productie-instelling zijn correct ingesteld.
De Taak is klaar om uitgevoerd te worden.

De Taak is niet correct voorbereid om uitgevoerd te worden.
Klik op de tekst voor meer informatie.

Deze Taak is klaar maar u moet de waarschuwingen controleren.
Klik op de tekst voor meer informatie.
De Taak wordt gecontroleerd op de volgende potentiële
foutcondities:
• Een grote curve, meestal een rechthoek, is inbegrepen in de

Cameralaag/Registratiemarkeringslaag.
• De Registratiemarkeringslaag is niet de eerste Laag in de

Laaglijst.
• De Taak bevat twee Registratiemarkeringslagen.
• Er is een Snijlaag voor een Rillaag geplaatst.
• Lagen met niet-omgekeerde bewerking zijn voor Lagen met

omgekeerde bewerking geplaatst.
• Richting van groef/korrel is niet gedefinieerd.

5.5.   Geopende taak, selecteer Materiaal

Als er een nieuwe Taak is aangemaakt, is er nog geen Materiaal geselecteerd, tenzij dit is gespecificeerd:
• In het dialoogvenster Bestand openen.
• In het venster Mijn taak->Taakinfo.
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Klik op de linkermuisknop om het vervolgkeuzemenu te openen en selecteer Materiaal:

Van bestand
Materiaalgegevens worden uit het Invoerbestand gehaald.

Geen
Onbekend materiaal.

Lijst van eerder geselecteerde Materialen.

Selecteer materiaal
Open het dialoogvenster Materiaal selecteren.

Nieuw materiaal
Open het dialoogvenster Nieuw materiaal.

5.6.   Geopende taak, Toolvoorinstelling selecteren, opslaan en
bijwerken

Nadat er een nieuwe Taak is aangemaakt, is er nog geen Toolvoorinstelling geselecteerd, tenzij deze is
gespecificeerd:
• In het venster Mijn taken->Taakinfo.
• Door een Materiaal te selecteren, wordt er een standaard Toolvoorinstelling gebruikt, zoals

aangegeven in het Bronbeheer.

Klik op de linkermuisknop om het vervolgkeuzemenu te openen en selecteer Toolvoorinstelling:
• Als het Materiaal is ingesteld op Geen, wordt er een lijst met eerder geselecteerde Toolvoorinstellingen

weergegeven.
• Als u wel een Materiaal hebt geselecteerd, wordt er een lijst met Toolvoorinstellingen weergegeven die

op dit materiaal van toepassing zijn.

Toolvoorinstelling selecteren
Open de  Wizard Toolvoorinstelling selecteren op pagina 39 .
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Huidige toolvoorinstelling bijwerken
De momenteel geselecteerde Toolvoorinstelling wordt bijgewerkt met de actuele laaginstellingen.

Als gereedschapvoorinstelling opslaan
Open de wizard Als toolvoorinstelling opslaan.
U kunt de huidige Laag-instellingen opslaan als een nieuwe Toolvoorinstelling.

Informatie toolvoorinstelling
Alle beschikbare informatie voor de geselecteerde Toolvoorinstelling wordt weergegeven in een
dialoogvenster wanneer u "Informatie Toolvoorinstelling tonen..." selecteert.

5.6.1.   Wizard Toolvoorinstelling selecteren

Voordat u begint:

U kunt aan elke Laag in de Taak relevante toolinformatie toevoegen door de Wizard te openen.

1. Een Materiaalfamilie selecteren

Selecteer uit het overzicht van materiaalfamilies
degene die u wilt gebruiken.

Dikte
Hier wordt de materiaaldikte gespecificeerd.

2. Een Toolvoorinstelling selecteren
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Selecteer Toolvoorinstelling. De kleine informatieknoppen geven meer informatie over elke Laag in
de voorinstelling.

3. Lagen en Tools koppelen
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Gebruik dit dialoogvenster om elke Laag aan een
juiste Tool te koppelen.

Originele laagkleuren behouden
De kleur die wordt gebruikt om de Laag in
het linkerpaneel te identificeren, wordt in het
rechterpaneel ook gebruikt.

5.6.2.   Toolvoorinstelling opslaan

 Stap 1 - Een taak aanmaken

 Stap 2 - Laaginstellingen voorbereiden

Bereid de Laag-instellingen voor zoals deze voor deze Toolvoorinstelling dienen te zijn.

 Stap 3 - Als toolvoorinstelling opslaan openen

Selecteer onder Tabblad Lagen->Toolvoorinstelling de optie Als toolvoorinstelling opslaan...
De wizard Als toolvoorinstelling opslaan... wordt geopend.

 Wizard Als toolvoorinstelling opslaan, stap 1, laagtypes instellen
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Klik op het pijltje naar beneden om de lijst met
Laagtypes te openen.
Selecteer voor elke Laag een Laagtype.

Klik op Volgende

 Wizard Als toolvoorinstelling opslaan, stap 2, toepassingstypes selecteren

Verwijderen
Geselecteerd Materiaal uit lijst verwijderen.

Toevoegen
Open het dialoogvenster Toepassingsreeks
toevoegen:

Selecteer de Materialen waarop deze
Toolvoorinstelling van toepassing is.
Selecteren uit:
• Materiaalfamilie/diktebereik
• Mijn materialen

 Wizard Als toolvoorinstelling opslaan, stap 3, naam selecteren
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Voer een naam in voor de nieuwe
Toolvoorinstelling.

Klik op Voltooien

5.6.3.   Toolvoorinstelling bijwerken

 Stap 1 - een Toolvoorinstelling selecteren

Open Tabblad Lagen->Toolvoorinstelling->Toolvoorinstelling selecteren...

Selecteer de te beheren Toolvoorinstelling.

 Stap 2 - Laaginstellingen bijwerken

 Stap 3 - Laaginstellingen opslaan

Open Tabblad Lagen->Toolvoorinstelling->Huidige toolvoorinstelling bijwerken...
Bevestig dat u deze Toolvoorinstelling wilt bijwerken en u bent klaar.
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5.7.   Geopende taak, Laagconfiguratie

iPC organiseert de geometrie en registratiegegevens in Lagen en wijst aan elke Laag een unieke set opties
toe.
Bij het importeren van een bestand scheidt iPC de inhoud in Lagen.
Deze scheidingen worden gedefinieerd middels de Toewijzingsvoorinstellingen  die tijdens importeren van
het bestand worden gebruikt.
Lagen definiëren tools, toolparameters en registratietypes.
Wanneer u een taak uitvoert, zal iPC die taak produceren op basis van de volgorde en configuratie van uw
Lagen.
Alle Lagen voor een Geopende taak bevinden zich onder Laagconfiguratie:
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5.7.1.   Tabblad Lagen

1 - Materiaalselectie, zie  Geopende taak, selecteer
Materiaal op pagina 37

8 - Uitbreiden/samenvouwen

2 - Selectie toolvoorinstelling, zie  Geopende taak,
Toolvoorinstelling selecteren, opslaan en bijwerken
op pagina 38

9 - Laag tonen/verbergen

3 -  Laagacties op pagina 63 10 - Laagweergavekleur

4 - Geselecteerde laag 11 - Omgekeerde bewerking

5 - Toolpictogram 12 - Laagvolgorde

6 - Knop Laag bewerken 13 -  Laagtypes op pagina 60

7 - Laagnaam

                                                                                                                                                                                                             45 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Gebruiksaanwijzing



5.7.1.1 Uitbreiden/samenvouwen

1 - Geselecteerde laag is gemarkeerd en uitgebreid
In de Laag wordt er een subset met
Toolparameters weergegeven.
Het aantal parameters zal wijzigen afhankelijk van
de geselecteerde tool.
Zie hieronder voor meer informatie.

2 - Niet-geselecteerde Laag is gecomprimeerd
In de Laag wordt er een subset met
Toolparameters weergegeven.

3 - Laag is samengevouwen
De Laag is samengevouwen en alleen de Laagnaam
en het Laagtype zijn zichtbaar

5.7.1.2 Laagvenster

Laagweergavekleur
De Kleur die gebruikt wordt wanneer de Laaggeometrie weergegeven
wordt in Laagweergave.
Klik hierop om het dialoogvenster Kleurselectie te openen.

Bewerken vanaf onderkant
Status 1: met de geselecteerde tool kan bewerken vanaf onderkant niet
worden uitgevoerd. Uitgeschakeld.
Status 2: met de geselecteerde tool kan bewerken vanaf onderkant niet
worden uitgevoerd. Ingeschakeld.

Laag tonen/verbergen
Geeft aan of deze Laag zichtbaar is, en bijgevolg of deze inbegrepen is
(zie Een laag insluiten ).

Weergave enkele laag
Druk op Alt + dit pictogram om alleen deze Laag weer te geven in
Laagweergave.
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Laag uitbreiden.

Laag samenvouwen.

Laagtype
Het huidige Laagtype wordt weergegeven (in dit voorbeeld Kiss Cut). U
kunt in de keuzelijst een ander Laagtype selecteren. Zie Lagen bewerken
.

Knop Laag bewerken
Hiermee kunt u het dialoogvenster Laag bewerken  openen. Alle
Laagparameters kunnen bewerkt worden.

Dit is het Toolpictogram dat aangeeft welke tool er momenteel
toegewezen is aan deze Laag.
De Tool is gemonteerd op de Snijtafel.

Dit is het Toolpictogram dat aangeeft welke tool er momenteel
toegewezen is aan deze Laag.
De Tool is momenteel niet gemonteerd.

Tool selecteren
Selecteer in de keuzelijst de te gebruiken Tool voor deze Laag.

Specificeer hier de tooldiepte.
Verhoog de waarde om dieper in het materiaal te gaan.

Specificeer hier de Tooldiepte in lengte van groef.

Specificeer hier de Tooldiepte dwars over groef.

Snelheid X/Y Specificeer hier de uitvoeringssnelheid voor deze Laag.

5.7.2.   Laag selecteren

U kunt een Laag selecteren met een Muisklik binnen het omliggende kader:
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U herkent een geselecteerde Laag aan het gemarkeerde kader ervan.

5.7.3.   Een Laag insluiten

1: alle Lagen insluiten/uitsluiten
2: deze Laag insluiten/uitsluiten
3: deze Laag insluiten/uitsluiten

Klik op de knop om de status te wijzigen:
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Laag inschakelen
De Laag is inbegrepen in de Geopende taak.
De geometrie die bij deze Laag behoort, is zichtbaar in de Laagweergave.
De geometrie die bij deze Laag behoort, is inbegrepen in de uitvoerverwerking.

De Laag is niet inbegrepen.
De geometrie die bij deze Laag behoort, is niet zichtbaar in de Laagweergave.
De geometrie die bij deze Laag behoort, is niet inbegrepen in de uitvoerverwerking.

Alt + Druk op Alt + Laag inschakelen
Deze Laag wordt ingesloten en alle andere Lagen worden uitgesloten.
Druk nogmaals om de Lagen opnieuw in te sluiten.

5.7.4.   Laagreeks

De uitvoervolgorde op de Snijtafel wordt bepaald door de Laagvolgorde en start boven aan de lijst.

U kunt de uitvoervolgorde opnieuw rangschikken door Lagen omhoog of omlaag te verplaatsen:
1. Selecteer de gewenste Laag.
2. Houd de Linkermuisknop ingedrukt en verplaats de Laag omhoog of omlaag.
3. Als de gewenste positie bereikt is, laat u de Linkermuisknop los.

5.7.5.   Geselecteerde laag bewerken

Geopende taak->Tabblad Lagen->Laag bewerken

Menubalk->Laag->Laag bewerken...
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De inhoud van het dialoogvenster Laag bewerken zal veranderen afhankelijk van de geselecteerde tool en
de opties die voor de tool geconfigureerd zijn. Zie  Tools configureren op pagina 153  voor een lijst met
alle opties en hoe deze te configureren.
Zie  Freesfuncties op pagina 53  voor parameters voor de Freestool.
Zie  Geopende taak->Diepte meerdere passages op pagina 254  voor parameters voor Frezen in meerdere
passages.
Zie  V-notch-mes, gebruiksmodi op pagina 57  voor parameters voor de V-notch-tool.
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Laag Laagnaam
Voer de gewenste naam in voor de Laag.
De originele naam wordt afgeleid van het Invoerbestand en de Toewijzing
importeren.

Laagtype
Selecteer  Laagtypes op pagina 60 .

Laagkleur

Selecteer de kleur om te gebruiken wanneer deze Laag wordt getoond in de
Laagweergave.
Druk op de balk Laagkleur om het dialoogvenster Kleur te openen.

Tool Tool
Selecteer in de keuzelijst de tool die gebruikt moet worden wanneer deze Laag
verwerkt wordt.
Opmerking: de tools boven de horizontale lijn zijn momenteel beschikbaar op
de machine.

Toolpunt
In deze lijst kunt u het gewenste freesbit, meslemmet of rilwiel selecteren. Dit
is geen vereiste voor het uitvoeren van de Taak, maar dient ter informatie voor
de gebruiker (voornamelijk bij het gebruik van Toolvoorinstellingen).

Registratietype Registratietype
Selecteer het gewenste Registratietype in de keuzelijst.
Zie Registratie  voor meer informatie.

Snelheid Snelheid X/Y
Specificeer hier de uitvoeringssnelheid voor deze Laag.

Versnelling Versnelling
Specificeer hier de te gebruiken versnelling als een percentage van de
maximaal beschikbare versnelling.
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Diepte Diepte afhankelijk van groef
Als deze functie ingeschakeld is, kunt u Diepte dwars over groef en Diepte in
lengte van groef afzonderlijk specificeren.

Diepte vanaf bovenkant materiaal
Als deze optie ingeschakeld is, wordt de diepte berekend vanaf de bovenkant
van het materiaal.

Diepte

Specificeer hier de tooldiepte.
Verhoog de waarde om dieper in het materiaal te gaan.

Diepte in lengteSpecificeer hier de Tooldiepte in lengte van groef. De waarde
kan worden ingevoerd als:

• xx mm
• xx inch
• xx%

Dieptebeperkingen

Diepte dwarsSpecificeer hier de Tooldiepte dwars over groef. De waarde kan
worden ingevoerd als:

• xx mm
• xx inch
• xx%

Dieptebeperkingen
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Hoek tool omhoog Hoek tool omhoog
Selecteer Standaard gebruiken of geef een waarde op.
Wanneer het tool een hoek tegenkomt die gelijk is aan of groter dan de
gespecificeerde waarde, zal het stoppen, omhoog komen en roteren, om
vervolgens weer door te gaan.

Bewerken vanaf
onderkant

Bewerken vanaf onderkant

Specificeer hier of deze Laag uitgevoerd moet worden aan de keerzijde van het
vel.
Taak inclusief Bewerken vanaf onderkant

5.7.5.1 Freesfuncties

Geopende taak->Tabblad Lagen->Laag bewerken

Menubalk->Laag->Laag bewerken...

ALGEMEEN

Alle instellingen in het dialoogvenster Laag bewerken blijven behouden.
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Laagtype
Het laagtype Snede wordt gebruikt om te frezen.

Tool
Selecteer de beschikbare Milling Tool.

Stoppen bij Tool Selecteren
De functie Stoppen bij Tool selecteren zal de
machine doen stoppen voor de uitvoering van de
eigenlijke Laag begint.
De tekst die ingevoerd is in het veld Stoppen bij
Tool selecteren wordt weergegeven.
Gebruik deze functie voor taken met meerdere
freeshandelingen waarvoor verschillende freesbits
vereist zijn.
Gebruik het tekstveld om het nieuw in te voeren
Freesbit te beschrijven.

Spiltoerental (TPM)
Geef hier het toerental op.

Tooloffset
Hier kunt u opgeven of het Freesbit zich binnen of buiten de gesloten curve of in het midden van de lijn
moet bevinden.
Voor Gesloten curves is de functie Uitwassen beschikbaar.

Richting
Hier kunt u de freesrichting rond een Gesloten curve opgeven.
Deze instelling heeft een enorme impact op de kwaliteit van het afgewerkte product.
Opmerking: deze functie zal de oorspronkelijke richting van de curve overschrijven.

Tooldiameter
Hier kunt u de diameter van het Freesbit opgeven.
Alle Gesloten curves krijgen een offset van de helft van de waarde, buiten of binnen, afhankelijk van de
selectie bij Tool-offset.

Kleine curves uitwassen
Gebruik deze functie voor het Reinigen van alle Gesloten curves die kleiner zijn dan de Drempelwaarde.

Diepte meerdere passages
Hier kunt u de maximumdiepte opgeven die tijdens elke passage gefreesd moet worden.
Aanbeveling: beperk deze waarde tot 1 - 1,5 keer de diameter van het Freesbit.
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Meten/Materiaaldikte
Hier kunt u opgeven of de Materiaaldikte van de Meting materiaaldikte die aan het begin van de taak
uitgevoerd werd, gebruikt moet worden.
Als dit niet het geval is, moet u de dikte opgeven.
De Materiaaldikte wordt gebruikt bij het berekenen van de diepte van elke passage.

Webdikte
Wanneer u een taak met meerdere passages uitvoert en u een Webdikte opgeeft, wordt er een offset
toegepast voor de diepte van alle passages zodat er slechts een dunne laag materiaal overblijft voor een
bijkomende laatste passage.
De vacuümfixatiekracht van alle snijapparaten kent bepaalde beperkingen, waardoor het mogelijk is dat
kleine deeltjes op het snijoppervlak bewegen wanneer deze gefreesd worden.
Het resultaat is een ongewenste snede aan de rand van het deel waar het Freesbit contact maakte tijdens
de verschuiving.
Dit effect wordt geëlimineerd of beduidend verminderd als u Webdikte gebruikt.
Wanneer het Freesbit tijdens de laatste passage minder materiaal moet snijden, is de kans kleiner dat
er een deel gaat bewegen wanneer de snede voltooid is. In dat geval wordt er door het Freesbit immers
minder kracht uitgeoefend op het deel.

Offset afwerkingspassage
Hier kunt u de te gebruiken offset voor de afwerkingspassage opgeven.

FREZEN IN MEERDERE PASSAGES

1. passage 2. passage 3. passage - doorfrezen en het
pad vrijmaken (Webdikte)

U moet de functie Frezen in meerdere passages gebruiken als u door een materiaal wilt frezen met een dikte
van meer dan 1 - 1,5 keer de diameter van het freesbit.

Visualisatie
Meerdere passages is gevisualiseerd in het dialoogvenster:
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FREZEN MET AFWERKINGSPASSAGE

Een afwerkingspassage is de laatste passage van
een productie die uit meerdere passages bestaat.
Deze passage heeft een kleine offset ten opzichte
van de andere passages.
Het resultaat is een laatste passage die de volledige
rand van het deel verwijdert. Op die manier
worden alle sporen van de productie met meerdere
passages gewist, met als resultaat een gelijkmatige
rand.
iPC zal de Tool-offset automatisch verhogen om
te compenseren voor de Afwerkingspassage en de
curves aan het bedoelde formaat produceren.

UITWASSEN

Gebruik Laagtype: Uitwassen

Uitwassen is een functie om het volledige gebied
van een Gesloten curve te frezen.
Gebruik deze functie om de Gesloten curves in de
Laag te reinigen.

                                                                                                                                                                                                             56 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Gebruiksaanwijzing



BOORGATEN

Gebruik Laagtype: Boren

Wanneer u opgeeft dat een Laag gaten moet
boren, zullen er gaten geboord worden in het
midden van de Gesloten curves (cirkels).
Links ziet u hier een typisch voorbeeld van.
Cirkels (geometrie) zullen geconverteerd worden
tot gaten en geboord worden.

5.7.5.2 V-notch-mes, gebruiksmodi

Geopende taak > Tabblad Lagen > Laag bewerken

Menubalk->Laag->Laag bewerken...

OPMERKING:

Er zijn V-notch-mesadapters voor
verschillende meshoeken verkrijgbaar:
15o, 22,5o, 30o, 45o, 47,5o . Er is ook een
VariAngle-eenheid verkrijgbaar voor het
snijden van hoeken van 0 tot 60o.

In dit hoofdstuk wordt een meshoek van
45o besproken.

De programmering en bediening voor
andere hoeken zijn gelijkaardig.

 Specifieke parameters V-notch

 Rotatiecompensatie
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Rotatiecompensatie wordt gebruikt voor het optimaliseren van de kwaliteit van de V-notch/Facetsnede in
uitdagende materialen en gebruikscases. Bij deze functie wordt het meslemmet vooraf geladen en wordt
mechanische flexibiliteit in het systeem voorkomen.

 Inkepingshoek

Een inkepingshoek wordt alleen gebruikt voor de VariAngle-eenheid en bepaalt de hoek van het lemmet in
het materiaal. 0o is een verticale snede. Bij V-notch-messen wordt de hoek bepaald door het gemonteerde
type V-notch-mes.

V-notch-snede
Maakt in een hoek één snede

V-notch-ril
Dit is de standaardmodus als noch V-notch-snede,
noch Afval wegsnijden ingeschakeld is.
Hiermee kunt u twee sneden in een
tegenovergestelde richting maken om een
vouwinkeping te creëren.
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Breedteoffset
Breedteoffset wordt gebruikt voor het aanpassen
van de breedte tussen de twee snijlijnen in
lengte van en dwars over de groef wanneer Rillen
geselecteerd is.

Afval wegsnijden
Afval wegsnijden voegt een derde snijlijn toe om
het wegsnijden van afval te vergemakkelijken.

OPMERKING: Deze functie werkt alleen
langs Y. De groefrichting moet langs Y zijn.
De getallen geven de volgorde van de
handelingen aan.

 Geometrie

Als de meshoek 45o bedraagt en u doorheen het
materiaal snijdt, is de breedte van de snede W = 2 x
h.

 Vouwen

Als u een materiaal voorbereidt om te vouwen, gelden de volgende regels:
• Pas de snijdiepte aan tot net boven de onderlaag.
• Pas de snijbreedte (W) aan met de aanpassingsparameter Breedteoffset. De breedte van de snede moet

nominaal vergroot worden met de Breedteoffset = - 2 x dikte onderlaag.
• Beperkingen Breedteoffset: -50 mm < Breedteoffset < +10 mm / -2 in. < Breedteoffset < +0,4 in.
• Kies zelf of de functie Afval wegsnijden nodig is. Dit is met name het geval voor golfplastic.
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Op deze afbeelding kunt u zien hoe de parameter dW gebruikt wordt om een goed vouwresultaat te
bekomen.

 Functie Afval wegsnijden, aanpassing

Op deze afbeelding ziet u een typisch gebruik van
de
functie Afval wegsnijden.
De middelste wand wordt niet gesneden door (2)
of (3), waardoor het materiaal niet kan worden
gevouwen.
Met de functie Afval wegsnijden (1) wordt de
middelste wand gesneden, waardoor u het
materiaal vlot kunt vouwen.

Richting negatieve en positieve aanpassing vs.
snijrichting

5.7.6.   Laagtypes

Laagtypes worden gebruikt door Toolvoorinstellingen en door sommige functies in het menu Geavanceerde
taak.
Het laagtype is een eigenschap van een laag die meestal aangeeft welke handelingen (snijden, rillen etc.) er
op een laag uitgevoerd moeten worden.
Tijdens importtoewijzing wordt er een laagtype toegekend aan een laag op basis van bepaalde
eigenschappen in het invoerbestand zoals laagnaam, kleur of lijntype.
Het laagtype kan ook geselecteerd worden in het dialoogvenster Laag bewerken of op het tabblad Lagen.

5.7.6.1 Laagtypes
U kunt de laagtypes selecteren via Laag > Laag bewerken of in een hiërarchisch ingedeeld menu op het
tabblad Lagen:
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In de onderstaande tabel vindt u alle mogelijke selecties:
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 Zie de volgende pagina voor de vertalingen.
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 Vertalingen

(1) Facetsnede (9) Omgekeerde ril (17) Polijsten

(2) Braille (10) Omgekeerdesnede (18) Gedeeltelijke snede

(3) Rillen (11) Rillen tegen korrel in (19) Perforatiesnede

(4) Snijden (12) Omgekeerde ril (20) Perforatiewiel

(5) Boren (13) Omgekeerde ril tegen korrel
in

(21) Plotten

(6) Vrij gebruik (14) Tweede hoogteril (22) Regmark

(7) Kiss Cut (15) Uitwassen

(8) V-notch / MeerV-notch (16) Graveren

5.7.7.   Laagacties

.Laag bewerken

Laag toevoegen

Regmarklaag toevoegen

Laag inclusief curves kopiëren
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Laag zonder curves kopiëren

Actieve laag verwijderen

5.7.7.1 Nieuwe laag toevoegen

Menu Bar->Laag->Laag toevoegen...

Geopende taak->Tabblad Lagen->Laag toevoegen

Opmerking: gebruik dit item niet om een Regmarklaag aan te maken.

Laagnaam
Voer de gewenste naam in voor de Laag.

Laagtype
Selecteer het Laagtype .

Tool
Selecteer in de keuzelijst de tool die gebruikt moet worden wanneer deze Laag verwerkt wordt.
Opmerking: de tools boven de horizontale lijn zijn momenteel beschikbaar op de machine.

Laagkleur
Selecteer de kleur om te gebruiken wanneer deze Laag wordt getoond in de Laagweergave.
Druk op de balk Laagkleur om het dialoogvenster Kleur te openen.

Het dialoogvenster Laag toevoegen zal veranderen afhankelijk van de geselecteerde Tool.
Om de andere parameters voor de Laag in te vullen, raadpleegt u Laag bewerken .
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5.7.7.2 Regmarklaag toevoegen

Menu Bar->Laag->Registratiemarkeringslaag toevoegen...

Geopende taak->Tabblad Lagen->Registratiemarkeringslaag toevoegen

Normaal is de positie van de Registratiemarkeringen inbegrepen in het Invoerbestand.
Als u wegens om het even welke reden Invoerbestanden zonder informatie over Registratiemarkeringen
hebt, kunt u de Registratiemarkeringslaag gebruiken om het formaat en de positie van de
Registratiemarkeringen ten opzichte van de hoeken van de taak te specificeren.

Naam
Voer de gewenste Naam in voor de Laag.

Registratiemarkeringsformaat
Voer het formaat van de Registratiemarkering in.

Regmark-vorm

Selecteer cirkel- of kruisvormig.

Positie
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De coördinaten voor de registratiemarkeringen zijn ten opzichte van de hoek van de insluitende rechthoek.

• Klik op een regmark om deze te selecteren of te
deselecteren.

• Er moeten ten minste 2 regmarks worden
geselecteerd

• Voer een negatieve offset in om de regmark
binnen het grenskader te plaatsen.

5.7.7.3 Lagen en curves kopiëren
1. Selecteer de Laag die u wilt kopiëren.
2. De kopieerfunctie is beschikbaar als:

Menubalk->Laag->Laag met curves kopiëren

Geopende taak->Tabblad Lagen->Laag met curves kopiëren

5.7.7.4 Lagen kopiëren, geen curves
1. Selecteer de Laag die u wilt kopiëren.
2. De kopieerfunctie is beschikbaar als:

Menu Bar->Laag->Laag zonder curves kopiëren

Geopende taak->Tabblad Lagen->Laag zonder curves kopiëren

5.7.7.5 Laag verwijderen
1. Selecteer de Laag die u wilt verwijderen.
2. De verwijderfunctie is beschikbaar als:

Menu Bar->Laag->Laag verwijderen

Geopende taak->Tabblad Lagen->Actieve laag verwijderen
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5.7.7.6 Lege lagen verwijderen

Menu Bar->Laag->Lege Lagen verwijderen...

Alle Lagen zonder curves worden verwijderd.

5.7.7.7 Verborgen lagen verwijderen

Menubalk->Laag->Verborgen lagen verwijderen...

Alle verborgen Lagen worden verwijderd.

5.8.   Geopende taak, Productie-instelling

Een set productiegerelateerde instellingen die beschikbaar zijn in het Tabblad Productie.
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5.8.1.   Tabblad Productie

Als u op Productievoorinstelling klikt, worden de volgende functies weergegeven:

• Recent gebruikte Productievoorinstellingen worden weergegeven.
• Zie  Productievoorinstellingen selecteren op pagina 69  voor het selecteren van

Productievoorinstelling.
• Zie  Productievoorinstellingen bijwerken op pagina 70  voor het bijwerken van

Productievoorinstelling.
• Zie  Productievoorinstellingen opslaan op pagina 69  voor het opslaan als Productievoorinstellingen.

Beschikbare Productie-instelling-functies:
• Aantal kopieën op pagina 71 .
• Kwaliteit op pagina 72 .
• Materiaalbehandeling op pagina 72 .
• Registratie op pagina 73 .
• Positie op pagina 77 .
• Herhalen na interval op pagina 79 .
• Toolkop parkeren op pagina 80
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5.8.2.   Productievoorinstellingen selecteren

Selecteer Productievoorinstelling selecteren... vanuit Tabblad Productie->Productievoorinstelling.

Selecteer een productievoorinstelling uit de lijst met Productievoorinstellingen.

5.8.3.   Productievoorinstellingen opslaan

 Stap 1 - Een taak aanmaken

 Stap 2 - Productie-instellingen voorbereiden

Bereid de Productie-instellingen voor zoals deze voor deze Productievoorinstelling dienen te zijn.

 Stap 3 - Als productievoorinstelling opslaan openen
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Selecteer vanuit Tabblad Productie->Productievoorinstelling de optie Opslaan als productievoorinstelling...

Voer een naam voor de voorinstelling in en klik op Opslaan.

5.8.4.   Productievoorinstellingen bijwerken

 Stap 1 - Productievoorinstelling selecteren

Selecteer vanuit Tabblad Productie->Productievoorinstelling de optie Productievoorinstelling selecteren...
en vervolgens de Productievoorinstelling die u wilt bijwerken.

 Stap 2 - Productie-instellingen bijwerken

Bereid de Productie-instellingen voor zoals deze voor deze Productievoorinstelling dienen te zijn.

 Stap 3 - Productievoorinstelling bijwerken openen

                                                                                                                                                                                                             70 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Gebruiksaanwijzing



Open Tabblad Productie..., selecteer Productievoorinstelling->Productievoorinstelling bijwerken...
Bevestig dat u deze Productievoorinstelling wilt bijwerken en u bent klaar.

5.8.5.   Aantal kopieën

Geopende taak->Productie-instelling->Kopieën

kopieën
Specificeer hier het Aantal kopieën om te produceren.
Klik op Kopieën om het dialoogvenster  Bestelde kopieën op pagina 33  te openen.

Tafel
Hier wordt de Taakopmaak op Tafel 1  (X x Y) getoond.
X: Aantal kopieën langs X.
Y: Aantal kopieën langs Y.

5.8.5.1 Bestelde kopieën

Mijn taken > Taakinfo > Bestelde kopieën
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• Bestelde kopieën - specificeer het aantal te
voltooien kopieën.

• Verworpen kopieën - specificeer het aantal
verworpen kopieën.

Deze informatie is niet alleen belangrijk voor
de operator, maar ook om ervoor te zorgen dat
productieplanning de juiste feedback ontvangt.

Overzicht:
Geproduceerd - aantal geproduceerde kopieën
Gelukt - aantal gelukte kopieën
Verworpen - aantal verworpen kopieën
Resterend - aantal resterende kopieën

5.8.6.   Kwaliteit

Nauwkeurigheid
De prestaties worden geoptimaliseerd om een maximale nauwkeurigheid te verkrijgen.

Snelheid
De prestaties worden geoptimaliseerd om een maximale snelheid te verkrijgen. Een mogelijk gevolg hiervan
is minder nauwkeurigheid.

5.8.7.   Materiaalbehandeling

Geopende taak->Productie-instelling->Materiaalbehandeling

Selecteer Tafelvoorinstelling.

Er zijn verschillende functies beschikbaar, afhankelijk van het type Tafelvoorinstelling.
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5.8.7.1 Tafelvoorinstelling
Tafelvoorinstelling definieert enkele basisfuncties van het systeem.
Selecteer in de keuzelijst een van de beschikbare Tafelvoorinstellingen.
Zie  Tafelvoorinstellingen op pagina 137  voor meer informatie over Tafelvoorinstellingen.

5.8.8.   Registratie

5.8.8.1 Registratietypes

Geopende taak->Productie-instelling->Registratie->Registratietype

Selecteer het gewenste Registratietype in de vervolgkeuzelijst.
• Geen
• Registratiemarkeringen , 'Registratiemarkeringen gebruiken'
• Randherkenning , 'Randherkenning gebruiken'
• Hoeken en Registratietekens , voor cameragebaseerde Omgekeerde bewerkingen, met gebruik van een

camera
• Onderzijderegistratie  bij gebruik van de Onderzijdecamera
• Beide linialen , voor liniaalgebaseerde Omgekeerde bewerkingen, met gebruik van Tafellinialen
Opmerking: beschikbare Registratietypes zijn afhankelijk van Machineconfiguratie en type Taak.

Zie Registratietypes  voor meer informatie.

5.8.8.2 Geen registratiemarkeringen
Geen registratie. Taak wordt uitgevoerd op positie van geselecteerd Reference Point + Offset, indien van
toepassing.

5.8.8.3 Registratiemarkeringen gebruiken
Lees Registratiemarkeringen.
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-A- COMPENSATIETYPES

U kunt kiezen tussen de volgende Compensatietypes:
• Volledige compensatie
• Curve registreren
• Taak verplaatsen
• Laag registreren
• Lineaire compensatie
• Plaatsing

Zie Compensatietypes  voor meer informatie.
-B- ZOEKGEBIED

Er kan op verschillende manieren worden gezocht naar een registratiemarkering:

Handmatig
Het middelpunt van elke registratiemarkering wordt handmatig bepaald met de pijltjestoetsen
op uw toetsenbord en een live camerabeeld of Laseraanwijzer.

Alleen midden
iPC probeert elke registratiemarkering automatisch op te sporen. Als het niet lukt om een
regmark te lokaliseren, wordt u gevraagd om handmatig de camera te positioneren met behulp
van de pijltjestoetsen op uw toetsenbord. iPC zal de betreffende registratiemarkering alleen
herkennen als deze zich in de buurt van het midden van het camerabeeld bevindt.

Normaal
Deze optie is bijna identiek aan Alleen midden, behalve dat de registratiemarkering zich niet in
de buurt van het midden van het camerabeeld moet bevinden voordat iPC deze herkent.
Zolang de regmark zich volledig in het camerabeeld bevindt, zal iPC de camera automatisch
direct boven het midden van de regmark herpositioneren alvorens de positie ervan af te lezen.

Uitgebreid
Als de registratiemarkering zich niet volledig binnen het camerabeeld bevindt, zal iPC
het gezichtsveld vergroten door de camera te verplaatsen naar meerdere bijkomende
overlappingsposities rond het oorspronkelijke beeld. De uitgebreide zoekopdracht wordt alleen
uitgevoerd voor de eerste twee registratiemarkeringen vanaf de tweede kopie en verder, voor
het accepteren van bepaalde offsets van het vorige vel of de vorige afdruk.

-C- BEVESTIGING VRAGEN VOOR EERSTE MARKERING

Er wordt een bevestiging gevraagd voor de eerste registratiemarkering in elke Taak.
Er zijn drie opties:
1. Nooit - bij detectie wordt de eerste registratiemarkering zonder bevestiging van de gebruiker aanvaard.
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2. Eerste kopie - de eerste registratiemarkering op de eerste kopie moet door de gebruiker worden
bevestigd. Bij de volgende kopieën wordt de regmark zonder bevestiging van de gebruiker aanvaard.

3. Alle kopieën - de eerste registratiemarkering moet op iedere kopie van de productie door de gebruiker
worden bevestigd.

-D- DETECTIEMODUS

Selecteer een van de Detectiemodi:

• Alle kopieën - Registratiemarkeringen worden op alle kopieën in de Taak gedetecteerd.
• Alleen eerste tafel - Registratiemarkeringen worden op de eerste kopie in de Taak gedetecteerd. De

bekomen Taakpositie wordt gebruikt voor alle volgende kopieën.
-E- ADAPTIEVE REGISTRATIE

Selecteer deze optie om het lezen van registratiemarkeringen te optimaliseren, met de focus op:

Nauwkeurigheid
Lees alle beschikbare registratiemarkeringen om een maximale nauwkeurigheid te bekomen.

Snelheid
Minimaliseer het aantal gebruikte registratiemarkeringen om een maximale snelheid te bekomen. Een
mogelijk gevolg hiervan is minder nauwkeurigheid.
Deze instelling zal van kracht zijn vanaf de tweede Tafel van een taak.
-F- CURVEANKER

Voor andere Compensaties dan Volledige compensatie wordt Curveanker gebruikt voor het definiëren van
het Ankerpunt van de Taak of individuele curves ten opzichte van de gedrukte afbeeldingen. Verschillende
Ankerpunten kunnen gedefinieerd worden door een van de negen vierkanten op de afbeelding te
selecteren.

-G- MATERIAALROTATIE NEGEREN

Voor Taken die langer dan de tafel zijn, krijgt u mogelijk het beste resultaat als u de gemeten rotatie van het
eerste tafelkader niet meerekent. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt er geen rekening gehouden
met de gemeten rotatie op basis van gedetecteerde registratiemarkeringen. Deze optie is alleen beschikbaar
wanneer de Taak langer dan de tafel is, Tafelvoorinstelling geselecteerd is voor Roltoevoer en compensatie
op iets anders dan Volledige compensatie ingesteld is.

5.8.8.4 Randherkenning gebruiken
Gebruik Randherkenning om de correcte materiaalpositie en -rotatie te vinden. Taakpositie op materiaal
wordt gedefinieerd via Offset taak. Zie Taakoffset in hoofdstuk  Positie op pagina 77 .
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Randherkenning zoekt naar randen langs X en Y op een bepaalde afstand vanaf de geselecteerde hoek van
het vel.

Opmerking: weergave wordt afhankelijk van de oriëntatie van de tafelweergave gewijzigd.

Randafstand controleren
Specificeer hier de te gebruiken meetafstand. Als Automatisch geselecteerd is, wordt de randafstand
ingesteld op 80% van de geselecteerde materiaalgrootte in de geselecteerde richting. Als er geen
materiaalgrootte gedefinieerd is, wordt 80% van het taakformaat gebruikt.

Hoek controleren
Selecteer vanaf welke hoek er moet worden gezocht.

Richting controleren
Selecteer welke richting er gemeten moet worden:

Hoek en X
Hierbij worden een Hoek van vel en een positie Randafstand controleren vanaf een hoek in X-
richting gedetecteerd.

Hoek en Y
Hierbij worden een Hoek van vel en een positie Randafstand controleren vanaf een hoek in Y-
richting gedetecteerd.

Alleen hoek gebruiken
Alleen Hoek van vel wordt gedetecteerd.

Detectiemodus
Selecteer een van de Detectiemodi:

• Alle Kopieën
Randherkenning zal gebruikt worden voor alle kopieën in de taak.

• Alleen eerste tafel
Randherkenning zal gebruikt worden voor de eerste kopie in de taak.
De bekomen taakpositie wordt gebruikt voor alle volgende kopieën.
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5.8.8.5 Hoeken en regmarks
Registratie middels gebruik van hoeken en regmarks kan worden gebruikt voor bewerken vanaf onderkant
wanneer er regmarks aanwezig zijn. Zie ook  Bewerken vanaf onderkant middels gebruik van camera op
pagina 252 .
Registratieopties zijn een combinatie van opties voor Registratiemarkeringen gebruiken en
Randherkenning gebruiken (zie hierboven).

5.8.8.6 Onderzijderegistratie
Deze optie kan gebruikt worden bij gebruik van de onderzijdecamera.

5.8.8.7 Tafellinialen gebruiken
Registratie middels gebruik van de linker en rechter liniaal kan worden gebruikt voor bewerken vanaf
onderkant zonder regmarks. Zie ook  Bewerken vanaf onderkant door Linker en rechter liniaal op pagina
251 .

5.8.9.   Positie

Geopende taak->Productie-instelling->Positie

Referentiepunt
Selecteer het te gebruiken Reference Point .

Interne offset verwijderen
De linkeronderhoek van de Geopende taak wordt op het geselecteerde Reference Point + Materiaalpositie
+ Offset taak geplaatst.

Offset
De Offset is onderverdeeld in twee verschillende secties: Materiaalpositie en Taakoffset.
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Materiaalpositie

• Voer een Offset in voor het materiaal relatief aan het geselecteerde Reference Point.

- X-offsetwaarden - Y-offsetwaarden

- Materiaalpositie op de huidige positie van de
laseraanwijzer.

- Offset materiaal herstellen

Materiaal geplaatst op Liniaalpositie.

(Opmerking: afhankelijk van HW).

• In geval van Randherkenning wordt de positie bepaald aan de hand van de gedetecteerde hoek.
• Indien er geen materiaalformaat is geselecteerd, wordt er een pictogram van een materiaalhoek

weergegeven:

Taakoffset

• Voer een Offset in voor het grenskader van de taak relatief aan de hoek van het materiaal.
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- X-offsetwaarden - Y-offsetwaarden

- Positie grenskader van de taak op de huidige
positie van de laseraanwijzer.

- Offset grenskader van de taak herstellen.

• Het Invoerbestand kan een Offset bevatten. Bij het openen ziet u deze Offset in de Offset-velden van
X en Y, tenzij "Offset taak verwijderen" ingeschakeld is in de Optimalisatievoorinstelling die bij de Taak
hoort.

Totaal Offset is de som van Materiaalpositie en de Taakoffset, of de totale offset van het referentiepunt ten
opzichte van de taak.

5.8.10.   Herhalen na interval

Geopende taak->Productie-instelling->Herhalen na interval

Opmerking: Herhalen na interval-weergave wordt
afhankelijk van de oriëntatie van de tafelweergave
gewijzigd.

OPMERKING: U kunt Opening of Formaat
stap invoeren.
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Aantal kopieën langs X. Aantal kopieën langs Y.

Opening tussen kopieën langs X. Opening tussen kopieën langs Y.

Formaat stap tussen kopieën langs X Formaat stap tussen kopieën langs Y.

Kopieën updaten
Het veld Kopieën (hierboven gemarkeerd) wordt
bijgewerkt door op de knop Kopieën updaten
te drukken. Aantal kopieën is kopieën langs X
vermenigvuldigd met kopieën langs Y.

Multistapel
Wanneer Meervoudige stack is ingeschakeld
(hierboven gemarkeerd), wordt elk vel dat
is gedefinieerd met Herhalen na interval
geregistreerd met Randherkenning. Ieder vel wordt
gescand voor positie en rotatie. Voor onbedrukt
materiaal.

5.8.11.   Toolkop parkeren

Geopende taak->Productie-instelling->Parking toolkop

Opmerking: weergave wordt afhankelijk van de oriëntatie van de tafelweergave gewijzigd.

Specificeer Parkeerpositie tussen kopieën en/of na Taak voltooid.
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Verslepen om de Parkeerpositie in te stellen
Plaats in de Tafelweergave de Muisaanwijzer op het pictogram Parkeren, druk op de
Linkermuisknop en versleep het pictogram naar de gewenste Parkeerpositie.

Parkeerpositie instellen
Voer hier de X-coördinaten in voor de Parkeerpositie.

Voer hier de Y-coördinaten in voor de Parkeerpositie.

De coördinaten zijn ten opzichte van het Hoofdreferentiepunt.

De coördinaten zijn ten opzichte van de rechteronderhoek van de Taak.

De coördinaten zijn ten opzichte van de rechterbovenhoek van de Taak.

5.8.12.   Meet Toolhoogte op regelmatige intervallen

Indien Automatisering en Tool op regelmatige intervallen controleren zijn aangevinkt in Menu Bar-
>Bewerken->Opties->Productie, is de functie Automatisering beschikbaar in het Productietabblad.
Middels deze instelling wordt de Toolhoogte automatisch gemeten op de geselecteerde interval.
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OPMERKING: Deze functie Automatisering is alleen beschikbaar voor XP- en C-series; niet voor X-
series.

5.9.   Toolbar

De inhoud van de Toolbar verandert afhankelijk van of u werkt in Lagen of Productie:

Functie Lagen Productie

In-/uitzoomen x x

Inzoomen x x

Uitzoomen x x

Aanpassen aan taak x x

Aanpassen aan bord x x

Aanpassen aan tafel x x

Punten bewerken x

Richtingen van curve tonen x

Curvepunten tonen x

Toolpad tonen x x

Vacuümzones x

Parkeerpositie x

Tafellinialen tonen x

Referentiepunt tonen x

Grenskader x x

Linialen tonen x
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Functie Lagen Productie

Materiaalgrootte tonen x

90 graden rechtsom draaien x

90 graden linksom draaien x

5.9.1.   In-/uitzoomen

Menu Bar->Weergeven->Zoomtool

Toolbar->Zoomvenster

Definieer een Zoomgebied met behulp van de muis.

5.9.2.   Inzoomen

Menu Bar->Weergeven->Inzoomen

Toolbar->Inzoomen

Ctrl+Plus

Klik hierop om in te zoomen.

5.9.3.   Uitzoomen

Menu Bar->Weergeven->Uitzoomen

Toolbar->Uitzoomen

Ctrl+Min
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Klik hierop om uit te zoomen.

5.9.4.   Aanpassen aan taak

Menu Bar->Weergeven->Aanpassen aan taak

Toolbar->Aanpassen aan taak

Ctrl+0

De Geopende taak zal de Laagweergave / Productieweergave vullen.

5.9.5.   Aanpassen aan bord

Toolbar->Aanpassen aan bord

Ctrl+Shift+J

De Geopende taak zal het Vel dat wordt getoond in Laagweergave / Productieweergave vullen.

5.9.6.   Aanpassen aan tafel

Menu Bar->Weergeven->Aanpassen aan tafel

Toolbar->Aanpassen aan tafel

Ctrl+Alt+0

De Snijtafel, inclusief de Geopende taak, zal de Laagweergave / Productieweergave vullen.
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5.9.7.   Punten bewerken

Menu Bar->Weergeven->Curvepunten

Toolbar->Curvepunten

Hiermee kunt u de Modus Punt bewerken activeren.
De Curvepunten zijn zichtbaar en kunnen bewerkt worden op de geselecteerde curve.

5.9.8.   Richtingen van curve tonen

Menu Bar->Weergeven->Richtingen van curve

Toolbar->Richtingen van curve

Hiermee kunt u de Richting van curve tonen.
Een pijl aan het begin van elke curve geeft de Richting van
curve aan.

5.9.9.   Curvepunten tonen

Menu Bar->Weergeven->Curvepunten

Toolbar->Curvepunten tonen

Alle Curvepunten worden gemarkeerd.
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5.9.10.   Toolpad tonen

Menu Bar->Weergeven->Toolpad

Toolbar->Toolpad

Gebruik deze functie om het Toolpad van een Milling Tool te visualiseren.

5.9.11.   Vacuümzones

Menu Bar->Weergeven->Vacuümzones

Toolbar->Vacuümzones

De huidige Vacuümzoneconfiguratie wordt getoond in de Productieweergave.

5.9.12.   Parkeerpositie

Menu Bar->Weergeven->Parkeerpositie

Toolbar->Parkeerpunt tonen

De huidige Parkeerpositie wordt getoond in de Productieweergave.
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5.9.13.   Tafellinialen tonen

Menu Bar->Weergeven->Tafellinialen

Toolbar->Tafellinialen tonen

De Snijtafellinialen worden getoond in de Productieweergave.

5.9.14.   Referentiepunt

Menu Bar->Weergeven->Reference Point tonen

Toolbar->Reference Point

Het geselecteerde Reference Point wordt getoond.

5.9.15.   Grenskader

Menu Bar->Weergeven->Grenskader

Toolbar->Grenskader tonen

Het Grenskader voor de Geopende taak wordt getoond.
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5.9.16.   Linialen tonen

Menu Bar->Weergeven->Linialen

Toolbar->Linialen tonen

De Linialen worden getoond in Laagweergave.

5.9.17.   Materiaalgrootte tonen

Menu Bar->Weergave->Materiaalgrootte

Toolbar->Materiaalgrootte tonen

Geselecteerde materiaalgrootte wordt weergegeven onder Productieweergave op de positie gedefinieerd
door Materiaalpositie in het Productietabblad, categorie Positie.

5.10.   Eigenschappenbalk

5.10.1.   Laagweergave

De volgende informatie is vanuit Laagweergave (pijltje) beschikbaar op de Properties Bar (onderaan):
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Curves
Aantal curves in de Geopende taak.

Punten
Aantal curvepunten in de Geopende taak.

Richting groef/korrel van Taak:
Geeft de verticale of horizontale Richting van
groef/korrel aan, of geen richting, gespecificeerd in
de Taak
Richting van groef/korrel in de Taak kan worden
omgedraaid.

Grootte:
Het formaat van de Geopende taak (X x Y).
Dit is het formaat van één kopie van de Taak (wordt
niet beïnvloed door de waarden van Herhalen na
interval).

Hier wordt de huidige positie van de Muisaanwijzer
in X en Y ten opzichte van het geselecteerde
Reference Point weergegeven.

5.10.2.   Productieweergave
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De volgende informatie is vanuit Productieweergave (pijltje) beschikbaar op de Properties Bar (onderaan):

Materiaalgrootte:
Hier wordt de naam van het geselecteerde
materiaal weergegeven. Als "Uit bestand"
weergegeven wordt, wordt de materiaalgrootte uit
het invoerbestand gehaald. In de vervolgkeuzelijst
vindt u alle beschikbare materiaalgroottes voor het
geselecteerde materiaal plus Aangepaste grootte.
Aangepaste grootte:
Aangepaste grootte is beschikbaar in de
Vervolgkeuzelijst. In het dialoogvenster kunt u
Grootte toevoegen aan bronnen selecteren of deze
ad hoc laten.

Materiaalgrootte:
Hier wordt de geselecteerde materiaalgrootte
weergegeven.

Richting groef/korrel van materiaal:
Hier wordt de Groefrichting (horizontaal of
verticaal) van het materiaal weergegeven,
gedefinieerd in Bronnen.

Materiaal roteren
Deze functie roteert het geselecteerde materiaal.
Indien voor materiaal en Taak Richting van groef/
korrel is ingeschakeld, wordt de
Taak ook geroteerd.
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Richting groef/korrel van Taak:
Geeft de verticale of horizontale Richting van
groef/korrel aan, of geen richting, gespecificeerd in
de Taak
Als u de Richting van groef/korrel van de
Taak wijzigt in Productieweergave, wordt de
Groefrichting van de Taak aangepast aan het
materiaal.

Grootte:
Het formaat van de Geopende taak (X x Y).

Hier wordt de huidige positie van de Muisaanwijzer
in X en Y ten opzichte van het geselecteerde
Reference Point weergegeven.

5.11.   Machinepaneel

Het Machinepaneel biedt u informatie over de Taak die uitgevoerd wordt op de Snijtafel.
De algemene status van Taakuitvoering wordt getoond als:
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Taak bewerken / inactieve modus: de taak wordt voorbereid.

In deze modus kunt u:

• nieuwe taken bewerken;
• een nieuwe taak starten.

Uitvoeringsmodus: de taak wordt uitgevoerd

Pauzeren - uitvoering is gestopt.

Als u eenmaal op Stop drukt, wordt de uitvoering gepauzeerd. Dit wordt aangegeven met rood.
U vindt meer informatie in het Berichtenvenster van iPC.

5.11.1.   Weergave Machinepaneel

U kunt configureren hoe het Machinepaneel wordt weergegeven op het scherm:

Machinepaneel->Weergave selecteren
U kunt kiezen uit de volgende weergaven:
• Positie onderaan
• Positie rechts
• Maximaliseren
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5.11.1.1 Positie onderaan

5.11.1.2 Positie rechts

5.11.2.   Functies machinepaneel

De beschikbare Machinepaneelfuncties veranderen afhankelijk van de status van het systeem.
De volgende statussen zijn gedefinieerd:

Uitvoeringsmodus

• Uitvoeren
Automatisering

Inactieve modus

• Materiaal vervangen
• Stoppen
• Taak voltooid

Foutmodus

• Fout
• Fout/pauseren
• Veiligheidsstop
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• Regmark niet gevonden

5.11.2.1 Uitvoeren

1 - Naam van het bestand dat wordt uitgevoerd

2 - Status van Huidige taak

• Binnenste cirkel - Huidige tafel
• Buitenste cirkel - Huidige taak

3 - Dialoogvenster Productie stoppen
Stopt de productie na de Huidige tafel.
Daarna is Taak aanpassen beschikbaar.

5 - Aantal kopieën
Aantal kopieën geproduceerd/totaal aantal kopieën
gevraagd.

6 - Kopie produceren
Nummer van kopie die momenteel geproduceerd
wordt.

9 - Alle kopieën voltooien
Geschatte duur tot alle gevraagde kopieën voltooid
zijn.

10 - Huidige tafel
Geschatte duur voor het afwerken van de Huidige
tafel.
Opmerking: niet voor eerste Tafel; alleen zichtbaar
voor volgende Tafels.

11 - Prestatie-informatie

• De tijd die verstreken is sinds de start van de
Huidige taak

• Spilvermogen
• Gemeten rotatiesnelheid (toerental)
• Gemeten materiaaldikte
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5.11.2.2 Automatisering

1 - Naam van het bestand dat wordt uitgevoerd

2 - Status van Huidige taak

3 - Dialoogvenster Productie stoppen
Stopt de productie na de Huidige tafel.
Daarna is Taak aanpassen beschikbaar.

5 - Statusinformatie

6 - Aantal geproduceerde taken

8 - Werkbalk machinepaneel

11 - Prestatie-informatie

• De tijd die verstreken is sinds de start van de
Huidige taak

• Spilvermogen
• Gemeten rotatiesnelheid (toerental)
• Gemeten materiaaldikte
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5.11.2.3 Materiaal vervangen

1 - Naam van het uitgevoerde bestand

2 - Status van Huidige taak

• Vervang materiaal.
• Druk op Start om door te gaan.

4 - Opties

• Resterende kopieën produceren.
• Opnieuw starten vanaf huidige Tafel.
• Alles opnieuw starten.

5 - Aantal kopieën
Aantal kopieën geproduceerd/totaal aantal kopieën
gevraagd.

6 - Kopie produceren
Nummer van kopie die momenteel geproduceerd
wordt

8 - Werkbalk machinepaneel

11 - Prestatie-informatie

• De tijd die verstreken is sinds de start van de
Huidige taak

• Spilvermogen
• Gemeten rotatiesnelheid (toerental)
• Gemeten materiaaldikte

Opmerking: deze status wordt geactiveerd
wanneer:
• Rusttafel na snijden ingeschakeld is en de Tafel

voltooid is.
• Uitvoeringsstop na deze tafel ingeschakeld is.
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5.11.2.4 Stoppen

1 - Naam van het uitgevoerde bestand

2 - Status van Huidige taak

• Productie gestopt door operator.
• Machine verplaatst naar Parkeerpositie.

4 - Dialoogvenster Productie starten

• Resterende kopieën produceren.
• Opnieuw starten vanaf huidige Tafel.
• Alles opnieuw starten.

5 - Aantal kopieën
Aantal kopieën geproduceerd/totaal aantal kopieën
gevraagd.

7 - Starten bij kopie
Kopienummer dat geproduceerd zal worden als u
doorgaat met de uitvoering.

8 - Werkbalk machinepaneel

11 - Prestatie-informatie

• De tijd die verstreken is sinds de start van de
Huidige taak

• Spilvermogen
• Gemeten rotatiesnelheid (toerental)
• Gemeten materiaaldikte

Opmerking: deze status wordt geactiveerd
wanneer:
• Er twee keer op Stoppen wordt gedrukt
• De uitvoering gestopt wordt via het

Machinepaneel.
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5.11.2.5 Taak voltooid

1 - Naam van het uitgevoerde bestand

2 - Status van Huidige taak
Taak is voltooid.

8 - Werkbalk machinepaneel

11 - Prestatie-informatie

• De tijd die verstreken is sinds de start van de
Huidige taak

• Spilvermogen
• Gemeten rotatiesnelheid (toerental)
• Gemeten materiaaldikte
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5.11.2.6 Fout

1 - Naam van het uitgevoerde bestand

2 - Status van Huidige taak
Informatie over de foutconditie.

3 - Dialoogvenster Productie stoppen
Stopt de productie.

8 - Werkbalk machinepaneel

11 - Prestatie-informatie

• De tijd die verstreken is sinds de start van de
Huidige taak

• Spilvermogen
• Gemeten rotatiesnelheid (toerental)
• Gemeten materiaaldikte
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5.11.2.7 Pauzeren

1 - Naam van het uitgevoerde bestand

2 - Status van Huidige taak

• Productie onderbroken door operator
• Druk op Start om door te gaan.

3 - Dialoogvenster Productie stoppen
Stopt de productie na de Huidige tafel.
Daarna is Taak aanpassen beschikbaar.

5 - Aantal kopieën
Aantal kopieën geproduceerd/totaal aantal kopieën
gevraagd.

6 - Kopie produceren
Nummer van kopie die momenteel geproduceerd
wordt

8 - Werkbalk machinepaneel

11 - Prestatie-informatie

• De tijd die verstreken is sinds de start van de
Huidige taak

• Spilvermogen
• Gemeten rotatiesnelheid (toerental)
• Gemeten materiaaldikte
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5.11.2.8 Veiligheidsstop

1 - Naam van het uitgevoerde bestand

2 - Status van Huidige taak
Machinestop wegens veiligheidsfout.
Informatie over de foutconditie.

3 - Dialoogvenster Productie stoppen
Stopt de productie.

8 - Werkbalk machinepaneel

11 - Prestatie-informatie

• De tijd die verstreken is sinds de start van de
Huidige taak

• Spilvermogen
• Gemeten rotatiesnelheid (toerental)
• Gemeten materiaaldikte

5.11.2.9 Regmark niet gevonden
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1 - Naam van het uitgevoerde bestand

2 - Status van Huidige taak
Machinestop wegens Registratiemarkering niet
gevonden.
Informatie over de foutconditie.

3 - Dialoogvenster Productie stoppen
Stopt de productie.

8 - Werkbalk machinepaneel

11 - Prestatie-informatie

• De tijd die verstreken is sinds de start van de
Huidige taak

• Spilvermogen
• Gemeten rotatiesnelheid (toerental)
• Gemeten materiaaldikte

5.11.2.10 iPC-pauzeerfuncties

Om de taakuitvoering te pauzeren, drukt u op Pauzeren op het Bedieningspaneel.
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STOPPEN IN UITVOERINGSMODUS

De productie stoppen na deze Tafel:
• Het systeem schakelt over naar de Inactieve

modus.
• Taak aanpassen is beschikbaar.

STOPPEN IN DE STAND PAUZEREN

Wanneer we op Stoppen drukken in de stand
Pauzeren:
• Het systeem schakelt over naar de Inactieve

modus.
• Taak aanpassen is beschikbaar.

5.11.3.   Werkbalk machinepaneel

5.11.3.1 Vacuümzones

Menu Bar->Machine->Vacuümzones

Machinepaneel->Vacuümzones
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Selecteer de Vacuümzones die geschikt zijn voor de Geopende taak.
Een juiste selectie is belangrijk om een optimale fixatie van het materiaal te bekomen.
INTELLIGENTE VACUÜMBEDIENING

De Vacuümzones die voor de geopende taak geschikt zijn, worden automatisch geselecteerd op basis van de
grootte en positie van de taak (Grenskader).

5.11.3.2 Tafelbladreferentie

Menubalk->Machine->Tafelbladreferentie instellen

Machinepaneel->Tafelbladreferentie

Voer op de Snijtafel de sequentie Tafelbladreferentie uit.
De meting van het tafelbladniveau bij de huidige positie van de Laseraanwijzer wordt bijgewerkt.
Meet boven op de Snijonderlaag; geen materiaal.

5.11.3.3 Toolhoogte aanpassen

Menu Bar->Machine->Toolhoogte aanpassen...

Machinepaneel->Toolhoogte

Voer op de Snijtafel de wizard Toolhoogte aanpassen uit.

5.11.3.4 Cameraweergave

Menu Bar->Machine->Camera tonen

Machinepaneel->Camera

Open het dialoogvenster Cameraweergave om het camerabeeld handmatig te controleren.
Voor meer informatie, zie  Camerabediening op pagina 311 .
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5.11.3.5 Spoel opwarmen

Menu Bar->Machine->Spoel opwarmen starten

Machinepaneel->Spil

Op de Snijtafel wordt de procedure voor Spoel opwarmen uitgevoerd.

5.11.3.6 Stofzuiger starten

Menu Bar->Machine->Stofzuiger starten

Machinepaneel->Stofzuiger

De Stofzuiger in- of uitschakelen.
Voor machines waarop de Milling Tool geïnstalleerd is.
Kan gebruikt worden om handmatig stof te verwijderen na het uitvoeren van een taak.

5.11.3.7 Meting materiaaldikte

Menu Bar->Machine->Materiaalmeting

Machinepaneel->Materiaaldikte

Op de Snijtafel wordt de procedure voor Materiaaldikte meten uitgevoerd.
De meting van de materiaaldikte gebeurt als onderdeel van de Taakuitvoering.
Deze functie wordt veelal gebruikt wanneer u de dikte van het materiaal moet weten vooraleer u de taak
start.
De gemeten dikte wordt getoond onder Status op het Machinepaneel.

5.11.3.8 Tools identificeren
Alleen voor X-reeks, XL- en XN-tafels:

Menu Bar->Machine->Tools identificeren

Machinepaneel->Tools identificeren

Op de Snijtafel wordt de procedure voor Toolidentificatie uitgevoerd.
Gebruik deze functie na het plaatsen van een nieuwe tool.
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5.11.4.   Machinepaneel statusbalk

Uiteindelijke Productietijd
Hier vindt u de productietijd sinds de start, inclusief pauses van maximaal 3 minuten (in minuten en
seconden).

Sinds start
Hier vindt u de verstreken tijd sinds de start van de Taak (in minuten en seconden).

Spilvermogen
Hier vindt u het huidige energieverbruik van de Freesspil (procentuele waarde van het maximumverbruik).

Gemeten rotaties
Hier vindt u de huidige rotatiesnelheid van de Freesspil (toerental).

Materiaaldikte
Hier vindt u de gemeten Materiaaldikte (mm/inch).

5.12.   Machineverbinding
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Open Machineverbinding via Windows-werkbalk.
Ga naar Machineverbinding en -configuratie  voor meer informatie.
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6.  VOOR WE AAN DE SLAG GAAN

6.1.   Introductie

In dit hoofdstuk maakt u kennis met enkele belangrijke concepten en parameters die gebruikt worden in iPC
en die essentieel zijn om het meeste uit uw machine te halen:
• Tafel
• Materiaal is het belangrijkst
• Materialen en voorinstellingen: een overzicht
• Bronbeheer

• Toolvoorinstellingen
• Optimalisatievoorinstellingen
• Productievoorinstellingen
• Snijprofielen
• Mijn materialen
• Materiaalfamilies
• Toewijzingsvoorinstellingen

• Tafelvoorinstelling
• Registratie
• Bestand voorbereiden
• Tools configureren

6.2.   Over Tafel

Het is belangrijk om de term Tafel die in deze handleiding gebruikt wordt, te begrijpen:

Snijtafel
De Snijtafel is de machine die we gebruiken voor het verwerken van onze materialen (snijden, rillen, frezen).

Tafel
De term Tafel verwijst naar het deel van een taak dat binnen het Werkgebied van de Snijtafel past.

Voorbeeld 1
Er worden tien kopieën gevraagd van een bedrukt of niet-bedrukt vel. Er kan slechts één vel per keer op de
Snijtafel geplaatst worden.
Een dergelijke taak zal uitgevoerd worden als tien Tafels.
Handmatige of automatische toevoer zal gestart worden tussen elke Tafel (afhankelijk van de geselecteerde
Tafelvoorinstelling).
Als een taak langer is dan de tafel, wordt deze verdeeld in twee delen.
Tijdens de uitvoering voltooit u de eerste Tafel. Vervolgens wordt het materiaal toegevoerd om het tweede
deel van de taak binnen het werkgebied te brengen. Daarna wordt de tweede Tafel uitgevoerd.
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Voorbeeld 2
Een rol met gedrukte decals moet versneden worden.
De rol bevat twee kolommen met decals.
Er passen drie kolommen met decals binnen het Werkgebied van de Snijtafel.
Om de rol te versnijden moet er een Herhalen na interval van 3 x 2 aangevraagd worden.
Elke Tafel bestaat uit 6 kopieën.
Wanneer het totale Aantal kopieën bijvoorbeeld ingesteld is op 100, wordt er een transportbandtoevoer
uitgevoerd tussen elke Tafel, op voorwaarde dat Tafelvoorinstelling Roltoevoer geselecteerd is.

6.3.   Materiaal is het belangrijkst

Materiaal is cruciaal is het basisontwerpcriterium voor iPC.
Dit is afhankelijk van het type taak waarmee u werkt, maar doorgaans is het zo dat als het systeem juist is
geconfigureerd, u alleen maar Materiaal hoeft te selecteren.
Het Materiaal kan in het invoerbestand worden gedefinieerd; in iPC hoeft geen Materiaalkeuze te worden
gemaakt.

Dit is een overzicht voor als u Materiaal moet specificeren in iPC:
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Flow
In deze afbeelding worden de fasen in een workflow weergegeven waarin u beslissingen kunt nemen met
betrekking tot Materialen en Voorinstellingen

Keuzes
In de afbeelding worden de opties in de verschillende fasen van de workflow weergegeven:

• Bestand openen - in het dialoogvenster Bestand openen.
• Mijn taakinfo - is beschikbaar als u een bestand in de Lijst met Mijn taken selecteert
• Geopende taak->Productie - als een Taak is geopend, is deze functie beschikbaar onder het tabblad

Productie.
• Geopende taak->Laag - als een Taak is geopend, is deze functie beschikbaar onder het tabblad Laag.

In deze afbeelding wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat de workflow in de juiste volgorde wordt
voorbereid:
• Voor Bestand openen dienen Mijn materiaal en Toewijzingsvoorinstellingen te worden voorbereid.
• Voor Mijn taakinfo dienen Mijn materiaal, Toewijzingsvoorinstellingen en Snijprofielen te worden

voorbereid.
• Voor Geopende taak->Productie dient Productievoorinstelling te worden voorbereid.
• Voor Geopende taak->Lagen dienen Mijn materiaal en Toolvoorinstelling te worden voorbereid.
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6.3.1.   Materialen en voorinstellingen: een overzicht

In deze afbeelding wordt de relatie tussen Mijn materiaal, Materiaalfamilies en de verschillende
voorinstellingen weergegeven.
iPC wordt geleverd met een aantal Materiaalfamilies en een aantal Toolvoorinstellingen als
Fabrieksinstellingen.
Materiaalfamilies zijn standaard gemapt naar een of meer Toolvoorinstellingen.
Hiermee kunt u een relevante vooraf gedefinieerde Toolvoorinstelling vinden als u nieuwe materialen
toevoegt.

Als u een nieuw Mijn materiaal definieert, selecteert u eerst de Materiaalfamilie waar het materiaal toe
behoort.
Deze selectie bepaalt welke Toolvoorinstellingen u voor dit materiaal kunt selecteren, aangezien alleen
Toolvoorinstellingen voor selectie beschikbaar zijn die zijn gedefinieerd als van toepassing op het specifieke
Materiaal of op het corresponderende Materiaalfamilie/-diktebereik.

Opmerking: u kunt later in het proces een Toolvoorinstelling toevoegen aan een Materiaal of
Materiaalfamilie.

In deze afbeelding wordt het belang van de volgorde benadrukt:
• Toolvoorinstelling dient te worden voorbereid voor Snijprofielen en Materiaalspecifieke instelling

kunnen worden voltooid. Voltooide instellingen zijn een vereiste voor een volledig geautomatiseerde
Workflow.

• Optimalisatievoorinstelling dient voor Snijprofielen en Materiaalspecifieke instelling te worden
voorbereid

• Productievoorinstelling dient voor Snijprofielen en Materiaalspecifieke instelling te worden voorbereid

6.4.   Materialen en voorinstellingen in Bronbeheer voorbereiden

Menu Bar->Geavanceerd->Bronnen
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Bronbeheer is waar materialen en andere bronnen worden beheerd om handmatige voorbereiding voor
iedere taak te minimaliseren. Sommige bronnen zoals Toolvoorinstellingen en Productievoorinstellingen
kunnen ook in een open taak worden aangemaakt en beheerd. In de volgende hoofdstukken worden alle
verschillende bronnen beschreven.

6.4.1.   Toolvoorinstellingen

Menu Bar->Geavanceerd->Bronnen->Toolvoorinstellingen
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• Een Toolvoorinstelling is een toolconfiguratie die op een of meer materialen met een specifieke dikte of
Materiaalfamilies binnen een bepaald diktebereik kan worden toegepast.

• Toolvoorinstellingen kan om twee redenen worden geactiveerd of gedeactiveerd:
a Niet alle tools opgenomen in een Toolvoorinstelling zijn op deze machine geconfigureerd.
b De gebruiker heeft de Toolvoorinstelling gedeactiveerd via het selectievakje in de lijst. Een

gedeactiveerde Toolvoorinstelling kan niet worden geselecteerd bij snijtaken.

Toolvoorinstellingen kunnen ook vanuit een open taak worden aangemaakt of bijgewerkt, zie  Geopende
taak, Toolvoorinstelling selecteren, opslaan en bijwerken op pagina 38 .

Zoeken
Voer om een specifieke Toolvoorinstelling te zoeken een unieke tekstreeks in; de lijst wordt gefilterd
terwijl u typt.

Toevoegen
Nieuwe Toolvoorinstelling toevoegen

Dupliceren
Geselecteerde Toolvoorinstelling dupliceren

Hernoemen
Geselecteerde Toolvoorinstelling hernoemen

Verwijderen
Geselecteerde Toolvoorinstelling verwijderen

Details toolvoorinstelling
Dit is een lijst met Lagen met toegewezen tools, vervat in de geselecteerde Toolvoorinstelling.
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Onder Details toolvoorinstelling is het mogelijk om een geselecteerde laag te bewerken (zie ook 
Geselecteerde laag bewerken op pagina 49 ).
Met deze functie kan de Toolvoorinstelling worden bijgewerkt als er instellingen gewijzigd moeten worden.

Beschikbare functies zijn: Omhoog/omlaag;
Bewerken; Toevoegen; Dupliceren en Verwijderen.

Van toepassing op
Dit is een overzicht van Materiaalfamilies/Materialen waarop de geselecteerde Toolvoorinstelling van
toepassing is.

Beschikbare functies zijn Toevoegen en
Verwijderen. Gebruik Toevoegen om meer
Materiaalfamilies/Materialen aan de lijst Van
toepassing op toe te voegen. Gebruik Verwijderen
om de geselecteerde Materiaalfamilies/Materialen
uit de lijst Van toepassing op te verwijderen.

Beschrijving
Beschrijving van de geselecteerde Toolvoorinstelling.
U kunt de tekst hier bewerken.

6.4.2.   Optimalisatievoorinstellingen

Menu Bar->Geavanceerd->Bronnen->Optimalisatievoorinstellingen

• Optimalisatievoorinstellingen definiëren hoe curves worden geoptimaliseerd om de optimale productie
te realiseren.

• iPC wordt geleverd met een reeks Fabrieksinstellingen optimalisatievoorinstellingen voor verscheidene
toepassingen.

• U kunt uw eigen Optimalisatievoorinstellingen aanmaken.
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6.4.2.1 Dialoogvenster Optimalisatievoorinstellingen

Optimalisatievoorinstellingen:
Dit is de lijst met beschikbare Optimalisatievoorinstellingen.
Als u uw eigen Optimalisatievoorinstelling voorbereidt, wordt deze voorinstelling aan de lijst toegevoegd.

Toevoegen
Uw eigen Optimalisatievoorinstelling aanmaken.
Zie het volgende hoofdstuk voor meer informatie over aanmaken en bewerken.

Verwijderen
U kunt uw eigen Optimalisatievoorinstelling verwijderen.
Als u een van de Fabrieksinstellingen optimalisatievoorinstellingen selecteert, wordt deze knop
uitgeschakeld.

Bekijken/bewerken
U kunt alle Optimalisatievoorinstellingen bekijken en bewerken, zowel de fabrieksinstellingen als uw eigen
instellingen.
Zie het volgende hoofdstuk voor meer informatie over aanmaken en bewerken.

Kopiëren
Uw eigen Optimalisatievoorinstelling aanmaken op basis van een kopie van de geselecteerde voorinstelling.
Zie het volgende hoofdstuk voor meer informatie over aanmaken en bewerken.

6.4.2.2 Optimalisatievoorinstellingen bewerken
ALGEMEEN

In dit dialoogvenster kunt u Optimalisatievoorinstellingen toevoegen of bewerken.
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Naam voorinstelling:
Specificeer de naam van de Optimalisatievoorinstelling.

Beschrijving
Voeg ter referentie een beschrijving van deze Optimalisatievoorinstelling toe.

Categorie
Optimalisatie wordt in twee categorieën beschreven:

• Algemeen - deze weergave.
• Curves optimaliseren - optimalisatie specificeren. Zie hieronder.
CURVES OPTIMALISEREN/TYPES OPTIMALISEREN

Optimaliseringstype:
Gebruik deze vervolgkeuzelijst om een van de volgende Types optimaliseren te selecteren:

• Geen optimalisatie
• Standaard

                                                                                                                                                                                                           116 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Gebruiksaanwijzing



• Voorbeeld maken

6.4.2.3 Geen optimalisatie

Gebruik Geen optimalisatie wanneer de curvesequenties geoptimaliseerd werden vóór de import naar iPC.
Bij het uitvoeren van handmatige handelingen op de curves na het importeren, zal er daarom een
waarschuwing weergegeven worden. Als u deze waarschuwing negeert, gaat de geoptimaliseerde
curvesequentie mogelijk verloren.

Offset taak verwijderen

Een eventuele Offset van (0,0) die gebruikt wordt in het Invoerbestand wordt genegeerd. De
linkeronderhoek van de Taak wordt geplaatst op het geselecteerde Reference Point + Materiaalpositie
+ Offset taak, alle gedefinieerd in Productie-instelling. Zie ook hoofdstuk  Positie op pagina 77 , dit is
handmatige Offset toegevoegd in iPC. Wanneer dit niet geselecteerd is, worden eventuele interne Offsets
omgezet naar Offset taak.
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6.4.2.4 Optimaliseren, standaard

Standaardoptimalisatie wordt vooral gebruikt voor het optimaliseren van bestanden die gebruikt worden in
een grafische Workflow.

Open curves verbinden

Curvesegmenten die dicht bij elkaar liggen, worden verbonden.
Selecteer Open curves verbinden om:

• de prestaties te verbeteren;
• de snijkwaliteit te verbeteren.
Specificeer d = Maximale afstand waarbij curveverbindingen toegestaan zijn.

Kleine curves verwerpen
Kleine, losstaande curve-elementen worden verworpen.
Selecteer Kleine curves verwerpen om:

• ongewenste curves en losse punten te verwijderen;
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• de prestaties te verbeteren;
• de snijkwaliteit te verbeteren.
Specificeer d = Maximaal formaat voor een curvesegment dat verworpen mag worden.

Oversneden vermijden

Lijnen worden gesneden en de richting wordt aangepast als de hoek boven een opgegeven limiet is.
Hiermee worden zichtbare mesoversneden vermeden.

Curverichting instellen

Specificeer een algemene regel voor de uitvoerrichting van curves.
Typisch gebruik:
Vaak is het zo dat tijdens het frezen de linkerkant van het pad een gladder oppervlak heeft dan de
rechterkant.
Gebruik deze functie om de kwaliteit van uw product te optimaliseren.

Richting van curve omkeren voor binnenste curves
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Specificeer een algemene regel voor de uitvoerrichting van curves.
Dit is een uitbreiding voor de functie Richting van curve instellen (zie hierboven).
Als het blauwe deel uw product is en u zowel buiten als binnen een glad oppervlak wilt, moet u de
curverichting voor de binnenste curve omkeren.

Offset taak verwijderen

Een eventuele Offset van (0,0) die gebruikt wordt in het Invoerbestand wordt genegeerd. De
linkeronderhoek van de Taak wordt geplaatst op het geselecteerde Reference Point + Materiaalpositie
+ Offset taak, alle gedefinieerd in Productie-instelling. Zie ook hoofdstuk  Positie op pagina 77 , dit is
handmatige Offset toegevoegd in iPC. Wanneer dit niet geselecteerd is, worden eventuele interne Offsets
omgezet naar Offset taak.

6.4.2.5 Optimaliseren, Voorbeeld maken
De functie Optimaliseren voor voorbeeld maken wordt normaal gebruikt voor het verkrijgen van een
maximale snij- en rilkwaliteit voor ontwerpen met Gegolfd en Vouwkarton.
Opgelet:

• De meeste bewerkingen met Voorbeeld maken worden alleen toegepast voor de Laagtypes Snede en
Rillen.

• De relevantie van deze functie hangt af van of er al dan niet een optimalisatie uitgevoerd wordt tijdens
de output van de CAD-/taakvoorbereidingssoftware.

De functies die beschikbaar zijn bij Optimaliseren voor voorbeeld maken zijn gelijkaardig aan de
optimalisatiefuncties in ArtiosCAD van Esko.

                                                                                                                                                                                                           120 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Gebruiksaanwijzing



Selecteer parameters binnen de volgende Categorieën:

• Algemeen : algemene optimalisatiefuncties.
• Ronde sleuven : functies voor het vermijden van scheuren in smalle sleuven.
• Oversnede & hoeken : functies voor het vermijden van scheuren en oversneden in hoeken.
• Overril : functies voor het verbeteren van de prestaties tijdens het rillen.

6.4.3.   Productievoorinstellingen

Menu Bar->Geavanceerd->Bronnen->Productievoorinstellingen

Een Productievoorinstelling beschrijft hoe de taak op de tafel wordt geproduceerd
Het bevat dezelfde informatie die ook is opgenomen in Geopende taak->Productie-instelling.
Zie  Geopende taak, Productie-instelling op pagina 67  voor meer informatie.

Productievoorinstellingen:
Lijst met beschikbare Productievoorinstellingen.
iPC wordt geleverd met een reeks Fabrieksinstellingen productievoorinstellingen.
Als u uw eigen Productievoorinstellingen voorbereidt, worden deze aan de lijst toegevoegd.

In het dialoogvenster zijn de volgende functies beschikbaar:
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Toevoegen
U kunt een nieuwe productievoorinstelling toevoegen. De inhoud van de voorinstelling moet in een open
taak worden bewerkt.

Verwijderen
Als u een van de Fabrieksinstellingen productievoorinstellingen selecteert, wordt deze knop uitgeschakeld.
U kunt uw eigen Productievoorinstellingen verwijderen.

Kopiëren
U kunt een productievoorinstelling kopiëren. De inhoud van de voorinstelling moet in een open taak worden
bewerkt.

Hernoemen
Als u een van de Fabrieksinstellingen productievoorinstellingen selecteert, wordt deze knop uitgeschakeld.
U kunt uw eigen Productievoorinstellingen hernoemen.

Details is een informatievenster waarin de huidige instellingen voor de geselecteerde
productievoorinstelling worden weergegeven. U kunt de tekst in het venster Beschrijving bewerken.

6.4.4.   Snijprofielen

Menu Bar->Geavanceerd->Bronnen

Een Snijprofiel is een container voor een geselecteerde set bestaande uit:
• Toolvoorinstelling
• Optimalisatievoorinstelling
• Productievoorinstelling

Snijprofielen zijn handig als dezelfde combinatie van Gereedschap-, Optimalisatie- en
Productievoorinstellingen voor verscheidene Materialen of Materiaalfamilies kan worden gebruikt.

• iPC wordt geleverd met een set Fabrieksinstelling Snijprofielen.
• U kunt uw eigen Snijprofiel aanmaken.

                                                                                                                                                                                                           122 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Gebruiksaanwijzing



Snijprofielen:
Dit is de lijst met beschikbare Snijprofielen.
Fabrieksinstelling Snijprofielen worden aangeduid met een pictogram.
Als u uw eigen Snijprofiel voorbereidt, wordt dit profiel aan de lijst toegevoegd.

Toevoegen
Uw eigen Snijprofiel aanmaken.
Zie  Details Snijprofiel op pagina 124  voor meer informatie over aanmaken en bewerken.

Verwijderen
U kunt uw eigen Snijprofiel verwijderen.
Als u een van de Fabrieksinstelling Snijprofielen selecteert, wordt deze knop uitgeschakeld.

Hernoemen
Als u een van de Fabrieksinstelling Snijprofielen selecteert, wordt deze knop uitgeschakeld.
U kunt uw eigen Snijprofielen hernoemen.

Kopiëren
Uw eigen Snijprofiel aanmaken op basis van een kopie van het geselecteerde profiel.
Zie  Details Snijprofiel op pagina 124  voor meer informatie over aanmaken en bewerken.
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6.4.4.1 Details Snijprofiel

Naam Snijprofiel:
Dit is de naam van het Snijprofiel dat u gaat bewerken.

Beschrijving
Voer ter referentie een beschrijving van het Snijprofiel in.

Toolvoorinstelling
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de juiste Toolvoorinstelling.
In het informatievenster is de volgende informatie over de geselecteerde Toolvoorinstelling beschikbaar:

• Laagtype
• Corresponderende Tool
• Van toepassing op - lijst met materialen gedefinieerd om van toepassing te zijn op deze

Toolvoorinstelling.
Opmerking: als u voor een specifiek materiaal een Snijprofiel aanmaakt, dient u een Toolvoorinstelling toe
te wijzen die op dat materiaal van toepassing is.

Optimalisatievoorinstelling
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de juiste Optimalisatievoorinstelling.

Productievoorinstelling
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de juiste Productievoorinstelling.
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6.4.5.   Mijn materialen

Menu Bar->Geavanceerd->Bronnen->Mijn materialen

6.4.5.1 Mijn materialen bewerken

Materiaalnaam
De naam van het geselecteerde materiaal wordt hier weergegeven.

Materiaalfamilie
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de Materiaalfamilie waartoe dit materiaal behoort.

Dikte
Hier wordt de materiaaldikte gespecificeerd.
De waarde wordt in mm of inch weergegeven.
U kunt waarden als 0,2 inch invoeren, ongeacht de eenhedeninstelling.

Uiterlijk
Deze selectie bepaalt het detectiealgoritme voor het waarnemen van registratiemarkeringen en randen op
verschillende oppervlakken (materialen).
Beschikbare selecties:

• Standaard: past een standaardalgoritme toe.
• Textielweefsel: maakt gebruik van technieken die geoptimaliseerd zijn voor dit soort materiaal.
• Rasterpatroon: maakt gebruik van technieken die geoptimaliseerd zijn voor dit soort materiaal.
• Flexo: maakt gebruik van technieken die geoptimaliseerd zijn voor dit soort materiaal.
• Laag contrast: maakt gebruik van technieken die geoptimaliseerd zijn voor dit soort materiaal.
• Lage printkwaliteit: maakt gebruik van technieken die geoptimaliseerd zijn voor dit soort materiaal.
• Flexo op vilt: maakt gebruik van technieken die geoptimaliseerd zijn voor dit soort materiaal.
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Materiaalmeting
Selecteer het volgende uit de vervolgkeuzelijst:

• Geoptimaliseerde meting. Materiaal wordt gemeten bij twee tegengestelde hoeken van de Taak.
• Meten bij Laserpositie. Een meting van de materiaaldikte wordt uitgevoerd in de huidige positie van de

Laseraanwijzer.
• Niet meten. Informatie over huidige materiaaldikte wordt gebruikt.

Extra toollift voor onregelmatig materiaal
Selecteer deze functie als uw materiaal een oneven oppervlak heeft.
Voorkom dat de tool in het materiaal krast.

6.4.5.2 Snijprofiel gebruiken om snij-instellingen te definiëren

Menu Bar->Geavanceerd->Bronnen->Mijn materialen->Tabblad Snijden

Snijprofiel
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst een gepast Snijprofiel.
De vervolgkeuzelijst toont Snijprofielen die op dit materiaal van toepassing zijn.
Als u een Snijprofiel selecteert, selecteert u een combinatie van Toolvoorinstelling,
Optimalisatievoorinstelling en Productievoorinstelling.
De daadwerkelijke combinatie wordt weergegeven in het dialoogvenster.

OPMERKING: Snijprofielen genieten in een paar situaties de voorkeur boven Materiaalspecifieke
instellingen:
1. Als dezelfde combinatie van Gereedschap-, Optimalisatie- en Productievoorinstellingen voor

verscheidene Materialen of Materiaalfamilies kan worden gebruikt.
2. In sommige upstreamtoepassingen kunnen Snijprofielen worden geselecteerd en aan
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het invoerbestand voor iPC worden toegevoegd; dit geldt niet voor Materiaalspecifieke
instellingen.

6.4.5.3 Materiaal gebruiken om snij-instellingen te definiëren

Gebruik deze functie om een combinatie van Toolvoorinstelling, Optimalisatievoorinstelling en
Productievoorinstelling geschikt voor het daadwerkelijke materiaal voor te bereiden.

Toolvoorinstelling
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst een gepaste Toolvoorinstelling.
De vervolgkeuzelijst toont Toolvoorinstellingen die op dit materiaal van toepassing zijn.
De Laagtypes en corresponderende tools worden weergegeven.
Via Alles weergeven worden alle toolvoorinstellingen vermeld, niet alleen degene die van toepassing zijn op
het geselecteerde materiaal. Zie  Toolvoorinstellingen op pagina 112 .
Op huidig materiaal toepassen verschijnt als een toolvoorinstelling wordt geselecteerd die niet reeds wordt
toegepast. Door op deze knop te drukken, wordt de toolvoorinstelling op het huidige materiaal toegepast.

Optimalisatievoorinstelling
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst een gepaste Optimalisatievoorinstelling.

Productievoorinstelling
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst een gepaste Productievoorinstelling.
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6.4.5.4 Materiaalformaat specificeren

Het materiaal kan in verschillende Materiaalformaten beschikbaar zijn.
Gebruik dit dialoogvenster om de lijst met Materialen te beheren en om een juist Materiaal voor deze
Toolvoorinstelling te selecteren.

OPMERKING: Goed gedefinieerde Materiaalformaten zijn een vereiste voor het aanmaken van
Geneste opmaken.

Formaten
Dit is een lijst met gedefinieerde Materialen.
Als u voor dit materiaal een nieuw vel voorbereidt, wordt het vel aan de lijst toegevoegd.

Toevoegen
Er wordt een nieuw vel aan de lijst toegevoegd.

Verwijderen
Het geselecteerde vel wordt uit de lijst verwijderd.

Naam
Hier kunt u de naam van het geselecteerde vel bewerken.

Breedte/lengte
Hier wordt de naam van het vel gespecificeerd.
De waarden worden in mm weergegeven, maar u kunt een getal als 50 inches invoeren.

Roltoevoer
Hier wordt aangegeven dat u een materiaalrol hebt.

Richting van groef/korrel
Hier wordt uit de vervolgkeuzelijst de groefrichting geselecteerd.
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Gebruik als standaard
Hier kunt u specificeren of dit formaat automatisch geselecteerd moet worden bij het openen van een taak
waarbij dit materiaal wordt gebruikt.

6.4.6.   Materiaalfamilies

Materiaalfamilies is in essentie een lijst met namen.
We gebruiken Materiaalfamilies om de selectie van Toolvoorinstellingen te vereenvoudigen.
De volgorde is als volgt:

Toolvoorinstelling definiëren

Als u een Toolvoorinstelling definieert, specificeert u op welk Materiaal of op welke Materiaalfamilie de
Toolvoorinstelling van toepassing is.
Zoals u in het voorbeeld kunt zien, zijn Toolvoorinstelling 1 en Toolvoorinstelling 3 allebei van toepassing op
Materiaalfamilie 1.

Toolvoorinstelling selecteren
Als u voor een taak wordt gevraagd om Toolvoorinstelling te selecteren, wordt u eerst gevraagd om
Materiaalfamilie te specificeren.
In de lijst met beschikbare Toolvoorinstellingen worden alleen de opties weergegeven die op de
geselecteerde Materiaalfamilie van toepassing zijn.

Op deze manier worden alleen de relevante opties weergegeven.

                                                                                                                                                                                                           129 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Gebruiksaanwijzing



6.4.6.1 Materiaalfamilies beheren

Menu Bar->Geavanceerd->Bronnen->Materiaalfamilies

Materiaalfamilies:
Dit is het overzicht van beschikbare Materiaalfamilies.
Als u uw eigen Materiaalfamilie voorbereidt, wordt deze familie aan de lijst toegevoegd.

Toevoegen
Uw eigen Materiaalfamilie aanmaken.

Verwijderen
Geselecteerde Materiaalfamilie verwijderen.

Hernoemen
Geselecteerde Materiaalfamilie hernoemen.

Raadpleeg Toolvoorinstellingen  voor meer informatie over hoe u een Materiaalfamilie op een
Toolvoorinstelling toepast.

6.4.6.2 Materiaalfamilies selecteren

Geopende taak->Lagen->Toolvoorinstelling
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Dit is de enige Toolvoorinstelling-selectie waarbij u om Materiaalfamilie wordt gevraagd.

6.4.7.   Toewijzingsvoorinstellingen

Menubalk->Geavanceerd->Bronnen->Toewijzingsvoorinstellingen

Een Toewijzingsvoorinstelling definieert hoe de curves in het invoerbestand toegewezen worden aan
iPC-lagen gekoppeld aan verschillende laagtypes. Correcte laagtypes zijn een vereiste voor het automatisch
toepassen van toolinformatie van materiaalspecifieke toolvoorinstellingen. Zie ook  Toolvoorinstellingen op
pagina 112 .
Een toewijzingsvoorinstelling bestaat uit een set toewijzingsregels voor elk bestandsformaat dat iPC kan
importeren.

De curvekenmerken in het invoerbestand worden afhankelijk van het bestandsformaat op verschillende
manieren gedefinieerd. Dit gebeurt veelal per laagnaam, lijntype, P-nummers en kleur.

6.4.7.1 Toewijzingsvoorinstellingen beheren

Menubalk->Geavanceerd->Bronnen->Toewijzingsvoorinstellingen
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Toewijzingsvoorinstellingen:
Dit is de lijst met beschikbare Toewijzingsvoorinstellingen.
Er is een set Fabrieksinstellingen toewijzingsvoorinstellingen beschikbaar.
Als u uw eigen Toewijzingsvoorinstellingen aanmaakt, worden deze aan de lijst toegevoegd.
U kunt de Fabrieksinstellingen toewijzingsvoorinstellingen inzien, maar niet wijzigen.

Toevoegen
Een eigen Toewijzingsvoorinstelling aanmaken.

Verwijderen
U kunt uw eigen Toewijzingsvoorinstellingen wel verwijderen.
Als u een van de Fabrieksinstellingen toewijzingsvoorinstellingen selecteert, wordt deze knop
uitgeschakeld.

Hernoemen
U kunt uw eigen Toewijzingsvoorinstellingen wel hernoemen.
Als u een van de Fabrieksinstellingen toewijzingsvoorinstellingen selecteert, wordt deze knop
uitgeschakeld.

Kopiëren
Uw eigen Toewijzingsvoorinstelling aanmaken op basis van een kopie van de geselecteerde voorinstelling.

Beschrijving
Er wordt een beschrijving van de geselecteerde Toewijzingsvoorinstelling getoond.
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Mapping voor verschillende bestandsformaten
Voor de geselecteerde Toewijzingsvoorinstelling:

• Dit is een overzicht waarin de Mapping wordt getoond die voor de verschillende bestandsformaten is
inbegrepen.

• Er zijn geen aanpassingen beschikbaar.
Zie hieronder voor meer informatie over uw eigen Toewijzingsvoorinstellingen.

UW EIGEN TOEWIJZINGSVOORINSTELLING AANMAKEN

U kunt uw eigen Toewijzingsvoorinstelling maken door in het dialoogvenster Toewijzingsvoorinstellingen de
optie Toevoegen of Kopiëren te selecteren.
Eerst wordt u om een naam voor de Toewijzingsvoorinstelling gevraagd.
Voer de gewenste naam in en druk op OK om verder te gaan naar het dialoogvenster
Toewijzingsvoorinstelling bewerken:

Beschrijving
Voer een een beschrijving in als u uw eigen Toewijzingsvoorinstelling aanmaakt.

Mapping voor verschillende bestandsformaten

Kongsberg-toewijzing
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de te gebruiken Mapping.

ARD-toewijzing
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de te gebruiken Mapping.

CF2-toewijzing
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de te gebruiken Mapping.

DDES2-toewijzing
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de te gebruiken Mapping.

DFX-toewijzing
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de te gebruiken Mapping.

PDF-toewijzing
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de te gebruiken Mapping.

i-scripttoewijzingen
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de te gebruiken Mapping.

U kunt de Fabrieksinstellingen toewijzingen niet aanpassen.
Als u een aangepaste Mapping wilt toevoegen aan uw Toewijzingsvoorinstelling, dient u in het menu
Toewijzingsacties uw eigen Mapping aan te maken:

TOEWIJZINGSACTIES

Toevoegen
Een nieuwe Mapping toevoegen aan dit bestandsformaat.
Zie hieronder voor meer informatie over hoe u uw eigen Mapping kunt aanmaken en bewerken.
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Verwijderen
Deze Mapping verwijderen. U dient een van uw eigen Toewijzingen te selecteren (dit is een vereiste).

Weergeven
De geselecteerde Mapping bekijken.

Kopiëren
Een nieuwe Mapping aan dit bestandsformaat toevoegen op basis van een kopie van de geselecteerde
Mapping.
Zie hieronder voor meer informatie over hoe u uw eigen Mapping kunt aanmaken en bewerken.
EEN EIGEN MAPPING AANMAKEN

U kunt uw eigen Mapping aanmaken door in het dialoogvenster de optie Toewijzingsacties Toevoegen of
Kopiëren te selecteren.
Eerst wordt u om een naam voor de Mapping gevraagd.
Voer de gewenste naam in en druk op OK om verder te gaan naar het dialoogvenster Toewijzing bewerken:

Een Toewijzing is eigenlijk een tabel met regels voor het converteren van het invoerbestand naar iPC-lagen
die gekoppeld zijn aan verschillende laagtypes. De regels worden van boven naar onder uitgevoerd. Curves
met dezelfde kenmerken kunnen toegewezen worden aan verschillende iPC-lagen van verschillende
laagtypes om curves met meerdere tools te produceren.
Er zijn verschillende regels voor verschillende formaten.

Naam voorinstelling
Voer hier een naam in voor de nieuwe Mapping.

Nieuw
Hiermee kunt u een nieuwe lijn toevoegen aan de tabel.

Dupliceren
Hiermee kunt u een duplicaat maken van de geselecteerde lijn in de tabel om een gelijkaardige regel aan te
maken in de Mapping-tabel.
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Omhoog verplaatsen
Hiermee kunt u de geselecteerde lijn een stap omhoog verplaatsen.

Omlaag verplaatsen
Hiermee kunt u de geselecteerde lijn een stap omlaag verplaatsen.

Verwijderen
Hiermee kunt u de geselecteerde lijn verwijderen.
MAPPING VOOR VERSCHILLENDE FORMATEN

Standaard-ACM-formaat voor Kongsberg

Type registratiemarkering
Het Type registratiemarkering specificeren dat in
het Invoerbestand wordt gebruikt

P-nummer
Nummer dat wordt gebruikt om de verschillende
lijntypes van het Invoerbestand te identificeren.

PDF-formaat

Tekst negeren
De tekst in het Invoerbestand wordt verworpen.

Verkleinvak importeren
Specificeer hier of een Doos bijsnijden inbegrepen
moet zijn.
Verkleinvak = omliggende rechthoek.

iPC-laagnaam
iPC-laagnaam voor Doos bijsnijden.

iPC-laagtype
iPC-laagtype voor Doos bijsnijden.
Laagtype  voor Doos bijsnijden.
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ARD-formaat - native formaat van ArtiosCAD

Afmetingen en tekst importeren
Selecteer of afmetingen en tekst geïmporteerd moeten worden. Alleen van toepassing voor plotten.

Importeren als voorbeeld met inkepingen
Selecteer of inkepingen geïmporteerd moeten worden. Merk op dat lijntypes die beschikbaar zijn voor
toewijzing met deze selectie zullen wijzigen.

Kant omhoog
Selecteer of de binnenzijde dan wel de buitenzijde van het ontwerp na het importeren naar boven gericht
is.
Om de zijde zoals in ArtiosCAD gedefinieerd naar boven gericht te houden, selecteert u Zoals ontworpen.

Complexe lijntypes uitbreiden
Selecteer of complexe lijntypes in het ARD-bestand uitgebreid worden naar een aantal snij- en in
sommige gevallen rillijnen. Toepassen voor perforatielijnen, ritslijnen enz.

Continue lijnen aanmaken voor Perforatiewiel
Wanneer Complexe lijntypes uitbreiden geactiveerd is, krijgen de perforatielijnen een perforatiepatroon
voor het snijden met een mes. Als de tool Perforatiewiel moet worden gebruikt, kunnen de
perforatielijnen met deze functie ononderbroken worden gehouden.

Algemeen
Afhankelijk van het bestandsformaat kunnen de parameters van het Invoerbestand verschillen.

iPC-laagnaam
De Laagnaam om te gebruiken in iPC.
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iPC-laagtype
Het Laagtype  om te gebruiken in iPC.

6.5.   Tafelvoorinstellingen

Tafelvoorinstelling definieert enkele basisfuncties van het systeem zoals veltoevoer, roltoevoer en meer.

Tafelvoorinstelling selecteren

Geopende taak->Productie-instelling->Materiaalbehandeling->Tafelvoorinstelling

OPMERKING: Alleen Tafelvoorinstellingen die voor de huidige machineconfiguratie geconfigureerd
zijn, kunnen geselecteerd worden.

6.5.1.   Beschikbare tafelvoorinstellingen

 

De volgende tafelvoorinstellingen zijn geïnstalleerd (afhankelijk van de machineconfiguratie):
1. Parkeren na taak
2. Roltoevoer
3. Veltoevoer
4. Handmatige Veltoevoer
5. MultiZone-productie
6. MultiZone-productie met robot
7. Laden - uitladen met Robot
8. Toevoer/stapelaar-productie
9. Toevoerproductie met onderzijdecamera
10. Toevoer/stapelaar-productie met onderzijdecamera
11. Mermaid Flexo-automatisering

6.5.1.1 Park After Table
Leg voor het starten het eerste vel op het tafelblad.
1 - Wanneer er op Start wordt gedrukt, gebeurt het volgende:

• kopie 1 wordt geproduceerd, of
• het aantal kopieën opgegeven door Herhalen na interval wordt geproduceerd.
2 - De toolkop wordt verplaatst naar de Parkeerpositie.
3 - Materiaal vervangen wordt weergegeven in Machinepaneel .
4 - De operator moet het materiaal op dezelfde positie leggen en vervolgens op Start drukken.
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5 - De resterende kopieën worden op dezelfde manier geproduceerd tot het opgegeven Aantal kopieën
geproduceerd is.
De vacuümfunctie en Omgekeerde luchtstroom worden automatisch in- en uitgeschakeld als een integraal
onderdeel van dit proces.

Voor deze tafelvoorinstelling is de volgende extra instelling beschikbaar:
• Handmatige vacuümbediening op pagina 143
• Omgekeerde luchtstroom na laatste kopie

6.5.1.2 Roltoevoer

Toevoerrol en Transportband vereist.
De eerste kopie op de rol moet voor het starten op het tafelblad gelegd worden.
1 - Wanneer er op Start wordt gedrukt, wordt kopie 1, of het aantal kopieën opgegeven door Herhalen na
interval, geproduceerd.
2 - Het dwarsstuk wordt naar de achterzijde van de Snijtafel verplaatst om de transportband en de rol naar
voor te brengen. De toevoerafstand wordt gedefinieerd middels stopafstanden (gedefinieerd in Herhalen na
interval).
3 - De tweede kopie wordt geproduceerd. (De eerste registratiemarkeringen zullen handmatig
geïdentificeerd moeten worden, tenzij de stapafstand correct opgegeven is.)
4 - Het dwarsstuk voert de volgende kopie aan (de registratiemarkeringen worden nu automatisch
geïdentificeerd).
5 - De sequentie wordt voortgezet tot het opgegeven Aantal kopieën geproduceerd is.
De vacuümfunctie en Omgekeerde luchtstroom worden automatisch in- en uitgeschakeld als een integraal
onderdeel van dit proces.

Voor deze Tafelvoorinstelling zijn de volgende extra instellingen beschikbaar:
• Dubbele omgekeerde luchtstroom na toevoer op pagina 142
• Tafel overslaan indien registratiemarkering of hoek niet gevonden op pagina 144
• Tafel overslaan na op pagina 144

6.5.1.3 Veltoevoer

Papiertoevoer/Plaattoevoer en Transportband vereist.
Begin zonder vel op het tafelblad.
1 - Wanneer er op Start wordt gedrukt.

• Het aantal vellen dat gedefinieerd is bij Vellen voorladen (standaard 1) wordt door de Papiertoevoer en
de transportband + het dwarsstuk op het tafelblad geplaatst.

• De toevoerafstand wordt gedefinieerd middels Toevoerlengte vel, en wordt eventueel aan de voorzijde
van de tafel aangevoerd als Toevoeren aan voorzijde tafel geselecteerd is.

2 - Het eerste vel, of het aantal kopieën opgegeven door Herhalen na interval in de Y-richting, wordt
geproduceerd terwijl de Papiertoevoer het volgende vel ophaalt. De eerste regmark moet handmatig
geïdentificeerd worden.
3 - Het dwarsstuk wordt naar de achterzijde van de tafel verplaatst om de transportband en het vel naar
voor te brengen.
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4 - De tweede kopie wordt geproduceerd. Normaal worden de registratiemarkeringen nu automatisch
gevonden.
5 - De Sheet Feeder zal tegelijk het volgende vel ophalen, en leert tijdens de eerste kopieën wanneer de
handeling gestart moet worden om het vel op tijd aan te voeren.
6 - Het dwarsstuk zal het volgende vel toevoeren.
7 - De sequentie wordt voortgezet tot het opgegeven Aantal kopieën geproduceerd is.
De vacuümfunctie en Omgekeerde luchtstroom worden automatisch in- en uitgeschakeld als een integraal
onderdeel van dit proces.

Voor deze Tafelvoorinstelling zijn de volgende extra instellingen beschikbaar:
• Dubbele omgekeerde luchtstroom na toevoer op pagina 142
• Toevoeren aan voorzijde tafel op pagina 143
• Toevoerlengte vel op pagina 143
• Vellen voorladen op pagina 144
• Voorladen overslaan van eerste vel op pagina 144
• Tafel overslaan indien registratiemarkering of hoek niet gevonden op pagina 144
• Tafel overslaan na op pagina 144

6.5.1.4 Handmatige Veltoevoer

Vereist transportband.
Handmatige Veltoevoer werkt op dezelfde manier als  Veltoevoer op pagina 138 , maar vereist geen
ander automatiseringsapparaat dan de transportband. De gebruiker plaatst het vel handmatig aan de
achterkant van de tafel terwijl de machine de actuele kopie snijdt. Zodra dat gedaan is, voert de machine
het vel verder en gaat ze door met de productie totdat het ingestelde aantal kopieën is bereikt.

Voor deze Tafelvoorinstelling zijn de volgende extra instellingen beschikbaar:
• Dubbele omgekeerde luchtstroom na toevoer op pagina 142
• Toevoeren aan voorzijde tafel op pagina 143
• Toevoerlengte vel op pagina 143
• Voorladen overslaan van eerste vel op pagina 144
• Vellen voorladen op pagina 144

6.5.1.5 MultiZone-productie

Zie afzonderlijk deel  MultiZone-productie op pagina 256 .

6.5.1.6 MultiZone production met robot

Er is een Robotcel met multizonegrijper vereist.
Zie het einde van het hoofdstuk  Automatiseringsapparaten op pagina 283
In de In-stapel wordt een stapel vellen geplaatst.
1. Wanneer er op Start wordt gedrukt,
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2. komt het Dwarsstuk tot stilstand in zone 2.
3. De robot meet de hoogte van de Uit-stapel.
4. Het eerste vel wordt van de In-stapel gepakt en in zone 1 geplaatst.
5. De machine converteert het vel in zone 1 en de robot laadt het vel in zone 2.
6. De robot komt boven zone 1 tot stilstand.
7. Wanneer conversie is voltooid, beweegt het Dwarsstuk naar zone 2 en wordt het vel in die zone

geconverteerd.
8. Het geconverteerde vel in zone 1 wordt op de Uit-stapel geplaatst.
9. Er wordt een nieuw vel in zone 1 geplaatst en de robot komt boven zone 2 tot stilstand.
10. Wanneer zone 2 is geconverteerd, beweegt het Dwarsstuk naar zone 1 en wordt de conversie hier in

gang gezet.
11. Het vel in zone 2 wordt verwijderd en er wordt een nieuw vel in de zone geplaatst.
12. De sequentie 6-11 wordt herhaald tot alle vellen zijn geproduceerd.

6.5.1.7 Laden - uitladen met Robot

Er is een Robotcel met multizonegrijper vereist.
Zie het einde van het hoofdstuk  Automatiseringsapparaten op pagina 283
In de In-stapel wordt een stapel vellen geplaatst.
1. Wanneer er op Start wordt gedrukt,
2. wordt het Dwarsstuk aan het eind van de tafel geplaatst.
3. De robot meet de hoogte van de Uit-stapel.
4. Het eerste vel wordt van de In-stapel gepakt en op de tafel geplaatst.
5. De robot komt boven de tafel tot stilstand.
6. De machine converteert het eerste vel.
7. Wanneer de conversie is voltooid, wordt het Dwarsstuk naar het einde van de tafel verplaatst.
8. Het geconverteerde vel wordt op de Uit-stapel geplaatst.
9. De sequentie 4-8 wordt herhaald tot alle vellen zijn geconverteerd.

6.5.1.8 Toevoer/stapelaar-productie

i-BF-plaattoevoer en i-MS-materiaalstapelaar vereist.
Transportband vereist.

Deze Tafelvoorinstelling vereist dat voor de machine een transportband, toevoer en stapelaar zijn
geïnstalleerd.
Productie is ononderbroken en het vel wordt van de toevoer gepakt en door de transportband op de tafel
geplaatst. De toevoerlengte wordt bepaald door de gespecificeerde velgrootte. De velgrootte wordt gebruikt
om de toevoerlengte te bepalen hoe het Toevoer-stapelaarsysteem het efficiëntst wordt ingezet; gelijktijdig
en sequentieel laden/uitladen wordt geselecteerd.
• Gelijktijdig laden en uitladen is de efficiëntste manier om te produceren. Dit kan alleen worden

gerealiseerd als het vel klein genoeg is om niet over te steken op de stapelaaropnamepositie op de tafel
terwijl deze wordt gesneden.
Wanneer een taak wordt gesneden, wordt er een nieuw vel op de tafel geplaatst en wordt het eerder
gesneden vel op binnen dezelfde toevoer op het uitlaadgebied van de stapelaar geplaatst. De stapelaar
ontvangt een signaal en verwijderd het vel terwijl de nieuwe kopie op de tafel wordt geproduceerd.
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• Sequentieel laden en uitladen wordt geselecteerd wanneer het vel te groot is voor gelijktijdige
productie. Het vel wordt in het opnamegebied van de stapelaar verwerkt en gesneden. Wanneer een
vel is gesneden, wordt het vel van de snijtafel verwijderd voordat de volgende kopie op de tafel wordt
geplaatst.
Registratie van de taak/het vel gebeurt volgens de gespecificeerde methode gedefinieerd onder
registratie in het tabblad Productie. Zodra de productie is voltooid, komt de toolkop tot stilstand op de
positie ingesteld onder Parking toolkop. Vacuüm wordt tijdens productie automatisch ingeschakeld en
automatisch uitgeschakeld op het moment dat de taak wordt aangevoerd, gestopt of voltooid.
De sequentie wordt herhaald tot het gespecificeerde aantal kopieën is geproduceerd.
Vacuüm wordt tijdens productie automatisch ingeschakeld en automatisch uitgeschakeld op het
moment dat de taak wordt aangevoerd, gestopt of voltooid.

Voor deze Tafelvoorinstelling zijn de volgende extra instellingen beschikbaar:

• Dubbele omgekeerde luchtstroom na toevoer op pagina 142
• Voorladen overslaan van eerste vel op pagina 144
• Tafel overslaan indien registratiemarkering of hoek niet gevonden op pagina 144
• Tafel overslaan na op pagina 144

6.5.1.9 Toevoerproductie met onderzijdecamera

Plaattoevoer, Onderzijdecamera en Transportband vereist.
Dit is een Tafelvoorinstelling voor gebruik van de Plaattoevoer en Onderzijdecamera, zodat er vanaf de
achterzijde van het bedrukte vel ook productie kan worden uitgevoerd.
Het Onderzijdecamerasysteem scant het vel vanaf de onderzijde, lokaliseert de Registratiemarkeringen,
randen en hoeken van het vel, en berekent vervolgens de taakpositie relatief aan de hoeken van het vel. Na
de toevoer registreert de bovenste camera de hoek en wordt de juiste plaatsing toegepast.
Voeg de materiaalgrootte toe in Geavanceerd > Bronnen > Mijn materialen.
De materiaalgrootte moet correct ingesteld worden zodat de toevoer de correcte afstand toevoert en de
camera het vel correct scant.
De sequentie is gelijkaardig aan het bovenstaande "Veltoevoer - vooraf toevoeren", maar wordt
gebruikt met Plaattoevoer in plaats van met Papiertoevoer, en met Onderzijdecamera in plaats van
bovenzijdecamera om registratiemarkeringen te lokaliseren.

Voor deze Tafelvoorinstelling zijn de volgende extra instellingen beschikbaar:
• Dubbele omgekeerde luchtstroom na toevoer op pagina 142
• Toevoeren aan voorzijde tafel op pagina 143
• Toevoerlengte vel op pagina 143
• Vellen voorladen op pagina 144
• Voorladen overslaan van eerste vel op pagina 144
• Tafel overslaan indien registratiemarkering of hoek niet gevonden op pagina 144
• Tafel overslaan na op pagina 144
• Materiaal omdraaien op pagina 145

6.5.1.10 Toevoer/stapelaar-productie met onderzijdecamera

i-BF-plaattoevoer en i-MS-materiaalstapelaar vereist.
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Transportband vereist.
Onderzijdecamera vereist.

Deze Tafelvoorinstelling heeft dezelfde Workflow als Toevoer-stapelaarproductie, met de uitzondering dat
de Onderzijdecamera wordt gebruikt.
Het Onderzijdecamerasysteem scant het vel vanaf de onderzijde, lokaliseert de Registratiemarkeringen,
randen en hoeken van het vel, en berekent vervolgens de taakpositie relatief aan de hoeken van het vel. Na
de toevoer registreert de bovenste camera de hoek en wordt de juiste plaatsing toegepast.

Voor deze Tafelvoorinstelling zijn de volgende extra instellingen beschikbaar:
• Dubbele omgekeerde luchtstroom na toevoer op pagina 142
• Voorladen overslaan van eerste vel op pagina 144
• Tafel overslaan indien registratiemarkering of hoek niet gevonden op pagina 144
• Tafel overslaan na op pagina 144
• Materiaal omdraaien op pagina 145

6.5.1.11 Mermaid Flexo-automatisering

Een transportband en verbinding met een Mermaid-automatiseringsserver is vereist (zie 
Automatiseringsapparaten op pagina 283 ).
Wanneer u op Start drukt, schakelt iPC over naar de inactieve modus tot er een flexo-plaat vanaf een
waseenheid op de achterzijde van de tafel wordt geplaatst en er informatie over de te produceren taak,
inclusief materiaalspecificaties, vanaf de server wordt verzonden.

Na het laden via de transportband en versnijden van de plaat geeft iPC feedback aan de server en schakelt
iPC terug over naar de inactieve modus tot een volgende plaat op de tafel geplaatst wordt en nieuwe
taakinformatie ontvangen wordt.

Het materiaal en de voorinstellingen moeten volledig gedefinieerd zijn om de productie automatisch te
doen verlopen.

Voor deze Tafelvoorinstelling zijn de volgende extra instellingen beschikbaar:
• Dubbele omgekeerde luchtstroom na toevoer op pagina 142
• Toevoeren aan voorzijde tafel op pagina 143
• Toevoerlengte vel op pagina 143
• Voorladen overslaan van eerste vel op pagina 144
• Vellen voorladen op pagina 144
• Tafel overslaan indien registratiemarkering of hoek niet gevonden op pagina 144
• Tafel overslaan na op pagina 144

6.5.2.   Extra instellingen

6.5.2.1 Dubbele omgekeerde luchtstroom na toevoer
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Er wordt een extra Omgekeerde luchtstroom-sequentie uitgevoerd om kreuken uit het materiaal te
verwijderen.

6.5.2.2 Handmatige vacuümbediening
De vacuümbediening is niet opgenomen in de tafelvoorinstelling, maar wordt gebruikt via knoppen op het
bedieningspaneel.

6.5.2.3 Toevoeren aan voorzijde tafel

De vellen worden automatisch toegevoerd aan de voorzijde van de tafel.
De toevoerlengte wordt berekend met de parameters Afstand tafel tot toevoer en Lengte werkgebied in
het dialoogvenster Opties.
Opmerking: deze functie kan alleen worden gebruikt voor handelingen met de Papiertoevoer.

6.5.2.4 Toevoerlengte vel

Hiermee kunt u de afstand instellen waarmee uw machine de vellen zal toevoeren wanneer een
Papiertoevoer wordt gebruikt.
Het correct instellen van de waarde zorgt voor een minimale toevoertijd. De Toevoerlengte is gewoonlijk
ongeveer gelijk aan de vellengte, of iets groter.
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Als er zich tegelijk meerdere vellen op de tafel bevinden, kan de lengte iets kleiner worden ingesteld.
Meerdere vellen op de tafel zorgen voor een maximalisering van de vacuümfixatiekracht.
Opmerking: deze functie kan alleen worden gebruikt voor handelingen met de Papiertoevoer.

6.5.2.5 Vellen voorladen

Specificeer het aantal vellen dat bij het begin van de productie geladen moet worden.
Gebruik deze functie wanneer u meer dan één vel moet laden voor de productie start.

6.5.2.6 Voorladen overslaan van eerste vel

Gebruik deze functie wanneer het eerste vel al op de tafel geplaatst is. Als de Onderzijdecamera wordt
gebruikt, zal de laatst gescande afbeelding opnieuw voor de Taak gebruikt worden.
Opmerking: deze functie kan alleen worden gebruikt voor handelingen met de Papiertoevoer of
Plaattoevoer.

6.5.2.7 Tafel overslaan indien registratiemarkering of hoek niet gevonden

Als Registratiemarkeringen of hoeken niet worden gevonden, zal iPC automatisch de Tafel overslaan tijdens
producties met Veltoevoer of Roltoevoer.
De functie Tafel overslaan laat iPC toe om met minder menselijke tussenkomst te draaien door productie-
onderbrekingen door verkeerd geladen vellen of beschadigde Registratiemarkeringen of hoeken
automatisch te vermijden.
Opmerking: als er op twee opeenvolgende vellen geen Registratiemarkeringen of hoeken worden
gevonden, zal de uitvoering gestopt worden.

6.5.2.8 Tafel overslaan na
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Als u een aantal seconden invoert in het veld Tafel overslaan na, wordt het overslaan van de tafel vertraagd.
Gebruik deze functie om tijd te voorzien voor handmatige correctie.

6.5.2.9 Materiaal omdraaien

Gebruik deze functie om na te gaan of het vel rond de lengte of breedte van de tafel werd gekanteld. Zie
de definitie van Kantelen over lengte en Kantelen over breedte aan het eind van hoofdstuk  Taak inclusief
Bewerken vanaf onderkant op pagina 249 .
Opmerking: deze functie kan alleen worden gebruikt voor handelingen met de Onderzijdecamera.

6.6.   Over Registratie

6.6.1.   Registratiemarkeringen toevoegen

Om een perfecte uitlijning voor Afdrukken tot snede te bekomen, moeten alle afdruktaken die uitgevoerd
zullen worden met uw iPC-machine registratiemarkeringen bevatten.
Door zowel aan de afdruk- als aan de snijbestanden registratiemarkeringen toe te voegen, bezorgt u iPC de
nodige informatie om het Snijpad naar de Gedrukte afbeelding te registreren.
De plaatsing van en het totale aantal registratiemarkeringen zijn afhankelijk van de vereiste snijtolerantie en
de voorspelde hoeveelheid vervorming.
i-cut Layout is een softwarepakket van Esko met functies voor de automatisering van het proces voor het
toevoegen van registratiemarkeringen.
Hetzelfde algoritme wordt gebruikt in ai-cut (dit is een speciale invoegtoepassing voor Illustrator®).
Door deze tools te gebruiken, kunt u het proces van het toevoegen van registratiemarkeringen beduidend
vereenvoudigen, maar toch blijft het belangrijk om de basisconcepten die in dit deel worden uitgelegd te
begrijpen.
Zie  ai-cut gebruiken op pagina 344  voor meer informatie over ai-cut.

Slechte triangulatie van vervormde afbeelding met
slechts vier registratiemarkeringen.

Betere triangulatie van vervormde afbeelding met
acht registratiemarkeringen.
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Als u de registratiemogelijkheden van iPC begrijpt, zal dit u helpen te besluiten hoeveel regmarks er aan uw
taak moeten worden toegevoegd en waar die regmarks moeten worden geplaatst. Bekijk het hoofdstuk 
Registratietypes op pagina 73  voor meer informatie over registratie.
Om de best mogelijke compensatie te verkrijgen, moeten er registratiemarkeringen in een
driehoeksverhouding ten opzichte van elkaar rond en (indien mogelijk) in het snijpad worden geplaatst.
Taken met hogere snijtoleranties vereisen meer registratiemarkeringen.
Hoe meer regmarks, hoe kleiner elk getrianguleerd gebied wordt, en hoe nauwkeuriger iPC in dat gebied zal
kunnen compenseren voor vervorming.
Als er specifieke gebieden binnen de taak zijn die kritieker zijn dan andere, moeten er aan die gebieden
meer registratiemarkeringen worden toegevoegd. Het is moeilijk om de hoeveelheid vervorming die
in een afdruktaak zal optreden nauwkeurig te voorspellen. Wij raden u dan ook aan om altijd meer
registratiemarkeringen toe te voegen dan u denkt nodig te zullen hebben.
Het is altijd mogelijk om achteraf onnodige registratiemarkeringen te verwijderen in iPC, maar als de taak
eenmaal gedrukt is, kunnen er geen registratiemarkeringen meer toegevoegd worden.
Taken die langer zijn dan uw snijtafel, worden door iPC verdeeld en geproduceerd in secties. Het toevoegen
van registratiemarkeringen langs deze verdelingen zorgt voor een betere registratie en uitlijning van de
snijpaden tussen de secties.

6.6.2.   Types registratiemarkeringen

Cirkel: 3 mm < D < 12 mm 1/8 inch < D < 1/2 inch

Masker: D >= d + 4 mm D >= d + 5/32 inch

Donut: 4 mm < D < 12 mm 5/32 inch < D < 1/2 inch

1 mm < T < D/4 3/64 inch < T < D/4

Kruis: 4 mm < D < 15 mm 5/32 inch < D < 19/32 inch

1 mm < T < D/4 3/64 inch < T < D/4
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iPC ondersteunt vier types registratiemarkeringen: cirkels, maskers, donuts en kruisen.
De machine gaat op zoek naar registratiemarkeringen en detecteert deze automatisch.
Er bestaat dus geen functie voor het specificeren van het type registratiemarkeringen.
Een cirkel is in bijna alle omstandigheden de beste keuze. Als er veel weerspiegeling of onvoldoende
contrast is tussen de kleur van de gedrukte registratiemarkeringen en de achtergrond, is het mogelijk dat
een donutvorm betere resultaten zal opleveren voor het lezen van regmarks in iPC.

6.6.2.1 Belangrijke informatie over registratiemarkeringen
Dit zijn de regels voor het interpreteren van een regmarklaag:
• Een gesloten contour is een registratiemarkering gepositioneerd in het geometrische midden.
• Een curve met 3 punten is een hoekdetectie.
• Een curve met 2 punten is een randdetectie.

Als u een eenvoudig kruis bestaand uit twee
kruisende lijnen in het invoerbestand heeft, is de
uitvoer onvoorspelbaar. Dit kan namelijk worden
geïnterpreteerd as twee hoeken (A) of drie randen
(B).
Gebruik een gesloten contour (zoals hierboven
gespecificeerd).

6.6.3.   Compensatietypes

Het Compensatietype bepaalt hoe iPC Snijpaden zal registreren en wijzigen op basis van de informatie die
werd verzameld bij het lezen van registratiemarkeringen.
De volgende Compensatietypes zijn beschikbaar:

• Plaatsing
• Curve registreren
• Taak verplaatsen
• Laag registreren
• Lineaire compensatie
• Volledige compensatie
Om het beeld volledig te maken, voegen wij hier ook de beschrijving toe van twee registratiemethodes
waarbij geen registratiemarkeringen worden gebruikt:
• Geen registratiemarkeringen, Liniaal gebruiken
• Randherkenning
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Geen registratiemarkeringen, Liniaal gebruiken

Een positionering van het vel tegen de Liniaal zorgt
voor een correcte uitsnede.

De afbeelding moet correct gepositioneerd zijn ten
opzichte van de hoek van het vel.

Opmerkingen:
• De Snijtafel moet uitgerust zijn met Linialen.
• De offset van het Reference Point tot aan de geometrie moet gekend zijn.
• Deze methode wordt niet aanbevolen als de taak afbeeldingen bevat waarmee de uitsnede uitgelijnd

moet worden.

Randherkenning

Velpositie is onbekend, uitsnede
is fout.

Velpositie wordt verkregen via
Randherkenning.

Uitsnede is perfect.
De afbeelding moet correct
gepositioneerd zijn ten opzichte
van de hoek van het vel.

Opmerkingen:
• De offset van de rand van het vel tot aan de geometrie moet gekend zijn (het grenskader van de taak).
• Er wordt uitgegaan van een rechte velhoek.
• Deze methode wordt niet aangeraden, aangezien er geen compensatie aan te pas komt.

Plaatsing
Bij deze eenvoudigste vorm van Registratie worden alle curves in alle Lagen in één keer geroteerd en
gepositioneerd.
Formaat, vorm en positionering van de curves blijven intact; dit is voor elk structureel ontwerp van
essentieel belang.
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De positie en rotatie van de afbeeldingen is
onbekend.

Er worden registratiemarkeringen gebruikt om een
correcte positionering te bekomen.

Curve registreren
Elke curve wordt geproduceerd met het exacte formaat en de exacte vorm die in het bestand gedefinieerd
is, maar wordt afzonderlijk van alle andere curves in het bestand geregistreerd. Op die manier wordt er
gecompenseerd voor positie- en rotatiewijzigingen in de gedrukte taak. Dit wordt doorgaans gebruikt
wanneer een taak meerdere formaten bevat en elke vorm het oorspronkelijke formaat moet behouden.

De positie en rotatie van de afbeeldingen is
onbekend.

Er worden registratiemarkeringen gebruikt om de
positie en rotatie van elke curve afzonderlijk aan te
passen.

Taak verplaatsen
Dit is gelijkaardig aan Curve registreren, maar dan met algemene rotatie.

• Elke curve behoudt zijn oorspronkelijke grootte en vorm.
• Elke curve wordt individueel verplaatst op basis van het zwaartepunt en de plaatselijke vervorming dicht

bij die specifieke curve.
• Elke curve wordt geroteerd op basis van de algemeen gemeten rotatie.
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De positie en rotatie van de afbeeldingen is
onbekend.

We gebruiken registratiemarkeringen om:
• De positie van elke curve afzonderlijk aan te

passen.
• De rotatie van elke curve op basis van de

algemeen berekende rotatie voor alle curves

Laag registreren
Dit registratietype is gelijkaardig aan Curve registreren, maar compenseert voor elke Laag afzonderlijk. Alle
curves in elke Laag blijven hun exacte formaat, vorm en relatieve positionering behouden.

Lineaire compensatie
Dit Registratietype biedt het op een na hoogste compensatieniveau.
Wanneer Lineaire compensatie geselecteerd is, past iPC een gemiddelde compensatie toe voor elke curve.
Het formaat, de vorm, de offset en de rotatie van alle curves worden gewijzigd om te compenseren voor
lineaire vervorming in de gedrukte afbeelding. Lineaire compensatie wordt nog steeds voorzien als optie,
maar wordt zelden gebruikt omdat Volledige compensatie een betere registratie en compensatie biedt.

De positie, de rotatie en het formaat van de
afbeeldingen is onbekend.

Er worden registratiemarkeringen gebruikt om de
positie, rotatie en schaal van de uitsnede aan te
passen.

Volledige compensatie
Wanneer deze optie geselecteerd is, past iPC de positie van elk punt op elke curve afzonderlijk aan
overeenkomstig de posities van de drie registratiemarkeringen die zich het dichtst bij die punten bevinden.
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Deze functie compenseert voor alle vervormingstypes, waaronder offset-, schaal-, rotatie-, schuingetrokken
en samengestelde vervorming. Volledige compensatie biedt het hoogst mogelijke compensatieniveau en
voorziet de dichtst mogelijke uitlijning tussen het snijpad en de gedrukte afbeelding.

De positie en vorm van de afbeeldingen is
onbekend.

Er worden registratiemarkeringen gebruikt om de
vorm van de afbeeldingen opnieuw te berekenen.

6.6.4.   Over Compensatietypes

Voor elke Taak is er één Registratietype geselecteerd (Geopende taak->Productie-instelling->Registratie).
Mogelijk moeten Plaatsing, Curve registreren, Laag registreren gebruikt worden voor taken die gedrukt
zijn met grote hoeveelheden afloop, taken die een precies totaal formaat moeten behouden, of taken die
sneden bevatten die een precies relatief formaat moeten behouden.
Enkele rekmarks rond de buitenrand van elk pad of elke groep paden zorgen voor voldoende informatie voor
deze Registratietypes.
Taken waarvoor heel wat precisie vereist is voor Snijden tot afdrukregistratie of die een precieze
buitenrandbreedte vereisen, moeten geproduceerd worden met Volledige compensatie.
Instabiele materialen zoals flexibele of toegepaste graphics vereisen meestal ook Volledige compensatie
voor een correcte Registratie. Flexibel materiaal wordt echter vaak uitgerekt. Voor sommige toepassingen
moet het oorspronkelijke formaat worden behouden. In deze gevallen en vooral als een Taak langer is dan
de tafel, wordt Curve registreren aanbevolen als compensatietype.
Taken die geproduceerd worden via klassieke afdrukmethodes zoals zeefdruk hebben het meest last van
vervorming.
Digitaal gedrukte taken vertonen meestal minder vervorming, maar de nauwkeurigheid ervan kan
beduidend verschillen van printer tot printer. Voor digitaal gedrukte taken met hoge toleranties is nog
steeds compensatie vereist, vooral als de taak gedrukt is op een flexibel substraat.

6.7.   Bestand voorbereiden voor iPC

6.7.1.   Bestandstypes

 iPC-invoerbestanden
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De volgende bestandstypes kunnen geïmporteerd worden in iPC:
• iPC-bestanden: .cut, .script, .cgf, .layout, .queue.
• Curvebestanden: .acm, .ard, .mfg, .dxf, .ai, .pdf, .cf2, .ds2., .cfg.
• Bundelbestanden: .dfscut, .zip.
Adobe Illustrator® is een programma dat vaak gebruikt wordt om bestanden voor te bereiden, maar u kunt
eigenlijk om het even welke op vectoren gebaseerde opmaak- of ontwerpsoftware gebruiken die een of
meerdere van de compatibele bestandstypes uit kan voeren.

 iPC-bestanden, beschrijving

.cut
Een Taak die in iPC wordt opgeslagen als een binair .cut-bestand, bevat alle instellingen die doorgevoerd
werden voor het bestand.
Er worden dus geen voorinstellingen toegepast bij het importeren van dergelijke bestanden.
Opmerking: i-script-bestanden gebruiken vaak de extensie .cut in plaats van .script.

i-script
Wordt uitgevoerd via de i-script -workflow.
Bevat snijgegevens gescheiden van een afbeeldingsbestand.
De bestandsextensie voor i-script-bestanden is doorgaans .cut
Voor meer informatie, zie  i-script op pagina 345 .

.cgf
Een op i-script lijkende indeling die normaliter met een .jdf-bestand wordt gecombineerd tot een
bundelbestand.

.layout
Dit bestandstype bevat een opgeslagen Geneste opmaak die aangemaakt is met iPC-versie 2.1 of later.

.queue
Een batchproductie die meerdere in volgorde te produceren taken omvat. Bestanden worden aan de batch
toegevoegd via de actieve Invoermap van de batch, die gespecificeerd wordt in Opties -> dialoogvenster
Verbindingen.

Bundelbestanden
Bevat snijgegevens in een .cgf-bestand en metagegevens in een .jdf-bestand; mogelijk ook een .png-
bestand voor afdrukvoorbeeld. Deze bestanden worden samen gecomprimeerd. Wanneer afkomstig van
een DFS-toepassing, is de bestandsextensie .dfscut in plaats van .zip. Selectie van materiaal en mapping is
uitgeschakeld voor bundelbestanden. Zie het gedeelte
JDF-workflow .
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6.7.2.   Snijpaden definiëren

Voor elke taak die in iPC geïmporteerd wordt, zijn snijpaden vereist. Snijpaden zijn vectorcurves die bestaan
uit lijnsegmenten, bogen, Bezier-punten etc. Deze paden worden normaal gecreëerd of gedefinieerd in uw
Ontwerpsoftware.
De snijkwaliteit van de voltooide taken is het rechtstreekse resultaat van de kwaliteit van de snijpaden die u
creëert. iPC beschikt over een aantal basistools voor het optimaliseren van de kwaliteit van een snijpad en
het verbeteren van de verwerkingssnelheid, maar slecht getekende paden zullen altijd slechte snijresultaten
opleveren.
De beste snijpaden zijn vloeiende curves die perfect aansluiten rond zowel de eenvoudigste als de meest
ingewikkelde details.
Slechte snijpaden zijn curves die in en uit de registratie lopen, of ruwe curves die uit een overmatig
aantal punten bestaan. De vectorisatie van rasterafbeeldingen leidt vaak tot slechte curves die handmatig
verfijnd moeten worden vooraleer er gesneden kan worden. Om een goede registratie tussen de gedrukte
afbeelding en de snede te verkrijgen, moet elk snijpad en elke registratiemarkering perfect aansluiten rond
de betreffende afbeelding en registratiemarkering in het afdrukbestand.
Taken die gemaakt worden in systemen voor structureel ontwerp zoals ArtiosCAD worden geoptimaliseerd
met het oog op de beste snijkwaliteit. In dat geval is er geen bijkomende optimalisering nodig.

Normaal worden de snij- en afdrukgegevens tegelijk aangemaakt en gescheiden in twee aparte bestanden
vooraleer de taak geproduceerd wordt. Deze bestandsscheiding kan handmatig gebeuren voor het
afdrukken. Als de taak digitaal gedrukt wordt, maakt de i-script-workflow  het daarnaast mogelijk voor
compatibele RIP-softwareprogramma's om de bestanden automatisch te scheiden vooraleer er uitgevoerd
wordt naar het afdrukapparaat.

6.8.   Tools configureren

Menubalk->Geavanceerd->Tools configureren
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Gebruik deze functie om uw Toolinstellingen te beheren.
De Toolinstellingen die beschikbaar zijn in dit dialoogvenster worden gebruikt voor de initiële instellingen
wanneer er tools geselecteerd worden voor de verschillende Lagen.
De initiële instellingen zijn tweeledig:
1. Is de instelling relevant voor de tool?
2. Indien ja, wat moet de standaardwaarde zijn?
Merk op dat deze instellingen voor elke tool nauwgezet gedefinieerd worden door de leverancier. Ze mogen
dan ook uitsluitend door bevoegd personeel worden aangepast.

Als ze in een Laag gebruikt worden, kunnen de Toolinstellingen aangepast worden aan de betreffende taak.
Als u de Toolinstellingen binnen een Laag aanpast, worden de algemene Toolinstellingen die beheerd
worden via dit dialoogvenster niet aangepast.

Het type en aantal parameters in dit dialoogvenster zullen wijzigen afhankelijk van de geselecteerde tool.

U krijg hier niet alle dialoogvensters voor alle tools te zien, maar wel een lijst met parameters voor alle tools:

Naam
Selecteer de te bewerken Tool in de keuzelijst.
Opmerking: in de keuzelijst krijgt u alle mogelijke tools te zien.
Op een klantensite is normaal alleen een subset beschikbaar.

Type
Selecteer in de keuzelijst het Tooltype dat gebruikt wordt voor deze Tool.
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Voor sommige Tools is het correcte Tooltype vereist wanneer er Toolvoorinstellingen gebruikt worden.

Standaardtoolpunt
Selecteer in de vervolgkeuzelijst het Meslemmet, Freesbit of Rilwiel dat voor deze Tool wordt gebruikt.

Snelheid
Specificeer hier de Uitvoeringssnelheid voor deze Tool.

Versnelling
Specificeer hier de te gebruiken Versnelling als een percentage van de maximaal beschikbare versnelling.

Diepte afhankelijk van groef
Als deze functie ingeschakeld is, kunt u Diepte dwars over groef en Diepte in lengte van groef afzonderlijk
specificeren.

Diepte vanaf bovenkant

Als deze optie ingeschakeld is, wordt de diepte berekend vanaf Bovenkant materiaal.
Als deze optie uitgeschakeld is, wordt de diepte berekend vanaf Bovenkant snijonderlaag.

Diepte in lengte

Specificeer hier de diepte voor snijden/rillen In lengte van groef.
Kan gespecificeerd worden als een percentage van de Materiaaldikte of in mm/inch.

Diepte dwars

Specificeer hier de diepte voor snijden/rillen Dwars over groef.
Kan gespecificeerd worden als een percentage van de Materiaaldikte of in mm/inch.

Hoek tool omhoog
Als een wijziging van richting boven deze hoek ligt, wordt de tool opgetild in de hoek.
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De volgende regels zijn van toepassing:

• Hoek tool omhoog is alleen van toepassing op mestools.
• Hoek tool omhoog is standaard 30 graden.
OPMERKING!
Hoek tool omhoog is standaard 14 graden als:

• de tool een RotaCut-mes is;
• de tool een Vertraging-waarde heeft;
• de tool een Cirkelaanpassing-waarde heeft;
• de tool een Breedte-waarde heeft.

Stoppen bij Tool Selecteren op pagina 253
De uitvoering wordt gestopt wanneer deze tool geselecteerd wordt; er wordt gewacht op tussenkomst van
de operator.
In het Veld bewerken voegt u de tekst toe die moet worden getoond wanneer de uitvoering stopt.
Als het veld Bewerken leeg is, wordt er een standaardtekst getoond.

Mesoversnede
Hiermee kunt u een offset toevoegen aan het Begin- en Eindpunt van een lijn.
Gebruik deze functie om correcte sneden in hoeken te bekomen.
Zowel positieve als negatieve waarden zijn toegestaan.

Boog naar lijn converteren
Deze kan voor alle relevante tools worden geconfigureerd onder Tools configureren.
Deze functie is ook inbegrepen in Toolvoorinstellingen.
Zie Boog naar lijnen converteren wanneer radius kleiner is dan in het gedeelte
Vorm optimaliseren op pagina 199 .

Rotatiecompensatie

Gebruik deze parameter voor het optimaliseren van de kwaliteit van de V-notch/Facetsnede in uitdagende
materialen en gebruikscases. Bij deze functie wordt het meslemmet vooraf geladen en wordt mechanische
flexibiliteit in het systeem voorkomen.

Cirkelaanpassing
Gebruik deze parameter om de kwaliteit van de cirkel aan te passen als er met een mes wordt gesneden.
Vergroot/verklein de waarde om de radius van de cirkel te vergroten/verkleinen.
Gebruik een testvoorbeeld om de optimale instelling te verifiëren.

Bewerken vanaf onderkant
Specificeer hier of deze laag uitgevoerd moet worden aan de keerzijde  van het vel.
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Perforatiepatroon
U moet de volgende zaken opgeven:

• Put - specificeer de putlengte
• Land - specificeer de landlengte
• Ononderbroken beweging - machine beweegt constant terwijl het perforatiepatroon wordt

gegenereerd. Hierdoor voldoet het patroon niet precies aan de meetwaarden.

Meerdere passages
Raadpleeg Diepte meerdere passages  voor meer informatie.

6.8.1.   Diepteafstelling, tools

Voor sommige tools wordt de maximaal toegelaten diepte beperkt:

Tool Maximaal toegelaten diepte (mm/inch)

HD-ril 5 mm/0,2 inch

Riltool 5 mm/0,2 inch

MicroCut Tool 2 mm/0,08 inch

Boortool 2 mm/0,08 inch

Milling Tool 1 mm/0,04 inch
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7.  AAN DE SLAG

De instructies over de installatie van de software zijn beschikbaar in een afzonderlijk hoofdstuk: Software
installeren .
Wanneer de installatie voltooid is, kan iPC voor het eerst geopend worden.

Start het programma met behulp van het Desktop-pictogram of het Startmenu Windows.

7.1.   Opstartvolgorde

Als er een pc aangesloten is op een Snijtafel, volgt u deze opstartvolgorde:

1. Zorg ervoor dat de Snijtafel vrij van obstructies en klaar voor gebruik is.
2. Schakel de Snijtafel in (volg hiervoor de instructies in de Gebruiksaanwijzing van de tafel).

3.

Dubbelklik op het bureaublad op het iPC-pictogram.
4. Voltooi op de Snijtafel de opstartvolgorde zoals beschreven in de Gebruiksaanwijzing van de tafel.
5. De iPC-gebruikersinterface wordt weergegeven op het scherm van de pc en u bent klaar om aan de slag

te gaan.

7.2.   Uitschakelvolgorde

Volg deze stappen om het systeem uit te schakelen:

1. Schakel de Snijtafel uit (volg hiervoor de instructies in de Gebruiksaanwijzing van de tafel).
2. Sluit iPC via Menu Bar->Bestand->Afsluiten.
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8.  VOORBEREIDEN EN UITVOEREN VAN EEN
TAAK

OPMERKING: In dit hoofdstuk wordt de basismanier beschreven om een taak voor te bereiden.

Zie  Taakopmaak op pagina 218  voor informatie over Opmaken.

 Basisworkflow
Standaardiseer elke stap om de Optimale
productieworkflow te bereiken:

1 Invoerbestand importeren
Selecteer Materiaal en Toewijzen

2 Taak openen
Gebruik Materiaal om de juiste configuratie voor
Toolvoorinstelling, Optimalisatievoorinstelling en
Productievoorinstelling te bepalen.

3 Taakconfiguratie aanpassen
Controleer dat de juiste tool is gemonteerd.
Pas indien nodig Taakconfiguratie, Lagen en
Productie aan.
De Taak is klaar om uitgevoerd te worden.

4 Ervoor zorgen dat het materiaal op zijn plaats
ligt
Vellen materiaal - Vacuüm vasthouden
Roltoevoer - Materiaal invoeren
Papiertoevoer - Materiaal laden

5 Op Start drukken om uit te voeren
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Er zijn drie verschillende manieren om een productie voor te bereiden:
1. Een al voorbereid en opgeslagen .cut-bestand openen en produceren.

2. Een taak aanmaken met vooraf gedefinieerde instellingen:
• Selecteer het juiste Materiaal.
• Selecteer de juiste Mapping.
• Produceren.

3. Een taak aanmaken, handmatige instellingen:
Dit is een alternatief voor als het Materiaal geen toegewezen voorinstelling heeft of als u de instellingen
wilt wijzigen.

• Selecteer het juiste Materiaal.
• Selecteer de juiste Mapping.
• Selecteer de juiste Toolvoorinstelling.
• Selecteer de juiste Productievoorinstelling.
• Pas Lagen en Productie aan.
• Produceren.

Op de onderstaande afbeelding ziet u de basisworkflow:

In de volgende hoofdstukken vindt u beschrijvingen van alle stappen.
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8.1.   Bestand importeren

8.1.1.   Lijst met Mijn taken

8.1.1.1 Bestanden importeren in de Lijst met Mijn taken

Menu Bar->Bestand->Bestand openen

Acties Mijn taken->Toevoegen...

Acties Mijn taken->Acties...->Toevoegen...

MATERIAAL

Selecteer hier het te gebruiken Materiaal  voor het importeren van een geselecteerd Invoerbestand.
Gebruik de standaardselectie Vanuit bestand om de Materiaal-gegevens, indien beschikbaar, te verkrijgen
uit het invoerbestand.

Door Materiaal te selecteren krijgt u toegang tot een set Toolvoorinstellingen, Productievoorinstellingen en
Optimalisatievoorinstellingen die geschikt zijn voor het materiaal (Voorinstellingen waarnaar het Materiaal
is gemapt).
Zie  Materiaal is het belangrijkst op pagina 109  voor meer informatie over het concept Materiaal is
cruciaal.
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TOEWIJZEN

Selecteer hier de te gebruiken Mapping  voor het importeren van een geselecteerd Invoerbestand.
De verschillende Toewijzen-selecties specificeren verschillende regels voor het overzetten van informatie
van het Invoerbestand naar de iPC-taak.

8.1.1.2 Opties voor Mijn taken

Er zijn verschillende opties beschikbaar voor de bestanden in de Lijst met Mijn taken:
• Mijn taken->Taakinfo bijwerken
• Taakschatting
• Bestanden toevoegen aan of verwijderen uit de lijst
• Sorteren op verschillende parameters
Zie Lijst met Mijn taken  voor meer informatie.

8.1.2.   Taak openen

Dubbelklik op een bestand in de Lijst met Mijn taken.

Acties Mijn taken->Openen
Er wordt een Taak geopend op basis van het bestand dat momenteel geselecteerd is in
de Lijst met Mijn taken.

Acties Mijn taken->Acties->Openen.
Er wordt een Taak geopend op basis van het bestand dat momenteel geselecteerd is in
de Lijst met Mijn taken.

Raadpleeg Een taak openen  voor meer informatie.

                                                                                                                                                                                                           162 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Gebruiksaanwijzing



8.2.   Geopende taak

Job Bar->Taak selecteren

Wanneer een taak is geopend, wordt het Tabblad Taak voor de Geopende taak gemarkeerd:

8.2.1.   Laagweergave / Productieweergave

Er zijn heel wat weergavemogelijkheden beschikbaar voor de Geopende taak:

Een Zoomgebied definiëren Inzoomen Uitzoomen

De Taak het venster laten vullen De Snijtafel het venster laten
vullen

Tafellinialen tonen
(Productieweergave)

Linialen tonen
(Laagweergave)

Grenskader Materiaalgrootte tonen
(Productieweergave)
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Parkeerpositie tonen
(Productieweergave)

Curvepunten tonen
(Laagweergave)

Curverichting tonen
(Laagweergave)

Toolpad tonen Punten bewerken
(Laagweergave)

Vacuümzones tonen
(Productieweergave)

Referentiepunt tonen
(Productieweergave)

Taak rechtsom roteren Taak linksom roteren

8.2.2.   Geopende taak, bewerken

Er zijn heel wat bewerkingsmogelijkheden beschikbaar voor de Geopende taak:
• Taakaanpassingen : voor het aanpassen van de volledige Taak.
• Curveaanpassingen : voor het aanpassen van geselecteerde curves.
• Aanpassingen curvepunt : voor het aanpassen van punten op een afzonderlijke curve.

8.3.   Lagen voorbereiden

Voorbereiden voor productie omvat twee hoofdtaken:
• Garanderen dat de Laagconfiguratie correct is.
• Garanderen dat de Productie-instelling correct is.
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8.3.1.   Laagconfiguratie, handmatig

8.3.1.1 Lagen bewerken
Specificeer voor elke Laag de te gebruiken Tool en Toolparameters.

Raadpleeg Geopende taak, lagen  voor meer informatie.

8.3.2.   Laagconfiguratie met gebruik van Materiaal

Materiaal selecteren
Door een Materiaal te selecteren, selecteert u een vooraf gedefinieerde set Toolvoorinstellingen die aan
het Materiaal zijn gemapt.

8.3.3.   Laagconfiguratie met gebruik van Toolvoorinstelling

Als u Toolvoorinstelling selecteert, kunt u:
• Een Toolvoorinstelling selecteren uit de lijst met meest recent gebruikte Toolvoorinstellingen,

beschikbaar boven aan de lijst.
• Een Gereedschapvoorinstelling selecteren met  Wizard Toolvoorinstelling selecteren op pagina 39

Beide selecties voorzien in een Laagconfiguratie.
Hierna kunt u de Laagconfiguratie aanpassen en eventueel opslaan:
• Opslaan middels "Als toolvoorinstelling opslaan".
• Bijwerken middels Huidige toolvoorinstelling bijwerken.

8.3.4.   Lagen aanpassen

U kunt de Laagconfiguratie aanpassen.
Raadpleeg Geopende taak, lagen  voor meer informatie.
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8.4.   Productie voorbereiden

Selecteer een Productievoorinstelling.

Indien nodig kunt u de beschikbare functies gebruiken om de geselecteerde voorinstelling aan te passen of
om uw eigen Productie-instelling aan te maken.

8.4.1.   Aantal kopieën

Geopende taak->Productie-instelling->Kopieën en kwaliteit

In dit dialoogvenster kunt u de volgende instellingen doorvoeren:

• Kopieën: specificeer hier het aantal kopieën dat geproduceerd moet worden. Meer informatie .
• Kwaliteit: selecteer hier de gewenste prestaties. Meer informatie .

8.4.2.   Materiaalbehandeling

Geopende taak->Productie-instelling->Materiaalbehandeling

Zie  Tafelvoorinstellingen op pagina 137 .

8.4.3.   Registratie

Geopende taak->Productie-instelling->Registratie

In dit dialoogvenster kunt u het volgende specificeren:
• Registratietype: selecteer deze optie om registratiemarkeringen, Randherkenning, Hoeken en

regmarks, Registratie Onderzijde of Tafellinialen te gebruiken.
Zie  Registratietypes op pagina 73  voor meer informatie.
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Registratiemarkeringen gebruiken
• Compensatietype: selecteer hier het Compensatietype.
• Zoekgebied: selecteer hier het formaat van het gebied waarbinnen de camera zoekt naar

registratiemarkeringen.
• Bevestiging vragen voor eerste markering: bij de eerste registratiemarkeringen in een taak wordt er

altijd op bevestiging gewacht.
• Adaptieve registratie: hier kunt u selecteren of de registratie geoptimaliseerd moet worden (Hoge

snelheid of Hoge nauwkeurigheid).

Randherkenning gebruiken
• Velpositie: specificeer hier de afstand van het Hoofdreferentiepunt tot aan de omliggende rechthoek

voor de taak.
• Randafstand controleren: specificeer hier de te gebruiken meetafstand.
• Richting controleren: selecteer welke richting er gemeten moet worden.
• Detectiemodus: selecteer de te gebruiken Detectiemodus.
Voor meer informatie, zie  Registratie op pagina 73 .

8.4.4.   Positie

Geopende taak->Productie-instelling->Positie

In dit dialoogvenster kunt u de volgende instellingen doorvoeren:
• Reference Point: specificeer hier welk Reference Point er gebruikt moet worden.
• Interne offset verwijderen - De linkeronderhoek van de Geopende taak wordt op het geselecteerde

Reference Point + Materiaalpositie + Offset taak geplaatst.
• Offset.

De Offset is onderverdeeld in twee verschillende secties: Materiaalpositie en Taakoffset.
Materiaalpositie - Voer een X- en Y-offset in voor het vel relatief aan het geselecteerde Reference
Point.
Offset taak - Voer een Offset in voor het grenskader van de taak relatief aan de hoek van het vel.

Voor meer informatie, zie  Positie op pagina 77 .

8.4.5.   Herhalen na interval

Geopende taak->Productie-instelling->Herhalen na interval

Specificeer in dit dialoogvenster het aantal kopieën langs X en Y dat geplaatst moet worden op één Tafel.
Specificeer de waarden voor Stap of Opening.
Voor meer informatie, zie  Herhalen na interval op pagina 79 .
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8.4.6.   Toolkop parkeren

Geopende taak->Productie-instelling->Parking toolkop

Specificeer hier de parkeerpositie die ingenomen moet worden als de Taak voltooid is.
Voor meer informatie, zie  Toolkop parkeren op pagina 80 .

8.5.   Taak opslaan

Op om het even welk moment tijdens het proces Voorbereiden voor productie kunt u de Geopende taak
opslaan om later te gebruiken:

Menu Bar->Bestand->Taak opslaan

Menu Bar->Bestand->Taak opslaan als...

De Geopende taak wordt opgeslagen in het iPC .cut-bestandsformaat.
Wij raden u aan de taak op te slaan wanneer er binnen iPC aanpassingen doorgevoerd worden aan Lagen,
de Productie-instelling of de geometrie.
Alle relevante informatie wordt bewaard in het .cut-formaat (dit is niet het geval voor externe formaten).
Om een opgeslagen Taakbestand te openen, gebruikt u de standaardfunctie Bestand openen.

8.6.   Een taak uitvoeren

Hieronder vindt u enkele eenvoudige voorbeelden van het uitvoeren van een Taak. Voor complexere Taken
raadpleegt u
Taakalternatieven, geavanceerd op pagina 218 .
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8.6.1.   Een taak uitvoeren

Om een Geopende taak te starten, drukt u op het Bedieningspaneel op Starten.

De uitvoering wordt gestart als:

- De Snijtafel geactiveerd is en klaar is voor de uitvoering.
Zie Gebruiksaanwijzing snijtafel.

- De Taak correct voorbereid is.
Zie  Klaar voor uitvoering op pagina 37 .

8.6.2.   Een taak uitvoeren, geen registratie

Hier vindt u de specifieke stappen die u moet volgen om een Taak zonder Registratiemarkeringen uit te
voeren:
1. Zorg ervoor dat de Taak geen Registratiemarkeringslaag bevat.
2. Plaats het Vel materiaal op de Snijtafel.
3. Als u een Vast Reference Point gebruikt, positioneert u het Vel materiaal correct ten opzichte van het

Reference Point. Indien beschikbaar raden wij u aan hiervoor Tafellinialen te gebruiken.
4. Als u een User Defined Reference Point gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het Reference Point correct

gepositioneerd is op het vel.

Meer informatie vindt u in de Gebruiksaanwijzing snijtafel.

8.6.3.   Een taak uitvoeren, bezig met lezen van registratiemarkeringen

Hier vindt u de specifieke stappen die u moet volgen om een Taak met Registratiemarkeringen uit te
voeren:
1. Zorg ervoor dat de Taak een Registratiemarkeringslaag bevat met Tooltype = Camera.
2. Schakel Registratie met behulp van Registratiemarkeringen in.
3. Selecteer een geschikt Compensatietype.
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8.6.3.1 Registratiemarkering bevestigen

Kies tussen:
• Automatische cameradetectie
• Handmatige registratie

Het is belangrijk dat de Registratiemarkering die
gevonden wordt op het materiaal dezelfde is als
deze die gemarkeerd is in Taakweergave.
Beweeg met behulp van de pijltoetsen of het
Bedieningspaneel naar de correcte markering.
Bevestig wanneer de correcte markering gevonden
wordt.

Bevestigen dat dit de correcte Registratiemarkering is
U kunt ook bevestigen met:
• Enter op het toetsenbord van de pc;
• Start op het Bedieningspaneel.

Schakelen tussen Registratiemarkeringen

Naar de laatste Registratiemarkering gaan

Naar de eerste Registratiemarkering gaan

8.6.3.2 Aanpassing camera-instellingen

Registratiedialoogvenster > Camera-instellingen
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Voor een optimale aanpassing aan verschillende
materialen zijn er schuifregelaars beschikbaar
voor de bediening van camerahelderheid en
contrastaanpassingen.

8.6.4.   Een taak uitvoeren, Registratie met behulp van laseraanwijzer

Als er geen camera beschikbaar is, wordt de Laseraanwijzer gebruikt voor registratie.
Dit zijn de op te volgen specifieke stappen
1. Zorg ervoor dat de Taak een Registratiemarkeringslaag bevat met Tool = Camera.
2. Schakel Registratie met behulp van Registratiemarkeringen in.
3. Selecteer een geschikt Compensatietype.
Laseraanwijzer wordt als een richtapparaat gebruikt.

8.6.5.   Een taak uitvoeren met gebruik van Randherkenning

Geopende taak->Productie-instelling->Registratie->Registratietype->Randherkenning

Hier vindt u de specifieke stappen die u moet volgen om een Taak met Randherkenning uit te voeren:
1. Zorg ervoor dat de Taak een gedefinieerde offset heeft van Rand van vel tot geometrie (omliggende

rechthoek).
De afstand wordt ingevoerd via Productie-instelling->Positie->Offset.

2. Schakel Registratie met behulp van Randherkenning in.
3. Voor meer informatie, zie  Randherkenning gebruiken op pagina 75 .
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9.  TAAK BEWERKEN, GEAVANCEERD

Het tekenen en bewerken van curves gebeurt normaal in het gebruikte CAD-systeem/de gebruikte
taakvoorbereidingssoftware vooraleer het bestand geïmporteerd wordt in iPC.
Hoewel iPC niet bestemd is als opmaakprogramma, zijn er toch enkele basistools beschikbaar voor het
aanbrengen van kleine correcties in de geïmporteerde bestanden.
De tools zijn gegroepeerd in drie verschillende niveaus:

• Taakaanpassingen
• Curveaanpassingen
• Aanpassingen curvepunt

9.1.   Taakaanpassingen

Met de functies bij Taakaanpassing kunt u de Geopende taak als één entiteit aanpassen.

9.1.1.   90° rechtsom roteren

Menu Bar->Taak->90° rechtsom roteren

Geopende taak wordt 90 graden rechtsom geroteerd.

9.1.2.   90° linksom roteren

Menu Bar->Taak->90° linksom roteren

Geopende taak wordt 90 graden linksom geroteerd.

9.1.3.   Horizontaal spiegelen

Menu Bar->Taak->Horizontaal spiegelen
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De Geopende taak wordt horizontaal gespiegeld.

9.1.4.   Verticaal spiegelen

Menu Bar->Taak->Verticaal spiegelen

De Geopende taak wordt verticaal gespiegeld.

9.1.5.   Dubbele lijnen en opeenvolging verwijderen

Menu Bar->Taak->Dubbele lijnen en reeks verwijderen

We leggen deze functie uit aan de hand van een voorbeeld:
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We hebben een Taak die bestaat uit een aantal
vierkanten die een per een afgewerkt moeten
worden.

Gebruik de functie Dubbele lijnen en reeks
verwijderen om:

• de snijkwaliteit te verbeteren door dubbele
lijnen te verwijderen;

• de snijkwaliteit te verbeteren door het aantal
hoekpassages te verminderen;

• de algemene prestaties te verbeteren door
de toolhandelingen en hoekpassages te
verminderen;

• de algemene prestaties te verbeteren door het
aantal opwaartse bewegingen van de tool te
verminderen.

Lijnsegmenten langs een rechte lijn worden een per
een uitgevoerd.

Alle X-aslijnen worden eerst uitgevoerd.

Daarna worden de Y-aslijnen uitgevoerd.

9.1.6.   Dubbele lijnen verwijderen en over openingen samenvoegen

Menu Bar->Taak->Dubbele lijnen verwijderen en over openingen samenvoegen

We leggen deze functie uit aan de hand van een voorbeeld:
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We hebben een Taak die bestaat uit een aantal
vierkanten die een per een afgewerkt moeten
worden.
Tussen elk vierkant is er een opening.
De lijnen kunnen over de openingen lopen,
aangezien dit gebied verloren is.

Gebruik de functie Dubbele lijnen verwijderen en
over openingen samenvoegen om:

• de snijkwaliteit te verbeteren door dubbele
lijnen te verwijderen;

• de snijkwaliteit te verbeteren door het aantal
hoekpassages te verminderen;

• de algemene prestaties te verbeteren door
de toolhandelingen en hoekpassages te
verminderen;

• de algemene prestaties te verbeteren door het
aantal opwaartse bewegingen van de tool te
verminderen.

Lijnsegmenten langs een rechte lijn worden
samengevoegd tot één ononderbroken lijn.

Alle X-aslijnen worden eerst uitgevoerd.

Daarna worden de Y-aslijnen uitgevoerd.

OPMERKING: Het maximale formaat van de openingen waarvoor deze functie werkt, is 12 mm/0,47
inch.

Uitvoeren van de functie duurt lang als de Taak complex is.

Deze is meest geschikt voor Herhalen na interval, zoals hier te zien is.
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9.1.7.   Optimaliseren voor productie

Menu Bar->Taak->Optimaliseren voor productie

Selecteer Optimaliseringstype in het dialoogvenster Optimaliseren voor productie:

• Optimaliseren, standaard op pagina 118
• Optimaliseren, Voorbeeld maken op pagina 120
Opmerking: de selectie van Optimaliseringstype = No Optimization is alleen beschikbaar als onderdeel van
Optimalisatievoorinstelling.

9.1.7.1 Standaardoptimalisatie

Standaardoptimalisatie wordt vooral gebruikt voor het optimaliseren van bestanden die gebruikt worden in
een grafische Workflow.

Open curves verbinden

Curvesegmenten die dicht bij elkaar liggen, worden verbonden.
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Selecteer Open curves verbinden om:

• de prestaties te verbeteren;
• de snijkwaliteit te verbeteren.
Specificeer d = Maximale afstand waarbij curveverbindingen toegestaan zijn.

Kleine curves verwerpen
Kleine, losstaande curve-elementen worden verworpen.
Selecteer Kleine curves verwerpen om:

• ongewenste curves en losse punten te verwijderen;
• de prestaties te verbeteren;
• de snijkwaliteit te verbeteren.
Specificeer d = Maximaal formaat voor een curvesegment dat verworpen mag worden.

Oversneden vermijden

Lijnen worden gesneden en de richting wordt aangepast als de hoek boven een opgegeven limiet is.
Hiermee worden zichtbare mesoversneden vermeden.

Curverichting instellen
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Specificeer een algemene regel voor de uitvoerrichting van curves.
Typisch gebruik:
Vaak is het zo dat tijdens het frezen de linkerkant van het pad een gladder oppervlak heeft dan de
rechterkant.
Gebruik deze functie om de kwaliteit van uw product te optimaliseren.

Richting van curve omkeren voor binnenste curves

Specificeer een algemene regel voor de uitvoerrichting van curves.
Dit is een uitbreiding voor de functie Richting van curve instellen (zie hierboven).
Als het blauwe deel uw product is en u zowel buiten als binnen een glad oppervlak wilt, moet u de
curverichting voor de binnenste curve omkeren.

9.1.7.2 Optimaliseren, Voorbeeld maken
De functie Optimaliseren voor voorbeeld maken wordt normaal gebruikt voor het verkrijgen van een
maximale snij- en rilkwaliteit voor ontwerpen met Gegolfd en Vouwkarton.
Opgelet:

• De meeste bewerkingen met Voorbeeld maken worden alleen toegepast voor de Laagtypes Snede en
Rillen.

• De relevantie van deze functie hangt af van of er al dan niet een optimalisatie uitgevoerd wordt tijdens
de output van de CAD-/taakvoorbereidingssoftware.

De functies die beschikbaar zijn bij Optimaliseren voor voorbeeld maken zijn gelijkaardig aan de
optimalisatiefuncties in ArtiosCAD van Esko.

Selecteer parameters binnen de volgende Categorieën:

• Algemeen : algemene optimalisatiefuncties.
• Ronde sleuven : functies voor het vermijden van scheuren in smalle sleuven.
• Oversnede & hoeken : functies voor het vermijden van scheuren en oversneden in hoeken.
• Overril : functies voor het verbeteren van de prestaties tijdens het rillen.
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ALGEMEEN

Terugsnijden ril en terugsnijden perforatiewiel

Betere kwaliteit ril/perforatiewiel; vermijden lijn buiten gewenste positie.
d - te gebruiken afstand voor het verkorten van de lijnen.

Een laag toevoegen voor tweede tool tegen korrel in
Er wordt een nieuwe Laag aangemaakt voor Ril tegen korrel in.
Door een afzonderlijke Laag toe te voegen, is een flexibelere configuratie mogelijk voor Rillen tegen korrel
in/Rillen met korrel mee met behulp van verschillende instellingen of tools.

Over openingen snijden
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Betere prestaties.

OPMERKING: Over openingen snijden duurt lang als de Taak complex is.

Deze is meest geschikt voor een eenvoudige Herhalen na interval-handeling.

Open curves verbinden

Curvesegmenten die dicht bij elkaar liggen, worden verbonden.
Specificeer maximale afstand van Open curves om als één curve te worden gesneden.
Selecteer Open curves verbinden om:

• de prestaties te verbeteren;
• de snijkwaliteit te verbeteren.
Specificeer d = Maximale afstand waarbij curveverbindingen toegestaan zijn.

Kleine curves verwerpen
Kleine, losstaande curve-elementen worden verworpen.
Selecteer Kleine curves verwerpen om:

• ongewenste curves en losse punten te verwijderen;
• de prestaties te verbeteren;
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• de snijkwaliteit te verbeteren.
Specificeer d = Maximaal formaat voor een curvesegment dat verworpen mag worden.
RONDE SLEUVEN

Rondesleufmethode, Doorlopende snede

Risico op scheuren materiaal.
d - Scheurafstand. De maximale afstand waarbinnen de Rondesleufmethode zal werken.
a - Scheurhoek. De maximale hoek waarbinnen de Rondesleufmethode zal werken.

Rondesleufmethode, Laatste lijn omkeren

                                                                                                                                                                                                           181 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Gebruiksaanwijzing



Lager risico op scheuren materiaal.

Rondesleufmethode, "Korte" lijn laatst snijden

Lager risico op scheuren materiaal.
OVERSNEDE & HOEKEN
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Omkeren aan T-splitsingen

Lager risico op scheuren materiaal.

Lijnen splitsen die hoeken verbinden

De snijkwaliteit in hoeken verbeteren.

Hoeken automatisch afronden
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De snijkwaliteit in hoeken verbeteren.
r - Radius. Hoekradius.
L - Lengte van aanpalende lijnsegmenten. Deze functie zal werken voor hoeken waar L groter is dan de
opgegeven waarde.
OVERRILLEN

Maximale lengte van snede tot overrillen

Een rillijn zal doorlopen bovenop een snijlijn.
Betere prestaties.
L - maximale lengte van het lijnelement waarvoor deze functie zal werken.

Maximale opening tot overrillen

                                                                                                                                                                                                           184 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Gebruiksaanwijzing



Een rillijn zal doorlopen over een opening.
Betere prestaties.
L - maximale lengte van de opening waarvoor deze functie zal werken.

9.1.8.   Interne offset verwijderen

Menu Bar->Taak-> Interne offset verwijderen

Interne offset verwijderen

Een eventuele Offset van (0,0) in het Invoerbestand wordt verwijderd. De linkeronderhoek van de
Geopende taak wordt op het geselecteerde Reference Point + Materiaalpositie + Offset taak geplaatst.
De hoek is de linkeronderhoek van de omliggende rechthoek. Functie is voornamelijk relevant voor
Taken die aangemaakt zijn met Bestand-Nieuw. Voor Taken die geïmporteerd worden in iPC wordt de
Offset in het bestand genegeerd of bij opening omgezet naar Offset taak, afhankelijk van de instelling bij
Optimalisatievoorinstelling. "Interne offset verwijderen" is bijgevolg alleen relevant indien (delen van) Taak
verwijderd, verplaatst of geschaald werden in iPC.
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9.1.9.   Open curves verplaatsen naar afzonderlijke laag

Menu Bar->Taak->Open curves verplaatsen naar afzonderlijke laag

Voor sommige functies (bijvoorbeeld Uitwassen) waarbij de Freestool wordt gebruikt, zijn Gesloten curves
vereist om correct te kunnen werken.
Gebruik deze functie om Open curves te scheiden van Gesloten curves.

9.2.   Curveaanpassingen

Curveaanpassingen worden uitgevoerd op Geselecteerde curve(s) in een Geopende taak.

9.2.1.   Een curve selecteren

Eén curve selecteren

Selecteer met behulp van de Muisaanwijzer de curve die u wilt aanpassen.
De Geselecteerde curve is gemarkeerd.

Meerdere curves selecteren

1) Houd Ctrl ingedrukt en gebruik de Muisaanwijzer om de aan te passen curves te selecteren.
2) Gebruik de Muisaanwijzer om een rechthoek rond de gewenste curves te trekken.
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De Geselecteerde curves zijn gemarkeerd.

9.2.2.   Verplaatsen...

Menu Bar->Curves->Verplaatsen...

Ctrl+M

De aangegeven richting verwijst naar de geselecteerde Laagjesweergave/oriëntatie
productieweergave.
Als de standaardweergave geselecteerd is, is dit de +X-richting.

Als de standaardweergave geselecteerd is, is dit de +Y-richting.

Kies tussen Afstand of Positie:

Afstand
Specificeer de afstand voor het verplaatsen van de Geselecteerde curve(s).

Positie
Specificeer de nieuwe coördinaten (X en Y) voor de Geselecteerde curve(s).
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Anker
Selecteer het Ankerpunt voor de nieuwe coördinaten (X en Y).

Midden van curve(s)
De gespecificeerde coördinaten zijn ten opzichte van het midden van de Geselecteerde curve(s):

Linksonder van curve(s)
De gespecificeerde coördinaten zijn ten opzichte van de linkeronderhoek van de Geselecteerde curve(s):

Origineel behouden
De originele Geselecteerde curve(s) blijven behouden. Er wordt een kopie van de Geselecteerde curve(s)
gemaakt, die klaar is om verplaatst te worden:
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9.2.3.   Curves verplaatsen

Menubalk->Curves->Curves verplaatsen

Alt + links, Alt + rechts, Alt + omhoog, Alt + omlaag

Gebruik de Pijltoetsen om de Geselecteerde curve(s) te verplaatsen:

9.2.4.   Curve schalen

Menu Bar->Curves->Schalen...

Ctrl+T
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U kunt schalen op Factor of op Formaat:

Schaal
Specificeer de te gebruiken schaalfactor voor het schalen van de Geselecteerde curve(s).

Formaat
Specificeer het nieuwe, totale formaat voor de Geselecteerde curve(s).

Beeldverhouding behouden
Wanneer deze optie is geselecteerd, blijft de X/Y-verhouding van de originele curves behouden.

Vanaf midden van curve(s) uitbreiden
Het schalen wordt uitgevoerd ten opzichte van het midden van de Geselecteerde curve(s):
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Vanaf linksonder van curve(s) uitbreiden
Het schalen wordt uitgevoerd ten opzichte van de linkeronderhoek van de Geselecteerde curve(s):

Origineel behouden
De originele Geselecteerde curve(s) blijven behouden.
Er wordt een kopie van de Geselecteerde curve(s) gemaakt, die klaar is om geschaald te worden.

9.2.5.   Curve spiegelen

Menu Bar->Curves->Spiegelen...

Ctrl+Shift+M

                                                                                                                                                                                                           191 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Gebruiksaanwijzing



Spiegelt/kantelt de Geselecteerde curve(s) overeenkomstig de geselecteerde opties.
Curves kunnen Verticaal of Horizontaal gespiegeld worden.

Verticaal (omhoog/omlaag)
Hiermee kunt u verticaal spiegelen opgeven.

Horizontaal (links/rechts)
Hiermee kunt u horizontaal spiegelen opgeven.

Midden van geselecteerde curve(s)
De geselecteerde spiegeling wordt uitgevoerd rond het midden van de Geselecteerde curve(s):
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Midden van alle curve(s)
De geselecteerde spiegeling wordt uitgevoerd rond het midden van Alle curve(s):

Midden van werkgebied
De geselecteerde spiegeling wordt uitgevoerd rond het midden van het Werkgebied:

Origineel behouden
De originele Geselecteerde curve(s) blijven behouden.
Er wordt een kopie van de Geselecteerde curve(s) gemaakt, die klaar is om gespiegeld te worden.

9.2.6.   Curve roteren

Menu Bar->Curves->Roteren...

Ctrl+Shift+R
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Opmerking: als u de curves of de volledige taak roteert, zal dit de richting van de groef/korrel van de taak
niet beïnvloeden.
Als u echter de richting van de groef/korrel wilt wijzigen, kunt u dit doen via Menu Bar->Taak->90o

rechtsom of linksom roteren.

Rechtsom/linksom
Hier kunt u de rotatierichting specificeren.

Midden van geselecteerde curve(s)
De rotatie wordt uitgevoerd rond het midden van de Geselecteerde curve(s):
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Midden van alle curve(s)
De rotatie wordt uitgevoerd rond het midden van Alle curve(s):

Midden van werkgebied
De rotatie wordt uitgevoerd rond het midden van het Werkgebied:

Origineel behouden
De originele Geselecteerde curve(s) blijven behouden. Er wordt een kopie van de Geselecteerde curve(s)
gemaakt, die klaar is om geroteerd te worden.

9.2.7.   Curves samenvoegen

Menu Bar->Curves->Samenvoegen...
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Met behulp van de functie Curves samenvoegen kunnen meerdere overlappende curves samengevoegd
worden tot één doorlopende curve.
Dit kan nuttig zijn als u bijvoorbeeld meerdere objecten (bijvoorbeeld lettervormen die elkaar overlappen)
wilt samenvoegen tot één vorm.

Bestaande curves vervangen
De bestaande curves worden overschreven door de nieuwe curves:

Nieuwe laag aanmaken
De nieuwe curves worden in een nieuwe Laag geplaatst.
Specificeer de Naam voor de nieuwe Laag.

9.2.8.   Richting van curve omkeren

Menu Bar->Curves->Richting van curve omkeren

Ctrl+Shift+I

De uitvoerrichting voor de Geselecteerde curve(s) wordt omgekeerd.
Deze functie is handig in combinatie met andere functies in de categorie Bewerken (bijvoorbeeld Curve
splitsen) voor het optimaliseren van de snijrichtingen.
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9.2.9.   Aanloop/uitloop

Menu Bar->Curves->Aanloop/uitloop

Zie  Aanloop/uitloop op pagina 287  voor een beschrijving van de parameters.

9.2.10.   Tooloffset

Menu Bar->Curves->Tool-offset...
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9.2.10.1 Tooloffset

Tool-offset kan gebruikt worden om tijdens een freesopdracht de correcte grootte voor het eindproduct te
verkrijgen.
Merk op dat de compensatie voor de Freesbitdiameter normaal uitgevoerd wordt met behulp van de
Laagparameters Tool-offset en Tooldiameter.
De belangrijkste reden om deze Bewerken-functie te gebruiken, is om de Laagoffset-waarden te bewaren
voor later gebruik.
De functie kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld een Snijlaag met een bepaalde offset toe te voegen
buiten een Kiss Cut-laag.

Tooldiameter
Specificeer hier de diameter van de te gebruiken tool. De offset wordt op de helft van de diameter gezet.

Waar
Specificeer of de tool zich Buiten of Binnen de Gesloten curve moet bevinden.
Uitwassen. Zie hieronder.
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Kleine curves uitwassen
Uitwassen is een functie om het volledige gebied van een Gesloten curve in schilfers te frezen. Dit is handig
aangezien kleine stukjes afval het afzuigsysteem kunnen blokkeren.
Gebruik deze functie voor het reinigen van alle Gesloten curves die kleiner zijn dan de Drempelwaarde.
Zie hieronder voor meer informatie.

Richting
Specificeer hier de uitvoerrichting voor de tool.

Bestaande curve(s) vervangen
De bestaande curves worden overschreven door de nieuwe curves:

Nieuwe laag aanmaken
De nieuwe curves worden in een nieuwe Laag geplaatst.
Specificeer de Naam voor de nieuwe Laag.

9.2.10.2 Uitwassen

Menu Bar->Curves->Tool-offset->Waar->Uitwassen

Uitwassen is een functie om het volledige gebied van een Gesloten curve te frezen.
Gebruik deze functie om de Geselecteerde curve uit te wassen.

9.2.11.   Vorm optimaliseren

Menu Bar->Curves->Vorm optimaliseren...
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Met Optimaliseren worden de snijprestaties van curves verbeterd door deze in functie van een opgegeven
tolerantie opnieuw te tekenen als lijnen en bogen.
Curves worden tijdens het produceren automatisch geoptimaliseerd. De functie Curves optimaliseren
is echter al voor de productie beschikbaar om curves te optimaliseren, en biedt u meer controle over de
optimalisering.

Tolerantie
Curves worden automatisch geoptimaliseerd aan de hand van de opgegeven Tolerantie.
Als u een lage waarde kiest, blijft de kwaliteit van het Invoerbestand behouden.
Als u een hoge waarde kiest, zal de machine beter presteren maar zal de snijkwaliteit mogelijk verslechteren
(afhankelijk van de specifieke geometrie en het gebruikte materiaal).

Lange lijnen breken
Deze functie verdeelt een (lange) lijn in lijnsegmenten met een specifieke lengte.
Voorbeeld:
U wilt een grote rechthoek snijden uit een flexibel materiaal, met een hoge vereiste wat betreft de uitlijning
voor Afdrukken tot snede.
Met alleen maar compensatie tot aan de hoeken van de rechthoek is het resultaat niet optimaal, ondanks
een groot aantal Registratiemarkeringen.
Kortere lijnen maken een nauwkeurigere uitlijning voor Afdrukken tot snede mogelijk.
Opmerking: de functie Lange lijnen breken kan toegepast worden voor alle taken in Menubalk->Bewerken-
>Opties->Productie.

Boog naar lijnen converteren wanneer Radius kleiner is dan
Gebruik deze functie om de boog op te delen in kleine lijnsegmenten met een mesheffing tussen elk
segment. Indien ingeschakeld, wordt de optimalisatie toegepast op alle bogen die kleiner zijn dan de
gespecificeerde radius.
Gebruik deze functie om kleine radiussen in dik materiaal te snijden. Op deze wijze wordt voorkomen dat er
tijdens het snijden van de boog vervorming optreedt of dat de mespunt aftreedt.

Scherpe hoeken maken
Afgeronde hoeken met een specifieke Radius worden omgevormd tot Scherpe hoeken.
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Afgeronde hoeken maken
Scherpe hoeken worden omgevormd tot Afgeronde hoeken met een specifieke Radius.

Bestaande curves vervangen
De bestaande curves worden overschreven door de nieuwe curves:

Nieuwe laag aanmaken
De nieuwe curves worden in een nieuwe Laag geplaatst.
Specificeer de Naam voor de nieuwe Laag.

Curve naar lijn

Curve naar lijn is alleen van toepassing voor mestools.
De radius is de maximale radius waar de functie Curve naar lijn zal worden uitgevoerd.
De hoekparameter voor de rechte lijn zal vast zijn.
Het hoofddoel van deze functie is krachten onder een hoek en zijdelingse krachten op het lemmet van het
snijmes te minimaliseren.
Dit wordt bereikt door cirkels in rechte lijnen te verdelen, zoals hierboven te zien is.
Het mes wordt opgeheven in de hoek tussen de twee lijnen en naar het einde van de tweede lijn verplaatst.
Daar wordt het mes omlaag gebracht om terug naar de eerste lijn te snijden.
Op die manier bekomen we:

• dat het meslemmet geroteerd wordt in de bovenste positie;
• dat het meslemmet in het materiaal naar beneden komt waar er nog geen snede van eerder is.

OPMERKING: De snijsnelheid zal ernstig vertraagd worden door deze functie.

9.2.12.   Curves verwijderen

Menu Bar->Curves->Curves verwijderen...

Del

Hiermee kunt u de Geselecteerde curve verwijderen.
Bevestig om te voltooien:
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9.3.   Aanpassingen curvesegment

9.3.1.   Een curvesegment selecteren

9.3.1.1 Modus Punt bewerken activeren

Toolbar->Punten bewerken

Menu Bar->Curves->Punt bewerken

9.3.1.2 Curvesegment selecteren
Selecteer Curvesegment met behulp van de Muisaanwijzer:

9.3.1.3 Menu voor bewerken curvesegment
Druk terwijl u naar het Curvesegment wijst op de Rechtermuisknop.
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Het Menu voor bewerken curvesegment wordt weergegeven:

• Hoek toevoegen
• Boog toevoegen
• Bezier toevoegen
• Curve splitsen
• Curve sluiten
• Regmark toevoegen

9.3.2.   Hoek toevoegen

Geselecteerde curvesegment->Rechtermuisknopmenu->Hoek toevoegen

Hiermee kunt u een Hoekpunt toevoegen op de Huidige positie.
Huidige positie: wijs met behulp van de Muisaanwijzer naar een positie op de Geselecteerde curve.

9.3.3.   Boog toevoegen

Geselecteerde curvesegment->Rechtermuisknopmenu->Boog toevoegen

Hiermee kunt u een Boogpunt toevoegen op de Huidige positie.
Huidige positie: wijs met behulp van de Muisaanwijzer naar een positie op de Geselecteerde curve.

9.3.4.   Bezier toevoegen

Geselecteerde curvesegment->Rechtermuisknopmenu->Bezier toevoegen

Hiermee kunt u een Bezier-punt toevoegen op de Huidige positie.
Huidige positie: wijs met behulp van de Muisaanwijzer naar een positie op de Geselecteerde curve.

9.3.5.   Curve splitsen

Geselecteerde curvesegment->Rechtermuisknopmenu->Curve splitsen

Geselecteerd curvepunt->Rechtermuisknopmenu->Curve splitsen
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Curvesegment verwijderen
Hiermee kunt u het momenteel aangewezen Curvesegment verwijderen.

Opening
Een Opening met als lengte Formaat opening wordt ingevoegd op de Huidige positie.
Huidige positie: wijs met behulp van de Muisaanwijzer naar een positie op de Geselecteerde curve.
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9.3.6.   Curve sluiten

Geselecteerde curvesegment->Rechtermuisknopmenu->Curve sluiten

Geselecteerd curvepunt->Rechtermuisknopmenu->Curve sluiten

De Geselecteerde open curve wordt gesloten.

9.3.7.   Regmark toevoegen

Geselecteerde curvesegment->Rechtermuisknopmenu->Registratiemarkering
toevoegen

Geselecteerd curvepunt->Rechtermuisknopmenu->Registratiemarkering toevoegen

Laagweergave / Productieweergave->Rechtermuisknopmenu->Registratiemarkering
toevoegen

Er wordt een nieuwe Registratiemarkering aangemaakt op de positie van de Muisaanwijzer:
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Positie X en Y
Specificeer hier de coördinaten voor de nieuwe Registratiemarkering.
De waarden die hier ingevoerd worden, zullen de positie van de Muisaanwijzer overschrijven.

Midden/linksonder
Specificeer hier of de coördinaten ten opzichte van het midden of de linkeronderhoek van de Taak zijn.

Formaat
Specificeer hier het formaat van de nieuwe Registratiemarkering.

Laag
Specificeer hier de Laag voor de nieuwe curve.
Standaard is dit de Registratiemarkeringslaag.

9.4.   Aanpassingen curvepunt

9.4.1.   Een punt selecteren

9.4.1.1 Modus Punt bewerken activeren

Toolbar->Punten bewerken

Menu Bar->Curves->Punt bewerken
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9.4.1.2 Curvepunt selecteren
Selecteer Curvepunt met behulp van de Muisaanwijzer:

9.4.1.3 Menu Curvepunt bewerken
Druk terwijl u naar het Curvepunt wijst op de Rechtermuisknop.
Het menu Curvepunt bewerken wordt weergegeven:

• Punt bewerken
• Punt verwijderen
• Vloeiend
• Regmark toevoegen
• Gebruiken als beginpunt
• Aanloop/uitloop toevoegen
• Curve splitsen
• Curve sluiten

9.4.2.   Punt bewerken

Geselecteerd punt->Rechtermuisknopmenu->Punt bewerken

Hiermee kunt u het Geselecteerd punt verplaatsen naar een nieuwe positie.

X/Y
Specificeer hier de coördinaten voor de nieuwe positie.
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Type
Specificeer hier het hoektype:

• Hoek
• Boog - het nieuwe punt is een punt op een boog
• Bezier - het nieuwe punt is een punt op een Bezier-curve
• True Type
• Boog
• Tangens

9.4.3.   Punt verwijderen

Geselecteerd punt->Rechtermuisknopmenu->Punt verwijderen

Geselecteerd punt wordt verwijderd.

9.4.4.   Vloeiend

Geselecteerd punt->Rechtermuisknopmenu->Vloeiend

Beïnvloedt alleen bogen en Bezier-punten. Het punt wordt automatisch opnieuw gepositioneerd om een
vlotte overgang naar/van aangrenzende punten te krijgen.

9.4.5.   Regmark toevoegen

Geselecteerde curvesegment->Rechtermuisknopmenu->Registratiemarkering
toevoegen

Geselecteerd curvepunt->Rechtermuisknopmenu->Registratiemarkering toevoegen

Laagweergave / Productieweergave->Rechtermuisknopmenu->Registratiemarkering
toevoegen
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Er wordt een nieuwe Registratiemarkering aangemaakt op de positie van de Muisaanwijzer:

Positie X en Y
Specificeer hier de coördinaten voor de nieuwe Registratiemarkering.
De waarden die hier ingevoerd worden, zullen de positie van de Muisaanwijzer overschrijven.

Midden/linksonder
Specificeer hier of de coördinaten ten opzichte van het midden of de linkeronderhoek van de Taak zijn.

Formaat
Specificeer hier het formaat van de nieuwe Registratiemarkering.

Laag
Specificeer hier de Laag voor de nieuwe curve.
Standaard is dit de Registratiemarkeringslaag.
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9.4.6.   Gebruiken als beginpunt

Geselecteerd punt->Rechtermuisknopmenu->Gebruiken als beginpunt

Geselecteerd punt wordt gebruikt als Beginpunt:

9.4.7.   Aanloop/uitloop toevoegen

Geselecteerd punt->Rechtermuisknopmenu->Aanloop/uitloop toevoegen
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Zie  Aanloop/uitloop op pagina 287  voor een beschrijving van de parameters.

9.4.8.   Curve splitsen

Geselecteerde curvesegment->Rechtermuisknopmenu->Curve splitsen

Geselecteerd curvepunt->Rechtermuisknopmenu->Curve splitsen

Curvesegment verwijderen
Hiermee kunt u het momenteel aangewezen Curvesegment verwijderen.
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Opening
Een Opening met als lengte Formaat opening wordt ingevoegd op de Huidige positie.
Huidige positie: wijs met behulp van de Muisaanwijzer naar een positie op de Geselecteerde curve.

9.4.9.   Curve sluiten

Geselecteerde curvesegment->Rechtermuisknopmenu->Curve sluiten

Geselecteerd curvepunt->Rechtermuisknopmenu->Curve sluiten

De Geselecteerde open curve wordt gesloten.

                                                                                                                                                                                                           212 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Gebruiksaanwijzing



9.5.   Nieuwe geometrie toevoegen

Laagweergave / Productieweergave->Rechtermuisknopmenu

De volgende menu-items zijn beschikbaar:
• Regmark toevoegen
• Vierkant toevoegen
• Cirkel toevoegen
• Ellips toevoegen
• Rechthoek toevoegen
Dit is wat er gebeurt wanneer de gebruiker de rechtermuisknop indrukt en terug loslaat wanneer ofwel
geen curve is geselecteerd of wanneer ze een geselecteerde curve deselecteren.
Als de gebruiker de rechtermuisknop ingedrukt houdt, een kader versleept en loslaat, verschijnen al
dezelfde menu-items met uitzondering van Regmark toevoegen. In dit geval verschijnt geen dialoogvenster
bij selectie van Vierkant toevoegen, Cirkel toevoegen, Ellips toevoegen of Rechthoek toevoegen. In plaats
daarvan wordt de vorm getekend in overeenstemming met het formaat van het kader.

9.5.1.   Regmark toevoegen

Geselecteerde curvesegment->Rechtermuisknopmenu->Registratiemarkering
toevoegen

Geselecteerd curvepunt->Rechtermuisknopmenu->Registratiemarkering toevoegen

Laagweergave / Productieweergave->Rechtermuisknopmenu->Registratiemarkering
toevoegen
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Er wordt een nieuwe Registratiemarkering aangemaakt op de positie van de Muisaanwijzer:

Positie X en Y
Specificeer hier de coördinaten voor de nieuwe Registratiemarkering.
De waarden die hier ingevoerd worden, zullen de positie van de Muisaanwijzer overschrijven.

Midden/linksonder
Specificeer hier of de coördinaten ten opzichte van het midden of de linkeronderhoek van de Taak zijn.

Formaat
Specificeer hier het formaat van de nieuwe Registratiemarkering.

Laag
Specificeer hier de Laag voor de nieuwe curve.
Standaard is dit de Registratiemarkeringslaag.
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9.5.2.   Vierkant toevoegen

Laagweergave / Productieweergave->Rechtermuisknopmenu->Vierkant toevoegen

Hiermee kunt u een Vierkant toevoegen op de Positie muisaanwijzer.

Positie X en Y
Specificeer hier de coördinaten voor het nieuwe Vierkant.
De waarden die hier ingevoerd worden, zullen de positie van de Muisaanwijzer overschrijven.

Midden/linksonder
Specificeer hier of de coördinaten ten opzichte van het Midden of de Linkeronderhoek van de Taak zijn.

Formaat
Specificeer hier het formaat van het Vierkant.

Laag
Specificeer hier de Laag voor de nieuwe curve.

9.5.3.   Cirkel toevoegen

Laagweergave / Productieweergave->Rechtermuisknopmenu->Cirkel toevoegen

Hiermee kunt u een Cirkel toevoegen op de Positie muisaanwijzer.
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Positie X en Y
Specificeer hier de coördinaten voor de nieuwe Cirkel.
De waarden die hier ingevoerd worden, zullen de positie van de Muisaanwijzer overschrijven.

Midden/linksonder
Specificeer hier of de coördinaten ten opzichte van het midden of de linkeronderhoek van de Taak zijn.

Formaat
Specificeer hier het formaat (diameter) van de nieuwe Cirkel.

Laag
Specificeer hier de Laag voor de nieuwe curve.

9.5.4.   Ellips toevoegen

Laagweergave / Productieweergave->Rechtermuisknopmenu->Ellips toevoegen

Hiermee kunt u een Ellips toevoegen op de Positie muisaanwijzer.

Positie X en Y
Specificeer hier de coördinaten voor de nieuwe Ellips.
De waarden die hier ingevoerd worden, zullen de positie van de Muisaanwijzer overschrijven.

Midden/linksonder
Specificeer hier of de coördinaten ten opzichte van het midden of de linkeronderhoek van de Taak zijn.

Formaat
Specificeer hier het formaat (X/Y) voor de nieuwe Ellips.

Laag
Specificeer hier de Laag voor de nieuwe curve.
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9.5.5.   Rechthoek toevoegen

Laagweergave / Productieweergave->Rechtermuisknopmenu->Rechthoek toevoegen

Hiermee kunt u een Rechthoek toevoegen op de Positie muisaanwijzer.

Positie X en Y
Specificeer hier de coördinaten voor de nieuwe Rechthoek.
De waarden die hier ingevoerd worden, zullen de positie van de Muisaanwijzer overschrijven.

Midden/linksonder
Specificeer hier of de coördinaten ten opzichte van het midden of de linkeronderhoek van de Taak zijn.

Formaat
Specificeer hier het formaat (X/Y) voor de nieuwe Rechthoek.

Laag
Specificeer hier de Laag voor de nieuwe curve.
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10.  TAAKALTERNATIEVEN, GEAVANCEERD

10.1.   Herhalen na interval

Geopende taak->Productie-instelling->Herhalen na interval

Gebruik Herhalen na interval als u meer dan één kopie van de Geopende taak wilt:

Voor meer informatie, zie  Herhalen na interval op pagina 79 .

10.2.   Taakopmaak

10.2.1.   Introductie

Acties Mijn taak > Opmaak aanmaken...

Gebruik Taakopmaak wanneer u verschillende ontwerpen wilt samenvoegen en als één taak behandelen.
Normaal is deze functie alleen relevant voor niet-gedrukte materialen.

 Vereisten

• Het Materiaal is gedefinieerd in iPC.
• Het Materiaalformaat is gedefinieerd in iPC.
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 Workflow overzicht

Wat zijn de stappen die genomen moeten worden om een opmaak te produceren:

 1 Selecteer een aantal taken in de Lijst met Mijn taken.

 2 Druk op de knop Opmaak aanmaken.

 3 Er wordt een Taakopmaak aangemaakt.
De naam hiervan is "Nieuwe opmaak 1".

 4 Indien nodig selecteert of verandert u het Materiaal en Materiaalformaat.

 5 Wijzig de Opmaak. Voeg taken toe. Verwijder taken.

 6 Bereid de Lagen en Tools voor.

 7 Bereid de Productie-instellingen voor.

 8 Voer de taak uit.

 Enkele regels

Over Materiaal
Normaal selecteert u taken die hetzelfde Materiaal gebruiken in een Taakopmaak.
Het is toegelaten om taken met een verschillend Materiaal te selecteren.
Het Materiaal dat gebruikt werd in de taak die eerst geselecteerd werd, zal worden gebruikt als Materiaal
voor de Taakopmaak.

Schakel tussen Taakopmaak, Laagconfiguratie en Productie-instelling
De normale workflow is als volgt: Taakopmaak > Laagconfiguratie > Productie-instelling.
Afhankelijk van de veranderingen die u aanbrengt, kunt u in Laagconfiguratie en Productie-instelling
aangebrachte veranderingen verliezen als u teruggaat naar Taakopmaak en daar aanpassingen doorvoert.
Zorg er daarom voor dat de opmaak correct is voordat u doorgaat.
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10.2.2.   Taakopmaak aanmaken

Selecteer in de Lijst met Mijn taken de taken die u
wilt voor uw Opmaak.
Houd de knop Ctrl of Shift ingedrukt om meerdere
taken te selecteren.

Klik op Acties Mijn taken > Opmaak aanmaken.

Er wordt een nieuwe Taakopmaak aangemaakt.

10.2.3.   Functies voor Taakopmaak

1 - Er wordt een nieuw tabblad Taak geopend met als naam: Nieuwe opmaak 1.
2 - Een nieuw tabblad Opmaak wordt aangemaakt.
3 - Met een Opmaaktaaklijst kan de gebruiker bestanden zoeken, selecteren of neerzetten op de opmaak.
4 - Materialen en instellingen
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5 - Opmaakvoorbeeld
6 - Opmaakwerkbalk

 Details

3 - De Opmaaktaaklijst
Deze lijst laat dezelfde taken zien die u ziet in de Lijst met Mijn taken.
De standaardkolommen zijn Taaknaam, Materiaal, Groef, Kopieën en Geplaatst.
De kolom Geplaatst laat zien welke taken er op het vel geplaatst zijn.
Ook worden de afmetingen van de taak weergegeven.
Er kunnen andere kolommen geselecteerd worden (rechtermuisklik) en de kolommen kunnen opnieuw
geordend worden.

4 - Materialen en instellingen

Selecteer het te gebruiken Materiaal.
Zie Bronbeheer -> Materiaal

Selecteer het te gebruiken Materiaalformaat.

De Groefrichting van het geselecteerde Materiaal wordt weergegeven.
Het pictogram links geeft aan dat er geen Groefrichting ingesteld is.
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Marges en openingen instellen

Marges - marges naar de rand van het vel toe.

Geef de opening tussen taken op, verticale as.

Geef de opening tussen taken op, horizontale as.

Opmerking: als u op de knop OK drukt, worden de instellingen toegepast op de
Opmaak.

Klik op Automatisch schikken om de opmaak bij te werken.

                                                                                                                                                                                                           222 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Gebruiksaanwijzing



5 - Opmaakvoorbeeld
De Opmaak wordt op dezelfde manier weergegeven (dezelfde oriëntatie van de tafelweergave) als in het
voorbeeld op het tabblad Lagen en Productie.

6 - Opmaakwerkbalk

Zoomvenster

Inzoomen

Uitzoomen

Aanpassen aan taak

Aanpassen aan bord

Aanpassen aan tafel

90o links roteren
De Geselecteerde taak wordt 90o links geroteerd.
Afhankelijk van de structurele richting van de geselecteerde taak is het mogelijk dat de knop
uitgeschakeld is.
Als gebruikers de knop toch willen roteren, moeten ze eerst de structurele richting van de
taak veranderen.

180o links roteren
De Geselecteerde taak wordt 180o links geroteerd.
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Auto Regelen
Alle taken worden automatisch geschikt op basis van hun grenskader.
De marges en openingen worden gerespecteerd.
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Herhalen na interval
Geef Herhalen na interval op voor één Geselecteerde taak.

Geef het aantal kopieën langs de verticale as op.

Geef het aantal kopieën langs de horizontale as op.

Geef de opening tussen kopieën op, verticale as.

Geef de opening tussen kopieën op, horizontale as.
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Geselecteerde taak dupliceren
Het nieuwe exemplaar van de taak wordt geplaatst volgens de instelling Primaire vul-/
stapelrichting.

Horizontale stapelrichting
Geef de Primaire vul-/stapelrichting op.

Verticale stapelrichting
Geef de Primaire vul-/stapelrichting op.

[Verwijd
eren]

Als u op de knop Verwijderen drukt, verdwijnen de exemplaren van de Geselecteerde taak
onmiddellijk.

10.2.4.   Meer functies voor Taakopmaak

 Taken aan een opmaak toevoegen

U kunt op verschillende manieren taken aan een opmaak toevoegen:
• Taken slepen en neerzetten vanuit de Opmaaktaaklijst naar het Venster Opmaakvoorbeeld.

• Taken slepen en neerzetten vanuit de Lijst met Mijn taken naar het TaaktabbladNieuwe opmaak.
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•

Selecteer een taak in de Lijst met mijn taken en klik op Toevoegen aan opmaak.

 Taken in een opmaak verplaatsen

Selecteer een Taak en sleep de taak over het vel.
Taken kunnen ook buiten het vel of de marge verplaatst worden, maar de status van de taak zal op Niet
gereed voor productie gezet worden.

 Uitlijnfunctie
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Als een taak binnen een opmaak verplaatst wordt,
is er een uitlijnfunctie actief die werkt op het
grenskader van een taak.
Als een taak zich dicht bij een andere taak
bevindt, zal de uitlijnfunctie ervoor zorgen dat de
taken langs dezelfde horizontale of verticale lijn
gepositioneerd worden.
Uitlijnfunctie actief wordt aangegeven door een
volle lijn tussen de twee taken.

 Interactief herhalen na interval

De Kopieaanwijzer verschijnt als de cursor in de buurt van een selectiegreep komt.

Klik en sleep.
De oorspronkelijk geselecteerde taak wordt nog
steeds weergegeven met een blauw grenskader
terwijl het Herhalingsgebied zwart wordt
weergegeven, inclusief de grepen.
Sleep in de gewenste richting tot het gewenste
aantal kopieën voorbereid is.
Laat de greep los.

Opmerkingen:

• Als er openingen bepaald zijn, worden deze openingen getoond als het Herhalingsgebied versleept
wordt.

• Interactief herhalen na interval kan op slechts één taak toegepast worden.

 Automatisch samenvoegen van lagen

Zodra er op het Tabblad Laag wordt gedrukt, wordt er een samenvoegingsproces van alle taken in de
Opmaak uitgevoerd.
Het automatisch samenvoegen van Lagen gebeurt op basis van gemeenschappelijke Laagtypes. Daarom kan
terugkeren van Lagen naar Opmaak tot verloren aanpassingen leiden.

 Opmaken opslaan
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Bestand > Opmaak opslaan als...

Er zijn twee opties beschikbaar:

Opmaak opslaan als (.layout)
De opgeslagen opmaak kan opnieuw als een opmaak geopend worden in de Lijst met Mijn taken.
Door op te slaan als opmaak gaan alle instellingen voor Laag en de Productie-instellingen verloren.

Een opmaak opslaan als Productiebestand (.cut)
Alle informatie wordt opgeslagen in een standaardproductietaak.
Als de taak opnieuw geopend wordt, zijn er geen opmaakfuncties beschikbaar.

10.3.   Taken langer dan tafel

Als een taak (alle curves/contouren/vormen) langer is dan het fysieke werkgebied, ondersteunt iPC het
opsplitsen van de taak in meerdere secties. Deze secties worden automatisch aangemaakt en worden in
de Productieweergave met een blauwe scheidingslijn aangegeven. Deze functie wordt veelal gebruikt voor
roltoevoer en de productie van lange banners.

Deze functie wordt ingeschakeld en meteen toegepast zodra er Taken langer dan tafel verwerkt worden, als
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• De taak is langer dan het werkgebied in de X-richting/lengte van de machine, maar past in de Y-richting

binnen het werkgebied.
• De taak heeft als status 'Taak klaar voor productie' en alle correcte tools zijn geïnstalleerd.
• De snijtafel is uitgerust met een transportband.

OPMERKING: Aanbevolen middelpuntafstand tussen registratiemarkeringen is 200 mm. Als dit
onvoldoende nauwkeurigheid oplevert, kunnen de afstanden verminderd worden.
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Om het correcte en gewenste resultaat te bekomen, moet aan bepaalde belangrijke instellingen extra
aandacht worden besteed:
• Instelling Standaardoptie voor Taken langer dan tafel (zie  Taken langer dan tafel op pagina 295  in

hoofdstuk iPC-configuraties).
• Selectie van Compensatietype voor Registratie.

• Zie  Compensatietypes op pagina 147 .
• Zie Begrijpen van afdrukcompensatie voor soft signage in Haal het meeste uit iPC.

• Bij het definiëren van Registratie zijn een aantal opties beschikbaar. Zie  -F- Curveanker op pagina 75
en  -G- Materiaalrotatie negeren op pagina 75  in hoofdstuk  Registratiemarkeringen gebruiken op
pagina 73 .

Voor een Taak waarbij het Compensatietype Curve registreren (het originele snedeformaat van de
Taak blijft behouden) wordt gebruikt, moet de detectie van de schaling en rotatie van de volledige Taak
gebeuren op basis van het lezen van de registratiemarkeringen van alleen de eerste sectie. Als dit niet het
geval is, kunnen het originele formaat en de vorm van de curves niet behouden blijven. Het snijden van
dergelijke taken zal bijgevolg niet altijd perfect zijn wanneer textiel en andere onstabiele materialen worden
gesneden. Zorg voor een optimaal afdrukproces om het beste resultaat te verkrijgen.

10.3.1.   Scheidingslijnen voor Taken langer dan tafel

 Automatisch gegenereerde scheidingslijnen

iPC zal automatisch scheidingslijnen genereren en de efficiëntste en betrouwbaarste manier zoeken om de
taak op te splitsen in secties. Het opsplitsen gebeurt op basis van beschikbare registratiemarkeringen, de
grootte van de taak en het formaat van de tafel. De instellingen bepalen of de kleinste sectie als eerste dan
wel als laatste wordt gesneden.
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Er worden geen scheidingslijnen gegenereerd voor de taak klaar is voor productie.

 Handmatig verplaatsen van scheidingslijnen

Met behulp van de muis kunt u de scheidingslijnen selecteren en verplaatsen. Dit gebeurt voornamelijk
voor het aanpassen van de positie van naden. Het is aan te raden scheidingslijnen tussen curves en in de
buurt van bepaalde regmarks in te stellen.
• Het werkgebied definieert de maximale lengte van een sectie.
• Binnen één tafellengte kunnen maximaal twee scheidingslijnen aanwezig zijn.
• Na elke verplaatsing wordt elke sectie opnieuw berekend. Nieuwe scheidingslijnen worden indien nodig

automatisch toegevoegd of verwijderd.
• Wanneer u het beginpunt (hoofdreferentiepunt, paneelreferentiepunt, taakoffset of veloffset)

verplaatst, worden er nieuwe scheidingslijnen gegenereerd. Zorg ervoor dat het Beginpunt correct is
ingesteld vóór u handmatig wijzigingen aanbrengt.

OPMERKING: Als de eerste registratiemarkering door de camera gevonden wordt op een positie
verder in + X dan gedefinieerd is door het referentiepunt en offsets op het tabblad productie,
wordt er mogelijk een extra toevoer toegevoegd aan de eerste sectie. De extra scheidingslijn wordt
toegevoegd wanneer de eerste sectie buiten het tafeloppervlak belandt.

Voorbeeld met Taken langer dan tafel:
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Snijden in sectie één Snijden in sectie twee

10.3.2.   Opties voor Taken langer dan tafel

Er zijn drie parameters beschikbaar voor Taken langer dan tafel:
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• Gedwongen snijoverlapping tussen toevoeren
• Breidt de snijpaden uit zodat deze met de ingevoerde afstand overlappen. Hiermee wordt verzekerd

dat de naad tussen kaders volledig wordt gesneden, zelfs als het materiaal vervormd is. Dit
kan bijzonder nuttig zijn voor textiel, om te verzekeren dat er tussen toevoeren geen vezels
achterblijven.

• Buffer voor het lezen van registratiemarkeringen over toevoeren heen
• Definieert een minimale bufferzone voor alle kaders na het eerste kader zodat belangrijke

registratiemarkeringen na de toevoer opnieuw kunnen worden gelezen. Als de afstand tussen
registratiemarkeringen groter is dan de ingevoerde afstand, zal iPC automatisch een hogere waarde
voorstellen op basis van de afstand tussen de registratiemarkeringen. De toevoerlengte en volgende
kaderlengtes worden automatisch verminderd met het oog op de bufferzone.

• Snijbuffer voor materiaalrek
• Definieert een bufferzone aan de achterkant van de tafel om materiaalrek van gedrukte

afbeeldingen te compenseren. De maximale kaderlengte wordt verminderd met de ingevoerde
afstand zodat ieder kader nog steeds binnen het werkgebied kan worden gesneden als de
afgedrukte taak lange is dan het snijbestand.

10.4.   Quick Box, ArtiosCAD-standaarden

10.4.1.   ArtiosCAD-standaarden, introductie

Openen via ArtiosCAD-standaarden is een add-on voor de iPC-besturingssoftware voor Kongsberg-
snijtafels.
Het doel van het programma is een eenvoudige workflow aan te bieden voor de voorbereiding en productie
van standaarddozen in golf- en vouwkarton.
De oplossing is gebaseerd op een CAD-X-implementatie die gebruikmaakt van ArtiosCAD-functies van Esko
voor het selecteren van een ontwerp uit een bibliotheek, invoeren van afmetingen en aanmaken van een
snijbestand.
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Het snijbestand wordt automatisch geopend in iPC en is gereed om op de snijtafels te worden gesneden.
Voor deze functie moet ArtiosCAD op de Front End-pc zijn geïnstalleerd en geconfigureerd voor CAD-X. Dit is
ingesloten in de iPC-installatie.
Een licentiesleutel is vereist om te openen via ArtiosCAD-standaarden.

10.4.2.   Werken met ArtiosCAD-standaarden

Menu Bar->Bestand->Openen via ArtiosCAD-standaarden

10.4.2.1 Introductie
De workflow kan als volgt worden geïllustreerd:

In dit hoofdstuk wordt elke stap uitgebreid behandeld.
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10.4.2.2 Een nieuwe doos selecteren en definiëren

Via de functie Openen via ArtiosCAD-standaarden
wordt het dialoogvenster Standaardencatalogus
weergegeven.
Maak een selectie uit de beschikbare groepen.

Selecteer uit de lijst met standaard dozen de
verlangde standaard (sjabloon) en druk op OK.

Selecteer de te gebruiken plaat en druk op OK.

Voer de te gebruiken dimensies in.
Druk op Volgende om het volgende
configuratiemenu te openen.
Opmerking:
Het aantal menu's en parameters zal wijzigen
afhankelijk van de daadwerkelijk geselecteerde
standaard.
Door op OK te drukken, komt u meteen in het CAD-
X-voorbeelddialoogvenster terecht.
Dit is de aanbevolen optie als u weet dat de
standaardinstellingen voor de rest van de
parameters correct zijn.
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Accepteer of selecteer uw voorkeuren in de
Stijlkeuze-menu's en druk op Volgende.
Door op OK te drukken, komt u meteen in het CAD-
X-voorbeelddialoogvenster terecht.
Dit is de aanbevolen optie als u weet dat de
standaardinstellingen voor de rest van de
parameters correct zijn.

Controleer of de instellingen correct zijn en druk op
Volgende.
Door op OK te drukken, komt u meteen in het CAD-
X-voorbeelddialoogvenster terecht.
Dit is de aanbevolen optie als u weet dat de
standaardinstellingen voor de rest van de
parameters correct zijn.

Controleer of de instellingen correct zijn en druk op
Volgende.
Door op OK te drukken, komt u meteen in het CAD-
X-voorbeelddialoogvenster terecht.
Dit is de aanbevolen optie als u weet dat de
standaardinstellingen voor de rest van de
parameters correct zijn.

Controleer of de instellingen correct zijn en druk op
Volgende.
Door op OK te drukken, komt u meteen in het CAD-
X-voorbeelddialoogvenster terecht.
Dit is de aanbevolen optie als u weet dat de
standaardinstellingen voor de rest van de
parameters correct zijn.
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Controleer of de instellingen correct zijn en druk op
Volgende.
Door op OK te drukken, komt u meteen in het CAD-
X-voorbeelddialoogvenster terecht.
Dit is de aanbevolen optie als u weet dat de
standaardinstellingen voor de rest van de
parameters correct zijn.

Controleer of de instellingen correct zijn en druk op
OK.

De taak wordt in iPC weergegeven onder Mijn
taken.

De gebruiker selecteert in het dialoogvenster
het iPC-materiaal dat het beste overeenkomt
met het in de catalogus geselecteerde
materiaal. Verder selecteert hij ook de gewenste
toewijzingsvoorinstelling.

10.5.   Taken met streepjescodes

Menu Bar->Bestand->Openen via streepjescode

De volgende codes worden ondersteund:
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10.5.1.   Workflow

Het vel materiaal wordt op het tafelblad geplaatst.
Nadat u de functie Openen via streepjescode... hebt geselecteerd, wordt er een wizard geopend.
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U moet de volgende zaken opgeven:

Mapnaam
De naam van de map waarin de Invoerbestanden
opgeslagen zijn

Toewijzen
Selecteer een mapping die het ontwerp het
efficiëntst aan de juiste lagen in de taak kan
toewijzen.
De meeste taken wijzen correct toe met behulp van
"Kongsberg Default".

Materialen en instellingen
Vanuit bestand-/aangepaste instellingen
[Selecteer het juiste materiaal voor de
productie. Bij een correct voorbereide
installatie gebruikt het materiaal dan weer een
standaard Snijprofiel of een combinatie van
Toolvoorinstelling, Optimalisatievoorinstelling
en Productievoorinstelling waarin volledig
is gedefinieerd hoe de taak moet worden
geproduceerd.]

• Druk op Start.
• Verplaats de camera naar een positie waar de

Streepjescode zichtbaar is in het camerabeeld.

•

Druk op Accepteren om de Streepjescode te
gebruiken en door te gaan.

• De Streepjescode wordt gelezen en het
overeenstemmende Invoerbestand wordt
geopend.

• Als de structuur van het invoerbestand en de
selecties in Openen via streepjescode correct
zijn, is de Taak gereed voor productie. Als
dit niet het geval is, moet de taak in Laag en
Productie-instelling worden voorbereid.

• Druk op Start om door te gaan.

•

Druk op Overslaan om deze Streepjescode te negeren.

• De naam van de map met het Invoerbestand blijft onthouden voor volgende taken.
• De locatie van de Streepjescode op het Tafelblad wordt onthouden wanneer een volgende Taak wordt

gestart.
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10.6.   Productie via streepjescodes

10.6.1.   Introductie

Menu Bar->Bestand->Productie starten via streepjescode

De volgende codes worden ondersteund:
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10.6.2.   Flowchart, productie via streepjescodes

1 - Een taak aanmaken inclusief streepjescode
Er wordt een taak aangemaakt in de
upstreamtoepassing (bv. i-cut Layout van Esko).

2 - Taak opslaan
Het taakbestand wordt opgeslagen in de iPC-
streepjescodemap.

3 - In iPC; Productie starten via streepjescode...
Stel in het dialoogvenster de parameters voor deze
taak in.
Als het invoerbestand en de bronnen voor
dat Materiaal correct geconfigureerd zijn
(inclusief standaardlaagnamen of -kleuren plus
materiaalinformatie), dan zal de taak klaar zijn voor
productie bij het toevoegen van:

• Correcte toewijzing, normaal Kongsberg
Default

• Materialen en instellingen Uit bestand

4 - Materiaal met streepjescode wordt op de tafel
geplaatst

5 -Druk op Start
De cameraweergave wordt weergegeven.

6 - Vinden van streepjescode
Positioneer de camera boven de streepjescode
door de camera handmatig te verplaatsen.
Zorg ervoor dat de streepjescode wordt
gedetecteerd.

7 - Lezen van streepjescode
Op basis van de streepjescodegegevens wordt het
juiste taakbestand ingelezen.

8 - Uitvoering
Het materiaal wordt verwerkt volgens de gegevens
van het invoerbestand en de Taakinstellingen.

9 - Materiaalbehandeling
Nadat tafeluitvoering is voltooid, dient voltooid
materiaal uit het werkgebied te worden verwijderd
en dient er nieuw materiaal te worden geplaatst.
Deze handeling wordt uitgevoerd op basis van de
Taakinstellingen (Tafelvoorinstelling).

Deze handeling wordt herhaald tot er niets meer te
produceren is of als de productie door de operator
wordt stilgezet.
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10.6.3.   Procedure

Het vel materiaal wordt op het tafelblad geplaatst.
Nadat u de functie Productie starten via streepjescode hebt geselecteerd, wordt er een wizard geopend.

U moet de volgende zaken opgeven:

Bestandafhandeling

• De naam van de map waarin naar de Invoerbestanden wordt gezocht.
Opgelet: er wordt in de onderstaande volgorde naar bestanden gezocht:
1. Bestanden met namen die exact beantwoorden aan de gelezen streepjescode gevonden in Lijst met
Mijn taken
2. Bestanden met een exacte match in de opgegeven map
3. Bestanden met een exacte match in de geschiedenis
4-6. Als 1-3, maar zonder exacte naammatch (bestanden met naam die begint met streepjescodetekst)
Wanneer er verschillende matches zijn, worden alle matches vermeld voor selectie.

• Zie hoofdstuk  Toewijzingsvoorinstellingen op pagina 131  voor de te gebruiken Toewijzing.
• Standaard Richting van groef/korrel
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Tafelverwerking voorbereiden
Wat te doen als de streepjescode niet wordt gevonden:

• Taak overslaan en doorgaan. De volgende taak wordt geladen. Als er op drie opeenvolgende kopieën
geen streepjescode wordt gevonden, wordt de productie gestopt.

• Productie stoppen

Tafelvoorinstelling

• Selecteer Tafelvoorinstelling.

OPMERKING: Voordat een streepjescode kan worden gelezen, moeten er eerst vellen worden
geladen.

Hier selecteert u Tafelvoorinstelling voor deze eerste laadreeks.

Daarna, als de streepjescode gelezen wordt, wordt de te gebruiken voorinstelling bepaald door het
geselecteerde Materiaal.

Materialen en instellingen

• Uit bestand: dit is de standaardinstelling, waarbij informatie over het Materiaal uit het Invoerbestand
zal opgehaald worden. Als er geen informatie over het materiaal beschikbaar is vanuit het bestand,
worden de Aangepaste instellingen gebruikt. .

• Aangepaste instellingen - De instellingen gedefinieerd in Aangepaste instellingen worden gebruikt.

Aangepaste instellingen
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Specificeer het materiaal en de taakinstellingen om te gebruiken.

Bevestiging vragen:

• Alleen eerste taak
• Nooit
• Altijd
Voor automatische productie selecteert u Alleen eerste taak of Nooit.

• Druk op Start.
• Verplaats de camera naar een positie waar de

Streepjescode zichtbaar is in het camerabeeld.

•

Druk op Accepteren om de Streepjescode te
gebruiken en door te gaan.

• De Streepjescode wordt gelezen en het
overeenstemmende Invoerbestand wordt
geopend.

• Als de structuur van het invoerbestand en de
selecties in Productie starten via streepjescode
correct zijn, is de Taak gereed voor productie.
Als dit niet het geval is, moet de taak in Laag en
Productie-instelling worden voorbereid.

• De Taak wordt automatisch uitgevoerd
zolang er zich op de tafel materiaal met een

•

Druk op Overslaan om deze Streepjescode te negeren.

• De locatie van de Streepjescode wordt onthouden voor volgende taken.
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Voor een optimale aanpassing aan verschillende
materialen zijn er schuifregelaars beschikbaar
voor de bediening van camerahelderheid en
contrastaanpassingen.

10.7.   Batchproductie

10.7.1.   Introductie

Batchproductie is een methode om een aantal (doorgaans) verschillende taken in een bepaalde volgorde
te produceren, zonder tussenkomst van de gebruiker. De opgenomen bestanden moeten naar een speciale
batch-invoermap worden verzonden, gedefinieerd in Verbindingen, zie hoofdstuk  Verbindingen op pagina
294 . De bestanden worden geproduceerd in de volgorde waarin ze naar deze map worden verzonden.
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10.7.2.   Flowchart, batchproductie

1 - Een taak aanmaken
Er wordt een taak aangemaakt in de
upstreamtoepassing.

2 - Taak Verzenden
Het taakbestand wordt naar de invoermap van de
batch verzonden. Het bestand verschijnt in de lijst
met Mijn taken, maar wordt ook automatisch aan
het actieve batchbestand (.queue) toegevoegd.

3 - In iPC op het actieve batchbestand
dubbelklikken

4 - Productie-instellingen controleren
Stel in het dialoogvenster dat verschijnt
de parameters voor deze taak in. Als het
invoerbestand en de bronnen voor dat
Materiaal correct geconfigureerd zijn
(inclusief standaardlaagnamen of -kleuren plus
materiaalinformatie), dan zal de taak klaar zijn voor
productie bij het toevoegen van:

• Correcte toewijzing, normaal Kongsberg
Default

• Materialen en instellingen Uit bestand

5 - Materiaal wordt op de tafel of het
automatiseringsapparaat geplaatst

6 - Op Start drukken
De cameraweergave wordt weergegeven.

7 - Uitvoering
Het materiaal wordt verwerkt volgens de gegevens
van het invoerbestand en de Taakinstellingen.

8 - Materiaalbehandeling
Nadat tafeluitvoering is voltooid, dient voltooid
materiaal uit het werkgebied te worden verwijderd
en dient er nieuw materiaal te worden geplaatst.
Deze handeling wordt uitgevoerd op basis van de
Taakinstellingen (Tafelvoorinstelling).

Deze handeling wordt herhaald tot er geen
bestanden meer in de batch zitten of als de
productie door de operator wordt stilgezet.
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10.7.3.   Procedure

Het vel materiaal wordt op het tafelblad geplaatst.
Door op het .queue-bestand te dubbelklikken, verschijnt het dialoogvenster Automatische productie
starten.

Verder verschijnt ook een dialoogvenster waarin de taken in de batch worden vermeld:
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U moet de volgende zaken opgeven:

Bestandafhandeling

• Een alternatieve naam van de map waarin naar de Invoerbestanden wordt gezocht.
Opgelet: er wordt in de onderstaande volgorde naar bestanden gezocht:

a Bestanden in de lijst met Mijn taken waarvan de naam overeenkomt met het bestand gedefinieerd
in het batchbestand

b Bestanden met een match in de gespecificeerde map
c Bestanden met een match in de geschiedenis
Wanneer er verschillende matches zijn, worden alle matches vermeld voor selectie.

• Zie hoofdstuk  Toewijzingsvoorinstellingen op pagina 131  voor de te gebruiken Toewijzing.
• Standaard Richting van groef/korrel

Tafelverwerking voorbereiden
Selecteer hoe het materiaal moet worden geladen

Tafelvoorinstelling

• Tafelvoorinstelling selecteren
Hier selecteert u Tafelvoorinstelling voor deze eerste laadreeks.
Daarna wordt de te gebruiken voorinstelling bepaald door het geselecteerde Materiaal.

Materialen en instellingen

• Uit bestand: dit is de standaardinstelling, waarbij informatie over het Materiaal uit het Invoerbestand
zal opgehaald worden. Als er geen informatie over het materiaal beschikbaar is vanuit het bestand,
worden de Aangepaste instellingen gebruikt.

• Aangepaste instellingen - De instellingen die gedefinieerd zijn bij Aangepaste instellingen worden
gebruikt.

Aangepaste instellingen
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Specificeer het materiaal en de taakinstellingen om te gebruiken.

Bevestiging vragen:

• Alleen eerste taak
• Nooit
• Altijd
Voor automatische productie selecteert u Alleen eerste taak of Nooit.

Druk op Start

Eerste bestand in de batch wordt geopend.

• Als de structuur van het invoerbestand en de selecties in Automatische productie starten correct zijn,
is de Taak gereed voor productie. Als dit niet het geval is, moet de taak in Laag en Productie-instelling
worden voorbereid.

• De batch wordt automatisch uitgevoerd zolang er bestanden in de batch zitten.

10.8.   Taak inclusief Bewerken vanaf onderkant

Bewerken vanaf onderkant wordt gebruikt als er vanaf beide zijden bewerkingen moeten worden
uitgevoerd. Er zijn twee soorten Omgekeerde bewerkingen:
• Liniaalgebaseerd
• Cameragebaseerd
Welke methode beschikbaar is, is HW-afhankelijk en wordt in de onderstaande hoofdstukken beschreven.
Indien Rillen vanaf beide zijden moet worden uitgevoerd, wordt liniaalgebaseerde Omgekeerde
bewerkingen doorgaans gebruikt. Voor Afdrukregistratie dienen Registratietekens te worden gelezen
voordat het vel wordt gedraaid en aan de andere kant wordt bewerkt.
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Menubalk->Geavanceerd->Tools configureren

Menubalk->Laag->Laag bewerken...

Geopende taak->Tabblad Lagen->Laag bewerken

In het onderstaande voorbeeld wordt de configuratie Bewerken vanaf onderkant vanaf Menubalk-
>Geavanceerd->Tools configureren weergegeven

Omgekeerde bewerking kan ook worden beheerd vanaf een knop in
Tabblad Lagen op pagina 45 :

Status 1: met de geselecteerde tool kan bewerken vanaf onderkant niet worden uitgevoerd. Uitgeschakeld.
Status 2: met de geselecteerde tool kan bewerken vanaf onderkant niet worden uitgevoerd. Ingeschakeld.
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Kantelen over lengte betekent dat het materiaal rond de lengte van de tafel (de X-as) wordt gekanteld.
Kantelen over breedte betekent dat het materiaal rond de breedte van de tafel (de Y-as) wordt gekanteld.

De symbolen gaan ervan uit dat de tafel aan de voorzijde wordt bekeken.

10.8.1.   Bewerken vanaf onderkant door Linker en rechter liniaal

10.8.1.1 Workflow

Stap 1: het vel wordt uitgelijnd richting de

Rechter liniaal.
Omgekeerde bewerkingen worden voltooid.

Stap 2: het vel wordt omgedraaid en uitgelijnd
richting de Linker liniaal.
De rest van de taak wordt voltooid.

Een typisch gebruik van Bewerken vanaf onderkant is wanneer u een Rillenlijn wilt toevoegen aan de
voorzijde van een materiaal dat u normaal voorbereidt vanaf de achterzijde.
Deze functie vereist dat op de tafel een Linker en rechter liniaal is gemonteerd en geselecteerd in
Hardwareconfiguratie, en dat de taak geen Registratietekens bevat.
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10.8.2.   Bewerken vanaf onderkant middels gebruik van camera

10.8.2.1 Workflow

Stap 1 - Registratietekens en hoeken worden
gelezen door de camera.

Stap 2 - Het vel wordt omgedraaid (draaien of
vallen) en hoeken worden gelezen door de camera.
Alle andere lagen in de Taak worden verwerkt.

Een huidige beperking van Bewerken vanaf onderkant met camera is dat alle lagen (behalve de
regmarklaag) vanaf de keerzijde moeten worden verwerkt.
Voor deze functie is vereist dat de tafel is uitgerust met een Toolkop met camera en dat de taak
Registratietekens heeft.

10.8.3.   Bewerken vanaf onderkant in combinatie met Herhalen na interval

10.8.3.1 Omgekeerde bewerkingen in combinatie met Herhalen na interval en Linker en rechter
liniaal.
Voor elke kopie die door Herhalen na interval is gedefinieerd, dient u het vel te verplaatsen: eerst tegen de
Rechter liniaal en dan tegen de Linker liniaal:
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10.8.3.2 Omgekeerde bewerkingen in combinatie met Herhalen na interval en Camera.
Voor elke met Herhalen na interval gedefinieerde kopie dient u het vel te kantelen en de Registratietekens
en hoeken te lezen.

10.9.   Stoppen bij Tool Selecteren

Menubalk->Geavanceerd->Tools configureren

Gebruik deze functie om de uitvoering te stoppen voor de eigenlijke Laag wordt uitgevoerd.
Een praktijkvoorbeeld hiervan is als u een Freesbit in het midden van een taak wilt veranderen.
Voor meer informatie, zie  Tools configureren op pagina 153 .

OPMERKING: De functie Stoppen bij Tool selecteren mag niet worden gebruikt als de tool niet
daadwerkelijk in de toolhouder is geplaatst.
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10.10.   Meerdere passages

10.10.1.   Algemene Toolconfiguratie

Menubalk->Geavanceerd->Tools configureren

10.10.2.   Geopende taak->Diepte meerdere passages

10.10.2.1 Toolconfiguratie voor Geopende taak

Geopende taak->Tabblad Lagen->Laag bewerken

Menubalk->Laag->Laag bewerken...
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Frezen en Meerdere passages worden in  Freesfuncties op pagina 53  beschreven.

10.10.2.2 Algemeen
Diepte meerdere passages
Hier kunt u de maximumdiepte opgeven die tijdens elke passage verwerkt moet worden.

Meten/Materiaaldikte
Hier kunt u opgeven of de Materiaaldikte van de Meting materiaaldikte die aan het begin van de taak
uitgevoerd werd, gebruikt moet worden.
Als dit niet het geval is, moet u de dikte opgeven.
De Materiaaldikte wordt gebruikt bij het berekenen van de diepte van elke passage.
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Webdikte
Webdikte is niet relevant voor Rillen en Snijden met mes.
Frezen en Meerdere passages worden in een afzonderlijk hoofdstuk  beschreven.

Offset afwerkingspassage
Afwerkingspassage is niet relevant voor Rillen en Snijden met mes.
Frezen en Meerdere passages worden in een afzonderlijk hoofdstuk  beschreven.

10.11.   MultiZone-productie

10.11.1.   Introductie

10.11.1.1 Concept

Voor MultiZone-productie wordt het Werkgebied
van de Snijtafel opgedeeld in twee of meer
Werkgebieden.
Elk Werkgebied stemt overeen met een of meer
Vacuümzones op de Snijtafel.
Het beschikbare aantal Werkzones hangt dus af van
het gebruikte machinemodel.
Meer informatie over vacuümzones vindt u in de
Gebruiksaanwijzing van de gebruikte machine.

Voor het uitleggen van de functie gebruiken wij een
machine met twee Werkgebieden (1 en 2).

Wanneer een Taak goed voorbereid is, kan een eenvoudige Workflow voor MultiZone-productie als volgt
omschreven worden:
1. U plaatst een vel materiaal in Werkgebied 1.
2. U start de Taak.
3. Terwijl de Taak in Werkgebied 1 wordt uitgevoerd, plaatst u een vel materiaal in Werkgebied 2.
4. Wanneer de productie in Werkgebied 1 klaar is, start de machine automatisch de productie van de Taak

in Werkgebied 2 als u Werkgebied 2 hebt gemarkeerd als Gereed. Als u dit niet gedaan hebt, zal de
machine stoppen op de gedefinieerde Parkeerpositie.

5. U verwijdert het verwerkte materiaal van Werkgebied 1 en plaatst een nieuw vel materiaal.
6. Het proces wordt herhaald.

De vacuümfunctie wordt voor de verschillende Werkgebieden automatisch in- en uitgeschakeld als een
integraal onderdeel van het proces.
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10.11.1.2 MultiZone-productie starten

Geopende taak->Productie-instelling

MultiZone-productie is beschikbaar als u de
volgende stappen uitvoert:
• Selecteer de Tafelvoorinstelling MultiZone-

productie (1).
• Selecteer een geschikte configuratie voor de

Vacuümzones (2).
• Specificeer het Aantal kopieën > 1 (3).

10.11.2.   Gebruikersinterface

Tijdens MultiZone-productie wordt het venster
Laagweergave/Productieweergave ingedeeld in
werkzones die overeenstemmen met de zones op
de snijtafel.
In de afbeelding ziet u werkzone 1 en 2.
Boven elke zone ziet u een statusbalk (3).
Op de statusbalk ziet u de verwerkingsstatus. Druk
op de balk om tussen de verschillende statussen te
schakelen.
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10.11.2.1 Functies van de Status Bar

Bezig met produceren
De productie in dit Werkgebied is bezig.
Het pictogram toont de werkelijke voortgang.

Wachten op operator (materiaal vervangen)
Deze status is geactiveerd wanneer de productie in een Werkgebied klaar is en dit
Werkgebied nog niet gereed is voor een nieuwe productie.
Verwijder het verwerkte materiaal uit het Werkgebied.
Plaats nieuw materiaal in het Werkgebied.
Druk op de Status Bar-knop om de status Klaar om te produceren te activeren.
Opmerking: het dwarsstuk kan niet over deze zone passeren, tenzij de gebruiker op de
Statusbalk-knop gedrukt heeft om de status Klaar om te produceren te activeren.

Klaar om te produceren
Het verwerkte materiaal is verwijderd van het Werkgebied en er is nieuw materiaal
geplaatst.
U hebt op de Status Bar-knop gedrukt om de status Klaar om te produceren te
activeren.
Opmerking: u kunt nogmaals op deze knop drukken om terug te keren naar de status
Wachten op operator.

Geproduceerd
Deze status is geactiveerd wanneer de productie klaar is en een ander Werkgebied nog
niet klaar is voor productie.
Wanneer het Werkgebied klaar is, drukt u op Start om door te gaan.
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10.11.3.   Workflow, bediend vanuit GUI

10.11.3.1 Workflow

1 - Bereid de Taak voor.
De voorbereide Taak wordt getoond in iPC (1).
Plaats een vel materiaal in Werkgebied 1 op de
Snijtafel (2).
Gebruik kleeftape om de positie van het vel te
markeren (3).
De positie van de tape wordt gebruikt als
referentie voor het volgende vel dat in deze zone
geproduceerd wordt.

Vacuümzones
Standaard zijn alle Vacuümzones die verbonden
zijn met een Werkgebied geselecteerd.

Om ervoor te zorgen dat het materiaal goed blijft
liggen, configureert u de Vacuümzones zodat deze
optimaal geschikt zijn voor de huidige taak.
Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om
Intelligente vacuümbediening  te gebruiken.

2 - Druk op Start.
Werkgebied 1 schakelt over naar de status Bezig
met produceren.
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3 - Plaats materiaal in Werkgebied 2.
Gebruik kleeftape om de positie van het vel te
markeren (1).
De positie van de tape wordt gebruikt als
referentie voor het volgende vel dat in deze zone
geproduceerd wordt.
Druk in iPC op de Status Bar-knop om de
status Klaar om te produceren te activeren in
Werkgebied 2.

4 - De Taak in Werkgebied 1 is voltooid.
De Taak in Werkgebied 2 wordt automatisch
ingeschakeld.
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5 - Vervang het materiaal, Werkgebied 1.
Wanneer u klaar bent, drukt u op de Status Bar-
knop om de status Klaar om te produceren te
activeren in Werkgebied 1.

                                                                                                                                                                                                           261 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Gebruiksaanwijzing



6 - Werkgebied 1 is Klaar om te produceren.
De Taak in Werkgebied 2 gaat door tot deze is
voltooid.

7 - Werkgebied 2 is klaar.
De Taak in Werkgebied 1 wordt automatisch
ingeschakeld.
Vervang het materiaal in Werkgebied 2.
Het proces wordt herhaald tot het opgegeven
Aantal kopieën geproduceerd is.
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10.11.4.   Workflow, MultiZone-productie MZP

10.11.4.1 MultiZone-paneel

• 1 - Gereed-lampje
• 2 - Gereed-knop
• 3 - Vacuüm aan-knop
• 4 - Vacuüm-lampje
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10.11.4.2 Workflow

1 - Bereid de Taak voor.
De voorbereide Taak wordt getoond in iPC (1).
Plaats een vel materiaal in Werkgebied 1 op de
Snijtafel (2).
Breng een MZP-liniaalsticker aan om de positie van
het vel te markeren (3).
De hoekpositie wordt gebruikt als referentie voor
het volgende vel dat in dit gebied geproduceerd
wordt.

Gereed-lampjes
Beide Gereed-lampjes knipperen, dit betekent:

• Zone voorbereiden voor productie.
• Druk indien gereed op de Gereed-knop

Vacuümzones
Standaard zijn alle Vacuümzones die verbonden
zijn met een Werkgebied geselecteerd.

Om ervoor te zorgen dat het materiaal goed blijft
liggen, configureert u de Vacuümzones zodat deze
optimaal geschikt zijn voor de huidige taak.
Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om
Intelligente vacuümbediening  te gebruiken.

2 - Druk op de Gereed-knop.
Werkgebied 1 schakelt over naar de status Bezig
met produceren.
Vacuüm in Werkgebied 1 wordt automatisch
ingeschakeld.
Opmerking:
Als dit het begin van de taak is, dient u op Start te
drukken om de uitvoering te starten.
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3 - Plaats materiaal in Werkgebied 2.
Breng een MZP-liniaalsticker aan om de positie van
het vel te markeren (1).
De hoekpositie wordt gebruikt als referentie voor
het volgende vel dat in dit gebied geproduceerd
wordt.

Gereed-lampje, Werkgebied 1
Lampje brandt tijdens taakuitvoering.

Gereed-lampje, Werkgebied 2
Lampje knippert, wacht tot taakvoorbereiding
voltooid is.

4 - Druk op de Gereed-knop.
Werkgebied 2 schakelt over naar de status Bezig
met produceren.
Vacuüm in Werkgebied 2 wordt automatisch
ingeschakeld.

4 - Taak in Werkgebied 1 is voltooid.
De Taak in Werkgebied 2 wordt automatisch
ingeschakeld.

Gereed-lampje, Werkgebied 1
Lampje knippert; de zone wacht op voorbereiding
voor de volgende taak.

Gereed-lampje, Werkgebied 2
Lampje brandt tijdens uitvoering.

5 - Vervang het materiaal, Werkgebied 1.

6 - Druk op de Gereed-knop.
Werkgebied 1 schakelt over naar de status Bezig
met produceren.
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7 - Werkgebied 1 is Klaar om te produceren.
De Taak in Werkgebied 2 gaat door tot deze is
voltooid.

Gereed-lampje, Werkgebied 1
Lampje brandt, wacht totdat uitvoering in
Werkgebied 2 is voltooid.

Gereed-lampje, Werkgebied 2
Lampje brandt tijdens uitvoering.

8 - Werkgebied 2 is voltooid.
De Taak in Werkgebied 1 wordt automatisch
ingeschakeld.
Vervang het materiaal in Werkgebied 2.
Het proces wordt herhaald tot het opgegeven
Aantal kopieën geproduceerd is.

10.11.4.3 Bediening pauzeren, materiaal aanpassen
WORKFLOW, EEN VOORBEELD

De situatie is als volgt:
• U hebt een materiaal geplaatst in Werkgebied 1.
• U hebt voor Werkgebied 1 op de Gereed-knop gedrukt.
• Het Gereed-lampje voor Werkgebied 1 brandt.
• Vacuüm in Werkgebied 1 wordt automatisch ingeschakeld.
• U komt erachter dat u de positie van het materiaal in Werkgebied 1 moet aanpassen.
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1 - Druk op de Gereed-knop.
Werkgebied 1 schakelt over naar de status
Pauzeren.
Het Gereed-lampje voor Werkgebied 1 knippert.
Vacuüm in Werkgebied 1 wordt automatisch
uitgeschakeld.

2 - Herpositioneer het materiaal in Werkgebied 1.
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3 - Druk op de Gereed-knop.
Werkgebied 1 schakelt over naar de status Bezig
met produceren.
Vacuüm in Werkgebied 1 wordt automatisch
ingeschakeld.

Normale workflow wordt hervat.

10.11.5.   Registratie

10.11.5.1 Taak heeft Registratiemarkeringen
Gebruik MultiZone-productie in combinatie met een van de beschikbare Registratietypes.

10.11.5.2 Taak zonder Registratiemarkeringen
Gebruik MultiZone-productie in combinatie met Randherkenning.
Deze Workflow is gericht op niet-gedrukte materialen.
In deze Workflow is het mogelijk om op elke zone de velpositie voor de eerste productie te definiëren. Als
dit gebeurd is, gaat de productie verder zonder registratie van de velranden.
Geopende taak->Productie-instelling->Registratie->Alleen eerste tafel registreren

10.11.6.   Meer zones

Afhankelijk van het gebruikte model van
de Snijtafel zijn er 2, 3 of 4 Werkgebieden
beschikbaar.

• In plaats van de velpositie voor twee zones te definiëren, moet dit voor alle zones gebeuren.
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• Als de velposities gekend zijn, kan de gebruiker vellen vervangen in de Werkgebied waar de productie
bezig is, en op de overeenstemmende Status Bar drukken om aan te geven dat de Werkzone klaar voor
het voortzetten van de productie.

• Als de gebruiker de vellen op tijd vervangt, zal de productie vlot verlopen.
• Als de gebruiker de vellen niet op tijd vervangt, wordt de productie gestopt en wordt de gebruiker

gevraagd het materiaal te vervangen.

10.11.6.1 Veiligheidsregels

In de bovenstaande situatie zijn Werkgebied 1 en 2 klaar voor productie en moet voor Werkgebied 3 het
materiaal vervangen worden.
Wanneer Werkgebied 4 klaar is, wordt er in geval van een normale Workflow verdergegaan met het
volgende Werkgebied dat klaar is.
In dit geval zal het dwarsstuk echter over een Werkgebied passeren waar het materiaal vervangen moet
worden.
De uitvoering wordt gestopt.
De operator moet ervoor zorgen dat de productie veilig hervat kan worden alvorens op Start te drukken.

10.11.7.   Gedraaide tafelweergave

Als de Laagweergave / Productieweergave 90o geroteerd wordt, ziet de Gebruikersinterface er als volgt uit:
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10.11.8.   Optionele configuratie voor machines met drie tafelsecties

XL/XN/X46-tafels kunnen worden geconfigureerd om optionele MultiZone-configuratie te ondersteunen.
Dit zijn tafels met een van de twee hieronder gemarkeerde vacuümconfiguraties:

                                                                                                                                                                                                           270 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Gebruiksaanwijzing



De onderstaande illustraties laten voor X46 zien hoe een tafel bestaande uit drie secties kan worden
geherconfigureerd voor twee werkzones:

Optionele MultiZone-configuratie

Vacuümzones op een X46-tafel Gewone MultiZone met drie
werkzones

Optionele MultiZone met twee
werkzones

Een optionele MultiZone-configuratie heeft als voordelen dat een grotere afstand tussen de vellen mogelijk
is en dat vellen worden aanvaard die iets groter zijn dan zone 1. Zone 2 en 3 zullen zich als één zone
gedragen.

OPMERKING: Deze configuratie ondersteunt alleen XL/XN/X46-tafels, maar de selecties worden
niet uitgeschakeld voor andere machinetypes. Daarom raden we deze instellingen niet aan voor alle
andere tafelformaten.

 Hoe instellen?

Schakel de functie in XL-Machineverbinding in door de optie "Optionele MultiZone-configuratie gebruiken"
te selecteren:
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Voer een geschikte offsetwaarde voor de x-richting voor zone 2 in:

OPMERKING: Deze optie zal nu ook beschikbaar zijn voor tafels met twee zones, maar de offset zal
het beschikbare formaat in zone 2 verminderen.

In dit voorbeeld is 900 mm toegevoegd, en het referentiepunt voor zone 2 is 900 mm in +X-richting
verplaatst bij selectie van MultiZone-configuratie 2, waarbij de zones 2 en 3 tot één zone worden
gecombineerd:

Een goede praktijk bestaat erin om een afdekplaat te gebruiken om in de gecombineerde zone tot goede
vacuümniveaus te komen.
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11.  DIRECTE OPDRACHTEN

11.1.   Menu Directe opdrachten

Menu Bar->Machine->Directe opdrachten

Gebruik dit menu om functies te selecteren om onmiddellijk uit te voeren op de Snijtafel.
Elk menu-item kan aangepast worden met de functie Opdrachten bewerken...:

11.2.   Opdrachten bewerken...

Menubalk->Machine->Directe opdrachten->Directe opdrachten bewerken...

Menutekst 1
Hier kunt u de beschrijving van Opdracht 1 invoeren.
Deze tekst wordt weergegeven in het Menu Directe opdrachten, Lijn 1.
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Opdracht 1
Specificeer hier de opdracht die uitgevoerd moet worden wanneer Lijn 1 (Ctrl+1) geselecteerd wordt in het
Menu Directe opdrachten.
Raadpleeg de Bijlage  voor een lijst met beschikbare opdrachten.
U kunt de opdracht rechtstreeks bewerken of een opdracht toevoegen met de functie +.

Menutekst 2-4, Opdracht 2-4
Vergelijking gelijkaardig aan Menutekst 1 en Opdracht 1.

11.3.   iPC-opdrachten

Gebruik iPC-opdrachten voor het voorbereiden van:
• Directe opdrachten

Transportbandsnelheid en -versnelling (%SSA)
Syntax: %SSA <snelheid> <versnelling>.
Opdracht voor het beperken van de bandsnelheid
en -versnelling. De waarden zijn een percentage
van het maximum.

Velinvoer (%SHF)
Syntax: %SHF <afstand> <beginpositie>
Opdracht om de transportband een bepaalde
afstand te verplaatsen. De startpositie is optioneel.
De waarde wordt opgegeven in 1/1000 mm.

i-cut-vertraging (I-SD)
Syntax: I-SD <tijd>;
De uitvoering wordt <tijd> ms vertraagd.

Communicatie Papiertoevoer aan (I-FM 1)
Syntax: I-FM 1;
De communicatie met de Papiertoevoer is
ingeschakeld.

i-cut-bericht (I-MS)
Syntax: I-MS <bericht>.
Een <bericht> tonen aan de operator.

Communicatie Papiertoevoer uit (I-FM 0)
Syntax: I-FM 0;
De communicatie met de Papiertoevoer is
uitgeschakeld.

i-cut parkeren (I-PK)
Syntax: I-PK.
Verplaatsen naar Parkeerpositie.

Vacuümpomp, starten en stoppen van (%PMP)
Syntax: %PMP <aan/uit>.
Opdracht om de vacuümpomp in of uit te
schakelen.

Selectie Reference Point (%SRE)
Syntax: %SRE<1>/<X>.
Schakelt tussen het belangrijkste vaste Reference
Point (1) en het via het paneel gedefinieerde
Reference Point (X).

Rechtstreekse controle vacuümzuigkracht (%SUC)
Syntax: %SUC<aan/uit>.
Schakelt tussen zuigkracht (aan) en Snelle
vrijgave/Omgekeerde luchtstroom (uit).
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12.  BACK-UP MAKEN EN HERSTELLEN

Wanneer u uw systeem volledig geconfigureerd hebt, is het aan te raden er een back-up van te maken met
behulp van Back-up maken en herstellen.
Door een back-up uit te voeren, worden alle essentiële parameters van iPC, zoals toolaanpassingen,
machineconfiguraties, voorinstellingen (Geavanceerd > Bronnen) en opties (Bewerken > Opties) in een
aantal bestanden opgeslagen.
Als uw systeem niet langer correct werkt of als u per ongeluk de configuratie gewijzigd hebt, kunt u
eenvoudig de back-up gebruiken om alle instellingen te herstellen. U kunt een back-up handmatig of
automatisch uitvoeren.
Opgelet:

• Bij het uitvoeren van een iPC-back-up worden alle iPC-configuratie-instellingen opgeslagen in een aantal
bestanden in het bestandssysteem.

• Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een back-up te maken van het bestandssysteem.

Raadpleeg Back-up  voor meer informatie over het configureren van een automatische back-upvolgorde.

12.1.   Back-up maken van systeemparameters

Handmatige back-up van systeemparameters

Menu Bar->Geavanceerd->Back-up maken van configuratie...

Telkens wanneer Handmatige back-up gebruikt wordt, wordt het dialoogvenster Bladeren naar map
geopend.
Selecteer een bestaande map of maak een nieuwe map aan en klik op OK. Onder de geselecteerde map zal
een back-upmapstructuur worden aangemaakt.
Gebruik deze functie om zowel voor als na het uitvoeren van upgrades een back-up te maken van uw
systeem.

12.2.   Systeemparameters herstellen

Systeemparameters herstellen

Menu Bar->Geavanceerd->Configuratie herstellen...

Telkens wanneer Herstellen gebruikt wordt, wordt het dialoogvenster Bestand openen geopend.
Selecteer de map met tijdstempel die u wilt herstellen en klik op Openen.
De locatie van de automatische back-ups is hier gedefinieerd: Back-up . Voor handmatig uitgevoerde back-
ups hangt dit af van de locatie die geselecteerd wordt door de operator die de back-up uitvoert.
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Als u de standalone iPC-herstellingstool activeert, zal er ook een herstelling worden uitgevoerd (aan de
hand van de recentste back-up die in de map met automatische back-ups wordt gevonden).
Wij raden u met klem aan altijd handmatig een back-up te maken van uw systeem voor u een herstel
uitvoert.
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13.  IPC-CONFIGURATIES

Menu Bar->Bewerken->Opties

De instelling iPC-configuratie bestaat uit een set opties die het algemene gedrag van het systeem bepalen.
Na de eerste installatie moet u elke optie doorlopen zodat alle instellingen correct zijn.
• Algemeen op pagina 278
• Productie op pagina 280
• Schatting op pagina 282
• Automatiseringsapparaten op pagina 283
• Aanloop/uitloop op pagina 287
• Back-up op pagina 289
• Taal op pagina 290
• Referentiepunten op pagina 291
• Verbindingen op pagina 294
• Taken langer dan tafel op pagina 229
• Onderzijdecamera op pagina 296

13.1.   Algemeen

Menu Bar->Bewerken->Opties...->Algemeen
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Machinetype
Informatie over het aangesloten Machinetype.

Lengte werkgebied:
Dit is de gemeten lengte van het Werkgebied.

Breedte werkgebied:
Dit is de gemeten breedte van het Werkgebied.

Afstand tafel tot toevoer

Deze waarde, die alleen van toepassing is wanneer er een Papiertoevoer aangesloten is, beïnvloedt de
optie Toevoeren aan voorzijde tafel in de Productie-instelling. De som van de parameters Afstand tafel tot
toevoer en Breedte bepalen de vereiste toevoerlengte om een vel materiaal toe te voeren naar de voorzijde
van het werkgebied van uw machine.

Eenheden
Selecteer hier de Eenheden om te gebruiken in de Gebruikersinterface (mm of inch).

Snelheidseenheden
Selecteer hier de Eenheden om te gebruiken voor de snelheid in de Gebruikersinterface.

Standaard Richting van groef/korrel
Gebruik de vervolgkeuzelijst als u een specifieke standaard Richting van groef/korrel wilt specificeren.

Taakgeschiedenis  bewaren

Taken uit de geschiedenis verwijderen na
Specificeer hoe lang een voltooide taak in de geschiedenis opgeslagen blijft.
De standaardwaarde is 7 dagen.
De maximaal toegelaten waarde is 30 dagen.
Een groot aantal taken in de geschiedenis zou voor een langere opstarttijd van iPC kunnen zorgen.

13.1.1.   Geschiedenis

De lijst met Mijn taken telt tabbladen voor Actieve Taken en Geschiedenis. Alle geschiedenis-taken worden
opgeslagen op het tabblad Geschiedenis, dat te allen tijde beschikbaar is. Taakgeschiedenis bewaren is
actief. (De optie Geschiedenis weergeven is verwijderd in iPC 2.6.)
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13.2.   Productie

Menu Bar->Bewerken->Opties...->Productie
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13.2.1.   Verste registratiemarkering eerst lezen

Definieer de leesvolgorde voor Registratiemarkeringen:

Deselecteren
Normale volgorde.

Selecteren
De volgorde is:

1. Lees de Registratiemarkering op de verste X-positie.
2. Lees de rest van de Registratiemarkeringen aan de hand van de normale volgorde.
Deze functie verbetert de berekening van de plaatsing en rotatie van curves op grote vellen. Houd er wel
rekening mee dat de uitvoeringstijd langer zal zijn.

Tolerantie formaat registratiemarkering
Specificeer de toegestane formaattolerantie in %.
Deze parameter definieert de aanvaarde formaattolerantie van alle volgende regmarks op basis van het
gemeten formaat van de eerste regmark. De waarde wordt weergegeven als een +/- percentage van de
eerste regmark.
Voorbeeld: iPC meet het formaat van de eerste regmark als 6 mm. Als de tolerantie op 25% is ingesteld,
betekent dit dat alle resterende regmarks tussen 4,5 mm en 7,5 mm moeten zijn. Iedere regmark die buiten
dat bereik valt, wordt verworpen.
Dit is een interessante functie om foutieve regmark-uitlezingen te vermijden bij taken met complexe
afbeeldingen of patronen.

13.2.2.   Stap X-as voor Y-as

Definieer de prioriteit voor Herhalen na interval:

Selectie opgeheven
De volledige kolom (Y) wordt eerst uitgevoerd vooraleer er met de volgende kolom wordt gestart.

Geselecteerd
De volledige rij (X) wordt eerst uitgevoerd vooraleer er met de volgende rij wordt gestart.

13.2.3.   Lange lijnen breken

Deze functie verdeelt een (lange) lijn in lijnsegmenten met een specifieke lengte.
Dit zorgt voor een betere compensatie.
Voorbeeld:
U wilt een grote rechthoek snijden uit een flexibel materiaal, met een hoge vereiste wat betreft de uitlijning
voor Afdrukken tot snede.
Met alleen maar compensatie tot aan de hoeken van de rechthoek is het resultaat niet optimaal, ondanks
een groot aantal Registratiemarkeringen.
Kortere lijnen maken een nauwkeurigere uitlijning voor Afdrukken tot snede mogelijk.
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OPMERKING: Dit is alleen interessant bij gebruik van Volledige compensatie.

Maximale lengte
Specificeer de maximaal toegestane lengte bij het opdelen van lange lijnen.

MultiZone-productieoffsets opheffen
Deze optie activeert of deactiveert de parameter Zonepositie-offset, die de offset in X-richting tussen de
eerste en de tweede zone specificeert. Zie  MultiZone-productie op pagina 256  voor meer informatie
over MultiZone-productie.

13.2.4.   Automatisering

Indien Automatisering en Tool op regelmatige intervallen controleren zijn aangevinkt, is de functie
Automatisering beschikbaar in het Productietabblad. Middels deze instelling wordt de Toolhoogte
automatisch gemeten op de geselecteerde interval.

OPMERKING: Deze functie Automatisering is alleen beschikbaar voor XP- en C-series; niet voor X-
series.

13.3.   Schatting

Menu Bar->Bewerken->Opties...->Algemeen
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Pas deze parameters aan om Taakramingen verder af te stellen:
• Handmatige handelingen tussen tafels - tijd die het duurt als u van de ene Tafel naar de volgende gaat. 

Over Tafel op pagina 108 .
• De tafel voorbereiden - extra voorbereidingstijd toevoegen.
• Uiteindelijke afhandeling - extra tijd voor voltooiing van de taak toevoegen.
• Totale productietijd weergeven - selecteer dit als taakvoorbereiding, zoals hier is gespecificeerd, in de

ramingen onder Mijn taken moeten worden vervat.

OPMERKING: Raming op basis van Bestelde kopieën , niet het aantal kopieën opgegeven in
Productie-instelling.

13.4.   Automatiseringsapparaten

Menu Bar->Bewerken->Opties...->Automatiseringsapparaten

 I-SF-toevoer
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iPC kan via een seriële lijn communiceren met een Papiertoevoer.

Om de communicatie tussen iPC en uw toevoer in te stellen, volgt u deze instructies:

1. Sluit de toevoer aan op uw computer via een vrije seriële COM-poort of een USB-naar-serieeladapter.
2. Zoek in Apparaatbeheer in Windows de COM-poortinstellingen van de poort waarop de Papiertoevoer

aangesloten is.
3. Wijzig de instellingen naar: COM-poortnummer: zoals gevonden in (2), bits per seconde: 9600, databits:

8, pariteit: oneven, StopBits: 1, flowregeling: Geen
4. Pas in het dialoogvenster Toevoer-aansluiting de parameters aan zodat deze overeenstemmen met de

waarden in uw Apparaatbeheer.
5. Schakel communicatie met iPC in op het touchscreen van uw Papiertoevoer.
6. Open het venster iPC-configuratie en controleer of de Toevoeroptie nu beschikbaar is. Als dit niet het

geval is, neemt u contact op met uw iPC-dealer om een licentie-upgrade te vragen.

 I-BF-toevoer
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iPC kan een i-BF-plaattoevoer en een i-MS-materiaalstapelaar aansturen via een internetverbinding.
Volg deze instructies om een toevoer- of een toevoer en stapelaar-systeem te verbinden:
1. Selecteer i-BF-toevoer als Automatiseringsapparaat in de Vervolgkeuzelijst. IP-adres van het toevoer

en stapelaar-systeem, 192.168.50.101 wordt weergegeven in het uitleesveld.
2. Indien er naast de Toevoer ook een Stapelaar is verbonden, vink dan het selectievakje Stapelaar

gebruiken aan. Indien er geen Stapelaar is verbonden, zorg er dan voor dat het selectievakje niet is
aangevinkt.

3. Als er een Stapelaar is verbonden, is er aanvullende informatie nodig.

a Als een stapelaar op een verlengtafel van de snijtafel is gemonteerd, vink dan het selectievakje
Verlengtafel gemonteerd aan.

b Als een stapelaar rechtstreeks op de snijtafel is gemonteerd (standaardconfiguratie), zorg er dan
voor dan het selectievakje Verlengtafel gemonteerd niet is aangevinkt.

Om een Taak te kunnen uitvoeren waarbij de stapelaar rechtstreeks op de snijtafel is gemonteerd, moet
het systeem juist zijn geconfigureerd. Hiervoor dient u op de knop Stapelaarposities instellen te klikken.
In het dialoogvenster dat verschijnt worden de aanbevolen opneemposities weergegeven om maximale
materiaallengte of minimale toevoertijd/maximale vacuümdekking voor simultane modus te bereiken.
In het onderste deel van het dialoogvenster worden de vastgestelde en verwachte versie van de PLC-
software in het toevoer-stapelaar-systeem vermeld. Er verschijnt een waarschuwing als deze versies niet
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overeenstemmen. Het is hier ook mogelijk om een back-up te maken van de PLC-configuratie en ze te
herstellen.
Informatie over hoe u de stapelaar configureert en de productiemodus van de toevoer en stapelaar
gebruikt, is beschikbaar in de gebruiksaanwijzing voor de snijtafel.

 Automatisering robotica

• IP-adres is het adres voor de internetverbinding met de PLC die de robot aanstuurt.
• Poort is het poortnummer dat voor dezelfde verbinding wordt gebruikt.
• Dynamische grijper dient normaliter te zijn geselecteerd, behalve bij sommige Pre-release-installaties.
• Normaal moet Multizonegrijper geselecteerd zijn. Een uitzondering hierop zijn configuraties waarbij de

grijper het volledige werkgebied van de tafel behelst (enkele zone).

 Mermaid Flexo-automatisering
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iPC kan opdrachten ontvangen om flexo-snijtaken in automatische modus uit te voeren die afkomstig zijn
van een server met het gespecificeerde IP-adres. U kunt de verbinding testen met behulp van de knop
Verbinding testen.

13.5.   Aanloop/uitloop

Menu Bar->Bewerken->Opties...->Aanloop/uitloop
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De functie Aanloop/uitloop wordt voornamelijk gebruikt om te frezen.
Als u Aanloop/uitloop toevoegt aan een curve, wordt de curve bij de productie dynamisch geopend en
uitgebreid zodat het snijden binnen of buiten het pad begint en eindigt.
Dit is belangrijk bij frezen omdat de eerste penetratie in en extractie uit het materiaal snijresultaten kan
opleveren die niet consistent zijn met de rest.
Meer informatie over het toepassen van Aanloop en/of Uitloop vindt u hier:
1. Curveaanpassingen
2. Aanpassingen curvepunt
Specificeer in het hier beschreven dialoogvenster met de opties Aanloop/uitloop de standaardwaarden om
te gebruiken wanneer Aanloop en/of Uitloop toegepast worden.
De volgende parameters zijn beschikbaar:

Alle Aanlopen en Uitlopen verwijderen
Wanneer deze optie is geselecteerd, worden alle Aanlopen en Uitlopen verwijderd uit de Taak.

Aanlopen toevoegen
Aanlopen worden standaard aan (een) curve(s) toegevoegd.

Uitlopen toevoegen
Uitlopen worden standaard aan (een) curve(s) toegevoegd.
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Buitenste curves
Aanlopen en Uitlopen worden toegevoegd aan de buitenkant van de curve(s) waarop ze worden toegepast.

Binnenste curves
Aanlopen en Uitlopen worden toegevoegd aan de binnenkant van de curve(s) waarop ze worden toegepast.

Afhankelijk van tool
Zowel de binnen- als buitenpositie en de radius van de Aanlopen en Uitlopen hangen af van de
toolparameters in het dialoogvenster Laag bewerken voor de Laag/lagen waar de beoogde curves een deel
van uitmaken.

Lead-inradius/Lead-outradius
De Aanlopen en Uitlopen worden altijd aangemaakt als absolute bogen, waarbij de Radius het formaat
bepaalt.
De radius moet groot genoeg zijn om te compenseren voor de diameter van het Freesbit.

Dit dialoogvenster tonen bij toepassen aanloop/uitloop
Wanneer deze functie is geselecteerd, wordt dit dialoogvenster weergegeven als de Aanlopen en Uitlopen
toegepast worden via de dialoogvensters Curve bewerken en Curvepunt bewerken.

13.6.   Back-up

Menu Bar > Bewerken > Opties > Back-up
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Gebruik dit dialoogvenster om de automatische Back-upvolgorde te configureren.
Voor Back-up systeem kiest u of automatische back-ups Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks worden
uitgevoerd.
Geef om te voorkomen dat uw schijf vol raakt een maximaal aantal toegestane back-ups op; als dit aantal is
bereikt, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven.
Indien er sprake is van meerdere gebruikersaccounts op de pc, dient de back-upfolder voor iedereen
toegankelijk te zijn. Denk hierbij aan een centrale server of op bv. C:\Users\Public\Documents
\Kongsberg_backup.
Zie Back-up maken en herstellen  voor meer informatie.

13.7.   Taal

Menu Bar->Bewerken->Opties...->Taal
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Standaardtaal Windows
Voor de taal van de Gebruikersinterface wordt standaard de taal van het Windows-besturingssysteem
genomen.

Andere taal
Selecteer deze optie indien:

1. uw huidige Windows-taal niet ondersteund wordt door iPC;
2. u liever een andere taal kiest.
Selecteer de gewenste taal in de keuzelijst en klik op OK.
Start iPC opnieuw op om de nieuwe taalinstelling te activeren.

OPMERKING: Om tekst ook in talen die niet tot de Unicode-tekenset zijn beperkt (zoals Chinees en
Russisch) juist in het Machineverbinding-deel van iPC weer te geven, zijn de volgende instellingen
vereist in Windows Configuratiescherm: Land en taal - tabblad Indeling - Juiste Indeling selecteren.
Op het tabblad Beheer: Landinstellingen wijzigen.

13.8.   Referentiepunten

Menubalk->Bewerken->Opties...->Referentiepunten
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Over Reference Points
Om een taak te positioneren op de tafel, worden er Reference Points gebruikt.
Voor deze taak heeft het geselecteerde Referentiepunt de coördinaten X=0, Y=0.

13.8.1.   Hoofdreferentiepunt

Het Hoofdreferentiepunt (R) is een vast Reference Point op de tafel.
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U kunt het selecteren in de lijst met Reference Points in het dialoogvenster. U kunt dit Reference Point
echter niet aanpassen of verwijderen.

13.8.2.   User Defined Reference Points

User Defined Reference Points aanmaken

1. Klik op de knop Nieuw om een nieuw User Defined Reference Point aan te maken.
2. Voer de naam van het Reference Point in in het bewerkingsveld Naam.
3. Stel de positie van het Reference Point als volgt in:

a Voer X/Y-coördinaten in de velden Positie in het dialoogvenster in.
De coördinaten zijn ten opzichte van het Hoofdreferentiepunt.

b Klik op de knop Updaten om de coördinaten van het Reference Point in te stellen in de huidige
Laserpositie.

Klik op OK om de nieuwe Reference Point-instelling te activeren.

Een User Defined Reference Point verwijderen

1. Markeer in de lijst met Reference Points het User Defined Reference Point dat u wilt verwijderen.
2. Klik op Verwijderen.

Paneelreferentiepunt
Het Referentiepunt paneel is een speciale versie van User Defined Reference Points.
U kunt het selecteren in de lijst met Reference Points in het dialoogvenster.
U kunt het Referentiepunt paneel op drie verschillende manieren instellen:

1. Voer X/Y-coördinaten in de velden Positie in het dialoogvenster in.
De coördinaten zijn ten opzichte van het Hoofdreferentiepunt.

2. Klik op de knop Updaten om het Panel Reference Point in te stellen in de huidige Laserpositie.

3.

Druk op Referentiepunt instellen.
Het Referentiepunt paneel is nu ingesteld op de huidige Laserpositie.
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13.9.   Verbindingen

Menubalk->Bewerken->Opties...->Verbindingen

Kongsberg Hub:

Bronnendatabase:

Indieningsmap:

Adres/locatie van Kongsberg Hub, Bronnendatabase en Invoermap zijn gedefinieerd. Aanbevolen wordt om
voor allemaal 'Standaardverbindingen gebruiken' te gebruiken.

Batch Invoermap:

Hier kan een optionele batch invoermap voor batchproductie worden gedefinieerd. Zie beschrijving in 
Batchproductie op pagina 245 .

OPMERKING: Bestanden die in de invoermap worden geplaatst, worden automatisch aan Mijn
taken toegevoegd.
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Doelbestandbatchnaam

Bestanden die naar de invoermap van de batch worden verzonden, worden samengevoegd in een
batchbestand dat in de lijst met mijn taken verschijnt. De naam van het bestand begint met wat hier wordt
ingevoerd.

13.10.   Taken langer dan tafel

Menubalk->Bewerken->Opties...->Taken langer dan tafel

Sommige standaardinstellingen voor Taken langer dan tafel kunnen gewijzigd worden.
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13.10.1.   Compenseren voor verschuiving tijdens toevoer

Deze opties zijn van toepassing voor taken met registratiemarkeringen die geproduceerd worden met
compensatietypes waarbij gebruik wordt gemaakt van een exact formaat, met uitzondering van Volledige
compensatie en Lineaire compensatie.

Deze functie compenseert voor onnauwkeurigheid of verschuiving/opening tijdens transportbandtoevoer
om te zorgen voor een betere uitlijning van snijlijnen tussen secties (naden). Hiervoor worden posities
vergeleken van regmarks die twee keer gelezen worden (voor en na transportbandtoevoer). Bijgevolg kan
het nodig zijn om scheidingslijnen aan te passen om te garanderen dat er vlak na een scheidingslijn een
registratiemarkering volgt.
Zie  Opties voor Taken langer dan tafel op pagina 232  voor meer informatie.

De compensatie kan individueel geregeld worden voor de X- en Y-richting:
• In lengte van de tafel (X), te gebruiken indien er kleine verschuivingen in de X-richting zijn zodat

snijlijnen kunnen worden samengevoegd.
Als u deze functie gebruikt, is het mogelijk dat de grootte van de uiteindelijke snede verandert. Dit is dus
niet aan te raden. Gebruik de functie alleen als er een grote verschuiving in X is wegens een gebrekkige
transportbandtoevoerlengte.

• Dwars over de tafel (Y), te gebruiken indien er kleine verschuivingen in de Y-richting zijn zodat snijlijnen
beter kunnen worden samengevoegd tussen tafelkaders. De meeste transportbanden zullen tijdens
de toevoer licht naar links en rechts bewegen in de Y-richting, waardoor deze functie standaard
ingeschakeld is.
Als er tijdens de toevoer heel wat materiaalbeweging of krimp in de Y-richting is, is het beter deze
functie uit te schakelen.

13.10.2.   Taak in kaders opsplitsen

• Alle beschikbare registratietekens lezen
iPC zal alle in het werkgebied beschikbare registratietekens lezen, zelfs als de scheidingslijn op een
kleine sectie is ingesteld. Gebruik deze functie om de algemene rotatie en rek beter in te schatten, maar
de totale productietijd iets te doen toenemen.

• Het kortste kader eerst snijden
Deze functie splitst tijdens automatische splitsingsberekening een taak die langer is dan de tafel
standaard op (met de kleinste sectie eerst). Schakel deze functie in als de kleinste sectie eerst moet
worden gesneden, en uit als de kleinste sectie laatst moet worden gesneden.

Normaal is het beter om de kleinste sectie niet als laatste te snijden, omdat in dat geval het risico bestaat
dat het gewicht van het materiaal ervoor zorgt dat het van de tafel glijdt, zelfs wanneer de stofzuiger
ingeschakeld is.

Als het materiaal makkelijk uitrekt, is het beter om de laatste sectie niet over te laten tot Volledig
tafelformaat, aangezien het in dat geval nodig kan zijn om buiten het bereikbare (werk)gebied te snijden.

13.11.   Onderzijdecamera

Menu Bar->Bewerken->Opties...->Onderzijdecamera
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Via het opgegeven IP-adres kan iPC communiceren met en afbeeldingen ontvangen van het optionele
Onderzijdecamerasysteem. U kunt de verbinding testen met behulp van de knop Verbinding testen.

13.11.1.   Systeeminstellingen afstellen in Velprofiel

Als de afbeelding te donker is of er op alle taken een constante Offset aanwezig is, moet u mogelijk verder
afstellen. De instellingen voor de Onderzijdecamera vindt u via Opties->Onderzijdecamera->Instellingen
onderzijdecamera.
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Dialoogvenster Instellingen onderzijdecamera

Instellingen
• Referentiehoek systeem - Rechtsonder of Rechtsboven

• Dit is de hoek waar iPC zijn metingen uitvoert.
• Alles wordt hieruit afgeleid.

• X Offset - Offset in mm
• Y Offset - Rechtsboven - Offset in Y bij gebruik van de hoek Rechtsboven als offsetdetectiehoek.
• Y Offset - Rechtsonder - Offset Y in mm bij gebruik van de hoek Rechtsonder als offsetdetectiehoek.
• Schaal X en Schaal Y - manuele lineaire schaalcompensatie

• 0,0 is geen schaal
• 0,001 - schaal 2.000 mm breed vel 2 mm.
• Hiervoor moet afdrukrotatiemodus 5 geselecteerd zijn (neem contact op met een Kongsberg Field

Service Engineer voor instructies).
• Rotatie-offset - grad. rotatie van vel.

13.11.1.1 Cameraconfiguratie
De basisregel is dat lichtere afbeeldingen beter zijn.

Belichting: 500-3000. Dit is de Sluitertijd. Hogere waarden geven langere belichtingstijden en helderdere
afbeeldingen.
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Gamma is een factor voor beeldverbetering (standaard 600; bereik van 400 tot 1.000). Lagere waarden
zorgen voor een beter dynamisch bereik, maar in dat geval verliest de afbeelding wat contrast.

Gevoeligheid: een hogere gevoeligheid zorgt voor een lichter beeld. Gebruik echter eerst Gamma en
Belichting, aangezien Gevoeligheid tot meer beeldruis leidt.
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14.  MACHINEVERBINDING EN -
CONFIGURATIE

Open Machineverbinding via Windows-werkbalk door op de linkermuisknop te drukken. (Met een druk op
de rechtermuisknop opent u een dialoogvenster met onderhoudsinformatie).
De volgende menu-items zijn beschikbaar:

• Machineconfiguratie
• Toolconfiguratie
• Servicemenu
• Over machineverbinding...
• Beëindigen

OPMERKING: Deze functies zijn bestemd voor basissysteeminstellingen en moeten normaal slechts
één keer uitgevoerd worden.

Ze mogen alleen door opgeleid personeel gebruikt worden.
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14.1.   Machineconfiguratie

14.1.1.   Hardwareconfiguratie

Machineverbinding->Machineconfiguratie->HW-configuratie

2 vacuümpompen
Specificeer hier of dit systeem uitgerust is met 2
vacuümpompen.

Pompen gebruiken voor Blow Back
Dit systeem is uitgerust met 2 vacuümpompen en
de pompen voorzien Omgekeerde luchtstroom.

Vacuüminstellingen
Selecteer in dit dialoogvenster de
hardwarevacuümconfiguratie die aanwezig is op uw
Snijtafel; aantal vacuümdelen.

Transportband/Tafellinialen
Specificeer hier of dit systeem met een
transportband, Tafellinialen of geen van beide
uitgerust is.
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Bedieningspaneel
Specificeer hier de positie van het
Bedieningspaneel.
Aan de hand van deze informatie wordt de
Richting verplaatsing gedefinieerd voor de
verplaatsingsknoppen op het Bedieningspaneel.

Camera-instellingen
Open het dialoogvenster Camera-instellingen.
Voor meer informatie, zie  Camerabediening op
pagina 311 .

Communicatie
Verbonden via seriële of TCP-communicatie.
Voor serieel: Kies een COM-poort
Optie lange CAN-kabels geactiveerd/gedeactiveerd

Configuratie freestool
Open het dialoogvenster Freesconfiguratie.

Meer informatie over deze instellingen vindt u in de gebruiksaanwijzing voor de snijtafel.

14.1.2.   Configuratie

Machineverbinding->Machineconfiguratie->Configuratie
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Vacuüm/omgekeerde luchtstroom
Specificeer hier de geïnstalleerde oplossing voor Vacuüm/omgekeerde luchtstroom.

• Standaard omgekeerde luchtstroom met behulp van ventilator
Omgekeerde luchtstroom wordt voorzien door een afzonderlijke ventilator.

• Op vacuüm gebaseerde omgekeerde luchtstroom
Omgekeerde luchtstroom wordt voorzien door de vacuümpomp.

Verplaatsingssnelheid
Specificeer hier een lage en hoge Verplaatsingssnelheid als een percentage van de maximumsnelheid.

Incrementele verplaatsing
Specificeer hier Formaat stap voor een lage een hoge Incrementele verplaatsing.

Veltoevoer splitsen
Normaal wordt materiaal in een ononderbroken beweging aangevoerd.
Selecteer deze optie om de materiaaltoevoer te splitsen in twee afzonderlijke bewegingen.
Dit is nuttig voor het vermijden van ongewenste veiligheidsonderbrekingen bij bepaalde materiaalformaten.
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Correctie veltoevoer
Voeg hier een correctiewaarde toe.
Een positieve waarde zorgt voor een toename van de beweging.

Transportbandsnelheid
Specificeer hier de Transportbandsnelheid als een percentage van de maximaal toegelaten snelheid.
Voor een optimale toevoer is voor sommige materialen een lagere transportbandsnelheid vereist.

Versnelling transportband
Specificeer hier de Versnelling transportband als een percentage van de maximaal toegelaten versnelling.
Voor een optimale toevoer is voor sommige materialen een lagere transportbandversnelling vereist.

Modus Kalibratie toolhoogte
Selecteer de kalibratiemodus:

• Handmatige aanpassing: de handmatige procedure gebruiken voor de kalibratie van de toolhoogte.
• Automatische meting: de X-pad gebruiken voor de kalibratie van de toolhoogte. Alleen voor machines

met X-pad.
Opmerking: Alleen machines uit de XP- en C-reeksen beschikken over een automatische meetfunctie via het
meetstation.

Standaard
Hiermee kunt u voor alle parameters de fabrieksinstellingen herstellen.

Meer informatie over deze instellingen vindt u in de gebruiksaanwijzing voor de snijtafel.

14.1.3.   Installatie

Machineverbinding->Machineconfiguratie->Installatie
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Main Reference Position instellen
Open de wizard Reference Point instellen.
Volg de instructies in de wizard.
Opmerking: voer deze functie uit voor alle Toolhouders.

Tafelformaat registreren
Open de wizard Tafelformaat registreren.
Volg de instructies in de wizard.

X1- aan X2-hoek aanpassen
Open de wizard X1- aan X2-hoek aanpassen.
Volg de instructies in de wizard.

Liniaalpositie instellen
Open de wizard Liniaalpositie instellen.
Volg de instructies in de wizard.

Tafelbladoppervlak mappen
Open de wizard Tafelbladoppervlak mappen.
Voer deze uit op de Vacuümtafel; geen Snijonderlaag of Transportband.
Volg de instructies in de wizard.

Tafelbladreferentie
Hiermee wordt de meting van het tafelbladniveau geüpdatet bij de huidige positie van de Laseraanwijzer.
Meet boven op de Snijonderlaag; geen materiaal.

                                                                                                                                                                                                           305 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Gebruiksaanwijzing



Meetpad kalibreren
Open de wizard Meetpad kalibreren.
Volg de instructies in de wizard.

Positie meetstation aanpassen
Tafels uit de XP- en C-reeksen hebben een wizard voor de aanpassing van het meetstation.

Meer informatie over deze instellingen vindt u in de gebruiksaanwijzing voor de snijtafel.

14.2.   Toolconfiguratie

Machineverbinding->Toolconfiguratie

Geïdentificeerde tools
Hier worden de tools getoond die momenteel gemonteerd zijn op de Snijtafel.

Een tool selecteren
Selecteer met behulp van de keuzerondjes de te updaten Tool.

Tools identificeren
Voer een procedure voor Toolidentificatie uit.
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14.2.1.   Actieve tool aanpassen

14.2.1.1 Algemeen
Het aanpassen van tools gebeurt met behulp van wizards.
Alle tools moeten aangepast worden in de Toolhouderpositie waarin ze gebruikt zullen worden.
Wij raden u aan een vel kwaliteitsvol karton of gegolfd karton te gebruiken om deze wizards uit te voeren.

14.2.1.2 Over aanpassingen
Toolhoogte

De toolpunt moet het oppervlak van de snijonderlaag raken.

Vertragingsinstelling
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De mesvertraging hangt af van de lemmetadapter.

Rotatieregeling 

Pas de tangentiële toolhoek aan aan de verplaatsingsrichting.

Middenoffsetaanpassing

Pas de tool zijwaarts aan tot deze gecentreerd is.

Middenoffsetaanpassing

Pas de tool zijwaarts aan tot deze gecentreerd is.

Handmatige aanpassing

Voor hoekoffset en middenoffset is ook een optie voor handmatige aanpassing beschikbaar.

Camerakalibratie
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Hiermee kunt u compenseren voor de camera-offset en lensvervorming.
Voor meer informatie, zie  Camerabediening op pagina 311 .

Kalibratie V-notch-hoek

U kunt V-notch-hoeken aanpassen om te compenseren voor mechanische offsets.

Offsetaanpassing 

Pas de offset aan ten opzichte van de Laseraanwijzer.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de snijtafel voor meer informatie over het aanpassen van tools.
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14.2.2.   Meer

Het dialoogvenster Meer bevat functies voor Negeren in, Verwijderen uit of Toevoegen aan de Toollijst.
De Toollijst bevat de Tools die u kunt selecteren voor de beschikbare Toolposities.

Automatische toolidentificatie negeren
Automatische toolidentificatie negeren kan gebruikt worden als de Automatische tooldetectie mislukt en u
handmatig een tool moet selecteren.
Als Automatische toolidentificatie negeren is geselecteerd, blijft Toolinstelling ongewijzigd na:

• Procedure Nulpositie tafel
• Functie Tools identificeren

Tool verwijderen
Gebruik Tool verwijderen wanneer een Tool niet langer wordt gebruikt.
De verwijderde Tool zal niet langer beschikbaar zijn in de Toollijst in het dialoogvenster Laag bewerken.

Tool toevoegen
Gebruik Tool toevoegen om

• Nieuwe Tools toe te voegen
• Tools toe te voegen die niet geregistreerd werden tijdens Automatische tooldetectie
De Tool wordt toegevoegd aan de Toollijst.
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14.3.   Camerabediening

14.3.1.   Camera tonen

Menu Bar->Machine->Camera tonen

Machinepaneel->Camera tonen

Gebruik deze functie om het camerabeeld te
controleren.

Cameradetectie testen:
• Selecteer het detectietype in het keuzemenu.
• Breng een geschikt materiaal in het beeld van

de camera.
• De gedetecteerde registratie is gemarkeerd.
• De groene balk onder het beeld geeft de

kwaliteit van de detectie aan.

14.3.2.   Camera-instellingen

Machineverbinding->Machineconfiguratie->HW-configuratie->Camera-instellingen
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Vereisten:
• De camera moet in apparaatbeheer zichtbaar zijn als beeldvormingsapparaat.
• Hiervoor moet het vereiste camerastuurprogramma geïnstalleerd zijn (Epix-stuurprogramma in geval

van i-cut-camera).

• Als u de i-cut-camera gebruikt, selecteert u i-
cut-camera toevoegen.

• Selecteer de camera die momenteel
aangesloten is uit de lijst met camera's.

• Selecteer Bewerken.

• Geef de camera een naam.
• Selecteer het cameratype (Toolkop, In-stapel).
• Selecteer OK om de instellingen op te slaan.
Voor de naam van het verbonden Toolkop wordt er
een (*) getoond.

14.3.3.   Configuratie van een i-Camera

Machineverbinding->Machineconfiguratie->HW-configuratie->Camera-instellingen

Als uw systeem uitgerust is met een i-Camera, zijn er enkele extra functies beschikbaar:
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• De weergave Vernieuwen.
• De camera selecteren.
• Bewerken selecteren.

In dit dialoogvenster kunt u:
• de camera een naam geven;
• het type toolkop selecteren;
• de toolkop selecteren;
• Geavanceerde instellingen inschakelen

selecteren om parameters aan te passen.

Opmerking:
Zorg voor een correcte camerahoogte voor u
aanpassingen doorvoert:
Druk op Handmatig tool omlaag om de camera
naar de correcte positie te brengen.
Druk op OK om te voltooien.

Beeldkwaliteit
Pas de instellingen aan en test deze om stabiele en
nauwkeurige Registratiemarkeringen te bekomen.
Opmerking: het aanpassen van de Camera-
instellingen is ook mogelijk via het
Registratiedialoogvenster .

Vastlegmodus
Selecteer Weerspiegelingen minimaliseren om de
interne cameralamp te gebruiken (standaard).
Selecteer Schaduwen minimaliseren om fouten als
gevolg van schaduwen uit te sluiten.
Selecteer Geen verlichting om de interne
cameralamp uit te schakelen.

Firmware configureren (gemarkeerd in de
illustratie)
De camerafirmware moet worden geïnitialiseerd.
Dit gebeurt doorgaans in de fabriek, maar is vereist
voor de instelling van een nieuwe camera of voor
een oude camera bij een directe upgrade van iPC-
versies ouder dan 2.4.0.
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14.3.4.   Offsetaanpassing

Machineverbinding->Toolconfiguratie->Actieve tool aanpassen->Offsetaanpassing

De volgende twee initiële stappen zijn verplicht:
• Voltooi de Offsetaanpassing tussen de

Laseraanwijzer en alle toolposities.
• Selecteer een tool (bij voorkeur een mestool)

als gemeenschappelijke referentietool tussen
de Laseraanwijzer en de Camera.

Selecteer Offsetaanpassing en voltooi de wizard.

14.3.5.   Camerakalibratie

Machineverbinding->Toolconfiguratie->Actieve tool aanpassen->Camerakalibratie
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Gebruik voor deze procedure dezelfde
referentietool als in het vorige hoofdstuk.

Selecteer Camera en Actieve tool aanpassen.
Volg stap voor stap de instructies in de wizard.

Selecteer Camerakalibratie.

Volg de stappen in de wizard:
1. Selecteer de referentietool (bij voorkeur

dezelfde tool die u gebruikt hebt tijdens de
vorige offsetaanpassing).

2. Plaats een vel dun materiaal op de tafel.
3. Fixeer het vel met Vacuüm aan.
4. Verplaats de Laseraanwijzer naar een geschikte

positie op het vel.
5. Druk op Start om de Referentiemarkering aan

te maken.
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Terwijl het vel op zijn plaats gehouden wordt
door de vacuümwerking, voert u de volgende
handelingen uit:
1. Verplaats de toolkop.
2. Verwijder de uitsnede voorzichtig uit de

Referentiemarkering.
3. Druk op Volgende.

1. Controleer of de markering correct
gedetecteerd wordt.

2. Druk op Volgende.
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De wizard Camerakalibratie is nu voltooid.
Juiste voltooiing wordt als aangegeven getoond.
Druk op Voltooien.

Druk op Sluiten om de procedure te beëindigen.

Opmerking: de Cameraweergave wordt
georiënteerd overeenkomstig Laagweergave/
Productieweergave .

14.4.   Servicemenu

Opmerking:
De Servicemenu-functies zijn alleen beschikbaar voor bevoegd servicepersoneel.
Ze zijn niet bestemd voor tafeloperatoren.

14.4.1.   Berichtweergave

Machineverbinding->Servicemenu->Berichtweergave
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Pop-up bij waarschuwingen
Selecteer hier of het Berichtweergavevenster voor elk waarschuwingsbericht getoond moet worden.
Foutmeldingen worden altijd getoond.

Altijd bovenaan
Selecteer hier of de Berichtweergave boven aan uw Desktop getoond moet worden.

Berichten archiveren
Wanneer deze optie ingeschakeld is, worden alle berichten in een logbestand bijgehouden om deze later te
bekijken.
Dit is handig voor het oplossen van problemen.

Tonen
Specificeer hier op welk niveau berichten getoond worden:

• Alle: alle soorten berichten worden weergegeven.
• Alleen belangrijk
• Alleen kritiek

14.4.2.   Memory Dump

Machineverbinding->Servicemenu->Geheugendump

Hiermee kunt u de toepassing Geheugendump openen.
Deze functie wordt gebruikt voor Softwareonderhoud.
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Raadpleeg de Hwtest-gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

14.4.3.   Positieweergave

Machineverbinding->Servicemenu->Positieweergave

Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing voor de snijtafel.
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14.4.4.   Vacuümdialoogvenster tonen

Selecteer de Vacuümzones die geschikt zijn voor de Geopende taak.
Opmerking: Dit dialoogvenster is beschikbaar via: Machinepaneel->Vacuümzones

14.4.5.   Bedieningspaneel emuleren

Machineverbinding->Servicemenu->Bedieningspaneel emuleren

Deze functie wordt gebruikt voor Softwareonderhoud.

14.4.6.   Toolhouder selecteren

Machineverbinding->Servicemenu->Toolhouder selecteren
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Selecteer een Toolhouder om te testen.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer iPC losgekoppeld is van de Snijtafel.

14.4.7.   Meting positie/rechtheid

Machineverbinding->Servicemenu->Meting positie/rechtheid

Meting positie/rechtheid is een hulpprogramma dat alleen voor gecertificeerd servicepersoneel bestemd is.
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14.5.   Over machineverbinding...

Systeemversie
Versienummer en datum van de geïnstalleerde
software.

Machineformaat
Machineformaat zoals verkregen middels de
functie Tafelformaat registreren.

Machinetype
Het machinetype van de aangesloten snijtafel.

Werkgebied alle tools
Nominaal Werkgebied beschikbaar voor alle tools
in de momenteel gemonteerde Toolhouder.

Serienummer machine
Serienummer, 6 ingevoerde cijfers bij installatie van
iPC.

Max. versnelling %
Maximale versnelling voor de aangesloten snijtafel.

14.5.1.   Onderhoudsinformatie

14.5.1.1 Huidige status

Datum
De datum van vandaag.

Eerste keer gestart
De datum wanneer het systeem voor het eerst
gebruikt werd.

Uitvoertijd
Het totale aantal uur dat de machine taken
uitgevoerd heeft.

Totaal geproduceerde vellen
Totaal geproduceerde vellen.
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14.5.1.2 Onderhoud

Datum
De datum van het laatste onderhoud.

Tegen
Initialen van de persoon die het laatste onderhoud
heeft uitgevoerd.

Uitvoertijd
Een uurteller die aangeeft wanneer het laatste
onderhoud werd uitgevoerd.

Sinds laatste onderhoud
Aantal uur dat de machine taken heeft uitgevoerd
sinds het laatste onderhoud.

14.6.   Beëindigen

Gebruik deze functie om de verbinding met de Snijtafel te verbreken.

Om opnieuw verbinding te maken: Menubalk->Machine->Verbinden

14.7.   Loggen

14.7.1.   Algemeen

14.7.1.1 Foutenrapport
Een Foutenrapport moet bestaan uit:
• Een gedetailleerde, stapsgewijze beschrijving van wat er gebeurd is.
• Als de fout zich voordeed bij de klant, moet er ook een bevestiging zijn dat de fout in het lab

gereproduceerd kan worden.
• Soms kan een beschrijving van het verwachte gedrag ook helpen.
• Een .zip-bestand van de logmap, met minstens de volgende bestanden:
• • i-cut Production Console.log

• iPcDeveloperLog.txt
• Last KB ACM file.log
• Last KB Mat file.log
• MCDeveloperLog.txt.

14.7.2.   Logopties

Menu Bar->Geavanceerd

Ctrl+Alt+Shift+L
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Deze opties zijn voornamelijk beschikbaar voor
Kongsberg-medewerkers.
Aanpassen van deze parameters kan van invloed
zijn op de systeemprestaties.
Elke aanpassing hier dient in overleg met
Kongsberg-medewerkers te worden uitgevoerd.

In dit dialoogvenster kunt u het logniveau opgeven.
De loginstellingen treden in werken zodra u iPC opnieuw opgestart hebt.
De standaardinstelling is altijd Servicelog.
Een log starten moet alleen uitgevoerd worden als dit gevraagd wordt door een Kongsberg-medewerker.

14.7.2.1 Procedure
Om het loggen te starten:
Selecteer Geïntegreerd logsysteem gebruiken en Opslaan in logbestand in het dialoogvenster
Loginstellingen.
Om de grootte van het logbestand te beperken, voert u zo weinig mogelijk uit:
• Start iPC.
• Voer alleen de test uit en niets anders.
• Stop iPC.
• Maak een .zip-bestand van de logmap en kopieer dit naar uw server.

Opmerkingen:
• De logtypes Fouten opsporen en Traceren zullen de prestaties beduidend beïnvloeden en mogen

slechts gedurende korte periodes gebruikt worden. 
• Laat een machine nooit in een andere instelling dan Servicelog staan.
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15.  SOFTWARE INSTALLEREN

15.1.   Pc-configuratie

Volg deze instructies om de pc te configureren vooraleer de software te installeren.

15.1.1.   Energiebeheer

Open Energiebeheer in het Configuratiescherm:

Wijzig de planinstellingen overeenkomstig de onderstaande afbeelding.
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Wijzig Energiebeheer overeenkomstig de vier onderstaande afbeeldingen.

15.1.2.   Dell-update uitschakelen

Mogelijk worden de stuurprogramma's en het bios voor de Dell-monitor automatisch geüpdatet. Voer Dell
in in het zoekveld op de taakbalk om Dell Command Update of Dell Client System Update te openen. Als een
van deze opdrachten beschikbaar is, opent u het dialoogvenster en selecteert u Alleen handmatige updates.
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15.1.3.   Windows 10 bij gebruik van de i-cut-camera

 PCI Express-kaart/framegrabbersoftware niet gevonden op snel opstartende computers

PIXCI® SV7-framegrabbers hebben na het opstarten een fractie van een seconde nodig om te initialiseren
vooraleer ze zich aan het besturingssysteem kunnen identificeren. Bij bepaalde snel opstartende computers
is het mogelijk dat het besturingssysteem de kaart niet ziet en het besturingssysteem ervan niet laadt.
Op sommige computers wordt de PIXCI®-framegrabber mogelijk niet gedetecteerd na een 'hard
reboot' (computervoeding cyclen), maar wordt deze wel gedetecteerd na een 'soft reboot' (zonder
de computervoeding te cyclen). Op andere worden de framegrabbers zelfs na een soft reboot niet
gedetecteerd.
Op sommige computers met Windows 10 wordt de PIXCI®-framegrabber gedetecteerd na een soft
reboot, maar niet na een hard reboot. Als u de Windows-functie 'Snel opstarten inschakelen' (onder
Configuratiescherm, Energiebeheer) uitschakelt, is detectie na een hard reboot mogelijk.

 Snel opstarten uitschakelen

1. Open Energiebeheer in het Configuratiescherm.
2. Klik/tik links op Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen.
3. Klik/tik bovenaan op Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn.
4. Antwoord met Ja/OK als er een beveiligingswaarschuwing verschijnt.
5. Selecteer Het gedrag van de aan/uit-knoppen wijzigen. Zie de onderstaande afbeelding:
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Pas de volgende instellingen toe en bevestig:

• Wanneer ik op de knop Aan druk: Uitschakelen
• Wanneer ik op de knop Slapen druk: Het scherm uitschakelen
• Snel opstarten inschakelen: Niet aangevinkt
• Slaapstand: Niet aangevinkt
Na het uitvinken van Snel opstarten inschakelen, zal het systeem bij het volgende keer uitschakelen ook
daadwerkelijk uitgeschakeld worden als er een probleem zoals hierboven optreedt.

 Als de optie voor het uitschakelen van snel opstarten niet beschikbaar is, moet u
 mogelijk de registersleutel wijzigen.

OPMERKING: Wees extra voorzichtig bij het wijzigen van de registersleutel, aangezien hierdoor
andere problemen met het systeem kunnen optreden.

1. Voer regedit in het zoekveld op de taakbalk in en open de Register-editor. Zoek naar
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power in het linker
deelvenster van het registervenster.

2. Controleer op het rechter deelvenster van die locatie of HiberbootEnabled beschikbaar is. Als dit niet
het geval is, moet dit aangemaakt worden. Klik hiervoor op de rechtermuisknop, selecteer Nieuw en klik
op DWORD (32 bits)-waarde.
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3. Vervang dit door het woord HiberbootEnabled onder de kolom Naam. De datawaarde moet nul (0) zijn;
dit betekent dat snel opstarten uitgeschakeld is.

4. Start de computer opnieuw op om de wijzigingen door te voeren.

15.2.   iPC installeren

15.2.1.   Procedure

iPC biedt ondersteuning voor de besturingssystemen Windows 7, Windows 10 en Windows 11.

OPMERKING: De persoon die de installatie uitvoert op de Front End-pc dient beheerdersrechten te
hebben. (Gebruikers zonder beheerdersrechten kunnen iPC. wel starten en uitvoeren)

Voordat iPC wordt geïnstalleerd, kan het nodig zijn om antivirus- of andere beveiligingsprogramma's
te stoppen of de-installeren.

iPC maakt terecht gebruik van een aantal functies die door beveiligingssoftware kunnen worden
aangemerkt als verdacht en kunnen leiden tot het verwijderen van bestanden of blokkeren van
bepaalde benodigde functies.

Een indicator hiervan kunnen berichten over mislukte configuratie van Internet Information
Services tijdens installatie of foutmeldingen bij het starten van iPC zijn die aanhouden ook nadat
aanbevelingen om te herstarten zijn uitgevoerd, waarmee wordt aangegeven dat Kongsberg Hub of
de Bronnendatabase onbeschikbaar is.

iPC werkt alleen correct als uw Windows-versie volledig is geüpdatet. iPC kan niet juist worden
uitgevoerd of geïnstalleerd als Windows niet up-to-date is.

Open het iPC-installatiemedium en voer de installatie als volgt uit:
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Dubbelklik op IPC Installer.exe.

Het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing voor
de Installer.exe kan worden weergegeven.

Klik op Uitvoeren om installatie van iPC toe te
staan.

Er kan een dialoogvenster
Gebruikersaccountbeheer kan worden
weergegeven.
Klik op Ja om door te gaan.

Het installatieprogramma controleert of
de aangemelde gebruiker over de juiste
toegangsrechten beschikt en of de vereiste
software en de juiste versie hiervan al is
geïnstalleerd.
Verouderde of niet-geïnstalleerde vereisten worden
automatisch geselecteerd voor installatie.

Klik op Volgende om installatie hiervan toe te
staan.

De vereiste software is geïnstalleerd met minimale interactie met de gebruiker, maar u kunt een
veiligheidswaarschuwing te zien krijgen gelijkend aan de hierboven genoemde wanneer u het iPC-
installatieprogramma start. Klik op Uitvoeren om door te gaan als dit gebeurt.

Zodra alle vereiste software is geïnstalleerd, wordt de installatie van i-cut Production Console gestart.
Indien u eerder compatibele Kongsberg-software hebt geïnstalleerd, wordt dit door het
installatieprogramma gedetecteerd en krijgt u het gevonden type tafel te zien.
Klik op Volgende om door te gaan met de installatie.
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Indien er geen ondersteunde oudere Kongsberg-software wordt gevonden, of als er oudere software voor
meer dan één ondersteunde tafel wordt gevonden, wordt u gevraagd voor welk type tafel u een installatie
wilt uitvoeren.

Wacht terwijl het installatieprogramma wordt uitgevoerd.
Schakel wanneer de installatie is voltooid de tafel in en klik op Voltooien.
Sysload wordt nu gestart, zodat u de nieuwe software ook naar de tafel kunt uploaden.
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Antwoord Ja op de vraag of de CU-modules moeten
worden gelaten.

Het toepassingsprogramma Sysload wordt
uitgevoerd.

Klik in het informatiedialoogvenster op de knop
Laden.

Wanneer het laden van de CU-modules is
voltooid, wordt de nieuwe status van het systeem
weergegeven.
Sluit SysLoad af door rechtsboven in het
dialoogvenster op het kruisje te klikken.

15.2.2.   Installatie op de achtergrond

Het iPC installatieprogramma kan op de achtergrond worden uitgevoerd zonder gebruikersinteractie voor in
situaties waarin de distributie van iPC-versies op afstand nodig is.

iPC wordt op de achtergrond geïnstalleerd door middel van de volgende opdrachtregelsyntaxis:

"iPC Installer.exe" /exenoui /qn TABLETYPE="X" 

De verschillende elementen van deze opdrachtregel kan als volgt worden opgesplitst:

iPC Installer.exe
De bestandsnaam van het installatiepakket.

/exenoui /qn
De twee opdrachten die specificeren dat het installatieprogramma op de achtergrond moet worden
uitgevoerd.
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Beide zijn nodig om de installatie op de achtergrond te kunnen uitvoeren.
Dit is een softwarevereiste die wordt gebruikt om het installatieprogramma te creëren en kan niet worden
gewijzigd.

TABLETYPE="X"
Dit deel is optioneel.
Kan worden gebruikt om te specificeren welk tafeltypeplatform moet worden geïnstalleerd (X of C).
De waarde binnen de aanhalingstekens kan X, C of een andere geldige tafeltypenaam zijn, d.w.z. XN roept
platform X aan, XP roept platform C aan.
Indien dit wordt overgeslagen, wordt het tafelplatform geselecteerd aan de hand van het volgende patroon:

• Indien iPC of een ouder Kongsberg-product nooit eerder op de tafel is geïnstalleerd ...
• ... en TABLETYPE op de opdrachtregel wordt overgeslagen, wordt het X-platform als standaard

ingesteld
• ... en TABLETYPE op de opdrachtregel wordt ingevoerd, wordt het onder TABLETYPE aangegeven

platform geselecteerd.
• indien iPC of een ouder Kongsberg-product eerder op de tafel is geïnstalleerd, wordt het vorige

tafeltype automatisch gedetecteerd en geselecteerd.
WAARSCHUWING: Indien het middels de opdrachtregel ingevoerde TABLETYPE strijdig is met het
gedetecteerde vorige tafelplatform, wordt de installatie als fout afgebroken.

Indien de installatie als fout wordt afgebroken, wordt dit opgenomen in het Windows-systeemlogboek.

OPMERKING: Indien iPC op de achtergrond wordt geïnstalleerd, dient de gebruiker iPC Sysload
handmatig uit te voeren om de CU-modules van de tafel te synchroniseren met de nieuwe iPC-
versie voordat iPC kan worden uitgevoerd.

Als u dit vergeet, ontvangt u van iPC een waarschuwing dat deze niet met de tafel kan
communiceren.

Sluit iPC af, voer Sysload uit en probeer het nogmaals.

OPMERKING: Voor Windows 7 dient NET 4.5.2 of nieuwe te worden geïnstalleerd, aangezien iPC
anders niet kan worden geïnstalleerd.

Voor Windows 10 is de vereiste versie van .NET ingesloten en is dit dus nooit een probleem.

15.2.3.   Licentie online activeren

Voordat u iPC voor het eerst op een nieuwe machine opstart, nadat de installatie naar een andere pc is
verplaatst of een upgrade naar een nieuw licentietype is uitgevoerd, moet een licentie worden geactiveerd,
zie hoofdstuk  Over licenties op pagina 340 . U ontvangt een licentiesleutel van de leverancier of moet
deze bij hem aanvragen.

OPMERKING: Aan bestaande gebruikers wordt gevraagd om hun licentie na de update naar 2.6
opnieuw te activeren. Dit is een eenmalige heractivering die nodig is ter ondersteuning van een
wijziging in het licentiesysteem.

Start iPC
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Een activeringsdialoogvenster verschijnt. De licentiesleutel moet in het dialoogvenster worden gekopieerd.
In geval van een upgradelicentie zal iPC met de oude licentie opstarten. Open het activeringsdialoogvenster
via menu Help - Licentiemanager.
Druk op de knop Activeren. Er wordt verbinding gemaakt met de Licentieserver die de licentie activeert.
Hetzelfde dialoogvenster wordt gebruikt om een licentie te deactiveren en de licentie naar een andere pc
over te zetten. Noteer de activeringssleutel, druk op de knop Deactiveren en gebruik de activeringssleutel
om de licentie op de andere pc te activeren.

15.2.4.   Licentie offline activeren

Als de pc waarop iPC wordt gebruikt niet verbonden is met het internet, moet de activering deels uitgevoerd
worden op een online pc en deels op de offline pc waarop iPC wordt gebruikt.
Start iPC op de offline pc / tafel. Het volgende dialoogvenster verschijnt:

Druk op Productsleutel activeren. Het volgende dialoogvenster verschijnt: Voer de activeringssleutel in die u
via e-mail ontvangen hebt.
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Als u offline bent, krijgt u het volgende bericht te zien:

Druk op OK en vervolgens op Annuleren in het activeringsdialoogvenster. iPC wordt afgesloten.
Kopieer het .req-bestand op een memorystick. Voer op een computer die verbonden is met het internet
de vermelde webpagina in en versleep het ls_activation.req-bestand naar de pagina. Druk op Bestand
uploaden:

Wanneer het uploaden voltooid is, drukt u op Licentiebestand downloaden. Er wordt een ls_activation.lic-
bestand aangemaakt op uw bureaublad.

Kopieer dit bestand naar een memorystick en neem deze mee naar de offline pc / tafel. Start iPC. Het
activeringsdialoogvenster verschijnt. Druk op Bladeren om het .lic-bestand te laden.
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Druk op Activeren. iPC zal normaal na enkele seconden starten.

15.2.5.   Installatie en configuratie van apparaatstuurprogramma's voor de camera-interface

 Wanneer de machine is uitgerust met de internet-i-Camera

De Intel GigaBit-netwerkinterfacekaart voor de i-Camera wordt herkend door Windows; het Windows NIC-
stuurprogramma wordt geïnstalleerd.
Hierom hoeft er geen aanvullend apparaatstuurprogramma te worden geïnstalleerd of geconfigureerd.

 Wanneer de machine is uitgerust met de analoge i-cut-camera en Pixci-coax-
cameragrabberbord

Het juiste apparaatstuurprogramma van Device Manager installeren
• Open Device Manager
• Zoek het Pixci-cameragrabberbord, klik met de rechtermuisknop en selecteer Software

stuurprogramma updaten
• Klik op Op mijn computer zoeken naar stuurprogrammasoftware en blader naar de map Epix-

stuurprogramma's op het iPC-installatiemedium.
• Selecteer de Windows 7 x64-submap als de pc op 64-bits versie van Windows wordt uitgevoerd.

Selecteer de Windows 7 Vista XP-submap als Windows wordt uitgevoerd op een 32-bits versie.
Klik op Volgende en wacht tot Windows het stuurprogramma heeft geïnstalleerd
(hoewel de mapnaam alleen Windows 7 aangeeft, zijn de stuurprogramma's ook compatibel met
Windows 10)

Register configureren voor juiste wijze van decoderen van afbeeldingen (PAL of NTSC)
i-cut-camera's die na mei 2015 zijn geleverd, hebben de PAL-standaard; i-cut-camera's van na mei 2015
hebben de NTSC-standaard.

De PAL/NTSC-configuratie in iPC wordt beheerd door een Windows-register-instelling.
Hierom is het Tweak.exe-programma ontwikkeld, waarmee u de juiste waarde kunt instellen:
C:\tmp

                                                                                                                                                                                                           336 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Gebruiksaanwijzing



Zoek en dubbelklik op het tweak.exe-bestand in
C:\Program Files (x86)\IcutProductionConsole
\MachineController.

Selecteer het tabblad Epix-camera-instellingen en
selecteer de camera-indeling (NTSC of PAL).
Klik op OK

OPMERKING: Indien de verkeerde optie wordt geselecteerd, wordt dit aangeven middels een
melding van incorrecte verhouding breedte-lengte van de camera-afbeelding in iPC en kan de
camerakalibratie-wizard niet worden voltooid.

Register configureren om te voorkomen dat er conflicten binnen het geheugengebruik ontstaan als de pc
meer dan 4 GB RAM heeft

Als de pc over meer dan 4 GB RAM beschikt, werkt het Epix Pixci-stuurprogramma op 64-bitsversies van
Windows-systemen niet met de standaardinstellingen.

Om dit conflict binnen de toewijzing van geheugen te voorkomen, dient een registerinstelling handmatig te
worden bewerkt:
1- Start de Register-editor door op de startknop van Windows te klikken; voer in het zoekveld vervolgens
'regedit' in.
2 - Blader in de Register-editor vervolgens naar HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/
EPIXXCW6.
3 - Dubbelklik op PIXCI (in de kolom Naam)
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4 - Als 'PIXCI' niet bestaat, creëer deze dan als een
tekenreekswaarde.
5 - Voer het volgende in in het waardeveld (zonder
aanhalingstekens, let wel op de aangegeven
spaties):
' -WT 0x80'

Indien er al een -WT-vlag bestaat, dient u de
waarde te wijzigen naar 0x80.
6 - Klik op OK.

7 - Start de pc wanneer gevraagd opnieuw op

15.3.   Structuur voor opslaan bestand

Computer->xxx->Mijn documenten->i-cut Production Console

Dit is de standaardstructuur voor het opslaan van bestanden.
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Back-up

Exports

Taken

Voorbeeldbestanden

Gebruiksaanwijzing

15.4.   Meerdere gebruikers

Indien er meerdere gebruikers nodig zijn, dient u gebruikersaccounts zonder beheerdersrechten aan te
maken. In dit geval dient de back-upfolder door de beheerder naar een openbare map te verplaatsen. Dit
doet u als volgt:
1. Een back-upmap aanmaken op een centrale server (aanbevolen) of in bv. C:\Users\Public\Documents

\Kongsberg_backup.
2. Zorg ervoor dat alle gebruikers naar deze map kunnen schrijven
3. Start iPC en wijzig de indienmap en back-upmap in Opties
4. Als iPC wordt geüpgraded vanaf een versie ouder dan versie 2.2, dient u ook de map Indienen in het

dialoogvenster Opties onder Verbindingen te controleren. Door 'Standaardverbindingen gebruiken' te
activeren gevolgd door OK, wordt er een algemene indienmap aangemaakt

Meld u als u klaar bent aan als een niet-beheerder en controleer of iPC juist opstart en of de back-up en
indienmappen toegankelijk zijn.
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16.  OVER LICENTIES

iPC heeft vier hoofdlicenties.
Informatie over de geïnstalleerde licentie kan opgevraagd worden via Menu Bar->Help->License Manager...

i-cut Production Console Basic
De Basic-licentie omvat alleen de basisfuncties (geen camerafuncties).
Alleen voor X-reeks

i-cut Production Console Packaging Production
De Packaging Production-licentie omvat alle belangrijkste onderwerpen voor productie, maar minder
functionaliteiten betreffende bewerken, frezen en compensatie voor cameravervorming.
Alleen voor C-reeks

i-cut Production Console Sign Production
De Sign Prod-licentie is de hoofdlicentie die alle functies in de iPC-software omvat.
Voor X-reeks en C-reeks

i-cut Production Console Flexo
De Flexo-licentie beschikt over alle basisfuncties en alle compensatie-opties.
Alleen voor X-reeks

Naast de bovenstaande is er op sommige V en X-Starter-machines een niet langer gebruikte licentie
genaamd Sign Standard geïnstalleerd.

Functie Basic Pakketprod
uctie

Tekenprodu
ctie

Flexo Details

Basis x x x x Toegang tot alle basisfuncties,
inclusief start van toepassing.

Line_edit x x x x Toegang tot alle handmatige
geometriebewerkingen. De Basic-
versie zal "Alleen-lezen" zijn, zoals
XL-Guide.

Avoid_overcut x De functie Laag inschakelen voor
het automatisch splitsen van lijnen
en wijzigen van snijrichtingen
(voornamelijk voor gedrukte
materialen).

Registration_an
d_ placement

x x x x Toegang tot rand/
registratiemarkering reg. en
compensatie voor plaatsing (positie/
rotatie). Registratieapparaat is HW-
afhankelijk.
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Functie Basic Pakketprod
uctie

Tekenprodu
ctie

Flexo Details

Streepjescode x x Mogelijkheid tot gebruik van
camera voor het lezen van
streepjescodes. Hierdoor wordt
een geautomatiseerde Workflow
mogelijk. Streepjescodescanner
altijd ondersteund.

Lineair x x x Toegang tot lineaire en differentiële
schaal.

Non_linear x x Toegang tot niet-lineaire (volledige)
vervormingscompensatie.

Intelligente
markeringen

x Toegang tot Adaptieve registratie.

Non-stop x x Schakel meer dan 1
exemplaarproductie (tafel) en
MultiZone en Tafelvoorinstelling in.

Frezen x Toegang tot geavanceerde
freesfuncties zoals Aanloop/
uitloop, Reinigen en
Tooldiametercompensatie.

Add_Nested_
Layout

x  x x x Toegang tot het dialoogvenster
voor het samenvoegen van
ontwerpen op hetzelfde vel op basis
van grenskaders of handmatige
positionering

Step_and_Repe
at

x x x Herhalen na interval inschakelen
"op de manier van i-cut".

Bewerken vanaf
onderkant

x x x x Inschakelen van cameraregistratie
vanaf de afdrukzijde, handmatig
vellen omdraaien, snijden en rillen
vanaf de keerzijde. Voor gegolfde
workflows.

QuickBox x x x x Schakelt een standaard uitvoeren in.

OPMERKING: Losse
licentie, niet gekoppeld aan
licentiebundels

OPMERKING: iPC Prep Station, een standalone iPC-licentie is verkrijgbaar voor iPC 2.6. Ze heeft
dezelfde functies als Tekenproductie, maar kan geen tafel uitvoeren. Het gebruik ervan is bedoeld
om bestanden voor te bereiden die niet op de machine staan.
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17.  SNELTOETSEN

Alt+klikken Alle curves selecteren

Alt+links
Alt+rechts
Alt+omhoog
Alt+omlaag

Geselecteerde curve(s) verplaatsen

CTRL+- Uitzoomen

CTRL++ Inzoomen

CTRL+0 Aanpassen aan gegevens

CTRL+A Alle curves selecteren

CTRL+Alt+Shift+L Logopties

CTRL+Alt+M Onderhoudsinterval updaten

CTRL+C Laag/lagen kopiëren

CTRL+D Alle curves deselecteren

CTRL+L Laag toevoegen

CTRL+M Geselecteerde curves verplaatsen

CTRL+N Nieuw bestand

CTRL+O Bestand openen

CTRL + Alt + O Openen via streepjescode

CTRL + Alt + Shift + O Openen via ArtiosCAD-standaarden

CTRL + Alt + P Productie starten via streepjescode

CTRL + Q Taken in wachtrij zoeken

CTRL+S Bestand opslaan

CTRL+Shift+A Alle lagen selecteren

CTRL+Shift+C Laag/lagen met curven kopiëren

CTRL+Shift+D Alle lagen deselecteren

CTRL+Shift+I Richting van curve omkeren

CTRL+Shift+J Aanpassen aan taak

CTRL+Shift+M Geselecteerde curves spiegelen

CTRL+Shift+R Geselecteerde curves roteren

CTRL+Shift+S Bestand opslaan als
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CTRL+Shift+T Aanpassen aan tafel

CTRL+T Geselecteerde curves schalen

CTRL+U Ongebruikte lagen verwijderen

CTRL+W Bestand sluiten

CTRL+Z Ongedaan maken

Verwijderen Geselecteerde curves verwijderen

F1 Help

Shift+Delete Lagen verwijderen
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18.  AI-CUT GEBRUIKEN

ai-cut is een invoegtoepassing voor Adobe Illustrator. Deze invoegtoepassing biedt u tools om automatisch
iPC-registratiemarkeringen toe te voegen aan ontwerpen. Raadpleeg de afzonderlijke gebruiksaanwijzing
voor meer informatie.

Invoegtoepassing en overeenstemmende gebruiksaanwijzing zijn beschikbaar op https://
www.kongsbergsystems.com/en/resources/software/ai-cut.
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19.  I-SCRIPT

In een klassieke Workflow worden afbeeldings- en snijgegevens als aparte bestanden aangemaakt in het
Ontwerpstation.

i-script is een Workflow waarmee afbeeldings- en snijgegevens gescheiden worden tijdens het RIP-proces.
Het grote voordeel hiervan is dat de aanpassingen die doorgevoerd worden tijdens het RIP-proces zowel
voor de afbeeldings- als voor de snijgegevens behouden blijven.
i-script wordt gebruikt door toonaangevende RIP- en printerproducenten.

Het i-script-bestandsformaat wordt ook gebruikt voor de overdracht van gegevens vanaf Esko-toepassingen
zoals i-cut Layout en ArtiosCAD naar iPC.
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20.  JDF-WORKFLOW.

Deze workflow is een verdere ontwikkeling van de i-script-workflow. De uitvoer naar de Snijtafel is
verdeeld over twee bestanden:
Een .cgf-bestand die alle snijgeometrie bevat. Dit is een gestript i-scriptbestand waarvan alle Metagegevens
zijn verdeeld in een .jdf-bestand met metagegevens zoals
• taakgegevens (taak-id, klantnaam etc.)
• materiaalgegevens (materiaalnaam als gedefinieerd in iPC)
• aantal te snijden vellen
• voorinstellingen voor het verwerken van de taak zoals gedefinieerd in iPC
• samenvatting van alle streepjescode-identificatievelden op het vel, inclusief inhoud en positie.
Optioneel een .png-bestand voor een voorbeeld van de afgedrukte taak.
Deze bestanden worden in een bestand gecomprimeerd en vervolgens geïmporteerd naar iPC. Workflow
wordt ondersteund door Esko-toepassingen zoals i-cut Layout, DFS en ArtiosCAD, en een aantal RIP-
leveranciers. In geval van DFS, wordt het .zip-bestand .dfscut genoemd.
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