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1.  FORORD

Brukermanual

for

i-cut Production Console

MERK: Vi minner om at kun Kongsbergs personell eller andre personer som har fått den nødvendige
opplæringen, har tillatelse til å håndtere, manipulere eller reparere systemet.

MERK: Originalinstruksjonene er på engelsk. Instruksjoner på andre språk er oversettelser av
originalinstruksjonene.

©Copyright 2022, Kongsberg Precision Cutting Systems
Alle rettigheter forbeholdes.

Denne opphavsretten innebærer ikke at dette materialet er blitt publisert.
Dette materialet og informasjonen og instruksjonene det inneholder, tilhører Kongsberg

Precision Cutting Systems. Ingen garantier gis eller utvides av dette dokumentet. Videre gir
Kongsberg Precision Cutting Systems ingen garantier eller forsikringer vedrørende bruken

av eller resultatene av bruken av systemet eller informasjonen som gis. Kongsberg Precision
Cutting Systems skal ikke holdes ansvarlig for noen direkte, indirekte, følgeskader eller tilfeldig

skade som oppstår som følge av bruken av eller manglende evne til å bruke systemet eller
informasjonen i dette dokumentet. Informasjonen i dokumentet kan endres uten varsel.

Revisjoner kan bli utgitt fra tid til annen for å informere om slike endringer og/eller tillegg.
Ingen del av dette systemet skal reproduseres, lagres i en database eller annet gjenhentingssystem

eller publiseres i noen form, verken elektronisk, mekanisk, i trykt form, fotografisk eller på mikrofilm
eller på noen annen måte uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Kongsberg Precision Cutting Systems.

Dette dokumentet gjelder foran alle tidligere daterte versjoner.
Korrespondanse vedrørende denne publikasjonen kan sendes til:

Global support
Kongsberg Precision Cutting Systems

Dokumentnr.: D3389, Delenummer: 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.  ENDRINGSFORTEGNELSE

Dato
dd.mm.yyyy

Ved Beskrivelse

19.12.2022 DHO Ny utgave for iPC 2.6.
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3.  VELKOMMEN

Velkommen til brukermanualen for Kongsberg i-cut Production Console.
I hele denne manualen bruker vi iPC som en forkortelse for i-cut Production Console.

Denne manualen gir deg en fullstendig og detaljert beskrivelse av alle iPC-funksjoner.
Den er laget for operatører av Kongsberg kuttebord og dem som forbereder filer for dette utstyret.

Installering av iPC beskrives her:  Installer iPC på side 324

Merk: Noen av funksjonene som beskrives i denne manualen, er opsjoner.
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4.  BRUKE DENNE MANUALEN

4.1.   Hoveddeler

Manualen er inndelt i følgende hoveddeler:

Systembeskrivelse

• En kortfattet beskrivelse av brukerinterfacet.
• Alle menyer og verktøylinjer er beskrevet én etter én.

Før vi starter
I dette kapitlet tar vi for oss viktige grunnleggende temaer:

• Materiale er det viktigste
• Ressursbehandling
• Forberede en fil
• Registrering
• Konfigurer verktøy

Beskrivelse av arbeidsflyt
En typisk arbeidsflyt beskrives, med detaljert informasjon om hvert trinn:

1. Kom i gang
2. Filimport
3. Åpnet jobb
4. Produksjonsforberedelse
5. Lagre en jobb
6. Kjør en jobb

Avansert-del
Ytterligere funksjoner for erfarne brukere beskrives i følgende kapitler:

• Editer jobb  – mulige modifiseringer av Åpnet jobb.
• Jobbalternativer  – flere tilgjengelige behandlingsalternativer.

Sikkerhetskopi og gjenoppretting

• Hvordan du konfigurerer gode rutiner for sikkerhetskopiering.
• Hvordan du iverksetter en sikkerhetskopiering.
• Hvordan du gjenoppretter fra en sikkerhetskopi.

Konfigurering av iPC

• Valgalternativinnstillinger, angir den generelle virkemåten til systemet.
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Tillegg

• Installer software
• Tastatursnarveier – en fullstendig liste over tilgjengelige tastatursnarveier.
• iPC kommandoer – iPC-kommandospråk.

4.2.   Navnestiler og symboler

Navn eller stil Beskrivelse

Popup-dialog Dette er dialogen som vises når du klikker med høyre
museknapp.

Start-knapp Kursivstilen angir at dette er en knapp på operatørpanelet.

[OK] Fetstilen angir at dette er en knapp eller en funksjon i det
grafiske brukergrensesnittet (GUI).

Maskinkonfigurasjon Kobling til tema.

Menu Bar->Rediger->Alternativer

Menyvalg: Fra Menylinje, velger du Rediger og deretter
Alternativer.

Dette symbolet angir at funksjonen avhenger av den faktiske
hardwaren.
Hvis maskinvaren ikke er tilgjengelig, er funksjonen skjult.

Dette symbolet angir at funksjonen er lisensavhengig.

 Bruk av bordet

Operatørpanel-knappene er forskjellige på de ulike Kongsberg-bordene.
I denne manualen bruker vi ett felles symbol for hver funksjon.
Informasjon om operatørpanelet på bordet er tilgjengelig i brukermanualen for det aktuelle kuttebordet.
Symbolene som brukes:

                                                                                                                                                                                                             16 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



Trykk på knappen for å starte kjøring

Trykk på knappen for å sette kjøringen på pause

Trykk på knappen for å definere referansepunkt

4.3.   Bilder og illustrasjoner

4.3.1.   Orientering

I dette dokumentet blir bilder og illustrasjoner relatert til kuttebordet vist på denne måten:

I brukerinterfacet er flere ulike visningsalternativer  tilgjengelig.
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5.  SYSTEMBESKRIVELSE

Dette kapitlet gir en detaljert beskrivelse av iPC-brukerinterfacet.

5.1.   Konvensjoner for navngivning

iPC-brukerinterfacet vises på to ulike måter, avhengig av hvilken modus du arbeider i: Mine jobber eller
Åpnet jobb:

5.1.1.   Mine jobber (My Jobs)
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1 – Menu Bar
2 - Jobbfaner
3 - Jobbinfo
4 - Produksjon -> Estimert tid.
Estimert kjøringstid vises her.
Du finner mer informasjon i
Jobbestimeringsstatus .

5 - Windows-oppgavelinjen med maskintilkoblingsikon
6 - Maskinpanel
7 - Mine jobber-aksjoner
8 - Liste over mine jobber

5.1.2.   Åpnet jobb

1 – Menu Bar
2 – Verktøylinje
3 – Layers View / Production View, se nedenfor
4 – Windows-oppgavelinjen med
Maskintilkoblingsikon

5 – Maskinpanel
6 - Properties Bar
7 - Jobboppsett. Består av Oppsett av lag og
Produksjonsoppsett
8 - Jobbfaner

5.1.3.   Verktøykonfigurasjon

Vær klar over forskjellen mellom Verktøykonfigurasjon og Konfigurer verktøy:

Konfigurer verktøy
Rediger verktøyoppsettet som skal brukes i et lag

Verktøykonfigurasjon
Vedlikehold verktøykonfigurasjonen på det tilkoblede kuttebordet.
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5.2.   Menylinje

Følgende Menu Bar-valg er tilgjengelige:

• Fil
• Rediger
• Vis
• Valg
• Jobb

• Lag
• Kurver
• Maskin
• Avansert
• Hjelp

5.2.1.   Fil

Menu Bar->Fil

Du har følgende menyvalg:

Ny jobb (Ctrl+N)
Opprett en tom jobb.
Du kan legge til eller redigere geometri ved hjelp av
Toolbar -funksjonene.

Lagre jobb (Ctrl+S)
Lagre Åpnet jobb.
Jobben lagres i iPCs CUT-format.
Du blir bedt om å oppgi målmappe og filnavn
dersom filen ikke har blitt lagret som .cut på
forhånd.

Åpne fil... (Ctrl+O)
Åpne  en inputfil, legg den til i Liste over mine
jobber.

Lagre jobb som (Ctrl+Shift+S)
Lagre Åpne jobber.
Du blir bedt om å oppgi målmappe og filnavn.
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Åpne ved å bruke strekkode... (Ctrl+Alt+O)
Se Jobber med strekkoder

Eksporter
Eksporter Åpnet jobb til PDF-format.
Du blir bedt om å oppgi målmappe og filnavn.

Åpne fra ArtiosCAD-standarder... (Ctrl+Alt+Skift
+O)
Se Åpne fra ArtiosCAD-standarder

Last på nytt
Last Åpnet jobb på nytt. Alle endringer du har gjort
i jobben, vil gå tapt.

Start produksjon ved bruk av strekkode... (Ctrl+Alt
+P)
Se Start produksjon ved bruk av strekkode

Avslutt
Avslutt iPC.

Lukk jobben (Ctrl+W)
Lukk den åpne jobben.

5.2.2.   Rediger

Menu Bar->Rediger

Du har følgende menyvalg:

Angre (Ctrl+Z)
Angre utførte operasjoner.

Alternativer

• Innstillinger for alternativer
• Grunnleggende konfigurasjon
• Standardverdiinnstillinger
Du finner mer informasjon i  Konfigurering av iPC på side 273

5.2.3.   Vis

Menu Bar->Vis

Alle Visning-funksjoner gjelder Åpnet jobb som vist i vinduet Layers View / Production View.
Du har følgende menyvalg:
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Zoom-verktøy
Definer et zoom-område med musen.

Orientering av bordvisning
Velg synsvinkel for Layers View / Production View

Zoom inn  (Ctrl+Pluss)
Klikk for å zoome inn.

Referansepunkt
Det valgte referansepunktet vises i vinduet Layers
View / Production View.

Zoom ut  (Ctrl+Minus)
Klikk for å zoome ut.

Bordlinjaler
Linjaler på kuttebordet vises i vinduet Layers
View / Production View (maskinavhengig).

Tilpass til jobben  (Ctrl+Shift+J)
Åpnet jobb fyller vinduet Layers View / Production
View.

Vakuumsoner
Valgte vakuumsoner indikeres i vinduet Layers
View / Production View.

Tilpass til bordet  (Ctrl+Shift+T)
Et bilde av kuttebordet inkludert Åpnet jobb fyller
vinduet Layers View / Production View.

Parkeringsposisjon
Vis gjeldende parkeringsposisjon som et symbol i
vinduet Layers View / Production View.

Kurveretning
En pil på hver kurve viser kurveretningen.

Omriss
Vis et omriss som omgir Åpnet jobb.

Kurvepunkter
Kurvepunkter vises.

Linjaler
Legg til linjaler i Layers View / Production View.

Verktøyspor
Verktøyspor for fresing vises.

Roter 90 grader med klokken
Snarvei til funksjon i Jobb-meny.

Roter 90 grader mot klokken
Snarvei til funksjon i Jobb-meny.

5.2.3.1 Retning for lagvisning/produksjonsvisning

Menylinje->Vis->Orientering av bordvisning

Velg synsvinkel for Lagvisning/Produksjonsvisning.
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Alternativer:
• 0o

• 90o

• 180o

• 270o

Synsvinkelen og posisjonen til operatørpanelet må koordineres slik at du får riktig joggeretning.
Du finner mer informasjon under Hardwarekonfigurasjon .

5.2.4.   Valg

Menu Bar->Valg

Alle Valg-funksjoner til Åpnet jobb->Lag-tab.
Du har følgende menyvalg:

Velg all geometri (Ctrl+A)
Merker alle kurver i Åpnet jobb.

Fjern alle valg av geometri (Ctrl+D)
Fjerner merking av alle kurver i Åpnet jobb.

5.2.5.   Jobb

Menu Bar->Jobb

Alle Jobb-funksjoner er relatert til en åpen jobb.
Du har følgende menyvalg:
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Roter 900 med klokken
Roter hele jobben.

Fjern doble linjer og optimaliser sekvens
Bruk denne funksjonen til å fjerne doble linjer og
optimalisere kuttesekvensen i en jobb.

Roter 900 mot klokken
Roter hele jobben.

Fjern doble linjer og bind sammen over gap
Doble linjer vil bli fjernet.
Linjer som følger etter hverandre med gap imellom,
blir bundet sammen.

Speilvend horisontalt på side 170
Speilvend åpnet jobb.

Optimaliser for produksjon...
Åpner Optimaliser for produksjon-dialogen.

Speilvend vertikalt
Speilvend åpnet jobb.

Fjern innvendig offset
Nedre venstre hjørne av åpnet jobb blir
plassert i gjeldende valgte referansepunkt +
materialposisjon + jobbforskyvning.

Flytt åpne kurver til separat lag
Bruk denne funksjonen til å skille åpne kurver fra
lukkede kurver.

5.2.6.   Lag

Menu Bar->Lag

Alle Lag-funksjoner er rela<tert til en Åpen jobb.
Du har følgende menyvalg:

Legg til et lag... (Ctrl+L)
Åpner Legg til et lag -dialogen.

Kopier lag med kurver (Ctrl+Shift+C)
Gjeldende valgte lag, inkludert geometri, kopieres.

Legg til et registermerke-lag...
Åpner Legg til et registermerke-lag -dialogen.

Fjern lag... (Shift+Del)
Gjeldende valgte lag fjernes.

Editer lag...
Åpner Editer lag -dialogen.

Fjern tomme lag... (Ctrl+U)
Lag uten geometri fjernes.

Kopier lag uten kurver Ctrl+C
Gjeldende valgte lag, uten geometri, kopieres.

Fjern gjemte lag...
Skjulte lag fjernes.

                                                                                                                                                                                                             24 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



5.2.7.   Kurver

Menu Bar->Kurver

Alle funksjoner for kurver er tilgjengelig under Lag-tab-> Valgte kurver .
Du har følgende menyvalg:

Flytt... (Ctrl+M)
Flytt valgte kurver

Slå sammen kurver
Slå sammen valgte kurver

Flytt geometri
Flytt valgte kurver

Snu kurveretning (Ctrl+Shift+I)
Snu kurveretning på valgt kurve

Skala... (Ctrl+T)
Skaler valgt kurve

Inn-spor/ut-spor
Legg til inn-spor/ut-spor i valgte kurver

Speilvende... (Ctrl+Shift+M)
Speilvend valgte kurver

Verktøyoffset...
Bruk Verktøyoffset på valgte kurver

Roter... (Ctrl+Shift+R)
Roter valgte kurver

Optimaliser form
Optimaliser Valgte kurver
Du finner mer informasjon i  Optimaliser form på
side 197 .

Editer punkter
Velg mode for punkteditering

Fjern geometri...
Fjern valgt geometri

5.2.8.   Maskin

Menu Bar->Maskin

Funksjoner for det tilkoblede kuttebordet.
Du har følgende menyvalg:
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Koble til
Koble til kuttebordet

Vis kamerabilde ...
Viser dialogboksen for kamerabilde.

Start oppvarming av spindel
På kuttebordet kjøres det en Spindeloppvarming-
sekvens.

Måling av materiale
På kuttebordet kjøres det en Måling av
materialtykkelse-sekvens.

Start støvsuger
Støvsuger av/på-kontroll.

Vakuumsoner...
Velg vakuumsoner som passer til åpnet jobb.

Identifiser verktøy
På kuttebordet kjører du en Verktøyidentifikasjon-
sekvens.

MERK:

Gjelder kun for X serien, XL- og XN-bord.

Direktekommandoer
Velg funksjoner for umiddelbar kjøring på
kuttebordet

Oppdater bordtoppreferanse
På kuttebordet kjøres det en sekvens for
Bordoverflate-referanse.

Avleggerassistanse
Dette menyelementet vises hvis det finnes en
Stacker.

Juster verktøyhøyde ...
På kuttebordet utfører du Juster verktøyhøyde-
veiviseren.

Klargjør bord
Dette menyelementet vises hvis det finnes en
robotcelle.

Merk: For daglig bruk er noen av disse funksjonene også tilgjengelig fra Maskinpanel.

5.2.9.   Avansert

Menu Bar->Avansert

Du har følgende menyvalg:
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Administrer forhåndsinnstillinger
Funksjoner som lagres som Forhåndsinnstillinger
for produksjon og Verktøyforhåndsinnstillinger.

Sikkerhetskopier konfigurasjonen...
Iverksetter en sikkerhetskopiering .

Ressurser
Du finner informasjon om funksjoner for
vedlikehold av ressurser i  Klargjøring av materialer
og forhåndsinnstillinger i Ressursbehandling på side
110 .

Gjenopprett konfigurasjon...
Iverksetter en Gjenoppretting systemet .

Konfigurer verktøy...
Har som oppgave å konfigurere verktøy  som skal
brukes i lag.

Alternativer for logging... (Ctrl+Alt+Shift+L)
Konfigurer de tilgjengelige alternativene for
logging.
Du finner flere detaljer under Alternativer for
logging .

5.2.10.   Hjelp

Menu Bar->Hjelp

Du har følgende menyvalg:

Brukerhåndbøker... F1 Nettbasert støtte...

All dokumentasjon... Ressurser på nett ...

Eksempelfiler ... License Manager...

eLæring... Om i-cut Production Console...
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5.3.   Mine jobber (My Jobs)

1 - Liste over mine jobber
Mine jobber har to faner for Aktive jobber og Historikk for å sortere jobber som ikke er i bruk på Liste over
mine jobber.

2 - Mine jobber-aksjoner

3 - Jobbinfo
Når du velger en jobb i Liste over mine jobber, vises tilhørende Jobbinfo.

4 - Produksjon
Estimert kjøringstid for valgt fil vises. Se Jobbestimeringsstatus .

5.3.1.   Importer filer til Liste over mine jobber

Menu Bar->Fil->Åpne fil

Mine jobber-aksjoner->Legg til...

Mine jobber-aksjoner->Aksjoner->Legg til...
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5.3.1.1 Materiale
Velg Materiale  når du vil bruke dette ved import av valgt inputfil.
Bruk standardvalget Fra fil, og Material-informasjonen hentes fra en eventuell tilgjengelig inputfil.

Valg av materiale gir deg tilgang til et sett av verktøyforhåndsinnstillinger, samt forhåndsinnstillinger for
produksjon og optimeringsforhåndsinnstillinger egnet for materialet (forhåndsinnstillinger som materialet
er tilordnet til).
Du finner mer informasjon om konseptet Materiale er det viktigste under  Materiale er det viktigste på side
108 .

5.3.1.2 Tilordning
Velg Mappe  når du vil bruke dette ved import av valgt inputfil.
De ulike Mappe-valgene angir ulike regler for hvordan informasjon skal konverteres fra inputfilen til iPC
jobben.

5.3.2.   Liste over mine jobber

• Hver fil identifiseres med navn og størrelse.
• Ved å dobbeltklikke på en kolonneoverskrift, sorterer du fillisten alfabetisk etter innholdet i den

kolonnen. Et klikk til sorterer innholdet i omvendt rekkefølge.
• Mens du fører pekeren over kolonneoverskriftlinjen, høyreklikk for å åpne dialogen. Velg hvilke kolonner

som skal vises.
• Følgende kolonner er tilgjengelig:

                                                                                                                                                                                                             29 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



• Køoppføringsnummer
• Navn og størrelse
• Jobb-ID
• Plassert
• Filtype
• Materiale
• Tykkelse
• Bølge
• Kunde
• Kopier
• Prioritet
• Status
• Estimert tid
• Gjenværende tid
• Forfallsdato
• Lagt til den
• Endret den
• Fullført den

Informasjonen som vises(metadata) hentes fra inputfilen.
Hvorvidt informasjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om CAD systemet / softwaren for
jobbforberedelse som er brukt, støtter slike data.
Hvis en jobb lagres i iPCs CUT-format, lagres metadataene som en del av CUT-filen.

5.3.3.   Jobbestimeringsstatus

Kjøretiden for filer importer til Mine jobber, estimeres automatisk.
Estimeringsstatus vises som følger:
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Estimering er ferdig og jobben er klar til
produksjon.

Estimering pågår.

Estimering er ikke mulig. Hold musepekeren over
spørsmålstegnet for å få mer informasjon.

Estimering er fullført, men jobben er ikke klar fordi
riktige verktøy ikke er montert.

Du kan velge om estimeringen skal inkludere tiden det tar å forberede og ferdigstille en jobb.
Du finner mer informasjon i  Estimering på side 277 .

5.3.4.   Velge en fil

Velg en jobb i Liste over mine jobber:

Enkelt-klikk
Filen er valgt og tilgjengelig for:

• Funksjoner i Mine jobber-aksjoner  (2)
• Jobbinfo  (3)

Dobbeltklikk
Filen åpnes i en ny Jobb-fane.
Du utfører samme funksjon med Åpne-knappen i Mine jobber-aksjoner.

Velg en jobb ved å søke:

Alle filer lagt til i iPC, er tilgjengelig i listen over mine jobber. Hvis listen er langt og den aktuelle filen er
vanskelig å finne, kan du bruke en søkefunksjon:
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5.3.5.   Jobbinfo

Hver fil identifiseres med filnavnet sitt.

I tillegg er følgende informasjon tilgjengelig:
• Kunde
• Forfallsdato
• Endret: Dato for modifikasjon
• Dimensjoner: Jobbens størrelse
• Bølgeretning

Denne informasjonen (metadata) hentes fra
inputfilen.
Hvorvidt informasjonen er tilgjengelig eller ikke,
avhenger av om CAD systemet / softwaren for
jobbforberedelse som er brukt, støtter slike data.
Hvis en jobb lagres i iPCs CUT-format, lagres
metadataene som en del av CUT-filen.

Bruk denne dialogboksen til å oppgi riktige innstillinger for valgt jobb.
Disse innstillingene tas i bruk når du åpner jobben.

Bestilte kopier
Angitt antall kopier.

Angi...
Angi antall kopier. Se  Bestilte kopier på side 33 .

Materiale
Trykk på venstre museknapp for å åpne rullegardinlisten for Material.
Fra rullegardinlisten velger du:
Fra fil: Informasjon om materialet er hentet fra inputfilen.
Ingen: Materiale er ikke angitt.
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Liste over materialer: Tidligere brukte materialer
Velg materiale: Velg fra Materialliste.
Nytt materiale: Legg til materiale i Materialliste.
For definisjon av nye materialer: Se  Mine materialer på side 123 .
Ikonet + (indikert med en pil) vises hvis Materiale ikke er definert i iPC. Når du trykker på det, åpnes
dialogboksen Nytt materiale.

Kutteprofil
Trykk på venstre museknapp for å åpne rullegardinlisten Kutteprofil.
Kutteprofiler tildelt til dette materialet, vises.
Velg egnet kutteprofil fra rullegardinlisten.
Når du velger en kutteprofil, får du en forhåndsdefinert kombinasjon av verktøyforhåndsinnstilling,
optimeringsforhåndsinnstilling og forhåndsinnstilling for produksjon.
Hvis du nå endrer noen av disse fra valgene nedenfor, endres navnet på kutteprofilen til Tilpasset.
Du er i ferd med å tilpasse innstillingene for dette materialet.

Verktøyforhåndsinnstilling
Trykk på venstre museknapp for å åpne rullegardinlisten Verktøyforhåndsinnstilling.
Velg egnet verktøyforhåndsinnstilling fra rullegardinlisten.
Lag-type og tilhørende verktøy vises

Optimeringsforhåndsinnstilling
Trykk på venstre museknapp for å åpne rullegardinlisten Optimeringsforhåndsinnstilling.
Velg egnet optimeringsforhåndsinnstilling fra rullegardinlisten.

Forhåndsinnstilling for produksjon
Trykk på venstre museknapp for å åpne rullegardinlisten Forhåndsinnstilling for produksjon.
Velg egnet forhåndsinnstilling for produksjon fra rullegardinlisten.

Forhåndsinnstilling for tilordning
Trykk på venstre museknapp for å åpne rullegardinlisten Forhåndsinnstilling for tilordning.
Velg egnet forhåndsinnstilling for tilordning fra rullegardinlisten.

5.3.5.1 Bestilte kopier

Mine jobber > Jobbinfo > Bestilte kopier
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• Bestilte kopier: Angi antall kopier som skal
fullføres.

• Avviste kopier: Angi antall kopier som er avvist.

Denne informasjonen er viktig, ikke bare for
operatøren, men for å sikre riktig rapportering til
produksjonsplanleggingen.

Sammendrag:
Produsert: Antall produserte kopier
Vellykket: Hvor mange som var vellykket
Avvist: Hvor mange som ble avvist
Gjenværende: Antall gjenværende kopier

5.3.6.   Mine jobber-aksjoner

Følgende valg er tilgjengelig:

Legg til en jobb i Liste over mine jobber.

Fjern valgt jobb fra Liste over mine jobber.

Åpnevalgt jobb i Liste over mine jobber.
Filen åpnes i en ny Jobb-fane.
Du utfører samme funksjon ved å dobbeltklikke på jobben i Liste over mine jobber.
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Denne funksjonen er beskrevet i Jobbutlegg .

Følgende aksjoner er tilgjengelig:

Legg til...
Legg til en jobb i Liste over mine jobber.

Legg til via strekkode...

Åpne
Åpne valgt jobb i Liste over mine jobber.

Fjern (Del)
Fjern den valgte jobben fra Liste over mine jobber.

Fjern jobber uten referanse
Jobber i Liste over mine jobber som mangler sin tilhørende fil, vil bli fjernet fra Liste
over mine jobber.

5.4.   Åpnet jobb

En jobb vises på en separat flik som inneholder det aktuelle filnavnet, på Jobbfaner (1).
Du kan ha flere jobber åpne samtidig, alle vises i separate faner.
En jobb inneholder to hovedgrupper informasjon; Lag og Produksjon (2).
En forhåndsvisning av den valgte åpne jobben vises i vinduet Layers View / Production View (4).
Du kan redigere en åpen jobb ved hjelp av funksjonene som er tilgjengelig på verktøylinjen (5).
Du kan redigere en åpen jobb mens en annen jobb kjøres på kuttebordet. På denne måten kan du forberede
neste jobb for kjøring.
Under kjøring er en jobb låst for redigering.
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5.4.1.   Åpne en jobb

Du oppretter en jobb fra Liste over mine jobber:

I Liste over mine jobber dobbeltklikker du på en fil.

Mine jobber-aksjoner->Åpne.
En ny jobb opprettes basert på gjeldende valgte fil i Liste over mine jobber.

Mine jobber-aksjoner->Aksjoner...->Åpne.
En ny jobb opprettes basert på gjeldende valgte fil i Liste over mine jobber.

Oppretting av en tom jobb er tilgjengelig som:

Menu Bar->Fil->Ny jobb (Ctrl+N).
En ny, tom jobb opprettes.

5.4.2.   Velge en jobb

Jobber velges ved hjelp av jobbfaner.
Den valgte jobbfanen er uthevet.

5.4.3.   Lukke en jobb

Lukking av en åpen jobb er tilgjengelig fra:

Menu Bar->Fil->Lukk jobben (Ctrl+W).
Åpnet jobb lukkes.

Jobbtabb->Lukk.

Hvis jobben som skal lukkes, er blitt modifisert, åpnes en Lagre som-dialog.
Jobben vil bli lagret i CUT-format, uansett formatet på inputfilen.
I Liste over mine jobber, vil den nye CUT-filen erstatte den tidligere versjonen.
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5.4.4.   Klar for kjøring

Når du vil forberede en jobb for kjøring, angir du relevant informasjon under Oppsett av lag (1) og
Produksjonsoppsett (2).

På Properties Bar (3) finner du statusindikatoren som viser om jobben er klar:

Oppsett av lag og Produksjonsoppsett er riktig utfylt.
Jobben er klar for kjøring.

Denne jobben er ikke forberedt for kjøring på riktig måte.
Klikk på teksten for å få mer informasjon.

Denne jobben er klar, men du bør kontrollere advarslene.
Klikk på teksten for å få mer informasjon.
Jobben kontrolleres for følgende mulige feiltilstander:
• En et stort stykke geometri, for eksempel et rektangel, er

inkludert på kamera-/regmerke-laget.
• Regmerke-laget er ikke det første laget i Liste over lag.
• Jobben inneholder to lag med registermerker.
• Et lag for knivkutting er plassert før et lag med rill.
• Lag uten operasjoner på baksiden er plassert før lag med

operasjoner på baksiden.
• Bølge/fiber-retning. e ikke angitt.

5.5.   Åpnet jobb, velg Materiale

Når en ny jobb opprettes, velges ingen Materialer med mindre det er angitt:
• I dialogboksen Åpne fil.
• I vinduet Min jobb->Jobbinfo.
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Trykk på venstre museknapp for å åpne rullegardinmenyen, og velg Materiale:

Fra fil
Materialinformasjon hentes fra inputfilen.

Ingen
Materiale er ukjent.

Liste over tidligere valgte Materialer.

Velg materialet
Åpne Velg materiale-dialogboksen.

Nytt materiale
Åpne Nytt materiale-dialogboksen.

5.6.   Åpnet jobb, velg, lagre og oppdater Verktøyforhåndsinnstilling

Når en ny jobb opprettes, velges ingen Verktøyforhåndsinnstilling med mindre det er angitt:
• I vinduet Mine jobber->Jobbinfo.
• Ved valg av et materiale, får du en standard verktøyforhåndsinnstilling som angitt i Ressursbehandling.

Trykk på venstre museknapp for å åpne rullegardinmenyen, og velg Verktøyforhåndsinnstilling:
• Hvis Materiale er Ingen, får du en liste over tidligere valgte verktøyforhåndsinnstillinger.
• Hvis du valgte et materiale, får du en liste over verktøyforhåndsinnstillinger som gjelder for dette

materialet.

Velg verktøyforhåndsinnstilling
Åpne  Velg veiviser for verktøyforhåndsinnstilling på side 39 .

Oppdater gjeldende verktøyforhåndsinnstilling
Gjeldende valgt verktøyforhåndsinnstilling oppdateres med gjeldende laginnstillinger.

Lagre som verktøyforhåndsinnstilling
Åpne veiviseren Lagre som verktøyforhåndsinnstilling.
Du kan lagre gjeldende Lag-innstillinger som en ny verktøyforhåndsinnstilling.

                                                                                                                                                                                                             38 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



Informasjon om verktøyforhåndsinnstilling
All informasjon som er tilgjengelig for gjeldende valgt verktøyforhåndsinnstilling, vises i en dialog ved å
velge "Vis informasjon om verktøyforhåndsinnstilling..."

5.6.1.   Velg veiviser for verktøyforhåndsinnstilling

Før du begynner:

Relevant verktøyinformasjon kan legges til på hvert lag i jobben ved å starte veiviseren.

1. Velg en materialfamilie

Velg fra listen over materialfamilier.

Tykkelse
Angi materialtykkelse.

2. Velg en verktøyforhåndsinnstilling
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Velg verktøyforhåndsinnstilling. De små informasjonsknappene gir deg mer informasjon om hvert lag
i forhåndsinnstillingen.

3. Koble lag og verktøy
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Bruk denne dialogboksen til å koble hvert lag til
et egnet verktøy.

Behold farger fra det originale laget
Fargen som brukes til å identifisere laget i venstre
rute, brukes også i høyre rute.

5.6.2.   Lagre verktøyforhåndsinnstilling

 Trinn 1 – Lag en jobb

 Trinn 2 – Klargjør laginnstillinger

Klargjør Lag-innstillinger som de skal være for denne verktøyforhåndsinnstillingen.

 Trinn 3 – Start Lagre som verktøyforhåndsinnstilling

Velg Lagre som verktøyforhåndsinnstilling... fra Lag-fanen->Verktøyforhåndsinnstilling
Veiviseren Lagre som verktøyforhåndsinnstilling... åpnes.

 Veiviseren Lagre som verktøyforhåndsinnstilling, trinn 1, angi Lag-typer
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Klikk på nedpilen for å åpne listen over lag-typer .
Velg lagtype for hvert lag.

Klikk på Neste

 Veiviseren Lagre som verktøyforhåndsinnstilling, trinn 2, velge applikasjonstyper

Fjern
Fjern valgt materiale fra listen.

Legg til
Åpne dialogboksen Legg til applikasjonsområde:

Velg materialene som denne
verktøyforhåndsinnstillingen gjelder for.
Velg fra:
• Materialfamilie/tykkelsesområde
• Mine materialer

 Veiviseren Lagre som verktøyforhåndsinnstilling, trinn 3, velge navn
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Oppgi et navn på den nye
verktøyforhåndsinnstillingen.

Klikk på Fullfør

5.6.3.   Oppdatere verktøyforhåndsinnstilling

 Trinn 1 – Velge en verktøyforhåndsinnstilling

Velg Lag-tab->Verktøyforhåndsinnstilling->Velg verktøyforhåndsinnstilling...

Velg verktøyforhåndsinnstillingen som skal oppdateres.

 Trinn 2 – Oppdatere laginnstillinger

 Trinn 3 – Lagre laginnstillinger

Velg Lag-tab->Verktøyforhåndsinnstilling->Oppdater gjeldende verktøyforhåndsinnstilling...
Bekreft at du vil oppdatere denne verktøyforhåndsinnstillingen, og du er ferdig.

                                                                                                                                                                                                             43 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



5.7.   Oppsett av lag som tilhører åpnet jobb

iPC ordner alle geometri- og registreringsdata i lag og tildeler et unikt sett alternativer til hvert lag.
Under importering av en fil separerer iPC innholdet i lag.
Separasjonene defineres av forhåndsinnstillingene for tilordning  som brukes ved import av filen.
Lag definerer verktøy, verktøyparametre og registreringstyper.
Når du kjører en jobb, produserer iPC jobben basert på rekkefølgen av og konfigurasjonen til lagene dine.
All lagene til en åpen jobb er plassert i Oppsett av lag:

5.7.1.   Lag-tab
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1 - Materialvalg, se  Åpnet jobb, velg Materiale på
side 37

8 - Utvid/krympe

2 - Valg av verktøyforhåndsinnstilling,
se  Åpnet jobb, velg, lagre og oppdater
Verktøyforhåndsinnstilling på side 38

9 - Vis / skjul layer

3 -  Aksjoner på lag på side 62 10 - Farge brukt ved visning av lag

4 - Valgt lag 11 - Bearbeiding fra baksiden

5 – Verktøyikon 12 – Lag-rekkefølge

6 - Knapp for å editere lag 13 -  Lagtyper på side 59

7 - Lag-navn

5.7.1.1 Utvid/krympe

1 – Valgt lag er uthevet og utvidet
Et delsett av Verktøyparametre vises på laget.
Antallet parametre varierer, avhengig av hvilket
verktøy som er valgt.
Du finner mer informasjon nedenfor.

2 – Ikke valgt lag er komprimert
Et delsett av Verktøyparametre vises på laget.

3 – Lag er krympet
Laget er krympet, bare lag-navnet og lag-typen
vises

5.7.1.2 Lag-vindu
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Farge brukt ved visning av lag
Fargen som brukes når lag-geometrien vises i Lag-visning.
Klikk for å åpne Fargevalg-dialogen.

Bearbeiding fra baksiden
Status 1: Valgt verktøy tillater bearbeiding fra baksiden. Slått av.
Status 2: Valgt verktøy tillater bearbeiding fra baksiden. Slått på.

Vis / skjul layer
Angir om dette laget er synlig, altså inkludert eller ikke, se Inkluder et lag
.

Vis kun ett lag
Trykk på Alt + dette ikonet for å vise bare dette laget i Lag-visning.

Utvid lag.

Krympe lag.

Lagtype
Gjeldende lag-type vises, i dette eksemplet Kiss Cut. En annen lag-type
kan velges fra nedtrekksmenyen. Se Editer lag

Knapp for å editere lag
Åpner Editer lag -dialogen. Alle Lag-parametre kan redigeres.

Verktøyikon som viser verktøyet som for øyeblikket er tildelt til dette
laget.
Verktøyet er montert på kuttebordet.

Verktøyikon som viser verktøyet som for øyeblikket er tildelt til dette
laget.
Verktøyet er ikke montert for øyeblikket.

Velg verktøy
Fra rullegardinlisten velger du verktøyet som skal brukes til dette laget.

Angi verktøydybde.
Øk verdien hvis du vil gå dypere inn i materialet.
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Angi en verdi for Verktøydybde på langs av bølgeretning.

Angi en verdi for Verktøydybde på tvers av bølgeretning.

Hastighet X/Y Angi maskinhastighet for dette laget.

5.7.2.   Velg lag

Et lag velges med et museklikk inne i den omsluttende rammen:

Et valgt lag vises med en uthevet ramme.
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5.7.3.   Inkluder et lag

1 – Inkluder/utelat alle lag
2 – Inkluder/utelat dette laget
3 – Inkluder/utelat dette laget

Klikk på knappen for å endre statusen:

Ta med lag
Lag inkluderes i åpnet jobb.
Geometrien som hører til dette laget, vises i Lag-visning.
Geometrien som hører til dette laget, vil bli inkludert i utmatingsbehandlingen.

Lag utelates.
Geometrien som hører til dette laget, vises ikke i Lag-visning.
Geometrien som hører til dette laget, vil ikke bli inkludert i utmatingsbehandlingen.

Alt + Trykk på Alt + Ta med lag
Dette laget inkluderes, alle andre lag utelates.
Trykk én gang til hvis du vil inkludere lagene again.

5.7.4.   Lag-rekkefølge

Kjørerekkefølgen på kuttebordet bestemmes av lag-rekkefølgen og starter fra toppen av listen.
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Du kan omordne kjørerekkefølgen ved å flytte lag opp eller ned:
1. Velg det aktuelle laget.
2. Mens du holder venstre museknapp nede, flytter du laget opp eller ned.
3. Når posisjonen er som ønsket, slipper du venstre museknapp.

5.7.5.   Editer valgt lag

Åpnet jobb->Lag-tab->Editer lag

Menu Bar->Lag->Editer lag...

Innholdet i Editer lag-dialogen endres avhengig av valgt verktøy og konfigurerte alternativer for verktøyet.
For en komplett liste over alternativer og konfigureringen av dem: Se  Konfigurer verktøy på side 151 .
For freseverktøy-parametere: Se  Fresefunksjoner på side 52 .
For parametere for Gjentatt fresing: Se  Åpnet jobb->Dybde ved gjentatt kjøring på side 250 .
For V-notch verktøyparametere: Se  V-notch kniv-verktøy, driftsmoduser på side 55 .
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Lag Lag-navn
Oppgi navnet du vil bruke på laget.
Det opprinnelige navnet kommer fra inputfilen og Importer tilordninger.

Lagtype
Velg  Lagtyper på side 59 .

Lag-farge

Velg fargen som skal brukes når dette laget vises i Lag-visning.
Trykk på Lag-farge-linjen for å åpne Farge-dialogen.

Verktøy Verktøy
Fra rullegardinlisten velger du verktøyet du vil bruke når dette laget
behandles.
Merk: Verktøy over den horisontale linjen er for øyeblikket tilgjengelig på
maskinen.

Verktøyspiss
Ønsket fresebit, knivblad eller rillehjul kan velges fra listen. Dette er ikke en
forutsetning for å kjøre jobben, men brukes som informasjon til brukeren,
hovedsakelig ved bruk av verktøyforhåndsinnstillinger.

Registreringstype Registreringstype
Fra rullegardinlisten velger du ønsket registreringstype.
Du finner flere detaljer under Registrering .

Hastighet Hastighet X/Y
Angi maskinhastighet for dette laget.

Akselerasjon Akselerasjon
Angi akselerasjonen som skal brukes, som en prosentverdi av maksimal
tilgjengelig akselerasjon.
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Dybde: Dybde avhengig av bølgeretning
Hvis dette er aktivert, kan du angi Dybde på tvers av bølge og Dybde langs
bølge separat.

Dybde angitt fra materialtopp
Hvis dette er aktivert, er dybden angitt fra materialtopp.

Dybde:

Angi verktøydybde.
Øk verdien hvis du vil gå dypere inn i materialet.

Dybde på langsSpesifiser Verktøydybde langs bølgeretning.Verdien kan angis
som:

• xx mm
• xx tommer
• xx %

Dybdebegrensninger

Dybde på tversSpesifiser Verktøydybde på tvers av bølgeretning.Verdien kan
angis som:

• xx mm
• xx tommer
• xx %

Dybdebegrensninger
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Verktøyets løftevinkel Verktøyets løftevinkel
Velg Bruk standard, eller spesifiser verdi.
Når verktøyet møter på en vinkel som er like stor eller større enn angitt verdi,
vil det stoppe, løfte og rotere før det fortsetter.

Bearbeiding fra
baksiden

Bearbeiding fra baksiden

Angi om dette laget skal kjøres på baksiden av arket.
Jobb som inkluderer bearbeiding fra baksiden

5.7.5.1 Fresefunksjoner

Åpnet jobb->Lag-tab->Editer lag

Menu Bar->Lag->Editer lag...

GENERAL

Alle innstillinger håndteres fra Editer lag-dialogen.

Lagtype
Lagtypen Kutt brukes til fresing.

Verktøy
Velg tilgjengelig Milling Tool.

Stopp ved verktøybytte
Stopp ved verktøybytte får maskinen til å stoppe
før kjøringen av det aktuelle laget starter.
Teksten som er oppgitt i Stopp ved verktøybytte-
feltet, vises.
Bruk denne funksjonen i jobber med flere
freseoperasjoner der ulike fresebiter kreves.
Bruk tekstfeltet til å beskrive den nye fresebiten
som skal angis.

Spindelens RPM:
Angi RPM (o/min).
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Verktøyoffset
Angi om fresebiten skal være på innsiden eller utsiden av den lukkede kurven, eller midt på linjen.
For lukkede kurver er Wash-out-funksjonen tilgjengelig.

Retning
Angi freseretningen rundt en lukket kurve.
Denne innstillingen har stor innvirkning på den endelige produktkvaliteten.
Merk: Denne funksjonen overstyrer den opprinnelige retningen til kurven.

Verktøydiameter
Angi diameteren til fresebiten.
Alle lukkede kurver vil bli forskjøvet med halve verdien, innover eller utover, avhengig av Verktøyoffset-
valget.

Fres bort små kurver
Bruk denne funksjonen til å Wash-out alle lukkede kurver mindre enn terskelverdien.

Dybde ved gjentatt kjøring
Angi maksimumsdybden som skal freses i hvert steg.
Anbefaling: Denne verdien bør begrenses til 1–1,5 ganger diameteren på fresebiten.

Mål/Materialtykkelse
Angi om materialtykkelsen skal hentes fra målingen av materialtykkelse som ble utført i starten av jobben.
Hvis ikke, angir du tykkelsen.
Materialtykkelse brukes i beregningen av dybden for hvert steg.

Tykkelse gjenstående materiale
Når du gjør en jobb med flere steg, vil det å angi en verdi for Tykkelse gjenstående materiale forskyve
dybden til alle stegene slik at bare et tynt lag materiale blir igjen til et siste steg.
Vakuumholdetrykket til alt kutteutstyr har sine begrensninger, og små deler kan bevege seg på kutteflaten
når de freses.
Resultatet er et uønsket kutt på kanten av delen som fresebiten kommer i kontakt med under bevegelsen.
Denne effekten kan elimineres eller reduseres sterkt ved hjelp av Tykkelse gjenstående materiale.
Når fresebiten har mindre materiale å kutte i det siste steget, er det mindre risiko for at delen flytter seg
under fullføringen av kuttingen, fordi fresebiten bruker mindre kraft på delen.

Offset for sluttspor
Angi forskyvningen (offset) som skal brukes i fullføringssteget.
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GJENTATT FRESING

1. steg 2. steg 3. steg – fres gjennom og rengjør
sporet (Tykkelse gjenstående
materiale).

Gjentatt fresing kreves hvis du skal frese gjennom et materiale som er tykkere enn 1–1,5 ganger fresebit-
diameteren.

Visualisering
Gjentatt fresing vises i dialogboksen:

FRESING AV SLUTTSPOR

Et sluttspor er siste steg i en produksjon med
gjentatte steg.
Kjøringen i dette steget er litt forskjøvet
(tilbaketrukket) i forhold til de andre stegene.
Resultatet er et fullføringssteg som barberer hele
kanten av delen: alle ujevnheter etter den stegvise
produksjonen fjernes, og kanten blir helt glatt.
iPC øker automatisk Verktøyoffset-verdien for å
kompensere for sluttsporet og produsere kurvene i
ønsket størrelse.
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WASH-OUT

Bruk Lagtype: Wash-out

Wash-out er en funksjon som brukes til å frese hele
området av en lukket kurve.
Bruk denne funksjonen til å frese ut de lukkede
kurvene i laget.

BORE HULL

Bruk Lagtype: Bor

Når du angir at et lag skal bore hull, bores hullene i
senteret av lukkede kurver (sirkler).
Et typisk eksempel vises til venstre.
Geometri (sirkler) konverteres til hull og bores.

5.7.5.2 V-notch kniv-verktøy, driftsmoduser

Åpne jobber > Lag-tab > Editer lag

Menu Bar->Lag->Editer lag...
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MERK:

V-notch-knivadaptere er tilgjengelige for
forskjellige knivvinkler: 15o, 22,5o, 30o,
45o, 47,5o . Det finnes også en VariAngle-
enhet tilgjengelig for kutting i vinkler fra 0
til 60 o.

I dette kapitlet snakker vi om en knivvinkel
på 45o.

Programmer og bruk er lik for andre
vinkler.

 V-notch-spesifikke parametere

 Rotasjonskompensasjon

Rotasjonskompensasjon brukes for å optimere kvaliteten til V-notch / Skråkutt i utfordrende materialer og
bruksområder. Denne funksjonen forhåndslaster knivbladet og overvinner mekanisk fleksibilitet i systemet.

 Sporvinkel

Sporvinkel brukes bare for VariAngle-enheten og bestemmer bladets vinkel på materialet. 0o er et vertikalt
kutt. For V-notch-kniver bestemmes vinkelen av hvilken type V-notch-kniv som er montert.
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V-notch spor
Utfører ett vinklet kutt

V-notch Rille
Dette er standardmodus hvis verken V-notch spor
eller Avfallskutt er aktivert.
Utfører to kutt i motsatt retning for å lage en brett.

Breddeoffset
Breddeoffset brukes for å justere bredden mellom
de to kuttelinjene langs og på tvers av bølgeretning
når Rille velges.

Avfallskutt
Avfallskutt legger til en tredje kuttelinje for å gjøre
det lettere å fjerne avfall.

MERK: Denne funksjonen virker bare langs
Y. Bølgeretningen må være langs Y. Tallene
angir rekkefølgen på operasjonen.

 Geometri
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Når knivvinkelen er 45o og du kutter gjennom
materialet, er bredden på kuttet W = 2 x h.

 Bretting

Hvis du klargjør et materiale for bretting, gjelder følgende regler:
• Juster kuttedybden til rett over bunnlineren.
• Juster kuttebredden (W) med justeringsparameteren Breddeoffset. Nominelt må bredden på kuttet økes

med Breddeoffset = - 2 x bunnlinertykkelsen.
• Grenser for breddeoffset: -50 mm < Breddeoffset < +10 mm / -2 tommer < Breddeoffset < +0,4 tommer.
• Bestem hvorvidt funksjonen Avfallskutt er nødvendig. Den trengs oftest for bølgeplast.

Illustrasjonen viser hvordan parameteren dW brukes til å sikre et pent bretteresultat.

 Avfallskutt-funksjon, justering
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Illustrasjonen viser typisk bruk av
Avfallskutt-funksjon.
Den midtre veggen kuttes ikke med (2) eller (3), og
gjør materialet umulig å brette.
Avfallskutt-funksjonen (1) kutter den midtre
veggen, og du kan lett brette materialet.

Negativ og positiv justeringsretning vs. kutteretning

5.7.6.   Lagtyper

Lagtyper brukes av Verktøyforhåndsinnstillinger og enkelte avansert jobb-menyfunksjoner.
Lagtype er en egenskap ved et lag som gjerne definerer hvilke operasjoner Kutt, Rille osv. som skal utføres
på et lag.
Lagtype tildeles til et lag under Importer tilordning basert på bestemte egenskaper i inputfilen, for eksempel
lag-navn, farge eller Linjetype.
Alternativt kan lagtypen velges i Editer lag-dialogen eller lag-tab.

5.7.6.1 Lagtyper
Lagtypene velges fra Lag > Editer lag eller fra lag-tab i en hierarkisk ordnet meny:
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I tabellen nedenfor vises alle valgene:
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 Se neste side for oversettelse.
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 Oversettelser

(1) Skråkutt (9) Reverse crease (17) Polering

(2) Blindeskrift (10) Omvendtkutt (18) Delvis kutt

(3) Rille (11) Crease på tvers av
bølgeretning

(19) Perforering

(4) Kutt (12) Reverse crease (20) Perf.hjul

(5) Bor (13) Reverse crease på tvers av
bølgeretning

(21) Plott

(6) Fri bruk (14) Andre høyderille (22) Regmerke

(7) Kiss Cut (15) Wash-out

(8) V-notch / MerV-notch (16) Gravering

5.7.7.   Aksjoner på lag

Editer lag

Legg til et lag

Legg til et registermerke-lag

Kopier lag og geometri
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Kopier lag uten geometri

Fjern aktivt lag

5.7.7.1 Legg til et nytt lag

Menu Bar->Lag->Legg til et lag...

Åpnet jobb->Lag-tab->Legg til et lag

Merk: Ikke bruk dette valget til å opprette et regmerke-lag.

Lag-navn
Oppgi navnet du vil bruke på laget.

Lagtype
Velg lag-type .

Verktøy
Fra rullegardinlisten velger du verktøyet du vil bruke når dette laget behandles.
Merk: Verktøy over den horisontale linjen er for øyeblikket tilgjengelig på maskinen.

Lag-farge
Velg fargen som skal brukes når dette laget vises i Lag-visning.
Trykk på Lag-farge-linjen for å åpne Farge-dialogen.

Legg til et lag-dialogboksen endres avhengig av hvilket verktøy som er valgt.
Når du vil stille inn de andre parametrene for laget, kan du se Editer lag .
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5.7.7.2 Legg til registermerkelag

Menu Bar->Lag->Legg til et registermerke-lag...

Åpnet jobb->Lag-tab->Legg til et registermerke-lag

Normalt er posisjonen til registermerkene inkludert i inputfilen.
Hvis du av en eller annen grunn har inputfiler uten registermerke-informasjon, kan du brukeregmerke-laget
til å angi størrelse og posisjon for registermerker relativt til hjørnene i jobben.

Navn
Oppgi navnet du vil bruke på laget.

Registermerkets størrelse
Oppgi størrelsen på registermerket.

Form på registermerke

Velg sirkel eller kryss.

Posisjon
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Koordinatene til registermerkene er relative til hjørnet av det omsluttende rektangelet.

• Klikk på et registermerke for å velge det eller
velge det bort.

• Du må velge minst 2 registermerker
• Oppgi en negativ forskyvning for å plassere

registermerket inni omrisset.

5.7.7.3 Kopier lag og geometri
1. Velg laget du vil kopiere.
2. Kopieringsfunksjonen er tilgjengelig som:

Menylinje->Lag->Kopier lag med geometri

Åpnet jobb->Lag-tab->Kopier lag med geometri

5.7.7.4 Kopier lag, ikke geometri
1. Velg laget du vil kopiere.
2. Kopieringsfunksjonen er tilgjengelig som:

Menu Bar->Lag->Kopier lag uten geometri

Åpnet jobb->Lag-tab->Kopier lag uten geometri

5.7.7.5 Fjern lag
1. Velg laget du vil slette.
2. Slettefunksjonen er tilgjengelig som:

Menu Bar->Lag->Fjern lag

Åpnet jobb->Lag-tab->Fjern aktivt lag
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5.7.7.6 Fjern tomme lag

Menu Bar->Lag->Fjern tomme lag...

Alle lag uten geometri fjernes.

5.7.7.7 Fjern skjulte lag

Menu Bar->Lag->Fjern skjulte lag...

Alle skjulte Lag vil fjernes.

5.8.   Produksjonsoppsett for åpnet jobb

Et sett av produksjonsrelaterte innstillinger er tilgjengelig fra produksjonsfanen.
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5.8.1.   Produksjon-fanen

Hvis du klikker på Forhåndsinnstilling for produksjon, blir følgende funksjoner tilgjengelig:

• Nylig brukte forhåndsinnstillinger for produksjon vises.
• Velg Forhåndsinnstilling for produksjon, se  Velge forhåndsinnstillinger for produksjon på side 68 .
• Oppdater Forhåndsinnstilling for produksjon, se  Oppdatere forhåndsinnstillinger for produksjon på

side 69 .
• Lagre som Forhåndsinnstillinger for produksjon, se  Lagre forhåndsinnstillinger for produksjon på side

68 .

Tilgjengelige Produksjonsoppsett-funksjoner:
• Antall kopier på side 70 .
• Kvalitet på side 71 .
• Materialhåndtering på side 71 .
• Registrering på side 72 .
• Posisjon på side 76 .
• Steg og gjenta på side 78 .
• Parkering av verktøyhode på side 79
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5.8.2.   Velge forhåndsinnstillinger for produksjon

Velg Velg forhåndsinnstilling for produksjon... fra Produksjon-fanen->Forhåndsinnstilling for produksjon

Velg fra listen over forhåndsinnstillinger for produksjon.

5.8.3.   Lagre forhåndsinnstillinger for produksjon

 Trinn 1 – Lag en jobb

 Trinn 2 – Klargjør produksjonssettinger

Klargjør Produksjon-innstillinger som de skal være for denne forhåndsinnstillingen for produksjon.

 Trinn 3 – Start Lagre som forhåndsinnstilling for produksjon
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Velg Lagre som forhåndsinnstilling for produksjon... fra Produksjon-fanen->Forhåndsinnstilling for
produksjon

Oppgi et navn på forhåndsinnstillingen og klikk på Lagre.

5.8.4.   Oppdatere forhåndsinnstillinger for produksjon

 Trinn 1 – Velg forhåndsinnstilling for produksjon

Velg Velg forhåndsinnstilling for produksjon... fra Produksjons-fanen->Forhåndsinnstilling for produksjon
og velg forhåndsinnstillingen for produksjon som du vil oppdatere.

 Trinn 2 – Oppdater produksjonssettinger

Klargjør Produksjon-innstillinger som de skal være for denne forhåndsinnstillingen for produksjon.
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 Trinn 3 – Start Oppdater forhåndsinnstilling for produksjon

Åpne Produksjon-fanen->Forhåndsinnstilling for produksjon, velg Oppdater forhåndsinnstilling for
produksjon...
Bekreft at du vil oppdatere denne forhåndsinnstillingen for produksjon, og du er ferdig.

5.8.5.   Antall kopier

Åpnet jobb->Produksjonsoppsett->Eksemplarer

Kopier
Angi antall kopier som skal produseres.
Klikk på Kopier for å åpne dialogboksen  Bestilte kopier på side 33 .

Bord
Vis jobbutlegget på bord 1  (X x Y)
X – antall kopier langs X.
Y – antall kopier langs Y.

5.8.5.1 Bestilte kopier

Mine jobber > Jobbinfo > Bestilte kopier
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• Bestilte kopier: Angi antall kopier som skal
fullføres.

• Avviste kopier: Angi antall kopier som er avvist.

Denne informasjonen er viktig, ikke bare for
operatøren, men for å sikre riktig rapportering til
produksjonsplanleggingen.

Sammendrag:
Produsert: Antall produserte kopier
Vellykket: Hvor mange som var vellykket
Avvist: Hvor mange som ble avvist
Gjenværende: Antall gjenværende kopier

5.8.6.   Kvalitet

Nøyaktighet
Ytelsen optimaliseres for å oppnå maksimal nøyaktighet.

Hastighet
Ytelsen optimaliseres for å oppnå maksimal hastighet. Mindre nøyaktighet er en mulig konsekvens.

5.8.7.   Materialhåndtering

Åpnet jobb->Produksjonsoppsett->Materialhåndtering

Velg Forhåndsinnstilling for bord.

Det er forskjellige funksjoner tilgjengelig, avhengig av typen Forhåndsinnstilling for bord.

5.8.7.1 Forhåndsinnstilling for bord
Forhåndsinnstilling for bord definerer en del grunnleggende funksjonalitet for systemet.
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Fra rullegardinlisten velger du en av de tilgjengelige Forhåndsinnstillinger for bord.
For mer informasjon om Forhåndsinnstillinger for bord, se  Forhåndsinnstillinger for bord på side 136 .

5.8.8.   Registrering

5.8.8.1 Registreringstyper

Åpnet jobb->Produksjonsoppsett->Registrering->Registreringstype

Fra nedtrekksmenyen velger du ønsket registreringstype:
• Ingen
• Registermerker , "Bruk registermerker"
• Hjørnedeteksjon , Bruk hjørnegjenkjenning
• Hjørner og regmerker , for kamerabasert bearbeiding fra baksiden, med kamera
• Undersideregistrering , ved bruk av undersidekameraet
• Begge linjaler , for linjalbasert bearbeiding fra baksiden, med bordlinjaler
Merk: Tilgjengelige registreringstyper er avhengig av maskinkonfigurasjon og type jobb.

Du finner mer informasjon under Registreringstyper .

5.8.8.2 Ingen registermerker
Ingen registrering, jobben kjøres i posisjonen til det valgte referansepunktet + offset, hvis slik finnes.

5.8.8.3 Bruk registermerker
Les registermerker.
-A- KOMPENSASJONSTYPER

Velg blant følgende kompensasjonstyper:
• Full kompensasjon
• Registrer kurve
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• Flytt jobb
• Registrer lag
• Lineær kompensasjon
• Plassering

Du finner mer informasjon under Kompensasjonstyper .
-B- SØKEOMRÅDE

Ulike måter å søke etter registermerker på er tilgjengelig:

Manuell
Midtpunktet i hvert registermerke defineres manuelt ved hjelp av piltastene på tastaturet og et
live kamerabilde eller en laserpeker.

Kun senter
iPC prøver å finne hvert registermerke automatisk. Hvis det ikke finner et registermerke, blir
du bedt om å plassere kameraet manuelt ved hjelp av piltastene på tastaturet. iPC vil bare
gjenkjenne det tiltenkte registermerket hvis det er nær midten av kamerabildet.

Normalt
Dette alternativet er nesten identisk med Kun senter, bortsett fra at registermerket ikke
trenger å være nær midten av kameratbildet for at iPC skal kjenne det igjen.
Så lenge merket er helt innenfor kamerabildet, vil iPC automatisk flytte kameraet direkte over
midten av merket før posisjonen avleses.

Utvidet
Hvis registermerket ikke er helt innenfor kamerabildet, utvider iPC synsfeltet ved å flytte
kameraet til flere ekstra overlappende posisjoner rundt det opprinnelige bildet. Det utvidede
søket utføres bare for de to første registermerkene fra og med andre kopi for å godta noe
offset fra forrige ark eller trykk.

-C- BE OM BEKREFTELSE FOR FØRSTE MERKE

Du blir bedt om å bekrefte det første registermerket i hver jobb.
Det er tre alternativer:
1. Aldri - dersom det detekteres, vil første registreringsmerke bli akseptert uten å be om brukerens

bekreftelse.
2. Første utgave - det første registreringsmerket på den første utgaven må bekreftes av brukeren. På

etterfølgende kopier vil registreringsmerket aksepteres uten brukerens bekreftelse.
3. Alle kopier - det første registreringsmerket må bekreftes av brukeren på hver kopi av produksjonen.
-D- DETEKSJONSMODUS

Velg en av deteksjonsmodusene:
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• Alle kopier: Registermerker detekteres på alle kopier i jobben.
• Bare første bord: Registermerker detekteres på den første kopien i jobben. Jobbens plassering brukes

på alle påfølgende kopier.
-E- TILPASSET REGISTRERING

Velg denne opsjonen når du vil optimalisere lesing av registermerker, med fokus på:

Nøyaktighet
Les alle tilgjengelige registermerker for å oppnå maksimal nøyaktighet.

Hastighet
Minimaliser antallet registermerker som brukes, for å oppnå maksimal nøyaktighet. Mindre nøyaktighet er
en mulig konsekvens.
Iverksettes fra bord nummer to i en jobb.
-F- KURVEANKER

Når det gjelder annen kompensasjon enn full kompensasjon, brukes kurveanker til å definere ankerpunktet
for jobben eller individuelle kurver relative til den printa grafikken. Ulike ankerpunkter defineres ved å velge
ett av de ni kvadratene i bildet.

-G- IGNORER MATERIALROTASJON

For jobber som er lenger enn bordet, kan det være best å ikke ta hensyn til målt rotasjon for det første
stativet. Når dette alternativet er aktivert, ignoreres målt rotasjon basert på registermerkedeteksjon. Dette
alternativet er bare tilgjengelig når jobben er lengre enn bordet, og forhåndsinnstilling for bord for Rollfeed
og annen kompensasjon enn full kompensasjon er valgt.

5.8.8.4 Bruk hjørnegjenkjenning
Bruk hjørnegjenkjenning til å finne riktig materialposisjon. Jobbens plassering på materiale defineres av
jobbforskyvning. Se Jobbforskyvning i avsnittet  Posisjon på side 76 .

Hjørnedeteksjon søker etter kanter langs X og Y ved en angitt avstand fra det valgte hjørnet på arket.
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Merk: Visning endres avhengig av orientering av bordvisning.

Sjekk avstand til hjørne
Angi måleavstanden som skal brukes. Hvis Automatisk er valgt, blir avstand til hjørne angitt til 80 % av den
valgte materialstørrelsen i den valgte retningen. Dersom ingen materialstørrelse er definert, brukes 80 % av
jobbstørrelsen.

Kontroller hjørne
Velg hvilket hjørne det skal søkes fra

Sjekk retning
Velg hvilken retning det skal måles i:

Hjørne og X
Hjørnet på arket og en Sjekk avstand til hjørne-posisjon fra hjørnet i X-retning detekteres.

Hjørne og Y
Hjørnet på arket og en Sjekk avstand til hjørne-posisjon fra hjørnet i Y-retning detekteres.

Bruk kun bord
Bare hjørnet på arket detekteres.

Deteksjonsmodus
Velg en av deteksjonsmodusene:

• Alle kopier
Hjørnedeteksjon brukes på alle kopier i jobben.

• Bare første tabell
Hjørnedeteksjon brukes på den første kopien i jobben.
Jobbens plassering brukes på alle påfølgende kopier.

5.8.8.5 Hjørner og regmerker
Registrering ved bruk av hjørner og regmerker kan brukes til bearbeiding fra baksiden når det finnes
regmerker. Se også  Bearbeiding fra baksiden ved bruk av kamera på side 248 .
Registreringsalternativer er en kombinasjon av alternativer for Bruk av registermerker og Bruk av
hjørnedeteksjon. Se ovenfor.
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5.8.8.6 Registrering på undersiden
Med undersidekamera kan dette alternativet brukes.

5.8.8.7 Bruke bordlinjaler
Registrering ved bruk av venstre og høyre linjaler kan brukes til bearbeiding fra baksiden uten regmerker. Se
også  Bearbeiding fra baksiden med venstre og høyre linjaler på side 247 .

5.8.9.   Posisjon

Åpnet jobb->Produksjonsoppsett->Posisjon

Referansepunkt
Velg det referansepunktet  du vil bruke.

Fjern innvendig offset
Nedre venstre hjørne av åpnet jobb blir plassert i gjeldende valgte referansepunkt + materialposisjon +
jobbforskyvning.

Offset
Offset deles opp i to forskjellige seksjoner: Materialposisjon og Jobb-offset.
Materialposisjon

• Oppgi en offset for materialet relativt til det valgte referansepunktet.
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- X-offsetverdiene - Y-offsetverdiene

- Materialposisjon på laserpekerens posisjon. - Tilbakestill materialoffset

Materiale plassert ved linjalposisjonen.

(Merk: Hardwareavhengig).

• Ved hjørnedeteksjon bestemmes posisjonen av det detekterte hjørnet.
• Hvis ikke materialstørrelse er valgt, vises et materialhjørneikon i stedet:

Jobbforskyvning

• Oppgi en offset for jobbomrisset relativt til hjørnet av materialet.

- X-offsetverdiene - Y-offsetverdiene

- Jobbomrissposisjon på laserpekerens posisjon. - Tilbakestill jobbomrissoffset.

• Inputfilen kan inneholde en offset. Ved åpning vises denne offset i X- og Y-feltene for offset, med
mindre "Fjern jobbforskyvning" er aktivert i optimeringsforhåndsinnstilling knyttet til jobben.

Total Offset er summen av Materialposisjon og Jobb-offset, eller offset totalt fra jobbens referansepunkt.
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5.8.10.   Steg og gjenta

Åpnet jobb->Produksjonsoppsett->Steg og gjenta

Merk: Steg og gjenta-visning endres avhengig av
orientering av bordvisning.

MERK: Du angir enten gap eller
stegstørrelse.

Antall kopier langs X. Antall kopier langs Y.

Gap mellom kopier langs X. Gap mellom kopier langs Y.

Stegstørrelse mellom kopier langs X Stegstørrelse mellom kopier langs Y.

Oppdater kopier
Kopier-feltet (fremhevet ovenfor) oppdateres ved å
trykke på knappen Oppdater kopier. Antall kopier er
kopier langs X multiplisert med kopier langs Y.

Multistabel
Med Multistabel aktivert (fremhevet ovenfor)
registreres alle ark definert med Steg og gjenta,
ved bruk av hjørnedeteksjon. Hvert ark skannes for
posisjon og rotasjon. For materiale uten trykk.
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5.8.11.   Parkering av verktøyhode

Åpnet jobb->Produksjonsoppsett->Parkeringsposisjon

Merk: Visning endres avhengig av orientering av bordvisning.

Angi Parkeringsposisjon mellom kopier og/eller etter at Jobben er avsluttet.

Dra for å angi parkeringsposisjon
I Bordvisning plasserer du musepekeren på Parkering-ikonet, trykker på venstre
museknapp og drar ikonet til ønsket parkeringsposisjon.

Sett parkeringsposisjon
Angi X-koordinater for parkeringsposisjonen

Angi Y-koordinater for parkeringsposisjonen

Koordinatene defineres i forhold til Hovedreferansepunkt.

Koordinatene defineres i forhold til nedre høyre hjørne av jobben.

Koordinatene defineres i forhold til øvre høyre hjørne av jobben.
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5.8.12.   Mål verktøyhøyde ved regelmessige intervaller

Når det er merket av for Automatisering og Sjekk verktøy ved regelmessige intervaller i Menu Bar-
>Rediger->Alternativer->Produksjon, er Automatisering-funksjonen tilgjengelig på Produksjon-fanen.
Med denne innstillingen blir verktøyhøyden automatisk målt ved de valgte intervallene.

MERK: Denne automatiseringsfunksjonen er bare tilgjengelig for XP- og C-serier, ikke for X-serier.

5.9.   Toolbar

Verktøylinje-innholdet endres, avhengig av om du arbeider i Lag eller i Produksjon:

Funksjon Lag Produksjonsoppsett

Zoom-verktøy x x

Zoom inn x x
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Funksjon Lag Produksjonsoppsett

Zoom ut x x

Tilpass til jobben x x

Tilpass til arket x x

Tilpass til bordet x x

Editer punkter x

Vis kurveretninger x

Vis kurvepunkter x

Vis verktøyspor x x

Vakuumsoner x

Parkeringsposisjon x

Vis bordlinjaler x

Vis referansepunktet x

Omriss x x

Vis linjalene x

Vis materialstørrelse x

Roter 90 grader med klokken x

Roter 90 grader mot klokken x

5.9.1.   Zoom-verktøy

Menu Bar->Vis->Zoom-verktøy

Toolbar->Vis vindu

Definer et zoom-område med musen.
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5.9.2.   Zoom inn

Menu Bar->Vis->Zoom inn

Toolbar->Zoom inn

Ctrl+Pluss

Klikk for å zoome inn.

5.9.3.   Zoom ut

Menu Bar->Vis->Zoom ut

Toolbar->Zoom ut

Ctrl+Minus

Klikk for å zoome ut.

5.9.4.   Tilpass til jobben

Menu Bar->Vis->Tilpass til jobben

Toolbar->Tilpass til jobben

Ctrl+0

Åpnet jobb fyller Layers View / Production View.
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5.9.5.   Tilpass til arket

Toolbar->Tilpass til arket

Ctrl+Shift+J

Åpnet jobb fyller arket som vises i Layers View / Production View.

5.9.6.   Tilpass til bordet

Menu Bar->Vis->Tilpass til bordet

Toolbar->Tilpass til bordet

Ctrl+Alt+0

Kuttebordet inkludert åpnet jobb fyller vinduet Layers View / Production View.

5.9.7.   Editer punkter

Menu Bar->Vis->Kurvepunkter

Toolbar->Kurvepunkter

Velg mode for punkteditering.
På den valgte kurven er kurvepunktene uthevet og klare for redigering.

                                                                                                                                                                                                             83 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



5.9.8.   Vis kurveretninger

Menu Bar->Vis->Kurveretninger

Toolbar->Kurveretninger

Vis kurveretning.
En pil ved starten av hver kurve angir kurveretningen.

5.9.9.   Vis kurvepunkter

Menu Bar->Vis->Kurvepunkter

Toolbar->Vis kurvepunkter

Alle kurvepunkter utheves.

5.9.10.   Vis verktøyspor

Menu Bar->Vis->Verktøyspor

Toolbar->Verktøyspor

Bruk denne funksjonen til å vise verktøysporet til et Milling Tool.
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5.9.11.   Vakuumsoner

Menu Bar->Vis->Vakuumsoner

Toolbar->Vakuumsoner

Gjeldende vakuumsonekonfigurasjon vises i Production View.

5.9.12.   Parkeringsposisjon

Menu Bar->Vis->Parkeringsposisjon

Toolbar->Vis parkeringsposisjonen

Gjeldende parkeringsposisjon vises i Production View.

5.9.13.   Vis bordlinjaler

Menu Bar->Vis->Bordlinjaler

Toolbar->Vis bordlinjaler

Linjaler på kuttebordet vises i Production View.
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5.9.14.   Referansepunkt

Menu Bar->Vis->Vis referansepunktet

Toolbar->Referansepunkt

Det valgte referansepunktet vises.

5.9.15.   Omriss

Menu Bar->Vis->Omriss

Toolbar->Vis omriss

Omrisset av åpnet jobb vises.

5.9.16.   Vis linjalene

Menu Bar->Vis->Linjaler

Toolbar->Vis linjalene

Linjalene vises i Lag-visning.
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5.9.17.   Vis materialstørrelse

Menu Bar->Vis->Materialstørrelse

Verktøylinje->Vis materialstørrelse

Valgt materialstørrelse vises i Production View ved posisjonen definert av materialposisjon på Produksjon-
fanen, kategorien Posisjon.

5.10.   Egenskapslinje

5.10.1.   Lag-visning

Fra Properties Bar (nederst) er følgende informasjon tilgjengelig når du er i Lag-visning (pil):

Kurver
Antall kurver i åpnet jobb

Punkter
Antall kurvepunkter i åpnet jobb

                                                                                                                                                                                                             87 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



Jobbens bølge/fiberretning:
Viser den vertikale eller horisontale
bølge/fiber-retningen, eller ingen retning angitt i
jobben
Bølge/fiber-retning i jobben kan byttes.

Størrelse:
Størrelsen på åpnet jobb (X x Y)
Dette er størrelsen på én kopi av jobben; påvirkes
ikke av Steg og gjenta-verdier.

Dette viser gjeldende musepeker-posisjon i X og Y i
forhold til valgt referansepunkt.

5.10.2.   Produksjonsvisning

Fra Properties Bar (nederst) er følgende informasjon tilgjengelig når du er i Production View (pil):
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Materialstørrelse:
Her vises det valgte materialnavnet. Hvis "Fra fil"
vises, trekkes materialstørrelsen ut fra inputfilen.
I nedtrekksmenyen finner du alle tilgjengelige
materialstørrelser for det valgte materialet, pluss
tilpasset størrelse.
Tilpasset størrelse:
Tilpasset størrelse er tilgjengelig fra
nedtrekksmenyen. I dialogboksen kan du merke av
for Legg til størrelse i ressurser, eller la det være
som en adhoc.

Materialstørrelse:
Dette viser valgt materialstørrelse.

Materialets bølge/fiberretning:
Dette viser materialets bølgeretning (horisontal
eller vertikal), definert i Ressurser.

Roter materiale
Denne funksjonen vil rotere det valgte materialet.
Hvis materialet og jobben har bølge/fiber-retning,
roteres også jobben.
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Jobbens bølge/fiberretning:
Viser den vertikale eller horisontale
bølge/fiber-retningen, eller ingen retning angitt i
jobben
Hvis du endrer bølge/fiber-retning for jobben
i Production View, justeres bølgeretningen for
jobben etter materialet.

Størrelse:
Størrelsen på åpnet jobb (X x Y)

Dette viser gjeldende musepeker-posisjon i X og Y i
forhold til valgt referansepunkt.

5.11.   Maskinpanel

Maskinpanel gir informasjon om jobben som for øyeblikket kjøres på kuttebordet.
Den generelle statusen for kjøring av jobb vises som:
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Editer jobb/tomgang – jobbforberedelse

I denne modusen kan du:

• Editere nye jobber
• Starte en ny jobb

Handlingsmodus - handling pågår

Pause – Kjøringen er stoppet.

Hvis du trykker på Stopp én gang, settes kjøringen på pause. Dette angis med rødt.
iPC-meldingsdialogboksen gir mer informasjon.

5.11.1.   Maskinpanel-visninger

Det er mulig å konfigurere hvordan maskinpanelet skal vises på skjermen:

Maskinpanel->Velg visning
Du kan velge følgende visninger:
• Plasser nederst
• Plasser til høyre
• Maksimer
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5.11.1.1 Plasser nederst

5.11.1.2 Plasser til høyre

5.11.2.   Maskinpanelfunksjoner

Hvilke Maskinpanel-funksjoner som er tilgjengelig, avhenger av statusen til systemet.
Følgende statuser er definert:

Eksekveringstilstand

• Kjøring
Automatisering

Tomgang

• Bytte material
• Stopp
• Jobb fullført

Feiltilstand

• Feil
• Feil/pause
• Sikkerhetsstopp
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• Registermerke ikke funnet

5.11.2.1 Kjøring

1 – Navnet på filen som kjøres.

2 – Statusen til gjeldende jobb

• Indre sirkel – gjeldende bord
• Ytre sirkel – gjeldende jobb

3 – Stopp produksjonen-dialog
Stopper produksjonen etter gjeldende bord.
Modifiser jobb er da tilgjengelig.

5 - Antall kopier
Antall kopier produsert / totalt antall kopier
forespurt.

6 - Lager kopi
Nummeret på kopien som produseres for
øyeblikket

9 - Gjør ferdig alle kopiene
Estimert tid til alle bestilte kopier er fullført.

10 - Gjeldende bord
Estimert tid til gjeldende bord er fullført.
Merk: Ikke for første bord, vises bare for
etterfølgende bord.

11 - Informasjon om ytelse

• Tiden som er gått siden starten av gjeldende
jobb

• Spindelkraft
• Målt rotasjon (rpm)
• Målt materialtykkelse
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5.11.2.2 Automatisering

1 – Navnet på filen som kjøres.

2 – Statusen til gjeldende jobb

3 – Stopp produksjonen-dialog
Stopper produksjonen etter gjeldende bord.
Modifiser jobb er da tilgjengelig.

5 – Statusinformasjon

6 – Antall produserte jobber

8 – Maskinpanelverktøylinje

11 - Informasjon om ytelse

• Tiden som er gått siden starten av gjeldende
jobb

• Spindelkraft
• Målt rotasjon (rpm)
• Målt materialtykkelse
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5.11.2.3 Bytte material

1 – Navnet på kjørt fil.

2 – Statusen til gjeldende jobb

• Skift materiale.
• Trykk på Start for å fortsette.

4 – Alternativer

• Produser gjenværende kopier.
• Start på nytt fra gjeldende bord
• Start alle på nytt.

5 - Antall kopier
Antall kopier produsert / totalt antall kopier
forespurt.

6 - Lager kopi
Nummeret på kopien som produserer for
øyeblikket

8 – Maskinpanelverktøylinje

11 - Informasjon om ytelse

• Tiden som er gått siden starten av gjeldende
jobb

• Spindelkraft
• Målt rotasjon (rpm)
• Målt materialtykkelse

Merk: Denne statusen trer i kraft når:
• Hvis Pause etter kutting er aktivert og bordet er

fullført.
• Kjøring stopper etter dette bordet er aktivert.
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5.11.2.4 Stopp

1 – Navnet på kjørt fil.

2 – Statusen til gjeldende jobb

• Produksjon stoppet av operatør.
• Maskin flyttet til parkeringsposisjonen.

4 – Start produksjon-dialog

• Produser gjenværende kopier.
• Start på nytt fra gjeldende bord
• Start alle på nytt.

5 - Antall kopier
Antall kopier produsert / totalt antall kopier
forespurt.

7 - Start på kopi
Nummeret på kopien som vil bli produsert når du
fortsetter kjøringen.

8 – Maskinpanelverktøylinje

11 - Informasjon om ytelse

• Tiden som er gått siden starten av gjeldende
jobb

• Spindelkraft
• Målt rotasjon (rpm)
• Målt materialtykkelse

Merk: Denne statusen trer i kraft når:
• Hvis Stopp trykkes på to ganger
• Kjøringen er stoppet fra Maskinpanel.
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5.11.2.5 Jobb fullført

1 – Navnet på kjørt fil.

2 – Statusen til gjeldende jobb
Jobben er fullført.

8 – Maskinpanelverktøylinje

11 - Informasjon om ytelse

• Tiden som er gått siden starten av gjeldende
jobb

• Spindelkraft
• Målt rotasjon (rpm)
• Målt materialtykkelse
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5.11.2.6 Feil

1 – Navnet på kjørt fil.

2 – Statusen til gjeldende jobb
Informasjon om feiltilstanden.

3 – Stopp produksjonen-dialog
Stopper produksjonen.

8 – Maskinpanelverktøylinje

11 - Informasjon om ytelse

• Tiden som er gått siden starten av gjeldende
jobb

• Spindelkraft
• Målt rotasjon (rpm)
• Målt materialtykkelse
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5.11.2.7 Pause

1 – Navnet på kjørt fil.

2 – Statusen til gjeldende jobb

• Produksjon satt på pause av operatør
• Trykk på Start for å fortsette.

3 – Stopp produksjonen-dialog
Stopper produksjonen etter gjeldende bord.
Modifiser jobb er da tilgjengelig.

5 - Antall kopier
Antall kopier produsert / totalt antall kopier
forespurt.

6 - Lager kopi
Nummeret på kopien som produserer for
øyeblikket

8 – Maskinpanelverktøylinje

11 - Informasjon om ytelse

• Tiden som er gått siden starten av gjeldende
jobb

• Spindelkraft
• Målt rotasjon (rpm)
• Målt materialtykkelse
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5.11.2.8 Sikkerhetsstopp

1 – Navnet på kjørt fil.

2 – Statusen til gjeldende jobb
Stopp grunnet sikkerhetsfeil.
Informasjon om feiltilstanden.

3 – Stopp produksjonen-dialog
Stopper produksjonen.

8 – Maskinpanelverktøylinje

11 - Informasjon om ytelse

• Tiden som er gått siden starten av gjeldende
jobb

• Spindelkraft
• Målt rotasjon (rpm)
• Målt materialtykkelse

5.11.2.9 Registermerke ikke funnet
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1 – Navnet på kjørt fil.

2 – Statusen til gjeldende jobb
Stopp fordi registermerke ikke ble funnet.
Informasjon om feiltilstanden.

3 – Stopp produksjonen-dialog
Stopper produksjonen.

8 – Maskinpanelverktøylinje

11 - Informasjon om ytelse

• Tiden som er gått siden starten av gjeldende
jobb

• Spindelkraft
• Målt rotasjon (rpm)
• Målt materialtykkelse

5.11.2.10 iPC-pausefunksjoner

Hvis du vil stoppe jobbkjøringen midlertidig, trykker du på Pause på operatørpanelet.
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STOPP I EKSEKVERINGSTILSTAND

Stopp produksjonen etter dette bordet:
• Systemet går inn i tomgang
• Modifiser jobb er tilgjengelig.

STOPP I PAUSE

Når du trykker på Stopp i en pause:
• Systemet går inn i tomgang
• Modifiser jobb er tilgjengelig.

5.11.3.   Maskinpanelverktøylinje

5.11.3.1 Vakuumsoner

Menu Bar->Maskin->Vakuumsoner

Maskinpanel->Vakuumsoner
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Velg vakuumsoner som passer til åpnet jobb.
Riktig valg er viktig for at materialet skal holdes best mulig fast.
SMART VAKUUMKONTROLL

Vakuumsoner som egner seg for den åpne jobben, velges automatisk, basert på størrelsen på jobben
(Omriss).

5.11.3.2 Referanse til bordoverflaten

Menu Bar->Maskin->Oppdater bordtoppreferanse

Maskinpanel->Referanse til bordoverflaten

På kuttebordet utfører du sekvensen for Referanse til bordoverflaten.
Målingen av bordtoppnivået i gjeldende laserpeker-posisjon er oppdatert.
Måling på toppen av kutteunderlaget; ikke noe materiale.

5.11.3.3 Juster verktøyhøyde

Menu Bar->Maskin->Juster verktøyhøyde...

Maskinpanel->Verktøyhøyde

På kuttebordet utfører du Juster verktøyhøyde-veiviseren.

5.11.3.4 Kamerabilde

Menu Bar->Maskin->Vis kamerabilde

Maskinpanel->Kamera

Åpne Kamerabilde-dialogen for å inspisere kamerabildet manuelt.
Du finner mer informasjon i  Kamerafunksjoner på side 306 .
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5.11.3.5 Spindeloppvarming

Menu Bar->Maskin->Start oppvarming av spindel

Maskinpanel->Spindel

På kuttebordet kjøres det en Spindeloppvarming-sekvens.

5.11.3.6 Start støvsuger

Menu Bar->Maskin->Start støvsuger

Maskinpanel->Støvsuger

Støvsuger av/på-kontroll.
For maskiner med Milling Tool installert.
Kan brukes til manuell støvfjerning etter kjøring av en jobb.

5.11.3.7 Tykkelsesmåling av materiale

Menu Bar->Maskin->Måling av materiale

Maskinpanel->Materialtykkelse

På kuttebordet kjøres det en Måling av materialtykkelse-sekvens.
Tykkelsesmåling av materiale utføres som en del av kjøringen av jobben.
Denne funksjonen brukes vanligvis når du trenger å kjenne materialets tykkelse før du starter jobben.
Målt materialtykkelse vises i Status-delen av maskinpanelet.

5.11.3.8 Identifiser verktøy
Kun for X serien, XL- og XN-bord:

Menu Bar->Maskin->Identifiser verktøy

Maskinpanel->Identifiser verktøy

På kuttebordet kjøres det en Verktøyidentifikasjon-sekvens.
Bruk denne når du har satt inn et nytt verktøy.

                                                                                                                                                                                                           104 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



5.11.4.   Maskinpanel-statuslinjen

Sluttproduksjonstid
Produksjonstid siden start, inkludert pauser på opptil tre minutter, i minutter og sekunder.

Siden start
Tiden som er gått siden jobben startet, i minutter og sekunder.

Spindelytelse
Den gjeldende fresespindelens strømforbruk i prosent av maksimum.

Målt rotasjon
Den gjeldende fresespindelens rotasjon (RPM).

Tykkelse på materiale
Målt Materialtykkelse (mm / in.)

5.12.   Maskintilkobling
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Åpne Maskintilkobling fra Windows-oppgavelinjen.
Du finner mer informasjon under Maskintilkobling og -konfigurasjon .
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6.  FØR VI STARTER

6.1.   Introduksjon

I dette kapitlet tar vi for oss noen viktige begreper og parametre som brukes i iPC, og som er en nødvendig
del av grunnlaget for å bruke maskinen på en optimal måte:
• Bord
• Materiale er det viktigste
• Materialer og forhåndsinnstillinger, en oversikt
• Ressursbehandling

• Verktøyforhåndsinnstillinger
• Optimeringsforhåndsinnstillinger
• Forhåndsinnstillinger for produksjon
• Kutteprofiler
• Mine materialer
• Materialfamilier
• Forhåndsinnstillinger for tilordning

• Forhåndsinnstilling for bord
• Registrering
• Forberede en fil
• Konfigurer verktøy

6.2.   Om bordet

Det er viktig at du forstår termen bord som brukes i denne manualen:

Kuttebord
Ikke bland dette sammen med termen kuttebord, som viser til maskinen du bruker når under
materialbehandlingen, altså når du kutter, riller, freser osv.

Bord
Termen bord beskriver den delen av en jobb som passer inn i arbeidsområdet på kuttebordet.

Eksempel 1
Ti kopier av et trykt eller ikke-trykt ark forespørres, men bare ett ark kan plasseres på kuttebordet om
gangen.
En slik forespørsel vil bli kjørt som ti bord.
Manuell eller automatisk mating vil bli utført mellom hvert bord, avhengig av valgt Forhåndsinnstilling for
bord.
En jobb deles i to deler, når den er lengre enn bordet.
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I kjøringen fullfører du første bord. Deretter mates materialet fremover slik at andre del av jobben plasseres
i arbeidsområdet. Deretter kjøres bord nummer to.

Eksempel 2
En rull med trykte skilt skal kuttes.
Rullen har to kolonner med skilt.
Tre rader av skilt passer inn i arbeidsområdet på kuttebordet.
For å kutte rullen, må en Steg og gjenta på 3 x 2 iverksettes.
Hvert bord består av 6 kopier
Når det totale antallet kopier er satt til for eksempel 100, utføres det en beltemating mellom hvert bord,
forutsatt at en table preset for rullemater er valgt.

6.3.   Materiale er det viktigste

Materiale er det viktigste er de grunnleggende designkriteriene for iPC.
Det er avhengig av hva slags jobb du arbeider med, men tanken er at hvis systemet er riktig konfigurert,
trenger du bare å gjøre ett valg: Materiale.
Materialet kan defineres i inputfilen. I så fall er det ikke nødvendig å velge noe materiale i iPC.

Her er en oversikt hvis du må angi materiale i iPC:
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Flyt
Figuren viser fasene i en arbeidsflyt der du kan gjøre valg vedrørende materialer og forhåndsinnstillinger

Valg
Figuren viser hvilke valg du har i de ulike fasene av arbeidsflyten:

• Åpne fil: I dialogboksen Åpne fil.
• Min jobbinfo: Tilgjengelig når du velger én fil i Liste over mine jobber
• Åpnet jobb->Produksjon: Når en jobb åpnes, er denne funksjonen tilgjengelig på Produksjon-fanen.
• Åpnet jobb->Lag: Når en jobb åpnes, er denne funksjonen tilgjengelig på Lag-fanen.

Figuren fremhever hvor viktig det er at arbeidsflyten klargjøres i riktig rekkefølge:
• Mitt materiale og forhåndsinnstillinger for tilordning skal klargjøres før Åpne fil.
• Mitt materiale, forhåndsinnstillinger for tilordning og kutteprofiler skal klargjøres før Min jobbinfo.
• Forhåndsinnstilling for produksjon skal klargjøres før Åpnet jobb->Produksjon.
• Mitt materiale og verktøyforhåndsinnstillinger skal klargjøres før Åpnet jobb->Lag.
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6.3.1.   Materialer og forhåndsinnstillinger, en oversikt

Denne figuren illustrerer relasjonen mellom Mitt materiale, Materialfamilier og de ulike
forhåndsinnstillingene.
iPC leveres med en rekke materialfamilier og verktøyforhåndsinnstillinger som fabrikkstandarder.
Materialfamilier tilordnes som standard til én eller flere verktøyforhåndsinnstillinger.
Dette er til hjel når du skal finne en relevant forhåndsdefinert verktøyforhåndsinnstilling når du legger til
nye materialer.

Når du definerer et nytt Mitt materiale, velger du først materialfamilien som materialet tilhører.
Det valget avgjør hvilke verktøyforhåndsinnstillinger du kan velge for dette materialet, fordi de eneste
verktøyforhåndsinnstillingene som vil være tilgjengelig for valg, er dem som er definert for bruk med det
angitte materialet eller tilhørende materialfamilie / tykkelsesområde.

Merk: Du kan legge til en verktøyforhåndsinnstilling til et materiale eller en materialfamilie senere i
prosessen.

Figuren fremhever viktigheten av rekkefølgen:
• Verktøyforhåndsinnstilling skal klargjøres før kutteprofiler og materialspesifikk innstilling kan fullføres.

Fullstendige innstillinger kreves for en helautomatisk arbeidsflyt.
• Optimeringsforhåndsinnstilling skal klargjøres før kutteprofiler og materialspesifikk innstilling
• Forhåndsinnstilling for produksjon skal klargjøres før kutteprofiler og materialspesifikk innstilling

6.4.   Klargjøring av materialer og forhåndsinnstillinger i
Ressursbehandling

Menu Bar->Avansert->Ressurser
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Ressursbehandling er der materialer og andre ressurser vedlikeholdes for å minimere den manuelle
klargjøringen av hver jobb. Noen av ressursene, som Verktøyforhåndsinnstilling og Forhåndsinnstillinger for
produksjon, kan også opprettes og vedlikeholdes i en åpen jobb. I avsnittene nedenfor beskrives de ulike
ressursene.

6.4.1.   Verktøyforhåndsinnstilling

Menu Bar->Avansert->Ressurser->Verktøyforhåndsinnstillinger
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• En verktøyforhåndsinnstilling er en verktøykonfigurasjon som kan brukes på ett eller flere materialer
med en spesifikk tykkelse eller materialfamilier innenfor et tykkelsesområde.

• Verktøyforhåndsinnstillinger kan aktiveres eller deaktiveres av to grunner:
a Ikke alle verktøyene i en verktøyforhåndsinnstilling er konfigurert på denne maskinen.
b Brukeren har deaktivert Verktøyforhåndsinnstilling ved hjelp av avmerkingsboksen i listen.

Deaktivert Verktøyforhåndsinnstilling er ikke tilgjengelig for valg i kuttejobber.

Verktøyforhåndsinnstillinger kan også opprettes eller oppdateres fra en åpen jobb. Se  Åpnet jobb, velg,
lagre og oppdater Verktøyforhåndsinnstilling på side 38 .

Søk
Hvis du vil søke etter en spesifikk verktøyforhåndsinnstilling, skriver du en unik tekststreng, og listen
filtreres etter hvert som du skriver.

Legg til
Legg til ny verktøyforhåndsinnstilling

D&uplikat
Dupliser valgt verktøyforhåndsinnstilling

Gi nytt navn
Gi nytt navn til valgt verktøyforhåndsinnstilling

Fjern
Fjerne valgt verktøyforhåndsinnstilling

Detaljer om verktøyforhåndsinnstilling
Dette er en liste over lag med tildelte verktøy inkludert i den valgte verktøyforhåndsinnstillingen.
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Under Detaljer om verktøyforhåndsinnstilling kan du redigere valgt lag (se også  Editer valgt lag på side
49 ).
Med denne funksjonen kan du oppdatere verktøyforhåndsinnstillingene hvis noen av innstillingene må
endres.

Tilgjengelige funksjoner er: Flytt opp/ned, Rediger,
Legg til, Dupliser og Fjern.

Gjelder
Dette er en liste over materialfamilier / materialer som den valgte verktøyforhåndsinnstillingen gjelder for.

Tilgjengelige funksjoner er Legg til og Fjern. Bruk
Legg til for å legge til flere materialfamilier /
materialer i listen Gjelder. Bruk Fjern for å fjerne
valgte materialfamilier / materialer fra listen
Gjelder.

Beskrivelse
Beskrivelse av valgt verktøyforhåndsinnstilling.
Du kan redigere teksten her.

6.4.2.   Optimeringsforhåndsinnstillinger

Menu Bar->Avansert->Ressurser->Optimeringsforhåndsinnstillinger

• Optimeringsforhåndsinnstillinger definerer hvordan kurver optimeres for å få optimal produksjon.
• iPC leveres med en rekke fabrikkstandard forhåndsinnstillinger for optimering for ulike applikasjoner.
• Du kan opprette dine egne optimeringsforhåndsinnstillinger.
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6.4.2.1 Dialogboksen Optimeringsforhåndsinnstillinger

Optimeringsforhåndsinnstillinger:
Dette er listen over tilgjengelige optimeringsforhåndsinnstillinger.
Hvis du lager din egen optimeringsforhåndsinnstilling, legges den til i listen.

Legg til
Opprett din egen optimeringsforhåndsinnstilling.
Se neste avsnitt for informasjon om oppretting og redigering.

Fjern
Du kan fjerne din egen optimeringsforhåndsinnstilling.
Hvis du velger en av de fabrikkstandard forhåndsinnstillingene for optimering, er denne knappen
deaktivert.

Vis og editer
Du kan se og redigere alleOptimaliseringsforhåndsinnstillinger, for både fabrikk og standard på egenhånd.
Se neste avsnitt for informasjon om oppretting og redigering.

Kopier
Opprett din egen optimeringsforhåndsinnstilling basert på en kopi av den valgte forhåndsinnstillingen.
Se neste avsnitt for informasjon om oppretting og redigering.

6.4.2.2 Redigere optimeringsforhåndsinnstillinger
GENERAL

Du åpner denne dialogboksen når du legger til eller redigerer optimeringsforhåndsinnstillinger.
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Navn på forhåndsinnstilling:
Oppgi navnet på den nye optimeringsforhåndsinnstillingen.

Beskrivelse
Legg til en beskrivelse av denne optimeringsforhåndsinnstillingen for egen referanse.

Kategori
Optimalisering beskrives av to kategorier:

• Generelt: Denne visningen.
• Optimaliser geometri: Angi optimalisering. Se nedenfor.
OPTIMER KURVER / OPTIMERINGSTYPER

Optimaliseringstype:
Bruk denne rullegardinlisten til å velge en av følgende optimeringstyper:

• Ingen optimalisering
• Standard
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• Prøvelaging

6.4.2.3 Ingen optimalisering

Bruk Ingen optimalisering når kurvesekvenser er blitt optimalisert før import til iPC.
Enhver manuell operasjon på kurvene etter import vil derfor utløse en advarsel. Hvis du ignorerer denne
advarselen, kan den optimaliserte kurvesekvenseringen gå tapt.

Fjern jobbforskyvning

Enhver offset fra 0,0 som brukes i inputfilen ignoreres. Nedre venstre hjørne av jobben vil bli plassert
i det gjeldende valgte referansepunktet + materialposisjon + jobbforskyvning, alle defineres i
Produksjonsoppsett. Også se avsnittet  Posisjon på side 76 , som er manuell offset lagt til i iPC. Hvis ikke
valgt, konverteres eventuell intern offset til jobbforskyvning.
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6.4.2.4 Optimalisering, standard

Standard optimalisering brukes hovedsakelig for å optimalisere filer som brukes i en grafisk arbeidsflyt.

Knytt sammen kurveelementer

Kurvesegmenter som er nær ved hverandre, knyttes sammen.
Velg Knytt sammen kurveelementer for å:

• Forbedre ytelsen.
• Forbedre kuttekvaliteten.
Angi d = Største lengde når sammenknytting av kurver er tillatt.

Ignorer små kurveelementer
Små, frittstående kurver utelates.
Velg Ignorer små kurveelementer for å:

• Fjerne uønskede kurver og utilsiktede punkter.
• Forbedre ytelsen.
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• Forbedre kuttekvaliteten.
Angi d = maksimal størrelse på kurvesegmenter som kan utelates.

Unngå overkutt

Linjene kuttes og retningen modifiseres hvis vinkelen er over en angitt grense.
Formålet er å unngå synlig overkutting.

Definer kurveretning

Angi en generell regel for kurvekjøringsretning.
Typisk bruk:
Ved fresing får ofte den venstre siden av sporet en glattere overflate enn den høyre siden.
Bruk denne funksjonen til å optimalisere kvaliteten på produktet.

Snu kurveretning for innvendige kurver
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Angi en generell regel for kurvekjøringsretning.
Dette er en utvidelse av Definer kurveretning-funksjonen, se ovenfor.
Hvis den blå delen er produktet og du ønsker en glatt overflate på innsiden og utsiden, må du snu
kurveretningen for den innvendige kurven.

Fjern jobbforskyvning

Enhver offset fra 0,0 som brukes i inputfilen ignoreres. Nedre venstre hjørne av jobben vil bli plassert
i det gjeldende valgte referansepunktet + materialposisjon + jobbforskyvning, alle defineres i
Produksjonsoppsett. Også se avsnittet  Posisjon på side 76 , som er manuell offset lagt til i iPC. Hvis ikke
valgt, konverteres eventuell intern offset til jobbforskyvning.

6.4.2.5 Optimalisering for prøvelaging
Optimalisering for prøvelaging brukes vanligvis for å oppnå best mulig kutte- og rillekvalitet for bølgepapp-
og kartong-design.
Vær oppmerksom på følgende:

• De fleste Prøvelaging-operasjoner brukes bare på Lag-type-kutting og -rilling.
• Relevansen av denne funksjonen avhenger av om det er utført noen form for optimalisering under

skrivingen fra CAD-softwaren / softwaren for jobbforberedelse.
Funksjonene som er tilgjengelig i Optimaliser for prøvelaging, tilsvarer optimaliseringsfunksjonene i
ArtiosCAD fra Esko.
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Velg parametre i følgende kategorier:

• Generelt  – generelle optimaliseringsfunksjoner.
• Round Slots  – funksjoner for å unngå riveskader i smale spor.
• Overcut & Corners  – funksjoner for å unngå riveskader og overkutting i hjørner.
• Over-Crease  – funksjoner for å forbedre ytelsen under rilling.

6.4.3.   Forhåndsinnstillinger for produksjon

Menu Bar->Avansert->Ressurser->Forhåndsinnstillinger for produksjon

En forhåndsinnstilling for produksjon beskriver hvordan jobben produseres på bordet
Den inneholder samme informasjon om finnes i Åpne jobber->Produksjonsoppsett.
Du finner flere detaljer i  Produksjonsoppsett for åpnet jobb på side 66 .

Forhåndsinnstillinger for produksjon:
Liste over tilgjengelige forhåndsinnstillinger for produksjon.
iPC leveres med en rekke fabrikkstandard forhåndsinnstillinger for produksjon.
Hvis du oppretter dine egne forhåndsinnstillinger for produksjon, legges de til i listen.

Følgende funksjoner er tilgjengelige i dialogboksen:
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Legg til
Du kan legge til en ny forhåndsinnstilling for produksjon. Innholdet i forhåndsinnstillingen må redigeres i en
åpen jobb.

Fjern
Hvis du velger en av de fabrikkstandard forhåndsinnstillingene for produksjon, er denne knappen
deaktivert.
Du kan fjerne dine egne forhåndsinnstillinger for produksjon.

Kopier
Du kan kopiere en forhåndsinnstilling for produksjon. Innholdet i forhåndsinnstillingen må redigeres i en
åpen jobb.

Gi nytt navn
Hvis du velger en av de fabrikkstandard forhåndsinnstillingene for produksjon, er denne knappen
deaktivert.
Du kan gi nytt navn til dine egne forhåndsinnstillinger for produksjon.

Detaljer er et informasjonsvindu som viser gjeldende innstillinger for den valgte forhåndsinnstillingen for
produksjon. Du kan redigere teksten i vinduet Beskrivelse.

6.4.4.   Kutteprofiler

Menu Bar->Avansert->Ressurser

En kutteprofil er en beholder for et valgt sett av:
• Verktøyforhåndsinnstilling
• Optimeringsforhåndsinnstilling
• Forhåndsinnstilling for produksjon

Kutteprofiler er nyttige når samme kombinasjon av verktøyforhåndsinnstillinger, Optimalisering og
forhåndsinnstillinger for produksjon kan brukes for flere materialer eller materialfamilier.

• iPC leveres med et sett av fabrikkstandard kutteprofiler.
• Du kan opprette din egen kutteprofil.
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Kutteprofiler:
Dette er listen over tilgjengelige kutteprofiler.
Fabrikkstandard kutteprofiler er merket med et ikon.
Hvis du lager din egen kutteprofil, legges den profilen til i listen.

Legg til
Opprett din egen kutteprofil.
Se  Detaljer om kutteprofil på side 123  for informasjon om oppretting og redigering.

Fjern
Du kan fjerne din egen kutteprofil.
Hvis du velger en av fabrikkstandard kutteprofilene, deaktiveres denne knappen.

Gi nytt navn
Hvis du velger en av fabrikkstandard kutteprofilene, deaktiveres denne knappen.
Du kan gi nytt navn til din egen kutteprofil.

Kopier
Opprett din egen kutteprofil basert på en kopi av den valgte profilen.
Se  Detaljer om kutteprofil på side 123  for informasjon om oppretting og redigering.
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6.4.4.1 Detaljer om kutteprofil

Navn på kutteprofil:
Dette er navnet på kutteprofilen du skal redigere.

Beskrivelse
Oppgi en beskrivelse av kutteprofilen for egen referanse.

Verktøyforhåndsinnstilling
Velg riktig verktøyforhåndsinnstilling fra rullegardinlisten.
I informasjonsvinduet vises følgende informasjon om den valgte verktøyforhåndsinnstillingen:

• Lagtype
• Tilhørende verktøy
• Gjelder for: Liste over materialer definert for denne verktøyforhåndsinnstillingen.
Merk: Hvis du oppretter en kutteprofil for et bestemt materiale, bør du tildele en
verktøyforhåndsinnstilling som gjelder for det materialet.

Optimeringsforhåndsinnstilling
Velg riktig optimeringsforhåndsinnstilling fra rullegardinlisten.

Forhåndsinnstilling for produksjon
Velg riktig forhåndsinnstilling for produksjon fra rullegardinlisten.

6.4.5.   Mine materialer

Menu Bar->Avansert->Ressurser->Mine materialer
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6.4.5.1 Redigere Mine materialer

Materialnavn
Navnet på det valgte materialet vises her.

Materialfamilie
Velg materialfamilien som dette materialet tilhører, fra rullegardinlisten.

Tykkelse
Angi materialtykkelse.
Verdien vises i mm eller tommer.
Du kan oppgi verdier som 0,2 tommer, uavhengig av den generelle enhetsinnstillingen.

Utseende
Dette valget bestemmer Vision-algoritmen som skal brukes til detektering av registermerker og kanter på
forskjellige overflater (materialer).
Tilgjengelige valg:

• Standard – starter en standardalgoritme
• Vevd tekstil – bruker teknikker optimert for denne typen materiale.
• Rutenettmønster – bruker teknikker optimert for denne typen materiale.
• Flexo – bruker teknikker optimert for denne typen materiale.
• Lav kontrast – bruker teknikker optimert for denne typen materiale.
• Utskrift i lav kvalitet – bruker teknikker optimert for denne typen materiale.
• Flexo på filt – bruker teknikker optimert for denne typen materiale.

Måling av materiale
Fra rullegardinlisten velger du:

• Optimert måling. Materialet måles i to motstående hjørner av jobben.
• Mål ved laserpekerens posisjon. Én tykkelsesmåling av materiale utføres ved gjeldende
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laserpekerposisjon.
• Ikke mål. Gjeldende informasjon om materialtykkelse brukes.

Ekstra verktøyløft for ujevnt materiale
Velg denne funksjonen hvis materialet har en ujevn overflate.
Unngå at verktøyet riper opp materialet.

6.4.5.2 Bruke kutteprofil til å definere kutteinnstillinger

Menu Bar->Avansert->Ressurser->Mine materialer->Kutte-fanen

Kutteprofil
Velg en egnet kutteprofil fra rullegardinlisten.
Rullegardinlisten viser kutteprofiler som kan brukes på dette materialet.
Når du velger en kutteprofil, velger du en kombinasjon av verktøyforhåndsinnstilling,
optimeringsforhåndsinnstilling og forhåndsinnstilling for produksjon.
Den faktiske kombinasjonen vises i dialogboksen.

MERK: Kutteprofiler foretrekkes fremfor materialspesifikke innstillinger i et par situasjoner:
1. Når samme kombinasjon av verktøyforhåndsinnstillinger, Optimalisering og

forhåndsinnstillinger for produksjon kan brukes for flere materialer eller materialfamilier.
2. I samme oppstrømsapplikasjoner kan kutteprofiler velges og legges til i inputfilen for iPC, men

det kan ikke materialspesifikke innstillinger.
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6.4.5.3 Bruke materiale til å definere kutteinnstillinger

Bruk denne funksjonen til å forberede en kombinasjon av verktøyforhåndsinnstilling,
optimeringsforhåndsinnstilling og forhåndsinnstilling for produksjon som er egnet for det faktiske
materialet.

Verktøyforhåndsinnstilling
Velg en egnet verktøyforhåndsinnstilling fra rullegardinlisten.
Rullegardinlisten viser verktøyforhåndsinnstillinger som kan brukes på dette materialet.
Lag-typene og tilhørende verktøy vises.
Vis alle åpner en liste med alle verktøyforhåndsinnstillinger, ikke bare dem som gjelder valgt materiale. Se 
Verktøyforhåndsinnstilling på side 111 .
Gjør gjeldende for aktuelt materiale vises hvis en verktøyforhåndsinnstilling, som ikke gjelder allerede, er
valgt. Når du trykker på knappen, gjøres verktøyforhåndsinnstilling gjeldende for det aktuelle materialet.

Optimeringsforhåndsinnstilling
Velg en egnet optimeringsforhåndsinnstilling fra rullegardinlisten.

Forhåndsinnstilling for produksjon
Velg en egnet forhåndsinnstilling for produksjon fra rullegardinlisten.
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6.4.5.4 Angi materialstørrelse

Materialet kan være tilgjengelig i ulike materialstørrelser.
Bruk denne dialogboksen til å vedlikeholde listen over materialer og til å velge et egnet materiale for denne
verktøyforhåndsinnstillingen.

MERK: Riktig definerte materialstørrelser er en forutsetning ved oppretting av nesta utlegg.

Størrelser
Dette er en liste over definerte materialer.
Hvis du forbereder et nytt ark for dette materialet, legges arket til i listen.

Legg til
Et nytt ark legges til i listen.

Fjern
Fjern det valgte arket fra listen.

Navn
Her kan du redigere navnet på det valgte arket.

Bredde/lengde
Angi størrelsen på arket.
Verdiene vises i mm, men du kan oppgi tall som 50 tommer.

Rullmating
Angi at du har en rull med materiale.

Bølge/fiber-retning
Velg bølgeretning fra rullegardinlisten.

Bruk som standard
Angi om denne størrelsen skal velges automatisk ved åpning av en jobb som bruker dette materialet.
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6.4.6.   Materialfamilier

Materialfamilier er en liste over navn.
Vi bruker materialfamilier til å forenkle valg av verktøyforhåndsinnstillinger.
Sekvensen er som følger:

Definere verktøyforhåndsinnstilling

Når du definerer en verktøyforhåndsinnstilling, angir du materialet eller materialfamilien som
verktøyforhåndsinnstillingen gjelder for.
Som du ser fra eksemplet gjelder både Verktøyforhåndsinnstilling 1 og Verktøyforhåndsinnstilling 3 for
Materialfamilie 1.

Velg verktøyforhåndsinnstilling
Når du blir bedt om å velge verktøyforhåndsinnstilling for en jobb, blir du først bet om å angi
materialfamilie.
I listen over tilgjengelige verktøyforhåndsinnstillinger vises bare dem som gjelder for valgt materialfamilie.

På denne måten begrenses antallet valg til dem som er relevante.

6.4.6.1 Vedlikeholde materialfamilier

Menu Bar->Avansert->Ressurser->Materialfamilier

                                                                                                                                                                                                           128 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



Materialfamilier:
Dette er listen over tilgjengelige materialfamilier.
Hvis du lager din egen materialfamilie, legges den til i listen.

Legg til
Opprett din egen materialfamilie.

Fjern
Fjern valgt materialfamilie.

Gi nytt navn
Gi nytt navn til valgt materialfamilie.

Du finner informasjon om hvordan du bruker en materialfamilie i en verktøyforhåndsinnstilling under
Verktøyforhåndsinnstillinger .

6.4.6.2 Velge materialfamilier

Åpnet jobb->Lag->Verktøyforhåndsinnstilling
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Dette er det eneste valget av verktøyforhåndsinnstilling der du blir bedt om å oppgi materialfamilie.

6.4.7.   Forhåndsinnstillinger for tilordning

Menu Bar->Avansert->Ressurser->Forhåndsinnstillinger for tilordning

Forhåndsinnstilling for tilordning definerer hvordan kurvene i inputfilen tilordnes til iPC-lagene som er
knyttet til ulike lagtyper. Korrekte lagtyper er en forutsetning for automatisk bruk av verktøyinformasjon fra
materialspesifikke verktøyforhåndsinnstillinger. Se også  Verktøyforhåndsinnstilling på side 111 .
En forhåndsinnstilling for tilordning består av ett sett av tilordningsregler for hvert filformat iPC kan
importere.

Kurveattributtene i inputfilen defineres på ulike måter, avhengig av filformatene. Dette gjøres vanligvis ved
hjelp av lagets navn, linjetype, P-nummer og farge.

6.4.7.1 Vedlikeholde forhåndsinnstillinger for tilordning

Menu Bar->Avansert->Ressurser->Forhåndsinnstillinger for tilordning
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Forhåndsinnstillinger for tilordning:
Dette er listen over tilgjengelige forhåndsinnstillinger for tilordning.
Et sett av fabrikkstandard forhåndsinnstillinger for tilordning er tilgjengelig.
Hvis du oppretter dine egne forhåndsinnstillinger for tilordning, legges de til i listen.
Du kan vise fabrikkstandard forhåndsinnstillinger for tilordning, men du kan ikke endre dem.

Legg til
Opprett din egen forhåndsinnstilling for tilordning.

Fjern
Du kan fjerne dine egne forhåndsinnstillinger for tilordning.
Hvis du velger en av de fabrikkstandard forhåndsinnstillingene for tilordning, er denne knappen deaktivert.

Gi nytt navn
Du kan endre navn på dine egne forhåndsinnstillinger for tilordning.
Hvis du velger en av de fabrikkstandard forhåndsinnstillingene for tilordning, er denne knappen deaktivert.

Kopier
Opprett din egen forhåndsinnstilling for tilordning basert på en kopi av den valgte forhåndsinnstillingen.

Beskrivelse
En beskrivelse av valgt forhåndsinnstilling for tilordning vises.

Tilordning for ulike filformater
Slett valgt forhåndsinnstilling for tilordning:

• Dette er en oversikt som viser Mappen som er inkludert for de ulike filformatene.
• Ingen modifikasjoner er tilgjengelig.
Nedenfor finner du informasjon om egne forhåndsinnstillinger for tilordning.
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OPPRETT DIN EGEN FORHÅNDSINNSTILLING FOR TILORDNING

Du oppretter din egen forhåndsinnstilling for tilordning ved å legge til eller kopiere i dialogboksen
Forhåndsinnstillinger for tilordning.
Først blir du bedt om å oppgi et navn på en forhåndsinnstilling for tilordning.
Oppgi ønsket navn og trykk på OK for å fortsette til dialogboksen Rediger forhåndsinnstilling for tilordning:

Beskrivelse
Skriv en beskrivelse her når du oppretter din egen forhåndsinnstilling for tilordning.

Tilordning for ulike filformater

Kongsberg-tilordning
Velg Mappe du vil bruke fra rullegardinlisten.

ARD-tilordning
Velg Mappe du vil bruke fra rullegardinlisten.

CF2-tilordning
Velg Mappe du vil bruke fra rullegardinlisten.

DDES2-tilordning
Velg Mappe du vil bruke fra rullegardinlisten.

DXF-tilordning
Velg Mappe du vil bruke fra rullegardinlisten.

PDF-tilordning
Velg Mappe du vil bruke fra rullegardinlisten.

Tilordning av i-script
Velg Mappe du vil bruke fra rullegardinlisten.

Du kan ikke endre fabrikkstandard tilordninger.
Hvis du vil ha en modifisert Mappe i forhåndsinnstillingen for tilordning, må du opprette din egen Mappe
fra menyen Tilordningshandlinger:

TILORDNINGSHANDLINGER

Legg til
Legg til en ny Mappe til dette filformatet.
Nedenfor finner du detaljer om hvordan du oppretter og redigerer din egen Mappe.

Fjern
Fjern denne Mappen. Det er en forutsetning at du har valgt en av dine egne tilordninger.

Vis
Vis den valgte Mappen.

Kopier
Legg til en ny Mappe til dette filformatet basert på en kopi av den valgte Mappen.
Nedenfor finner du detaljer om hvordan du oppretter og redigerer din egen Mappe.
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OPPRETT DIN EGEN MAPPE

Du oppretter din egen Mappe ved å legge til eller kopiere i dialogboksen Tilordningshandlinger.
Først blir du bedt om å oppgi et navn på en Mappe.
Oppgi ønsket navn og trykk på OK for å fortsette til dialogboksen Rediger tilordning:

Tilordning er grunnleggende sett en tabell med regler for hvordan en inputfil konverteres til iPC-lag knyttet
til ulike lagtyper. Reglene utføres fra øverst til nederst. Kurver med samme attributter kan tilordnes flere
iPC-lag som tilhører ulike lagtyper for å produsere kurver med flere verktøy.
Det er ulike regler for ulike formater.

Navn på forhåndsinnstilling
Oppgi et navn på den nye Mappen.

Ny
Legg til en ny linje i tabellen.

D&uplikat
Opprett et duplikat av den valgte linje i tabellen for å lage en lignende oppføring i Mappe-tabellen.

Flytt opp
Flytt en valgt linje én plass opp.

Flytt ned
Flytt en valgt linje en plass ned.

Fjern
Fjern den valgte linjen.

                                                                                                                                                                                                           133 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



MAPPE FOR ULIKE FORMATER

Standard ACM-format for Kongsberg

Justeringsmerketype
Angi justeringsmerketypen som brukes i inputfilen

P-nummer
Nummer som brukes til å identifisere de ulike
linjetypene i inputfilen.

PDF-format

Ignorer tekst
Tekst i inputfilen utelates.

Importer beskjæringsboks
Angi om en beskjæringsboks skal inkluderes.
Trimboks = omsluttende rektangel.

Navn på iPC lag
Navnet på iPC laget for beskjæringsboksen.

iPC-lagtype
iPC-lagtypen for beskjæringsboksen.
Lag-type  for beskjæringsboks.
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ARD-format – opprinnelig format for ArtiosCAD

Importer dimensjoner og tekst
Velg om du skal importere dimensjoner og tekst. Gjelder bare plotting.

Importer som prøve med nicks
Velg om du skal importere nicks. Vær oppmerksom på at linjetyper som er tilgjengelige for tilordning,
endres med dette valget.

Side opp
Velg hvorvidt innsiden eller utsiden av designen skal peke opp etter import.
For å beholde Side opp, som definert i ArtiosCAD, velger du Som designet.

Ekspander komplekse linjetyper
Velg hvorvidt komplekse linjetyper i ARD-filen skal utvides til en rekke kutt og, i noen tilfeller, rillelinjer.
Brukes for linjer for perforering, zipper osv.

Lag kontinuerlige linjer for perf.hjul
Når Ekspander komplekse linjetyper er aktivert, gis perforeringslinjene et perforeringsmønster for
knivkutting. Hvis verktøyet Perf.hjul skal brukes, kan perforeringslinjene gjøres kontinuerlige ved hjelp av
denne funksjonen.

General
Inputfil-parametrene vil variere avhengig av de ulike filformatene.

Navn på iPC lag
Lag-navn for bruk i iPC.
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iPC-lagtype
Lag-type  for bruk i iPC.

6.5.   Forhåndsinnstillinger for bord

Forhåndsinnstilling for bord definerer systemets grunnleggende virkemåte, som arkmating, rullmating og
annet.

Velg Forhåndsinnstilling for bord

Åpnet jobb->Produksjonsoppsett->Materialhåndtering->Forhåndsinnstilling for bord

MERK: Bare Forhåndsinnstillinger for bord som er konfigurert for gjeldende maskinkonfigurasjon,
kan velges.

6.5.1.   Tilgjengelige forhåndsinnstillinger for bord

 

Følgende forhåndsinnstillinger for bord er installert (avhenger av maskinkonfigurasjon):
1. Parker etter bord
2. Rullmating
3. Arkmating
4. Manuell arkmating
5. MultiZone Produksjon
6. MultiZone production med robot
7. Laste – avlaste med robot
8. Feeder Stacker Production
9. Materproduksjon med undersidekamera
10. Mater-/avleggerproduksjon med undersidekamera
11. Mermaid Flexo-automatisering

6.5.1.1 Pause etter kutting
Før du starter, må du plassere det første arket på bordtoppen.
1 – Når du trykker på Start, skjer dette:

• Kopi 1 produseres, eller
• Antallet kopier angitt av Steg og gjenta produseres.
2 – Verktøyhodet flytter seg til parkeringsposisjonen.
3 – Bytte material vises i maskinpanelet.
4 – Operatøren må legge på materiale i samme posisjon og trykke på Start.
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5 – Resterende kopier vil bli produsert på samme måte inntil det angitte antall kopier er produsert.
Vakuum og Tilbakeslag slås av og på automatisk som en integrert del av denne prosessen.

Denne forhåndsinnstillingen for bord har følgende tilleggsinnstilling:
• Manuell vakuumstyring på side 141
• Blowback etter siste utgave

6.5.1.2 Rullmating

Valsemater og transportbelte er påkrevd.
Rullmateriale til første kopi må plasseres på bordet før start.
1 - Når du trykker på Start, produseres én kopi eller antallet kopier som er angitt for Steg og gjenta.
2 – Traversen flytter seg til bakre ende av kuttebordet for å transportere transportbåndet og rullen
fremover. Mateavstanden er definert av stegavstand (definert i Steg og gjenta).
3 – Kopi nummer to produseres. (De første regmerkene må identifiseres manuelt hvis trinnavstanden ikke er
riktig angitt.)
4 – Traversen mater neste kopi (regmerkene identifiseres nå automatisk).
5 – Sekvensen fortsetter inntil angitt antall kopier er produsert.
Vakuum og Tilbakeslag slås av og på automatisk som en integrert del av denne prosessen.

Denne forhåndsinnstillingen for bord har følgende tilleggsinnstillinger:
• Dobbel blowback etter mating på side 141
• Hopp over bord hvis registermerker ikke blir funnet på side 143
• Hopp over bord etter tid på side 143

6.5.1.3 Arkmating

Krever arkmater/platemater og transportbelte.
Start uten ark på bordtoppen.
1 – Når du trykker på Start

• Antallet ark definert av Forhåndslasting av ark (standard 1) lastes på bordtoppen ved hjelp av Arkmater
og transportbåndet + traversen.

• Mateavstanden er definert via Matelengde, alternativt mates det til bordfronten hvis Bordmating til
front av bord er valgt.

2 – Første ark, alternativt antallet kopier angitt via Steg og gjenta i Y-retning, produseres mens Arkmater
plukker opp neste ark. Første regmerke må identifiseres manuelt.
3 – Traversen flytter seg til bakre ende av bordet for å transportere transportbåndet og arket fremover.
4 – Kopi nummer to produseres. Normalt skal nå regmerkene identifiseres automatisk.
5 – Sheet Feeder vil samtidig plukke opp neste ark, men lærer under håndteringen av de første kopiene når
operasjonen må starte for å levere arket på riktig tidspunkt.
6 – Traversen mater neste ark.
7 – Sekvensen fortsetter inntil angitt antall kopier er produsert.
Vakuum og Tilbakeslag slås av og på automatisk som en integrert del av denne prosessen.
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Denne forhåndsinnstillingen for bord har følgende tilleggsinnstillinger:
• Dobbel blowback etter mating på side 141
• Bordmating til front av bord på side 141
• Arkmatelengde på side 142
• Forhåndslasting av ark på side 142
• Hopp over forhåndslasting av første ark på side 143
• Hopp over bord hvis registermerker ikke blir funnet på side 143
• Hopp over bord etter tid på side 143

6.5.1.4 Manuell arkmating

For transportbånd.
Manuell Arkmating fungerer akkurat som  Arkmating på side 137  men det krever ingen
automatiseringsenhet annet enn transportbåndet. Brukeren plasserer arket på baksiden av bordet manuelt
mens maskinen kutter gjeldende kopi. Ved fullførelse viderefører maskinen arket og fortsetter produksjonen
til kopimengden er oppfylt.

Denne forhåndsinnstillingen for bord har følgende tilleggsinnstillinger:
• Dobbel blowback etter mating på side 141
• Bordmating til front av bord på side 141
• Arkmatelengde på side 142
• Hopp over forhåndslasting av første ark på side 143
• Forhåndslasting av ark på side 142

6.5.1.5 MultiZone Produksjon

Se det separate avsnittet  Produksjon i flere soner på side 252 .

6.5.1.6 MultiZone Production med robot

Robotcelle med griper for flere soner er nødvendig.
Se slutten av avsnittet  Automatiseringsenheter på side 278
En stabel med ark plasseres i In-stack.
1. Når du trykker på Start,
2. parkerer traversen i sone 2.
3. Roboten måler høyden på Out-stack.
4. Det første arket plukkes opp fra In-stack og legges i sone 1.
5. Maskinen konverterer arket i sone 1 mens roboten laster arket i sone 2.
6. Roboten parkerer over sone 1.
7. Når konverteringen er ferdig, flytter traversen til sone 2 og konverterer arket i den sonen.
8. Det konverterte arket i sone 1 avlastes til Out-stack.
9. Et nytt ark lastes til sone 1, og roboten parkeres over sone 2.
10. Når sone 2 er konvertert, flytter traversen til sone 1 og starter konverteringen der.
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11. Arket i sone 2 avlastes, og et nytt lastes inn i sonen.
12. Sekvens 6–11 gjentas til alle arkene er konvertert.

6.5.1.7 Laste – avlaste med robot

Robotcelle med griper for flere soner er nødvendig.
Se slutten av avsnittet  Automatiseringsenheter på side 278
En stabel med ark plasseres i In-stack.
1. Når du trykker på Start,
2. parkeres traversen i enden av bordet.
3. Roboten måler høyden på Out-stack.
4. Det første arket plukkes opp fra In-stack og legges på bordet.
5. Roboten parkerer over bordet.
6. Maskinen konverterer det første arket.
7. Når konvertering er ferdig, flytter traversen til enden av bordet.
8. Det konverterte arket avlastes til Out-stack.
9. Sekvens 4–8 gjentas til alle arkene er konvertert.

6.5.1.8 Mater-/avleggerproduksjon

i-BF-platemater og i-MS-materialavlegger kreves.
Transportbelte kreves.

Denne forhåndsinnstillingen for bord krever at maskinen har transportbelte, mater og stacker installert.
Produksjonen er kontinuerlig, arket plukkes fra materen og mates på bordet av transportbeltet.
Matelengden bestemmes av den angitte arkstørrelsen. Arkstørrelsen brukes til å finne matelengden som gir
den mest effektive måten å bruke mater-/stacker-systemet på, og Samtidig eller Sekvensiell lasting/avlasting
vil bli valgt.
• Samtidig lasting og avlasting er den mest effektive produksjonsmåten. Den kan bare oppnås hvis arket

er lite nok til at det ikke går over i stackerens plukkeposisjon på bordet under kutting.
Når en jobb er kuttet, mates et nytt ark på bordet, og det forrige kuttede arket plasseres i
avlastingsområdet for stackeren i én mating. Stackeren mottar et signal og vil laste av arket samtidig
som neste kopi produseres på bordet.

• Sekvensiell lasting og avlasting velges når arkstørrelsen er for lang til samtidig produksjon. Arket mates
og kuttes i stackerens plukkeområde. Når et ark er kuttet, lastes det av kuttebordet før neste kopi mates
på bordet.
Registrering av jobben/arket gjøres med den angitte metoden definert under registreringen
på Produksjon-fanen. Etter fullført produksjon parkeres verktøyhodet i posisjonen angitt i
Parkeringsposisjon. Vakuum slås automatisk på under produksjon, og slås av når jobben mater, stopper
eller er fullført.
Sekvensen gjentas til angitt antall kopier er produsert.
Vakuum slås automatisk på under produksjon, og slås av når jobben mater, stopper eller er fullført.

Denne forhåndsinnstillingen for bord har følgende tilleggsinnstillinger:

• Dobbel blowback etter mating på side 141
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• Hopp over forhåndslasting av første ark på side 143
• Hopp over bord hvis registermerker ikke blir funnet på side 143
• Hopp over bord etter tid på side 143

6.5.1.9 Materproduksjon med undersidekamera

Krever platemater, undersidekamera og transportbelte.
Dette er en forhåndsinnstilling for bord for utnytting av platemater og undersidekamera for å muliggjøre
produksjon fra baksiden av det trykte arket.
Undersidekamerasystemet skanner arket fra undersiden, lokaliserer registermerker, kanter og hjørner på
arket og beregner jobbposisjonen i forhold til hjørnene på arket. Etter mating, registrerer toppkameraet
hjørnet og sørger for riktig plassering.
Materialstørrelsen må legges til i Avansert > Ressurser > Mine materialer.
Materialstørrelsen på angis riktig for at materen skal mate riktig avstand, og for at kameraet skal skanne
arket riktig.
Sekvensen ligner "Arkmating - mating først" ovenfor, men brukes med platemater i stedet for arkmater, og
undersidekamera i stedet for toppsidekamera for å lokalisere registermerker.

Denne forhåndsinnstillingen for bord har følgende tilleggsinnstillinger:
• Dobbel blowback etter mating på side 141
• Bordmating til front av bord på side 141
• Arkmatelengde på side 142
• Forhåndslasting av ark på side 142
• Hopp over forhåndslasting av første ark på side 143
• Hopp over bord hvis registermerker ikke blir funnet på side 143
• Hopp over bord etter tid på side 143
• Vend materiale på side 143

6.5.1.10 Mater-/avleggerproduksjon med undersidekamera

i-BF-platemater og i-MS-materialavlegger kreves.
Transportbelte kreves.
Undersidekamera er påkrevd.

Denne forhåndsinnstillingen for bord har samme arbeidsflyt som mater-/avleggerproduksjon, med unntak
av at undersidekameraet brukes.
Undersidekamerasystemet skanner arket fra undersiden, lokaliserer registermerker, kanter og hjørner på
arket og beregner jobbposisjonen i forhold til hjørnene på arket. Etter mating, registrerer toppkameraet
hjørnet og sørger for riktig plassering.

Denne forhåndsinnstillingen for bord har følgende tilleggsinnstillinger:
• Dobbel blowback etter mating på side 141
• Hopp over forhåndslasting av første ark på side 143
• Hopp over bord hvis registermerker ikke blir funnet på side 143
• Hopp over bord etter tid på side 143
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• Vend materiale på side 143

6.5.1.11 Mermaid Flexo-automatisering

Belte og kobling til en Mermaid-automatiseringsserver er nødvendig. Se avsnittet  Automatiseringsenheter
på side 278 .
Når du trykker Start, går iPC over til tomgangsmodus helt til en flexoplate lastes fra en skiveenhet til den
bakre delen av bordet, og informasjon om jobben som skal produseres, inkludert materialspesifikasjoner,
sendes fra serveren.

Etter lasting med belte og kutting av platen, rapporterer iPC tilbake til serveren og går tilbake til
tomgangsmodus inntil neste plate klargjøres på bordet og informasjon om ny jobb mottas.

Materiale og forhåndsinnstillinger må være fullstendig definert for at produksjonen skal kunne kjøre
automatisk.

Denne forhåndsinnstillingen for bord har følgende tilleggsinnstillinger:
• Dobbel blowback etter mating på side 141
• Bordmating til front av bord på side 141
• Arkmatelengde på side 142
• Hopp over forhåndslasting av første ark på side 143
• Forhåndslasting av ark på side 142
• Hopp over bord hvis registermerker ikke blir funnet på side 143
• Hopp over bord etter tid på side 143

6.5.2.   Flere innstillinger

6.5.2.1 Dobbel blowback etter mating

Én ekstra blowback-sekvens utføres for å bli kvitt skrukker i materialet.

6.5.2.2 Manuell vakuumstyring
Vakuumstyring er ikke integrert i forhåndsinnstilling for bord, men håndteres via knappene på
operatørpanelet.

6.5.2.3 Bordmating til front av bord
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Mater automatisk ark til fronten av bordet.
Matelengden beregnes ved hjelp av Lengde-parametrene Avstand fra bord til mater og Arbeidsområde i
Alternativer-dialogen.
Merk: Denne funksjonen gjelder bare Arkmater-operasjoner.

6.5.2.4 Arkmatelengde

Angir avstanden som enheten vil mate arket/arkene ved bruk av Arkmater.
Å angi verdien riktig sikrer minimum matingstid. Matelengde tilsvarer vanligvis arklengden eller litt til.
Hvis flere ark er på bordet samtidig, kan lengden bli angitt noe mindre.
Flere ark på bordet maksimaliserer vakuumsystemets fastholding.
Merk: Denne funksjonen gjelder bare Arkmater-operasjoner.

6.5.2.5 Forhåndslasting av ark
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Angi antall ark som skal lastes ved starten av produksjonen.
Bruk denne funksjonen når det er nødvendig å laste flere enn ett ark før produksjonen starter.

6.5.2.6 Hopp over forhåndslasting av første ark

Bruk denne funksjonen når første ark allerede ligger på bordet. Hvis undersidekameraet brukes, gjenbruker
jobben det siste skannede bildet.
Merk: Denne funksjonen gjelder bare arkmater- eller platemater-operasjoner.

6.5.2.7 Hopp over bord hvis registermerker ikke blir funnet

Hvis registermerker eller hjørner ikke blir funnet, hopper iPC automatisk over dette bordet under
produksjoner med arkmating eller rullmating.
Funksjonen Hopp over dette bordet gir iPC mulighet til å kjøre med mindre menneskelig inngripen ved
automatisk å unngå produksjonspauser som skyldes feillastede ark eller skadede registermerker eller
hjørner.
Merk: Hvis det ikke blir funnet registermerker eller hjørner på de to etterfølgende arkene, stopper
kjøringen.

6.5.2.8 Hopp over bord etter tid

Ved å angi et antall sekunder i feltet Hopp over bord etter tid kan du forsinke utelatingen av bordet.
Bruk denne funksjonen til å skaffe litt tid til manuell korrigering.

6.5.2.9 Vend materiale

Bruk denne funksjonen til å angi om arket er vendt i bordets lengde- eller bredderetning. Se definisjon av
Snu og Rull rundt på slutten av avsnitt  Jobb som inkluderer bearbeiding fra baksiden på side 245 .
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Merk: Denne funksjonen gjelder bare for operasjoner med undersidekamera.

6.6.   Om Registrering

6.6.1.   Legge til registermerker

For at du skal oppnå en perfekt Print til kutting-justering, må alle trykte jobber som skal ferdigbehandles
med iPC-enheten, inneholde registermerker.
Ved å legge til registermerker i både print- og kuttefilene, gir du iPC informasjonen som kreves for å
registrere kuttesporet til den printa grafikken.
Plasseringen og det totale antallet av registermerker avhenger av den påkrevde kuttetoleransen og den
antatte graden av fordreining.
i-cut Layout er en softwarepakke fra Esko som har funksjoner for automatisering av prosessen med å legge
til registermerker.
Den samme algoritmen brukes i ai-cut, en spesiell plug-in for Illustrator®.
Bruk av disse verktøyene vil sterkt forenkle prosessen med å legge til registermerker, men du bør likevel
forstå de grunnleggende begrepene som forklares i denne delen.
For mer informasjon om ai-cut: Se  Bruk av ai-cut på side 339 .

Dårlig triangulering av fordreid grafikk med bare
fire registermerker.

Forbedret triangulering av fordreid grafikk med åtte
registermerker.

En forståelse av registrering-mulighetene i iPC vil hjelpe deg med å bestemme hvor mange regmerker du bør
bruke i jobben, og hvor disse regmerkene bør plasseres. Gå gjennom  Registreringstyper på side 72  for
mer informasjon om registrering.
For at kompenseringen skal bli best mulig, må registermerker plasseres rundt og (hvis mulig) inne
i kuttesporet i et triangulært forhold til hverandre. Jobber med små kuttetoleranser krever flere
registermerker.
Jo flere merker, desto mindre blir hvert triangulert område, og desto mer nøyaktig vil iPC kunne kompensere
for fordreining i det aktuelle området.
Hvis jobben har bestemte områder som er viktigere/vanskeligere enn de andre, bør flere registermerker
legges til i disse områdene. Det er vanskelig å forutsi graden av fordreining som vil forekomme i printjobber,
derfor foreslår vi at du alltid bruker flere registermerker enn du antar er påkrevd.
Du kan alltid fjerne unødvendige registermerker senere i iPC, men når jobben er trykt, er det ikke mulig å
legge til flere registermerker.
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Jobber som er lengre enn kuttebordet, vil deles opp og produseres av iPC i flere deler. Ved å legge til
registermerker langs disse delingene, forbedrer du registreringen og justeringen av kuttespor mellom
delene.

6.6.2.   Typer registermerker

Sirkel: 3 mm < D < 12 mm 1/8 in. < D < 1/2 in.

Maske: D >= d + 4 mm D >= d + 5/32 in.

Smultring: 4 mm < D < 12 mm 5/32 in. < D < 1/2 in.

1 mm < T < D/4 3/64 in. < T < D/4

Kryss: 4 mm < D < 15 mm 5/32 in. < D < 19/32 in.

1 mm < T < D/4 3/64 in. < T < D/4

iPC støtter fire typer registermerker: sirkel, maske, smultring og kryss.
Maskinen søker etter registermerker og oppdager slike automatisk.
Derfor er det ingen funksjon for spesifisering av typen registermerke.
En sirkel er det beste valget i nesten alle scenarioer. Hvis det er mye refleksjon eller utilstrekkelig kontrast
mellom fargen på de trykte registermerkene og bakgrunnen, vil smultringformen kunne sørge for at iPC
leser registermerkene bedre.

6.6.2.1 Viktig å vite om Registermerker
Dette er reglene for tolking av et regmerke-lag:
• En lukket kontur er et registermerke med posisjon i det geometriske senteret.
• En kurve med tre punkter er en hjørnedeteksjon.
• En kurve med to punkter er en kantdeteksjon.
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Hvis du har et enkelt kryss som dannes av to
kryssende linjer i inputfilen, får du uforutsigbare
utdata. De kan tolkes som to hjørner (A) eller tre
kanter (B).
Bruk en lukket kontur som angitt ovenfor.

6.6.3.   Kompensasjonstyper

Kompensasjonstypen bestemmer hvordan iPC registrerer og modifiserer kuttespor, basert på
informasjonen som hentes fra lesing av registermerker.
Følgende kompensasjonstyper er tilgjengelig:

• Plassering
• Registrer kurve
• Flytt jobb
• Registrer lag
• Lineær kompensasjon
• Full kompensasjon
For å gjøre informasjonen komplett tar vi her også med de to registreringsmetodene der det ikke brukes
registermerker:
• Ingen registermerker, bruk linjal
• Hjørnedeteksjon

Ingen registermerker, bruk linjal

Arkplassering mot linjalen sikrer riktig utkutting. Det er en forutsetning at grafikken er riktig plassert
i forhold til hjørnet på arket.

Merknader:
• Det er en forutsetning at kuttebordet er utstyrt med linjaler.
• Forskyvningen fra referansepunktet til geometrien må være kjent.
• Denne metoden anbefales ikke hvis jobben inneholder grafikk som utkuttingen må være justert i forhold
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til.

Hjørnedeteksjon

Arkposisjonen er ukjent,
utkuttingen er feil

Arkposisjonen hentes ved hjelp
av hjørnedeteksjon

Utkuttingen er perfekt
Det er en forutsetning at
grafikken er riktig plassert i
forhold til hjørnet på arket.

Merknader:
• Forskyvningen fra kanten på arket til geometrien må være kjent (omrisset til jobben).
• Et rett arkhjørne forutsettes.
• Denne metoden anbefales ikke siden den ikke medfører noen kompensasjon.

Plassering
Denne enkleste formen for registrering roterer og plasserer alle kurver i alle lag som en helhet.
Størrelse, form og relativ posisjonering av kurvene forblir intakte, som er kritisk for all strukturell design.

Posisjonen og roteringen til grafikken er ukjent Bruke registermerker til å oppnå riktig plassering.

Registrer kurve
Hver kurve produseres med nøyaktig den størrelse og form som defineres av filen, men registreres
separat fra alle andre kurver i filen; kompensasjon skjer for posisjons- og roteringsmessige endringer i
den trykte jobben. Dette brukes vanligvis når det er mange former i en jobb, og hver form må beholde
originalstørrelsen.
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Posisjonen og roteringen til grafikken er ikke kjent. Bruke registermerker til å modifisere posisjonen og
roteringen til hver kurve individuelt.

Flytt jobb
Dette ligner Registrer kurve, men med global rotasjon.

• Hver kurve beholder opprinnelig størrelse og form.
• Hver kurve flyttes individuelt basert på tyngdepunktet og lokal fordreining ved den spesifikke kurven.
• Hver kurve roteres basert på samlet målt rotasjon.

Posisjonen og roteringen til grafikken er ukjent Vi bruker registermerker til å:
• Endre posisjonen til hver kurve individuelt.
• Endre rotasjonen av hver kurve i henhold til

samlet beregnet rotasjon for alle kurver.

Registrer lag
På samme måte som Registrer kurve kompenserer denne registreringstypen hvert lag individuelt. Alle
kurver i hvert lag beholder nøyaktig størrelse, form og relativ plassering.

Lineær kompensasjon
Denne registreringstypen har det nest høyeste nivået av kompensasjon.
Når Lineær kompensasjon er valgt, bruker iPC en gjennomsnittlig kompensasjon på hver kurve. Størrelse,
form, offset og rotering for alle kurvene endres for å kompensere for lineær fordreining i den trykte
grafikken. Lineær kompensasjon brukes sjelden siden du får overlegen registrering og kompensasjon med
Full kompensasjon, men er likevel inkludert som en opsjon.
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Posisjonen, roteringen og størrelsen til grafikken er
ukjent.

Bruke registermerker til å modifisere posisjonen,
roteringen og skalaen til utkuttingen.

Full kompensasjon
Når dette er valgt, justerer iPC posisjonene til hvert punkt på hver kurve individuelt i henhold til posisjonene
til de tre registermerkene som ligger nærmest punktene.
Denne funksjonen kompenserer for alle typer fordreining, inkludert: offset, skala, rotering, skjevhet og
kombinasjoner av disse. Full kompensasjon tilbyr det høyeste nivået av kompensasjon som er tilgjengelig,
og sørger for det best mulig samsvar mellom kuttesporet og den trykte grafikken.

Posisjon og form på grafikken er ukjent Bruke registermerker til å omberegne formen på
grafikken.

6.6.4.   Om Kompensasjonstyper

En registreringstype velges for hver jobb (Åpnet jobb->Produksjonsoppsett->Registrering).
Jobber som trykkes med stort utfall (bleed), eller jobber som må overholde en eksakt samlet størrelse eller
inneholder kutt som må overholde en eksakt relativ størrelse, kan kreve bruk av Plassering, Registrer kurve,
Registrer lag.
Noen få registreringsmerker rundt ytterkanten av hvert spor eller gruppe av spor gir tilstrekkelig informasjon
for disse registreringstypene.
Jobber som krever presis kutt mot print-registrering eller en presis yttergrensebredde, må produseres med
full kompensasjon.
Ustabile materialer som for eksempel fleksibel eller pålimt grafikk vil også som regel kreve full
kompensasjon for at registreringen skal skje på riktig måte. Men fleksibelt materiale strekkes ofte. Noen
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applikasjoner krever at originalstørrelsen beholdes. I disse tilfellene, og spesielt hvis jobben er lengre enn
bordet, anbefales Registrer kurve som kompensasjonstype.
Jobber som er produsert med tradisjonelle trykketeknikker, for eksempel rastertrykk, inneholder mest
fordreining.
Digitalt trykte jobber inneholder generelt mindre fordreining, men nøyaktigheten kan variere fra skriver til
skriver. Produksjon av digitalt trykte jobber med små toleranser krever fortsatt kompensering, særlig hvis
jobben er trykt på et fleksibelt materiale.

6.7.   Forberedelse av filer for iPC

6.7.1.   Filtyper

 iPC-inputfiler

Følgende filtyper er tilgjengelig for iPC-import:
• iPC-filer: .cut, .script, .cgf, .layout, .queue.
• Kurvefiler: .acm, .ard, .mfg, .dxf, .ai, .pdf, .cf2, .ds2., .cfg.
• Pakkefiler: .dfscut, .zip.
Adobe Illustrator® brukes svært ofte til filforberedelse, men en hvilken som helst vektorbasert design- eller
tegnesoftware som er i stand til å mate ut én eller flere kompatible filtyper, kan brukes.

 iPC-filer, beskrivelse

CUT
En jobb som er lagret som en binær CUT-fil i iPC, inneholder alle innstillinger som er gjort i filen.
Derfor er ingen forhåndsinnstillinger aktive når du importerer slike filer.
Merk: Ofte bruker i-script-filer utvidelsen .cut i stedet for .script.

i-script
Utdata fra i-script  arbeidsflyten.
Inneholder kuttedata separert fra en grafikkfil.
Filtypen for i-script-filer er vanligvis CUT
Du finner mer informasjon i  i-script på side 340 .

.cgf
Et format svært likt i-script, vanligvis kombinert med en JDF-fil i en pakkefil.

.layout
Denne filtypen inneholder et lagret nestet utlegg opprettet med iPC versjon 2.1 eller nyere.
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.queue
En batchproduksjon inneholder flere jobber som skal sekvensproduseres. Filer legges til i batchen via
batchsendermappen, som er angitt under Alternativer -> Koblinger-dialogen.

Pakkefiler
Inkluderer kuttedata i en CGF-fil og metadata i en JDF-fil, muligens også en PNG-fil for
utskriftsforhåndsvisning. Disse filene er zippet sammen. Når de kommer fra DFS-applikasjonen, er filtypen
DFSCUT i stedet for ZIP. Valg av materiale og mappe er deaktivert for pakkefiler. Se del
JDF-arbeidsflyt .

6.7.2.   Definere kuttespor

Hver jobb som importeres til iPC, krever kuttespor, som er vektorkurver bestående av linjesegmenter, kurver
(buer), Bezier-punkter osv. Disse kurvene blir vanligvis opprettet eller definert i designsoftwaren din.
Kuttekvaliteten på de fullførte jobbene er et direkte resultat av kvaliteten på kuttesporene du
oppretter. iPC har en del grunnleggende verktøy for optimalisering av kuttesporkvaliteten og øking av
behandlingshastigheten, men dårlig tegnede spor vil produsere dårlige kutteresultater.
De beste kuttesporene er jevne kurver som føyer seg perfekt rundt både de enkleste og mest kompliserte
detaljene.
Dårlige kuttespor har kurver som vandrer inn og ut av registrering, eller grove kurver som er sammensatt
av et for stort antall punkter. Vektorisering av rastergrafikk skaper ofte dårlige kurver som må forbedres
manuelt før kutting. For å sikre riktig registrering mellom trykt grafikk og kutting, må hvert kuttespor og
registermerke være perfekt justert i forhold til den tilknyttede grafikken og registermerkene i trykkefilen.
Jobber som er generert av Structural Design Systems som ArtiosCAD, vil bli optimalisert for best mulig
kuttekvalitet, og ingen videre optimalisering er nødvendig.

Vanligvis opprettes kutte- og trykkedata samtidig og separeres i to filer før jobben produseres.
Filseparasjonen kan utføres manuelt før trykking, eller, hvis jobben skal trykkes digitalt, vil i-script-
arbeidsflyten  gjøre det mulig for kompatibel RIP-software å automatisk separere filene før utmating til
trykkeenheten.

6.8.   Konfigurer verktøy

Menu Bar->Avansert->Konfigurer verktøy
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Bruk denne funksjonen til å vedlikeholde verktøyoppsettet.
Verktøyoppsettet i denne dialogen brukes som innledende innstillinger når verktøy velges for de ulike
lagene.
Disse innledende innstillingene har to aspekter:
1. Er innstillingen relevant for verktøyet?
2. Hvis ja, hva skal standardverdien være?
Merk at disse innstillingene er omhyggelig definert for hvert verktøy av leverandøren, og bare kvalifisert
personell skal endre dem.

Når det brukes i et lag, kan verktøyoppsettet modifiseres slik at det passer til den enkelte jobben.
Modifisering av verktøyoppsettet innenfor et lag endrer ikke det generelle verktøyoppsettet som
vedlikeholdes fra denne dialogen.

Typen og antallet av parametre i denne dialogen avhenger av det valgte verktøyet.

Vi viser ikke dialoger for hver verktøy, men vi har en liste over parametre som dekker alle verktøy:

Navn
Fra rullegardinlisten velger du verktøyet du vil redigere.
Merk: I rullegardinlisten vises alle verktøy som er mulige.
På kundens anlegg vil vanligvis bare et delsett være tilgjengelig.

Type
Fra rullegardinlisten velger du verktøytypen som brukes til dette verktøyet.
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For noen verktøy vil riktig verktøytype kreves ved bruk av verktøyforhåndsinnstillinger.

Standard verktøyspiss
Velg knivblad, fresebit eller rillehjul for dette verktøyet fra nedtrekksmenyen.

Velositet
Angi maskinhastighet for dette verktøyet.

Akselerasjon
Angi akselerasjonen som skal brukes, som en prosentverdi av maksimal tilgjengelig akselerasjon.

Dybde avhengig av bølgeretning
Hvis dette er aktivert, kan du angi Dybde på tvers av bølge og Dybde langs bølge separat.

Dybde angitt fra topp

Hvis dette er aktivert, er dybden angitt fra toppen av materialet.
Hvis dette er deaktivert, er dybden angitt fra toppen av kutteunderlaget.

Dybde langs

Angi kutte-/rilledybde langs bølgeretningen.
Kan angis i prosent av materialtykkelsen eller i mm/tommer.

Dybde på tvers

Angi kutte-/rilledybde i på tvers av bølgeretningen.
Kan angis i prosent av materialtykkelsen eller i mm/tommer.

Vinkel for verktøyløft
Hvis en retningsendring overskrider denne vinkelen, løftes verktøyet opp i hjørnet.
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Følgende regler gjelder:

• Vinkel for verktøyløft gjelder bare for knivverktøy.
• Standard vinkel for verktøyløft er 30 grader.
MERK!
Vinkel for verktøyløft er 14 grader hvis:

• Verktøyet er en RotaCut-kniv.
• Verktøyet har en Etterslep-verdi.
• Verktøyet har en Sirkeljustering-verdi.
• Verktøyet har en Bredde-verdi.

Stopp ved verktøybytte på side 249
Kjøringen stopper når dette verktøyet velges, systemet venter på operatørens inngripen.
I Editer felt oppgir du teksten som skal vises når kjøringen stopper.
Hvis Editer felt er tomt, vises en standardtekst.

Kniven kutter forbi
Legg til en offset til start- og slutt-punkter på en linje.
Bruk denne funksjonen til å oppnå riktig kutting i hjørner.
Både positive og negative verdier er tillatt.

Konverter bue til linje
Den kan konfigureres i Konfigurer verktøy for alle relevante verktøy.
Funksjonen er også inkludert i Verktøyforhåndsinnstillinger.
Se Konverter bue til linje når radius er mindre enn i avsnittet
Optimaliser form på side 197 .

Rotasjonskompensasjon

Bruk denne parameteren for å optimere kvaliteten til V-notch / Skråkutt i utfordrende materialer og
bruksområder. Denne funksjonen forhåndslaster knivbladet og overvinner mekanisk fleksibilitet i systemet.

Sirkeljustering
Bruk denne parameteren til å justere kvaliteten på en sirkel ved kutting med kniv.
Øk/reduser verdien for å øke/redusere sirkelens radius.
Bruk en testprøve for å finne optimal innstilling.

Bearbeiding fra baksiden
Angi om dette laget skal kjøres på baksiden  av arket.
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Perforeringsmønster
Du blir spurt om:

• Opphold: Angi oppholdslengde
• Land: Angi landlengde
• Kontinuerlig bevegelse: Maskinen beveger seg kontinuerlig mens perforeringsmønsteret genereres.

Derfor er ikke mønsteret eksakt i henhold til mål.

Gjentatt
Du finner mer informasjon under Dybde ved gjentatt kjøring .

6.8.1.   Dybdestyring, verktøy

For enkelte verktøy er største tillatte dybde begrenset:

Verktøy Største tillatte dybde (mm/in.)

HD-rille 5 mm/0,2 in.

Fureverktøy 5 mm/0,2 in.

MicroCut-verktøy 2 mm/0,08 in.

Drillverktøy 2 mm/0,08 in.

Milling Tool 1 mm/0,04 in.
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7.  KOM I GANG

Du finner instruksjoner om installering av software i et eget kapittel – Installere programvare .
Når installeringen er fullført, kan du åpne iPC for første gang.

Start programmet ved hjelp av desktopikonet eller Windows startmenyen.

7.1.   Oppstartssekvens

Hvis pc-en er koblet til et kuttebord, følger du denne oppstartssekvensen:

1. Kontroller at kuttebordet er fritt for hindringer og klart til drift.
2. Slå på strømmen til kuttebordet slik det står beskrevet i brukermanualen til bordet.

3.

På skrivebordet dobbeltklikker du på iPC-ikonet.
4. På kuttebordet utfører du oppstartssekvensen slik det står beskrevet i brukermanualen for bordet.
5. iPC-brukerinterfacet vil nå vises på PC-skjermen, og du er klar til å starte.

7.2.   Nedstengningssekvens

Følg disse trinnene for å stenge ned systemet på riktig måte:

1. Steng ned kuttebordet slik det står beskrevet i brukermanualen for bordet.
2. Lukk iPC med Menu Bar->Fil->Avslutt.
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8.  KLARGJØRING OG KJØRING AV JOBB

MERK: Dette kapitlet beskriver "grunnleggende" jobbforberedelser.

Du finner informasjon om Layout i  Jobbutlegg på side 216 .

 Grunnleggende arbeidsflyt
Standardiser hvert trinn med sikte på å oppnå en
optimal produksjonsflyt:

1 Importer inputfil
Velg Materiale og Tilordning

2 Åpen jobb
Bruk Materiale til å etablere riktig
konfigurasjon av verktøyforhåndsinnstilling,
optimeringsforhåndsinnstilling og
forhåndsinnstilling for produksjon.

3 Modifiser jobboppsettet.
Kontroller at riktig verktøy er montert.
Modifiser om nødvendig jobboppsett, lag og
produksjon.
Jobben er klar for kjøring.

4 Kontroller at materialet er på plass
Materialark – Fastholding med vakuum
Roll feed – Sett inn materiale
Arkmater – Last materiale

5 Trykk på Start for å kjøre
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Det er tre ulike måter å bli klar til produksjon på:
1. Åpne en allerede klargjort og lagret kuttefil og produser.

2. Lag en jobb med forhåndsdefinerte innstillinger:
• Velg et egnet materiale.
• Velg en egnet Mappe.
• Produser.

3. Lag en jobb, manuelle innstillinger:
Dette er et alternativ hvis Materiale ikke har en tilordnet forhåndsinnstilling, eller hvis du vil endre
innstillinger.

• Velg et egnet materiale.
• Velg en egnet Mappe.
• Velg en egnet verktøyforhåndsinnstilling.
• Velg en egnet forhåndsinnstilling for produksjon.
• Modifiser Lag og Produksjon.
• Produser.

Den grunnleggende arbeidsflyten vises i denne figuren:

I de følgende kapitlene beskrives hvert av trinnene.

8.1.   Filimport

8.1.1.   Liste over mine jobber

8.1.1.1 Importer filer til Liste over mine jobber
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Menu Bar->Fil->Åpne fil

Mine jobber-aksjoner->Legg til...

Mine jobber-aksjoner->Aksjoner->Legg til...

MATERIALE

Velg Materiale  når du vil bruke dette ved import av valgt inputfil.
Bruk standardvalget Fra fil, og Material-informasjonen hentes fra en eventuell tilgjengelig inputfil.

Valg av materiale gir deg tilgang til et sett av verktøyforhåndsinnstillinger, samt forhåndsinnstillinger for
produksjon og optimeringsforhåndsinnstillinger egnet for materialet (forhåndsinnstillinger som materialet
er tilordnet til).
Du finner mer informasjon om konseptet Materiale er det viktigste under  Materiale er det viktigste på side
108 .
TILORDNING

Velg Mappe  når du vil bruke dette ved import av valgt inputfil.
De ulike Mappe-valgene angir ulike regler for hvordan informasjon skal konverteres fra inputfilen til iPC
jobben.

8.1.1.2 Alternativer for Mine jobber

Et antall alternativer er tilgjengelig for filene i Liste over mine jobber:
• Oppdater Mine jobber->Jobbinfo
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• Jobbestimater
• Legge til eller fjerne filer fra listen
• Sortere etter ulike parametre
Du finner mer informasjon under Liste over mine jobber .

8.1.2.   Åpen jobb

I Liste over mine jobber dobbeltklikker du på en fil.

Mine jobber-aksjoner->Åpne.
En ny jobb opprettes basert på gjeldende valgte fil i Liste over mine jobber.

Mine jobber-aksjoner->Aksjoner->Åpne.
En ny jobb opprettes basert på gjeldende valgte fil i Liste over mine jobber.

Du finner mer informasjon under Åpnet jobb

8.2.   Åpnet jobb

Job Bar->Velg jobb

Når en jobb åpnes, utheves Jobbfane for åpnet jobb:
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8.2.1.   Layers View / Production View

En rekke visningsmuligheter er tilgjengelig for åpnet jobb:

Definer et zoom-område Zoom inn Zoom ut

Få en jobb til å fylle vinduet Få kuttebordet til å fylle vinduet Vis bordlinjaler
(Produksjonsvisning)

Vis linjalene
(Lag-visning)

Omriss Vis materialstørrelse
(Produksjonsvisning)

Vis parkeringsposisjonen
(Produksjonsvisning)

Vis kurvepunkter
(Lag-visning)

Vis kurveretning
(Lag-visning)

Vis verktøyspor Editer punkter
(Lag-visning)

Vis vakuumsoner
(Produksjonsvisning)

Vis referansepunktet
(Produksjonsvisning)

Roter Jobb med klokken Roter Jobb mot klokken

8.2.2.   Redigere åpnet jobb

En rekke redigeringsmuligheter er tilgjengelig for åpnet jobb:
• Modifiseringer av jobb  – rediger hele jobben.
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• Kurvemodifiseringer  – redigerer valgte kurver.
• Modifikasjon av kurvepunkt  – redigerer punkter på en enkelt kurve.

8.3.   Forberede lag

Produksjonsforberedelse består av to hovedoppgaver:
• Sørg for at oppsett av lag er riktig.
• Sørg for at produksjonsoppsettet er riktig.

8.3.1.   Manuelt oppsett av lag

8.3.1.1 Editer lag
For hvert lag angir du verktøyet og verktøyparametrene du vil bruke.

Du finner mer informasjon under Lag som tilhører åpnet jobb .

8.3.2.   Oppsett av lag med Materiale

Velg Materiale.
Ved å velge et materiale, velger du et forhåndsdefinert sett av verktøyforhåndsinnstillinger tilordnet til
materialet.
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8.3.3.   Oppsett av lag med Verktøyforhåndsinnstilling

Ved å velge Verktøyforhåndsinnstilling kan du:
• Velge en verktøyforhåndsinnstilling fra listen over sist brukte verktøyforhåndsinnstillinger, tilgjengelig

øverst i listen.
• Velg en verktøyforhåndsinnstilling med  Velg veiviser for verktøyforhåndsinnstilling på side 39

Begge valgene gir et oppsett av lag.
Etterpå kan du endre oppsettet av laget, og lagre det:
• Lagre ved å bruke "Lagre som verktøyforhåndsinnstilling".
• Oppdater ved å bruke "Oppdater gjeldende verktøyforhåndsinnstilling".

8.3.4.   Modifiser lag

Du kan modifisere Oppsett av lag.
Du finner mer informasjon under Lag som tilhører åpnet jobb .

8.4.   Klargjøre produksjon

Velg en forhåndsinnstilling for produksjon.

Bruk om nødvendig de tilgjengelige funksjonene til å endre den valgte forhåndsinnstillingen eller til å lage
din egen produksjonsinnstilling.

8.4.1.   Antall kopier

Åpnet jobb->Produksjonsoppsett->Kopier og kvalitet

Fra denne dialogen angir du:

• Kopier – angi antall kopier som skal produseres. Mer informasjon .
• Nøyaktighet – velg ønsket ytelse. Mer informasjon .
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8.4.2.   Materialhåndtering

Åpnet jobb->Produksjonsoppsett->Materialhåndtering

Se del  Forhåndsinnstillinger for bord på side 136 .

8.4.3.   Registrering

Åpnet jobb->Produksjonsoppsett->Registrering

Fra denne dialogen angir du:
• Registreringstype – velg å bruke registermerker, hjørnedeteksjon, hjørner og regmerker,

undersideregistrering eller bordlinjaler.
Du finner flere detaljer i  Registreringstyper på side 72 .

Bruk registermerker
• Kompensasjonstype – velg kompensasjonstype.
• Søkeområde – velg størrelsen på området der kameraet skal søke etter registermerker.
• Be om bekreftelse for første merke – vent alltid på bekreftelse ved det første registermerket i en jobb.
• Tilpasset registrering – velg om du ønsker optimalisering av registrering; høy hastighet eller høy

Nøyaktighet.

Bruk hjørnegjenkjenning
• Arkposisjon – angi avstanden fra Hovedreferansepunkt til det omsluttende rektangelet for jobben.
• Sjekk avstand til hjørne – angi måleavstanden som skal brukes.
• Sjekk retning – velg retningen det skal måles i.
• Deteksjonsmodus – velg deteksjonsmodusen som skal brukes.
Du finner mer informasjon i  Registrering på side 72 .

8.4.4.   Posisjon

Åpnet jobb->Produksjonsoppsett->Posisjon
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Fra denne dialogen angir du:
• Referansepunkt – velg hvilket referansepunkt du vil bruke.
• Remove Internal Offset (Fjern innvendig offset) – Nedre venstre hjørne av åpnet jobb blir plassert i

gjeldende valgte referansepunkt + materialposisjon + jobbforskyvning.
• Offset.

Offset deles opp i to forskjellige seksjoner: Materialposisjon og Jobb-offset.
Materialposisjon – Oppgi en X- og Y-offset for arket relativt til det valgte referansepunktet.
Jobbforskyvning – Oppgi en offset for jobbomrisset relativt til hjørnet av arket.

Du finner mer informasjon i  Posisjon på side 76 .

8.4.5.   Steg og gjenta

Åpnet jobb->Produksjonsoppsett->Steg og gjenta

Fra denne dialogen angir du antall kopier langs X og Y som skal legges ut på ett bord.
Angi verdi for Trinn eller Åpning.
Du finner mer informasjon i  Steg og gjenta på side 78 .

8.4.6.   Parkering av verktøyhode

Åpnet jobb->Produksjonsoppsett->Parkeringsposisjon

Angi en parkeringsposisjon for bruk etter at en jobb er fullført.
Du finner mer informasjon i  Parkering av verktøyhode på side 79 .

8.5.   Lagre jobb

På et hvilket som helst stadium i Produksjonsforberedelse-prosessen kan du lagre åpnet jobb for senere
bruk:

Menu Bar->Fil->Lagre jobb

Menu Bar->Fil->Lagre jobb som...

Åpnet jobb lagres i iPCs CUT-format.
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Det anbefales at du alltid lagrer jobben når modifikasjoner i lag, Produksjonsoppsett eller geometri er gjort
i iPC.
All relevant informasjon beholdes i CUT-format, noe som ikke er tilfellet for eksterne formater.
Når du vil åpne en lagret jobbfil, bruker du de standard Åpne en fil-funksjonene.

8.6.   Kjøre en jobb

Noen enkle eksempler på kjøring av en jobb er beskrevet nedenfor. Mer komplekse jobber finnes her:
Avanserte jobbalternativer på side 216 .

8.6.1.   Kjør en jobb

Når du vil starte en åpen jobb, trykker du på Start på operatørpanelet.

Kjøringen starter hvis:

- Kuttebordet er oppe og i gang, klart til kjøring
Se brukermanualen for kuttebordet.

- Jobben er riktig forberedt
Se  Klar for kjøring på side 37 .

8.6.2.   Kjøre en jobb, ingen registrering

Dette er trinnene du må følge når du skal kjøre en jobb uten å bruke registermerker:
1. Jobben inneholder ikke noe regmerke-lag.
2. Plasser materialarket på kuttebordet.
3. Hvis du bruker et fast referansepunkt, må du plassere materialarket riktig i forhold til referansepunktet.

Hvis slike er tilgjengelig, anbefaler vi å bruke bordlinjaler til dette formålet.
4. Hvis brukerdefinert referansepunkt brukes, må du kontrollere at referansepunktet er riktig plassert på
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arket.

Du finner mer informasjon i brukermanualen for kuttebordet.

8.6.3.   Kjør en jobb, les justeringsmerker

Dette er trinnene du må følge når du skal kjøre en jobb ved bruk av registermerker:
1. Jobben inneholder et regmerke-lag med Verktøytype = kamera.
2. Registrering med registermerker aktiveres.
3. En passende kompensasjonstype velges.

8.6.3.1 Bekrefte registermerke

Velg mellom:
• Automatisk kameradeteksjon
• Manuell registrering

Det er viktig at registermerket på materialet er det
samme som det som er uthevet i jobbvisningen
Jogg til riktig merke ved hjelp av piltastene eller
operatørpanelet.
Bekreft når du finner riktig merke.

Bekreft at dette er riktig registermerke
Bekreftelsen kan gjøres ved hjelp av:
• Enter på PC-tastaturet.
• Start på operatørpanelet.

Flytt mellom registermerker
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Flytt til siste registermerke

Flytt til første registermerke

8.6.3.2 Justering av kamerainnstillinger

Registreringsdialog > Kamerainnstillinger

For optimal tilpassing til ulike materialer er
glidebrytere for justering av kameraets lysstyrke og
kontrast enkelt tilgjengelig.

8.6.4.   Kjøre en jobb, registrering ved hjelp av laserpeker

Hvis ikke kamera er tilgjengelig, brukes laserpekeren til registrering.
Disse trinnene skal følges
1. Jobben inneholder et regmerke-lag med Verktøy = kamera.
2. Registrering med registermerker aktiveres.
3. En passende kompensasjonstype velges.
Laserpekeren brukes som pekeenhet.

8.6.5.   Kjøre en jobb med Hjørnedeteksjon
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Åpnet jobb->Produksjonsoppsett->Registrering->Registreringstype->Hjørnedeteksjon

Dette er trinnene du må følge når du skal kjøre en jobb ved bruk av hjørnedeteksjon:
1. Jobben har en definert forskyvning mellom kanten på arket og geometrien (omsluttende rektangel).

Avstanden angis som Produksjonsoppsett->Posisjon->Offset.
2. Registrering med hjørnedeteksjon aktiveres.
3. Du finner mer informasjon i  Bruk hjørnegjenkjenning på side 74 .
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9.  EDITER JOBB, AVANSERT

All tegning og redigering (editering) av kurver utføres vanligvis i CAD systemet / softwaren for
jobbforberedelse før filen importeres til iPC.
iPC er ikke laget som et designprogram, men har likevel en del grunnleggende verktøy som du kan bruke til å
gjøre mindre endringer på importerte filer.
Verktøyene er gruppert i tre ulike nivåer:

• Modifiseringer av jobb
• Kurvemodifiseringer
• Modifikasjon av kurvepunkt

9.1.   Modifiseringer av jobb

Modifisering av jobb-funksjonene modifiserer Åpnet jobb som en helhet.

9.1.1.   Roter 90 grader cw

Menu Bar->Jobb->Roter 90 grader cw

Åpnet Jobb roteres 90 grader med klokken.

9.1.2.   Roter 90 grader ccw

Menu Bar->Jobb->Roter 90 grader ccw

Åpnet Jobb roteres 90 grader mot klokken.

9.1.3.   Speilvend horisontalt

Menu Bar->Jobb->Speilvend horisontalt
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Åpnet jobb speilvendes horisontalt.

9.1.4.   Speilvend vertikalt

Menu Bar->Jobb->Speilvend vertikalt

Åpnet jobb speilvendes vertikalt.

9.1.5.   Fjern doble linjer og optimaliser sekvens

Menu Bar->Jobb->Fjern doble linjer og optimaliser sekvens

Vi vil forklare denne funksjonen med et eksempel:
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Vi har en jobb som består at et sett av firkanter
som er programmert til å bli utført én etter én.

Bruk Fjern doble linjer og optimaliser sekvens-
funksjonen til å:

• Forbedre kuttekvaliteten ved å fjerne doble
linjer.

• Forbedre kuttekvaliteten ved redusere antall
hjørnepasseringer.

• Forbedre den generelle ytelsen ved å redusere
verktøyoperasjoner og hjørnepasseringer.

• Forbedre den generelle ytelsen ved å redusere
antall verktøyløft.

Linjesegmenter langs rette linjer vil bli kjørt ett
etter ett.

Alle X-akselinjer vil bli kjørt først.

Deretter kjøres Y-akselinjene.

9.1.6.   Fjern doble linjer og bind sammen over gap

Menu Bar->Jobb->Fjern doble linjer og bind sammen over gap

Vi vil forklare denne funksjonen med et eksempel:
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Vi har en jobb som består at et sett av firkanter
som er designet til å bli utført én etter én.
Det er et gap (en åpning) mellom de ulike
firkantene.
Linjene kan forlenges på tvers av gapene, da disse
områdene er avfall.

Bruk Fjern doble linjer og bind sammen over gap-
funksjonen til å:

• Forbedre kuttekvaliteten ved å fjerne doble
linjer.

• Forbedre kuttekvaliteten ved redusere antall
hjørnepasseringer.

• Forbedre den generelle ytelsen ved å redusere
verktøyoperasjoner og hjørnepasseringer.

• Forbedre den generelle ytelsen ved å redusere
antall verktøyløft.

Linjesegmenter langs en rett linje vil bli knyttet
sammen til én sammehengende linje.

Alle X-akselinjer vil bli kjørt først.

Deretter kjøres Y-akselinjene.

MERK: Den maksimale åpningsstørrelsen som tillater bruk av denne funksjonen, er 12 mm / 0,47 in.

Funksjonen vil ta lang tid hvis jobben er kompleks.

Den er mest egnet for Steg og gjenta, som vist her.
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9.1.7.   Optimaliser for produksjon

Menu Bar->Jobb->Optimaliser for produksjon

I Optimaliser for produksjon-dialogen velger du Optimaliseringstype:

• Optimalisering, standard på side 117
• Optimalisering for prøvelaging på side 119
Merk: Optimaliseringstype=Ingen optimalisering er tilgjengelig bare som en del av
Optimeringsforhåndsinnstilling.

9.1.7.1 Standardoptimering

Standard optimalisering brukes hovedsakelig for å optimalisere filer som brukes i en grafisk arbeidsflyt.

Knytt sammen kurveelementer

Kurvesegmenter som er nær ved hverandre, knyttes sammen.
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Velg Knytt sammen kurveelementer for å:

• Forbedre ytelsen.
• Forbedre kuttekvaliteten.
Angi d = Største lengde når sammenknytting av kurver er tillatt.

Ignorer små kurveelementer
Små, frittstående kurver utelates.
Velg Ignorer små kurveelementer for å:

• Fjerne uønskede kurver og utilsiktede punkter.
• Forbedre ytelsen.
• Forbedre kuttekvaliteten.
Angi d = maksimal størrelse på kurvesegmenter som kan utelates.

Unngå overkutt

Linjene kuttes og retningen modifiseres hvis vinkelen er over en angitt grense.
Formålet er å unngå synlig overkutting.

Definer kurveretning
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Angi en generell regel for kurvekjøringsretning.
Typisk bruk:
Ved fresing får ofte den venstre siden av sporet en glattere overflate enn den høyre siden.
Bruk denne funksjonen til å optimalisere kvaliteten på produktet.

Snu kurveretning for innvendige kurver

Angi en generell regel for kurvekjøringsretning.
Dette er en utvidelse av Definer kurveretning-funksjonen, se ovenfor.
Hvis den blå delen er produktet og du ønsker en glatt overflate på innsiden og utsiden, må du snu
kurveretningen for den innvendige kurven.

9.1.7.2 Optimalisering for prøvelaging
Optimalisering for prøvelaging brukes vanligvis for å oppnå best mulig kutte- og rillekvalitet for bølgepapp-
og kartong-design.
Vær oppmerksom på følgende:

• De fleste Prøvelaging-operasjoner brukes bare på Lag-type-kutting og -rilling.
• Relevansen av denne funksjonen avhenger av om det er utført noen form for optimalisering under

skrivingen fra CAD-softwaren / softwaren for jobbforberedelse.
Funksjonene som er tilgjengelig i Optimaliser for prøvelaging, tilsvarer optimaliseringsfunksjonene i
ArtiosCAD fra Esko.

Velg parametre i følgende kategorier:

• Generelt  – generelle optimaliseringsfunksjoner.
• Round Slots  – funksjoner for å unngå riveskader i smale spor.
• Overcut & Corners  – funksjoner for å unngå riveskader og overkutting i hjørner.
• Over-Crease  – funksjoner for å forbedre ytelsen under rilling.
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GENERAL

Rille kutt tilbake og Perf.hjul kutt tilbake

Bedre Rille / Perf.hjul-kvalitet; unngå rillelinjer utenfor ønsket posisjon.
d – avstand som skal brukes ved forkorting av linjene.

Legg til et lag for et andre verktøy for tverrbølge
Et nytt lag for Cross grain crease opprettes.
Ved å legge til et separat lag får du et mer fleksibelt oppsett for rilling langs eller på tvers av bølgeretningen,
for eksempel flere typer Angi verktøy.

Cut across gaps
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Bedre ytelse.

MERK: Cut across gaps vil ta lang tid hvis jobben er kompleks.

Den er mest egnet for Steg og gjenta.

Knytt sammen kurveelementer

Kurvesegmenter som er nær ved hverandre, knyttes sammen.
Angi største lengde på åpne kurver som skal kuttes som én kurve.
Velg Knytt sammen kurveelementer for å:

• Forbedre ytelsen.
• Forbedre kuttekvaliteten.
Angi d = Største lengde når sammenknytting av kurver er tillatt.

Ignorer små kurveelementer
Små, frittstående kurver utelates.
Velg Ignorer små kurveelementer for å:

• Fjerne uønskede kurver og utilsiktede punkter.
• Forbedre ytelsen.

                                                                                                                                                                                                           178 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



• Forbedre kuttekvaliteten.
Angi d = maksimal størrelse på kurvesegmenter som kan utelates.
RUNDE SLISSER

Avrundet slissemetode, kontinuerlig skjæring

Risiko for riving i materialet.
d – Tear Distance. Den maksimale avstanden der Round slot method vil brukes.
a – Tear Angle. Den maksimale vinkelen der Round slot method vil brukes.

Avrundet slisse, snu siste linje
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Risiko for riving i materialet reduseres.

Avrundet slisse, skjær kort linje til slutt

Risiko for riving i materialet reduseres.
OVERCUT & CORNERS
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Snu ved T-kryss

Risiko for riving i materialet reduseres.

Split Lines connection Corners

Forbedre kuttekvaliteten i hjørner.

Automatically round corners
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Forbedre kuttekvaliteten i hjørner.
r – Radius. Hjørneradius.
L – lengde på tilstøtende linjesegmenter. Denne funksjonen vil brukes på hjørner der L er over den angitte
verdien.
OVERRILLING

Maximum Length of Cut to Over-crease

En rillelinje vil fortsette på toppen av en kuttelinje.
Bedre ytelse.
L – maksimal lengde på linjeelementet der denne funksjonen vil brukes.

Maximum gap to over-crease
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En rillelinje vil fortsette over et gap.
Bedre ytelse.
L – maksimal lengde på gap der denne funksjonen vil brukes.

9.1.8.   Fjern innvendig offset

Menu Bar->Jobb-> Remove Internal Offset (Fjern innvendig offset)

Fjern innvendig offset

Enhver offset fra (0,0) som brukes i inputfilen, fjernes. Nedre venstre hjørne av åpnet jobb blir plassert i
gjeldende valgte referansepunkt + materialposisjon + jobbforskyvning. Hjørnet er nedre venstre hjørne
av det omgivende rektangelet. Funksjonen er hovedsakelig relevant for jobber opprettet med Fil-Ny. For
jobber importert til iPC, blir offset i filen ignorert eller konvertert til jobbforskyvning ved åpning, avhengig
av innstillingen i optimeringsforhåndsinnstilling. Remove Internal Offset er derfor bare relevant hvis (deler
av) jobben er fjernet, flyttet eller skalert i iPC.

                                                                                                                                                                                                           183 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



9.1.9.   Flytt åpne kurver til separat lag

Menu Bar->Jobb->Flytt åpne kurver til separat lag

Enkelte funksjoner, slik som Rensing ved bruk av Freseverktøy, krever lukkede kurver for å fungere riktig.
Bruk denne funksjonen til å skille åpne kurver fra lukkede kurver.

9.2.   Kurvemodifiseringer

Kurvemodifiseringer utføres på valgte kurver i en åpen jobb.

9.2.1.   Velg en kurve

Velg en kurve

Bruk musepekeren til å velge kurven du vil modifisere.
Den valgte kurven utheves.

Velg flere kurver

1) Hold Ctrl nede og bruk musepekeren til å velge kurvene du vil modifisere.
2) Bruk musepekeren til å tegne et rektangel rundt de ønskede kurvene.
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De valgte kurvene utheves.

9.2.2.   Flytt...

Menu Bar->Kurver->Flytt...

Ctrl+M

Den angitte retningen gjelder den valgte Retning for lagvisning/produksjonsvisning.
Hvis standardvisningen er valgt, er dette +X-retningen.

Hvis standardvisningen er valgt, er dette +Y-retningen.

Velg mellom Avstand og Posisjon:

Avstand
Angi avstanden som valgte kurver skal flyttes.

Posisjon
Angi de nye koordinatene (X og Y) for valgte kurver.
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Anker
Velg Ankerpunkt for de nye koordinatene (X og Y).

Midten av geometri
De angitte koordinatene er relative til midten av valgte kurver:

Kurvenes nedre venstre hjørne
De angitte koordinatene er relative til nedre venstre hjørne av valgte kurver:

Behold originalen
De opprinnelige valgte kurvene beholdes uendret. En kopi av de valgte kurvene tas og er klar til å flyttes:
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9.2.3.   Flytt geometri

Menylinje->Kurver->Flytt geometri

Alt + Venstre, Alt + Høyre, Alt + Opp, Alt + Ned

Bruk pilene på tastaturet til å flytte valgte kurver:

9.2.4.   Skaler kurve

Menu Bar->Kurver->Skala...

Ctrl+T
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Skaler etter faktor eller størrelse:

Skaler
Angi en skaleringsfaktor som skal brukes ved skalering av valgte kurver.

Størrelse
Angi den nye, generelle størrelsen for valgte kurver.

Behold høyde/breddeforhold
Når dette er valgt, beholdes X/Y-forholdet til de opprinnelige kurvene.

Skaler fra midten av geometrien
Skaleringen utføres relativt til midten av valgte kurver:
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Skaler fra nedre, venstre hjørne i geometrien
Skaleringen utføres relativt til nedre venstre hjørne av valgte kurver:

Behold originalen
De opprinnelige valgte kurvene beholdes uendret.
En kopi av de valgte kurvene tas og er klar til skalering.

9.2.5.   Speilvend kurve

Menu Bar->Kurver->Speilvende...

Ctrl+Shift+M

                                                                                                                                                                                                           189 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



Speilvender/vender valgte kurver i samsvar med de valgte alternativene.
Kurver kan speilvendes vertikalt eller horisontalt.

Vertikalt (opp/ned)
Angi vertikal speilvending.

Horisontalt (venstre/høyre)
Angi horisontal speilvending.

Midten av valgt geometri
Den valgte speilvendingen utføres i midten av valgte kurver:
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Midten av all geometri
Den valgte speilvendingen utføres i midten av Alle kurver:

Midten av arbeidsområdet
Den valgte speilvendingen utføres i midten av det faktiske arbeidsområdet:

Behold originalen
De opprinnelige valgte kurvene beholdes uendret.
En kopi av de valgte kurvene tas og er klar til speilvending.

9.2.6.   Roter kurve

Menu Bar->Kurver->Roter...

Ctrl+Shift+R

                                                                                                                                                                                                           191 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



Merk: Rotering av kurver eller av hele jobben endrer ikke bølge/fiber-retningen til jobben.
Hvis du imidlertid ønsker å endre bølge/fiber-retningen, kan du gjøre dette fra Menu Bar->Jobb->Roter 90o

cw eller ccw.

Med klokken/mot klokken
Roteringsretning.

Midten av valgt geometri
Roteringen utføres rundt midten av valgte kurver:
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Midten av all geometri
Roteringen utføres rundt midten av alle kurver:

Midten av arbeidsområdet
Roteringen utføres rundt midten av arbeidsområdet:

Behold originalen
De opprinnelige valgte kurvene beholdes uendret. En kopi av de valgte kurvene tas og er klar til rotering.

9.2.7.   Slå sammen kurver

Menu Bar->Kurver->Slå sammen...
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Flere overlappende kurver kan slås sammen til én enkelt sammenhengende kurve ved hjelp av Slå sammen
kurver-funksjonen.
Dette kan være nyttig hvis du vil lage én enkelt form ut fra flere objekter, for eksempel overlappende
bokstavformer.

Erstatt eksisterende geometri
De nye kurvene erstatter eksisterende kurver:

Lag et nytt lag
De nye kurvene plasseres i et nytt lag.
Oppgi navnet på det nye laget.

9.2.8.   Snu kurveretning

Menu Bar->Kurver->Snu kurveretning

Ctrl+Shift+I

Kjøreretningen for valgte kurver snus.
Denne funksjonen er nyttig i kombinasjon med andre Rediger-funksjoner, for eksempel Del en kurve, med
sikte på optimalisering av kutteretninger.
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9.2.9.   Inn-spor/ut-spor

Menu Bar->Kurver->Inn-spor/ut-spor

Se  Inn-spor/ut-spor på side 282  for en beskrivelse av parameterne.

9.2.10.   Verktøyoffset

Menu Bar->Kurver->Verktøyoffset...
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9.2.10.1 Verktøyoffset

Verktøyoffset kan brukes til å oppnå riktig størrelse på sluttproduktet når du bruker fres.
Merk at kompenseringen for diameteren på fresebiten vanligvis gjøres med Lag-parametreneVerktøyoffset
og Verktøydiameter.
Hovedformålet ved å bruke denne Rediger-funksjonen er å ta vare på Offsetverdi for lag-verdiene for
senere bruk.
Kan også brukes til for eksempel å legge til et lag for knivkutting med en bestemt offset utenfor et Kiss Cut-
lag.

Verktøydiameter
Angi diameteren til verktøyet som skal brukes. Offset-verdien settes til halve diameteren.

Hvor
Angi om verktøyet skal være på utsiden eller på innsiden av den lukkede kurven.
Wash-out. Se nedenfor.
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Fres bort små kurver
Wash-out er en funksjon som brukes til å frese opp hele området av en lukket kurve i relativt store biter.
Dette er nyttig fordi avfall i småbiter kan blokkere sugesystemet.
Bruk denne funksjonen til å viske ut alle lukkede kurver mindre enn terskelverdien.
Du finner mer informasjon nedenfor.

Retning
Angi kjøreretningen for verktøyet.

Erstatt eksisterende geometri
De nye kurvene erstatter eksisterende geometri:

Lag et nytt lag
De nye kurvene plasseres i et nytt lag.
Oppgi navnet på det nye laget.

9.2.10.2 Wash-out

Menu Bar->Kurver->Verktøyoffset->Hvor->Wash-out

Wash-out er en funksjon som brukes til å frese hele området av en lukket kurve.
Bruk denne funksjonen til å frese ut valgt kurve.

9.2.11.   Optimaliser form

Menu Bar->Kurver->Optimaliser form...
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Optimalisering forbedrer kutteytelsen for kurver ved å tegne dem på nytt som linjer og kurver i henhold til
en angitt toleranse.
Kurver optimaliseres automatisk under produksjonen, men Optimaliser geometri-funksjonen kan brukes til
optimalisering av kurver før produksjonen skjer, og gir bedre kontroll over denne optimaliseringen.

Toleranse
Kurvene optimaliseres automatisk ved hjelp av den angitte toleransen.
En lav verdi opprettholder kvaliteten i inputfilen.
En høy verdi øker ytelsen, men kuttekvaliteten kan bli redusert, avhengig av den spesifikke geometrien og
materialet som brukes.

Del lange linjer
Denne funksjonen deler en (lang) linje i linjesegmenter av en angitt lengde.
Et eksempel:
Du skal kutte et stort rektangel i et fleksibelt materiale med store krav til Print til kutting-justering.
Med bare kompensering til hjørnene av rektangelet blir resultatet ikke optimalt, til tross for stort antall
registermerker.
Kortere linjer muliggjør en mer presis Print til kutting-justering.
Merk: Del lange linjer kan brukes på alle jobber fra Menu Bar->Rediger->Alternativer->Produksjon.

Konverter bue til linje når radius er mindre enn
Denne funksjonen konverterer buen i små linjesegmenter med et knivløft mellom hvert segment. Når
aktivert, brukes optimaliseringen å alle buer som er mindre enn den angitte radiusen.
Bruk denne funksjonen ved kutting av små radiuser i tykt materiale. Dette vil hindre forvrengning eller at
knivspissen brekker ved kutting av buen.

Lag skarpe hjørner
Avrunda hjørner med en angitt radius konverteres til skarpe hjørner.

Lag runde hjørner
Skarpe hjørner konverteres til avrunda hjørner med en angitt radius.
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Erstatt eksisterende geometri
De nye kurvene erstatter eksisterende kurver:

Lag et nytt lag
De nye kurvene plasseres i et nytt lag.
Oppgi navnet på det nye laget.

Kurve til linje

Kurve til linje gjelder bare knivverktøy.
Radiusen er maksimumsradiusen der Kurve til linje-funksjonen blir utført.
Vinkelparameteren for rette linje er fast.
Hovedformålet med denne funksjonen er å minimere vinkel- og sidekrefter mot kutteknivbladet.
Dette oppnås ved å dele sirkler inn i rette linjer, som vist ovenfor.
Kniven løftes i hjørnet mellom de to linjene, og flyttes til enden av den andre linjen. Der senkes kniven for å
kutte tilbake til første linje.
Gjennom dette oppnår vi:

• Knivbladet roteres i løftet posisjon.
• Knivbladet senkes på materialet der det ikke er noen kutt fra før.

MERK: Denne funksjonen vil redusere kuttehastigheten betydelig.

9.2.12.   Fjern geometri

Menu Bar->Kurver->Fjern geometri...

Del

Fjern valgt kurve.
Bekreft for å fullføre:
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9.3.   Modifikasjon av kurvesegmenter

9.3.1.   Velg et kurvesegment

9.3.1.1 Velg mode for punkteditering

Toolbar->Editer punkter

Menu Bar->Kurver->Editer et punkt

9.3.1.2 Velg et kurvesegment
Velg et kurvesegment med musepekeren:

9.3.1.3 Meny for editering av kurvesegmenter
Mens du peker på kurvesegmentet, trykker du på høyre museknapp.
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Meny for editering av kurvesegmenter vises:

• Legg til et hjørne
• Legg til kurve
• Legg til Bezier
• Del en kurve
• Lukk kurven
• Legg til et registermerke

9.3.2.   Legg til et hjørne

Valgt kurvesegment->Menyen på høyre museknapp->Legg til et hjørne

Legg til et hjørnepunkt i gjeldende posisjon.
Gjeldende posisjon – bruk musepekeren og pek på en posisjon på valgt kurve.

9.3.3.   Legg til kurve

Valgt kurvesegment->Menyen på høyre museknapp->Legg til kurve

Legg til et kurvepunkt i gjeldende posisjon.
Gjeldende posisjon – bruk musepekeren og pek på en posisjon på valgt kurve.

9.3.4.   Legg til Bezier

Valgt kurvesegment->Menyen på høyre museknapp->Legg til bezierkurve

Legg til et Bezier punkt i gjeldende posisjon.
Gjeldende posisjon – bruk musepekeren og pek på en posisjon på valgt kurve.

9.3.5.   Del en kurve

Valgt kurvesegment->Menyen på høyre museknapp->Del en kurve

Valgt kurvepunkt->Menyen på høyre museknapp->Del en kurve
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Fjern kurvesegment
Fjern kurvesegmentet som du peker på.

Åpning
En åpning (et gap) med Åpningsstørrelse-lengden settes inn på gjeldende posisjon.
Gjeldende posisjon – bruk musepekeren og pek på en posisjon på valgt kurve.
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9.3.6.   Lukk kurven

Valgt kurvesegment->Menyen på høyre museknapp->Lukk kurven

Valgt kurvepunkt->Menyen på høyre museknapp->Lukk kurven

Åpen kurve som er valgt, lukkes.

9.3.7.   Legg til et registermerke

Valgt kurvesegment->Menyen på høyre museknapp->Legg til et registermerke

Valgt kurvepunkt->Menyen på høyre museknapp->Legg til et registermerke

Layers View / Production View->Menyen på høyre museknapp->Legg til et
registermerke

Et nytt registermerke opprettes i musepeker-posisjonen:
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X- og Y-posisjon
Angi koordinatene for det nye registermerket.
Verdier du oppgir her, overstyrer musepeker-posisjonen.

Senter/nedre venstre
Angi om koordinatene er relative til senteret eller nedre venstre hjørne av jobben.

Størrelse
Angi størrelsen på det nye registermerket.

Lag
Angi laget for den nye geometrien.
Regmerke-lag er standard.

9.4.   Modifikasjon av kurvepunkt

9.4.1.   Velg et punkt

9.4.1.1 Velg mode for punkteditering

Toolbar->Editer punkter

Menu Bar->Kurver->Editer et punkt
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9.4.1.2 Velg et kurvepunkt
Velg et kurvepunkt med musepekeren:

9.4.1.3 Editer et kurvepunkt-menyen
Mens du peker på kurvepunktet, trykker du på høyre museknapp.
Editer et kurvepunkt-menyen vises:

• Editer et punkt
• Fjern et punkt
• Glatt
• Legg til et registermerke
• Bruk som startpunkt
• Legg til inn-spor/ut-spor
• Del en kurve
• Lukk kurven

9.4.2.   Editer et punkt

Valgt punkt->Menyen på høyre museknapp->Editer et punkt

Flytt valgt punkt til en ny posisjon.

X/Y
Angi koordinatene for den nye posisjonen.
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Type
Angi hjørnetypen:

• Hjørne
• Kurve – det nye punktet er et punkt på en kurve
• Bezier – det nye punktet er et punkt på en Bezier-kurve
• True Type
• Bue
• Tangent

9.4.3.   Fjern et punkt

Valgt punkt->Menyen på høyre museknapp->Fjern et punkt

Det valgte punktet slettes.

9.4.4.   Glatt

Valgt punkt->Menyen på høyre museknapp->Jevn ut

Påvirker kun buer og Bezier-punkter. Reposisjonerer punktet automatisk for å skape en glatt overgang til/fra
nabopunkter.

9.4.5.   Legg til et registermerke

Valgt kurvesegment->Menyen på høyre museknapp->Legg til et registermerke

Valgt kurvepunkt->Menyen på høyre museknapp->Legg til et registermerke

Layers View / Production View->Menyen på høyre museknapp->Legg til et
registermerke
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Et nytt registermerke opprettes i musepeker-posisjonen:

X- og Y-posisjon
Angi koordinatene for det nye registermerket.
Verdier du oppgir her, overstyrer musepeker-posisjonen.

Senter/nedre venstre
Angi om koordinatene er relative til senteret eller nedre venstre hjørne av jobben.

Størrelse
Angi størrelsen på det nye registermerket.

Lag
Angi laget for den nye geometrien.
Regmerke-lag er standard.
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9.4.6.   Bruk som startpunkt

Valgt punkt->Menyen på høyre museknapp->Bruk som startpunkt

Valgt punkt brukes som startpunkt:

9.4.7.   Legg til inn-spor/ut-spor

Valgt punkt->Menyen på høyre museknapp->Legg til inn-spor/ut-spor
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Se  Inn-spor/ut-spor på side 282  for en beskrivelse av parameterne.

9.4.8.   Del en kurve

Valgt kurvesegment->Menyen på høyre museknapp->Del en kurve

Valgt kurvepunkt->Menyen på høyre museknapp->Del en kurve

Fjern kurvesegment
Fjern kurvesegmentet som du peker på.
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Åpning
En åpning (et gap) med Åpningsstørrelse-lengden settes inn på gjeldende posisjon.
Gjeldende posisjon – bruk musepekeren og pek på en posisjon på valgt kurve.

9.4.9.   Lukk kurven

Valgt kurvesegment->Menyen på høyre museknapp->Lukk kurven

Valgt kurvepunkt->Menyen på høyre museknapp->Lukk kurven

Åpen kurve som er valgt, lukkes.
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9.5.   Legg til ny geometri

Layers View / Production View->Menyen på høyre museknapp

Du har følgende menyvalg:
• Legg til et registermerke
• Legg til kvadrat
• Legg til sirkel
• Legg til ellipse
• Legg til et rektangel
Dette er det som skjer når en bruker trykker inn og slipper den høyre museknappen, enten når ingen kurve
er valgt, eller når de klikker bort fra valgte kurve.
Dersom brukeren holder inn høyre museknapp, drar en markering og slipper den, får de alle de samme
meny-elementene unntatt for Legg til et registermerke. Når det gjelder dette, når de velger Legg til kvadrat,
Legg til sirkel, Legg til ellipse eller Legg til et rektangel, vil ingen dialog vises. I stedet tegnes formen i
henhold til størrelsen på markeringen.

9.5.1.   Legg til et registermerke

Valgt kurvesegment->Menyen på høyre museknapp->Legg til et registermerke

Valgt kurvepunkt->Menyen på høyre museknapp->Legg til et registermerke

Layers View / Production View->Menyen på høyre museknapp->Legg til et
registermerke
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Et nytt registermerke opprettes i musepeker-posisjonen:

X- og Y-posisjon
Angi koordinatene for det nye registermerket.
Verdier du oppgir her, overstyrer musepeker-posisjonen.

Senter/nedre venstre
Angi om koordinatene er relative til senteret eller nedre venstre hjørne av jobben.

Størrelse
Angi størrelsen på det nye registermerket.

Lag
Angi laget for den nye geometrien.
Regmerke-lag er standard.
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9.5.2.   Legg til kvadrat

Layers View / Production View->Menyen på høyre museknapp->Legg til et kvadrat

Legg til et kvadrat i musepekerens posisjon.

X- og Y-posisjon
Angi koordinatene for det nye kvadratet.
Verdier du oppgir her, overstyrer musepeker-posisjonen.

Senter/nedre venstre
Angi om koordinatene er relative til midten eller nedre venstre hjørne av jobben.

Størrelse
Angi størrelsen på kvadratet.

Lag
Angi laget for den nye geometrien.

9.5.3.   Legg til sirkel

Layers View / Production View->Menyen på høyre museknapp->Legg til sirkel

Legg til en sirkel i musepekerens posisjon.
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X- og Y-posisjon
Angi koordinatene for den nye sirkelen.
Verdier du oppgir her, overstyrer musepeker-posisjonen.

Senter/nedre venstre
Angi om koordinatene er relative til senteret eller nedre venstre hjørne av jobben.

Størrelse
Angi størrelsen (diameteren) for den nye sirkelen.

Lag
Angi laget for den nye geometrien.

9.5.4.   Legg til ellipse

Layers View / Production View->Menyen på høyre museknapp->Legg til en ellipse

Legg til en ellipse i musepekerens posisjon.

X- og Y-posisjon
Angi koordinatene for den nye ellipsen.
Verdier du oppgir her, overstyrer musepeker-posisjonen.

Senter/nedre venstre
Angi om koordinatene er relative til senteret eller nedre venstre hjørne av jobben.

Størrelse
Angi størrelsen (X/Y) for den nye ellipsen.

Lag
Angi laget for den nye geometrien.
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9.5.5.   Legg til et rektangel

Layers View / Production View->Menyen på høyre museknapp->Legg til et rektangel

Legg til et rektangel i musepekerens posisjon.

X- og Y-posisjon
Angi koordinatene for det nye rektangelet.
Verdier du oppgir her, overstyrer musepeker-posisjonen.

Senter/nedre venstre
Angi om koordinatene er relative til senteret eller nedre venstre hjørne av jobben.

Størrelse
Angi størrelsen (X/Y) for det nye rektangelet.

Lag
Angi laget for den nye geometrien.
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10.  AVANSERTE JOBBALTERNATIVER

10.1.   Steg og gjenta

Åpnet jobb->Produksjonsoppsett->Steg og gjenta

Bruk Steg og gjenta når du ønsker mer enn én kopi av åpnet jobb:

Du finner mer informasjon i  Steg og gjenta på side 78 .

10.2.   Jobbutlegg

10.2.1.   Introduksjon

Min jobb-aksjoner > Lag Layout...

Bruk Jobbutlegg når du vil kombinere ulike design og behandle disse som én jobb.
Vanligvis er denne funksjonen relevant bare for materiale uten trykk.

 Forutsetninger

• Materialet er definert i iPC
• Materialstørrelsen er definert i iPC.
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 Oversikt over Arbeidsflyt

Her er trinnene som må utføres for å lage et utlegg:

 1 Velg et antall jobber i Liste over mine jobber.

 2 Trykk på knappen Lag Layout.

 3 Et jobbutlegg opprettes.
Navnet er "Ny layout 1".

 4 Velg eller endre om nødvendig Materiale og Materialstørrelse.

 5 Endre utlegget. Legg til jobber. Fjern jobber.

 6 Forbered lag og verktøy.

 7 Forbered produksjonssettinger.

 8 Kjør jobben.

 Noen regler

Om Materiale
Vanligvis velger du jobber med samme materiale i et jobbutlegg.
Du kan velge jobber med forskjellig materiale.
Materialet som brukes i den første valgte jobben, brukes som materiale for jobbutlegget.

Bytt mellom Jobbutlegg, Oppsett av lag og Produksjonsoppsett
Den normale arbeidsflyten er fra Jobbutlegg > Oppsett av lag > Produksjonsoppsett.
Avhengig av endringene som gjøres, kan du miste endringer gjort i Oppsett av lag og Produksjonsoppsett
hvis du går tilbake til Jobbutlegg og gjør endringer der.
Du må derfor kontrollere at utlegget er riktig før du fortsetter.
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10.2.2.   Lag jobbutlegg

Velg jobbene du ønsker for utlegget, i Liste over
mine jobber.
Hold nede Ctrl eller Skift for å velge flere jobber.

Klikk på Mine jobber-aksjoner > Lag Layout.

Et nytt jobbutlegg opprettes.

10.2.3.   Jobbutlegg-funksjoner

1 - En ny Jobbfane åpnes, med navnet: Nytt oppsett 1.
2 - En ny Layout-fane opprettes.
3 - I en utleggsjobbliste kan brukeren søke etter, velge eller slippe filer i utlegget.
4 - Materialer og innstillinger
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5 - Forhåndsvisning av utlegg
6 - Utleggsverktøylinje

 Detaljer

3 - Utleggsjobblisten
Denne listen viser de samme jobbene som du ser i Liste over mine jobber.
Standardkolonnene er Jobbnavn, Materiale, Bølge, Kopier og Plassert.
Plassert-kolonnen viser hvilke jobber som er plassert på arket.
Jobbdimensjonene vises også.
Andre kolonner kan velge (klikk med høyre museknapp) og kolonnene kan omsorteres.

4 - Materialer og innstillinger

Velg materialet som skal brukes.
Se Ressursbehandling -> Materiale

Velg materialstørrelsen som skal brukes.

Bølgeretningen for det valgte materialet vises.
Ikonet til venstre angir at ingen bølgeretning er angitt.
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Angi marger og gap

Marger – marker mot kanten på arket.

Angi gap mellom jobber, vertikal akse.

Angi gap mellom jobber, horisontal akse.

Merk: Når du klikker på OK-knappen, brukes innstillingene på Oppsettet

Klikk på Ordne automatisk for å oppdatere layout.
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5 - Forhåndsvisning av utlegg
Utlegget vises på samme måte – samme bordvisningsretning – som i forhåndsvisningen på fanene Lag og
Produksjon.

6 - Utleggsverktøylinje

Zoom-vindu

Zoom inn

Zoom ut

Tilpass til jobben

Tilpass til arket

Tilpass til bordet

Roter 90o til venstre
Valgt jobb roteres 90o til venstre
Avhengig av strukturretningen til den valgte jobben, kan knappen være deaktivert.
Hvis brukere ønsker å rotere jobben likevel, må de først endre strukturretningen til jobben.

Roter 180o til venstre
Valgt jobb roteres 180o til venstre

Ordne automatisk
Alle jobber ordnes automatisk basert på omrisset.
Det tas hensyn til marger og gap.
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Steg og gjenta
Angi Steg og gjenta for én valgt jobb.

Angi antall kopier langs den vertikale aksen.

Angi antall kopier langs den horisontale aksen.

Angi gap mellom kopier, vertikal akse.

Angi gap mellom kopier, horisontal akse.
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Dupliser valgt jobb
Den nye forekomsten av jobben plasseres i henhold til innstillingen for primær fylle-/
stableretning

Horisontal stableretning
Angi primær fylle-/stableretning

Vertikal stableretning
Angi primær fylle-/stableretning

[Delete] Ved å trykke på Delete-tasten, fjernes forekomstene av Valgt jobb umiddelbart.

10.2.4.   Flere Jobbutlegg-funksjoner

 Legge til jobber i et utlegg

Du kan legge til jobber i et utlegg på flere måter:
• Dra og slippe jobber fra Utleggsjobbliste til forhåndsvisningsvinduet for utlegg.

• Dra og slipp jobber fra Liste over mine jobber til Ny utleggsjobbfane.
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•

Velg en jobb i Liste over mine jobber og klikk på Legg til layout.

 Flytte jobber i et utlegg

Velg en jobb og dra jobben rundt på arket.
Jobber kan flyttes utenfor arket eller marginen, men statusen for jobben blir satt til Ikke klar til produksjon.

 Låsefunksjon

Når en jobb flyttes i et utlegg, aktiveres en
låsefunksjon som virker på omrisset til en jobb.
Hvis en jobb er nær en annen jobb, sikrer
låsefunksjonen at jobbene posisjoneres langs
samme linje, horisontalt eller vertikalt.
Låsefunksjon aktiv angis med en heltrukket linje
mellom de to jobbene.
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 Interaktiv Steg og gjenta

Kopieringspekeren vises når markøren er i nærheten av et valghåndtak.

Klikk og dra.
Den opprinnelig valgte jobben vises fremdeles med
et blått omriss, mens gjentakelsesområdet vises i
svart, inkludert håndtakene.
Dra i ønsket retning til ønsket antall kopier er laget.
Slipp håndtaket.

Merknader:

• Når gap er definert, vises gapene når du drar gjentakelsesområdet.
• Interaktiv Steg og gjenta kan bare brukes på én jobb.

 Automatisk sammenslåing av lag

Når du har trykket på Lag-fanen, utføres en sammenslåingsprosess for alle jobbene i utlegget.
Automatisk sammenslåing av lag gjøres basert på vanlige lag-typer. Derfor kan endringene gå tapt hvis du
flytter tilbake fra lag til utlegg.

 Lagre utlegg

Fil > Lagre utlegg som...

To alternativer er tilgjengelig:

Lagre layout som (.layout)
Det lagrede utlegget kan åpnes igjen i Liste over mine jobber som et utlegg.
Ved å lagre som utlegg, går alle lag- og produksjonssettinger tapt.

Lagre utlegg som produksjonsfil (.cut)
All informasjonen lagres i en standard produksjonsjobb.
Når jobben åpnes igjen, er ingen utleggsfunksjoner tilgjengelig.
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10.3.   Jobber som er lengre enn bordet

Hvis en jobb (alle kurver/konturer/former) er lengre enn det fysiske arbeidsområdet, støtter iPC inndeling
av jobben i flere seksjoner. Disse seksjonene genereres automatisk og vises i produksjonsvisningen med en
blå delelinje. Denne funksjonen trengs ofte ved rullmating og produksjon av lange banner.

Denne funksjonen er aktivert og klar til bruk så snart du behandler en jobb som er lengre enn bordet.
Forutsetningen er at
• jobben er lengre enn arbeidsområdet i X-retningen / maskinlengden, men får plass innenfor

arbeidsområdet i Y-retningen.
• Jobb har statusen "Jobb klar til produksjon", og alle korrekte verktøy er installert.
• Kuttebord er utstyrt med belte.

MERK: Anbefalt sentrumsavstand mellom registreringsmerker er 200 mm. Dersom dette ikke er
nøyaktig nok, kan denne avstanden bli redusert.

For å oppnå korrekt. ønsket resultat må du være ekstra oppmerksom på noen viktige innstillinger:
• Standardinnstilling for Jobber som er lengre enn bordet, se avsnittet  Jobber som er lengre enn bordet

på side 290  i avsnittet Konfigurering av iPC.
• Valg av Kompensasjonstyper for Registrering.

• Se  Kompensasjonstyper på side 146 .
• Se Understanding Print compensation for soft signage i Getting best out of iPC

• En rekk alternativer er tilgjengelige når Registrering defineres. Se  -F- Kurveanker på side 74  og  -G-
Ignorer materialrotasjon på side 74  i avsnittet  Bruk registermerker på side 72 .
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For alle jobber hvor Kompensasjonstype Registreringskurve (beholder den opprinnelige kuttestørrelsen
på jobben) brukes, skal deteksjon av skalering og rotasjon for hele jobben utføres basert på lesing av
registermerker kun i den første seksjonen. Hvis ikke, kan ikke kurvenes opprinnelige størrelse og form
opprettholdes. Kutting av slike jobber vil derfor ikke alltid være perfekt ved kutting av tekstiler og andre
ustabile materialer. Vær nøyaktig under utskriftsprosessen for å oppnå best mulig resultat.

10.3.1.   Delelinjer for Jobber som er lengre enn bordet

 Automatisk genererte delelinjer

iPC genererer delelinjer automatisk og finner den mest effektive og pålitelige løsninger for å dele jobben inn
i seksjoner. Delingen foretas ut fra tilgjengelige Registermerker, størrelsen til Jobb og størrelsen til bordet.
Innstillingene avgjør hvorvidt den minste delen kuttes først eller sist.

Ingen Delelinjer genereres før Jobb er klar for produksjon.

 Manuell flytting av delelinjer

Med musen kan delelinjene velges og flyttes. Dette gjøres vanligvis for å kontrollere plasseringen av
skjøtene. Det anbefales å angi Delelinjer mellom kurver og nær enkelte Regmerker.
• Arbeidsområdet definerer den maksimale lengden til en seksjon.
• Det maksimale antallet Delelinjer innen én bordlengde er to.
• Etter hver flytting beregnes hver seksjon på nytt. Ved behov legges Delelinjer til eller fjernes

automatisk.
• Flyttes Startpunkt (Hovedreferansepunkt, Panelreferansepunkt, Jobbforskyvning eller Ark Offset),

genereres nye Delelinjer. Pass på at Startpunktet er korrekt angitt før manuelle endringer utføres.

MERK: Hvis kameraet finner første Registermerke i en posisjon lenger inn i + x enn definert av
Referansepunkt og offset på Produksjonsfanen, kan en ekstra matelinje legges til foran første
seksjon. Den ekstra Delelinjen legges til i tilfeller der den første seksjonen ender opp utenfor
bordområdet.

Eksempel med Jobber som er lengre enn bordet:
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Kutting i seksjon en Kutting i seksjon to

10.3.2.   Alternativer for Jobber som er lengre enn bordet

Tre parametere er tilgjengelig for Jobber som er lengre enn bordet:
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• Tvang overlappende kutt mellom feeder
• Forlenger kuttebanene slik at de overlapper med avstanden som er oppgitt. Dette sikrer at leddet

mellom rammene er kuttet helt, selv om materialet er ujevnt. Dette kan være spesielt virksomt for
tekstiler, for å sikre at ingen fibre blir etterlatt mellom hver mating.

• Buffer for registreringsmarkør på tvers av feeder
• Definerer et minimumsområde for buffring for alle rammer etter første ramme slik at

nøkkelregistreringsmerker kan leses av på nytt etter mating. Dersom avstanden mellom
registreringsmerker er større enn den oppgitte avstanden, vil iPC automatisk foreslå en større verdi
basert på avstanden mellom registreringsmerkene. Matelengden og de påfølgende rammelengdene
reduseres automatisk for å ta høyde for bufferområdet.

• Kuttebuffer for materialutstrekning
• Definerer et bufferområde på baksiden av bordet for å ta høyde for strekk i materialet for trykket

grafikk. Maks rammlengde reduseres etter angitt avstand slik at den trykte jobben er lengre enn
kuttfilen, hver ramme kan fortsatt kuttes innenfor arbeidsområdet.

10.4.   Quick Box, ArtiosCAD-standarder

10.4.1.   ArtiosCAD Standarder, innledning

Åpne fra ArtiosCAD-standarder er et tillegg til iPC-kontrollprogramvaren for Kongsberg kuttebord.
Formålet med programmet er å tilby en enkel arbeidsflyt for forberedelse og produksjon av standardesker i
bølgepapp og brettepapp.
Løsningen er basert på en CAD-X-implementering der det brukes ArtiosCAD fra Esko-funksjoner til å velge en
design fra et bibliotek, velge dimensjoner og generere en kuttefil.
Kuttefilen åpnes automatisk i iPC, klar til å kuttes på bordene.
Funksjonen forutsetter at ArtiosCAD er installert og konfigurert for CAD-X på bord-pc-en. Dette er inkludert i
iPC-installasjonen.
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En lisensnøkkel kreves for å kunne åpne fra ArtiosCAD Standarder.

10.4.2.   Arbeide med ArtiosCAD-standarder

Menu Bar->Fil->Åpne fra ArtiosCAD-standarder

10.4.2.1 Introduksjon
Arbeidsflyten kan illustreres på følgende måte:

Dette kapitlet beskriver hvert trinn i detalj.
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10.4.2.2 Velge og definere en ny boks

Funksjonen Åpne fra ArtiosCAD-standarder åpner
dialogboksen med katalogen over standarder.
Velg fra tilgjengelige grupper.

Velg ønsket standard (mal) fra listen over
standardbokser, og trykk på OK.

Velg platen som skal brukes, og trykk på OK.

Oppgi dimensjonene som skal brukes.
Trykk på Neste for å åpne neste oppsettmeny.
Merk:
Antallet menyer og parametere varierer, avhengig
av hvilken standard som er valgt.
Trykk på OK for å gå direkte til CAD-X-
forhåndsvisningsdialogboksen.
Dette er det anbefalte valget hvis du vet at
standardinnstillingene er riktige for resten av
parameterne.
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Godta eller velg preferanser i Stilvalg-menyene, og
trykk på Neste.
Trykk på OK for å gå direkte til CAD-X-
forhåndsvisningsdialogboksen.
Dette er det anbefalte valget hvis du vet at
standardinnstillingene er riktige for resten av
parameterne.

Sjekk at innstillingene er riktige, og trykk på Neste.
Trykk på OK for å gå direkte til CAD-X-
forhåndsvisningsdialogboksen.
Dette er det anbefalte valget hvis du vet at
standardinnstillingene er riktige for resten av
parameterne.

Sjekk at innstillingene er riktige, og trykk på Neste.
Trykk på OK for å gå direkte til CAD-X-
forhåndsvisningsdialogboksen.
Dette er det anbefalte valget hvis du vet at
standardinnstillingene er riktige for resten av
parameterne.

Sjekk at innstillingene er riktige, og trykk på Neste.
Trykk på OK for å gå direkte til CAD-X-
forhåndsvisningsdialogboksen.
Dette er det anbefalte valget hvis du vet at
standardinnstillingene er riktige for resten av
parameterne.

                                                                                                                                                                                                           232 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



Sjekk at innstillingene er riktige, og trykk på Neste.
Trykk på OK for å gå direkte til CAD-X-
forhåndsvisningsdialogboksen.
Dette er det anbefalte valget hvis du vet at
standardinnstillingene er riktige for resten av
parameterne.

Sjekk at innstillingene er riktige, og trykk på OK.

Jobben vises i Mine jobber i iPC.

I dialogen velger brukeren iPC-materialet som
passer best for materialet de valgte i katalogen.
De kan også velge en ønsket forhåndsinnstilling for
tilordning.

10.5.   Jobber med strekkoder

Menu Bar->Fil->Åpne ved å bruke strekkode

Følgende koder støttes:
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10.5.1.   Arbeidsflyt

Arket plasseres på bordtoppen.
Når du har aktivert funksjonen Åpne ved å bruke strekkode..., åpnes en veiviser.
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Du blir spurt om:

Mappenavn
Navnet på mappen der inputfilene er plassert.

Tilordning
Velg en tilordning som er mest effektiv for
tilordning av utformingen til riktige lag i jobben.
De fleste jobber tilordnes på rett måte med
"Kongsberg Standard".

Materiale og innstillinger
Fra fil / tilpassede innstillinger
[Velg riktig materiale for produksjonen. I en
godt forberedt installasjon, bruker materialet
som står for tur, en standard kutteprofil eller
en kombinasjon av verktøyforhåndsinnstilling,
Optimeringsforhåndsinnstillin og
Forhåndsinnstilling for produksjon som helt og fult
angir hvordan jobben skal produseres.]

• Trykk på Start.
• Jogg kameraet til en posisjon der strek-koden er

synlig inne i kamerabildet.

•

Trykk på Godta for å bruke strekkoden og
fortsette.

• Strek-koden leses, og den tilsvarende inputfilen
åpnes.

• Hvis strukturen av inputfilen og valgene i Åpne
ved å bruke strekkode er riktig, er jobben klar
for produksjon. Hvis ikke, må jobben klargjøres i
Lag- og Produksjonsoppsett.

• Trykk på Start for å fortsette.
• Jobben fullføres

•

Trykk på Hopp over hvis du vil ignorere denne strekkoden.

• Navnet på mappen medinputfilene huskes fra en jobb til den neste.
• Strekkode-plasseringen på bordtoppen huskes fra den ene jobben til den neste.
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10.6.   Produksjon ved bruk av strekkoder

10.6.1.   Introduksjon

Menu Bar->Fil->Start produksjon ved bruk av strekkode

Følgende koder støttes:
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10.6.2.   Flytdiagram, produksjon ved bruk av strekkoder

1 - Opprette en jobb med strekkode
En jobb opprettes i oppstrømsapplikasjonen, f.eks.
i-cut Layout fra Esko.

2 - Lagre jobb
Jobbfilen lagres i iPC-strekkodemappen.

3 - I iPC: Start produksjon ved bruk av strekkode...
Angi parameterne for jobben i dialogboksen.
Hvis inputfil og ressurser er riktig konfigurert for
det materialet, (inkluderer standard utleggsnavn
eller farger pluss materialinformasjon), vil jobben
være klar for produksjon når disse legges til:

• Riktig tilordning, vanligvis Kongsberg Default
• Materiale og innstillinger Fra fil

4 - Materiale med strekkode plasseres på bordet

5 - Trykk på Start
Kamerabildet vises.

6 - Finn strekkode
Plasser kameraet over strekkoden ved hjelp av
manuell jogg.
Kontroller at strekkoden oppdages.

7 - Les strekkode
Basert på strekkodeinformasjonen leses riktig
jobbfil.

8 - Kjøring
Materialet behandles i henhold til inputfil og
jobbinnstillinger.

9 - Materialhåndtering
Når bordutføringen er fullført, skal ferdig materiale
flyttes ut fra arbeidsområdet, og nytt materiale skal
flyttes inn.
Denne operasjonen er basert på jobbinnstillinger
(forhåndsinnstilling for bord).

Operasjonen fortsetter til det ikke er mer å
produsere, eller til produksjonen stoppes av
operatøren.

10.6.3.   Prosedyre

Arket plasseres på bordtoppen.
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Når du har aktivert funksjonen Start produksjon ved bruk av strekkode, åpnes en veiviser.

Du bli spurt om

Filhåndtering

• Navnet på mappen der det skal søkes etter inputfilene.
Merk: Det søkes etter filer i følgende rekkefølge:
1. Filer med navn som samsvarer nøyaktig med den leste strekkoden i Liste over mine jobber
2. Filer med nøyaktig treff i den angitte mappen
3. Filer med nøyaktig treff i historikken
4-6. Som 1-3, men uten nøyaktig navnesamsvar (filer med navn som starter med strekkodeteksten)
Ved flere samsvar, vises alle slik at du kan velge.

• Se avsnittet  Forhåndsinnstillinger for tilordning på side 130  om hvilken tilordning som skal brukes.
• Standard bølge/fiber-retning

Håndtering av bordforberedelse
Hva du kan gjøre hvis strekkoden ikke blir funnet:

• Hopp over jobben og fortsett. Neste jobb lastes inn. Hvis det ikke blir funnet strekkode på tre
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påfølgende kopier, avbrytes produksjonen.
• Stopp produksjonen

Forhåndsinnstilling for bord

• Velg Forhåndsinnstilling for bord.

MERK: Før strekkode kan leses, må en arkmatingsoperasjon utføres.

Her velger du Forhåndsinnstilling for bord for denne første lastesekvensen.

Etterpå, når strekkoden er lest, bestemmes hvilken forhåndsinnstilling som skal brukes, av det valgte
materialet.

Materialer og innstillinger

• Fra fil - dette er standardinnstillingen, der materialinfo hentes fra inputfilen. Hvis ingen
materialinformasjon er tilgjengelig fra fil, brukes Tilpasset innstilling. .

• Tilpassede innstillinger - innstillinger definert i Tilpassede innstillinger brukes.

Tilpassede innstillinger

Angi materiale og jobbinnstillinger som skal brukes.

Be om bekreftelse:

• Bare første jobb
• Aldri
• Alltid
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For å få automatisk produksjon velger du Bare første jobb eller Aldri.

• Trykk på Start.
• Jogg kameraet til en posisjon der strek-koden er

synlig inne i kamerabildet.

•

Trykk på Godta for å bruke strekkoden og
fortsette.

• Strek-koden leses, og den tilsvarende inputfilen
åpnes.

• Hvis strukturen av inputfilen og valgene i Start
produksjon ved bruk av strekkode er riktig,
er jobben klar for produksjon. Hvis ikke, må
jobben klargjøres i Lag- og Produksjonsoppsett.

• Jobben kjøres automatisk så lenge det er
materiale på bordet med strekkoder som kan
oppdages.

•

Trykk på Hopp over hvis du vil ignorere denne strekkoden.

• Plasseringen til strek-koden huskes fra en jobb til den neste.

For optimal tilpassing til ulike materialer er
glidebrytere for justering av kameraets lysstyrke og
kontrast enkelt tilgjengelig.
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10.7.   Batchproduksjon

10.7.1.   Introduksjon

Batchproduksjon er en metode for å produsere et antall (vanligvis) ulike jobber i en sekvens uten
brukerinngripen. De inkluderte filene skal sendes til en egen batch-sendemappe, som definert i Koblinger. Se
avsnittet  Tilkoblinger på side 289 . Filene produseres i rekkefølgen som sendes til denne mappen.
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10.7.2.   Flytdiagram, batchproduksjon

1 – Opprett en jobb
En jobb opprettes i oppstrømsapplikasjonen.

2 – Send jobben
Jobbfilen sendes til batch-sendemappen. Filen vises
i listen Mine jobber, men legges også automatisk til
i den aktive batch-filen (.queue).

3 – Dobbeltklikk på den aktive batch-filen i iPC

4 – Kontroller produksjonsinnstillingene
Angi parameterne for jobben i dialogboksen
som åpnes. Hvis inputfil og ressurser er riktig
konfigurert for det materialet, (inkluderer standard
utleggsnavn eller farger pluss materialinformasjon),
vil jobben være klar for produksjon når disse legges
til:

• Riktig tilordning, vanligvis Kongsberg Default
• Materiale og innstillinger Fra fil

5 – Materialet plasseres på bordet eller
automatiseringsenheten

6 – Trykk Start
Kamerabildet vises.

7 – Utførelse
Materialet behandles i henhold til inputfil og
jobbinnstillinger.

8 – Materialhåndtering
Når bordutføringen er fullført, skal ferdig materiale
flyttes ut fra arbeidsområdet, og nytt materiale skal
flyttes inn.
Denne operasjonen er basert på jobbinnstillinger
(forhåndsinnstilling for bord).

Operasjonen fortsetter til det ikke finnes flere
filer i batchen eller til produksjonen stoppes av
operatøren.
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10.7.3.   Prosedyre

Arket plasseres på bordtoppen.
Når du dobbeltklikker på filen .queue, åpnes dialogboksen Start automatisk produksjon.

I tillegg vises en dialogboks som oppgir jobbene i batchen:
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Du blir spurt om:

Filhåndtering

• Et alternativt mappenavn, der det skal søkes etter inputfilene.
Merk: Det søkes etter filer i følgende rekkefølge:

a filer i liste over mine jobber med navn som stemmer med filen som er definert i batch-filen
b filer med treff i den angitte mappen
c filer med treff i historikken
Ved flere samsvar, vises alle slik at du kan velge.

• Se avsnittet  Forhåndsinnstillinger for tilordning på side 130  om hvilken tilordning som skal brukes.
• Standard bølge/fiber-retning

Håndtering av bordforberedelse
Velg hvordan materiale skal lastes

Forhåndsinnstilling for bord

• Velg Forhåndsinnstilling for bord
Her velger du Forhåndsinnstilling for bord for denne første lastesekvensen.
Etterpå avgjør det valgte materialet hvilken forhåndsinnstilling som skal brukes.

Materialer og innstillinger

• Fra fil - dette er standardinnstillingen, der materialinfo hentes fra inputfilen. Hvis ingen
materialinformasjon er tilgjengelig fra fil, brukes Tilpasset innstilling.

• Tilpassede innstillinger - innstillinger definert i Tilpassede innstillinger brukes.

Tilpassede innstillinger
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Angi materiale og jobbinnstillinger som skal brukes.

Be om bekreftelse:

• Bare første jobb
• Aldri
• Alltid
For å få automatisk produksjon velger du Bare første jobb eller Aldri.

Trykk Start

Første fil i batchen åpnes.

• Hvis strukturen av inputfilen og valgene i Start automatisk produksjon er riktig, er jobben klar for
produksjon. Hvis ikke, må jobben klargjøres i Lag- og Produksjonsoppsett.

• Batchen kjøres automatisk så lenge det er flere filer i batchen.

10.8.   Jobb som inkluderer bearbeiding fra baksiden

Bearbeiding fra baksiden brukes hvis operasjoner må gjøres fra begge sider. Det er to typer bearbeiding fra
baksiden:
• Linjalbasert
• Kamerabasert
Hvilken metode som er tilgjengelig, er avhengig av maskinvare, og beskrives i de følgende avsnittene. Hvis
fure må lages fra begge sider, brukes vanligvis linjalbasert bearbeiding fra baksiden. For printregistrering
må regmerker leses før arket snus og behandles fra den andre siden.
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Menu Bar->Avansert->Konfigurer verktøy

Menu Bar->Lag->Editer lag...

Åpnet jobb->Lag-tab->Editer lag

Eksemplet nedenfor viser konfigurasjon av bearbeiding fra baksiden fra Menu Bar->Avansert->Konfigurer
verktøy

Bearbeiding fra baksiden kan også kontrolleres fra en knapp i
Lag-tab på side 44 :

Status 1: Valgt verktøy tillater bearbeiding fra baksiden. Slått av.
Status 2: Valgt verktøy tillater bearbeiding fra baksiden. Slått på.
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Snu betyr at materialet vendes rundt bordets lengde-side (X-aksen).
Rull rundt betyr at materialet vendes rundt bordets bredde-side (Y-akse).

Symbolene viser at bordet vises fra fronten.

10.8.1.   Bearbeiding fra baksiden med venstre og høyre linjaler

10.8.1.1 Arbeidsflyt

Trinn 1 – arket justeres mot

høyre linjal.
Bearbeiding fra baksiden utføres.

Trinn 2 – arket vendes og justeres mot venstre
linjal.
Resten av jobben utføres.

Et typisk eksempel på bruk av Bearbeiding fra baksiden er når du vil legge til en rillelinje på forsiden av et
materiale av en type som vanligvis bearbeides fra baksiden.
Denne funksjonen krever at bordet har venstre og høyre linjaler fysisk montert og valgt i
hardwarekonfigurasjon og at jobben er uten regmerker.
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10.8.2.   Bearbeiding fra baksiden ved bruk av kamera

10.8.2.1 Arbeidsflyt

Trinn 1 – Regmerker og hjørner leses av kameraet. Trinn 2 – arket vendes (snus eller rulles rundt) og
hjørner leses av kameraet.
Alle andre lag i jobben behandles.

En begrensning i bearbeiding fra baksiden med kamera er at alle lag (unntatt regmerkelaget) må behandles
fra baksiden.
Funksjonen krever at bordet er utstyrt med et verktøyhode med kamera, og at jobben har regmerker.

10.8.3.   Bearbeiding fra baksiden i kombinasjon med Steg og gjenta

10.8.3.1 Bearbeiding fra baksiden i kombinasjon med Steg og gjenta og Venstre og høyre linjal.
For hver kopi definert av Steg og gjenta, må du flytte arket. Først mot Høyre linjal og deretter mot Venstre
linjal:
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10.8.3.2 Bearbeiding fra baksiden i kombinasjon med Steg og gjenta og kamera.
For hver kopi definert av Steg og gjenta, må du vende arket og lese regmerkene og hjørnene.

10.9.   Stopp ved verktøybytte

Menu Bar->Avansert->Konfigurer verktøy

Bruk denne funksjonen til å stoppe kjøringen før det aktuelle laget kjøres.
Et eksempel kan være hvis du ønsker å bytte en fresebit midt i en jobb.
Du finner mer informasjon i  Konfigurer verktøy på side 151 .

MERK: Funksjonen Stopp ved verktøybytte kan ikke brukes hvis det faktiske verktøyet ikke er
montert i verktøyholderen.
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10.10.   Gjentatt

10.10.1.   Generell verktøykonfigurasjon

Menu Bar->Avansert->Konfigurer verktøy

10.10.2.   Åpnet jobb->Dybde ved gjentatt kjøring

10.10.2.1 Verktøykonfigurasjon for Åpnet jobb

Åpnet jobb->Lag-tab->Editer lag

Menu Bar->Lag->Editer lag...
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Fresing og gjentatt (rill eller fres) beskrives i  Fresefunksjoner på side 52 .

10.10.2.2 General
Dybde ved gjentatt kjøring
Angi maksimumsdybden som skal behandles i hvert steg.

Mål/Materialtykkelse
Angi om materialtykkelsen skal hentes fra målingen av materialtykkelse som ble utført i starten av jobben.
Hvis ikke, angir du tykkelsen.
Materialtykkelse brukes i beregningen av dybden for hvert steg.
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Tykkelse gjenstående materiale
Tykkelse gjenstående materiale er ikke relevant for Rill- og Knivkutting-operasjoner.
Fres og Gjentatt (rill eller fres) beskrives i et eget kapittel .

Offset for sluttspor
Sluttspor er ikke relevant for Rill- og Knivkutting-operasjoner.
Fres og Gjentatt (rill eller fres) beskrives i et eget kapittel .

10.11.   Produksjon i flere soner

10.11.1.   Introduksjon

10.11.1.1 Konsept

Ved produksjon i flere soner er kuttebordets
arbeidsområde delt i to eller flere arbeidssoner.
Hver arbeidssone svarer til én eller flere
vakuumsoner på kuttebordet.
Derfor avhenger antallet tilgjengelige arbeidssoner
av den faktiske maskinmodellen.
Du finner mer informasjonen om vakuumsoner i
brukermanualen til den faktiske maskinen.

For å forklare funksjonen bruker vi to maskiner
med to arbeidssoner (1 og 2).

Når en jobb er riktig forberedt, kan en enkel arbeidsflyt for produksjon i flere soner beskrives slik:
1. Du legger et ark i arbeidssone 1.
2. Du starter jobben.
3. Når jobben i arbeidssone 1 er behandlet, kan du forberede arbeidssone 2 med et ark.
4. Når behandling av arbeidssone 1 er fullført, starter maskinen automatisk på jobben i arbeidssone

2 hvis du har markert arbeidssone 2 som klar. Hvis ikke stopper maskinen i den definerte
parkeringsposisjonen.

5. Du fjerner det behandlede materialet fra arbeidssone 1 og legger på et nytt ark.
6. Prosessen gjentas.

Vakuum for de ulike arbeidssonene slås av og på automatisk som en integrert del av prosessen.
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10.11.1.2 Hvordan igangsette produksjon i flere soner

Åpnet jobb->Produksjonsoppsett

Produksjon i flere soner er tilgjengelig via:
• Velg forhåndsinnstillingen for bord Produksjon

i flere soner (1).
• Velg en egnet konfigurasjon for vakuumsoner

(2).
• Angi antall kopier > 1 (3)

10.11.2.   Brukergrensesnitt

Ved produksjon i flere soner vil vinduet Layer
View / Production View deles i arbeidssoner som
svarer til sonene på kuttebordet.
I illustrasjonen ser du arbeidssone 1 og 2.
Over hver sone er det en Statuslinje (3).
På den aktuelle Statuslinjen kan du se fremdriften,
og du kan trykke på baren (linjen) for å gå fra én
status til en annen.
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10.11.2.1 Statuslinje-funksjoner

Produserer
Produksjonen i denne arbeidssonen er i gang.
Ikonet viser fremdriften i sanntid.

Venter på operatør (skifte ut materiale)
Denne statusen angis når produksjonen er fullført i én arbeidssone og denne
arbeidssonen ikke er klar for produksjon.
Fjern behandlet materiale fra arbeidssonen.
Legg nytt materiale i arbeidssonen.
Trykk på Status Bar-knappen for å angi Klar for produksjon-statusen.
Merk: Traversen kan ikke flyttes over denne sonen med mindre brukeren har trykket på
Status Bar-knappen for å angi Klar for produksjon-statusen.

Klar for produksjon
Behandlet materiale er fjernet fra arbeidssonen, og nytt materiale er på plass.
Du har trykket på Status Bar-knappen for å angi Klar for produksjon-statusen.
Merk: Merk: Du kan trykke på denne knappen på nytt for å gå tilbake til Venter på
operatør-statusen.

Produsert
Denne statusen angis når produksjonen er fullført og en annen arbeidssone ikke er klar
for produksjon.
Når arbeidssonen er klar, trykker du på Start for å fortsette.
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10.11.3.   Arbeidsflyt, kontrollert fra GUI

10.11.3.1 Arbeidsflyt

1 – Forbered jobben.
Den forberedte jobben vises i iPC (1).
På kuttebordet (2) legger du et ark i arbeidssone 1.
Bruk teip til å markere posisjonen til arket (3).
Teipens posisjon vil være referanse for neste ark
som produseres i denne sonen

Vakuumsoner
Som standard velges alle vakuumsoner som er
knyttet til en arbeidssone.

Hvis du trenger bedre fastholding av materialet,
kan du konfigurere vakuumsonene på en optimal
måte for den faktiske jobben.
Alternativt bruker du Smart vakuumkontroll .

2 – Trykk på Start.
Arbeidssone 1 går inn i Produserer-statusen.

3 – Last materiale i arbeidssone 2.
Bruk teip til å markere posisjonen til arket (1).
Teipens posisjon vil være referanse for neste ark
som produseres i denne sonen
Trykk på Status Bar-knappen i iPC for å angi Klar for
produksjon-statusen for arbeidssone 2.
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4 – Jobb fullført, arbeidssone 1.
Jobben i arbeidssone 2 starter automatisk.

5 - Skift materiale, arbeidssone 1.
Når du er klar, trykker du på Status Bar-knappen
for å angi Klar for produksjon-statusen for
arbeidssone 1.
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6 – Arbeidssone 1 klar for produksjon.
Jobben i arbeidssone 2 fortsetter til den er fullført.

7 – Arbeidssone 2 fullført.
Jobben i arbeidssone 1 starter automatisk.
Skift materiale i arbeidssone 2.
Prosessen gjentas til det angitte antall kopier er
produsert.
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10.11.4.   Arbeidsflyt, MultiZone Produksjon MZP

10.11.4.1 Panel for flere soner

• 1 - Klar-lampe
• 2 - Klar-knapp
• 3 - Vakuum på-knapp
• 4 - Vakuumlampe
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10.11.4.2 Arbeidsflyt

1 – Forbered jobben.
Den forberedte jobben vises i iPC (1).
På kuttebordet (2) legger du et ark i arbeidssone 1.
Plasser ett MZP-linjalmerke for å markere
posisjonen til arket (3).
Hjørneposisjonen vil være referanse for neste ark
som produseres i denne sonen

Klar-lamper
Begge klar-lampene blinker og angir:

• Klargjør sonen for produksjon.
• Trykk på Klar-knappen når du er klar

Vakuumsoner
Som standard velges alle vakuumsoner som er
knyttet til en arbeidssone.

Hvis du trenger bedre fastholding av materialet,
kan du konfigurere vakuumsonene på en optimal
måte for den faktiske jobben.
Alternativt bruker du Smart vakuumkontroll .

2 - Trykk på Klar-knappen.
Arbeidssone 1 går inn i Produserer-statusen.
Vakuum i arbeidssone 1 slås på automatisk.
Merk:
Hvis det er begynnelsen på jobben, må du trykk på
Start for å starte kjøringen.
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3 – Last materiale i arbeidssone 2.
Plasser ett MZP-linjalmerke for å markere
posisjonen til arket (1).
Hjørneposisjonen vil være referanse for neste ark
som produseres i denne sonen

Klar-lampe, Arbeidssone 1
Lampen lyser under kjøringen av jobben.

Klar-lampe, Arbeidssone 2
Lampen blinker, venter på at jobbklargjøringen skal
bli ferdig.

4 - Trykk på Klar-knappen.
Arbeidssone 2 går inn i Produserer-statusen.
Vakuum i arbeidssone 2 slås på automatisk.

4 - Jobben i arbeidssone 1 er fullført.
Jobben i arbeidssone 2 starter automatisk.

Klar-lampe, Arbeidssone 1
Lampen blinker, sonen venter på klargjøring for
neste jobb.

Klar-lampe, Arbeidssone 2
Lampen lyser under kjøringen.

5 - Skift materiale, arbeidssone 1.

6 - Trykk på Klar-knappen.
Arbeidssone 1 går inn i Produserer-statusen.
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7 - Arbeidssone 1 er klar for produksjon.
Jobben i arbeidssone 2 fortsetter til den er fullført.

Klar-lampe, Arbeidssone 1
Lampen lyser, venter på at kjøringen i arbeidssone
2 skal bli ferdig.

Klar-lampe, Arbeidssone 2
Lampen lyser under kjøringen.

8 - Arbeidssone 2 fullført.
Jobben i arbeidssone 1 starter automatisk.
Skift materiale i arbeidssone 2.
Prosessen gjentas til det angitte antall kopier er
produsert.

10.11.4.3 Pause kjøringen, juster materiale
ARBEIDSFLYT, ETT EKSEMPEL

Dette er situasjonen:
• Du har lagt materiale i arbeidssone 1.
• Du har trykt på Klar-knappen for arbeidssone 1.
• Klar-lampen for arbeidssone 1 lyser.
• Vakuum i arbeidssone 1 slås på automatisk.
• Du oppdager at du må justere posisjonen til materialet i arbeidssone 1.

                                                                                                                                                                                                           261 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



1 - Trykk på Klar-knappen.
Arbeidssone 1 går inn i Pause-statusen.
Klar-lampen for arbeidssone 1 blinker.
Vakuum i arbeidssone 1 slås av automatisk.

2 - Flytt materiale i arbeidssone 1.
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3 - Trykk på Klar-knappen.
Arbeidssone 1 går inn i Produserer-statusen.
Vakuum i arbeidssone 1 slås på automatisk.

Normal arbeidsflyt er gjenopprettet.

10.11.5.   Registrering

10.11.5.1 Jobben har registermerker
Bruk Produksjon i flere soner i kombinasjon med en av de tilgjengelige registreringstypene.

10.11.5.2 Jobben har ikke registermerker
Bruk Produksjon i flere soner i kombinasjon med Hjørnedeteksjon.
Arbeidsflyten er ment for materiale uten trykk.
I denne arbeidsflyten gjør vi det mulig å definere arkets posisjon for den første produksjonen i hver sone. Så
snart dette er gjort, fortsetter produksjonen uten å registrere kantene på arket.
Åpnet jobb->Produksjonsoppsett->Registrering->Registrer kun på første bord.

10.11.6.   Flere soner

Avhengig av det faktiske modellen av kuttebordet
kan vi ha to, tre eller fire arbeidssoner.

• I stedet for å definere arkets posisjon i to soner, må dette gjøres for alle soner.
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• Så snart arkposisjonene er kjent, kan brukeren skifte ark i arbeidssonen som er opptatt med
produksjon, og trykke på den tilsvarende Status Bar for å angi at arbeidssonen er klar til å fortsette
produksjonen.

• Hvis brukeren skifter arkene i tide, vil produksjonen fortsette uten problemer.
• Hvis brukeren ikke kan skifte arkene i tide, stopper produksjonen, og brukeren blir bedt om å skifte

materialet.

10.11.6.1 Sikkerhetsregler

I situasjonen ovenfor er arbeidssone 1 og 2 klare til å fortsette, mens arbeidssone 3 venter på utskifting av
materiale.
Når arbeidssone 4 fullføres, vil den normale arbeidsflyten gå til neste arbeidssone som er klar, og fortsette
arbeidet der.
Men i dette tilfellet vil traversen passere en arbeidssone der det forventes at utskifting av materiale skal
finne sted.
Kjøringen stopper.
Brukeren må kontrollere at det er trygt å fortsette, før han/hun trykker på Start.

10.11.7.   Rotert bordvisning

Hvis Layers View / Production View er rotert 90o, vil brukerinterfacet se slik ut:
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10.11.8.   Valgfri konfigurasjon for maskiner med tre bordseksjoner

XL/XN/X46-bord kan konfigureres for å støtte valgfri konfigurasjon for flersoneproduksjon.
Disse er bordene som har en eller to vakuumkonfigurasjoner, som fremhevet under:
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Illustrasjonene under viser hvordan et tre-seksjonsbord kan konfigureres på nytt for X46 med to
arbeidssoner:

Valgfri flersonekonfigurasjon

Vakuumsoner på et X46-bord Vanlig MultiZone med tre
arbeidssoner

Vanlig MultiZone med to
arbeidssoner

Fordelen med valgfri MultiZone-konfigurasjon er at du kan ha en større avstand mellom arkene og den vil
akseptere ark som er noe større enn sone 1. Sone 2 og 3 vil oppføre seg som en sone.

MERK: Dette oppsettet støtter kun XL/XN/X46-bord, men utvalgene er ikke deaktivert for andre
maskintyper. Derfor er disse innstillingene ikke anbefalt for noen andre bordstørrelser.

 Hvordan konfigurere

Aktiver funksjonen i XL-maskintilkoblingen ved å velge "Bruk valgfri flersonekonfigurasjon":
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Oppgi en passende x-retningsoffset for sone 2:

MERK: Dette alternativet vil nå bli tilgjengelig også for bord med to soner, men forskyvingen vil
redusere tilgjengelig størrelse i sone 2.

I dette eksempelet har 900 mm blitt lagt til og referansepunktet for sone 2 har blitt flyttet 900 mm i +X når
flersonekonfigurasjon 2 er valgt, noe som kombinerer sone 2 og 3 i en:

En god fremgangsmåte er å bruke en dekkplate for å oppnå gode vakuumnivåer i den kombinerte sonen.
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11.  DIREKTEKOMMANDOER

11.1.   Meny over direktekommandoer

Menu Bar->Maskin->Direktekommandoer

Bruk denne menyen til å velge funksjoner for umiddelbar kjøring på kuttebordet.
Hvert av menyvalgene kan konfigureres ved hjelp av Editer kommandoer-funksjonen:

11.2.   Editer kommandoer...

Menylinje->Maskin->Direktekommandoer->Rediger direktekommandoer ...

Menytekst 1
Oppgi teksten som beskriver kommando 1.
Denne teksten vil vises i menyen over direktekommandoer, linje 1.

                                                                                                                                                                                                           269 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



Kommando 1
Angi kommandoen som skal utføres når linje 1 (Ctrl+1) velges i menyen over direktekommandoer.
Du finner en liste over tilgjengelige kommandoer i tillegget .
Du kan redigere kommandoen direkte eller legge til en kommando med funksjonen +.

Menytekst 2–4, kommando 2–4
Beskrivelse tilsvarende menytekst 1 og kommando 1.

11.3.   iPC kommandoer

Bruk iPC kommandoer til å forberede:
• Direktekommandoer

Beltets hastighet og akselerasjon (%SSA)
Syntaks: %SSA <hastighet> <akselerasjon>.
Kommando for å begrense beltets hastighet
og akselerasjon. Verdiene er prosentdeler av
maksimum.

Arkmating (%SHF )
Syntaks: %SHF <avstand> <startposisjon>
Kommando for å flytte beltet den angitte
avstanden. Startposisjonen er valgfri. Verdien angis
i 1/1000 mm.

i-cut-forsinkelse (I-SD)
Syntaks: I-SD <tid>
Kjøringen forsinkes <tid> msek.

Sheet Feeder-kommunikasjon på (I-FM 1)
Syntaks: I-FM 1
Sheet Feeder-kommunikasjon aktivert.

i-cut-melding (I-MS)
Syntaks: I-MS <melding>.
Vise en <melding> til operatøren.

Sheet Feeder-kommunikasjon av (I-FM 0)
Syntaks: I-FM 0
Sheet Feeder-kommunikasjon deaktivert.

i-cut-parkering (I-PK)
Syntaks: I-PK.
Flytter til parkeringsposisjonen.

Vakuumpumpe, start og stopp av (%PMP)
Syntaks: %PMP <på/av>.
Kommando for å slå vakuumpumpen på og av.

Valg av referansepunkt (%SRE)
Syntaks: %SRE<1>/<X>.
Veksler mellom det faste hovedreferansepunktet
(1) og det paneldefinerte referansepunktet (X)

Styring av vakuumsugretning (%SUC)
Syntaks: %SUC<på/av>.
Veksler mellom sug (på) og Rask frigjøring /
Tilbakeslag (av)
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12.  SIKKERHETSKOPI OG GJENOPPRETTING

Etter at systemet er ferdig konfigurerte, bør du sikkerhetskopiere det ved hjelp av Sikkerhetskopi og
gjenoppretting-systemet.
Når du tar en sikkerhetskopi, lagres alle iPCs viktige parametere, som verktøyjusteringer,
maskinkonfigurasjoner, forhåndsinnstillinger (Avansert > Ressurser) og alternativer (Rediger > Alternativer) i
flere filer.
Hvis systemet slutter å fungere som det skal, eller du utilsiktet endrer konfigurasjonen, kan du
enkelt gjenopprette alle innstillingene til nøyaktig slik de var da du utførte sikkerhetskopieringen.
Sikkerhetskopiering kan utføres manuelt eller automatisk.
Merk:

• iPC-sikkerhetskopiering lagrer alle innstillingene i iPC-konfigurasjonen til et antall filer i filsystemet.
• Sikkerhetskopiering av filsystemet er kundens ansvar.

Du finner informasjon om hvordan du konfigurerer en automatisk sikkerhetskopiering, under Sikkerhetskopi
.

12.1.   Ta sikkerhetskopi av systemparametre

Manuell sikkerhetskopi av systemparametre

Menu Bar->Avansert->Konfigurering av sikkerhetskopiering...

Hver gang du starter Manuell sikkerhetskopi, vises en Bla gjennom til mappe-dialog.
Velg en eksisterende mappe eller opprett en ny, og klikk på OK. En mappestruktur for sikkerhetskopi
opprettes under den valgte mappen.
Bruk denne funksjonen til å sikkerhetskopiere systemet både før og etter oppgraderinger.

12.2.   Gjenopprett systemparametre

Gjenopprett systemparametre

Menu Bar->Avansert->Gjenopprett konfigurasjon...

Hver gang du starter Gjenopprett, vises en Åpne en fil-dialog.
Velg den tidsstemplede mappen som du vil gjenopprette, og klikk på Åpne.
Plassering av automatiske sikkerhetskopier er definert her: Sikkerhetskopi . Plasseringen av manuelt utførte
sikkerhetskopier velges av operatøren som utfører sikkerhetskopieringen.
Når det frittstående iPC-reparasjonsverktøyet startes, utføres også en gjenoppretting, fra den nyeste
sikkerhetskopien i den automatiske sikkerhetskopimappen.
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Vi anbefaler sterkt at du alltid sikkerhetskopierer systemet manuelt før du utfører en gjenoppretting.

                                                                                                                                                                                                           272 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



13.  KONFIGURERING AV IPC

Menu Bar->Rediger->Alternativer

Konfigurering av iPC-innstillingen er et sett av alternativer som angir den generelle virkemåten til systemet.
Etter første gangs installering, må du gå gjennom hver opsjon for å sikre at innstillingene er riktige.
• General på side 273
• Produksjonsoppsett på side 275
• Estimering på side 277
• Automatiseringsenheter på side 278
• Inn-spor/ut-spor på side 282
• Sikkerhetskopi på side 284
• Språk på side 285
• Referansepunkter på side 286
• Tilkoblinger på side 289
• Jobber som er lengre enn bordet på side 226
• Undersidekamera på side 291

13.1.   General

Menu Bar->Rediger->Alternativer...->Generelt
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Maskintype
Informasjon om tilkoblet maskintype.

Lengden på arbeidsområdet:
Den målte lengden på arbeidsområdet.

Bredden på arbeidsområdet:
Den målte bredden på arbeidsområdet.

Avstand fra bord til mater

Denne verdien, som er relevant bare hvis en Arkmater er tilkoblet, påvirker Bordmating til front av bord-
opsjonen i Produksjonsoppsett. Summen av Avstand fra bord til mater- og Bredde-parametrene definerer
matelengden som kreves for mating av et materialark til fronten av enhetens arbeidsområde.

Enheter
Velg enheten som skal brukes i brukerinterfacet (mm eller tommer).

Enheter for hastighet
Velg enheten som skal brukes for hastighet i brukerinterfacet.

Standard bølge/fiber-retning
Velg om du vil angi en standard bølge/fiber-retning i rullegardinlisten.

Behold jobbhistorikk

Fjern jobber fra historikk etter
Angi hvor lenge en fullført jobb skal lagres i historikken.
Standardverdien er 7 dager.
Maksimum tillatt verdi er 30 dager.
Et høyt antall jobber i historikken kan redusere hastigheten på oppstart av iPC.

13.1.1.   Historikk

Liste over mine jobber har faner for Aktive jobber og Historikk. All historikk over jobber lagres i Historikk-
fanen, noe som er tilgjengelig når Behold jobbhistorikk er aktivert. (Alternativet Vis historikk har blitt
fjernet i iPC 2.6).
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13.2.   Produksjonsoppsett

Menu Bar->Rediger->Alternativer...->Produksjon
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13.2.1.   Les registermerket lengst fra først

Definer Registermerke-lesesekvensen:

Opphev merking
Vanlig sekvens.

Velg
Sekvensen er:

1. Les registermerket i den fjerneste X-posisjonen.
2. Les resten av registermerkene i vanlig sekvens.
Denne funksjonen forbedrer beregningen av plassering og rotering av kurver på store ark, men den vil
forlenge kjøretiden.

Størrelsestoleranse på registermerke
Angi godkjent størrelsestoleranse i %.
Dette parameteren angir den aksepterte størrelsestoleransen for alle påfølgende regmerker basert på
den målte størrelsen på det første regmerket. Verdien representerer en +/- prosentandel av det første
regmerket.
For eksempel: iPC måler størrelsen for det første regmerket som 6 mm. Dersom toleransen er satt til 25%,
betyr det at alle resterende regmerker må være 4,5 mm - 7,5 mm. Ethvert regmerke som faller utenfor
området vil bli avvist.
Dette er en nyttig funksjon for å unngå falsk avlesning av regmerker på jobber med kompleks grafikk og
mønster.

13.2.2.   Gå langs x-aksen før y-aksen

Definer Steg og gjenta-prioriteringen:

Merking opphevet
Hele kolonnen (Y) produseres først, før flytting til neste kolonne.

Valgt
Hele raden (X) produseres først, før flytting til neste rad.

13.2.3.   Del lange linjer

Denne funksjonen deler en (lang) linje i linjesegmenter av en angitt lengde.
På den måten forbedres kompenseringen.
Et eksempel:
Du skal kutte et stort rektangel i et fleksibelt materiale med store krav til Print til kutting-justering.
Med bare kompensering til hjørnene av rektangelet blir resultatet ikke optimalt, til tross for stort antall
registermerker.
Kortere linjer muliggjør en mer presis Print til kutting-justering.

                                                                                                                                                                                                           276 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



MERK: Dette er kun til nytte når Full kompensasjon benyttes.

Maksimal lengde
Angi maksimum tillatt lengde ved deling av lange linjer.

Overskriv forskyvninger for Flersoneproduksjon
Dette alternativet aktiverer og deaktiverer soneposisjonens offset-parameter, noe som anger X-
retningsoffset mellom første og andre sone. For mer informasjon om Flersoneproduksjon, se  Produksjon i
flere soner på side 252 .

13.2.4.   Automatisering

Når det er merket av for Automatisering og Sjekk verktøy ved regelmessige intervaller, er Automatisering-
funksjonen tilgjengelig på Produksjon-fanen. Med denne innstillingen blir verktøyhøyden automatisk målt
ved de valgte intervallene.

MERK: Denne automatiseringsfunksjonen er bare tilgjengelig for XP- og C-serier, ikke for X-serier.

13.3.   Estimering

Menu Bar->Rediger->Alternativer...->Generelt
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Endre disse parameterne for å finjustere Jobbestimeringer:
• Manuell håndtering mellom bord: Tiden det tar å gå fra ett bord til neste.  Om bordet på side 107 .
• Klargjøring av bordet: Legg til ekstra tid til klargjøring.
• Slutthåndtering: Legg til ekstra tid for sluttføring av jobben.
• Vis samlet produksjonstid: Velg hvis klargjøring av en jobb, som angitt her, skal inkluderes i estimatene

som vises i Mine jobber.

MERK: Estimat er basert på bestilte kopier , ikke antall kopier angitt i Produksjonsoppsett.

13.4.   Automatiseringsenheter

Menu Bar->Rediger->Alternativer...->Automatiseringsenheter

 I-SF-mater
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iPC kan kommunisere med en arkmater via en seriell linje.

Når du vil etablere kommunikasjon mellom iPC og materen, følger du disse instruksjonene:

1. Koble materen til datamaskinen via en ledig seriell COM-port eller en USB-til-seriell-adapter.
2. Fra Windows Enhetsbehandling finner du COM-portinnstillingene til porten som feederen er koblet til.
3. Endre innstillingene til: COM-portnummer: Som er å finne i (2), bits per sekund: 9600, Databits: 8,

Paritet: Odd, StopBits: 1, Flytkontroll: Ingen
4. I Forbindelse til feeder-dialogen justerer du parameterne slik at de samsvarer med de tilsvarende

verdiene i Device Manager.
5. Aktiver iPC-kommunikasjon på arkmaterens berøringsskjermgrensesnitt.
6. Åpne Konfigurering av iPC-vinduet og kontroller at materalternativet er tilgjengelig. Hvis det ikke er det,

kontakter du iPC-forhandleren for å skaffe en lisensoppgradering.

 I-BF-mater
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iPC kan kontrollere en i-BF-platemater og en i-MS-materialavlegger gjennom en Ethernet-tilkobling.
For å koble til en mater eller et mater og stacker-system, følg disse instruksjonene:
1. Velg i-BF-mater som automatiseringsenhet i nedtrekksmenyen. IP-adressen til mater og stacker-

systemet, 192.168.50.101, vises i avlesningsfeltet.
2. Hvis en stacker også er koblet til sammen med materen, merker du av for Bruk stacker. Hvis ingen

stacker er tilkoblet, må du kontrollere at avmerkingsboksen er tom.
3. Ytterlig informasjon er nødvendig hvis en stacker er tilkoblet.

a Hvis en stacker er montert på et forlengerbord på kuttebordet, merker du av for Forlengerbord
montert.

b Hvis en stacker er montert direkte på kuttebordet (standardkonfigurasjonen), må du påse at det
ikke er merket av for Forlengerbord montert.

Hvis du skal kjøre en jobb med stackeren montert direkte på kuttebordet, må systemet være riktig
konfigurert. Dette gjøres ved å klikke på knappen Sett opp stacker-posisjoner. I dialogboksen som åpnes,
vises anbefalte plukkposisjoner for å oppnå maksimum materiallengde eller minimum matetid / maksimum
vakuumdekning for samtidig modus.
Den nederste delen av dialogboksen viser påvist og forventet versjon av PLC-programvaren i mater-/
stackersystemet. Det vises en advarsel dersom de er i konflikt med hverandre. Sikkerhetskopiering og
gjenoppretting av PLC-konfigurasjonen kan også utføres herfra.
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Informasjon om hvordan du konfigurerer stackeren og bruker mater og stacker-produksjonsmodus er
tilgjengelig i brukermanualen for kuttebordet.

 Robotikkautomatisering

• IP-adresse er adressen for Ethernet-tilkoblingen til PLC som betjener roboten.
• Port er portnummeret som brukes til den samme tilkoblingen.
• Dynamisk griper skal vanligvis velges, med unntak av for noen førutgivelsesinstallasjoner.
• Griper for flere soner skal vanligvis velges. Unntak er konfigurasjoner der griperen dekker hele bordets

arbeidsområde (én sone).

 Mermaid Flexo-automatisering
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iPC kan motta kommandoer for å kjøre flexo-kuttejobber i automatisk modus ved å motta kommandoer fra
en server ved hjelp av den spesifiserte IP-adressen. Tilkoblingen kan testes med knappen Test tilkobling.

13.5.   Inn-spor/ut-spor

Menu Bar->Rediger->Alternativer...->Inn-spor/ut-spor
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Inn-spor/ut-spor-funksjonen brukes hovedsakelig til fresing.
Når du bruker Inn-spor/ut-spor på en kurve, åpnes og forlenges kurven dynamisk i produksjonen slik at
kuttingen starter og slutter innenfor eller utenfor sporet.
Dette er viktig ved fresing fordi den innledende nedsenkingen i og den endelige løftingen ut av materialet
kan føre til kutteresultater som avviker fra resten av delen.
Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Inn-spor og/eller Ut-spor, kan du se:
1. Kurvemodifiseringer .
2. Modifikasjon av kurvepunkt .
I Inn-spor/Ut-spor-dialogen som beskrives her, angir du standardverdier som skal brukes når Inn-spor og/
eller Ut-spor brukes.
Følgende parametre er tilgjengelig:

Fjern alle inn-spor og ut-spor
Når dette alternativet er valgt, fjernes alle inn-spor og ut-spor fra jobben.

Legg til inn-spor
Inn-spor legges til i kurvene som standard.

Legg til ut-spor
Ut-spor legges til i kurvene som standard.
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Utvendige kurver
Inn-spor og ut-spor legges til på utsiden av kurven(e) som de brukes på.

Innvendige kurver
Inn-spor og ut-spor legges til på innsiden av kurven(e) som de brukes på.

Avhenger av verktøy
Både innside- og utsideposisjonen og radiusen til inn-spor og ut-spor avhenger av verktøyparametrene i
Editer lag-dialogen for lagene som inneholder de aktuelle kurvene.

Innføringsradius/Utføringsradius
Inn-sporene og ut-sporene genereres alltid om absolutte kurver, der radiusen definerer størrelsen.
Radiusen må ha en størrelse som tar høyde for diameteren til fresebiten.

Vis denne dialogen når det brukes inn-spor/ut-spor
Når valgt, vises denne dialogen når inn-spor og ut-spor er tatt i bruk i Editer kurve- og Editer et kurvepunkt-
dialogen.

13.6.   Sikkerhetskopi

Menu Bar > Rediger > Alternativer > Sikkerhetskopi

                                                                                                                                                                                                           284 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



Bruk denne dialogen til å konfigurere den automatiske rekkefølgen av sikkerhetskopieringen.
For Sikkerhetskopi velger du at automatisk sikkerhetskopiering skal utføres daglig, ukentlig eller månedlig.
Unngå å fylle opp diskplassen ved å angi et maksimum antall tillatte sikkerhetskopier før det utstedes en
varselmelding.
Hvis det er flere brukerkontoer på PC-en, bør sikkerhetskopiplasseringen være en mappe som er tilgjengelig
for alle på en sentral server eller f.eks. i C:\Users\Public\Documents\Kongsberg_backup.
Du finner mer informasjon under Sikkerhetskopi og gjenoppretting .

13.7.   Språk

Menu Bar->Rediger->Alternativer...->Språk
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Standardspråk for Windows
Språket som brukes i brukerinterfacet vil som standard være det samme som språket i Windows
operativsystemet ditt.

Annet språk
Velg denne opsjonen hvis:

1. Ditt gjeldende Windows-språk ikke støttes av iPC.
2. Du foretrekker å bruke et annet språk.
Velg ønsket språk fra den aktuelle rullegardinlisten og klikk på OK.
Start iPC på nytt for å aktivere den nye språkinnstillingen.

MERK: For å kunne vise tekst riktig i Maskintilkobling-delen av iPC også på språk som
ikke er begrenset til Unicode-tegnsettet (som kinesisk og russisk), er følgende innstillinger
nødvendig i Windows Kontrollpanel: Regionalt og Språk - Formatfane - Velg korrekt format. I
administrasjonfanen: Endre nasjonal systeminnstilling.

13.8.   Referansepunkter

Menu Bar->Rediger->Alternativer...->Referansepunkter
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Om Referansepunkter
Når du plasserer en jobb på bordet, brukes referansepunkter.
For den faktiske jobben har det valgte referansepunktet koordinatene X=0, Y=0.

13.8.1.   Hovedreferansepunkt

Hovedreferansepunkt (R) er et fast referansepunkt på bordet.
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Du kan velge det fra listen over referansepunkter i dialogen, men du kan ikke endre eller slette dette
referansepunktet.

13.8.2.   Brukerdefinerte referansepunkter

Lag brukerdefinerte referansepunkter

1. Klikk på Ny-knappen for å opprette et nytt brukerdefinert referansepunkt.
2. Oppgi navnet på referansepunktet i Navn-redigeringsfeltet.
3. Angi plasseringen av referansepunktet på følgende måte:

a Oppgi X/Y-koordinater i Posisjon-feltene i dialogen.
Koordinatene defineres i forhold til Hovedreferansepunkt.

b Klikk på Oppdater-knappen for å angi koordinater for referansepunktet i gjeldende laserposisjon.
Klikk på OK for å aktivere den nye referansepunkt-innstillingen.

Slette brukerdefinerte referansepunkter

1. I listen over referansepunkter fremhever du det brukerdefinerte referansepunktet du vil slette.
2. Klikk på Slett.

Panelreferansepunkt
Panelreferansepunkt er en spesialversjon av Brukerdefinerte referansepunkter.
Den velges fra listen over referansepunkter i dialogen.
Du kam angi Panelreferansepunkt på tre måter:

1. Oppgi X/Y-koordinater i Posisjon-feltene i dialogen.
Koordinatene defineres i forhold til Hovedreferansepunkt.

2. Klikk på Oppdater-knappen for å angi Panelreferansepunkt i gjeldende laserposisjon.

3.

Trykk på Angi referansepunkt.
Panelreferansepunkt angis til gjeldende laserposisjon.
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13.9.   Tilkoblinger

Menylinje->Rediger->Opsjoner...->Koblinger

Kongsberg Hub:

Ressursdatabase:

Submit-mappe:

Adresse til/plassering av Kongsberg Hub, ressursdatabase og sendemappe er definert. "Bruk
standardtilkoblinger" anbefales for alle.

Batch-sendemappe:

Her kan en valgfri batch-sendemappe for batch-produksjon defineres. Se beskrivelsen i  Batchproduksjon på
side 241 .

MERK: Filer som plasseres i sendemappen vil automatisk legges til i Mine Jobber.
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Navn målfil batch

Filer som sendes til batch-sendemappe, samles i en batch-file som vises i liste over mine jobber. Navnet til
filen starter med det som er angitt her.

13.10.   Jobber som er lengre enn bordet

Menylinje->Rediger->Alternativer...->Jobber som er lengre enn bordet

Enkelte standardinnstillinger kan endres for Jobber som er lengre enn bordet.
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13.10.1.   Kompenser for bevegelse under mating

Disse alternativene gjelder Jobber med Registermerker som produseres med Kompensasjonstyper som
bruker nøyaktig størrelse, unntatt Full kompensasjon og Lineær kompensasjon.

Denne funksjonen kompenserer for unøyaktighet eller bevegelse/åpning under Beltemating for å sikre
bedre innretting av Kuttelinjer mellom seksjoner (skjøter). Dette gjøres ved å sammenligne posisjonene
til Regmerker, som leses to ganger: før og etter Beltemating. Det kan derfor være nødvendig å justere
delelinjene for å sikre at det er et registermerke tett bak en delelinje.
Se  Alternativer for Jobber som er lengre enn bordet på side 228  for mer informasjon.

Kompensasjon kan kontrolleres individuelt for X- og Y-retningen.
• Langs bordet (X) som skal brukes dersom det er små forskyvninger i X-retningen slik at kuttelinjene kan

føyes sammen.
Bruk av denne funksjonen kan endre størrelsen på det endelige kuttet, og anbefales derfor ikke. Den
skal bare brukes hvis det er en stor forskyvning i X på grunn av feilaktig Beltemating-lengde.

• På tvers av bordet (Y) som skal brukes dersom det er små forskyvninger i X-retningen slik at kuttelinjene
kan føyes bedre sammen mellom bordrammene. De fleste belter forskyves litt til høyre og venstre i Y-
retningen under mating, og er derfor aktivert som standard.
Hvis det er mye materialbevegelse i Y, eller krymping av Y under mating, er det best å slå denne
funksjonen av.

13.10.2.   Del inn jobben i rammer

• Les alle tilgjengelige regmerker
iPC leser av alle tilgjengelige Regmerker i arbeidsområdet, selv når delelinjen er angitt til en liten
seksjon. Bruk denne funksjonen for en bedre beregning av total rotasjon og strekking. Den totale
produksjonstiden økes noe.

• Kutt korteste ramme først
Denne funksjonen deler opp en jobb som er lenger enn bordet (minste seksjon først) under automatisk
beregning av deling. Aktiver denne funksjonen hvis den minste seksjonen skal kuttes først. Deaktiver
den hvis den minste seksjonen skal kuttes til sist.

Vanligvis skal den minste seksjonen ikke kuttes til sist, fordi en liten seksjon til slutt medfører fare for at
materialet vekt får materialet til å ramle av bordet selv om vakuum er på.

Hvis materialet strekkes mye, er det best å ikke la den siste seksjonen være Full bordstørrelse, ettersom
dette kan skape behov for å kutte utenfor det tilgjengelige (arbeids-) området.

13.11.   Undersidekamera

Menu Bar->Rediger->Alternativer...->Undersidekamera
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iPC kan kommunisere med og motta bilder fra systemet for undersidekamera (tillegg) ved hjelp av angitt IP-
adresse. Tilkoblingen kan testes med knappen Test tilkobling.

13.11.1.   Finjustere systeminnstillinger i arkprofilen

Hvis bildet er for mørkt, eller hvis det er en konstant offset på alle jobber, kan det være nødvendig
med finjustering. UndersideCameraSettings er tilgjengelig fra Options->UndersideCamera-
>UndersideCameraSystemSettings
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UndersideCameraSettings-dialog

Innstillinger
• Systemreferansehjørne – BottomRight eller TopRight

• Dette er hjørnet der iPC vil gjøre målingen.
• Alt får referanse fra dette.

• X-offset – Offset i mm
• Y-offset – Øvre høyre – Offset i Y ved bruk av øvre høyre hjørne som hjørne for offsetdeteksjon
• Y-offset – nedre høyre – Offset i Y ved bruk av nedre høyre hjørne som hjørne for offsetdeteksjon
• Skaler X og Skaler Y – manuell lineær skaleringskompensasjon

• 0,0 er ingen skalering
• 0,001 – skaler et 2000 mm/78,74 tommer bredt ark 2 mm/0,08 tommer
• Krever at skriverrotasjonsmodus 5 er valgt (kontakt serviceingeniøren fra Kongsberg for å få

anvisninger).
• Rotasjonsoffset – grad av rotasjon av arket.

13.11.1.1 Kamerakonfigurasjon
Den grunnleggende retningslinjen er at lyse bilder er best.

Eksponering: 500–3000, dette er lukketid. Høye verdier gir lenger eksponeringstid og lysere bilder.
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Gamma er en bildeforbedringsfaktor – standard 600 – område 400 til 1000. En lav verdi vil forbedre bildets
dynamiske område, men det vil være noe tap av kontrast.

Forsterkning: Økt forsterkning vil gi lysere bilde, men bruk av gamma og eksponering først som forsterkning,
vil øke mengden bildestøy.
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14.  MASKINTILKOBLING OG -
KONFIGURASJON

Fra Windows-oppgavelinjen, aktiver Maskintilkobling ved å trykke på den venstre museknappen. (Høyre
museknapp åpner en dialog med vedlikeholdsinformasjon).
Du har følgende menyvalg:

• Maskinkonfigurasjon
• Verktøykonfigurasjon
• Tjenestemeny
• Om maskintilkobling...
• Annuller

MERK: Disse funksjonene dekker grunnleggende systeminnstillinger som vanligvis utføres bare én
gang.

De skal brukes utelukkende av opplært personell.
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14.1.   Maskinkonfigurasjon

14.1.1.   Hardwarekonfigurasjon

Maskintilkobling->Maskinkonfigurasjon->Hardwarekonfigurasjon
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2 vakuumpumper
Angi om systemet er konfigurert med 2
vakuumpumper.

Bruk pumpe for blow back
Dette systemet er konfigurert med 2
vakuumpumper, og pumpene sørger for
Tilbakeslag.

Oppsett av vakuumsoner
Fra denne dialogen velger du
hardwarekonfigurasjonen for vakuum som du har
på kuttebordet; antallet vakuumsoner.

Transportbånd / bordlinjaler
Angi om systemet har transportbånd, linjaler på
kuttebordet eller ingen av delene montert.

Operatørpanel
Angi posisjonen til operatørpanelet.
Denne informasjonen bestemmer joggeretningen
til joggeknappene på operatørpanelet.

Kameraoppsett
Åpne Kameraoppsett-dialogen.
Du finner mer informasjon i  Kamerafunksjoner på
side 306 .

Kommunikasjon
Tilkoblet via serie- eller TCP-kommunikasjon.
For serie: Velg COM-port
Alternativ aktivert/deaktivert for lange CAN-kabler

Freseverktøy-oppsett
Åpne Fresoppsett-dialogen.

Du finner mer informasjon om disse innstillingene i brukermanual for kuttebordet.

14.1.2.   Oppsett

Maskintilkobling->Maskinkonfigurasjon->Oppsett
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Vakuum / Tilbakeslag
Angi installert løsning for vakuum / luftpute.

• Standard blowback med vifte
Tilbakeslag besørges av en separat vifte.

• Vakuumbasert blowback
Tilbakeslag besørges av vakuumpumpen

Joggehastighet
Angi lav og høy joggehastighet som prosentdeler av maksimal hastighet.

Inkrementell jogg
Angi stegstørrelse for lav og høy inkrementell jogg

Del opp arkmating
Normalt mates materialet i én sammenhengende bevegelse.
Velg dette alternativet hvis du vil dele opp materialmatingen i to separate bevegelser.
Nyttig for å unngå uønskede sikkerhetsavbrudd for visse materialstørrelser.
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Korreksjon av arkmating
Legg til en korreksjonsverdi.
En positiv verdi øker bevegelsen.

Beltets hastighet
Angi beltets hastighet som en prosentdel av maksimal tillatt hastighet.
Enkelte materialer krever en redusert beltehastighet for å mates optimalt.

Beltets akselerasjon
Angi beltets akselerasjon som en prosentdel av maksimal tillatt akselerasjon.
Enkelte materialer krever en redusert belteakselerasjon for å mates optimalt.

Modus for kalibrering av verktøyhøyde
Velg kalibreringsmodus:

• Manuell justering – bruk den manuelle prosedyren for kalibrering av verktøyhøyde.
• Automatisk måling – bruk X-pad til kalibrering av verktøyhøyde. Kun for maskiner med X-pad.
Merk: XP- og C-seriemaskiner har kun automatisk måling via målestasjon.

Standard
Alle parametre settes til fabrikkstandard.

Du finner mer informasjon om disse innstillingene i brukermanual for kuttebordet.

14.1.3.   Installasjon

Maskintilkobling->Maskinkonfigurasjon->Installasjon
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Definer main reference point
Start Definer referansepunkt-veiviseren.
Følg instruksjonene i veiviseren.
Merk: Utfør denne funksjonen for alle verktøyholdere.

Mål bordstørrelse
Start Mål bordstørrelse-veiviseren.
Følg instruksjonene i veiviseren.

Juster X1 til X2-vinkel
Start Juster X1 til X2-vinkel-veiviseren.
Følg instruksjonene i veiviseren.

Definer linjalposisjon
Start Definer linjalposisjon-veiviseren.
Følg instruksjonene i veiviseren.

Mappe bordoverflaten
Start Mappe bordoverflaten-veiviseren.
Utføres på toppen av vakuumbordet, ikke på kutteunderlag eller Transportbelte.
Følg instruksjonene i veiviseren.

Referanse til bordoverflaten
Oppdater målingen av bordtoppnivået i gjeldende laserpeker-posisjon.
Mål på toppen av kutteunderlaget; ikke noe materiale.
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Kalibrer målepad
Start Kalibrer målepad-veiviseren.
Følg instruksjonene i veiviseren.

Juster målestasjonens posisjon
XP- og C-serien har en veiviser for justering av målestasjon.

Du finner mer informasjon om disse innstillingene i brukermanual for kuttebordet.

14.2.   Verktøykonfigurasjon

Maskintilkobling->Verktøykonfigurasjon

Identifiserte verktøy
Verktøyene som for øyeblikket er montert på kuttebordet, vises.

Velg et verktøy
Ved hjelp av alternativknappene velger du verktøyet for oppdatering.

Identifiser verktøy
Utfør en Verktøyidentifikasjon-sekvens.

                                                                                                                                                                                                           301 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



14.2.1.   Juster aktivt verktøy

14.2.1.1 General
Verktøyjustering utføres ved hjelp av veivisere.
Alle verktøy må justeres i verktøyholder-posisjonen de skal brukes i.
Vi anbefaler at du bruker et ark av kvalitetskartong eller bølgepapp når du utfører disse veiviserne.

14.2.1.2 Om justeringer
Verktøyhøyde

Verktøyspissen skal berøre overflaten på kutteunderlaget.

Oppsett for etterslep
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Knivens etterslep avhenger av bladadapteren.

Rotasjonsjustering 

Juster verktøyvinkelen tangentielt i forhold til bevegelsesretningen.

Justering av senteroffset

Juster verktøyet sideveis til det er sentrert.

Justering av senteroffset

Juster verktøyet sideveis til det er sentrert.

Manuelle justering

Et alternativ for manuell justering er også tilgjengelig for vinkeloffset og senteroffset.

Kamerakalibrering
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Kompenser for kameraoffset og objektivforvrengning.
Du finner mer informasjon i  Kamerafunksjoner på side 306 .

V-notch-vinkelkalibrering

Justering av V-notch-vinkler kan utføres for å kompensere for mekanisk offset.

Justering av offset 

Juster offset relativt til laserpekeren.

Du finner mer informasjon om verktøyjustering i brukermanualen for kuttebordet.
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14.2.2.   Mer

Mer-dialogen inneholder valg for å ignorere, slette eller legge til elementer i verktøylisten.
Verktøylisten inneholder verktøy som du kan velge for de tilgjengelige verktøyposisjoner.

Ignorer automatisk verktøydeteksjon
Ignorer automatisk verktøydeteksjon kan brukes når Automatisk verktøydeteksjon mislykkes og manuelt
verktøyvalg er påkrevd.
Hvis Ignorer automatisk verktøydeteksjon er valgt, forblir Verktøyoppsett uendret etter:

• Nullpunkt-sekvensen
• Identifiser verktøy-funksjonen

Slett verktøy
Bruk Slett verktøy når et verktøy ikke lenger er i bruk.
Det slettede verktøyet vil ikke lenger være tilgjengelig i verktøylisten i Editer lag-dialogen.

Legg til et verktøy
Bruk Legg til et verktøy til å

• Legge til nye verktøy
• Legge til verktøy som ikke blir funnet under automatisk verktøydeteksjon
Verktøyet legges til i verktøylisten.
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14.3.   Kamerafunksjoner

14.3.1.   Vis kamerabilde

Menu Bar->Maskin->Vis kamerabilde

Maskinpanel->Vis kamerabilde

Bruk denne funksjonen når du vil se hva
kamerabildet viser i øyeblikket.

Teste kameradeteksjonen:
• Velg type deteksjon fra rullegardinmenyen.
• Legg et egnet materiale der kameraet fokuserer.
• Den detekterte registreringen utheves.
• Det grønne feltet under bildet angir kvaliteten

på deteksjonen.

14.3.2.   Kameraoppsett

Maskintilkobling->Maskinkonfigurasjon->Hardwarekonfigurasjon->Kameraoppsett
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Forutsetninger:
• Kameraet må vises som en bildeenhet i Enhetsbehandling.
• Påkrevd kameradriver må være installert (Epix-driver hvis i-cut-kamera).

• Hvis du bruker i-cut-kamera, velger du Legg til i-
cut-kamera.

• I listen over kameraer velger du det som er
koblet til nå

• Velg Rediger

• Gi kameraet et passende navn
• Velg kameratype (Verktøyhode, In-stack)
• Velg OK for å lagre innstillingene.
Det tilkoblede verktøyhodet er markert med en
stjerne (*) foran navnet.

14.3.3.   i-Camera-konfigurasjon

Maskintilkobling->Maskinkonfigurasjon->Hardwarekonfigurasjon->Kameraoppsett

Hvis systemet er utstyrt med i-Camera, har du tilgang til enkelte tilleggsfunksjoner:
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• Oppdater visningen.
• Velg aktuelt kamera.
• Velg Rediger.

Fra denne dialogen kan du gjøre følgende:
• Gi kameraet et navn.
• Velge typen verktøyhode.
• Velge verktøyhode.
• Velg Tillat avanserte settinger hvis du vil justere

parameterne.

Merk:
Før noen form for justering må du kontrollere at
kamerahøyden er riktig:
Trykk på Verktøy ned, manuelt for å flytte
kameraet til riktig posisjon.
Trykk på OK for å fullføre handlingen.

Bildekvalitet
Juster og test innstillingene for å få stabile og
nøyaktige Registermerker.
Merk: Justering av kamerainnstillinger er
tilgjengelig også fra registreringsdialogen .

Bildemodus
Velg Minimaliser refleksjoner hvis du vil bruke det
interne kameralyset (standard).
Velg Minimer skygger for å eliminere feil som
skyldes skygger.
Velg Ikke lys hvis du vil slå av det interne
kameralyset.

Konfigurer fastvare (fremhevet i illustrasjonen)
Fastvaren til kameraet må initialiseres. Dette gjøres
vanligvis ved fabrikken, men kreves for oppsett av
et nytt kamera, eller for et gammelt kamera ved
oppgradering direkte fra iPC-versjoner som er eldre
enn 2.4.0.

14.3.4.   Justering av offset

Maskintilkobling->Verktøykonfigurasjon->Juster valgt verktøy->Justering av offset
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To innledende trinn er påkrevd:
• Utfør Justering av offset mellom laserpekeren

og alle verktøyposisjoner.
• Velg ett verktøy, fortrinnsvis et knivverktøy,

som det felles referanseverktøyet mellom
laserpekeren og kameraet.

Velg Justering av offset og fullfør veiviseren.

14.3.5.   Kamerakalibrering

Maskintilkobling->Verktøykonfigurasjon->Juster valgt verktøy->Kamerakalibrering
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I denne prosedyren bruker du samme
referanseverktøy som i forrige kapittel.

Velg Kamera og Juster valgt verktøy
Følg instruksjonene i veiviseren trinn for trinn.

Velg Kamerakalibrering.

Følg trinnene i veiviseren:
1. Velg referanseverktøyet, fortrinnsvis samme

verktøy som ble brukt i forrige justering av
offset.

2. Legg et ark av tynt materiale på bordet.
3. Fest papiret med Vakuum på.
4. Jogg laserpekeren til en passende plassering på

arket.
5. Trykk på Start for å opprette referansemerket.
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Mens arket holdes fast av vakuumet, gjør du
følgende:
1. Jogg verktøyhodet bort.
2. Fjern forsiktig det utkuttede materialet fra

referansemerket.
3. Trykk på Neste.

1. Kontroller at merket detekteres riktig.
2. Trykk på Neste.
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Kamerakalibrering-veiviseren vil nå fullføres.
Riktig fullføring angis som vist.
Trykk på Fullfør.

Trykk på Lukk for å avslutte prosedyren.

Merk: Kamerabildet vil bli orientert i samsvar med
Layers View / Production View .

14.4.   Tjenestemeny

Merk:
Tjenestemeny-funksjonene er kun tilgjengelig for servicepersonell.
De er ikke ment for bordoperatører.

14.4.1.   Meldingsvisning

Maskintilkobling->Tjenestemeny->Meldingsvisning
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Viser advarsler
Velg dette hvis du vil at Meldingsvisning-vinduet skal vises for hver varselmelding.
Feilmeldinger vises alltid.

Alltid på topp
Velg dette hvis du vil at Meldingsvisning skal være øverst på skrivebordet.

Meldinger blir logget
Når dette er aktivert, logges alle meldinger for senere undersøkelse.
Nyttig ved feilsøking.

Vis
Angi hvilket nivå av meldinger som skal vises:

• Alle -alle typer meldinger vises.
• Kun de viktige
• Kun kritiske

14.4.2.   Minnedump

Maskintilkobling->Tjenestemeny->Minnedump

Start Minnedump-applikasjonen.
Brukes til vedlikehold av software.
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Du finner mer informasjon i Brukermanualen for maskinvaretest

14.4.3.   Posisjonsdisplay

Maskintilkobling->Tjenestemeny->Posisjonsdisplay

Du finner mer informasjon om kuttebordet i brukermanualen.
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14.4.4.   Vis vakuumdialog

Velg vakuumsoner som passer til åpnet jobb.
Merk: Denne dialogen er tilgjengelig fra: Maskinpanel->Vakuumsoner

14.4.5.   Emuler operatørpanel

Maskintilkobling->Tjenestemeny->Emuler operatørpanel

En funksjon for vedlikehold av software.

14.4.6.   Valg av verktøyholder

Maskintilkobling->Tjenestemeny->Valg av verktøyholder
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Velg verktøyholder for testing.
Denne funksjonen er tilgjengelig bare når iPC er frakoblet fra kuttebordet.

14.4.7.   Stillings-/retthetsmåling

Maskintilkobling->Tjenestemeny->Stillings-/Retthetsmåling

Stillings-/retthetsmåling er et verktøy som kun er tiltenkt brukt av kvalifisert personell.
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14.5.   Om maskintilkobling...

Systemversjon
Versjonsnummer og dato for den installerte
softwaren.

Maskinens størrelse
Maskinens størrelse hentes av Mål bordstørrelse-
funksjonen

Maskintype
Maskintype for det tilkoblede kuttebordet.

Arbeidsområde alle verktøy
Nominelt arbeidsområde som er tilgjengelig for
alle verktøy i gjeldende monterte verktøyholder.

Maskinserienummer
Serienummer, 6 sifre som ble skrevet inn når iPC
ble installert.

Maks akselerasjon %
Maks akselerasjon for det tilkoblede kuttebordet.

14.5.1.   Vedlikeholdsinformasjon

14.5.1.1 Gjeldende status

Dato
Dagens dato.

Første gang den ble startet
Datoen da systemet ble kjørt for første gang.

Kjøretid
Totalt antall timer maskinen har kjørt (arbeidet).

Produserte ark totalt
Produserte ark totalt
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14.5.1.2 Vedlikehold

Dato
Datoen da siste vedlikehold ble utført.

Ved
Initialene til personen som utførte siste
vedlikehold.

Kjøretid
Timetall da siste vedlikehold ble utført.

Siden siste vedlikehold
Antall timer med kjøring etter siste vedlikehold.

14.6.   Annuller

Bruk denne funksjonen til å avbryte tilkoblingen til kuttebordet.

For å koble til på nytt: Menyfelt->Maskin->Koble til

14.7.   Logging

14.7.1.   General

14.7.1.1 Feilrapport
En feilrapport må bestå av følgende:
• En detaljert, trinnvis beskrivelse av hva som skjedde.
• Hvis feilen oppstod hos en kunde, må det også bekreftes av den kan reproduseres på verkstedet.
• Noen ganger kan en beskrivelse av den forventede atferden være hjelpsomt.
• En ZIP-fil med loggmappen med i det minste disse filene:
• • i-cut Production Console.log

• iPcDeveloperLog.txt
• Siste KB ACM file.log
• Siste KB Mat file.log
• MCDeveloperLog.txt.

14.7.2.   Valg for logging

Menu Bar->Avansert

Ctrl + Alt + Shift + L
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Disse alternativene er primært tilgjengelig for
Kongsberg-personell.
Endring av disse parameterne kan påvirke
systemets ytelse.
Eventuelle endringer bør foretas i samarbeid med
Kongsberg-personell.

Angi loggnivået i denne dialogen.
For at logginnstillingene skal tre i kraft, må iPC startes på nytt.
Standardinnstillingen vil alltid være Servicelogg.
Starting av en logg skal gjøres bare hvis Kongsberg-personell ber om det.

14.7.2.1 Prosedyre
Åpne logging:
I Logg-settinger-dialogen velger du Bruk integrert loggesystem og Logg til fil.
For å redusere størrelsen på loggfilen må du gjøre så lite som mulig:
• Start iPC.
• Utfør testen og ikke noe annet.
• Stopp iPC.
• Pakk loggmappen i en ZIP-fil og kopier den til serveren din.

Merknader:
• Loggtypene Feilsøk og Sporing påvirker ytelsen sterkt og skal brukes bare i korte perioder. 
• La aldri en maskin bli stående med en annen innstilling enn Servicelogg.
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15.  INSTALLER SOFTWARE

15.1.   Konfigurasjon av PC

Følg disse instruksjonene for å konfigurere PC-en før installasjon av programvaren.

15.1.1.   Strømalternativer

Åpne Strømalternativer fra Betjeningspanel:

Endre plan-innstillingene i samsvar med illustrasjonen nedenfor.
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Endre Strømalternativer i samsvar med de fire illustrasjonene nedenfor.

15.1.2.   Deaktiver Dell-oppdatering

Drivere og bios for Dell (monitor) kan konfigureres for automatisk oppdatering. Skriver du Dell i søkefeltet på
oppgavelinjen, åpnes Dell Command Update eller Dell Client System Update. Hvis en av disse kommandoene
er tilgjengelige, åpner du dialogen og velger Kun manuelle oppdateringer.
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15.1.3.   Windows 10 og bruk av i-cut-kamera

 PCI Express Card / frame grabber-programvare blir ikke funnet på datamaskiner med
 rask oppstart

PIXCI® SV7, frame grabber trenger et hundredels sekund for å starte etter oppstart slik at den kan
identifiseres av operativsystemet. På enkelte datamaskiner med rask oppstart kan operativsystemet overse
kortet og ikke laste kortets driver.
På enkelte datamaskiner blir kanskje ikke PIXCI® frame grabber påvist etter en ''hard'' omstart (med strøm-
tilbakestilling), med påvises etter en "myk omstart" (uten strøm-tilbakestilling). I andre tilfeller påvises ikke
frame grabber selv etter en myk omstart.
På enkelte datamaskiner med Windows 10, kan PIXCI® frame grabber påvises etter en myk omstart,
men ikke etter en hard. Deaktiverer du Windows' ''Aktiver rask oppstart'' (under Betjeningspanel,
Strømalternativer), blir det mulig å påvise den etter hard omstart.

 Deaktivere rask oppstart

1. Åpne Strømalternativer fra Betjeningspanel.
2. Klikk Velg hva av/på-knappene gjør til venstre.
3. Klikk Endre innstillinger som for øyeblikket er utilgjengelige øverst.
4. Svar Ja/OK på alle sikkerhetsadvarsler.
5. Velg Endre av/på-knappenes funksjon. Se bildet nedenfor:
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Legg til følgende innstillinger og bekreft:

• Når jeg trykker på på/av-knappen: Slå av
• Når jeg trykker på sleep-knappen: Slå av skjermen
• Slå på hurtigstart: Ikke merket av:
• Dvale: Ikke merket av:
Etter å ha fjernet merket ved Aktiver rask oppstart, vil neste avslutning faktisk avslutte systemet dersom et
av problemene ovenfor finnes.

 Dersom alternativet for deaktivering av rask oppstart ikke er til stede, kan det være
 nødvendig å endre registernøkkelen.

MERK: Vær oppmerksom på at konfigurering av registernøkkelen krever stor påpasselighet ettersom
det kan føre til andre problemer med systemet.

1. Skriv regedit i søkefeltet på oppgavelinjen og åpne registerverktøyet. Finn HKEY_LOCAL_MACHINE
\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power i det venstre feltet i registervinduet.

2. I det høyre feltet kontrollerer du om HiberbootEnabled er tilgjengelig. Hvis ikke, må du opprette det ved
å klikke høyre musetast, velge Ny og klikke DWORD-verdi (32-biters).

3. Erstatt den med ordet HiberbootEnabled under kolonnen Navn. Dataverdien skal være null (0), som
representerer at Rask oppstart er slått av.
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4. Start datamaskinen på nytt slik at endringene trer i kraft.

15.2.   Installer iPC

15.2.1.   Prosedyre

iPC støtter operativsystemene Windows 7, Windows 10 og Windows 11.

MERK: Det er et krav at personen som installerer, har administratorrettigheter på bord-PC-en.
(Brukere uten administratorrettigheter kan fremdeles starte og kjøre iPC.)

Før du installerer iPC, kan det bli nødvendig å stoppe eller av-installere eventuelle virus- eller andre
sikkerhetsprogrammer.

iPC bruker legitimt noen funksjoner som sikkerhetsprogrammer kan feiltolke som mistenkelige, og
kan dermed fjerne filer eller blokkere visse nødvendige funksjoner.

En indikator på dette kan være meldinger om mislykket oppsett av Internet Information Services
under installering eller feilmeldinger ved oppstart av iPC som vedvarer selv etter å ha fulgt
anbefalinger om å starte på nytt, samt informasjon om at Kongsberg Hub eller ressursdatabasen er
utilgjengelig.

Windows-versjonen må være fullt oppdatert for at iPC skal fungere ordentlig. Det kan være at iPC
ikke kan kjøres eller installeres riktig hvis Windows ikke er oppdatert.

Åpne iPC-installeringsmediet og kjør installeringen som følger

                                                                                                                                                                                                           324 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



Dobbeltklikk på IPC Installer.exe.

Det kan hende at dialogboksen for
sikkerhetsadvarsel åpnes for Installer.exe.

Klikk på Kjør for å tillate installering av iPC.

Det kan hende at dialogboksen
Brukerkontokontroll åpnes.
Klikk på Ja for å fortsette.

Installeringsprogrammet sjekker at den påloggede
brukeren har tilstrekkelige tilgangsrettigheter, og
sjekker om nødvendig programvare av riktig versjon
allerede er installert.
Foreldede eller ikke installerte påkrevde
programmer velges automatisk for installering.

Klikk på Neste for å starte installeringen av disse.

De påkrevde programmene installeres med et minimum av brukerinngripen, men det kan hende du får en
sikkerhetsadvarsel tilsvarende den ovenfor, når du starter iPC-installeringsprogrammet. Klikk på Kjør for å
fortsette hvis det skjer.

Når alle påkrevde programmer er installert, starter installeringen av i-cut Production Console.
Hvis du tidligere har installert kompatibel Kongsberg-programvare, vil installeringsprogrammet oppdage den
og vise deg hvilken bordtype som blir funnet.
Klikk på Neste for å fortsette installeringen.
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Hvis det ikke blir funnet noen eldre Kongsberg-programvare, eller hvis det blir funnet eldre programvare for
flere støttede bordtyper, blir du bedt om å velge hvilken bordtype du vil installere for.

Vent mens installeringsprogrammet kjører.
Når det er ferdig, slår du på bordet og klikker på Ferdig.
Nå starter Sysload, slik at du kan laste opp den nye programvare til bordet.

                                                                                                                                                                                                           326 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Brukermanual



Svar Ja på spørsmålet om Cu-modulene skal lastes.

Applikasjonsprogrammet Sysload kjøres.

Klikk på Last-knappen i informasjonsdialogboksen.

Når lastingen av Cu-modulene er ferdig, vises
systemets nye tilstand.
Avslutt SysLoad ved å klikke på det krysset øverst til
høyre i dialogboksen.

15.2.2.   Stille installasjon

iPC-installeringsprogrammet kan kjøres stille uten brukerinngripen i situasjoner der ekstern distribusjon av
iPC-versjoner er ønskelig.

iPC installeres stille ved hjelp av følgende kommandolinjesyntaks:

"iPC Installer.exe" /exenoui /qn TABLETYPE="X" 

De forskjellige elementene på denne kommandolinjen kan forklares slik:

iPC Installer.exe
Filnavnet på installeringspakken.

/exenoui /qn
De to kommandoene som angir at installeringsprogrammet skal kjøres stille.
Begge må brukes for at en stille installasjon skal fungere som den skal.
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Dette er et krav fra programvaren som opprettet installeringsprogrammet, og kan ikke endres.

TABLETYPE="X"
Denne delen er valgfri.
Kan brukes til å angi hvilken tabelltypeplattform som skal installeres (X eller C).
Verdien i anførselstegn kan være X, C eller et annet gyldig bordtypenavn, dvs. XN vil gi X-plattform, XP vil gi
C-plattform.
Hvis det utelates, velges bordplattform i henhold til følgende mønster:

• Hvis iPC eller et eldre Kongsberg-produkt aldri har vært installert i bordet...
• ...og TABLETYPE på kommandolinjen utelates, velges X-plattformen som standard
• ...og TABLETYPE på kommandolinjen oppgis, velges plattformen angitt av TABLETYPE.

• Hvis iPC eller et eldre Kongsberg-produkt har vært installert i bordet tidligere, oppdages og velges
forrige bordtype automatisk.
ADVARSEL: Hvis TABLETYPE på kommandolinjen er i konflikt med den tidligere bordplattformen som
oppdages, avbrytes installeringen med feil.

Hvis installeringen avbrytes med feil, vises en feiloppføring i Windows-systemloggen.

MERK: Hvis iPC installeres stille, må brukeren kjøre iPC Sysload manuelt for å synkronisere bordets
Cu-moduler med den nye iPC-versjonen før kjøring av iPC.

Hvis du glemmer dette, vil iPC advare om at det ikke kan kommunisere med bordet.

Lukk iPC, kjør Sysload og prøv på nytt.

MERK: I Windows 7 må .NET 4.5.2 eller nyere være installert, ellers kan ikke iPC installeres.

I Windows 10 er nødvendig versjon av .NET inkludert, så det vil ikke være noe problem.

15.2.3.   Aktiver lisensen online

Du må aktivere en lisens før du starter iPC for første gang på en ny maskin, når du flytter installasjonene
til en annen PC, eller når du oppgraderer til en ny lisenstype. Se avsnittet  Om lisenser på side 335 . Du
mottar en lisensnøkkelen fra leverandører. Hvis ikke ber du om dette.

MERK: Eksisterende brukere vil oppfordres til å aktivere lisensen deres på nytt etter oppdatering til
2.6. Dette er en engangsaktivering som kreves for å støtte en endring i lisensieringssystemet.

Start iPC
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En aktiveringsdialogboks åpnes. Lisensnøkkelen skal kopieres inn i dialogboksen.
Hvis du skal oppgradere en lisens, starter iPC med den gamle lisensen. Åpne aktiveringsdialogboksen fra
hjelpemenyen – License Manager.
Trykk på knappen Aktiver. Det opprettes en kobling til lisensserveren som aktiverer lisensen.
Den samme dialogboksen brukes for å deaktivere en lisens for å flytte lisensen til en annen PC. Noter deg
aktiveringsnøkkelen, trykk på knappen Deaktiver og bruk aktiveringsnøkkelen for å aktivere lisensen på den
andre PC-en.

15.2.4.   Aktiver lisensen offline

Hvis PC hvor iPC kjører ikke har internettilgang, må aktiveringen utføres delvis på en PC med internettilgang
og delvis på PC-en hvor iPC kjøres uten internett.
Start iPC på PC-en/nettbrettet uten internett. Følgende dialogboks vises:

Trykk Aktiver produktnøkkel. Følgende dialogboks vises. Angi aktiveringsnøkkelen du fikk via e-post.
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Når du er offline, vises denne meldingen:

Trykk OK og deretter Avbryt i aktiveringsdialogboksen. iPC annulleres.
Kopier filen .req til en minnepinne. På datamaskinen med internettilgang åpner du den oppgitte nettsiden.
Dra og slipp filen ls_activation.req til nettsiden. Trykk Last opp fil:

Når du er ferdig, trykker du Last ned lisensfil. Da opprettes filen ls_activation.lic på skrivebordet.

Kopier denne filen til en minnepinne og ta den med deg til PC-en/nettbrettet uten internettilgang. Start iPC
her. Aktiveringsdialogboksen åpnes. Trykk Bla gjennom for å laste filen .lic.
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Trykk Aktiver. iPC starter vanligvis etter et par sekunder.

15.2.5.   Installere og konfigurere enhetsdrivere for kameragrensesnitt

 Når maskinen er utstyrt med Ethernet i-Camera

Intel GigaBit-nettverksgrensesnittkortet for i-Camera gjenkjennes av Windows, som installerer standard
Windows-nettverkskortdriver.
Derfor er det ikke nødvendig med ytterligere installering eller konfigurering av enhetsdrivere.

 Når maskinen er utstyrt med analogt i-cut-kamera og gripebrett for Pixci-koakskamera

Installere riktig enhetsdriver fra Device Manager
• Åpne Device Manager
• Lokaliser gripebrettet for Pixci-kameraet, høyreklikk og velg Oppdater driverprogramvare
• Klikk på Søk på datamaskinen etter driverprogramvare og naviger til mappen Epix Drivers på iPC-

installeringsmediet.
• Velg undermappen Windows 7 x64 hvis PC-en kjører 64-biters Windows.

Velg undermappen Windows 7-Vista-XP hvis Windows er en 32-biters versjon.
Klikk på Neste og vent mens Windows installerer driveren
(mappenavnet viser bare Windows 7, men driverne er også kompatible med Windows 10)

Konfigurere registeret for riktig bildedekoding, PAL eller NTSC
i-cut-kameraer levert etter mai 2015 har PAL-standarden, i-cut-kameraer som er eldre enn mai 2015, er av
NTSC-versjonen.

PAL- / NTSC-konfigurasjonen i iPC kontrolleres av en innstilling i Windows-registeret.
Til dette formålet er programmet Tweak.exe laget, for å sette riktig verdi:
C:\tmp
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Finn og dobbeltklikk på filen tweak.exe i C:
\Program Files (x86)\IcutProductionConsole
\MachineController.

Velg fanen for Epix-kamerainnstillinger og velg riktig
kameraformat, NTSC eller PAL.
Klikk på OK.

MERK: Hvis feil format velges, vises dette i form av feil sideformat (bredde x høyde) på kamerabildet
i iPC, og veiviseren for kamerakalibrering kan ikke fullføres.

Konfigurere registeret for å unngå minneadresseringskonflikter når PC-en har over 4 GB RAM

Hvis PC-en har over 4 GB RAM, vil ikke Epix Pixci-drivere fungere med standardinnstillingene på 64-biters
versjoner av Windows-systemer.

En registerinnstilling må redigeres manuelt for å unngå denne minnefordelingskonflikten:
1- Start Registerredigering ved å klikke på startknappen i Windows og skrive "regedit" i søkefeltet.
2 - Naviger til HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/EPIXXCW6 i registerredigering.
3 - Dobbeltklikk på PIXCI (i Navn-kolonnen)
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4 - Hvis "PIXCI" ikke finnes, oppretter du den som
en strengverdi.
5 - Skriv følgende (uten anførselstegn, legg merke
til det innledende mellomrommet) i verdifeltet:
" -WT 0x80"

Hvis det allerede finnes et -WT-flagg, endrer du
verdien til 0x80.
6 - Klikk på OK.

7 - Start PC-en på nytt når du får beskjed om det.

15.3.   Struktur på fillagring

Datamaskin->xxx->My Documents->i-cut Production Console

Dette er standard fillagringsstruktur.

Sikkerhetskopi

Exports

Jobber

Sample Files

Brukermanual

15.4.   Flere brukere

Hvis flere brukere er nødvendig, oppretter du brukerkontoer uten administrative rettigheter. I så fall bør
sikkerhetskopimappen flyttes til en offentlig mappe av administratorbrukeren. Dette gjøres slik:
1. Opprett en sikkerhetskopieringsmappe på en sentral server (anbefales) eller i f.eks. C:\Users\Public
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\Documents\Kongsberg_backup.
2. Påse at alle brukerne har skrivetilgang til den mappen
3. Start iPC og endre sendingsmappen og sikkerhetskopieringsmappen i Alternativer.
4. Hvis iPC oppgraderes fra en eldre versjon enn 2.2, må også sendingsmappen i kategorien Tilkoblinger i

Alternativer-dialogboksen sjekkes. Ved å aktivere Bruk standardtilkoblinger etterfulgt av OK, sikres en
felles sendingsmappe.

Når det er gjort, logger du på som en bruker uten rettigheter og kontrollerer at iPC starter og at
sikkerhetskopierings- og sendingsmapper er tilgjengelige.
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16.  OM LISENSER

iPC har fire hovedlisenser.
Informasjon om installert lisens er tilgjengelig fra Menu Bar->Hjelp->License Manager...

i-cut Production Console Basic
Basic-lisensen dekker kun basisfunksjoner. Ingen kamerafunksjoner.
Kun for X-serien

i-cut Production Console Packaging Production
Packaging Production-lisensen dekker alle hoveddeler av produksjonen, men mindre funksjonalitet med
hensyn til redigering, fresing og kompensasjon for kamerafordreining.
Kun for C-serien

i-cut Production Console Sign-produksjon
Sign Prod-lisensen er hovedlisensen som dekker alle funksjonene i iPC-programvaren.
For X-serien og C-serien

i-cut Production Console Flexo
Flexo-lisensen dekker grunnleggende funksjoner og alle kompensasjonsalternativer.
Kun for X-serien

I tillegg til det ovennevnt installeres en lisens kalt Sign Standard på enkelte V- og X-startermaskiner. Denne
lisensen er ikke lenger i bruk.

Funksjon Basic Pakkeprodu
ksjon

Skiltproduk
sjon

Flexo Detaljer

Basis x x x x Muliggjør all basisfunksjonalitet,
inkludert start av applikasjon

Editer linje x x x x Muliggjør all manuell
geometriredigering. Basic-versjonen
vil være "skrivebeskyttet", på
samme måte som XL-Guide

Unngå overkutt x Muliggjør Lag-funksjonen
slik at du kan splitte linjer og
endre kutteretning automatisk,
hovedsakelig med trykt materiale

Registrering og
plassering

x x x x Muliggjør kant-/
registermerkeregistrering
og kompensasjon for
plassering (posisjon/rotasjon).
Registreringsenheten er
maskinvareavhengig
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Funksjon Basic Pakkeprodu
ksjon

Skiltproduk
sjon

Flexo Detaljer

Strekkode x x Muliggjør bruk av kamera til
lesing av strekkoder, noe som
muliggjør automatisk arbeidsflyt.
Strekkodeleser støttes alltid

Lineær x x x Muliggjør lineær skala og
differensialskala

Ikke-lineær x x Muliggjør kompensasjon for ikke-
lineær (full) fordreining

Intelligente
merker

x Muliggjør Tilpasset registrering

Uten stopp x x Aktiver flere enn 1 kopierings (bord)-
produksjoner og Flere soner som
forhåndsinnstilling for bord.

Fres x Muliggjør avanserte fresefunksjoner
som Inn-spor/ut-spor, Visk ut,
Kompensasjon for verktøydiameter

Add_Nested_
Layout

x  x x x Muliggjør en dialog for
sammenslåing av design på samme
ark basert på omrissbokser eller
manuell posisjonering

Step and Repeat x x x Muliggjør Steg og gjenta på "i-cut-
måten"

Bearbeiding fra
baksiden

x x x x Aktiverer kameraregistrering fra
utskriftsside, manuell vending av
ark, kutt og rille fra bakside. For
arbeidsflyt med bølgepapp.

QuickBox x x x x Muliggjør kjøring av en standard.

MERK: Frittstående lisens,
ikke koblet til lisenser i
pakke

MERK: Forberedelsestasjon for iPC, en frittstående iPC-lisens er tilgjengelig for iPC 2.6. Det har de
samme funksjonene som Skiltproduksjon, men kan ikke kjøre en tabell. Den er laget for å forberede
filer borte fra maskinen.
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17.  TASTATURSNARVEIER

Alt + Click Velg all geometri

Alt + Venstre
Alt + Høyre
Alt + Opp
Alt + Ned

Flytt valgte kurver

CTRL + - Zoom ut

CTRL + + Zoom inn

CTRL + 0 Tilpass til dataene

CTRL + A Velg all geometri

CTRL + Alt + Shift + L Valg for logging

CTRL + Alt + M Oppdatering av vedlikeholdsintervall

CTRL + C Kopier lag

CTRL + D Fjern alle valg av geometri

CTRL + L Legg til et lag

CTRL + M Flytt valgte kurver

CTRL + N Ny fil

CTRL + O Åpne fil

CTRL + Alt + O Åpne ved å bruke strekkode

CTRL + Alt + Skift + O Åpne fra ArtiosCAD-standarder

CTRL + Alt + P Start produksjon ved bruk av strekkode

CTRL + Q Finn jobber i kø

CTRL + S Lagre fil

CTRL + Shift + A Velg alle lag

CTRL + Shift + C Kopier lag inkludert geometri

CTRL + Shift + D Fjern alle valg av lag

CTRL + Shift + I Snu kurveretning

CTRL + Shift + J Tilpass til jobben

CTRL + Shift + M Speilvend valgte kurver

CTRL + Shift + R Roter valgte kurver

CTRL + Shift + S Lagre fil som
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CTRL + Shift + T Tilpass til bordet

CTRL + T Skaler valgt kurve

CTRL + U Fjern ubrukte lag

CTRL + W Lukk fila

CTRL + Z Angre

Slett Fjern valgt geometri

F1 Hjelp

Shift + Delete Fjern lag
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18.  BRUK AV AI-CUT

ai-cut er et programtillegg for Adobe Illustrator. Dette programtillegget gir deg verktøy for automatisk
innsetting av iPC-registermerker på designer. Du finner mer informasjon i den separate brukermanualen.

Programtillegg og korresponderende brukermanual er tilgjengelig på https://www.kongsbergsystems.com/
en/resources/software/ai-cut.
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19.  I-SCRIPT

I en tradisjonell arbeidsflyt genereres bildedata og kuttedata som separate filer på designstasjonen.

i-script er en arbeidsflyt der bildedata og kuttedata separeres i RIP-prosessen.
Den store fordelen ved dette er at modifiseringer gjort under RIP-prosessen beholdes både for bildedataene
og for kuttedataene.
i-script brukes av ledende RIP- og skriverprodusenter.

i-script-filformatet brukes også til dataoverføring fra Esko-applikasjoner som i-cut Layout og ArtiosCAD til
iPC.
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20.  JDF-ARBEIDSFLYT

Denne arbeidsflyten er en videreutvikling av i-script-arbeidsflyten. Utdataene til kuttebordet er delt i to
filer:
En CGF-fil som inneholder all kuttegeometri. Dette er en strippet i-script-fil der alle metadata er skilt ut i en
JDF-fil som inneholder metadata som
• jobbinformasjon (jobb-id, kundenavn,...)
• materialinformasjon (materialnavn som definert i iPC)
• antall ark som skal kuttes
• forhåndsinnstillinger for behandling av jobben som definert i iPC
• sammendrag av alle strekkodeidentifikasjonsfelter på arket, inkludert innhold og posisjon
Eventuelt en PNG-fil for forhåndsvisning av den utskrevne jobben.
Disse filene er pakket i én fil som importeres til iPC. Arbeidsflyt støttes av Esko-applikasjoner som i-cut
Layout, DFS og ArtiosCAD samt noen RIP-leverandører. Ved bruk av DFS, kalles ZIP-filen DFSCUT.
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