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1.  FÖRORD

Användarhandbok

för

i-cut Production Console

ANM: Vi påminner dig om att endast personal från Kongsberg, eller personer som erhållit lämplig
utbildning, får hantera, ändra eller reparera systemet.

ANM: Originalinstruktionerna är på engelska. Instruktioner på andra språk är översättningar av
originalinstruktionerna.

©Copyright 2022, Kongsberg Precision Cutting Systems
Alla rättigheter förbehålls.

Denna upphovsrättsnotis indikerar inte att detta verk har publicerats.
Det material, information och användarinstruktioner som finns häri tillhör Kongsberg Precision

Cutting Systems. Inga garantier ges eller utökas av detta dokument. Dessutom ger Kongsberg Precision
Cutting Systems inga utfästelser, garantier eller representationer gällande användningen eller

resultatet från användningen av systemet eller den information som finns häri. Kongsberg Precision
Cutting Systems ska inte hållas ansvariga för några direkta, indirekta, efterföljande eller oavsiktliga
skador som uppstår på grund av användningen av systemet eller informationen som finns häri eller

på grund av att det inte kan användas. Informationen som finns häri kan ändras utan föregående
meddelande. Reviderade utgåvor kan utges ibland för att informera om sådana ändringar och/eller tillägg.

Ingen del av detta system får reproduceras, lagras i en databas eller hämtningssystem, eller publiceras,
i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, genom tryck, fotokopiering, mikrofilm eller

på något annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Kongsberg Precision Cutting Systems.
Detta dokument ersätter alla tidigare daterade versioner.

Korrespondens gällande denna publikation skickas till:
Global support

Kongsberg Precision Cutting Systems

Dokumentnr.: D3389; Artikelnr: 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.  ÄNDRA POST

Datum
åååå.mm.dd

Av Beskrivning

19/12-2022 DHO Ny utgåva för iPC 2.6
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3.  VÄLKOMMEN

Välkommen till användarhandboken för Kongsberg i-cut Production Console.
Genomgående i denna användarhandbok används förkortningen iPC för i-cut Production Console.

Denna användarhandbok ger en fullständig och detaljerad beskrivning av alla funktioner i iPC.
Den är avsedd för de som använder Kongsbergs skärbord och personer som förbereder filer för sådan
utrustning.

Installationen av iPC beskrivs här:  Installera iPC 326

Notera: Vissa funktioner och utrustning som beskrivs i denna handbok är tillval.
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4.  ANVÄNDA DENNA HANDBOK

4.1.   Huvudsektioner

Användarhandboken är uppdelad i följande huvudsektioner:

Systembeskrivning

• En kortfattad beskrivning av användargränssnittet.
• Alla menyer och verktygsfält beskrivs var för sig.

Innan vi sätter igång
I detta kapitel beskrivs viktiga grundläggande ämnesområden:

• Materialet är nyckeln
• Resurshanteraren
• Förbered fil
• Registrering
• Konfigurera verktyg

Beskrivning av arbetsflöde
Ett typiskt arbetsflöde beskrivs med detaljerad information om varje steg:

1. Kom igång
2. Filimport
3. Öppnat jobb
4. Förbered för produktion
5. Spara ett jobb
6. Kör ett jobb

Avancerat avsnitt
Tillvalsfunktioner för avancerade användare finns i kapitlen:

• Redigera jobb  - Möjliga modifieringar av det öppnade jobbet.
• Jobbalternativ  - Ytterligare bearbetningsalternativ som finns tillgängliga.

Säkerhetskopiering och återställning

• Hur man konfigurerar en lämplig strategi för säkerhetskopiering.
• Hur man startar en säkerhetskopiering.
• Hur man återställer från en säkerhetskopiering.

iPC-konfiguration

• Alternativa inställningar, som specificerar systemets allmänna funktioner.

                                                                                                                                                                                                             15 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Användarhandbok



Bilagor

• Installera programvara
• Genvägar på tangentbordet - en komplett förteckning över tillgängliga genvägar på tangentbordet.
• iPC-kommandon - iPC kommandospråk.

4.2.   Namnstilar och symboler

Namn eller stil Beskrivning

Popup-dialog Detta är den dialog som visas när du klickar på höger
musknapp.

Startknapp Den kursiva stilen betyder att detta är en knapp på
användarpanelen.

[OK] Den feta stilen betyder att detta är en knapp eller funktion på
det grafiska användargränssnittet (GUI).

Maskinkonfiguration Länk till ämne.

Menyfält->Redigera-> Alternativ
Menyval: Från Menyfältet, välj Redigera och sedan Alternativ.

Denna symbol betyder att funktionen beror på den aktuella
hårdvaran.
Om hårdvaran inte finns tillgänglig är denna funktion dold.

Denna symbol betyder att funktionen är licensberoende.

 Bordsfunktioner

Knapparna på användarpanelen skiljer sig på de olika Kongsberg-borden.
I den här handboken använder vi en gemensam symbol för varje funktion.
Information om användarpanelen på bordet finns tillgänglig i användarhandboken för skärbordet.
De symboler som används är:
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Tryck på knappen för att starta körningen

Tryck på knappen för att pausa körningen

Tryck på knappen för att ange en referenspunkt

4.3.   Bilder och illustrationer

4.3.1.   Orientering

I detta dokument visas bilder och illustrationer tillhörande skärbordet så här:

I användargränssnittet finns många visningsalternativ  tillgängliga.
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5.  SYSTEMBESKRIVNING

Detta kapitel beskriver iPC:s användargränssnitt detaljerat.

5.1.   Benämningskonventioner

Användargränssnittet i iPC visas med två olika vyer, beroende på vilket läge du arbetar i, Mina jobb eller
Öppnade jobb:

5.1.1.   Mina jobb
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1 - Menyfält
2 - Jobbflikar
3 - Jobbinfo
4 - Produktion -> Uppskattad tid.
Den uppskattade körningstiden
visas här.
För mer info, se
Jobbuppskattningsstatus .

5 - Windows Aktivitetsfältet med ikon för maskinanslutning
6 - Maskinpanel
7 - Mina jobb-åtgärder
8 - Lista över mina jobb

5.1.2.   Öppnat jobb

1 - Menyfält
2 - Verktygsfält
3 - Lagervisning/produktionsvisning, se nedan
4 - Windows Aktivitetsfält med Ikon för
maskinanslutning

5 - Maskinpanel
6 - Egenskapsfält
7 - Jobbinställning. Består av Lagerinställning och
Produktionsinställning
8 - Jobbflikar

5.1.3.   Verktygskonfiguration

Var uppmärksam på skillnaden mellan Verktygskonfiguration och Konfigurera verktyg:

Konfigurera verktyg
Redigera verktygsinställningar som ska användas i ett lager

Verktygskonfiguration
Upprätthåll verktygskonfigurationen på det anslutna skärbordet.
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5.2.   Menyfält

Följande alternativ på Menyfält är tillgängliga:

• Fil
• Redigera
• Visa
• Val
• Jobb

• Lager
• Kurvor
• Maskin
• Avancerad
• Hjälp

5.2.1.   Fil

Menyfält->Fil

Följande menyalternativ är tillgängliga:
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Nytt jobb (Ctrl+N)
Skapa ett tomt jobb.
Du kan lägga till/redigera geometrin med Toolbar -
funktionerna.

Spara jobb (Ctrl+S)
Spara det öppnade jobbet.
Jobbet sparas i iPC-filformatet .cut.
Du blir ombedd att ange en destinationsmapp
och ett filnamn om filen inte har sparats som .cut
tidigare.

Öppna fil... (Ctrl+O)
Öppna  en inmatningsfil och lägg till den till Lista
över mina jobb.

Spara jobb som (Ctrl+Shift+S)
Spara det öppnade jobbet.
Du blir ombedd att ange en destinationsmapp och
ett filnamn.

Öppna via streckkod... (Ctrl+Alt+O)
Se Jobb med streckkoder

Exportera
Exportera öppnat jobb till pdf.
Du blir ombedd att ange en destinationsmapp och
ett filnamn.

Öppna från ArtiosCAD-standarder... (Ctrl+Alt+Shift
+O)
Se Öppna från ArtiosCAD-standarder

Ladda om
Ladda om det öppnade jobbet. Alla ändringar du
har gjort på jobbet försvinner.

Starta produktionen via streckkod... (Ctrl+Alt+P)
Se Starta produktionen via streckkod

Avsluta
Avsluta iPC.

Stäng jobb (Ctrl+W)
Stäng det öppnade jobbet.

5.2.2.   Redigera

Menyfält->Redigera

Följande menyalternativ är tillgängliga:

Ångra (Ctrl+Z)
Ångra tidigare åtgärd(er).

Alternativ

• Alternativinställningar
• Grundkonfiguration
• Standardvärdesinställningar
För mer information, se  iPC-konfigurationer 275
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5.2.3.   Visa

Menyfält->Visa

Alla Visa-funktioner gäller för det öppnade jobb som visas i fönstret Lagervisning/Produktionsvisning.
Följande menyalternativ är tillgängliga:

Zoomverktyg
Definiera ett zoomområde med musen.

Orientering av bordsvisningen
Välj synvinkel för lagervisning/produktionsvisning

Zooma in  (Ctrl+plus)
Klicka för att zooma in.

Referenspunkt
Den valda referenspunkten visas i fönstret
lagervisning/produktionsvisning.

Zooma ut  (Ctrl+minus)
Klicka för att zooma ut.

Bordslinjaler
Skärbordslinjaler visas i fönstret lagervisning/
produktionsvisning (maskinberoende).

Anpassa till jobb  (Ctrl+Shift+J))
Öppnat jobb fyller fönstret lagervisning/
produktionsvisning.

Vakuumzoner
Valda vakuumzoner indikeras i fönstret
lagervisning/produktionsvisning.

Anpassa till bord  (Ctrl+Shift+T)
En bild av skärbordet inklusive det öppnade jobbet
fyller fönstret lagervisning/produktionsvisning.

Parkeringsposition
Visa aktuell parkeringsposition som en symbol i
fönstret lagervisning/produktionsvisning.

Kurvriktning
En pil på varje kurva indikerar kurvriktningen.

Begränsningsruta
Visar en begränsningsruta som omger det öppnade
jobbet.

Kurvpunkter
Kurvpunkter visas.

Linjaler
Lägg till linjaler till lagervisning/
produktionsvisning.

Verktygsväg
Verktygsväg för fräsning visas.

Rotera 90 grader medurs
Genväg till funktion i jobbmenyn.

Rotera 90 grader moturs
Genväg till funktion i jobbmenyn.
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5.2.3.1 Lagervy/produktionsvy-orientering

Menyfält->Visa->Orientering av bordsvisningen

Välj synvinkel för lagervisning/produktionsvisning.

Alternativ:
• 0o

• 90o

• 180o

• 270o

Synvinkel och position för användarpanelen bör koordineras för att få korrekt Joggriktning.
För mer information, se Hårdvarukonfiguration .

5.2.4.   Val

Menyfält->Val

Alla Val-funktioner gäller för Öppnat jobb->Lagerflik.
Följande menyalternativ är tillgängliga:

Välj alla kurvor (Ctrl+A)
I öppnat jobb, välj alla kurvor.

Välj bort alla kurvor (Ctrl+D)
I öppnat jobb, välj bort alla kurvor.

5.2.5.   Jobb

Menyfält->Jobb

Alla funktioner för jobb gäller för öppnat jobb.
Följande menyalternativ är tillgängliga:
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Rotera 900 medurs
Rotera hela jobbet.

Ta bort dubbla linjer och sekvens
Använd denna funktion för att ta bort dubbla linjer
och optimera skärsekvensen i ett jobb.

Rotera 900 moturs
Rotera hela jobbet.

Ta bort dubbla linjer, bind ihop över öppningar
Dubbla linjer tas bort.
Öppningar mellan på varandra följande linjer som
befinner sig under en viss gräns förenas.

Spegelvänd horisontellt 171
Spegelvänd öppnat jobb.

Optimera för produktion...
Öppnar dialogen Optimera för produktion.

Spegelvänd vertikalt
Spegelvänd öppnat jobb.

Ta bort intern offset
Det nedre vänstra hörnet på öppnat jobb placeras
i vald referenspunkt + Materialposition + Jobb
Offset.

Flytta öppna kurvor till separat lager
Använd denna funktion för att separera öppna
kurvor från stängda kurvor.

5.2.6.   Lager

Menyfält->Lager

Alla funktioner för lager gäller för öppnat jobb.
Följande menyalternativ är tillgängliga:

Lägg till lager... (Ctrl+L)
Öppnar dialogen Lägg till lager .

Kopiera lager med kurvor (Ctrl+Shift+C)
Det valda lagret kopieras, inklusive geometri.

Lägg till registermarkeringslager...
Öppnar dialogen Lägg till registermarkeringslager .

Ta bort lager... (Shift+Del)
Det valda lagret tas bort.

Redigera lager...
Öppnar dialogen Redigera lager... .

Ta bort tomma lager... (Ctrl+U)
Lager utan geometri tas bort.

Kopiera lager utan kurvor (Ctrl+C)
Det valda lagret kopieras, exklusive geometri.

Ta bort dolda lager...
Dolda lager tas bort.
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5.2.7.   Kurvor

Menyfält->Kurvor

Alla Kurvor-funktioner är tillgängliga under Lagerflik-> Valda kurvor .
Följande menyalternativ är tillgängliga:

Flytta... (Ctrl+M)
Flytta valda kurvor

Slå ihop kurvor
Slå ihop valda kurvor

Joggkurvor
Jogga valda kurvor

Invertera kurvriktning (Ctrl+Shift+I)
Invertera kurvriktning för valda kurvor

Skala... (Ctrl+T)
Skala valda kurvor

In-fas/ut-fas
Lägg till in-fas/ut-fas till valda kurvor

Spegelvänd... (Ctrl+Shift+M)
Spegelvänd valda kurvor

Verktygsförskjutning...
Använd Verktygsförskjutning på valda kurvor

Rotera... (Ctrl+Shift+R)
Rotera valda kurvor

Optimera form
Optimera valda kurvor
Mer informations finns i  Optimera form 198 .

Redigera punkter
Gå till punktredigeringsläge

Ta bort kurvor...
Ta bort valda kurvor

5.2.8.   Maskin

Menyfält->Maskin

Funktioner för det anslutna skärbordet.
Följande menyalternativ är tillgängliga:
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Anslut
Anslut till skärbord

Visa kamera ...
Visar dialogrutan för kameravy.

Starta uppvärmning av spindel
På skärbordet körs sekvensen Uppvärmning av
spindel.

Materialmätning
På skärbordet körs sekvensen Mät
materialtjocklek.

Starta dammsugare
Dammsugare på/av-styrning.

Vakuumzoner...
Välj Vakuumzoner lämpliga för Öppnat jobb.

Identifiera verktyg
Kör sekvensen Verktygsidentifiering på skärbordet.

ANM:

Gäller endast för XN- och XL-bord i X-serien.

Direktkommandon
Välj funktioner för omedelbar körning på
skärbordet

Ställ in bordsskivans referens
På skärbordet körs sekvensen Bordsskivans
referens.

Stackerassistans
Detta menyalternativ visas om en stacker används.

Justera verktygshöjd...
Kör guiden Justera verktygshöjd på skärbordet.

Förbered bord
Detta menyalternativ visas om en robotcell
används.

Notera: För daglig användning är vissa av dessa funktioner lätt åtkomliga även från Maskinpanel.

5.2.9.   Avancerad

Menyfält->Avancerad

Följande menyalternativ är tillgängliga:
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Hantera förinställningar
Funktioner för att spara som
produktionsförinställningar och
verktygsförinställningar.

Konfigurera säkerhetskopiering...
Initiera en Säkerhetskopiering av system .

Resurser
Funktioner för att underhålla Resurser, se 
Förbereda material och förinställningar i
Resurshanteraren 111 .

Återställ konfiguration...
Initiera Återställ system .

Konfigurera verktyg...
Funktioner för att Konfigurera verktyg  som ska
användas i lager.

Loggalternativ... (Ctrl+Alt+Shift+L)
Konfigurera tillgängliga loggalternativ.
För mer information, se Loggalternativ .

5.2.10.   Hjälp

Menyfält->Hjälp

Följande menyalternativ är tillgängliga:

Handböcker... F1 Onlinesupport...

All dokumentation... Onlineresurser...

Provfiler... License Manager...

eLearning... Om i-cut Production Console...
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5.3.   Mina jobb

1 - Lista över mina jobb
Mina jobb har två flikar, Aktiva jobb och Historik, för att sortera bort jobb som inte används för närvarande i
Listan över mina jobb.

2 - Mina jobb-åtgärder

3 - Jobbinfo
När du väljer ett jobb i Lista över mina jobb, visas motsvarande Jobbinfo.

4 - Produktion
För den valda filen visas den uppskattade körningstiden. Se Jobbuppskattningsstatus .

5.3.1.   Importera filer till Lista över mina jobb

Menyfält->Arkiv->Öppna fil

Mina jobb åtgärder->Lägg till...

Mina jobb-åtgärder->Åtgärder...->Lägg till...
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5.3.1.1 Material
Välj det material  som ska användas vid import av vald inmatningsfil.
Använd standardvalet för Från fil så hämtas Material-informationen från inmatningsfilen, om den är
tillgänglig.

Om du väljer Material får du tillgång till en uppsättning Verktygsförinställningar, såväl som
Produktionsförinställningar och Optimeringsförinställningar lämpliga för materialet (Förinställningar som
Material mappas till).
För mer information om konceptet Materialet är nyckeln, se  Materialet är nyckeln 109 .

5.3.1.2 Mappning
Välj den mappning  som ska användas vid import av vald inmatningsfil.
De olika valen för Mappning anger olika regler för hur information ska överföras från inmatningsfilen till
iPC-jobbet.

5.3.2.   Lista över mina jobb

• Varje fil identifieras med dess namn och storlek.
• Klicka på ett kolumnsidhuvud för att sortera fillistan alfabetiskt efter kolumnens innehåll. Ett nytt klick

sorterar innehållet i omvänd ordning.
• Håll muspekaren över fältet med kolumnsidhuvudet och högerklicka för att öppna dialogrutan. Välj vilka

kolumner som ska visas.
• Följande kolumner är tillgängliga:

                                                                                                                                                                                                             29 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Användarhandbok



• Köingångsnummer
• Namn & storlek
• Jobb-ID
• Placerad
• Filtyp
• Material
• Tjocklek
• Spår
• Kund
• Kopior
• Prioritet
• Status
• Uppskattad tid
• Återstående tid
• Förfallodatum
• Tillagd på
• Modified på
• Slutfört på

Informationen som visas (metadata) hämtas från inmatningsfilen.
Om informationen finns tillgänglig eller ej beror på om det CAD-system / den programvara för
jobbförberedelse som används har stöd för dessa uppgifter.
Om ett jobb sparas med iPC-formatet .cut, kommer metadata att sparas som en del av .cut-filen.

5.3.3.   Jobbuppskattningsstatus

Körningstiden för filer som importerats till Mina jobb uppskattas automatiskt.
Uppskattningsstatus visas på följande sätt:
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Uppskattning görs och jobbet är redo för
produktion.

Uppskattning pågår.

Uppskattning ej möjlig. Hovra över frågetecknet för
att visa mer information.

Uppskattningen slutförd, men jobbet är inte redo
eftersom rätt verktyg inte är monterade.

Du kan välja om uppskattningen ska inkludera den tid det tar att förbereda och slutföra ett jobb.
Mer informations finns i  Uppskattning 280 .

5.3.4.   Välj en fil

Välj ett jobb i Lista över mina jobb:

Enkelklick
Filen väljs, tillgänglig för:

• Mina jobb-åtgärder -funktioner (2)
• Jobbinfo  (3)

Dubbelklick
Filen öppnas på en ny jobbflik.
Samma funktion uppnås med knappen Öppna i Mina jobb-åtgärder.

Välj ett jobb vid sökning:

Alla filer som lagts till i iPC är tillgängliga i listan Mina jobb. Om listan är lång och den önskade filen är svår
att hitta finns en sökfunktion tillgänglig:
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5.3.5.   Jobbinfo

Varje fil identifieras med dess filnamn.

Följande information finns dessutom tillgänglig:
• Kund
• Förfallodatum
• Modifierat den - Modifieringsdatum
• Dimensioner - Jobbstorlek
• Spårriktning

Denna information (metadata) hämtas från
inmatningsfilen.
Om informationen finns tillgänglig eller ej beror
på om det CAD-system / den programvara för
jobbförberedelse som används har stöd för dessa
uppgifter.
Om ett jobb sparas med iPC-formatet .cut, kommer
metadata att sparas som en del av .cut-filen.

Använd den här dialogrutan till att tillhandahålla korrekta inställningar för det valda jobbet.
Dessa inställningar tillämpas när du öppnar jobbet.

Beställda kopior
Det antal kopior som angetts.

Ställ in...
Ange antalet kopior. Se  Beställda kopior 33 .

Material
Tryck på vänster musknapp för att öppna listrutan Material.
I listrutan väljer du något av:
Från fil - information om materialet hämtas från inmatningsfilen.
Inget - inget material har angetts.
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Lista över material - Tidigare använda material
Välj material - välj från Lista med material.
Nytt material - lägg till material till Lista med material.
För en definition av nya material, se  Mina material 124 .
Ikonen + (indikeras med en pil) visas om Material inte har definierats i iPC. Vid tryck öppnas dialogrutan Nytt
material.

Skärningsprofil
Tryck på vänster musknapp för att öppna listrutan Skärningsprofil.
Skärningsprofiler tilldelade till detta material visas.
Välj rätt skärningsprofil i listrutan.
När du väljer en skärningsprofil, får du en fördefinierad kombination av Verktygsförinställning,
Optimeringsförinställning och Produktionsförinställning.
Om du nu ändrar något av valen nedan ändras namnet på skärningsprofilen till Anpassad.
Du håller på att anpassa inställningarna för detta material.

Verktygsförinställning
Tryck på vänster musknapp för att öppna listrutan Verktygsförinställning.
Välj rätt verktygsförinställning i listrutan.
Lagertyper och motsvarande verktyg visas

Optimeringsförinställning
Tryck på vänster musknapp för att öppna listrutan Optimeringsförinställning.
Välj rätt optimeringsförinställning i listrutan.

Produktionsförinställning
Tryck på vänster musknapp för att öppna listrutan Produktionsförinställning.
Välj rätt produktionsförinställning i listrutan.

Mappningsförinställning
Tryck på vänster musknapp för att öppna listrutan Mappningsförinställning.
Välj rätt mappningsförinställning i listrutan.

5.3.5.1 Beställda kopior

Mina jobb > Jobbinfo > Beställda kopior
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• Beställda kopior - ange antal kopior som ska
färdigställas.

• Avvisade kopior - ange antalet kopior som har
avvisats.

Denna information är viktig, inte bara för
operatören, utan också för att säkerställa rätt
rapportering tillbaka till produktionsplaneringen.

Sammanfattning:
Producerade - antalet kopior som producerats
Lyckade - hur många som lyckades
Avvisade - hur många som avvisades
Återstående - antal återstående kopior

5.3.6.   Mina jobb åtgärder

Följande alternativ är tillgängliga:

Lägg till ett jobb till Listan över mina jobb.

Ta bort det valda jobbet från Lista över mina jobb.

Öppna det valda jobbet i Listan över mina jobb.
Filen öppnas på en ny jobbflik.
Samma funktion erhålls genom att dubbelklicka på jobb i Listan över mina jobb.
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Denna funktion beskrivs här Jobblayout .

Följande åtgärder är tillgängliga:

Lägg till...
Lägg till ett jobb till Listan över mina jobb.

Lägg till via streckkod...

Öppna
Öppna det valda jobbet i Listan över mina jobb.

Ta bort (Del)
Ta bort valt jobb från Listan över mina jobb.

Ta bort orefererade jobb
Jobb i Listan över mina jobb där motsvarande fil saknas kommer att tas bort från
Listan över mina jobb.

5.4.   Öppnat jobb

Ett jobb identifieras som en separat flik inklusive det aktuella filnamnet på Jobbflikar (1).
Du kan ha flera jobb öppna, alla identifierade med sin egna flik.
Ett jobb innehåller två huvudgrupper av information; Lager och Produktion (2).
En förhandsgranskning av det valda öppnade jobbet visas i fönstret lagervisning/produktionsvisning (4).
Du kan redigera ett öppnat jobb med de tillgängliga verktygsfältsfunktionerna (5).
Du kan redigera ett öppnat jobb medan ett annat jobb körs på skärbordet. På detta sätt kan du förbereda
nästa jobb som ska köras.
Under körningen är ett jobb låst för redigering.
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5.4.1.   Öppna ett jobb

Du skapar ett jobb från Lista över mina jobb:

Dubbelklicka på en fil i Lista över mina jobb.

Mina jobb åtgärder->Öppna.
Ett jobb öppnas baserat på den valda filen i Lista över mina jobb.

Mina jobb-åtgärder->Åtgärder->Öppna.
Ett jobb öppnas baserat på den valda filen i Lista över mina jobb.

Skapa ett tomt jobb är tillgängligt som:

Menyfält->Fil->Nytt jobb (Ctrl+N).
Ett nytt tomt jobb skapas.

5.4.2.   Välj ett jobb

Jobb väljs med jobbflikarna.
Den valda jobbfliken markeras.

5.4.3.   Stäng ett jobb

Det går att stänga öppna jobb från:

Menyfält->Fil->Stäng jobb (Ctrl+W).
Det öppnade jobbet stängs.

Jobbflik->Stäng.

Om jobbet som ska stängas har ändrats, visas dialogen Spara som.
Jobbet sparas i formatet .cut - oavsett formatet på inmatningsfilen.
I Lista över mina jobb kommer den nya .cut-filen att ersätta tidigare version.
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5.4.4.   Redo att utföra

För att förbereda ett jobb för körning, slutför Lagerinställning (1) och Produktionsinställning (2).

I egenskapsfältet (3) finns statusindikeringen för jobb klar:

Lagerinställning och Produktionsinställning är korrekt inställda.
Jobbet är nu redo att köras.

Detta jobb är inte rätt förberett för körning.
Klicka på texten för att få mer information.

Detta jobb är redo, men du bör kontrollera varningarna.
Klicka på texten för att få mer information.
Jobbet kontrolleras för följande möjliga feltillstånd:
• En stor kurva, normalt en rektangel, ingår i Kamera /

Regmarkeringslager.
• Regmarkeringslagret är inte det första lagret i lagerlistan.
• Jobbet innehåller två regmarkeringslager.
• Ett skärlager är placerat före ett veckningslager.
• Lager utan bearbetning på baksidan är placerade före Lager

med bearbetning från baksidan.
• Spår-/ådringsriktning har inte definierats.

5.5.   Öppnat jobb, välj Material

Efter att ett nytt Jobb skapats väljs inget Material, såvida det inte är specificerat:
• I dialogrutan Öppna fil.
• I fönstret Mitt jobb->Jobbinfo.
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Vänsterklicka för att visa listrutan och välj sedan Material:

Från fil
Materialinformation hämtas från inmatningsfilen.

Ingen
Material är okänt.

Lista över tidigare valda Material.

Välj material
Öppna dialogrutan Välj material.

Nytt material
Öppna dialogrutan Nytt material.

5.6.   Öppnat jobb, välj, spara och uppdatera Verktygsförinställning

Efter att ett nytt Jobb skapats väljs ingen Verktygsförinställning, såvida den inte är specificerad:
• I fönstret Mina jobb->Jobbinfo.
• Genom att välja ett Material, får du en standardvald Verktygsförinställning som anges i

Resurshanteraren.

Vänsterklicka för att visa listrutan och välj sedan Verktygsförinställning:
• Om Material är Inget, visas en lista över tidigare valda Verktygsförinställningar.
• Om du valde ett Material, visas en lista över Verktygsförinställningar som kan användas för detta

material.

Välj verktygsförinställning
Visa  Välj verktygsförinställningsguide 39 .

Uppdatera aktuell verktygsförinställning
Aktuell vald verktygsförinställning uppdateras med de aktuella lagerinställningarna.

Spara som verktygsförinställning
Starta guiden Spara som verktygsförinställning.
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Du kan spara aktuella Lagerinställningar som en ny Verktygsförinställning.

Verktygsförinställningsinformation
All information tillgänglig för aktuell vald verktygsförinställning visas i en dialogruta om du väljer "Visa
verktygsförinställningsinformation..."

5.6.1.   Välj verktygsförinställningsguide

Innan du börjar:

Relevant verktygsinformation kan läggas till i varje lager i jobbet genom att man anropar guiden.

1. Välj en Materialfamilj

I listan med Materialfamiljer väljer du den du vill
använda.

Tjocklek
Ange materialtjocklek.

2. Välj en Verktygsförinställning
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Välj Verktygsförinställning. De små informationsknapparna ger dig mer information om varje lager i
förinställningen.

3. Anslut Lager och Verktyg
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Använd den här dialogrutan för att ansluta varje
Lager till rätt Verktyg.

Behåll originallagerfärgerna
Den färg som används för att identifiera Lager i
den vänstra panelen används också i den högra
panelen.

5.6.2.   Spara verktygsförinställning

 Steg 1 - Skapa ett jobb

 Steg 2 - Förbered lagerinställningar

Förbered lagerinställningarna som de ska vara för denna verktygsförinställning.

 Steg 3 - Öppna Spara som verktygsförinställning

Från Lagerflik->Verktygsförinställning, välj Spara som verktygsförinställning...
Guiden Spara som verktygsförinställning... öppnas.

 Guiden Spara som verktygsförinställning, steg 1, ange lagertyper
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Klicka på nedpilen för att öppna listan över
Lagertyper .
För varje lager, välj Lagertyp.

Klicka på Nästa

 Guiden Spara som verktygsförinställning, steg 2, välj applikationstyper

Ta bort
Ta bort valt material från listan.

Lägg till
Öppna dialogrutan Lägg till applikationsintervall:

Välj material som denna verktygsförinställning
gäller för.
Välj mellan:
• Materialfamilj/ tjockleksintervall
• Mina material

 Guiden Spara som verktygsförinställning, steg 3, välj namn
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Ange ett namn för den nya verktygsförinställningen.

Klicka på Slutför

5.6.3.   Uppdatera Verktygsförinställning

 Steg 1 - Välj en verktygsförinställning

Från Lagerflik->Verktygsförinställning->Välj verktygsförinställning...

Välj Verktygsförinställning att underhålla.

 Steg 2 - Uppdatera Lagerinställningar

 Steg 3 - Spara Lagerinställningar

Från Lagerflik->Verktygsförinställning->Uppdatera aktuell verktygsförinställning...
Bekräfta att du vill uppdatera denna verktygsförinställning så är du klar sedan.
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5.7.   Öppnat jobb, lagerinställning

iPC organiserar all geometri- och registreringsdata i lager och tilldelar en unik uppsättning alternativ till varje
lager.
När en fil importeras separerar iPC innehållet i lager.
Separationerna definieras av de Mappningsförinställningar  som används när filen importeras.
Lager definierar verktyg, verktygsparametrar och registreringstyper.
När du kör ett jobb producerar iPC det jobbet baserat på ordningen och konfigurationen av dina lager.
Alla lager för ett öppet jobb finns i Lagerinställning:
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5.7.1.   Lagerflik

1 - Materialval, se  Öppnat jobb, välj Material
37

8 - Utöka / kollapsa

2 - Verktygsförinställningsval, se  Öppnat jobb, välj,
spara och uppdatera Verktygsförinställning 38

9 - Visa/dölj lager

3 -  Lageråtgärder 63 10 - Lagervisningsfärg

4 - Valt lager 11 - Bearbetning från baksidan

5 - Verktygsikon 12 - Lagerordning

6 - Redigera lager-knapp 13 -  Lagertyper 60

7 - Lagernamn
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5.7.1.1 Utöka / kollapsa

1 - Valt lager markeras och utökas
En undergrupp av Verktygsparametrar visas i
Lager.
Antalet parametrar kommer att ändras beroende
på vilket verktyg som valts.
Se nedan för mer information.

2 - Ej valt lager komprimeras
En undergrupp av Verktygsparametrar visas i
Lager.

3 - Lagret kollapsas
Lagret är kollapsat, endast lagernamnet och
lagertypen visas

5.7.1.2 Lagerfönster

Lagervisningsfärg
Färgen som används när lagergeometrin visas i Lagervisning.
Klicka för att öppna dialogen Färgval.

Bearbetning från baksidan
Status 1: Valt verktyg tillåter bearbetning från baksidan. Avstängd.
Status 2: Valt verktyg tillåter bearbetning från baksidan. Påslagen.

Visa/dölj lager
Indikerar om detta lager är synligt, och därigenom inkluderas eller ej, se
Inkludera ett lager .

Visning av ett lager
Tryck på Alt + denna ikon för att visa endast detta lager i Lagervisning.

Utöka lager.
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Kollapsa lager.

Lagertyp
För närvarande visas lagertypen, i detta fall Kiss Cut. I listrutan kan du
välja en annan lagertyp. Se Redigera lager

Redigera lager-knapp
Öppna dialogen Redigera lager . Alla lagerparametrar är tillgängliga för
redigering.

Verktygsikon som visar det verktyg som för närvarande är tilldelat detta
lager.
Verktyget är monterat på skärbordet.

Verktygsikon som visar det verktyg som för närvarande är tilldelat detta
lager.
Verktyget är för närvarande ej monterat.

Välj verktyg
Välj önskat verktyg som ska användas för detta lager från
rullgardinslistan.

Specificera verktygsdjupet.
Öka värdet för att gå djupare i materialet.

Specificera verktygsdjup längs med spåret.

Specificera verktygsdjup tvärs över spåret.

Hastighet X/Y Specificera körningshastigheten för detta lager.

5.7.2.   Välj lager

Ett lager väljs genom ett musklick inne i den omgivande ramen:
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Ett valt lager identifieras av en markerad ram.

5.7.3.   Inkludera ett lager

1 - Inkludera/exkludera alla lager
2 - Inkludera/exkludera detta lager
3 - Inkludera/exkludera detta lager

Klicka på knappen för att ändra status:
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Aktivera lager
Lager inkluderas i öppnat jobb.
Den geometri som hör till detta lager kan ses i Lagervisning.
Den geometri som hör till detta lager kommer att inkluderas i bearbetningen.

Lager är exkluderat.
Den geometri som hör till detta lager kan ej ses i Lagervisning.
Den geometri som hör till detta lager kommer inte att inkluderas i bearbetningen.

Alt + Tryck på Alt + Aktivera lager
Detta lager inkluderas, alla andra lager exkluderas.
Tryck en andra gång för att inkludera lager igen.

5.7.4.   Lagersekvens

Körsekvensen på skärbordet avgörs av lagerordningen, med början från längst upp i listan.

Du kan arrangera om körsekvensen genom att flytta lager upp eller ner:
1. Välj det aktuella lagret.
2. Håll vänster musknapp nertryckt och flytta lagret upp eller ner.
3. Släpp vänster musknapp när önskad position är uppnådd.

5.7.5.   Redigera valt lager

Öppnat jobb->Lagerflik->Redigera lager

Menyfält->Lager->Redigera lager...
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Innehållet i dialogrutan Redigera lager ändras beroende på valt verktyg och de inställningar som
konfigurerats för verktyget. För en komplett lista med alternativ och hur de konfigureras, se  Konfigurera
verktyg 152 .
För Fräsverktygs-parametrar, se  Fräsfunktioner 53 .
För Flerstegsfräsnings-parametrar, se  Öppnat jobb->Djup för flera steg 251 .
För V-notch-verktygsparametrar, se  V-notchkniv, lägen för användning 56 .
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Lager Lagernamn
Ange det namn som du vill ha för lagret.
Det ursprungliga namnet kommer från inmatningsfilen och Importmappning.

Lagertyp
Välj  Lagertyper 60 .

Lagerfärg

Välj den färg som ska användas när detta Lager visas i Lagervisning.
Tryck på Lagerfärg-fältet för att öppna dialogen Färg.

Verktyg Verktyg
Från rullgardinslistan, välj det verktyg som ska användas när detta lager
bearbetas.
Notera: Verktyg ovanför den horisontella linjen finns nu tillgängliga i maskinen.

Verktygsspets
Önskad fräsbit, knivblad eller veckningshjul kan väljas i listan. Detta är inte ett
krav för att köra jobbet, men används som information till användaren, främst
vid användning av Verktygsförinställningar.

Registreringstyp Registreringstyp
Välj önskad registreringstyp från rullgardinslistan.
Se Registrering  för mer information.

Hastighet Hastighet X/Y
Specificera körningshastigheten för detta lager.

Acceleration Acceleration
Specificera den acceleration som ska användas som ett %-värde av den
maximalt tillgängliga accelerationen.
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Djup Djup beroende på spåret
Om det är aktiverat kan du specificera Djup tvärs över och Djup längs med
spåret oberoende av varandra.

Djup med referens från materialets överkant
Om detta är aktiverat refereras djup med referens från materialets överkant.

Djup

Specificera verktygsdjupet.
Öka värdet för att gå djupare i materialet.

Djup längs medSpecificera verktygsdjup längs med spåret. Värdet kan matas
in som:

• xx mm
• xx tum
• xx %

Djupbegränsningar

Djup tvärs överSpecificera verktygsdjup tvärs över spåret. Värdet kan matas in
som:

• xx mm
• xx tum
• xx %

Djupbegränsningar
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Verktyg-upp-vinkel Verktyg-upp-vinkel
Välj Använd standard eller specificera ett värde.
När verktyget stöter på en vinkel som är lika med eller större än det
specificerade värdet stannar det, lyfts och roterar innan det fortsätter.

Bearbetning från
baksidan

Bearbetning från baksidan

Specificera om detta lager ska köras på bladets baksida.
Jobb som innefattar bearbetning från baksidan

5.7.5.1 Fräsfunktioner

Öppnat jobb->Lagerflik->Redigera lager

Menyfält->Lager->Redigera lager...

ALLMÄNT

Alla inställningar bibehålls från dialogen Redigera lager.

Lagertyp
Lagertyp Skärning används för fräsning.

Verktyg
Välj tillgänglig fräs.

Stoppa vid verktygsval
Stoppa vid verktygsval gör så att maskinen stoppar
innan körningen av det verkliga lagret startas.
Den text som matats in i fältet Stoppa vid
verktygsval visas.
Använd denna funktion i jobb med flera
fräsoperationer som kräver olika fräsverktyg.
Använd textfältet för att beskriva det nya
fräsverktyget som ska matas in.

Spindelns RPM
Specificera varvtal.
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Verktygsförskjutning
Specificera om fräsverktyget ska befinna sig innanför eller utanför den stängda kurvan, eller mitt på linjen.
För stängda kurvor är funktionen urtvättning tillgänglig.

Riktning
Specificera fräsriktningen runt en stängd kurva.
Denna inställning har en stor påverkan på slutproduktens kvalitet.
Notera: Denna funktion kommer att åsidosätta kurvans ursprungliga riktning.

Verktygsdiameter
Specificera fräsverktygets diameter.
Alla stängda kurvor kommer att förskjutas halva värdet, utvändigt eller invändigt, beroende på val av
verktygsförskjutning.

tvätta ur små kurvor
Använd denna funktion för att tvätta ur alla stängda kurvor mindre än tröskelvärdet.

Djup för flera steg
Specificera maximalt djup som ska fräsas i varje steg.
Rekommendation: Detta värde bör begränsas till 1–1,5 gånger fräsverktygets diameter.

Mät / Materialtjocklek
Specificera om materialtjocklek ska tas från den mätning av materialtjocklek som utfördes i början av
jobbet.
Om inte, specificera tjockleken.
Materialtjocklek används vid beräkning av djupet för varje steg.

Tjocklek på kvarvarande material
När ett jobb utförs i flera steg, specificera Tjocklek på kvarvarande material för att kompensera djupet för
alla steg så att bara en tunn del är kvar för ett slutsteg.
Styrkan på vakuumhållningen på alla skärenheter har begränsningar och små partier kan röra sig på skärytan
när de fräses.
Resultatet är ett icke önskad snitt på kanten av den del där fräsverktyget kommit i kontakt under skiftet.
Denna effekt elimineras eller minskas kraftigt med hjälp av Tjocklek på kvarvarande material.
När fräsverktyget har mindre material att skära under sista steget, är det en mindre risk för att delen rör sig
när skäret avslutas eftersom det är en lägre kraft som fräsverktyget påverkar materialet med.

Förskjutning av avslutande steg
Specificera den förskjutning som ska användas för avslutningssteget.
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FLERSTEGSFRÄSNING

1:a steget 2:a steget 3. steget - fräs igenom och rengör
vägen (Tjocklek på kvarvarande
material).

Flerstegsfräsning krävs om du vill fräsa genom ett material där tjockleken är större än 1–1,5 gånger
fräsverktygets diameter.

Visualisering
Flera steg visualiseras i dialogrutan:

AVSLUTNINGSSTEG FRÄSNING

Ett avslutningssteg är det sista steget i en
produktion i flera steg.
Detta steg är något förskjutet, eller indraget, från
de övriga stegen.
Resultatet är ett slutligt steg som rakar hela kanten
av delen; och avlägsnar alla bevis på produktion i
flera steg och skapar en jämn kant.
iPC kommer att automatiskt öka
verktygsförskjutningen för att kompensera för det
avslutande steget och producera kurvorna med den
avsedda storleken.
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URTVÄTTNING

Använd Lagertyp: Urtvättning

Urtvättning är en funktion för att fräsa hela
området för en stängd kurva.
Använd denna funktion för att tvätta ur Stängda
kurvor i lagret.

BORRHÅL

Använd Lagertyp: Borr

När du specificerar att ett lager ska borra hål,
kommer hålen att borras i mitten på stängda
kurvor (cirklar).
Ett typiskt exempel visas till vänster.
Geometri (cirklar) kommer att konverteras till hål
och borras.

5.7.5.2 V-notchkniv, lägen för användning

Öppnat jobb > Lagerflik > Redigera lager

Menyfält->Lager->Redigera lager...
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ANM:

Det finns adaptrar för V-notchknivar
tillgängliga för olika knivvinklar: 15o,
22,5o, 30o, 45o, 47,5o . Det finns också en
VariAngle-enhet tillgänglig för att skära i
alla vinklar från 0 till 60o.

I detta kapitel tas en knivvinkel på 45o upp.

Programmering och användning är
liknande för andra vinklar.

 V-notch-specifika parametrar

 Rotationskompensation

Rotationskompensation används för att optimera V-notch/Snedskärning-kvaliteten i svårbearbetade
material och användningsområden. Denna funktion förladdar kniven och hanterar den mekaniska
flexibiliteten i systemet.

 Notch-vinkel

Notch-vinkeln används endast för VariAngle-enheten och avgör bladets vinkel mot material. 0o är en vertikal
skärning. För V-notchknivar beror vinkeln på den typ av V-notchkniv som är monterad.
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V-notch-skärning
Utför en enda vinklad skärning

V-notch-veckning
Detta är standardläget om varken V-notch-skärning
eller avfallsskärning är aktiverat.
Utföra två skärningar i motsatt riktning för att
skapa en vikningsskåra.

Breddförskjutning
Breddförskjutning används för att justera bredden
mellan de två skärlinjerna längs och tvärs spåret
när Veckning har valts.

Avfallsskärning
Avfallsskärning lägger till en tredje linje för att
underlätta borttagning av avfall.

ANM: Denna funktion fungerar endast
längs Y. Spårriktning måste vara längs
Y. Siffrorna indikerar sekvensen för
användningen.

 Geometri
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När knivens vinkel är 45o och du skär genom
materialet är bredden på skärningen W = 2 x h.

 Vikning

När du förbereder ett material för vikning gäller följande regler:
• Justera skärdjupet till just ovanför det undre inlägget.
• Justera skärbredden (W) med justeringsparameter Breddförskjutning. Nominellt måste bredden på

skärningen ökas med Breddförskjutning = - 2 x det undre inläggets tjocklek.
• Breddförskjutningsgränser: –50 mm < Breddförskjutning < +10 mm/–2 tum < Breddförskjutning <

+0,4 tum.
• Bestäm om Avfallsskärning-funktionen behövs. Den behövs oftast för korrugerad plast.

Denna illustration visar hur parametern dW används för att säkerställa ett bra vikningsresultat.

 Avfallsskärning-funktionen, justering
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Denna illustration visar en typisk användning av
Avfallsskärning-funktionen.
Väggen i mitten skärs inte av (2) eller (3), vilket gör
materialet omöjligt att vika.
Avfallsskärning-funktionen (1) skär väggen i mitten
så att materialet kan vikas fint.

Negativ och positiv justeringsriktning kontra
skärningsriktning

5.7.6.   Lagertyper

Lagertyper används av Verktygsförinställningar och vissa menyfunktioner för avancerade jobb.
Lagertyp är en egenskap för ett lager, som normalt definierar vilka åtgärder (Skär, Veckning, etc.) som utförs
på ett lager.
Lagertyp tilldelas till ett lager under importmappning, baserat på vissa egenskaper i inmatningsfilen, såsom
lagernamn, färg eller linjetyp.
Alternativt kan lagertypen väljas i dialogrutan Redigera lager eller Lagerflik.

5.7.6.1 Lagertyper
Lagertyperna väljs från Lager > Redigera lager eller från lagerfliken i en hierarkiskt organiserad meny:
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Alla alternativ visas i tabellen nedan:
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 Se nästa sida för översättningar.
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 Översättningar

(1) Snedskärning (9) Veckning på baksidan (17) Polering

(2) Braille (10) Skärningfrån baksidan (18) Partiell skärning

(3) Veckning (11) Veckning mot ådringen (19) Perforeringsskärning

(4) Skärning (12) Veckning på baksidan (20 )Perf.hjul

(5) Borr (13) Veckning från baksidan mot
ådringen

(21) Plott

(6) Fri användning (14) Andra höjdveckning (22) Regmarkering

(7) Kiss Cut (15) Urtvättning

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

5.7.7.   Lageråtgärder

Redigera lager

Lägg till lager

Lägg till registermarkeringslager

Kopiera lager inklusive kurvor
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Kopiera lager utan kurvor

Ta bort aktivt lager

5.7.7.1 Lägg till nytt lager

Menyfält->Lager->Lägg till lager...

Öppnat jobb->Lagerflik->Lägg till lager

Notera: Använd inte denna inmatning för att skapa ett regmarkeringslager.

Lagernamn
Ange det namn som du vill ha för lagret.

Lagertyp
Välj lagertyp .

Verktyg
Från rullgardinslistan, välj det verktyg som ska användas när detta lager bearbetas.
Notera: Verktyg ovanför den horisontella linjen finns nu tillgängliga i maskinen.

Lagerfärg
Välj den färg som ska användas när detta Lager visas i Lagervisning.
Tryck på Lagerfärg-fältet för att öppna dialogen Färg.

Dialogrutan Lägg till lager ändras beroende på det verktyg som valts.
För att fylla i de andra parametrarna för lagret, se Redigera lager .
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5.7.7.2 Lägg till regmarkeringslager

Menyfält->Lager->Lägg till registermarkeringslager...

Öppnat jobb->Lagerflik->Lägg till registermarkeringslager

Normalt inkluderas positionen för registreringsmarkeringarna i inmatningsfilen.
Om, av någon anledning, du har inmatningsfiler utan registreringsmarkeringar kan du använda
regmarkeringslager för att specificera storlek och position för registreringsmarkeringar i förhållande till
hörnen på jobbet.

Namn
Ange det namn som du vill ha för lagret.

Regmarkering sstorlek
Mata in storleken på registreringsmarkeringen.

Registermärke-form

Välj cirkulärt eller kors.

Position
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Koordinaterna för registreringsmarkeringarna är relativt hörnen på den omslutande rektangeln.

• Klicka på en regmarkering för att markera eller
avmarkera den.

• Minst 2 regmarkeringar ska markeras
• Ange en negativ förskjutning för att placera

regmarkeringen i begränsningsrutan.

5.7.7.3 Kopiera lager och kurvor
1. Välj det lager du vill kopiera.
2. Kopieringsfunktionen finns tillgänglig som:

Menyfält->Lager->Kopiera lager med kurvor

Öppnat jobb->Lagerflik->Kopiera lager med kurvor

5.7.7.4 Kopiera lager, inga kurvor
1. Välj det lager du vill kopiera.
2. Kopieringsfunktionen finns tillgänglig som:

Menyfält->Lager-> Kopiera lager utan kurvor

Öppnat jobb->Lagerflik->Kopiera lager utan kurvor

5.7.7.5 Ta bort lager
1. Välj det lager du vill ta bort.
2. Raderingsfunktionen finns tillgänglig som:

Menyfält->Lager->Ta bort lager

Öppnat jobb->Lagerflik->Ta bort aktivt lager

                                                                                                                                                                                                             66 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Användarhandbok



5.7.7.6 Ta bort tomma lager

Menyfält->Lager->Ta bort tomma lager...

Alla lager utan kurvor tas bort.

5.7.7.7 Ta bort dolda lager

Menyfält->Lager->Ta bort tomma lager...

Alla dolda lager tas bort.

5.8.   Öppnat jobb, produktionsinställning

En uppsättning produktionsrelaterade inställningar är tillgängliga från fliken Produktion.
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5.8.1.   Fliken Produktion

Om du klickar på Produktionsförinställning, är följande funktioner tillgängliga:

• Nyligen använda Produktionsförinställningar visas i en lista.
• Välj Produktionsförinställning, se  Välj Produktionsförinställningar 68 .
• Uppdatera Produktionsförinställning, se  Uppdatera Produktionsförinställningar 70 .
• Spara som produktionsförinställningar, se  Spara produktionsförinställningar 69 .

Tillgängliga Produktionsinställning-funktioner:
• Antal kopior 70 .
• Kvalitet 72 .
• Materialhantering 72 .
• Registrering 72 .
• Position 76 .
• Stega och upprepa 79 .
• Parkering av verktygshuvud 80

5.8.2.   Välj Produktionsförinställningar
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Från fliken Produktion->Produktionsförinställning, välj Välj produktionsförinställning...

I listan med produktionsförinställningar väljer du.

5.8.3.   Spara produktionsförinställningar

 Steg 1 - Skapa ett jobb

 Steg 2 - Förbered produktionsinställningar

Förbered produktionsinställningar för denna produktionsförinställning.

 Steg 3 - Öppna Spara som produktionsförinställning
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Från fliken Produktion->Produktionsförinställning, välj Spara som produktionsförinställning...

Ange ett namn på förinställningen och klicka på Spara.

5.8.4.   Uppdatera Produktionsförinställningar

 Steg 1 - Välj en produktionsförinställning

På fliken Produktion->Produktionsförinställning, väljer du Välj produktionsförinställning..., väljer den
produktionsförinställning du vill uppdatera.

 Steg 2 - Uppdatera produktionsinställningar

Förbered produktionsinställningar för denna produktionsförinställning.

 Steg 3 - Öppna Uppdatera produktionsförinställning

Öppna fliken Produktion->Produktionsförinställning, välj Uppdatera produktionsförinställning...
Bekräfta att du vill uppdatera denna produktionsförinställning så är du klar sedan.

5.8.5.   Antal kopior

Öppnat jobb->Produktionsinställning->Kopior
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Kopior
Specificera antal kopior som ska produceras.
Klicka på Kopior för att öppna dialogrutan  Beställda kopior 33 .

Bord
Visa Jobblayout på Bord 1  (X x Y)
X - Antal kopior längs X.
Y - Antal kopior längs Y.

5.8.5.1 Beställda kopior

Mina jobb > Jobbinfo > Beställda kopior

• Beställda kopior - ange antal kopior som ska
färdigställas.

• Avvisade kopior - ange antalet kopior som har
avvisats.

Denna information är viktig, inte bara för
operatören, utan också för att säkerställa rätt
rapportering tillbaka till produktionsplaneringen.

Sammanfattning:
Producerade - antalet kopior som producerats
Lyckade - hur många som lyckades
Avvisade - hur många som avvisades
Återstående - antal återstående kopior
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5.8.6.   Kvalitet

Noggrannhet
Prestandan är optimerad för att uppnå maximal noggrannhet.

Hastighet
Prestandan är optimerad för att uppnå maximal hastighet. Detta kan leda till mindre noggrannhet.

5.8.7.   Materialhantering

Öppnat jobb->Produktionsinställning->Materialhantering

Välj Bordsförinställning.

Det finns olika funktioner tillgängliga beroende på typen av bordsförinställning.

5.8.7.1 Bordsförinställning
Bordsförinställning definierar vissa grundläggande funktioner hos systemet.
Välj en av de tillgängliga Bordsförinställningar från rullgardinslistan.
För mer information om Bordsförinställningar, se  Bordsförinställningar 137 .

5.8.8.   Registrering

5.8.8.1 Registreringstyper

Öppnat jobb->Produktionsinställning->Registrering->Registreringstyp
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Välj önskad registreringstyp från rullgardinslistan:
• Ingen
• Registreringsmarkeringar , "Använd registreringsmarkeringar"
• Kantigenkänning , Använd kantigenkänning
• Hörn och registreringsmarkeringar , för kamerabaserade bearbetningar från baksidan, med kamera
• Undersidesregistrering , vid användning av undersides-kamera
• Båda linjalerna , för linjalbaserade bearbetningar från baksidan, med bordslinjaler
Notera: Vilka registreringstyper som är tillgängliga beror på maskinkonfiguration och typ av jobb.

För mer information, se Registreringstyper .

5.8.8.2 Inga Registreringsmarkeringar
Ingen registrering, jobbet utförs vid positionen för den valda referenspunkten + förskjutning, om någon.

5.8.8.3 Använd registreringsmarkeringar
Läs registreringsmarkeringar.
-A-KOMPENSATIONSTYPER

Välj från följande kompensationstyper:
• Full kompensation
• Registrera kurva
• Flytta jobb
• Registrera lager
• Linjär kompensation
• Placering

För mer information, se Kompensationstyper .
-B- SÖKOMRÅDE

Olika sätt att söka efter registreringsmarkeringar finns tillgängligt:
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Manuell
Mitten på varje registreringsmarkering definieras manuellt med piltangenterna på
tangentbordet och en kamerabild eller laserpekare.

Endast centrum
iPC försöker hitta varje registreringsmarkering automatiskt. Om en regmarkering inte hittas
uppmanas du att manuellt positionera kameran med piltangenterna på tangentbordet. iPC
kan bara identifiera den avsedda registreringsmarkeringen om den befinner sig i närheten av
kamerabildens mitt.

Normal
Detta alternativ är nästan identiskt med Endast centrum, förutom att registreringsmarkeringen
inte behöver vara i närheten av kamerabildens mitt för att iPC ska kunna identifiera den.
Så länge hela regmarkeringen befinner sig inom kamerabilden kan iPC automatiskt
ompositionera kameran rakt över regmarkeringens mitt innan dess position avläses.

Utökad
Om inte hela registreringsmarkeringen befinner sig inom kamerabilden kan iPC utöka synfältet
genom att flytta kameran ytterligare flera överlappande positioner runt originalbilden. Den
utökade sökningen utförs endast för de två första registreringsmarkeringarna från den andra
kopian och framåt, för att acceptera en viss offset från föregående ark eller utskrift.

-C- FRÅGA EFTER BEKRÄFTELSE FÖR FÖRSTA MARKERINGEN

För den första registreringsmarkeringen i varje jobb blir du ombedd att bekräfta.
Det finns tre alternativ:
1. Aldrig - om den detekteras accepteras den första registreringsmarkeringen utan bekräftelse från

användaren.
2. Första kopian - den första registreringsmarkeringen i den första kopian måste bekräftas av användaren. I

efterföljande kopior accepteras regmarkeringen utan bekräftelse av användaren.
3. Alla kopior - den första registreringsmarkeringen måste bekräftas av användaren i alla kopior av

produktionen.
-D- DETEKTERINGSLÄGE

Välj ett av detekteringslägena:

• Alla kopior - Registreringsmärken detekteras på alla kopior i jobbet.
• Endast första bordet - Registreringsmärken detekteras på den första kopian i jobbet. Den erhållna

jobbpositionen används för alla efterföljande kopior.
-E- ANPASSAD REGISTRERING

Välj detta alternativ för att optimera läsningen av registreringsmarkeringar, med fokus på:

Noggrannhet
Läs alla tillgängliga registreringsmarkeringar för att erhålla maximal noggrannhet.

Hastighet
Minimera antalet registreringsmarkeringar som används för att erhålla maximal hastighet. Detta kan leda till
mindre noggrannhet.
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Kommer att gälla från det andra bordet av ett jobb.
-F- KURVANKARE

För alla annan kompensation än Full kompensation, används Kurvankare för att definiera
förankringspunkten för jobbet eller enskilda kurvor i förhållandet till den utskrivna grafiken. Olika
förankringspunkter definieras genom att man väljer en av de nio fyrkanterna i bilden.

-G- IGNORERA MATERIALROTATION

För jobb längre än bordet kan det ge bästa resultat att inte ta den uppmätta rotationen för den första
bordsramen i beaktande. När den här funktionen är aktiverad ignoreras uppmätt rotation baserad på
detektering av registreringsmarkeringar. Det här alternativet är bara tillgängligt när jobbet är längre än
bordet, bordsförinställningen för Rullmatning är vald och kompensationen är inställd på något annat än Full
kompensation.

5.8.8.4 Använd kantigenkänning
Använd kantigenkänning för att hitta rätt materialposition och -rotation. Jobbposition på material definieras
av Jobbförskjutning. Se Jobbförskjutning i avsnitt  Position 76 .

Kantigenkänning söker efter kanter längs X och Y på ett angivet avstånd från det bladhörn som har valts.

Notera: Vyn ändras beroende på bordsvyorienteringen.

Kontrollkantavstånd
Specificera det mätavstånd som ska användas. Om automatisk väljs ställs kantavståndet in på 80 % av den
valda materialstorleken i den valda riktningen. Om ingen materialstorlek har definierats används 80 % av
jobbstorleken.
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Kontrollera hörn
Välj hörnet att söka från

Kontrollriktning
Välj vilken riktning som ska mätas:

Hörn och X
Bladets hörn och en position kontrollkantavstånd från hörnet i X-riktningen detekteras.

Hörn och Y
Bladets hörn och en position kontrollkantavstånd från hörnet i Y-riktningen detekteras.

Använd endast hörn
Endast bladets hörn detekteras.

Detekteringsläge
Välj ett av Detekteringslägena:

• Alla kopior
Kantigenkänning används på alla kopior i jobbet.

• Endast första bordet
Kantigenkänning används på första kopian i jobbet.
Den erhållna jobbpositionen används för alla efterföljande kopior.

5.8.8.5 Hörn och regmarkeringar
Registrering genom att använda hörn och regmarkeringar kan användas för bearbetning från baksidan när
regmarkeringar finns. Se även  Bearbetning från baksidan med kamera 249 .
Registreringsalternativ är en kombination av alternativ för Använd registreringsmarkeringar och Använd
kantigenkänning, se ovan.

5.8.8.6 Registrering av undersida
Detta alternativ kan användas när en undersides-kamera används.

5.8.8.7 Använd bordslinjaler
Registrering genom att använda vänster och höger linjal kan användas för Bearbetning från baksidan utan
regmarkeringar. Se även  Bearbetning från baksidan med Vänster och höger linjal 248 .

5.8.9.   Position

Öppnat jobb->Produktionsinställning->Position

                                                                                                                                                                                                             76 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Användarhandbok



Referenspunkt
Välj den referenspunkt  som ska användas.

Ta bort intern offset
Det nedre vänstra hörnet på öppnat jobb placeras i vald referenspunkt + Materialposition + Jobb Offset.

Offset
Offset är indelat i två olika avsnitt: Materialposition och Jobbförskjutning.
Materialposition

• Ange en offset för materialet relativt till vald referenspunkt.
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- X offset-värden - Y offset-värden

- Materialposition vid den aktuella laserpekar-
positionen.

- Återställ material-offset

Material placerat vid linjalpositionen.

(Notera: hårdvaruberoende).

• När kantigenkänning utförs fastställs positionen av det detekterade hörnet.
• Om ingen materialstorlek väljs visas en materialhörn-ikon i stället:

Jobbförskjutning

• Ange en offset för jobbegränsningsrutan relativt till materialets hörn.

- X offset-värden - Y offset-värden

- Jobbegränsningsrutans position vid den aktuella
laserpekar-positionen.

- Återställ jobbegränsningsrutans offset.

• Inmatningsfilen kan innehålla en offset. När du öppnar den, visas denna offset i fälten för X- och
Y-offset, såvida inte "Ta bort jobboffset" är aktiverat i den optimeringsförinställning som är kopplad till
jobbet.
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Total offset är summan av materialposition och jobbförskjutning, eller total offset från referenspunkten för
jobbet.

5.8.10.   Stega och upprepa

Öppnat jobb->Produktionsinställning->Stega och upprepa

Notera: Vyn Stega och upprepa ändras beroende
på bordsvyorienteringen.

ANM: Du anger antingen öppning eller
stegstorlek.

Antal kopior längs X. Antal kopior längs Y.

Öppning mellan kopior längs X. Öppning mellan kopior längs Y.
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Stegstorlek mellan kopior längs X Stegstorlek mellan kopior längs Y.

Uppdatera kopior
Kopior-fältet (markerat ovan) uppdateras genom
att trycka på Uppdatera kopior-knappen. Antal
kopior är kopior längs X multiplicerat med kopior
längs Y.

Multistack
Med multistack aktiverat (markerat ovan)
registreras varje blad som definierats med stega
och upprepa med kantigenkänning. Varje ark
skannas för position och rotation. För otryckt
material.

5.8.11.   Parkering av verktygshuvud

Öppnat jobb->Produktionsinställning->Parkering av verktygshuvud

Notera: Vyn ändras beroende på bordsvyorienteringen.

Specificera Parkeringsposition mellan kopior och före/efter att jobb har slutförts.

Dra för att ställa in parkeringsposition
I Bordsvisning, placera muspekaren på parkering-ikonen, tryck på vänster musknapp
och dra ikonen till önskad parkeringsposition.

Inställd parkeringsposition
Ange X-koordinater för parkeringsposition
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Ange Y-koordinater för parkeringsposition

Koordinaterna är i förhållande till Huvudreferenspunkt.

Koordinaterna är i förhållande till nere till höger på jobbet.

Koordinaterna är i förhållande till uppe till höger på jobbet.

5.8.12.   Mät verktygshöjd med regelbundna intervall

När Automatisering och Kontrollera verktyget regelbundet är ikryssat i Menyfält->Redigera->Alternativ-
>Produktion, är automatisering-funktionen tillgänglig på produktionsfliken. Denna inställning gör så att
verktygshöjd mäts automatiskt vid det intervall som valts.

ANM: Denna automatisering-funktion är endast tillgänglig för XP- och C-serien, inte för X-serien.
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5.9.   Toolbar

Verktygsfältets innehåll ändras beroende på om du arbetar i Lager eller Produktion:

Funktion Lager Produktion

Zoomverktyg x x

Zooma in x x

Zooma ut x x

Anpassa till jobb x x

Anpassa till kartong x x

Anpassa till bord x x

Redigera punkter x

Visa kurvriktningar x

Visa kurvpunkter x

Visa verktygsväg x x

Vakuumzoner x

Parkeringsposition x

Visa bordslinjaler x

Visa referenspunkt x

Begränsningsruta x x

Visa linjaler x

Visa materialstorlek x

Rotera 90 grader medurs x

Rotera 90 grader moturs x
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5.9.1.   Zoomverktyg

Menyfält->Visa->Zoom-verktyg

Toolbar->Zoomfönster

Definiera ett zoomområde med musen.

5.9.2.   Zooma in

Menyfält->Visa->Zooma in

Toolbar->Zooma in

Ctrl+Plus

Klicka för att zooma in.

5.9.3.   Zooma ut

Menyfält->Visa->Zooma ut

Toolbar->Zooma ut

Ctrl+Minus

Klicka för att zooma ut.
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5.9.4.   Anpassa till jobb

Menyfält->Visa->Anpassa till jobb

Toolbar->Anpassa till jobb

Ctrl+0

Det öppnade jobbet fyller lagervisning/produktionsvisning.

5.9.5.   Anpassa till kartong

Toolbar->Anpassa till kartong

Ctrl+Shift+J

Det öppnade jobbet fyller det blad som visas i lagervisning/produktionsvisning.

5.9.6.   Anpassa till bord

Menyfält->Visa->Anpassa till bord

Toolbar->Anpassa till bord

Ctrl+Alt+0

Skärbordet inklusive det öppnade jobbet fyller lagervisning/produktionsvisning.
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5.9.7.   Redigera punkter

Menyfält->Visa->Kurvpunkter

Toolbar->Kurvpunkter

Gå till punktredigeringsläge.
På vald kurva är kurvpunkterna markerade och möjliga att redigera.

5.9.8.   Visa kurvriktningar

Menyfält->Visa->Kurvriktningar

Toolbar->Kurvriktningar

Visa kurvriktning.
En pil i början av varje kurva indikerar kurvriktningen.

5.9.9.   Visa kurvpunkter

Menyfält->Visa->Kurvpunkter

Toolbar->Visa kurvpunkter

Alla kurvpunkter markeras.
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5.9.10.   Visa verktygsväg

Menyfält->Visa->Verktygsväg

Toolbar->Verktygsväg

Använd denna funktion för att visualisera verktygsvägen för en fräs.

5.9.11.   Vakuumzoner

Menyfält->Visa->Vakuumzoner

Toolbar->Vakuumzoner

Aktuell konfiguration av Vakuumzon visas i Produktionsvy.

5.9.12.   Parkeringsposition

Menyfält->Visa->Parkeringsposition

Toolbar->Visa parkeringspunkt

Aktuell parkeringsposition visas i Produktionsvy.
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5.9.13.   Visa bordslinjaler

Menyfält->Visa->Bordslinjaler

Toolbar->Visa bordslinjaler

Skärbordslinjaler visas i Produktionsvy.

5.9.14.   Referenspunkt

Menyfält->Visa->Visa referenspunkt

Toolbar->Referenspunkt

Den valda referenspunkten visas.

5.9.15.   Begränsningsruta

Menyfält->Visa->Begränsningsruta

Toolbar->Visa begränsningsruta

Begränsningsrutan för Öppnat jobb visas.
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5.9.16.   Visa linjaler

Menyfält->Visa->Linjaler

Toolbar->Visa linjaler

Linjaler visas i Lagervisning.

5.9.17.   Visa materialstorlek

Menyfält->Visa->Materialstorlek

Verktygsfält->Visa materialstorlek

Den valda materialstorleken visas i Produktionsvy vid den position som definierats av materialposition i
Produktionsfliken, kategori Position.

5.10.   Egenskapsfält

5.10.1.   Lagervisning

Från egenskapsfältet (längst ner) finns följande information tillgänglig, när du är i Lagervisningen (pil):
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Kurvor
Antal kurvor i det öppnade jobbet

Punkter
Antal kurvpunkter i det öppnade jobbet

Spår-/ådrings-riktning för Jobb:
Visar den vertikala eller horisontella
Spår-/ådringsriktningen, eller ingen riktning
specificerad i Jobbet
Spår-/ådringsriktning i Jobbet kan ändras.

Storlek:
Storleken på Öppnat jobb (X x Y)
Detta är storleken på en kopia av jobbet; påverkas
ej av Stega och upprepa-värdena.

Detta visar den aktuella Muspekarens position i X
och Y i förhållande till vald Referenspunkt.

5.10.2.   Produktionsvy
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Från egenskapsfältet (längst ner) finns följande information tillgänglig, när du är i Produktionsvyn (pil):

Materialstorlek:
Här visas det valda materialnamnet. Om
"Från fil" visas, hämtas materialstorlek från
inmatningsfilen. I rullgardinslistan finns alla
tillgängliga materialstorlekar för det valda
materialet plus Anpassad storlek.
Anpassad storlek:
Anpassad storlek finns tillgängligt från
rullgardinslistan. I dialogrutan kan du kryssa i Lägg
till storlek till Resurser eller lämna det som en
engångsstorlek.

Materialstorlek:
Detta visar den valda materialstorleken.

Spår-/ådrings-riktning för material:
Detta visar Spårriktningen (horisontell eller
vertikal) för materialet, definierat i Resurser.

Rotera material
Denna funktion roterar det valda materialet.
Om material och Jobb har Spår-/ådrings-riktning
roteras
Jobbet också.
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Spår-/ådrings-riktning för Jobb:
Visar den vertikala eller horisontella
Spår-/ådringsriktningen, eller ingen riktning
specificerad i Jobbet
Om du ändrar Spår-/ådrings-riktningen för Jobbet
i Produktionsvyn riktas Spårriktningen för Jobbet
upp mot materialet.

Storlek:
Storleken på Öppnat jobb (X x Y)

Detta visar den aktuella Muspekarens position i X
och Y i förhållande till vald Referenspunkt.

5.11.   Maskinpanel

Maskinpanel ger information om det jobb som för närvarande körs på skärbordet.
Den allmänna statusen för Utförande av jobb visas som:
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Redigera jobb / Viloläge - jobbförberedelse

I detta läge kan du:

• Redigera nya jobb
• Starta ett nytt jobb

Körningsläge – körning pågår

Paus - körningen har stoppats.

Om du trycker på Stopp en gång, pausar körningen. Detta indikeras med röd färg.
Dialogrutan Meddelande i iPC innehåller mer information.

5.11.1.   Vyer i Maskinpanel

Det är möjligt att konfigurera hur Maskinpanelen visas på skärmen:

Maskinpanel->Välj vy
Du kan välja följande vyer:
• Placera längst ner
• Placera till höger
• Maximera
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5.11.1.1 Placera längst ner

5.11.1.2 Placera till höger

5.11.2.   Maskinpanelfunktioner

De Machine Panel-funktioner som finns tillgängliga beror på systemets status.
Följande tillstånd är definierade:

Körningsläge

• Körning
Automatisering

Viloläge

• Materialbyte
• Stopp
• Jobb slutfört

Felläge

• Fel
• Fel/paus
• Säkerhetsstopp
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• Registermärke hittades inte

5.11.2.1 Körning

1 - Namnet på filen som körs.

2 - Status för aktuellt jobb

• Innercirkel - aktuellt bord
• Yttercirkel - aktuellt jobb

3 - Dialogen Stoppa produktion
Stoppar produktionen efter aktuellt bord.
Modifiera jobb är då tillgängligt.

5 - Antal kopior
Antal producerade kopior/totalt antal begärda
kopior.

6 - Producerar kopia
Kopierat antal hittills producerade

9 - Slutför alla kopior
Uppskattad tid innan begärt antal kopior är
slutförda.

10 - Aktuellt bord
Uppskattad tid innan aktuellt bord är slutfört.
Notera: Gäller ej första bordet, endast synligt för på
varandra följande bord.

11 - Information om prestanda

• Tid som förflutit sedan starten av aktuellt jobb
• Spindeleffekt
• Uppmätt rotationsvarvtal (RPM)
• Uppmätt materialtjocklek
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5.11.2.2 Automatisering

1 - Namnet på filen som körs.

2 - Status för aktuellt jobb

3 - Dialogen Stoppa produktion
Stoppar produktionen efter aktuellt bord.
Modifiera jobb är då tillgängligt.

5 - Statusinformation

6 - Antal producerade jobb

8 - Maskinpanelverktygsfält

11 - Information om prestanda

• Tid som förflutit sedan starten av aktuellt jobb
• Spindeleffekt
• Uppmätt rotationsvarvtal (RPM)
• Uppmätt materialtjocklek
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5.11.2.3 Materialbyte

1 - Namnet på filen som körs.

2 - Status för aktuellt jobb

• Byt ut material.
• Tryck på Start för att fortsätta.

4 - Alternativ

• Producera återstående kopior.
• Starta om från aktuellt bord
• Starta om alla.

5 - Antal kopior
Antal producerade kopior/totalt antal begärda
kopior.

6 - Producerar kopia
Kopierat antal hittills producerade

8 - Maskinpanelverktygsfält

11 - Information om prestanda

• Tid som förflutit sedan starten av aktuellt jobb
• Spindeleffekt
• Uppmätt rotationsvarvtal (RPM)
• Uppmätt materialtjocklek

Notera: Detta tillstånd uppträder när:
• Om Parkera efter bord är aktiverat och bordet

är slutfört.
• Körningsstopp efter detta bord är aktiverat.
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5.11.2.4 Stopp

1 - Namnet på filen som körs.

2 - Status för aktuellt jobb

• Produktionen stoppad av användaren.
• Maskinen flyttad till parkeringspositionen.

4 - Dialogen Starta produktionen

• Producera återstående kopior.
• Starta om från aktuellt bord
• Starta om alla.

5 - Antal kopior
Antal producerade kopior/totalt antal begärda
kopior.

7 - Starta med kopia
Kopiera det antal som ska produceras om du
fortsätter körningen.

8 - Maskinpanelverktygsfält

11 - Information om prestanda

• Tid som förflutit sedan starten av aktuellt jobb
• Spindeleffekt
• Uppmätt rotationsvarvtal (RPM)
• Uppmätt materialtjocklek

Notera: Detta tillstånd uppträder när:
• Stopp trycks in två gånger
• Körningen stoppas från Maskinpanel.

                                                                                                                                                                                                             97 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Användarhandbok



5.11.2.5 Jobb slutfört

1 - Namnet på filen som körs.

2 - Status för aktuellt jobb
Jobbet är slutfört.

8 - Maskinpanelverktygsfält

11 - Information om prestanda

• Tid som förflutit sedan starten av aktuellt jobb
• Spindeleffekt
• Uppmätt rotationsvarvtal (RPM)
• Uppmätt materialtjocklek
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5.11.2.6 Fel

1 - Namnet på filen som körs.

2 - Status för aktuellt jobb
Information om feltillståndet.

3 - Dialogen Stoppa produktion
Stoppar produktionen.

8 - Maskinpanelverktygsfält

11 - Information om prestanda

• Tid som förflutit sedan starten av aktuellt jobb
• Spindeleffekt
• Uppmätt rotationsvarvtal (RPM)
• Uppmätt materialtjocklek
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5.11.2.7 Paus

1 - Namnet på filen som körs.

2 - Status för aktuellt jobb

• Produktionen har pausats av användaren
• Tryck på Start för att fortsätta.

3 - Dialogen Stoppa produktion
Stoppar produktionen efter aktuellt bord.
Modifiera jobb är då tillgängligt.

5 - Antal kopior
Antal producerade kopior/totalt antal begärda
kopior.

6 - Producerar kopia
Kopierat antal hittills producerade

8 - Maskinpanelverktygsfält

11 - Information om prestanda

• Tid som förflutit sedan starten av aktuellt jobb
• Spindeleffekt
• Uppmätt rotationsvarvtal (RPM)
• Uppmätt materialtjocklek
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5.11.2.8 Säkerhetsstopp

1 - Namnet på filen som körs.

2 - Status för aktuellt jobb
Maskinen stoppad på grund av ett säkerhetsfel.
Information om feltillståndet.

3 - Dialogen Stoppa produktion
Stoppar produktionen.

8 - Maskinpanelverktygsfält

11 - Information om prestanda

• Tid som förflutit sedan starten av aktuellt jobb
• Spindeleffekt
• Uppmätt rotationsvarvtal (RPM)
• Uppmätt materialtjocklek

5.11.2.9 Registermärke hittades inte
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1 - Namnet på filen som körs.

2 - Status för aktuellt jobb
Maskinen stannar på grund av
registreringsmarkeringar inte hittades.
Information om feltillståndet.

3 - Dialogen Stoppa produktion
Stoppar produktionen.

8 - Maskinpanelverktygsfält

11 - Information om prestanda

• Tid som förflutit sedan starten av aktuellt jobb
• Spindeleffekt
• Uppmätt rotationsvarvtal (RPM)
• Uppmätt materialtjocklek

5.11.2.10 iPC-pausfunktioner

För att stoppa en körning, tryck på stopp på användarpanelen.
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STOPPA I KÖRNINGSLÄGE

Stoppa produktionen efter detta bord:
• Systemet går in i viloläge
• Modifiera jobb är tillgängligt.

STOPPA I LÄGE PAUS

När vi trycker på Stopp i läge Paus:
• Systemet går in i viloläge
• Modifiera jobb är tillgängligt.

5.11.3.   Maskinpanelverktygsfält

5.11.3.1 Vakuumzoner

Menyfält->Maskin->Vakuumzoner

Maskinpanel->Vakuumzoner
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Välj Vakuumzoner lämpliga för Öppnat jobb.
Ett lämpligt val är viktigt för att erhålla bästa möjliga materialfasthållning.
INTELLIGENT VAKUUMSTYRNING

Vakuumzoner, lämpliga för det öppnade jobbet, väljs automatiskt baserat på jobbets storlek och position
(Begränsningsruta).

5.11.3.2 Bordsskivans referens

Menyfält->Maskin->Ställ in bordsskivans referens

Maskinpanel->Bordsskivans referens

Kör sekvensen Bordsskivans referens på skärbordet.
Mätningen av bordsskivans nivå i aktuell laserpekarposition uppdateras.
Mät i överkant på skärunderlägg; inget material.

5.11.3.3 Justera verktygshöjd

Menyfält->Maskin->Justera verktygshöjd...

Maskinpanel->Verktygshöjd

Kör guiden Justera verktygshöjd på skärbordet.

5.11.3.4 Kameravy

Menyfält->Maskin->Visa kamera

Maskinpanel->Kamera

Öppna dialogen Kameravy för att kontrollera kamerabilden manuellt.
Mer informations finns i  Kameraoperationer 308 .
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5.11.3.5 Uppvärmning av spindel

Menyfält->Maskin->Starta uppvärmning av spindel

Maskinpanel->Spindel

På skärbordet körs sekvensen Uppvärmning av spindel.

5.11.3.6 Starta dammsugare

Menyfält->Maskin->Starta dammsugare

Maskinpanel->Dammsugare

Dammsugare på/av-styrning.
För maskiner med fräs installerad.
Kan användas för manuellt avlägsnande av damm när jobbet är klart.

5.11.3.7 Mätning av materialtjocklek

Menyfält->Maskin->Materialmätning

Maskinpanel->Materialtjocklek

På skärbordet körs sekvensen Mät materialtjocklek.
Mätning av materialtjocklek utförs som en del av Utförande av jobb.
Denna funktion används normalt när du behöver veta materialets tjocklek innan du startar jobbet.
Den uppmätta tjockleken visas i delen Status på Maskinpanelen.

5.11.3.8 Identifiera verktyg
För X-serien, endast XL- och XN-bord:

Menyfält->Maskin->Identifiera verktyg

Maskinpanel->Identifiera verktyg

På skärbordet körs en sekvens för verktygsidentifiering.
Använd detta efter att du har satt i ett nytt verktyg.
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5.11.4.   Maskinpanelens statusfält

Slutlig produktionstid
Produktionstid sedan start inklusive pauser upp till 3 minuter, i minuter och sekunder.

Sedan start
Förfluten tid sedan jobbstart, i minuter och sekunder.

Spindeleffekt
Aktuell effektanvändning för frässpindeln, som ett procentvärde av det maximala.

Uppmätta rotationer
Aktuellt rotation för frässpindeln (RPM).

Materialtjocklek
Uppmätt Materialtjocklek (mm/tum)

5.12.   Maskinanslutning
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Från Windows Aktivitetsfältet, öppna Maskinanslutning.
För mer information, gå till Maskinanslutning och konfigurering .
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6.  INNAN VI SÄTTER IGÅNG

6.1.   Introduktion

I detta kapitel kommer vi att beskriva några viktiga koncept och parametrar som används i iPC och som är
viktiga för att erhålla optimal prestanda på din maskin:
• Bord
• Materialet är nyckeln
• Material och förinställningar, en översikt
• Resurshanteraren

• Verktygsförinställningar
• Optimeringsförinställningar
• Produktionsförinställningar
• Skärningsprofiler
• Mina material
• Materialfamiljer
• Mappningsförinställningar

• Bordsförinställning
• Registrering
• Förbered fil
• Konfigurera verktyg

6.2.   Om bord

Det är viktigt att förstå termen bord som används i denna handbok:

Skärbord
Bli inte förvirrad av termen skärbord, vilket är den maskin vi använder för att bearbeta våra material, som
skärning, veckning, fräsning.

Bord
Termen bord beskriver en del av ett jobb som passar i arbetsområdet på skärbordet.

Exempel 1
Tio kopior av ett tryckt eller ej tryckt ark har begärts, endast ett ark kan placeras på skärbordet i taget.
En sådan begäran kommer att utföras som tio bord.
Manuell eller automatisk matning aktiveras mellan varje bord, beroende på vald Bordsförinställning.
Ett jobb delas upp i två delar när det är längre än bordet.
Under körningen slutför du det första bordet. Därefter matas material fram för att föra in nästa del av jobbet
i arbetsområdet. Därefter körs det andra bordet.
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Exempel 2
En rulle med tryckta dekaler ska skäras.
Rullen innehåller två rader med dekaler.
Tre rader med dekaler passar i arbetsområdet på skärbordet.
För att kunna skära rullen ska ett Stega och upprepa på 3 x 2 begäras.
Varje bord består av 6 kopior
När det totala antalet kopior är inställt på t.ex. 100 utförs en transportbandsmatning mellan varje bord,
under förutsättning att en Roll Feed Table Preset är vald.

6.3.   Materialet är nyckeln

Materialet är nyckeln är de grundläggande designkriterierna för iPC.
Det beror på vilken typ av jobb du arbetar med, men tanken är att om systemet är korrekt konfigurerad, är
allt du behöver göra att välja material.
Materialet kan definieras i inmatningsfilen. I så fall behöver inget material väljas i iPC.

Om du måste ange material i iPC, är detta en översikt:
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Flöde
Bilden visar de olika stadierna i ett arbetsflöde där du kan göra val angående material och förinställningar

Val
Bilden visar vilka val du har i olika steg av arbetsflödet:

• Öppna fil - I dialogrutan Öppna fil.
• Mitt jobb-info - är tillgängligt när du väljer en fil i Lista över mina jobb
• Öppnat jobb->Produktion - när ett jobb är öppnat är denna funktion tillgänglig på fliken Produktion.
• Öppnat jobb->Lager - när ett jobb är öppnat är denna funktion tillgänglig på fliken Lager.

Bilden understryker hur viktigt det är att förbereda arbetsflödet i rätt ordning:
• Innan Öppna fil, ska Mitt material och Mappningsförinställningar förberedas.
• Innan Mitt jobb-info, ska Mitt material, Mappningsförinställningar och Skärningsprofiler förberedas.
• Innan Öppnat jobb->Produktion, ska Produktionsförinställning förberedas.
• Innan Öppnat jobb->Lager, ska Mitt material och Verktygsförinställning förberedas.

6.3.1.   Material och förinställningar, en översikt

Den här bilden illustrerar förhållandet mellan Mitt material, Materialfamiljer och de olika förinställningarna.
iPC levereras med ett antal materialfamiljer och ett antal verktygsförinställningar som fabriksstandard.
Materialfamiljer mappas som standard mappas till en eller flera verktygsförinställningar.
Detta kommer att hjälpa till att hitta en relevant fördefinierad verktygsförinställning när du lägger till nya
material.

När du definierar ett nytt Mitt material, väljer du först den materialfamilj som materialet tillhör.
Det valet avgör vilka verktygsförinställningar du kan välja för detta material, eftersom de enda
verktygsförinställningar som är tillgängliga för valet är de som definierats som användbara för antingen det
specifika materialet eller motsvarande materialfamilj/tjockleksintervall.

Notera: Du kan lägga till en verktygsförinställning till ett material eller en materialfamilj senare i processen.

Bilden betonar vikten av sekvensen:
• Verktygsförinställning ska förberedas innan Skärningsprofiler och Materialspecifik inställning kan
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slutföras. Slutförda inställningar krävs för ett helt automatiserat Arbetsflöde.
• Optimeringsförinställning ska förberedas innan Skärningsprofiler och Materialspecifik inställning
• Produktionsförinställning ska förberedas innan Skärningsprofiler och Materialspecifik inställning.

6.4.   Förbereda material och förinställningar i Resurshanteraren

Menyfält->Avancerat->Resurser

Resurshanteraren är platsen där material och andra resurser hanteras för att minimera
manuell förberedelse för varje jobb. Vissa av resurserna, som Verktygsförinställningar och
Produktionsförinställningar, kan även skapas och bibehållas i ett öppet jobb. I följande avsnitt beskrivs alla
de olika resurserna.

6.4.1.   Verktygsförinställningar

Menyfält->Avancerat->Resurser->Verktygsförinställningar
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• En verktygsförinställning är en verktygskonfiguration som kan tillämpas på en eller flera material med en
specifik tjocklek eller materialfamiljer inom ett tjockleksintervall.

• Verktygsförinställningar kan aktiveras eller inaktiveras av två anledningar:
a Alla verktyg som ingår i en verktygsförinställning har inte konfigurerats på den här maskinen.
b Användaren har inaktiverat verktygsförinställningen med hjälp av kryssrutan i listan. En inaktiverad

verktygsförinställning kan inte väljas i skärjobb.

Verktygsförinställningar kan även skapas eller uppdateras från ett öppet jobb, se  Öppnat jobb, välj, spara
och uppdatera Verktygsförinställning 38 .
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Sök
Om du vill söka efter en specifik verktygsförinställning, anger du en unik textsträng så filtreras listan
medan du skriver.

Lägg till
Lägga till nya verktygsförinställningar

K&opiera
Duplicera vald verktygsförinställning

Ändra namn
Ändra namn på vald verktygsförinställning

Ta bort
Ta bort vald verktygsförinställning

Verktygsförinställningsdetaljer
Detta är en lista på lager med tilldelade verktyg, som ingår i den valda verktygsförinställningen.
Det går att redigera ett valt lager under Verktygsförinställningsdetaljer (se även  Redigera valt lager 49 ).
Med den här funktionen kan du uppdatera verktygsförinställningen om det finns inställningar som behöver
ändras.
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Följande funktioner är tillgängliga: Flytta uppåt/
nedåt, redigera, lägg till, duplicera och ta bort.

Gäller för
Detta är en lista över materialfamiljer / material som den valda vald verktygsförinställningen gäller för.

Tillgängliga funktioner är Lägg till och Ta
bort. Använd Lägg till för att lägga till fler
materialfamiljer/material i listan Gäller
för. Använd Ta bort för att ta bort de valda
materialfamiljerna/materialen från listan Gäller
för.

Beskrivning
En beskrivning av den valda verktygsförinställningen.
Du kan redigera texten här.

6.4.2.   Optimeringsförinställningar

Menyfält->Avancerat->Resurser->Optimeringsförinställningar

• Optimeringsförinställningar definierar hur kurvor optimeras för att få den optimala produktionen.
• iPC levereras med ett brett utbud av fabriksstandardoptimeringsförinställningar för olika tillämpningar.
• Du kan skapa din egen optimeringsförinställning.
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6.4.2.1 Dialogrutan Optimeringsförinställningar

Optimeringsförinställningar:
Detta är listan med tillgängliga optimeringsförinställningar.
Om du förbereder din egen optimeringsförinställning, läggs den till i listan.

Lägg till
Skapa din egen optimeringsförinställning.
För detaljer om skapa och redigera, se nästa avsnitt.

Ta bort
Du kan ta bort dina egna optimeringsförinställningar.
Om du väljer en av fabriksstandardoptimeringsförinställningarna, avaktiveras den här knappen.

Visa/redigera
Du kan visa och redigera alla optimeringsförinställningar, både fabriksstandard och dina egna.
För detaljer om skapa och redigera, se nästa avsnitt.

Kopiera
Skapa din egen optimeringsförinställning baserad på en kopia av den valda förinställningen.
För detaljer om skapa och redigera, se nästa avsnitt.

6.4.2.2 Redigera optimeringsförinställningar
ALLMÄNT

Den här dialogrutan visas när du lägger till eller redigerar optimeringsförinställningar.
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Förinställningsnamn:
Ange namnet för optimeringsförinställningen.

Beskrivning
För din egen referens, ange en beskrivning för denna optimeringsförinställning.

Kategori
Optimering beskrivs av två kategorier:

• Allmänt - denna vy.
• Optimera kurvor - ange optimering. Se nedan.
OPTIMERINGSKURVOR/OPTIMERINGSTYPER

Optimeringstyp:
Använd den här listrutan till att välja en av följande optimeringstyper:

• Ingen optimering
• Standard
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• Skapa prov

6.4.2.3 Ingen optimering

Använd Ingen optimering när kurvsekvenser har optimerats innan import till iPC.
Alla manuella operationer på kurvorna efter importen kommer därför att skapa en varning. Om du ignorerar
varningen kan den optimerade kurvsekvenseringen förloras.

Ta bort Jobb Offset

All offset från (0,0) som används i inmatningsfilen ignoreras. Det nedre vänstra hörnet på jobbet placeras
i vald referenspunkt + materialposition + jobb-offset, alla definierade i produktionsinställning. Se även
avsnitt  Position 76 , som är manuell offset tillagd i iPC. Om detta inte väljs, omvandlas all intern offset
till Jobb Offset.
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6.4.2.4 Optimera, standard

Standardoptimering används i huvudsak för att optimera filer som används i ett grafiskt Arbetsflöde.

Anslut öppna kurvor

Kurvsegment som befinner sig nära varandra kopplas samman.
Välj Anslut öppna kurvor för att:

• Öka prestandan.
• Öka skärkvaliteten.
Specificera d = Maximalt avstånd där kurvanslutning är tillåten.

Ignorera små kurvor
Små, fristående kurvelement utesluts.
Välj Ignorera små kurvor för att:

• Ta bort oönskade kurvor och störpunkter.
• Öka prestandan.
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• Öka skärkvaliteten.
Specificera d = Maximal storlek för ett kurvsegment som kan uteslutas.

Undvik överskärningar

Linjer skärs och riktningen modifieras om vinkeln ligger över en specificerad gräns.
Detta för att undvika synliga överskärningar.

Ställ in kurvriktning

Specificera en övergripande regel för kurvans körningsriktning.
Typisk användning:
Ofta, vid fräsning, har den vänstra sidan av vägen en jämnare yta jämfört med den högra sidan.
Använd denna funktion för att optimera kvaliteten på din produkt.

Invertera kurvriktning för invändiga kurvor
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Specificera en övergripande regel för kurvans körningsriktning.
Detta är en utökning till funktionen Ställ in kurvriktning, se ovan.
Om den blå delen är din produkt och du vill ha en slät yta på utsidan och insidan, måste du invertera
kurvriktningen för innerkurvan.

Ta bort Jobb Offset

All offset från (0,0) som används i inmatningsfilen ignoreras. Det nedre vänstra hörnet på jobbet placeras
i vald referenspunkt + materialposition + jobb-offset, alla definierade i produktionsinställning. Se även
avsnitt  Position 76 , som är manuell offset tillagd i iPC. Om detta inte väljs, omvandlas all intern offset
till Jobb Offset.

6.4.2.5 Optimera, Skapa prov
Optimera för provtillverkning används normalt för att erhålla maximal skär- och veckningskvalitet för
wellpapp och vikt kartong.
Notera att:

• De flesta provtillverkningar används enbart på lagertypen skär och veckning.
• Relevansen hos denna funktion är beroende av om någon optimering utförs under utmatningen från

CAD/programvara för jobbförberedelsen.
Funktioner tillgängliga i optimera för provtillverkning liknar de optimeringsfunktioner som finns i ArtiosCAD
från Esko.

                                                                                                                                                                                                           120 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Användarhandbok



Välj parametrar i följande kategorier:

• Allmänt  - allmänna optimeringsfunktioner.
• Runda spår  - funktioner för att undvika rivning i trånga spår.
• Överskärning & hörn  - funktioner för att undvika rivning och överskärning i hörn.
• Över-veckning  - funktioner för att förbättra prestandan under veckning.

6.4.3.   Produktionsförinställningar

Menyfält->Avancerat->Resurser->Produktionsförinställningar

En produktionsförinställning beskriver hur jobbet produceras på bordet
Den innehåller samma information som ingår i Öppnat jobb->Produktionsinställning.
För mer information, se  Öppnat jobb, produktionsinställning 67 .

Produktionsförinställningar:
Lista över tillgängliga produktionsförinställningar.
iPC levereras med en uppsättning av fabriksstandardproduktionsförinställningar.
Om du förbereder dina egna produktionsförinställningar, läggs de till i den här listan.

I dialogrutan är följande funktioner tillgängliga:
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Lägg till
Du kan lägga till en ny produktionsförinställning. Innehållet i förinställningen måste redigeras i ett öppet
jobb.

Ta bort
Om du väljer en av fabriksstandardproduktionsförinställningar, avaktiveras den här knappen.
Du kan redigera dina egna produktionsförinställningar.

Kopiera
Du kan kopiera en produktionsförinställning. Innehållet i förinställningen måste redigeras i ett öppet jobb.

Ändra namn
Om du väljer en av fabriksstandardproduktionsförinställningar, avaktiveras den här knappen.
Du kan ändra namn på dina egna produktionsförinställningar.

Detaljer är ett informationsfönster som visar de aktuella inställningarna för den valda
produktionsförinställningen. Du kan redigera texten i fönstret Beskrivning.

6.4.4.   Skärningsprofiler

Menyfält->Avancerat->Resurser

En skärningsprofil är en behållare för en vald uppsättning med:
• Verktygsförinställning
• Optimeringsförinställning
• Produktionsförinställning

Skärningsprofiler är användbara när samma kombination av Verktyg, Optimering och
Produktionsförinställningar kan användas för flera material eller materialfamiljer.

• iPC levereras med en uppsättning skärningsprofiler som är fabriksstandard.
• Du kan skapa din egen skärningsprofil.
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Skärningsprofiler:
Detta är listan med tillgängliga skärningsprofiler.
Skärningsprofiler som är fabriksstandard är märkta med en ikon.
Om du förbereder din egen skärningsprofil, läggs den profilen till i listan.

Lägg till
Skapa din egen skärningsprofil.
För detaljer om skapa och redigera, se  Skärningsprofilsdetaljer 124 .

Ta bort
Du kan ta bort din egen skärningsprofil.
Om du väljer en av de skärningsprofiler som är fabriksstandard inaktiveras den här knappen.

Ändra namn
Om du väljer en av de skärningsprofiler som är fabriksstandard inaktiveras den här knappen.
Du kan ändra namn på alla dina egna skärningsprofiler.

Kopiera
Skapa din egen skärningsprofil baserad på en kopia av den valda profilen.
För detaljer om skapa och redigera, se  Skärningsprofilsdetaljer 124 .
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6.4.4.1 Skärningsprofilsdetaljer

Skärningsprofil-namn:
Detta är namnet på den skärningsprofil du ska redigera.

Beskrivning
För din egen referens, ange en beskrivning av skärningsprofilen.

Verktygsförinställning
Välj önskad verktygsförinställning i listrutan.
I informationsfönstret är följande information om den valda verktygsförinställningen tillgänglig:

• Lagertyp
• Motsvarande verktyg
• Gäller för - lista med material som definierats vara användbara för denna verktygsförinställning.
Notera: Om du skapar en skärningsprofil för ett visst material bör du tilldela en verktygsförinställning som
gäller för det materialet.

Optimeringsförinställning
Välj önskad optimeringsförinställning i listrutan.

Produktionsförinställning
Välj önskad produktionsförinställning i listrutan.

6.4.5.   Mina material

Menyfält->Avancerat->Resurser->Mina material
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6.4.5.1 Redigera Mitt material

Materialnamn
Namnet på det valda materialet visas här.

Materialfamilj
I listrutan väljer du den materialfamilj som materialet tillhör.

Tjocklek
Ange materialtjocklek.
Värdet visas i mm eller tum.
Du kan ange värden som 0,2 tum, oberoende från den allmänna enhetsinställningen.

Utseende
Detta val avgör den vision-algoritm som används för att detektera registreringsmarkeringar och kanter på
olika ytor (material).
Tillgängliga val:

• Standard - använder en standardalgoritm
• Vävd textil - använder teknik optimerad för denna typ av material.
• Rutmönster - använder teknik optimerad för denna typ av material.
• Flexo - använder teknik optimerad för denna typ av material.
• Lågkontrast - använder teknik optimerad för denna typ av material.
• Låg kvalitet på utskriften - använder teknik optimerad för denna typ av material.
• Flexo on Felt - använder teknik optimerad för denna typ av material.

Materialmätning
I listrutan väljer du:

• Optimerad mätning. Materialet mäts i två motstående hörn för jobbet.
• Mät vid laserposition. En materialtjockleksmätning utförs i den aktuella laserpekarpositionen.
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• Mät inte. Aktuell materialtjockleksinformation används.

Extra verktygslyftning för ojämna material
Välj den här funktionen om materialet har en ojämn yta.
Undvik att verktyget repar materialet.

6.4.5.2 Använd Skärningsprofil för att definiera skärningsinställningar

Menyfält->Avancerat->Resurser->Mina material->Fliken Skärning

Skärningsprofil
Välj önskad skärningsprofil i listrutan.
Listrutan innehåller de skärningsprofiler som kan användas för detta material.
När du väljer en skärningsprofil, väljer du en kombination av Verktygsförinställning,
Optimeringsförinställning och Produktionsförinställning.
Den faktiska kombinationen visas i dialogrutan.

ANM: Skärningsprofiler är att föredra före materialspecifika inställningar i några situationer:
1. När samma kombination av Verktyg, Optimering och Produktionsförinställningar kan användas

för flera material eller materialfamiljer.
2. I vissa uppströmstillämpningar kan skärningsprofiler väljas och läggas till i inmatningsfilen för

iPC, medan materialspecifika inställningar inte kan det.
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6.4.5.3 Använd Material för att definiera skärningsinställningar

Använd den här funktionen för att förbereda en kombination av Verktygsförinställning,
Optimeringsförinställning och Produktionsförinställning lämpliga för det aktuella materialet.

Verktygsförinställning
Välj rätt verktygsförinställning i listrutan.
Listrutan innehåller de verktygsförinställningar som kan användas för detta material.
Lagertyper och motsvarande verktyg visas.
Visa alla listar alla verktygsförinställningar, inte bara de som gäller det valda materialet. Se 
Verktygsförinställningar 111 .
Gör tillämplig för aktuellt material visas om en verktygsförinställning som inte redan har gjorts tillämplig
väljs. Vid tryck på knappen görs verktygsförinställningen tillämplig för det aktuella materialet.

Optimeringsförinställning
Välj rätt optimeringsförinställning i listrutan.

Produktionsförinställning
Välj rätt produktionsförinställning i listrutan.
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6.4.5.4 Specificera materialstorlek

Materialet kan vara tillgängligt i olika materialstorlekar.
Använd denna dialogruta för att underhålla listan över material, och för att välja ett korrekt material för
denna verktygsförinställning.

ANM: Korrekt definierade materialstorlekar är nödvändiga när kapslingslayouter skapas.

Storlekar
Detta är en lista över definierade material.
Om du förbereder ett nytt blad för detta material läggs bladet till i denna lista.

Lägg till
Ett nytt blad läggs till i listan.

Ta bort
Ta bort det valda bladet från listan.

Namn
Här kan du redigera namnet på det valda bladet.

Bredd/längd
Ange storleken på bladet.
Värdena visas i mm, men du kan ange värden som 50 tum.

Roll feed
Ange om du har en rulle med material.

Spår-/ådrings-riktning
Välj spårriktning i listrutan.

Använd som standard
Ange huruvida den här storleken ska väljas automatiskt när ett jobb öppnas med detta material.
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6.4.6.   Materialfamiljer

Materialfamiljer är egentligen en lista med namn.
Vi använder Materialfamiljer för att förenkla valet av verktygsförinställningar.
Sekvensen är den följande:

Definiera Verktygsförinställning

När du definierar en verktygsförinställning anger du vilket material eller materialfamilj som den
verktygsförinställningen gäller för.
Som du ser från exemplet gäller både Verktygsförinställning 1 och Verktygsförinställning 3 för
Materialfamilj 1.

Välj Verktygsförinställning
När du ombeds välja verktygsförinställning för ett jobb får du första ange materialfamilj.
I listan med tillgängliga verktygsförinställningar visas bara de som gäller den valda materialfamiljen.

På det här sättet begränsas antalet val till de som är relevanta.

6.4.6.1 Underhåll materialfamiljer

Menyfält->Avancerat->Resurser->Materialfamiljer
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Materialfamiljer:
Detta är listan med tillgängliga materialfamiljer.
Om du förbereder din egen materialfamilj, läggs den familjen till i listan.

Lägg till
Skapa din egen materialfamilj.

Ta bort
Ta bort vald materialfamilj.

Ändra namn
Ändra namn på vald materialfamilj.

För information om hur du tillämpar en materialfamilj till en verktygsförinställning, se
Verktygsförinställningar .

6.4.6.2 Välj Materialfamiljer

Öppnat jobb->Lager->Verktygsförinställning
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Detta är det enda valet för Verktygsförinställning där du ombeds ange materialfamilj.

6.4.7.   Mappningsförinställningar

Menyfält->Avancerat->Resurser->Mappningsförinställningar

Mappningsförinställning definierar hur kurvorna i inmatningsfilen mappas till iPC-lager som är kopplade till
olika lagertyper. Korrekta lagertyper är en förutsättning för att automatiskt använda verktygsinformation
från materialspecifika verktygsförinställningar. Se även  Verktygsförinställningar 111 .
En mappningsförinställning består av en uppsättning mappningsregler för varje filformat iPC kan importera.

Kurvattribut i inmatningsfilen definieras på olika sätt beroende på filformat. Det görs normalt med
lagernamn, med linjetyp, med P-nummer och efter färg.

6.4.7.1 Underhålla mappningsförinställningar

Menyfält->Avancerat->Resurser->Mappningsförinställningar
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Mappningsförinställningar:
Detta är listan med tillgängliga mappningsförinställningar.
En uppsättning fabriksstandardmappningsförinställningar är tillgängliga.
Om du skapar dina egna mappningsförinställningar, läggs de till i den här listan.
Du kan visa fabriksstandardmappningsförinställningar, men inte ändra dem.

Lägg till
Skapa din egen mappningsförinställning.

Ta bort
Du kan ta bort dina egna mappningsförinställningar.
Om du väljer en av fabriksstandardmappningsförinställningarna, avaktiveras den här knappen.

Ändra namn
Du kan ändra namn på dina egna mappningsförinställningar.
Om du väljer en av fabriksstandardmappningsförinställningarna, avaktiveras den här knappen.

Kopiera
Skapa din egen mappningsförinställning baserad på en kopia av den valda förinställningen.

Beskrivning
En beskrivning av den valda mappningsförinställningen visas.

Mappning för olika filformat
För den valda mappningsförinställningen:

• Detta är en översikt, som visas den mappning som ingår för de olika filformaten.
• Inga ändringar är tillgängliga.
Om dina egna mappningsförinställningar, se nedan.

                                                                                                                                                                                                           132 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Användarhandbok



SKAPA DIN EGEN MAPPNINGSFÖRINSTÄLLNING

Du skapar din egen mappningsförinställning genom att lägga till eller kopiera i dialogrutan
Mappningsförinställningar.
Först får du ange ett namn på mappningsförinställningen.
Ange önskat namn, tryck på OK för att fortsätta till dialogrutan Redigera mappningsförinställning:

Beskrivning
När du skapar en egen mappningsförinställning, anger du en beskrivning här.

Mappning för olika filformat

Kongsberg-mappning
I listrutan väljer du den mappning du vill använda.

ARD-mappning
I listrutan väljer du den mappning du vill använda.

CF2-mappning
I listrutan väljer du den mappning du vill använda.

DDES2-mappning
I listrutan väljer du den mappning du vill använda.

DXF-mappning
I listrutan väljer du den mappning du vill använda.

PDF-mappning
I listrutan väljer du den mappning du vill använda.

i-script-mappning
I listrutan väljer du den mappning du vill använda.

Du får inte ändra fabriksstandardmappningarna.
Om du vill använda en modifierad mappning i din mappningsförinställning, måste du skapa en egen
mappning i menyn Mappningsåtgärder:

MAPPNINGSÅTGÄRDER

Lägg till
Lägg till en ny mappning till det hör filformatet.
För detaljer om hur du skapar och redigerar din egen mappning, se nedan.

Ta bort
Ta bort denna mappning. Det är en förutsättning att du har valt en av dina egna mappningar.

Visa
Visa den valda mappningen.

Kopiera
Lägg till en ny mappning till detta filformat, baserat på en kopia av den valda mappningen.
För detaljer om hur du skapar och redigerar din egen mappning, se nedan.
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SKAPA DIN EGEN MAPPNING

Du skapar din egen mappningsförinställning genom att lägga till eller kopiera i dialogrutan
Mappningsåtgärder.
Först får du ange ett namn på mappningen.
Ange önskat namn, tryck på OK för att fortsätta till dialogrutan Redigera mappning:

Mappning är i princip en tabell med regler för hur inmatningsfilen ska konverteras till iPC-lager som är
kopplade till olika lagertyper. Regler körs uppifrån och ner. Kurvor med samma attribut kan mappas till flera
iPC-lager av olika lagertyper för att producera kurvor med flera verktyg.
Det finns olika regler för olika format.

Förinställningsnamn
Ange ett namn för den nya mappningen.

Ny
Lägg till en ny rad i tabellen.

K&opiera
Skapa en kopia av den valda raden i tabellen för att kunna utföra en liknande inmatning i
mappningstabellen.

Flytta uppåt
Flytta den valda raden ett steg uppåt.

Flytta nedåt
Flytta den valda raden ett steg nedåt.

Ta bort
Ta bort vald rad.
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MAPPNING FÖR OLIKA FORMAT

Standard-ACM-format för Kongsberg

Registreringsmarkeringstyp
Ange den registreringsmarkeringstyp som används
i inmatningsfilen

P-nummer
Det nummer som används för att identifiera de
olika linjetyperna i inmatningsfilen.

PDF-format

Ignorera text
Text i inmatningsfilen utelämnas.

Importera trimlåda
Specificera om en Beskär låda ska inkluderas.
Trimlåda = Begränsningsrektangel.

iPC-lagernamn
iPC-lagernamn för Beskär låda.

iPC-lagertyp
iPC-lagertyp för Beskär låda.
Lagertyp  för Beskär låda.
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ARD-format - ursprungligt format för ArtiosCAD

Importera mått och text
Välj om mått och text ska importeras. Gäller endast för plottning.

Importera som prov med skåror
Välj om skåror ska importeras. Notera att de linjetyper som är tillgängliga för mappning ändras beroende
på detta val.

Sida upp
Välj om en designs insida eller utsida ska vara vänd uppåt efter importen.
För att bevara den sida som har definierats som uppåt i ArtiosCAD väljer du Som utformat.

Expandera komplexa linjetyper
Välj om komplexa linjetyper i ARD-filen ska expanderas till ett antal skärningar och i vissa fall
veckningslinjer. Använd för perforeringslinjer, blixtlåslinjer, etc.

Skapa kontinuerliga linjer för perforeringshjul
När Expandera komplexa linjetyper är aktiverat får perforeringslinjer ett perforeringsmönster för
knivskärning. Om verktyget perforeringshjul ska användas kan perforeringslinjerna hållas kontinuerliga
med den här funktionen.

Allmänt
Inmatningsfilens parametrar skiljer sig åt beroende på de olika filformaten.

iPC-lagernamn
Lagernamn att användas i iPC.
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iPC-lagertyp
Lagertyp  att användas i iPC.

6.5.   Bordsförinställningar

Bordsförinställning definierar några grundläggande funktioner för systemet, som arkmatning, rullmatning
och mer.

Välj Bordsförinställning

Öppnat jobb->Produktionsinställning->Materialhantering->Bordsförinställning

ANM: Endast de bordsförinställningar som har konfigurerats för aktuell maskinkonfiguration kan
väljas.

6.5.1.   Tillgängliga bordsförinställningar

 

Följande bordsförinställningar är installerade (beroende på maskinkonfiguration):
1. Parkera efter bord
2. Roll feed
3. Arkmatning
4. Manuell arkmatning
5. MultiZone-produktion
6. MultiZone-produktion med robot
7. Lasta - lasta av med Robot
8. Matar- och staplarproduktion
9. Matarproduktion med Undersides-kamera
10. Matar- och staplarproduktion med Undersides-kamera
11. Mermaid Flexo-automatisering

6.5.1.1 Park after Table
Innan du startar, placera första bladet på bordsskivan.
1 - När start trycks in inträffar följande:

• Kopia 1 produceras, eller
• Antalet kopior som specificerats av Stega och upprepa produceras.
2 - Verktygshuvudet flyttas till parkeringspositionen.
3 - Materialbyte visas på Maskinpanel .
4 - Användaren bör byta ut material i samma position och sedan trycka på Start.
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5 - De återstående kopiorna produceras på samma sätt tills specificerat antal kopior har producerats.
Vakuum och Inblåsning slås på/av automatiskt som en integrerad del av denna process.

Denna Bordsförinställning har följande ytterligare inställning:
• Manuell vakuumstyrning 142
• Inblåsning efter senaste kopia

6.5.1.2 Rullmatning

Rullmatare och Transportband krävs.
Första kopian på rullen måste placeras på bordsskivan innan start.
1 - När start trycks in produceras 1 kopia, alternativt det antal kopior som ges av Stega och upprepa.
2 - Transportören flyttas till skärbordets bakkant för att transportera transportbandet och rullen framåt.
Matningsavståndet definieras av stegavståndet (definieras i Stega och upprepa).
3 - Den andra kopian produceras. (De första regmarkeringarna måste identifieras manuellt om inte
stegavståndet är korrekt specificerat.)
4 - Transportören matar nästa kopia (regmarkeringarna identifieras nu automatiskt).
5 - Sekvensen fortsätter tills specificerat antal kopior har producerats.
Vakuum och Inblåsning slås på/av automatiskt som en integrerad del av denna process.

Denna Bordsförinställning har följande ytterligare inställningar:
• Dubbel inblåsning efter matning 142
• Hoppa över bord om registreringsmarkering eller hörn inte hittas 144
• Hoppa över bord efter 144

6.5.1.3 Arkmatning

Kräver Arkmatare/Board Feeder och Transportband.
Starta utan något blad på bordsskivan.
1 - När start trycks in

• Det antal blad som definierats av Förladda blad (standard 1) laddas på bordsskivan av Arkmatare och
transportband + transportör.

• Matningsavståndet definieras av bladmatningslängden, alternativt matas till bordets framkant om Mata
till bordets framkant är valt.

2 - Första bladet, alternativt antalet kopior som ges av Stega och upprepa i Y-riktningen, produceras medan
Arkmatare plockar upp nästa blad. Den första regmarkeringen måste identifieras manuellt.
3 - Transportören flyttas till bordets bakkant för att transportera transportbandet och bladet framåt.
4 - Den andra kopian produceras. Normalt hittas regmarkeringarna nu automatiskt.
5 - Sheet Feeder plockar samtidigt upp nästa blad, men lär sig under de första kopiorna när körningen bör
starta för att tillhandahålla bladet i tid.
6 - Transportören matar nästa blad.
7 - Sekvensen fortsätter tills specificerat antal kopior har producerats.
Vakuum och Inblåsning slås på/av automatiskt som en integrerad del av denna process.
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Denna Bordsförinställning har följande ytterligare inställningar:
• Dubbel inblåsning efter matning 142
• Mata till bordets framkant 142
• Bladmatningslängd 143
• Förladda blad 143
• Hoppa över förladdning av första arket 144
• Hoppa över bord om registreringsmarkering eller hörn inte hittas 144
• Hoppa över bord efter 144

6.5.1.4 Manuell arkmatning

Transportband krävs.
Manuell arkmatning fungerar precis som  Arkmatning 138  men kräver ingen automatiseringsenhet
utöver transportbandet. Användaren placerar arket längst bak på bordet manuellt medan maskinen skär
den aktuella kopian. Vid färdigställande matar maskinen fram arket och fortsätter med produktionen tills
antalet kopior har slutförts.

Denna Bordsförinställning har följande ytterligare inställningar:
• Dubbel inblåsning efter matning 142
• Mata till bordets framkant 142
• Bladmatningslängd 143
• Hoppa över förladdning av första arket 144
• Förladda blad 143

6.5.1.5 MultiZone-produktion

Se separat avsnitt  Flerzonsproduktion 253 .

6.5.1.6 MultiZone-produktion med robot

Robotcell och flerzonsgripdon krävs.
Se slutet av avsnittet  Automatiseringsenheter 280
En stack med blad placeras i In-stacken
1. När start trycks in
2. parkerarTransportören i zon 2.
3. Roboten mäter höjden på Out-stacken.
4. Det första bladet plockas upp från In-stacken och placeras i zon 1.
5. Maskinen konverterar bladet i zon 1 medan roboten laddar bladet i zon 2.
6. Roboten parkerar ovanför zon 1.
7. När konverteringen är klar flyttas Transportören till zon 2 och konverterar bladet i denna zon.
8. Det konverterade bladet i zon 1 lastas av till Out-stacken.
9. Ett nytt blad laddas till zon 1, och roboten parkerar ovanför zon 2.
10. När zon 2 är konverterad flyttas Transportören till zon 1 och påbörjar konvertering där.
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11. Bladet i zon 2 lastas av, och ett nytt laddas till zonen.
12. Sekvens 6-11 upprepas tills alla blad har producerats.

6.5.1.7 Lasta - lasta av med Robot

Robotcell och flerzonsgripdon krävs.
Se slutet av avsnittet  Automatiseringsenheter 280
En stack med blad placeras i In-stacken
1. När start trycks in
2. parkerar Transportören vid bordsänden.
3. Roboten mäter höjden på Out-stacken.
4. Det första bladet plockas upp från In-stacken och placeras på bordet.
5. Roboten parkerar ovanför bordet.
6. Maskinen konverterar det första bladet.
7. När konverteringen är klar flyttas Transportören till bordsänden.
8. Det konverterade bladet lastas av till Out-stacken.
9. Sekvens 4-8 upprepas tills alla blad har konverterats.

6.5.1.8 Matar- och staplar-produktion

i-BF Board Feeder och i-MS Material Stacker krävs.
Transportband krävs.

Denna Bordsförinställning kräver att maskinen har ett transportband, Feeder och Stacker installerad.
Produktionen är kontinuerlig, bladet plockas från feedern och matas på bordet av transportbandet.
Matningslängden avgörs av den specificerade bladstorleken. Bladstorleken används för att hitta den
matningslängd som ger det mest effektiva sättet att använda Feederstacker-systemet, och samtidig eller
sekventiell lastning/avlastning väljs.
• Samtidig lastning och avlastning är det mest effektiva produktionssättet. Det kan endast uppnås om

bladet är tillräckligt litet för att inte nå in i stackerns plockposition på bordet när det skärs.
När ett jobb skärs matas ett nytt blad på bordet, och det föregående skurna bladet placeras i Stackerns
avlastningsområde med en enda matning. Stackern får en signal och lastar av bladet samtidigt som
nästa kopia produceras på bordet.

• Sekventiell lastning och avlastning väljs när bladet är för långt för samtidig produktion. Bladet matas
och skärs i stackerns plockområde. När ett blad skärs lastas bladet först av från Skärbordet innan nästa
kopia matas fram på bordet.
Registrering av jobbet/bladet utförs med den metod som specificerats under registreringen i
Produktionsflik. Efter att produktionen är slutförd parkerar Verktygshuvudet vid den position som
ställts in i Parkering av verktygshuvud. Vakuum slås på automatiskt under produktionen och stängs av
medan jobbet matas, stoppas eller är slutfört.
Sekvensen upprepas tills det specificerade antalet kopior har producerats.
Vakuum slås på automatiskt under produktionen och stängs av när jobbet matas, stoppas eller är
slutfört.

Denna Bordsförinställning har följande ytterligare inställningar:

• Dubbel inblåsning efter matning 142
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• Hoppa över förladdning av första arket 144
• Hoppa över bord om registreringsmarkering eller hörn inte hittas 144
• Hoppa över bord efter 144

6.5.1.9 Matarproduktion med undersides-kamera

Kräver Board Feeder, Undersides-kamera och Transportband.
Detta är en Bordsförinställning för att använda Board Feeder och Undersides-kamera för att möjliggöra
produktion från baksidan av det tryckta bladet.
Undersides-kamera-systemet skannar bladet underifrån, lokaliserar Registreringsmärken, kanter och hörn
på bladet, och beräknar sedan jobbpositionen relativt till bladets hörn. Efter matningen registrerar den övre
kameran hörnet och använder korrekt placering.
Materialstorleken måste läggas till i Avancerat jobb > Resurser > Mina material.
Materialstorlek måste ställas in korrekt, för att mataren ska mata rätt avstånd och för att kameran ska
skanna bladet korrekt.
Sekvensen liknar "Bladmatning – matning före" ovan, men används med Kartongmatare i stället
för Arkmatare och Undersides-kamera i stället för kameran på ovansidan för att lokalisera
Registreringsmarkeringar.

Denna Bordsförinställning har följande ytterligare inställningar:
• Dubbel inblåsning efter matning 142
• Mata till bordets framkant 142
• Bladmatningslängd 143
• Förladda blad 143
• Hoppa över förladdning av första arket 144
• Hoppa över bord om registreringsmarkering eller hörn inte hittas 144
• Hoppa över bord efter 144
• Vänd material 144

6.5.1.10 Matar- och staplar-produktion med Undersides-kamera

i-BF Board Feeder och i-MS Material Stacker krävs.
Transportband krävs.
Undersides-kamera krävs.

Denna Bordsförinställning har samma Arbetsflöde som Feederstacker-produktion, förutom att Undersides-
kameran används.
Undersides-kamera-systemet skannar bladet underifrån, lokaliserar Registreringsmärken, kanter och hörn
på bladet, och beräknar sedan jobbpositionen relativt till bladets hörn. Efter matningen registrerar den övre
kameran hörnet och använder korrekt placering.

Denna Bordsförinställning har följande ytterligare inställningar:
• Dubbel inblåsning efter matning 142
• Hoppa över förladdning av första arket 144
• Hoppa över bord om registreringsmarkering eller hörn inte hittas 144
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• Hoppa över bord efter 144
• Vänd material 144

6.5.1.11 Mermaid Flexo-automatisering

Transportband och anslutning till en Mermaid-automatiseringsserver krävs, se avsnittet 
Automatiseringsenheter 280 .
När du trycker på Start går iPC in i viloläge tills en Flexo Plate laddas från ett valsverk på bordets baksida och
information om jobbet som ska produceras, inklusive materialets specifikationer, skickas från servern.

Efter att iPC har laddats med transportbandet och plåten har skurits till, rapporterar iPC tillbaka till servern
och går återigen in i viloläge tills nästa plåt kommer till bordet och information om ett nytt jobb tas emot.

Material och förinställningar måste definieras fullständigt för att produktionen ska köra automatiskt.

Denna Bordsförinställning har följande ytterligare inställningar:
• Dubbel inblåsning efter matning 142
• Mata till bordets framkant 142
• Bladmatningslängd 143
• Hoppa över förladdning av första arket 144
• Förladda blad 143
• Hoppa över bord om registreringsmarkering eller hörn inte hittas 144
• Hoppa över bord efter 144

6.5.2.   Ytterligare inställningar

6.5.2.1 Dubbel inblåsning efter matning

En extra inblåsningssekvens utförs för att ta bort veck i materialet.

6.5.2.2 Manuell vakuumstyrning
Vakuumstyrning är inte integrerat i bordsförinställningen utan hanteras av knappar på användarpanelen.

6.5.2.3 Mata till bordets framkant
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Matar automatiskt blad till bordets framkant.
Matningslängden beräknas med parametrarna Bord till matare-avstånd och Arbetsområdets längd i
dialogrutan Alternativ.
Notera: Denna funktion gäller endast för Arkmatare.

6.5.2.4 Bladmatningslängd

Ställer in hur långt enheten matar blad när en Arkmatare används.
Ange rätt värde för att få minsta möjliga matningstid. Matningslängden motsvarar i de flesta fall
bladlängden eller en aning längre.
Om flera blad finns samtidigt på bordet kan längden ställas in något kortare.
Flera blad på bordet maximerar vakuumhållningen.
Notera: Denna funktion gäller endast för Arkmatare.

6.5.2.5 Förladda blad
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Specificera antalet blad som ska laddas vid produktionsstart.
Använd den här funktionen när du behöver ladda mer än ett blad innan produktionen startas.

6.5.2.6 Hoppa över förladdning av första arket

Använd den här funktionen när det första bladet redan är laddat på bordet. Om Undersides-kamera
används, kommer jobbet att återanvända den senast skannade bilden.
Notera: Denna funktion gäller endast för operationerna Arkmatare eller Kartongmatare.

6.5.2.7 Hoppa över bord om registreringsmarkering eller hörn inte hittas

Om registreringsmarkeringarna inte hittas kommer iPC att automatiskt hoppa över bordet under
produktion med arkmatning eller rullmatning.
Med funktionen Hoppa över bord kan iPC köras med färre användaringrepp eftersom produktionsavbrott på
grund av felaktigt påfyllda ark eller skadade registreringsmarkeringar eller hörn undviks automatiskt.
Notera: Om registreringsmarkeringar eller hörn inte hittas på två efterföljande ark kommer körningen att
stoppas.

6.5.2.8 Hoppa över bord efter

Genom att ange ett värde i sekunder i fältet Hoppa över bord efter fördröjs överhoppningen av bordet.
Använd denna funktion för att ge viss tid för manuell korrigering.

6.5.2.9 Vänd material

Använd den här funktionen för att fastställa huruvida bladet har vänts längs bordets lång- eller kortsida. Se
definition av Vänd och Tumla i slutet av avsnittet  Jobb som innefattar bearbetning från baksidan 246 .
Notera: Denna funktion gäller endast för operationer med Undersides-kamera.
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6.6.   Om Registrering

6.6.1.   Lägga till registreringsmarkeringar

För att uppnå perfekt inriktning av Skriv ut till skärning bör alla tryckta jobb avsedda för slutbehandling med
iPC-enheten innehålla registreringsmarkeringar.
Genom att lägga till registreringsmarkeringar till både utskrifts- och skärfiler får iPC tillgång till all nödvändig
information för att registrera skärvägen till Utskriven grafik.
Placeringen och det totala antalet registreringsmarkeringar beror på den önskade skärtoleransen och den
förväntade förvrängningen.
i-cut Layout är ett programpaket från Esko som automatiserar processen att lägga till
registreringsmarkeringar.
Samma algoritm används i ai-cut; ett speciellt tillägg för Illustrator®.
Genom att använda dessa verktyg förenklas processen att lägga till registreringsmarkeringar, men du bör
ändå förstå de grundläggande begreppen som förklaras i detta avsnitt.
För mer information om ai-cut, se  Använda ai-cut 341 .

Dålig triangulering av förvrängd grafik med endast
fyra registreringsmarkeringar.

Förbättrad triangulering av förvrängd grafik med
åtta registreringsmarkeringar.

Att förstå möjligheterna med registrering för iPC hjälper dig att besluta hur många regmarkeringar du
ska lägga till ditt jobb, och var dessa regmarkeringar ska placeras. Se  Registreringstyper 72  för mer
information om registrering.
För bästa möjliga kompensation bör registreringsmarkeringar placeras runt, och innanför (om
möjligt) skärvägen i ett triangulärt förhållande till varandra. Jobb med snävare toleranser kräver fler
registreringsmarkeringar.
Ju fler regmarkeringar, desto mindre blir varje triangulärt område, och ju mer exakt kommer iPC att kunna
kompensera för distorsion i det området.
Om det är specifika områden i jobbet som är mer kritiska än andra bör fler registreringsmarkeringar läggas
till i dessa områden. Det är svårt att exakt förutsäga hur stor distorsion som kommer att uppstå i ett tryckt
jobb; så vi föreslår att du alltid inkluderar fler registreringsmarkeringar än du tror att du behöver.
Du kan alltid ta bort onödiga registreringsmarkeringar senare i iPC, men när jobbet är utskrivet går det inte
att lägga till fler registreringsmarkeringar.
Jobb som är längre än skärbordet delas upp och produceras av iPC i delar. Att lägga till
registreringsmarkeringar utefter dessa uppdelningar förbättrar registreringen och inriktningen av skärvägar
mellan delarna.
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6.6.2.   Typer av registreringsmarkeringar

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

Mask: D >= d + 4 mm D >= d + 5/32 tum

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

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

Kors: 4 mm < D < 15 mm 5/32 tum < D < 19/32 tum

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

iPC har stöd för fyra typer av registreringsmarkeringar; cirkel, mask, donut och kors.
Maskinen kommer att söka efter registreringsmarkeringar och detekterar dessa automatiskt.
Av den anledningen finns det ingen funktion för att ange typ av registreringsmarkering.
En cirkel är det bästa valet för i stort sett alla scenarier. Om det är en hög grad av reflexer eller otillräcklig
kontrast mellan färgerna i de tryckta registreringsmarkeringarna och bakgrunden, kan en donut-form ge iPC
ett bättre resultat för läsningen av registreringsmarkeringar.

6.6.2.1 Viktigt att känna till om registreringsmarkeringar
Dessa är reglerna för tolkning av ett regmarkeringslager:
• En sluten kontur är en registreringsmarkering med position i den geometriska mittpunkten.
• En kurva med 3 punkter är en hörndetektering.
• En kurva med 2 punkter är en kantdetektering.
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Om du har ett enkelt kors gjort av två korsande
linjer i inmatningsfilen, får du utdata som är
oförutsägbara. De kan tolkas som två hörn (A) eller
tre kanter (B).
Använd en sluten kontur som angivet ovan.

6.6.3.   Kompensationstyper

Kompensationstypen styr hur iPC registrerar och modifierar skärvägar baserat på den information som
samlas in när registreringsmarkeringar läses.
Följande kompensationstyper är tillgängliga:

• Placering
• Registrera kurva
• Flytta jobb
• Registrera lager
• Linjär kompensation
• Full kompensation
För att komplettera bilden har vi också inkluderat beskrivningen av två registreringsmetoder som inte
använder registreringsmarkeringar:
• Inga registreringsmarkeringar, använd Linjal
• Kantigenkänning

Inga registreringsmarkeringar, använd Linjal

Bladpositionering mot linjalen säkerställer rätt
utskärning.

Det är en förutsättning att grafiken är rätt placerad
i förhållande till bladets hörn.

Noteringar:
• Det är en förutsättning att skärbordet är utrustat med linjaler.
• Avståndet från referenspunkt till geometri måste vara känd.
• Denna metoden rekommenderas inte om jobbet innehåller grafik som urskärningen måste anpassas till.
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Kantigenkänning

Bladposition är okänd,
urskärningen är fel

Bladposition erhålls genom
kantigenkänning

Urskärningen är perfekt
Det är en förutsättning att
grafiken är rätt placerad i
förhållande till bladets hörn.

Noteringar:
• Förskjutningen från bladets kant till geometrin måste vara känd (jobbets begränsningsruta).
• Ett rakt hörn på bladet är att föredra.
• Denna metod rekommenderas inte, eftersom det inte finns någon kompensation inblandad.

Placering
Denna enklaste form av registrering roterar och positionerar alla kurvor i alla lager som en enhet.
Storlek, form och relativ placering av kurvorna är alla intakta, vilket är kritiskt viktigt för all strukturell design.

Grafikens position och rotation är okänd Använda registreringsmarkeringar för att erhålla
rätt positionering.

Registrera kurva
Varje kurva produceras med den exakta storlek och form som definieras av filen, men registreras individuellt
från alla andra kurvor i filen; detta kompenserar för positionsmässiga och rotationsmässiga förändringar i
det utskrivna jobbet. Detta används normalt när det finns många former i ett jobb och alla former måste
behålla sin ursprungliga storlek.
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Grafikens position och rotationen är ej känd. Använda registreringsmarkeringar för att modifiera
position och rotation på varje kurva individuellt.

Flytta jobb
Detta liknar Registrera kurva, men med global rotation.

• Varje kurva behåller sin ursprungliga storlek och form.
• Varje kurva flyttas individuellt baserat på dess tyngdpunkt och lokala förvrängning nära den specifika

kurvan.
• Varje kurva roteras baserat på den totala uppmätta rotationen.

Grafikens position och rotation är okänd Vi använder registreringsmarkeringar för att:
• Modifiera positionen för varje kurva

individuellt.
• Modifiera rotationen för varje kurva enligt den

totala beräknade rotationen för alla kurvor.

Registrera lager
Liknar Registrera kurva, denna registreringstyp kompenserar varje lager individuellt. Alla kurvor i varje lager
kommer att behålla samma storlek, form och relativa position.

Linjär kompensation
Denna registreringstyp erbjuder näst högsta kompensationsnivå.
När Linjär kompensation är vald kommer iPC att tillämpa en medelkompensation för varje kurva. Storleken,
formen, förskjutningen och rotationen av alla kurvor förändras för att kompensera för linjär distorsion i
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den tryckta bilden. Linjär kompensation används sällan på grund av att Full kompensation ger en bättre
registrering och kompensering, men det inkluderas ändå som ett alternativ.

Grafikens position, rotation och storlek är okänd. Använda registreringsmarkeringar för att modifiera
position, rotation och skala på utskärningen.

Full kompensation
När detta är valt justerar iPC positionen för varje punkt på alla kurvor individuellt enligt positionerna hos de
tre registreringsmarkeringar som ligger närmast dessa punkter.
Denna funktion kompenserar för alla typer av distorsion, inklusive: förskjutning, skala, rotation, skevhet och
sammansatt distorsion. Full kompensation har den högsta nivån av kompensation som finns tillgänglig, och
ger närmast möjliga matchning av skärvägen på tryckt grafik.

Grafikens position och form är okänd Använda registreringsmarkeringar för att beräkna
om formen på grafiken.

6.6.4.   Om kompensationstyper

En registreringstyp väljs för varje jobb (öppnat jobb->Produktionsinställning->Registrering).
För jobb som skrivs ut med stora mängder blödning eller jobb som måste hålla en exakt total storlek, eller
innehåller skärningar som måste hålla en exakt relativ storlek kanske Placering, Registrera kurva, Registrera
lager måste användas.
Endast några få regmarkeringar runt den yttre kanten av varje väg eller grupp av vägar ger tillräcklig
information för dessa registreringstyper.
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Jobb som kräver en exakt Skär till tryckregistrering, eller en exakt yttre kant bör produceras med Full
kompensering.
Instabila material såsom flexibel eller tryckt grafik kräver också oftast Full kompensering för korrekt
Registrering. Men flexibla material sträcks ofta ut. För vissa applikationer måste den ursprungliga storleken
behållas. I dessa fall, och speciellt om jobbet är längre än bordet rekommenderar vi Registrera kurva som
kompensationstyp.
Jobb som producerats med traditionella tryckmetoder, som screentryck, innehåller störst mängd distorsion.
Digitalt tryckta jobb innehåller vanligen mindre distorsion, men noggrannheten varierar mycket från skrivare
till skrivare. Att producera digitalt utskrivna jobb med snäva toleranser kräver fortfarande kompensation,
särskilt om jobbet skrivs ut på ett flexibelt underlag.

6.7.   Förbered fil för iPC

6.7.1.   Filtyper

 iPC inmatningsfiler

Följande filtyper finns tillgängliga för iPC-import:
• iPC-filer: .cut, .script, .cgf, .layout, .queue.
• Kurvfiler: .acm, .ard, .mfg, .dxf, .ai, .pdf, .cf2, .ds2., .cfg.
• Bundle-filer: .dfscut, .zip.
Adobe Illustrator® används ofta för filberedning, men all vektorbaserad design- eller ritprogramvara som kan
mata ut en eller flera av de kompatibla filtyperna kan användas.

 iPC-filer, beskrivning

.cut
Ett jobb sparat som en binär .cut-fil i iPC innehåller alla inställningar som gjorts för filen.
Det innebär att inga förinställningar tillämpas vid import av sådana filer.
Notera: Ofta använder i-script-filer filändelsen .cut i ställer för .script.

i-script
Utmatning från i-script  arbetsflöde.
Innehåller skärdata som tagits från en grafikfil.
Filändelsen för i-script-filer är vanligen .cut
Mer informations finns i  i-script 342 .

.cgf
Ett format mycket likt i-script, normalt kombinerat med en .jdf-fil till en Bundle-fil.

.layout
Denna filtyp innehåller en sparad Kapslad layout som skapats med iPC version 2.1 eller senare.
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.queue
En batchproduktion som innehåller flera jobb som ska produceras i följd. Filer läggs till i batchen via
batchsändningsmappen, som specificeras i dialogrutan Alternativ -> Anslutningar.

Bundle-filer
Innehåller skärdata i en .cgf-fil och metadata i en jdf-fil, möjligen också en png-fil för att förhandgranska
utskriften. Dessa filer zippas tillsammans. När det kommer från en DFS-applikation är filtillägget .dfscut i
stället för .zip. Val av material och mappning är inaktiverat för bundle-filer. Se avsnittet
JDF-arbetsflöde .

6.7.2.   Definiera Skärvägar

Alla jobb som importeras till iPC kräver skärvägar, som är vektoriserade kurvor skapade från linjesegment,
bågar, Bezier-punkter, etc. Dessa vägar skapas normalt i din designprogramvara.
Skärkvaliteten på dina färdiga jobb är ett direkt resultat av kvaliteten på de skärvägar som du skapar. iPC har
några grundläggande verktyg för att optimera kvaliteten på skärvägen och öka skärhastigheten, men dåligt
ritade skärvägar ger dåliga skärresultat.
De bästa skärvägarna är mjuka kurvor som löper perfekt runt de enklaste och mest intrikata detaljer.
Dåliga skärvägar består av kurvor som vandrar in och ut ur registreringen eller grova kurvor tillverkade
av ett alltför stort antal punkter. Vektorisering av rastergrafik genererar ofta dåliga kurvor som måste
förädlas manuellt innan de skärs. För att säkerställa korrekt registrering mellan utskriven grafik och skärning
måste varje skärväg och registreringsmarkering vara perfekt anpassad till den tillhörande grafiken och
registreringsmarkeringarna i filen.
Jobb som genereras från strukturella designsystem som ArtiosCAD kommer att optimeras för bästa
skärkvalitet och ingen ytterligare optimering är nödvändig.

Normalt skapas skär- och skrivdata samtidigt och delas upp i två filer innan jobbet produceras. Denna
filseparation kan göras manuellt före utskrift, eller om jobbet kommer att bli digitalt tryckt, gör i-script
arbetsflöde  att den kompatibla RIP-mjukvaran automatiskt separerar filerna innan utmatning sker till
skrivarenheten.

6.8.   Konfigurera verktyg

Menyfält->Avancerad->Konfigurera verktyg
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Använd denna funktion för att upprätthålla Verktygsinställningar.
De Verktygsinställningar som finns i denna dialog kommer att användas för grundinställningen när verktyg
väljs för de olika lagren.
Grundinställningarna är tvåfaldiga:
1. Är inställningen relevant för verktyget?
2. Om ja, vilket ska standardvärdet vara?
Observera att dessa inställningar är noggrant definierade av varje verktygs leverantör och bör endast ändras
av behörig personal.

Vid användning i ett lager kan verktygsinställningarna modifieras för att passa det speciella jobbet.
En modifiering av verktygsinställningarna i ett lager kommer inte att modifiera de allmänna
verktygsinställningarna som bibehålls från denna dialog.

Typen och antalet parametrar i denna dialog ändras beroende på valt verktyg.

Vi visar inte dialogerna för varje verktyg utan en lista på parametrar som täcker alla verktyg:

Namn
Från rullgardinslistan, välj det verktyg som du vill redigera.
Notera: I rullgardinslistan visas alla möjliga verktyg.
Normalt är bara en undergrupp tillgänglig hos kund.

Typ
Från rullgardinslistan, välj den verktygstyp som ska användas för detta verktyg.
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För vissa verktyg krävs rätt verktygstyp när Verktygsförinställningar används.

Standardverktygsspets
I listrutan väljer du det knivblad, fräsverktyg eller veckningshjul som används för detta verktyg.

Hastighet
Specificera körningshastigheten för detta verktyg.

Acceleration
Specificera den acceleration som ska användas som ett %-värde av den maximalt tillgängliga accelerationen.

Djup beroende på spåret
Om det är aktiverat kan du specificera Djup tvärs över spåret och Djup längs med spåret oberoende av
varandra.

Djup med referens från överkanten

Om aktiverad refereras djupet från materialets överkant.
Om inaktiverad refereras djupet från skärunderläggets överkant.

Djup längs med

Specificera skär-/veckningsdjup längs med spårets riktning.
Kan specificeras som % av materialtjockleken eller mm/tum.

Djup tvärs över

Specificera skär-/veckningsdjup tvärs över spårets riktning.
Kan specificeras som % av materialtjockleken eller mm/tum.

Verktyg-upp-vinkel
Om en riktningsändring sker över denna vinkel kommer verktyget att lyftas i hörnet.
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Följande regler gäller:

• Verktyg-upp-vinkel är bara giltig för knivverktyg.
• Verktyg-upp-vinkel är som standard 30 grader.
OBS!
Verktyg-upp-vinkel är 14 grader om:

• Verktyg är RotaCut-kniv.
• Verktyget har ett Fördröjnings-värde.
• Verktyget har ett Cirkeljustering-värde.
• Verktyget har ett Bredd-värde.

Stoppa vid verktygsval 250
Körningen stannar när verktyget väljs; väntar på åtgärd från användaren.
I Redigera fält lägger du till den text som ska visas när körningen stannar.
Om Redigera fält är tomt kommer en standardtext att visas.

Knivens överskärning
Lägg till en förskjutning till start- och slutpunkten på en linje.
Använd denna funktion för att erhålla rätt skärning i hörn.
Både positiva och negativa värden tillåts.

Konvertera båge till linje
Det kan konfigureras i Konfigurera verktyg för alla relevanta verktyg.
Egenskapen är också inkluderad i Verktygsförinställningar.
Se Konvertera båge till linjer när radie är mindre än i sektionen
Optimera form 198 .

Rotationskompensation

Använd denna parameter för att optimera V-notch/Snedskärning-kvaliteten i svårbearbetade material
och användningsområden. Denna funktion förladdar kniven och hanterar den mekaniska flexibiliteten i
systemet.

Cirkeljustering
Använd den här parametern till att justera kvaliteten hos en cirkel när du skär med kniven.
Öka/minska värdet för att öka/minska cirkelns radie.
Använd ett testprov för att bekräfta den optimala inställningen.

Bearbetning från baksidan
Specificera om detta lager ska köras på bladets baksida .

                                                                                                                                                                                                           155 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Användarhandbok



Perforeringsmönster
Du ombeds att ange:

• Pit - ange groplängden
• Land - ange landlängden
• Kontinuerlig skärning - maskinen rör sig kontinuerligt medan perforeringsmönstret genereras. Det leder

till att mönstret inte blir exakt efter måtten.

Flera steg
Se Djup för flera steg  för mer information.

6.8.1.   Djupstyrning, verktyg

För vissa verktyg är det maximalt tillåtna djupet begränsat:

Verktyg Maximalt tillåtet djup (mm/tum)

HD Crease 5 mm/0,2 tum

Veckningsverktyg 5 mm/0,2 tum

MicroCut-verktyg 2 mm/0,08 tum

Borrverktyg 2 mm/0,08 tum

Fräs 1 mm/0,04 tum
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7.  KOM IGÅNG

Instruktioner om installation av programvara finns tillgänglig i ett separat kapitel – Installera programvara .
När installationen är slutförd kan iPC öppnas för första gången.

Starta programmet med skrivbordsikonen eller Windows startmeny.

7.1.   Startsekvens

Om datorn är ansluten till ett skärbord, följ denna startsekvens:

1. Se till att det inte finns några hinder på skärbordet och att det är redo att köras.
2. Starta upp skärbordet i enlighet med bordets användarhandbok.

3.

Från skrivbordet, dubbelklicka på iPC-ikonen.
4. På skärbordet, genomför den startsekvens som beskrivs i användarhandboken för bordet.
5. Användargränssnittet i iPC visas nu på datorns skärm och du är redo att starta.

7.2.   Avstängningssekvens

Följ dessa steg för att stänga av systemet på rätt sätt:

1. Stäng av skärbordet enligt beskrivningen i Användarhandboken för bordet.
2. Stäng av iPC med Menyfält->Fil->Avsluta.
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8.  FÖRBEREDA OCH KÖRA ETT JOBB

ANM: Detta kapitel beskriver det "grundläggande" sättet att förbereda ett jobb.

För information om layouter, se  Jobblayout 217 .

 Grundläggande arbetsflöde
Standardisera varje steg för att erhålla Optimalt
produktionsarbetsflöde:

1 Importera inmatningsfil
Välj Material och Mappning

2 Öppna jobb
Använd Material för att upprätta korrekt
konfiguration för Verktygsförinställning,
Optimeringsförinställning och
Produktionsförinställning.

3 Modifiera Jobbinställning.
Verifiera att rätt verktyg är monterat.
Om det behövs ändrar du Jobbinställning; Lager
och Produktion.
Jobbet är nu redo att köras.

4 Se till att material finns på plats
Materialblad - Vakuumfasthållning
Roll Feed - Mata in material
Arkmatare - Ladda material

5 Tryck på Start för att köra
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Det finns tre olika sätt att bli klar för produktion:
1. Öppna en tidigare förberedd och sparad .cut-fil och producera.

2. Skapa ett jobb med fördefinierade inställningar:
• Välj ett korrekt Material.
• Välj en korrekt Mappning.
• Producera.

3. Skapa ett jobb, manuella inställningar:
Det här är ett alternativ om Material inte har en mappad förinställning, eller när du vill ändra
inställningar.

• Välj ett korrekt Material.
• Välj en korrekt Mappning.
• Välj en korrekt Verktygsförinställning.
• Välj en korrekt Produktionsförinställning.
• Ändra Lager och Produktion.
• Producera.

Det grundläggande arbetsflödet beskrivs i denna bild:

I följande kapitel beskrivs varje steg.

8.1.   Filimport

8.1.1.   Lista över mina jobb

8.1.1.1 Importera filer till Lista över mina jobb
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Menyfält->Arkiv->Öppna fil

Mina jobb åtgärder->Lägg till...

Mina jobb-åtgärder->Åtgärder...->Lägg till...

MATERIAL

Välj det material  som ska användas vid import av vald inmatningsfil.
Använd standardvalet för Från fil så hämtas Material-informationen från inmatningsfilen, om den är
tillgänglig.

Om du väljer Material får du tillgång till en uppsättning Verktygsförinställningar, såväl som
Produktionsförinställningar och Optimeringsförinställningar lämpliga för materialet (Förinställningar som
Material mappas till).
För mer information om konceptet Materialet är nyckeln, se  Materialet är nyckeln 109 .
MAPPNING

Välj den mappning  som ska användas vid import av vald inmatningsfil.
De olika valen för Mappning anger olika regler för hur information ska överföras från inmatningsfilen till
iPC-jobbet.

8.1.1.2 Alternativ för Mina jobb

Flera alternativ finns tillgängliga för filerna i Lista över mina jobb:
• Uppdatera Mina jobb->Jobbinfo
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• Jobbuppskattningar
• Lägg till eller ta bort filer från listan
• Sortera efter olika parametrar
För mer information, se Lista över mina jobb .

8.1.2.   Öppna jobb

Dubbelklicka på en fil i Lista över mina jobb.

Mina jobb åtgärder->Öppna.
Ett jobb öppnas baserat på den valda filen i Lista över mina jobb.

Mina jobb-åtgärder->Åtgärder->Öppna.
Ett jobb öppnas baserat på den valda filen i Lista över mina jobb.

För mer information, se Öppna ett jobb

8.2.   Öppnat jobb

Job Bar->Välj jobb

När ett jobb öppnas framhävs Jobbflik för Öppnat jobb:
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8.2.1.   Lagervisning/produktionsvisning

En rad visningsmöjligheter finns tillgängliga för ett öppnat jobb:

Definiera ett zoomområde Zooma in Zooma ut

Få ett jobb att fylla fönstret Få ett skärbord att fylla fönstret Visa bordslinjaler
(Produktionsvisning)

Visa linjaler
(Lagervisning)

Begränsningsruta Visa materialstorlek
(Produktionsvisning)

Visa parkeringsposition
(Produktionsvisning)

Visa kurvpunkter
(Lagervisning)

Visa kurvriktning
(Lagervisning)

Visa verktygsväg Redigera punkter
(Lagervisning)

Visa vakuumzoner
(Produktionsvisning)

Visa referenspunkt
(Produktionsvisning)

Rotera jobb medurs Rotera jobb moturs

8.2.2.   Öppnat jobb, redigera

En rad redigeringsmöjligheter finns tillgängliga för det öppnade jobbet:
• Jobbmodifieringar  - redigera hela jobbet.
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• Kurvmodifieringar  - redigera valda kurvor.
• Kurvpunktsmodifieringar  - redigera enskilda punkter på en kurva.

8.3.   Förbereda lager

Förbered för produktion består av två huvuduppgifter:
• Se till att Lagerinställning är korrekt.
• Se till att Produktionsinställning är korrekt.

8.3.1.   Lagerinställning, manuell

8.3.1.1 Redigera lager
För varje lager, specificera vilket verktyg och verktygsparametrar som ska användas.

För mer information, se Öppnade jobb, lager .

8.3.2.   Lagerinställning med Material

Välj Material.
Genom att välja ett material, väljer du en fördefinierad uppsättning verktygsförinställningar mappade till
materialet.
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8.3.3.   Lagerinställning med Verktygsförinställning

Genom att välja Verktygsförinställning kan du:
• Välj en Verktygsförinställning i listan med senast använda Verktygsförinställningar, tillgängliga längst

upp i listan.
• Välj en Verktygsförinställning med  Välj verktygsförinställningsguide 39

Båda valen tillhandahåller en Lagerinställning.
Sedan kan du ändra Lagerinställning, och slutligen spara den:
• Spara med "Spara som verktygsförinställning".
• Uppdatera med "Uppdatera aktuell verktygsförinställning".

8.3.4.   Modifiera lager

Du kan modifiera Lagerinställning.
För mer information, se Öppnade jobb, lager .

8.4.   Förbered Produktion

Välj en Produktionsförinställning.

Om det behövs använder du de tillgängliga funktionerna till att ändra den valda förinställningen eller till att
göra din egen produktionsinställning.

8.4.1.   Antal kopior

Öppnat jobb->Produktionsinställning->Kopior och kvalitet

Från denna dialog, ställ in:

• Kopior - specificera antal kopior som ska produceras. Mer information .
• Kvalitet - välj önskad prestanda. Mer information .
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8.4.2.   Materialhantering

Öppnat jobb->Produktionsinställning->Materialhantering

Se avsnittet  Bordsförinställningar 137 .

8.4.3.   Registrering

Öppnat jobb->Produktionsinställning->Registrering

Från denna dialog, specificera:
• Registreringstyp – välj för att använda Registreringsmarkeringar, Kantigenkänning, Hörn och

Regmarkeringar, Undersidesregistrering eller Bordslinjaler.
För mer information, se  Registreringstyper 72 .

Använd registreringsmarkeringar
• Kompensationstyp - välj kompensationstyp.
• Sökområde - välj storleken på det område där kameran söker efter registreringsmarkeringar.
• Fråga efter bekräftelse för första markeringen - på de första registreringsmarkeringarna i ett jobb, vänta

alltid på bekräftelse.
• Anpassad registrering - Välj om registreringsoptimering önskas; hög hastighet eller hög noggrannhet.

Använd kantigenkänning
• Bladposition - specificera avståndet från Huvudreferenspunkt till den omgivande rektangeln för jobbet.
• Kontrollkantavstånd - specificera det mätavstånd som ska användas.
• Kontrollriktning - välj vilken riktning som ska mätas.
• Detektionsläge - välj det detektionsläge som ska användas.
Mer informations finns i  Registrering 72 .

8.4.4.   Position

Öppnat jobb->Produktionsinställning->Position
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Från denna dialog, ställ in:
• Referenspunkt - välj vilken referenspunkt som ska användas.
• Ta bort intern offset - Det nedre vänstra hörnet på öppnat jobb placeras i vald referenspunkt +

Materialposition + Jobb Offset.
• Offset.

Offset är indelat i två olika avsnitt: Materialposition och Jobbförskjutning.
Materialposition - Ange ett X och Y Offset för bladet relativt till vald Referenspunkt.
Jobb-offset - Ange en Offset för jobbegränsningsrutan relativt till bladets hörn.

Mer informations finns i  Position 76 .

8.4.5.   Stega och upprepa

Öppnat jobb->Produktionsinställning->Stega och upprepa

Från denna dialog, specificera antal kopior längs X och Y som ska läggas ut på ett bord.
Specificera värden för steg eller öppning.
Mer informations finns i  Stega och upprepa 79 .

8.4.6.   Parkering av verktygshuvud

Öppnat jobb->Produktionsinställning->Parkering av verktygshuvud

Specificera en parkeringsposition när jobbet är klart.
Mer informations finns i  Parkering av verktygshuvud 80 .

8.5.   Spara jobb

När som helst under Förbered för produktion kan du spara det öppnade jobbet för att användas senare:

Menyfält->Fil->Spara jobb

Menyfält->Fil->Spara jobb som...

Det öppnade jobbet sparas med iPC-filformatet .cut.
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Vi rekommenderar att du sparar jobbet när ändringar av lager, produktionsinställning eller geometri görs i
iPC.
All relevant information behålls i formatet .cut, vilket inte är fallet för externa format.
För att öppna en sparad jobbfil, använd standardfunktionerna Öppna fil.

8.6.   Köra ett jobb

Några enkla exempel på att köra ett jobb beskrivs nedan. För mer komplexa jobb, se
Jobbalternativ, avancerat 217 .

8.6.1.   Kör ett jobb

För att starta ett öppnat jobb, tryck på Start på användarpanelen.

Körningen startar om:

- Skärbordet är igång och klar för körning
Se Användarhandboken för skärbordet.

- Jobbet är rätt förberett
Se  Redo att utföra 37 .

8.6.2.   Kör ett jobb, ingen registrering

Dessa är de specifika stegen att följa för att utföra ett jobb utan registreringsmarkeringar:
1. Jobbet innehåller inga regmarkeringslager.
2. Placera materialbladet på skärbordet.
3. Om du använder en fast referenspunkt, positionera materialbladet rätt i förhållande till

referenspunkten. Om möjligt bör du använda bordslinjalerna för detta syfte.
4. Om användardefinierade referenspunkter används måste du säkerställa att referenspunkten är rätt
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positionerad på bladet.

För mer information, se Användarhandboken för skärbordet.

8.6.3.   Kör ett jobb, läs registreringsmarkeringar

Dessa är de specifika stegen att följa för att utföra ett jobb med registreringsmarkeringar:
1. Jobbet innehåller ett regmarkeringslager med verktygstyp = Kamera.
2. Registrering med hjälp av registreringsmarkeringar är aktiverat.
3. En lämplig kompensationstyp är vald.

8.6.3.1 Bekräfta registreringsmarkeringar

Välj mellan:
• Automatisk kameradetektering
• Manuell registrering

Det är viktigt att de registreringsmarkeringar
som finns på materialet är samma som de som är
markerade i jobbvisning
Jogga till rätt markering med piltangenterna eller
från användarpanelen.
Bekräfta när rätt markering har hittats.

Bekräfta att detta är rätt registreringsmarkering
Samma bekräftelse finns tillgänglig som:
• Enter från tangentbordet.
• Start på användarpanelen.

Flytta mellan registreringsmarkeringar
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Flytta till senaste registreringsmarkeringen

Flytta till första registreringsmarkeringen

8.6.3.2 Justering av kamerainställningar

Registreringsdialogruta > Kamerainställningar

För optimal anpassning till olika material finns
skjutreglage för att kontrollera kamerans ljusstyrka
och kontrast enkelt tillgängliga.

8.6.4.   Kör ett jobb, registrering med laserpekare

Om ingen kamera är tillgänglig används laserpekaren för registrering.
Dessa är de specifika steg som ska följas
1. Jobbet innehåller ett regmarkeringslager med Verktyg = Kamera.
2. Registrering med hjälp av registreringsmarkeringar är aktiverat.
3. En lämplig kompensationstyp är vald.
Laserpekare används som pekenhet.

8.6.5.   Kör ett jobb med kantigenkänning
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Öppnat jobb->Produktionsinställning->Registrering->Registreringstyp->Kantigenkänning

Dessa är de specifika stegen att följa för att utföra ett jobb med kantigenkänning:
1. Jobbet har en definierad förskjutning mellan bladets kant och geometrin (omgivande rektangel).

Avståndet anges som Produktionsinställning->Position->Offset.
2. Registrering med hjälp av kantigenkänning är aktiverat.
3. Mer informations finns i  Använd kantigenkänning 75 .
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9.  REDIGERA JOBB, AVANCERAT

All ritning och redigering av kurvor är normalt klart i CAD-systemet / Programvaran för jobbförberedelse
som används innan filen importeras till iPC.
Även om iPC inte är avsett att vara ett designprogram, har det några grundläggande verktyg för att göra
smärre korrigeringar på importerade filer.
Verktygen är grupperade i tre olika nivåer:

• Jobbmodifieringar
• Kurvmodifieringar
• Kurvpunktsmodifieringar

9.1.   Jobbmodifieringar

Jobbmodifiering-funktionerna modifierar det öppnade jobbet som en enhet.

9.1.1.   Rotera 90 grader medurs

Menyfält->Jobb->Rotera 90 grader medurs

Öppnat jobb roteras medurs 90 grader.

9.1.2.   Rotera 90 grader moturs

Menyfält->Jobb->Rotera 90 grader moturs

Öppnat jobb roteras moturs 90 grader.

9.1.3.   Spegelvänd horisontellt

Menyfält->Jobb->Spegelvänd horisontellt
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Det öppnade jobbet spegelvänds horisontellt.

9.1.4.   Spegelvänd vertikalt

Menyfält->Jobb->Spegelvänd vertikalt

Det öppnade jobbet spegelvänds vertikalt.

9.1.5.   Ta bort dubbla linjer och sekvens

Menyfält->Jobb->Ta bort dubbla linjer och sekvens

För att förklara denna funktion använder vi ett exempel:
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Vi har ett jobb som består av ett antal fyrkanter,
programmerade för att färdigställas en i taget.

Använd funktionen Ta bort dubbla linjer och
sekvens för att:

• Förbättra skärkvaliteten genom att ta bort
dubbla linjer.

• Förbättra skärkvaliteten genom att reducera
antalet passeringar av hörnpunkter.

• Förbättra den totala prestandan genom att
reducera antalet operationer och passeringar av
hörnpunkter.

• Förbättra den totala prestandan genom att
reducera antalet verktyg upp-rörelser.

Linjesegment utefter en rak linje kommer att köras
ett i taget.

Alla linjer utefter X-axeln körs först.

Därefter körs alla linjer utefter Y-axeln.

9.1.6.   Ta bort dubbla linjer och bind ihop över öppningar

Menyfält->Jobb->Ta bort dubbla linjer och bind ihop över öppningar

För att förklara denna funktion använder vi ett exempel:
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Vi har ett jobb som består av ett antal fyrkanter,
skapade för att färdigställas en i taget.
Mellan varje fyrkant finns en öppning.
Linjer kan förlängas över öppningar eftersom detta
område är spill.

Använd funktionen Ta bort dubbla linjer och bind
ihop över öppningar för att:

• Förbättra skärkvaliteten genom att ta bort
dubbla linjer.

• Förbättra skärkvaliteten genom att reducera
antalet passeringar av hörnpunkter.

• Förbättra den totala prestandan genom att
reducera antalet operationer och passeringar av
hörnpunkter.

• Förbättra den totala prestandan genom att
reducera antalet verktyg upp-rörelser.

Linjesegment utefter en rak linje kommer att
kombineras till en kontinuerlig linje.

Alla linjer utefter X-axeln körs först.

Därefter körs alla linjer utefter Y-axeln.

ANM: Maximalt öppningsavstånd för att denna funktion ska fungera är 12 mm/0,47 tum.

Funktionen tar lång tid om jobbet är komplext.

Det är mest lämpligt för Stega och upprepa, såsom det illustreras här.
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9.1.7.   Optimera för produktion

Menyfält->Jobb->Optimera för produktion

I dialogen Optimera för produktion välj Optimeringstyp:

• Optimera, standard 118
• Optimera, Skapa prov 120
Notera: Optimeringstyp = Ingen optimering är bara tillgängligt som en del av Optimeringsförinställning.

9.1.7.1 Standardoptimering

Standardoptimering används i huvudsak för att optimera filer som används i ett grafiskt Arbetsflöde.

Anslut öppna kurvor

Kurvsegment som befinner sig nära varandra kopplas samman.
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Välj Anslut öppna kurvor för att:

• Öka prestandan.
• Öka skärkvaliteten.
Specificera d = Maximalt avstånd där kurvanslutning är tillåten.

Ignorera små kurvor
Små, fristående kurvelement utesluts.
Välj Ignorera små kurvor för att:

• Ta bort oönskade kurvor och störpunkter.
• Öka prestandan.
• Öka skärkvaliteten.
Specificera d = Maximal storlek för ett kurvsegment som kan uteslutas.

Undvik överskärningar

Linjer skärs och riktningen modifieras om vinkeln ligger över en specificerad gräns.
Detta för att undvika synliga överskärningar.

Ställ in kurvriktning
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Specificera en övergripande regel för kurvans körningsriktning.
Typisk användning:
Ofta, vid fräsning, har den vänstra sidan av vägen en jämnare yta jämfört med den högra sidan.
Använd denna funktion för att optimera kvaliteten på din produkt.

Invertera kurvriktning för invändiga kurvor

Specificera en övergripande regel för kurvans körningsriktning.
Detta är en utökning till funktionen Ställ in kurvriktning, se ovan.
Om den blå delen är din produkt och du vill ha en slät yta på utsidan och insidan, måste du invertera
kurvriktningen för innerkurvan.

9.1.7.2 Optimera, Skapa prov
Optimera för provtillverkning används normalt för att erhålla maximal skär- och veckningskvalitet för
wellpapp och vikt kartong.
Notera att:

• De flesta provtillverkningar används enbart på lagertypen skär och veckning.
• Relevansen hos denna funktion är beroende av om någon optimering utförs under utmatningen från

CAD/programvara för jobbförberedelsen.
Funktioner tillgängliga i optimera för provtillverkning liknar de optimeringsfunktioner som finns i ArtiosCAD
från Esko.

Välj parametrar i följande kategorier:

• Allmänt  - allmänna optimeringsfunktioner.
• Runda spår  - funktioner för att undvika rivning i trånga spår.
• Överskärning & hörn  - funktioner för att undvika rivning och överskärning i hörn.
• Över-veckning  - funktioner för att förbättra prestandan under veckning.
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ALLMÄNT

Veckningsbakskärning och Perf.hjulsbakskärning

Ökad veckning/perf.hjul-kvalitet. Undvik linje utanför önskad position.
d - avstånd som användas när linjerna kortas ner.

Lägg till lager för tvärsådringsverktyg
Ett nytt lager för veckning mot ådringen skapas.
Att lägga till ett separat lager möjliggör mer flexibla inställningar för veckning längs/mot ådringen, med olika
inställningar eller verktyg.

Skär över öppningar
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Ökad prestanda.

ANM: Skär över öppningar tar lång tid om jobbet är komplext.

Det är mest lämpligt för enkel Stega och upprepa.

Anslut öppna kurvor

Kurvsegment som befinner sig nära varandra kopplas samman.
Specificera maximalt avstånd för öppna kurvor som ska skäras som en kurva.
Välj Anslut öppna kurvor för att:

• Öka prestandan.
• Öka skärkvaliteten.
Specificera d = Maximalt avstånd där kurvanslutning är tillåten.

Ignorera små kurvor
Små, fristående kurvelement utesluts.
Välj Ignorera små kurvor för att:

• Ta bort oönskade kurvor och störpunkter.
• Öka prestandan.
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• Öka skärkvaliteten.
Specificera d = Maximal storlek för ett kurvsegment som kan uteslutas.
RUNDA SPÅR

Metod med runda spår, Kontinuerlig skärning

Risk för materialrivning.
d - Rivavstånd. Maximalt avstånd där metoden med runda spår fungerar.
a - Rivvinkel. Den maximala vinkeln där metoden med runda spår fungerar.

Metod med runda spår, Kör den sista linjen från baksidan
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Risk för materialrivning minskas.

Metod med runda spår, Skär den "korta" linjen sist

Risk för materialrivning minskas.
ÖVERSKÄRNING & HÖRN
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Från baksidan vid T-korsning

Risk för materialrivning minskas.

Split Lines connection Corners

Öka skärkvaliteten i hörn.

Runda hörn automatiskt
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Öka skärkvaliteten i hörn.
r - Radie. Hörnradie.
L - Längd på intilliggande linjesegment. Denna funktion fungerar på hörn där L är högre än specificerat
värde.
ÖVER-VECKNING

Maximal längd för skärning till över-veckning

En vecklinje fortsätter ovanpå en skärlinje.
Ökad prestanda.
L - Maximal längd på det linjeelement där denna funktion fungerar.

Maximal öppning till över-veckning
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En vecklinje fortsätter över ett gap.
Ökad prestanda.
L - Maximal längd för gapet där denna funktion fungerar.

9.1.8.   Ta bort intern offset

Menyfält->Jobb-> Ta bort intern förskjutning

Ta bort intern offset

All Offset från (0,0) som används i inmatningsfilen ignoreras. Det nedre vänstra hörnet på öppnat jobb
placeras i vald referenspunkt + Materialposition + Jobb Offset. Hörnet är nedre vänstra hörnet på
den omgivande rektangeln. Funktion är mest relevant för jobb skapade med Arkiv-Nytt. För jobb som
importerats till iPC, ignoreras eller konverteras Offset i filen till Jobb Offset när filen öppnas, beroende på
inställningen i Optimeringsförinställning. "Ta bort intern offset" är därför endast relevant om (delar av)
jobb har tagits bort, flyttats eller skalats i iPC.
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9.1.9.   Flytta öppna kurvor till separat lager

Menyfält->Jobb->Flytta öppna kurvor till separat lager

Vissa funktioner, som Urtvättning med Fräs, kräver stängda kurvor för att fungera korrekt.
Använd denna funktion för att separera öppna kurvor från stängda kurvor.

9.2.   Kurvmodifieringar

Kurvmodifieringar utförs på de valda kurvorna i ett öppnat jobb.

9.2.1.   Välj en kurva

Välj en kurva

Använd Muspekaren och välj den kurva som du vill modifiera.
Den valda kurvan markeras.

Välj flera kurvor

1) Medan Ctrl är aktiv, använd muspekaren för att välja de kurvor som du vill modifiera.
2) Använd Muspekaren och dra en rektangel kring önskade kurvor.

                                                                                                                                                                                                           185 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Användarhandbok



De valda kurvorna markeras.

9.2.2.   Flytta...

Menyfält->Kurvor->Flytta...

Ctrl+M

Den indikerade riktningen refererar till vald Lagervy/produktionsvy-orientering.
Om standardvisning är vald är detta +X-riktningen.

Om standardvisning är vald är detta +Y-riktningen.

Välj mellan Avstånd eller Position:

Avstånd
Specificera det avstånd som de valda kurvorna ska flyttas.

Position
Specificera de nya koordinaterna (X och Y) för de valda kurvorna.
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Förankra
Välj förankringspunkt för de nya koordinaterna (X och Y).

Centrum på kurvor
De koordinater som specificeras är relativt mitten på de valda kurvorna:

Nere till vänster på kurvor
De koordinater som specificeras är relativt nedre vänstra hörnet på de valda kurvorna:

Behåll original
De ursprungliga valda kurvorna behålls oförändrade. En kopia av de valda kurvorna görs, klar att flyttas:
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9.2.3.   Joggkurvor

Menyfält->Kurvor->Joggkurvor

Alt + Vänster, Alt + Höger, Alt + Upp, Alt + Ner

Använd piltangenterna på tangentbordet för att flytta de valda kurvorna:

9.2.4.   Skala kurva

Menyfält->Kurvor->Skala...

Ctrl+T
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Skala efter faktor eller storlek:

Skala
Specificera en skalfaktor som ska användas vid skalning av valda kurvor.

Storlek
Specificera den nya totala storleken för de valda kurvorna.

Behåll bildförhållande
Vid markering behålls X/Y-förhållandet från de ursprungliga kurvorna.

Utöka från centrum av kurvor
Skalningen utförs relativt centrum på valda kurvor:
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Utöka från nere till vänster på kurvor
Skalningen utförs relativt nedre vänstra hörnet på valda kurvor:

Behåll original
De ursprungliga valda kurvorna behålls oförändrade.
En kopia av de valda kurvorna görs, klar att skalas.

9.2.5.   Spegelvänd kurva

Menyfält->Kurvor->Spegelvänd...

Ctrl+Shift+M
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Spegelvänder/vänder de valda kurvorna enligt de valda alternativen.
Kurvor kan spegelvändas vertikalt eller horisontellt.

Vertikal (upp/ner)
Specificera vertikal spegelvändning.

Horisontell (vänster/höger)
Specificera horisontell spegelvändning.

Centrum på valda kurvor
Vald spegelvändning utförs runt centrum på de valda kurvorna:
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Centrum på alla kurvor
Vald spegelvändning utförs runt centrum på alla kurvor:

Centrum på arbetsområdet
Vald spegelvändning utförs runt centrum på det aktuella arbetsområdet:

Behåll original
De ursprungliga valda kurvorna behålls oförändrade.
En kopia av de valda kurvorna görs, klar att spegelvändas.

9.2.6.   Rotera kurva

Menyfält->Kurvor->Rotera...

Ctrl+Shift+R
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Notera: Att rotera kurvor på hela jobbet kommer inte att ändra spår-/ådringsriktningen på jobbet.
Men om du vill ändra spår-/ådrings-riktningen kan detta göras från Menyfält->Jobb->Rotera 90o medurs
eller moturs.

Medurs/moturs
Specificera rotationsriktningen.

Centrum på valda kurvor
Rotationen utförs runt centrum på valda kurvor:
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Centrum på alla kurvor
Rotationen utförs runt centrum på alla kurvor:

Centrum på arbetsområdet
Rotationen utförs runt centrum på arbetsområdet:

Behåll original
De ursprungliga valda kurvorna behålls oförändrade. En kopia av de valda kurvorna görs, klar att roteras.

9.2.7.   Slå ihop kurvor

Menyfält->Kurvor->Slå ihop...
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Flera överlappande kurvor kan kombineras till en enda kontinuerlig kurva med hjälp av funktionen Slå ihop
kurvor.
Detta kan vara användbart för att skapa en form från flera objekt, exempelvis överlappande bokstavsformer.

Byt ut existerande kurvor
De nya kurvorna ersätter existerande kurvor:

Generera nytt lager
De nya kurvorna placeras i ett nytt lager.
Specificera namnet för det nya lagret.

9.2.8.   Invertera kurvriktning

Menyfält->Kurvor->Invertera kurvriktning

Ctrl+Shift+I

Körriktningen för de valda kurvorna inverteras.
Denna funktion är användbar i kombination med andra redigeringsfunktioner såsom dela kurva för att
optimera skärriktningar.
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9.2.9.   In-fas/ut-fas

Menyfält->Kurvor->In-fas/ut-fas

Se  In-fas/ut-fas 284  för en beskrivning av parametrarna.

9.2.10.   Verktygsförskjutning

Menyfält->Kurvor->Verktygsförskjutning...
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9.2.10.1 Verktygsförskjutning

Verktygsförskjutning kan användas för att erhålla rätt storlek på slutprodukten vid fräsjobb.
Notera att normalt utförs kompensationen för fräsverktygets diameter med lager-parametrarna
verktygsförskjutning och verktygsdiameter.
Huvudorsaken för att använda funktionen Redigera är att behålla värdena för lagerförskjutning för senare
användning.
Kan även användas för att exempelvis lägga till ett skärlager med en viss förskjutning utanför ett Kiss Cut-
lager.

Verktygsdiameter
Specificera diametern på det verktyg som ska användas. Förskjutningen är inställd på halva diametern.

Var
Specificera om verktyget ska befinna sig utanför eller innanför den stängda kurvan.
Urtvättning. Se nedan.
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tvätta ur små kurvor
Urtvättning är en funktion för att fräsa hela området för en stängd kurva till spån. Användbart eftersom som
delar av spillet kan sätta igen sugsystemet.
Använd denna funktion för att tvätta ur alla stängda kurvor mindre än tröskelvärdet.
Se nedan för mer information.

Riktning
Specificera körningsriktningen för verktyget.

Byt ut existerande kurvor
De nya kurvorna ersätter existerande kurvor:

Generera nytt lager
De nya kurvorna placeras i ett nytt lager.
Specificera namnet för det nya lagret.

9.2.10.2 Urtvättning

Menyfält->Kurvor->Verktygsförskjutning->Var->urtvättning

Urtvättning är en funktion för att fräsa hela området för en stängd kurva.
Använd denna funktion för att tvätta ur den valda kurvan.

9.2.11.   Optimera form

Menyfält->Kurvor->Optimera form...
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Optimering förbättrar skärprestandan på kurvor genom att rita om dem till en specificerad tolerans som
linjer och bågar.
Kurvor optimeras automatiskt under produktionen men funktionen optimera kurvor finns tillgänglig för
optimering av kurvor innan produktionen startar och ger bättre kontroll över optimeringen av dina kurvor.

Tolerans
Kurvor optimeras automatiskt med specificerad tolerans.
Ett lågt värde upprätthåller kvaliteten på inmatningsfilen.
Ett högt värde ökar prestandan men skärkvaliteten kan försämras, beroende på den specifika geometrin och
materialet som används.

Bryt långa linjer
Denna funktion delar upp en (lång) linje i segment med specificerad längd.
Ett exempel:
Du ska skära ut en stor rektangel i ett flexibelt material, med höga krav på uppriktning för Skriv ut till
skärning.
Med endast kompensering för hörnen i rektangeln är resultatet inte optimalt, oavsett ett högt antal
registreringsmarkeringar.
Kortare linjer möjliggör en noggrannare inriktning av Skriv ut till skärning.
Notera: Bryt långa linjer kan användas för alla jobb från Menyfältet->Redigera->Alternativ->Produktion.

Konvertera båge till linjer när radie är mindre än
Denna funktion konverterar bågen i små linjesegment med ett knivlyft mellan varje segment. När det är
aktiverat används optimeringen på alla bågar som är mindre än den specificerade radien.
Använd denna funktion för att skära små radier i tjocka material. Då undviker du att knivspetsen böjs eller
går av när bågen skärs.

Gör skarpa hörn
Rundade hörn med specificerad radie konverteras till skarpa hörn.

Gör runda hörn
Skarpa hörn konverteras till rundade hörn med specificerad radie.
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Byt ut existerande kurvor
De nya kurvorna ersätter existerande kurvor:

Generera nytt lager
De nya kurvorna placeras i ett nytt lager.
Specificera namnet för det nya lagret.

Kurva till linje

Kurva till linje används endast för knivverktyg.
Radien är den maximala radien där Kurva till linje-funktionen körs.
Vinkelparametern för rak linje är låst.
Huvudavsikten med denna funktion är att minimera vinkelkrafter och sidoriktade krafter på knivbladet.
Detta uppnås genom att dela cirklar till raka linjer, såsom visas ovan.
Kniven lyfts i hörnet mellan de två linjerna och flyttas till slutet av den andra linjen. Där sänks kniven för att
skära tillbaka till den första linjen.
Med detta får vi:

• Knivbladet roteras i den övre positionen.
• Knivbladet sänks ner i materialet där det inte finns någon skärning ovanifrån.

ANM: Denna funktion sänker skärhastigheten avsevärt.

9.2.12.   Ta bort kurvor

Menyfält->Kurvor->Ta bort kurvor...

Del

Ta bort vald kurva.
Bekräfta för att slutföra:
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9.3.   Kurvsegmentsmodifieringar

9.3.1.   Välj ett kurvsegment

9.3.1.1 Gå till punktredigeringsläge

Toolbar->Redigera punkter

Menyfält->Kurvor->Redigera punkt

9.3.1.2 Välj kurvsegment
Välj kurvsegment med muspekaren:

9.3.1.3 Meny för redigering av kurvsegment
Peka på kurvsegmentet och tryck på höger musknapp.
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Meny för redigering av kurvsegment visas:

• Lägg till hörn
• Lägg till båge
• Lägg till Bezier-kurva
• Dela kurva
• Stäng kurva
• Lägg till regmarkering

9.3.2.   Lägg till hörn

Valt kurvsegment->Meny för höger musknapp->Lägg till hörn

Lägg till en hörnpunkt i aktuell position.
Aktuell position - använd muspekaren, peka på en position på vald kurva.

9.3.3.   Lägg till båge

Valt kurvsegment->Meny för höger musknapp->Lägg till båge

Lägg till en bågpunkt i aktuell position.
Aktuell position - använd muspekaren, peka på en position på vald kurva.

9.3.4.   Lägg till Bezier-kurva

Valt kurvsegment->Meny för höger musknapp->Lägg till Bezier-kurva

Lägg till en Bezier-punkt i aktuell position.
Aktuell position - använd muspekaren, peka på en position på vald kurva.

9.3.5.   Dela kurva

Valt kurvsegment->Meny för höger musknapp->Dela kurva

Vald kurvpunkt->Meny för höger musknapp->Dela kurva
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Ta bort kurvsegment
Ta bort det kurvsegment som pekaren står på.

Öppning
En öppning med längden öppningsstorlek sätts in i aktuell position.
Aktuell position - använd muspekaren, peka på en position på vald kurva.
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9.3.6.   Stäng kurva

Valt kurvsegment->Meny för höger musknapp->Stäng kurva

Vald kurvpunkt->Meny för höger musknapp->Stäng kurva

Den valda öppna kurvan stängs.

9.3.7.   Lägg till regmarkering

Valt kurvsegment->Meny för höger musknapp->Lägg till registermarkering

Vald kurvpunkt->Meny för höger musknapp->Lägg till registermarkering

Lagervisning/produktionsvisning->Meny för höger musknapp->Lägg till
registermarkering

En ny registreringsmarkering kommer att skapas i muspekarens position:
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Position X och Y
Specificera koordinaterna för den nya registreringsmarkeringen.
Om värden matas in här kommer muspekarens position att åsidosättas.

Centrum/Nedre vänster
Specificera om koordinaterna är relativa till centrum eller nedre vänstra hörnet av jobbet.

Storlek
Specificera storleken på den nya registreringsmarkeringen.

Lager
Specificera lagret för den nya kurvan.
Regmarkeringslagret är standard.

9.4.   Kurvpunktsmodifieringar

9.4.1.   Välj en punkt

9.4.1.1 Gå till punktredigeringsläge

Toolbar->Redigera punkter

Menyfält->Kurvor->Redigera punkt
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9.4.1.2 Välj kurvpunkt
Välj kurvpunkt med muspekaren:

9.4.1.3 Menyn Redigera kurvpunkt
Peka på kurvpunkten och tryck på höger musknapp.
Menyn Redigera kurvpunkt visas:

• Redigera punkt
• Ta bort punkt
• Jämna ut
• Lägg till regmarkering
• Använd som startpunkt
• Lägg till in-fas/ut-fas
• Dela kurva
• Stäng kurva

9.4.2.   Redigera punkt

Vald punkt->Meny för höger musknapp->Redigera punkt

Flytta vald punkt till en ny position.

X/Y
Specificera koordinaterna för den nya positionen.
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Typ
Specificera hörntypen:

• Hörn
• Båge - denna nya punkt är en punkt på en båge
• Bezier - denna nya punkt är en punkt på en Bezier-kurva
• True Type
• Böj
• Tangent

9.4.3.   Ta bort punkt

Vald punkt->Meny för höger musknapp->Ta bort punkt

Den valda punkten markeras.

9.4.4.   Jämna ut

Vald punkt->Meny för höger musknapp->Jämn

Påverkar endast bågar och Bezier-punkter. Flyttar automatiskt punkten för att skapa en jämn övergång till/
från närliggande punkter.

9.4.5.   Lägg till regmarkering

Valt kurvsegment->Meny för höger musknapp->Lägg till registermarkering

Vald kurvpunkt->Meny för höger musknapp->Lägg till registermarkering

Lagervisning/produktionsvisning->Meny för höger musknapp->Lägg till
registermarkering

                                                                                                                                                                                                           207 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Användarhandbok



En ny registreringsmarkering kommer att skapas i muspekarens position:

Position X och Y
Specificera koordinaterna för den nya registreringsmarkeringen.
Om värden matas in här kommer muspekarens position att åsidosättas.

Centrum/Nedre vänster
Specificera om koordinaterna är relativa till centrum eller nedre vänstra hörnet av jobbet.

Storlek
Specificera storleken på den nya registreringsmarkeringen.

Lager
Specificera lagret för den nya kurvan.
Regmarkeringslagret är standard.
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9.4.6.   Använd som startpunkt

Vald punkt->Meny för höger musknapp->Använd som startpunkt

Den valda punkten används som Startpunkt:

9.4.7.   Lägg till in-fas/ut-fas

Vald punkt->Meny för höger musknapp->Lägg till in-fas/ut-fas
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Se  In-fas/ut-fas 284  för en beskrivning av parametrarna.

9.4.8.   Dela kurva

Valt kurvsegment->Meny för höger musknapp->Dela kurva

Vald kurvpunkt->Meny för höger musknapp->Dela kurva

Ta bort kurvsegment
Ta bort det kurvsegment som pekaren står på.
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Öppning
En öppning med längden öppningsstorlek sätts in i aktuell position.
Aktuell position - använd muspekaren, peka på en position på vald kurva.

9.4.9.   Stäng kurva

Valt kurvsegment->Meny för höger musknapp->Stäng kurva

Vald kurvpunkt->Meny för höger musknapp->Stäng kurva

Den valda öppna kurvan stängs.
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9.5.   Lägg till ny geometri

Lagervisning/produktionsvisning->Meny för höger musknapp

Följande menyalternativ är tillgängliga:
• Lägg till regmarkering
• Lägg till fyrkant
• Lägg till cirkel
• Lägg till ellips
• Lägg till rektangel
Detta är vad som händer när användaren trycker på och släpper upp höger musknapp, antingen när ingen
kurva är vald eller när de klickar bort från en vald kurva.
Om användaren håller inne höger musknapp, drar en remsa och släpper upp den får de samma
menyalternativ, utom Lägg till regmarkering. I detta fall visas ingen dialogruta när de väljer Lägg till fyrkant,
Lägg till cirkel, Lägg till ellips eller Lägg till rektangel. Istället ritas formen i enlighet med storleken på
remsan.

9.5.1.   Lägg till regmarkering

Valt kurvsegment->Meny för höger musknapp->Lägg till registermarkering

Vald kurvpunkt->Meny för höger musknapp->Lägg till registermarkering

Lagervisning/produktionsvisning->Meny för höger musknapp->Lägg till
registermarkering
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En ny registreringsmarkering kommer att skapas i muspekarens position:

Position X och Y
Specificera koordinaterna för den nya registreringsmarkeringen.
Om värden matas in här kommer muspekarens position att åsidosättas.

Centrum/Nedre vänster
Specificera om koordinaterna är relativa till centrum eller nedre vänstra hörnet av jobbet.

Storlek
Specificera storleken på den nya registreringsmarkeringen.

Lager
Specificera lagret för den nya kurvan.
Regmarkeringslagret är standard.
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9.5.2.   Lägg till fyrkant

Lagervisning/produktionsvisning->Meny för höger musknapp->Lägg till fyrkant

Lägg till en fyrkant i muspekarens position.

Position X och Y
Specificera koordinaterna för den nya fyrkanten.
Om värden matas in här kommer muspekarens position att åsidosättas.

Centrum/Nedre vänster
Specificera om koordinaterna är relativa till Centrum eller Nedre vänstra hörnet av jobbet.

Storlek
Specificera storleken på fyrkanten.

Lager
Specificera lagret för den nya kurvan.

9.5.3.   Lägg till cirkel

Lagervisning/produktionsvisning->Meny för höger musknapp->Lägg till cirkel

Lägg till en cirkel i muspekarens position.
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Position X och Y
Specificera koordinaterna för den nya cirkeln.
Om värden matas in här kommer muspekarens position att åsidosättas.

Centrum/Nedre vänster
Specificera om koordinaterna är relativa till centrum eller nedre vänstra hörnet av jobbet.

Storlek
Specificera storleken (diameter) för den nya cirkeln.

Lager
Specificera lagret för den nya kurvan.

9.5.4.   Lägg till ellips

Lagervisning/produktionsvisning->Meny för höger musknapp->Lägg till ellips

Lägg till en ellips i muspekarens position.

Position X och Y
Specificera koordinaterna för den nya ellipsen.
Om värden matas in här kommer muspekarens position att åsidosättas.

Centrum/Nedre vänster
Specificera om koordinaterna är relativa till centrum eller nedre vänstra hörnet av jobbet.

Storlek
Specificera storleken (X/Y) för den nya ellipsen.

Lager
Specificera lagret för den nya kurvan.
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9.5.5.   Lägg till rektangel

Lagervisning/produktionsvisning->Meny för höger musknapp->Lägg till rektangel

Lägg till en rektangel i muspekarens position.

Position X och Y
Specificera koordinaterna för den nya rektangeln.
Om värden matas in här kommer muspekarens position att åsidosättas.

Centrum/Nedre vänster
Specificera om koordinaterna är relativa till centrum eller nedre vänstra hörnet av jobbet.

Storlek
Specificera storleken (X/Y) för den nya rektangeln.

Lager
Specificera lagret för den nya kurvan.
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10.  JOBBALTERNATIV, AVANCERAT

10.1.   Stega och upprepa

Öppnat jobb->Produktionsinställning->Stega och upprepa

Använd Stega och upprepa när du vill ha fler än en kopia av det öppnade jobbet:

Mer informations finns i  Stega och upprepa 79 .

10.2.   Jobblayout

10.2.1.   Introduktion

Mina jobbåtgärder > Skapa layout...

Använd Jobblayout när du vill slå ihop olika designer och behandla dem som ett jobb.
Normalt är denna funktion endast relevant för icke-tryckt material.

 Förutsättningar

• Materialet är definierat i iPC
• Materialstorleken är definierad i IPC.
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 Översikt över arbetsflöde

Vilka är stegen för att producera en layout:

 1 Välj ett antal jobb i Lista över mina jobb.

 2 Tryck på Skapa layout-knappen.

 3 En Jobblayout skapas.
Dess namn är "Ny layout 1".

 4 Om nödvändigt, välj eller ändra Material och Materialstorlek.

 5 Modifiera layouten. Lägg till jobb. Ta bort jobb.

 6 Förbered Lager och Verktyg.

 7 Förbered Produktionsinställningar.

 8 Kör jobbet.

 Några regler

Om Material
Normalt väljer du jobb med samma Material i en Jobblayout.
Du kan välja jobb med olika Material.
Materialet som används i det först valda jobbet används som Material för Jobblayouten.

Växla mellan Jobblayout, Lagerinställning och Produktionsinställning
Det normala arbetsflödet är från Jobblayout > Lagerinställning > Produktionsinställning.
Beroende på de ändringar som utförts kanske du förlorar de ändringar som gjorts i Lagerinställning och
Produktionsinställning om du går tillbaka till Jobblayout och gör ändringar där.
Se därför till att layouten är korrekt innan du fortsätter.
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10.2.2.   Skapa Jobblayout

I Lista över mina jobb, välj de jobb som du vill ha
för din Layout.
Håll ner knappen Ctrl eller Shift för att välja flera
jobb.

Klicka på Mina jobbåtgärder > Skapa layout.

En ny Jobblayout skapas.

10.2.3.   Jobblayout-funktioner

1 - En ny jobbflik öppnas, med namnet: Ny layout 1.
2 - En ny layoutflik skapas.
3 - Med en Layoutjobblista kan användaren söka, välja eller släppa filer på layouten.
4 - Material och inställningar
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5 - Layoutförhandsgranskning
6 - Layoutverktygsfält

 Detaljer

3 - Layoutjobblistan
Denna lista visar samma jobb som du ser i Lista över mina jobb.
Standardkolumnerna är Jobbnamn, Material, Spår, Kopior och Placerad.
Kolumnen Placerad visar vilka jobb som är placerade på arket.
Jobbets dimensioner visas också.
Andra kolumner kan väljas (höger musklick) och kolumnernas ordning kan ändras.

4 - Material och inställningar

Välj det material som ska användas.
Se Resurshanteraren -> Material

Välj den materialstorlek som ska användas.

Spårriktning för valt material visas.
Ikonen till vänster indikerar att ingen spårriktning är inställd.
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Ställ in marginaler och öppningar

Marginaler - marginaler mot bladets kant.

Specificera öppning mellan jobb, vertikal axel.

Specificera öppning mellan jobb, horisontell axel.

Notera: Klicka på OK-knappen för att tillämpa inställningarna på layouten.

Klicka på Automatisk arrangering för att uppdatera layouten.
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5 - Layoutförhandsgranskning
Layouten visas på samma sätt - samma orientering av bordsvisningen - som förhandsgranskningen i fliken
Lager och Produktion.

6 - Layoutverktygsfält

Zoomfönster

Zooma in

Zooma ut

Anpassa till jobb

Anpassa till kartong

Anpassa till bord

Rotera 90o åt vänster
Valt jobb roteras 90o åt vänster
Beroende på den strukturella riktningen för det valda jobbet kanske knappen är inaktiverad.
Om användarna vill rotera jobbet ändå måste de först ändra den strukturella riktningen för
jobbet.

Rotera 180o åt vänster
Valt jobb roteras 180o åt vänster

Arrangera automatiskt
Alla jobb arrangeras automatiskt baserad på deras begränsningsruta.
Marginalerna och öppningarna respekteras.
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Stega och upprepa
Specificera Stega och upprepa för ett valt jobb.

Specificera antalet kopior längs en vertikal axel.

Specificera antalet kopior längs en horisontell axel.

Specificera öppningen mellan kopior, vertikal axel.

Specificera öppningen mellan kopior, horisontell axel.
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Kopiera valt jobb
Den nya instansen av jobbet placeras i enlighet med inställningen Primär påfyllnings-/
staplingsriktning

Horisontell staplingsriktning
Specificera Primär påfyllnings-/staplingsriktning

Vertikal staplingsriktning
Specificera Primär påfyllnings-/staplingsriktning

[Radera] Tryck på knappen Radera för att ta bort instansen för Valt jobb omedelbart.

10.2.4.   Fler Jobblayout-funktioner

 Lägga till jobb till en layout

Du kan lägga till jobb till en layout på flera sätt:
• Dra och släpp jobb från Layoutjobblista till Layoutförhandsgranskningsfönster.

• Dra och släpp jobb från Lista över mina jobb till Ny layout Jobbflik.
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•

Välj ett jobb i Lista över mina jobb och klicka på Lägg till i layout.

 Flytta jobb i en layout

Välj ett Jobb och dra runt jobbet på bladet.
Jobb kan flyttas utanför arket eller marginalen, men jobbets status ställs in på Ej redo för produktion.

 Låsfunktion

När ett jobb flyttas inne i en layout är en
låsfunktion aktiv, och arbetar på begränsningsrutan
för ett jobb.
Om ett jobb är i närheten av ett annat jobb ser
låsfunktionen till att jobben placeras längs samma
linje, horisontell eller vertikal.
Låsfunktion aktiv indikeras med en heldragen linje
mellan de två jobben.
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 Interaktiv Stega och upprepa

Kopieringspekare visas när markören är i närheten av ett valhandtag.

Klicka och dra.
Det ursprungligen valda jobbet visas fortfarande
med en blå begränsningsruta, medan Upprepa
område visas i svart, inklusive handtagen.
Dra i önskad riktning tills önskat antal kopior är
förberedda.
Släpp handtaget.

Noteringar:

• När öppningar är definierade visas de när Upprepa område dras.
• Interaktivt Stega och upprepa kan endast användas för ett jobb.

 Automatisk sammanslagning av lager

Så fort som Lagerfliken trycks in utförs en sammanslagningsprocess för alla jobb i Layouten.
Automatisk sammanslagning av Lager utförs baserat på gemensamma Lagertyper. På grund av detta kan
ändringar förloras när du går tillbaka från Lager till Layout.

 Spara layouter

Arkiv > Spara layout som...

Två alternativ är tillgängliga:

Spara layout som (.layout)
Den sparade layouten kan öppnas igen, i Lista över mina jobb, som en layout.
Genom att spara som en layout förloras alla Lager och Produktionsinställningar.

Spara layout som produktionsfil (.cut)
All information sparas i ett standardproduktionsjobb.
När jobbet öppnas igen är inga layoutfunktioner tillgängliga.
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10.3.   Jobb längre än bordet

Om ett jobb (alla kurvor/konturer/former) är längre än det fysiska arbetsområdet stödjer iPC uppdelning
av jobbet i flera sektioner. Dessa sektioner skapas automatiskt och syns i produktionsvisning med en blå
delningslinje. Denna funktion behövs normalt för rullmatning och produktion av långa banners.

Denna funktion är aktiverad och klar för användning så snart som ett Jobb längre än bordet bearbetas med
villkoret att
• jobbet är längre än arbetsområdet i X-riktningen/maskinens längd, men ryms i arbetsområdet i Y-

riktningen.
• Jobbet har statusen "Jobb redo för produktion", alla korrekta verktyg är installerade.
• Skärbordet är utrustat med ett transportband.

ANM: Rekommenderat centrumavstånd mellan registreringsmarkeringar är 200 mm. Om detta ger
otillräcklig noggrannhet kan avståndet minskas.

För att få korrekt och önskat resultat är det några viktiga inställningar du måste vara extra uppmärksam på:
• Standardinställningen för Jobb längre än bordet, se avsnitt  Jobb längre än bordet 292  i avsnitt iPC-

konfigurationer.
• Val av kompensationstyp för registrering.

• Se  Kompensationstyper 147 .
• Se Förstå utskriftskompensation för mjuka skyltar i Få ut mesta möjliga av iPC

• Ett antal alternativ finns tillgängliga för definition av Registrering. Se  -F- Kurvankare 75  och  -G-
Ignorera materialrotation 75  i avsnitt  Använd registreringsmarkeringar 73 .
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För alla jobb där Kompensationstyp Registrera kurva (behåll originalskärstorleken för jobbet)
används måste detekteringen av skalning och rotation för hela jobbet tas baserat på avläsningen av
registreringsmarkeringar på endast den första sektionen. I annat fall kan kurvornas ursprungliga storlek och
form inte behållas. Beskärning av sådana jobb blir därför inte alltid perfekt vid skärning av textilier och andra
instabila material. Ta hand om utskriftsprocessen för att få bästa resultat.

10.3.1.   Delningslinjer för Jobb längre än bordet

 Automatiskt skapade delningslinjer

iPC skapar delningslinjer automatiskt och hittar det mest effektiva och tillförlitliga sättet att dela jobbet i
sektioner. Delningen utförs baserat på tillgängliga registreringsmarkeringar, jobbets storlek och bordets
storlek. Inställningarna avgör om den minsta sektionen skärs först eller sist.

Inga delningslinjer skapas innan jobbet är redo för produktion.

 Manuell förflyttning av delningslinjer

Delningslinjerna kan markeras och flyttas med musen. Detta görs normalt för att kontrollera positionen för
skarvar. Vi rekommenderar att delningslinjer ställs in mellan kurvor och i närheten av några regmarkeringar.
• Arbetsområdet definierar den maximala längden på en sektion.
• Det maximala antalet delningslinjer inom en bordslängd är två.
• Efter varje förflyttning beräknas alla sektioner om. Om det behövs läggs nya delningslinjer till eller tas

bort automatiskt.
• Om startpunkten (Huvudreferenspunkt, Panelreferenspunkt, Jobbförskjutning eller arkförskjutning)

flyttas så skapas nya delningslinjer. Se till att startpunkten är inställd korrekt innan manuella ändringar
utförs.

ANM: Om den första registreringsmarkeringen hittas av kameran i en position längre i +X än det
som definieras av Referenspunkt och förskjutningar i produktionsfliken kan en extra matning läggas
till den första sektionen. Den extra delningslinjen läggs till om den första sektionen hamnar utanför
bordsområdet.

Exempel med Jobb längre än bordet:
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Skärning i sektion ett Skärning i sektion två

10.3.2.   Alternativ för Jobb längre än bordet

Det finns tre parametrar tillgängliga för Jobb längre än bordet:

                                                                                                                                                                                                           229 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Användarhandbok



• Tvingad skärningsöverlappning mellan flöden
• Utökar skärvägarna så att de överlappar med det angivna avståndet. Detta säkerställer att skarven

mellan ramar skärs helt, även om materialet är förvridet. Detta kan vara extra bra för textilier, för att
säkerställa att inga fibrer lämnas kvar mellan matningar.

• Buffert för avläsning av registermarkeringar över matningar
• Definierar ett minsta buffertområde för alla ramar efter den första ramen, så att viktiga

regmarkeringar kan läsas igen efter matning. Om avståndet mellan regmarkeringar är större än
avståndet som har angetts föreslår iPC automatiskt ett större värde baserat på avståndet mellan
regmarkeringar. Matningslängden och längden på den efterföljande ramen minskas automatiskt för
att ta hänsyn till buffertområdet.

• Skärningsbuffert för materialutsträckning
• Definierar ett buffertområde längst bak på bordet, för att göra plats för utsträckt material till tryckt

grafik. Den maximala ramlängden minskas med det angivna avståndet, så att alla ramar fortfarande
kan skäras inuti arbetsområdet om det tryckta jobbet är längre än skärningsfilen.

10.4.   Quick Box, ArtiosCAD-standarder

10.4.1.   ArtiosCAD-standarder, introduktion

Öppna från ArtiosCAD-standarder är en tilläggsmodul till iPC-kontrollprogramvaran för Kongsbergs
skärbord.
Syftet med programmet är att erbjuda ett enkelt arbetsflöde för förberedelse och produktion av
standardlådor i wellpapp och kartong.
Lösningen är baserad på en CAD-X implementering med hjälp av funktioner i ArtiosCAD från Esko för att
välja en design från ett bibliotek, mata in måtten och generera en skärningsfil.
Skärningsfilen öppnas automatiskt i iPC, redo att skäras på skärborden.
Det är en förutsättning för denna funktion att ArtiosCAD är installerad och konfigurerad för CAD-X på
datorn. Detta ingår i iPC-installationen.
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En licensnyckel krävs för att öppna från ArtiosCAD-standarder.

10.4.2.   Arbeta med ArtiosCAD-standarder

Menyfält->Fil->Öppna från ArtiosCAD-standarder

10.4.2.1 Introduktion
Arbetsflödet kan illustreras som följer:

Detta kapitel beskriver varje steg i detalj.
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10.4.2.2 Välj och definiera en ny låda

Från Öppna från ArtiosCAD-standarder – visas
standarddialogrutan för kataloger.
Välj bland tillgängliga grupper.

Från listan över standardlådor, välj önskad standard
(mall) och tryck på OK.

Välj kartongen du vill använda och tryck på OK.

Ange de dimensioner du vill använda.
Tryck på Nästa för att ange nästa inställningsmeny.
Notera:
Antalet menyer och parametrar beror på vilken
standard som valts.
Om du trycker på OK kommer du direkt till CAD-X:s
förhandsvisningdialogruta.
Detta är det rekommenderade valet om du vet
att standardinställningarna är rätt för resten av
parametrarna.
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Acceptera eller välj dina preferenser i Stilval-
menyerna och tryck på Nästa.
Om du trycker på OK kommer du direkt till CAD-X:s
förhandsvisningsdialogruta.
Detta är det rekommenderade valet om du vet
att standardinställningarna är rätt för resten av
parametrarna.

Kontrollera att inställningarna är korrekta och tryck
på Nästa.
Om du trycker på OK kommer du direkt till CAD-X:s
förhandsvisningsdialogruta.
Detta är det rekommenderade valet om du vet
att standardinställningarna är rätt för resten av
parametrarna.

Kontrollera att inställningarna är korrekta och tryck
på Nästa.
Om du trycker på OK kommer du direkt till CAD-X:s
förhandsvisningsdialogruta.
Detta är det rekommenderade valet om du vet
att standardinställningarna är rätt för resten av
parametrarna.

Kontrollera att inställningarna är korrekta och tryck
på Nästa.
Om du trycker på OK kommer du direkt till CAD-X:s
förhandsvisningsdialogruta.
Detta är det rekommenderade valet om du vet
att standardinställningarna är rätt för resten av
parametrarna.
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Kontrollera att inställningarna är korrekta och tryck
på Nästa.
Om du trycker på OK kommer du direkt till CAD-X:s
förhandsvisningsdialogruta.
Detta är det rekommenderade valet om du vet
att standardinställningarna är rätt för resten av
parametrarna.

Kontrollera att inställningarna är korrekta och tryck
på OK.

Jobbet visas i iPC, i Mina jobb.

I dialogrutan väljer användaren det iPC-
material som bäst matchar materialet de
har valt i katalogen. De väljer även önskad
mappningsförinställning.

10.5.   Jobb med streckkoder

Menyfält->Fil->Öppna via streckkod

Följande koder stöds:
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10.5.1.   Arbetsflöde

Materialbladet placeras på bordsskivan.
När du har aktiverat funktionen Öppna via streckkod startas en guide.
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Du ombeds att ange:

Mappnamn
Ett mappnamn; där inmatningsfilerna finns.

Mappning
Välj en mappning som är mest effektiv för
mappning av designen till korrekta lager i jobbet.
De flesta jobb mappas korrekt med "Kongsberg
Standard".

Material och inställningar
Från fil / Anpassade inställningar
[Välj korrekt material för produktionen. I en
välförberedd installation använder materialet
sedan en standardskärningsprofil eller en
kombination av verktygsförinställningar,
optimeringsförinställningar och
produktionsförinställningar som fullt ut definierar
hur jobbet ska produceras.]

• Tryck på Start.
• Använd jogg och flytta kameran till en position

där streckkoden är synlig inne i kamerabilden.

•

Tryck på Acceptera för att använda streckkoden
och fortsätta.

• Streckkoden läses och motsvarande
inmatningsfil öppnas.

• Om strukturen för inmatningsfilen och valen
i Öppna via streckkod är korrekta, är jobbet
redo för produktion. I annat fall måste jobbet
förberedas i Lager och Produktionsinställning.

• Tryck på Start för att fortsätta.
• Jobbet är slutfört

•

Tryck på Hoppa över för att ignorera denna streckkod.

• Inmatningsfilens mappnamn sparas från ett jobb till nästa.
• Streckkodens placering på bordsskivan sparas från ett jobb och används i nästa.
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10.6.   Produktion via streckkoder

10.6.1.   Introduktion

Menyfält->Fil->Starta produktionen via streckkod

Följande koder stöds:
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10.6.2.   Flödesschema, Produktion via streckkoder

1 - Skapa ett jobb inklusive streckkod
Ett jobb skapas i uppströmstillämpningen, t.ex. i-cut
Layout från Esko.

2 - Spara jobb
Jobbfilen sparas i iPC-streckkodsmappen.

3 - I iPC; Starta produktionen via streckkod ...
I dialogrutan anger du parametrar för jobbet.
Om inmatningsfil och resurser är konfigurerade
korrekt för det Materialet, (inkluderar
standardlagernamn eller färger plus
materialinformation) är jobbet redo för produktion
när de läggs till:

• Korrekt mappning, normalt Kongsberg Standard
• Material och inställningar Från fil

4 - Material med streckkod placeras på bordet

5 - Tryck på Start
Kameravyn visas.

6 - Leta upp streckkoden
Använd manuell jogg och placera kameran över
streckkoden.
Kontrollera att streckkoden har identifierats.

7 - Läs av streckkoden
Baserat på streckkodsinformationen läses rätt
jobbfil in.

8 - Körning
Material bearbetas enligt inmatningsfilen och
Jobbinställningar.

9 - Materialhantering
När bodskörningen har slutförts ska det slutförda
materialet flyttas bort från arbetsområdet och nytt
material flyttas in.
Denna åtgärd baseras på Jobbinställningar
(Bordsförinställning).

Åtgärden fortsätter tills det inte finns något mer
att producera eller tills produktionen avbryts av
operatören.

10.6.3.   Procedur

Materialbladet placeras på bordsskivan.
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När du har aktiverat funktionen Starta produktionen via streckkod startas en guide.

Du ombeds att ange

Filhantering

• Ett mappnamn; där du kan söka efter inmatningsfilerna.
Notera: sökningen efter filer sker i följande ordning:
1. Filer med namn som exakt matchar den avlästa streckkod som hittas i Lista över mina jobb
2. Filer med exakt matchning hittades i den angivna mappen
3. Filer med exakt matchning hittades i historiken
4-6. Som 1-3 men utan exakt namnmatchning (filer med namn som börjar med streckkodstext)
I händelse av flera matchningar, kommer alla matchningar att kunna väljas i listan.

• Den mappning som ska användas, se avsnitt  Mappningsförinställningar 131 .
• Standard Spår-/ådrings-riktning

Förbered bordshantering
Vad man ska göra om ingen streckkod hittas:

• Hoppa över jobbet och fortsätt. Nästa job läses in. Om ingen streckkod hittas på tre på varandra följande
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kopior avbryts produktionen.
• Stoppa produktion

Bordsförinställning

• Välj Bordsförinställning.

ANM: Innan en streckkod kan läsas måste en bladladdningsåtgärd utföras.

Här väljer du bordsförinställning för denna första laddningssekvens.

Efteråt, när streckkoden är läst, avgörs den förinställning som ska användas av det Material som
valts.

Material och inställningar

• Från fil - detta är standardinställningen, där material-information hämtas från inmatningsfilen. Om
ingen materialinformation finns tillgänglig från filen används standardinställningarna. .

• Anpassade inställningar - Inställningar definierade i Anpassade inställningar används.

Anpassade inställningar

Specificera de material och jobbinställningar som ska användas.

Fråga efter bekräftelse:

• Endast första jobbet
• Aldrig
• Alltid
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För automatisk produktion väljer du Endast första jobbet eller Aldrig.

• Tryck på Start.
• Använd jogg och flytta kameran till en position

där streckkoden är synlig inne i kamerabilden.

•

Tryck på Acceptera för att använda streckkoden
och fortsätta.

• Streckkoden läses och motsvarande
inmatningsfil öppnas.

• Om strukturen för inmatningsfilen och
valen i Starta produktionen via streckkod
är korrekta, är jobbet redo för produktion. I
annat fall måste jobbet förberedas i Lager och
Produktionsinställning.

• Jobbet körs automatiskt så länge som det finns

•

Tryck på Hoppa över för att ignorera denna streckkod.

• Streckkodens placering sparas från ett jobb till nästa.

För optimal anpassning till olika material finns
skjutreglage för att kontrollera kamerans ljusstyrka
och kontrast enkelt tillgängliga.
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10.7.   Batchproduktion

10.7.1.   Introduktion

Batchproduktion är en metod för att producera ett antal (normala) olika jobb i en sekvens, utan
användaringripande. De inkluderade filerna måste skickas till en speciell batchsändningsmapp, som har
definierats under Anslutningar, se avsnitt  Anslutningar 291 . Filerna produceras i den ordning de skickas
till denna mapp.
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10.7.2.   Flödesschema, batchproduktion

1 - Skapa ett jobb
Ett jobb skapas i uppströmstillämpningen.

2 - Skicka jobb
Jobbfilen skickas till batchsändningsmappen.
Filen visas i Listan över mina jobb men läggs även
automatiskt till i den aktiva batchfilen (.queue).

3 - Dubbelklicka på den aktiva batchfilen i iPC

4 - Kontrollera produktionsinställningarna
I dialogrutan som öppnas anger du parametrar
för jobbet. Om inmatningsfil och resurser
är konfigurerade korrekt för det Materialet,
(inkluderar standardlagernamn eller färger plus
materialinformation) är jobbet redo för produktion
när de läggs till:

• Korrekt mappning, normalt Kongsberg Standard
• Material och inställningar Från fil

5 - Materialet placeras på bordet eller
automatiseringsenheten

6 - Tryck på Start
Kameravyn visas.

7 - Körning
Material bearbetas enligt inmatningsfilen och
Jobbinställningar.

8 - Materialhantering
När bodskörningen har slutförts ska det slutförda
materialet flyttas bort från arbetsområdet och nytt
material flyttas in.
Denna åtgärd baseras på Jobbinställningar
(Bordsförinställning).

Åtgärden fortsätter tills det inte finns några fler
filer i batchen eller tills produktionen avbryts av
operatören.
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10.7.3.   Procedur

Materialbladet placeras på bordsskivan.
När du dubbelklickar på .queue-filen öppnas dialogrutan Starta automatisk produktion.

Dessutom visas en dialogruta med jobb i batchen:
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Du ombeds att ange:

Filhantering

• Ett alternativt mappnamn; där du kan söka efter inmatningsfilerna.
Notera: sökningen efter filer sker i följande ordning:

a Filer i listan över mina jobb med namn som matchar filen som har definierats i batchfilen
b Filer med matchning som hittades i den angivna mappen
c Filer med matchning som hittades i historiken
I händelse av flera matchningar, kommer alla matchningar att kunna väljas i listan.

• Den mappning som ska användas, se avsnitt  Mappningsförinställningar 131 .
• Standard Spår-/ådrings-riktning

Förbered bordshantering
Välj hur material ska laddas

Bordsförinställning

• Välj Bordsförinställning
Här väljer du bordsförinställning för denna första laddningssekvens.
Efteråt avgörs den förinställning som ska användas av det Material som valts.

Material och inställningar

• Från fil - detta är standardinställningen, där material-information hämtas från inmatningsfilen. Om
ingen materialinformation finns tillgänglig från filen används standardinställningarna.

• Anpassade inställningar - Inställningar definierade i Anpassade inställningar används.

Anpassade inställningar
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Specificera de material och jobbinställningar som ska användas.

Fråga efter bekräftelse:

• Endast första jobbet
• Aldrig
• Alltid
För automatisk produktion väljer du Endast första jobbet eller Aldrig.

Tryck på Start

Första filen i batchen öppnas.

• Om strukturen för inmatningsfilen och valen i Starta automatisk produktion är korrekta, är jobbet redo
för produktion. I annat fall måste jobbet förberedas i Lager och Produktionsinställning.

• Batchen körs automatiskt så länge det finns fler filer i batchen.

10.8.   Jobb som innefattar bearbetning från baksidan

Bearbetning från baksidan används om operationer behöver göras från båda sidorna. Det finns två typer av
bearbetningar från baksidan:
• Linjalbaserad
• Kamerabaserad
Vilken metod som är tillgänglig beror på hårdvaran, och beskrivs i följande avsnitt. Om veckning behöver
göras från båda sidorna används normalt linjalbaserad bearbetning från baksidan. För Skriv ut registrering
behöver registreringsmarkeringar läsas, innan bladet vänds och bearbetas från andra sidan.
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Menyfält->Avancerad->Konfigurera verktyg

Menyfält->Lager->Redigera lager...

Öppnat jobb->Lagerflik->Redigera lager

Exemplet nedan visas konfigurationen för Bearbetning från baksidan från Menyfält->Avancerat-
>Konfigurera verktyg

Bearbetning från baksidan kan också styras från en knapp i
Lagerflik 45 :

Status 1: Valt verktyg tillåter bearbetning från baksidan. Avstängd.
Status 2: Valt verktyg tillåter bearbetning från baksidan. Påslagen.
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Vänd innebär att materialet vänds längs med bordets långsida (X-axeln).
Tumla innebär att materialet vänds längs med bordets kortsida (Y-axeln).

Symbolerna förutsätter att bordet betraktas framifrån.

10.8.1.   Bearbetning från baksidan med Vänster och höger linjal

10.8.1.1 Arbetsflöde

Steg 1 - bladet uppriktat mot

höger linjal.
Bearbetningar från baksidan är slutförda.

Steg 2 - bladet vänt och uppriktat mot vänster
linjal.
Resten av jobbet är slutfört.

En typisk användning av bearbetning från baksidan är när du vill skapa en vecklinje på framsidan av ett
material som du normalt preparerar från baksidan.
Denna funktion kräver att bordet har vänster och höger linjal fysiskt monterade och valda i
hårdvarukonfigurationen, och att jobbet inte har registreringsmarkeringar.
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10.8.2.   Bearbetning från baksidan med kamera

10.8.2.1 Arbetsflöde

Steg 1 - Registreringsmarkeringar och hörn läses av
kameran.

Steg 2 - bladet vänds (vrids eller tumlas), och
hörnen läses av kameran.
Alla andra lager i jobbet bearbetas.

En begränsning för bearbetning från baksidan med kamera är att alla lager (förutom
registreringsmarkeringslagret) måste bearbetas från baksidan.
Funktionen kräver att bordet är utrustat med ett verktygshuvud med kamera, och att jobbet har
registreringsmarkeringar.

10.8.3.   Bearbetning från baksidan i kombination med Stega och upprepa

10.8.3.1 Bearbetningar från baksidan i kombination med Stega och upprepa och Vänster och
höger linjal.
För varje kopia som definieras av Stega och upprepa, måste du flytta bladet, först mot Höger linjal och
sedan mot Vänster linjal:
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10.8.3.2 Bearbetningar från baksidan i kombination medStega och upprepa och Kamera.
För varje kopia som definieras av Stega och upprepa måste du vända på bladet och läsa
registreringsmarkeringar och hörn.

10.9.   Stoppa vid verktygsval

Menyfält->Avancerad->Konfigurera verktyg

Använd denna funktion för att stoppa körningen innan aktuellt lager körs.
Ett exempel av användning är om du vill ändra ett fräsverktyg mitt i ett jobb.
Mer informations finns i  Konfigurera verktyg 152 .

ANM: Funktionen Stoppa vid verktygsval kan inte används om det aktuella verktyget inte är
monterat i verktygshållaren.
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10.10.   Flera steg

10.10.1.   Allmän verktygskonfiguration

Menyfält->Avancerad->Konfigurera verktyg

10.10.2.   Öppnat jobb->Djup för flera steg

10.10.2.1 Verktygskonfiguration för öppnat jobb

Öppnat jobb->Lagerflik->Redigera lager

Menyfält->Lager->Redigera lager...
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Fräsning och flera steg beskrivs i  Fräsfunktioner 53 .

10.10.2.2 Allmänt
Djup för flera steg
Specificera maximalt djup som ska bearbetas i varje steg.

Mät / Materialtjocklek
Specificera om materialtjocklek ska tas från den mätning av materialtjocklek som utfördes i början av
jobbet.
Om inte, specificera tjockleken.
Materialtjocklek används vid beräkning av djupet för varje steg.
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Tjocklek på kvarvarande material
Tjocklek på kvarvarande material är inte relevant för Veckning- och Knivskärning-operationer.
Milling och Flera steg beskrivs i ett separat kapitel .

Förskjutning av avslutande steg
Avslutningssteg är inte relevant för Veckning- och Knivskärning-operationer.
Milling och Flera steg beskrivs i ett separat kapitel .

10.11.   Flerzonsproduktion

10.11.1.   Introduktion

10.11.1.1 Koncept

För flerzonsproduktion är
skärbordetsarbetsområde separerat i två eller flera
arbetszoner.
Varje arbetszon motsvarar en eller flera
vakuumzoner på skärbordet.
Därför beror antalet arbetszoner som är tillgängliga
på den aktuella maskinens modell.
Se maskinens användarhandbok för mer
information om vakuumzoner.

För att förklara funktionen använder vi en maskin
med två arbetszoner (1 och 2).

När ett jobb är förberett korrekt kan ett enkelt arbetsflöde för flerzonsproduktion beskrivas som:
1. Du placerar ett materialblad i arbetszon 1.
2. Du startar jobbet.
3. Medan jobbet i Arbetszon 1 bearbetas förbereder du Arbetszon 2 med ett materialblad.
4. När bearbetningen av Arbetszon 1 är slutförd börjar maskinen automatiskt bearbeta jobbet i

Arbetszon 2 om du har markerat Arbetszon 2 som redo. Om inte stannar maskinen i den definierade
parkeringspositionen.

5. Du tar bort det bearbetade materialet från Arbetszon 1 och laddar ett nytt materialblad.
6. Processen upprepas.

Vakuumet för de olika arbetszonerna slås på och av automatiskt, som en integrerad del av processen.
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10.11.1.2 Hur man initialiserar flerzonsproduktion

Öppnat jobb->Produktionsinställning

Flerzonsproduktion är tillgängligt genom att:
• Välja Flerzonsproduktion Bordsförinställning

(1).
• Välj en lämplig vakuumzonkonfigurering (2).
• Specificera antal kopior > 1 (3)

10.11.2.   Användargränssnitt

Under MultiZone-produktion är fönstret
Lagervisning/Produktionsvisning indelat i
arbetszoner som motsvarar zonerna på skärbordet.
I illustrationen ser du arbetszon 1 och 2.
Längst upp i varje zon finns ett statusfält (3).
I statusfältet kan du se bearbetningsstatusen och
du kan klicka på fältet för att gå från ett läge till ett
annat.
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10.11.2.1 Status Bar-funktioner

Producerar
Produktionen av denna arbetszon pågår.
Ikonen visar förloppet i realtid.

Väntar på användaren (byte av material)
Denna status ställs in när produktionen är slutförd i en arbetszon och denna arbetszon
inte är redo för produktion.
Ta bort bearbetat material från arbetszonen.
För in nytt material i arbetszonen.
Tryck på Status Bar-knappen för att gå till läget Redo att producera.
Notera: Transportören kan inte flyttas över denna zon om användaren inte har tryckt på
Statusfält-knappen för att gå till läget Redo att producera.

Redo att producera
Bearbetat material är borttaget från arbetszonen och nytt material är på plats.
Du har tryckt på Status Bar-knappen för att gå till läget Redo att producera.
Notera: Du kan trycka på denna knapp igen för att gå tillbaka till läget Väntar på
användaren.

Producerad
Denna status ställs in när produktionen är slutförd och en annan arbetszon inte är redo
för produktion.
När arbetszonen är redo, tryck på Start för att fortsätta.
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10.11.3.   Arbetsflöde, styrt från GUI

10.11.3.1 Arbetsflöde

1 - Förbered för jobbet.
I iPC visas det förberedda jobbet (1).
På skärbord (2), placera ett materialblad i
Arbetszon 1.
Använd självhäftande tejp för att markera bladets
position (3).
Tejpens position är referensen för nästa blad som
produceras på denna zon

Vakuumzoner
Som standard väljs alla vakuumzoner som är
anslutna till en arbetszon.

För att uppnå korrekt materialfasthållning,
konfigurera vakuumzonerna så att de är optimala
för det aktuella jobbet.
Alternativt, använd Intelligent vakuumstyrning .

2 - Tryck på Start.
Arbetszon 1 går in i läget Producerar.
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3 - Ladda material i Arbetszon 2.
Använd självhäftande tejp för att markera bladets
position (1).
Tejpens position är referensen för nästa blad som
produceras på denna zon
I iPC, tryck på Status Bar-knappen för att gå till
läget Redo att producera i arbetszon 2.

4 - Jobbet är slutfört, arbetszon 1.
Jobbet i Arbetszon 2 startar automatiskt.
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5 - Byt ut material, Arbetszon 1.
När det är klart, tryck på Status Bar-knappen för att
gå till läget Redo att producera i arbetszon 1.
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6 - Arbetszon 1 Redo att producera.
Jobbet i Arbetszon 2 fortsätter tills det är slutfört.

7 - Arbetszon 2 slutförd.
Jobbet i Arbetszon 1 startar automatiskt.
Byt ut material i Arbetszon 2.
Processen upprepas tills det specificerade antalet
kopior har slutförts.
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10.11.4.   Arbetsflöde, MultiZone-produktion MZP

10.11.4.1 MultiZone-panel

• 1 - Redo-lampa
• 2 - Redo-knapp
• 3 - Vakuum på-knapp
• 4 - Vakuumlampa
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10.11.4.2 Arbetsflöde

1 - Förbered för jobbet.
I iPC visas det förberedda jobbet (1).
På skärbord (2), placera ett materialblad i
Arbetszon 1.
Placera en MZP-linjaldekal för att markera arkets
position (3).
Hörnets position är referensen för nästa blad som
produceras på denna zon

Redo-lampor
Båda redo-lamporna blinkar, som en indikation på:

• Förbered zonen för produktion.
• När du är redo, tryck på Redo-knapp

Vakuumzoner
Som standard väljs alla vakuumzoner som är
anslutna till en arbetszon.

För att uppnå korrekt materialfasthållning,
konfigurera vakuumzonerna så att de är optimala
för det aktuella jobbet.
Alternativt, använd Intelligent vakuumstyrning .

2 - Tryck på Redo-knapp.
Arbetszon 1 går in i läget Producerar.
Vakuum i Arbetszon 1 slås på automatiskt.
Notera:
Om detta är början av jobbet måste du trycka på
Start för att starta körningen.
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3 - Ladda material i Arbetszon 2.
Placera en MZP-linjaldekal för att markera arkets
position (1).
Hörnets position är referensen för nästa blad som
produceras på denna zon

Redo-lampa, Arbetszon 1
Lampan lyser medan jobbet körs.

Redo-lampa, Arbetszon 2
Lampan blinkar, väntar på att jobbförberedelsen
slutförs.

4 - Tryck på Redo-knapp.
Arbetszon 2 går in i läget Producerar.
Vakuum i Arbetszon 2 slås på automatiskt.

4 - Jobbet i Arbetszon 1 slutförs.
Jobbet i Arbetszon 2 startar automatiskt.

Redo-lampa, Arbetszon 1
Lampa blinkar; zonen väntar på att förberedas på
nästa jobb.

Redo-lampa, Arbetszon 2
Lampan lyser medan jobbet körs.

5 - Byt ut material, Arbetszon 1.

6 - Tryck på Redo-knapp.
Arbetszon 1 går in i läget Producerar.
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7 - Arbetszon 1 är Redo att producera.
Jobbet i Arbetszon 2 fortsätter tills det är slutfört.

Redo-lampa, Arbetszon 1
Lampan lyser; väntar på att körningen i Arbetszon 2
ska slutföras.

Redo-lampa, Arbetszon 2
Lampan lyser medan jobbet körs.

8 - Arbetszon 2 slutförd.
Jobbet i Arbetszon 1 startar automatiskt.
Byt ut material i Arbetszon 2.
Processen upprepas tills det specificerade antalet
kopior har slutförts.

10.11.4.3 Pausa operationen, justera material
ARBETSFLÖDE, ETT EXEMPEL

Detta är situationen:
• Du har placerat ett material i Arbetszon 1.
• Du har tryckt på Redo-knapp för Arbetszon 1.
• Redo-lampan för Arbetszon 1 lyser.
• Vakuum i Arbetszon 1 slås på automatiskt.
• Du upptäcker att du måste justera positionen för materialet i Arbetszon 1.
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1 - Tryck på Redo-knapp.
Arbetszon 1 går in i läget Paus.
Redo-lampan för Arbetszon 1 blinkar.
Vakuum i Arbetszon 1 stängs av automatiskt.

2 - Positionera om materialet i Arbetszon 1.
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3 - Tryck på Redo-knapp.
Arbetszon 1 går in i läget Producerar.
Vakuum i Arbetszon 1 slås på automatiskt.

Normalt arbetsflöde återupprättas.

10.11.5.   Registrering

10.11.5.1 Jobbet har registreringsmarkeringar
Använd flerzonsproduktion i kombination med någon av de tillgängliga registreringstyperna.

10.11.5.2 Jobb utan registreringsmarkeringar
Använd flerzonsproduktion i kombination med kantigenkänning.
Detta arbetsflöde är avsett för otryckt material.
I detta arbetsflöde får man definiera bladpositionen för den första produktionen på varje zon. När detta är
gjort fortsätter produktionen utan att registrera bladkanterna.
Öppnat jobb->Produktionsinställning->Registrering->Registrera endast första bord.

10.11.6.   Fler zoner

Beroende på den aktuella modellen av skärbord
kan vi ha 2, 3 eller 4 arbetszoner.

• Istället för att definiera bladpositionen för 2 zoner ska detta göras för alla zoner.
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• När bladpositionerna är kända kan användaren byta ut blad på den arbetszon som är upptagen med att
producera och trycka på motsvarande Status Bar för att tala om att arbetszonen är redo att fortsätta
produktionen.

• Om användaren byter ut arken i tid fortsätter produktionen smidigt.
• Om användaren inte kan byta ut arken i tid stoppas produktionen och användaren ombeds att byta ut

materialet.

10.11.6.1 Säkerhetsregler

I situationen ovan är arbetszon 1 och 2 redo att fortsätta, medan arbetszon 3 väntar på materialbyte.
När arbetszon 4 är slutförd är det normala arbetsflödet att gå till nästa arbetszon som är redo och fortsätta
bearbetningen där.
Men i detta fall går transportören förbi en arbetszon där det är meningen att materialbyte ska utföras.
Körningen stoppas.
Användaren måste se till att det är säkert att fortsätta innan Start trycks in.

10.11.7.   Roterad bordsvisning

Om lagervisning/produktionsvisning roteras 90o ser användargränssnittet ut så här:
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10.11.8.   Tillvalskonfiguration för maskiner med tre bordssektioner

XL/XN/X46-bord kan konfigureras för att stödja MultiZone-konfiguration (tillval).
Dessa bord med en eller två vakuumkonfigurationer är markerade nedan:
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I illustrationerna nedan visas för X46 hur ett bord med tre sektioner kan omkonfigureras för två arbetszoner:

MultiZone-konfiguration (tillval)

Vakuumzoner på ett X46-bord Vanlig MultiZone med tre
arbetszoner

Tillvals-MultiZone med två
arbetszoner

Fördelen med MultiZone-konfiguration (tillval) är att man kan ha ett större avstånd mellan arken och att ark
som är något större än zon 1 accepteras. Zon 2 och 3 fungerar som en zon.

ANM: Denna konfiguration erbjuder inte bara stöd för XL/XN/X46-bord utan valen inaktiveras inte
för andra maskintyper. Därmed rekommenderas inte dessa inställningar för andra bordsstorlekar.

 Konfiguration

Aktivera funktionen i XL-Machine connection genom att välja "Använd MultiZone-konfiguration (tillval)":
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Ange en lämplig x-riktningsförskjutning för zon 2:

ANM: Detta alternativ är nu tillgängligt även för bord med två zoner, men förskjutningen minskar
den tillgängliga storleken i zon 2.

I det här exemplet har 900 mm lagts till och referenspunkten för zon 2 har flyttats 900 mm i +X när
MultiZone-konfiguration 2 väljs, vilket kombinerar zon 2 och 3 till en zon:

God praxis är att använda en skyddsplåt för att få goda vakuumnivåer i den kombinerade zonen.
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11.  DIREKTKOMMANDON

11.1.   Meny för direktkommandon

Menyfält->Maskin->Direktkommandon

Använd denna meny för att välja funktioner för omedelbar körning på skärbordet.
Varje menyalternativ kan konfigureras med funktionen Redigera kommandon...:

11.2.   Redigera kommandon...

Menyfält->Maskin->Direktkommandon->Redigera direktkommandon...

Menytext 1
Specificera den text som beskriver Kommando 1.
Denna text visas i Menyn för direktkommandon, rad 1.
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Kommando 1
Specificera det kommando som ska köras när rad 1 (Ctrl+1) väljs i Menyn för direktkommandon.
För en lista över de tillgängliga kommandona, se bilagan .
Du kan redigera kommandona direkt eller lägga till ett kommando med funktionen +.

Menytext 2-4, kommandon 2-4
Beskrivning liknande menytext 1 och kommando 1.

11.3.   iPC-kommandon

Använd iPC-kommandon för att förbereda:
• Direktkommandon

Transportbandets hastighet och acceleration
(%SSA)
Syntax: %SSA <hastighet> <acceleration>.
Kommando för att begränsa transportbandets
hastighet och acceleration. Värdena är i procent av
max.

Bladmatning (%SHF )
Syntax: %SHF <avstånd> <startposition>
Kommando för att flytta transportbandet det
specificerade avståndet. Startposition är alternativ.
Värde specificeras i 1/1000 mm.

i-cut Delay (I-SD)
Syntax: I-SD <tid>;
Körningen är fördröjd <tid> msec.

Arkmatarekommunikation På (I-FM 1)
Syntax: I-FM 1;
Sheet Feeder-kommunikation aktiverad.

i-cut Meddelande (I-MS)
Syntax: I-MS <meddelande>.
Visa ett <meddelande> för användaren.

Arkmatarekommunikation Av (I-FM 0)
Syntax: I-FM 0;
Sheet Feeder-kommunikation avstängd.

i-cut Park (I-PK)
Syntax: I-PK.
Flytta till Parkeringsposition.

Vakuumpump, start och stopp av (%PMP)
Syntax: %PMP <på/av>.
Kommando för att starta och stoppa
vakuumpumpen.

Referenspunktsval (%SRE)
Syntax: %SRE<1>/<X>.
Växlar mellan huvudsaklig fast referenspunkt (1)
och paneldefinierad referenspunkt (X)

Vakuumsugning, riktningsstyrning (%SUC)
Syntax: %SUC<på/av>.
Växlar mellan sugning (på) och Snabb frigöring /
Inblåsning (av)

                                                                                                                                                                                                           272 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Användarhandbok



12.  SÄKERHETSKOPIERING OCH
ÅTERSTÄLLNING

När ditt system har blivit helt konfigurerat bör du säkerhetskopiera det med hjälp av systemet
Säkerhetskopiering och återställning.
När du utför en säkerhetskopiering sparas alla viktiga parametrar i iPC, t.ex. verktygsjusteringar,
maskinkonfigurationer, förinställningar (Avancerat > Resurser) och alternativ (Redigera > Alternativ) i ett
antal filer.
Om ditt system slutar fungera korrekt eller om du oavsiktligt ändrat din konfiguration kan du enkelt
återställa alla inställningar till exakt hur de var när säkerhetskopieringen genomfördes. Säkerhetskopieringar
kan genomföras både manuellt och automatiskt.
Notera:

• En säkerhetskopiering av iPC sparar all iPC-konfiguration i ett antal filer i filsystemet.
• En säkerhetskopiering av filsystemet ligger på kundens ansvar.

För information om hur en automatisk säkerhetskopieringssekvens konfigureras, se Säkerhetskopiering .

12.1.   Säkerhetskopiera systemparametrar

Manuell säkerhetskopiering av systemparametrar

Menyfält->Avancerad->Konfigurera säkerhetskopiering...

Varje gång som manuell säkerhetskopiering utförs visas dialogen Bläddra efter fil.
Välj en befintlig mapp eller skapa en ny och klicka på OK. En mappstruktur för säkerhetskopiering skapas
under den valda mappen.
Använd denna funktion för att säkerhetskopiera ditt system innan och efter du har utfört uppgraderingar.

12.2.   Återställ systemparametrar

Återställ systemparametrar

Menyfält->Avancerad->Återställ konfiguration...

Varje gång som Återställ används visas dialogen Öppna fil.
Välj den tidsstämplade mapp du vill återställa och klicka på Öppna.
Här anger du var automatiska säkerhetskopior ska lagras: Säkerhetskopiering . Manuellt utförda
säkerhetskopieringar beror på vilken plats som valts av operatören under säkerhetskopieringen.
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Om du anropar det fristående iPC Repair tool utförs också en återställning, från den senaste
säkerhetskopiering som hittas mappen för automatiska säkerhetskopieringar.
Vi rekommenderar att du alltid säkerhetskopierar ditt system manuellt innan du genomför en återställning.
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13.  IPC-KONFIGURATIONER

Menyfält->Redigera->Alternativ

Inställningen för iPC-konfiguration är en uppsättning alternativ som specificerar vissa grundläggande
funktioner hos systemet.
Efter första installationen bör du gå igenom varje alternativ för att se till att de är korrekt inställda.
• Allmänt 275
• Produktion 277
• Uppskattning 280
• Automatiseringsenheter 280
• In-fas/ut-fas 284
• Säkerhetskopiering 286
• Språk 287
• Referenspunkter 288
• Anslutningar 291
• Jobb längre än bordet 227
• Undersides-kamera 293

13.1.   Allmänt

Menyfält->Redigera->Alternativ...->Allmänt
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Maskintyp
Information om ansluten Maskintyp.

Arbetsområdets längd:
Den uppmätta längden på arbetsområdet.

Arbetsområdets bredd:
Den uppmätta bredden på arbetsområdet.

Bord till matare-avstånd

Detta värde, som endast är relevant om en Arkmatare är ansluten, påverkar alternativet Mata till bordets
framkant i Produktionsinställning. Summan av Bord till matare-avstånd och breddparametern definierar
den matningslängd som krävs för att mata ett materialblad till framkanten av enhetens arbetsområde.

Enheter
Välj de enheter som ska användas i användargränssnittet (mm eller tum).

Hastighetsenheter
Välj de enheter som ska användas för hastigheter i användargränssnittet.

Standard Spår-/ådrings-riktning
I listrutan väljer du om du vill ange en standard för Spår-/ådrings-riktning.
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Behåll jobbets historik

Ta bort jobb från historiken efter
Specificera hur länge ett slutfört jobb sparas i historiken.
Standardvärdet är 7 dagar.
Det maximalt tillåtna värdet är 30 dagar.
Ett stort antal jobb i historiken kan öka uppstartstiden för iPC.

13.1.1.   Historik

Listan över mina jobb har flikar för Aktiva jobb och Historik. Alla historikjobb lagras på fliken Historik, som
alltid är tillgänglig när Behåll jobbhistorik är aktivt. (Alternativet Visa historik har tagits bort i iPC 2.6).

13.2.   Produktion

Menyfält->Redigera->Alternativ...->Produktion
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13.2.1.   Läs registreringsmarkeringen längst bort först

Definiera lässekvensen för registreringsmarkeringar:

Välj bort
Normal sekvens.

Välj
Sekvensen är:

1. Läs registreringsmarkeringen i den mest avlägsna X-positionen.
2. Läs resterande Registreringsmarkeringar med den normala sekvensen.
Denna funktion förbättrar beräkningen av placering och rotation av kurvor på stora blad, men det ökar
körningstiden.

Storlekstolerans för registreringsmarkering
Ange i % den tillåtna storlekstoleransen.
Denna parameter definierar den accepterade storlekstoleransen för alla efterföljande regmarkeringar
baserat på den uppmätta storleken på den första regmarkeringen. Värdet representerar en +/- procentandel
för den första regmarkeringen.
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Exempel: iPC mäter storleken på den första regmarkeringen som 6 mm. Om toleransen är inställd på 25 %
innebär det att alla övriga regmarkeringar måste vara 4,5 mm–7,5 mm. Eventuella regmarkeringar som faller
utanför detta intervall avvisas.
Detta är en bra funktion för att undvika falska avläsningar av regmarkeringar på jobb med rörig grafik eller
röriga mönster.

13.2.2.   Stega X-axel före Y-axel

Definiera prioritet för Stega och upprepa:

Bortvald
Hela kolumnen (Y) kommer att köras först innan rörelse sker till nästa kolumn.

Vald
Hela raden (X) kommer att köras först innan rörelse sker till nästa rad.

13.2.3.   Bryt långa linjer

Denna funktion delar upp en (lång) linje i segment med specificerad längd.
Genom detta förbättras kompensationen.
Ett exempel:
Du ska skära ut en stor rektangel i ett flexibelt material, med höga krav på uppriktning för Skriv ut till
skärning.
Med endast kompensering för hörnen i rektangeln är resultatet inte optimalt, oavsett ett högt antal
registreringsmarkeringar.
Kortare linjer möjliggör en noggrannare inriktning av Skriv ut till skärning.

ANM: Detta är endast användbart när Full kompensation används.

Maximal längd
Ange den maximala tillåtna längden vid delning av långa linjer.

Åsidosätt offset för MultiZone-produktion
Detta alternativ aktiverar eller inaktiverar offset-parametern för zonposition, vilket specificerar offset
för X-riktningen mellan första och andra zonen. För mer information om MultiZone-produktion, se 
Flerzonsproduktion 253 .

13.2.4.   Automatisering

När Automatisering och Kontrollera verktyget regelbundet är ikryssade är Automatisering-funktionen
tillgänglig på produktionsfliken. Denna inställning gör så att verktygshöjd mäts automatiskt vid det intervall
som valts.

ANM: Denna automatisering-funktion är endast tillgänglig för XP- och C-serien, inte för X-serien.

                                                                                                                                                                                                           279 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Användarhandbok



13.3.   Uppskattning

Menyfält->Redigera->Alternativ...->Allmänt

Ändra dessa parametrar för att finjustera Jobbuppskattningar:
• Manuell hantering mellan bord - Den tid som lagts ned när går från ett Bord till nästa.  Om bord 108 .
• Förbereda bordet - Lägg till extra tid för förberedelse.
• Slutlig hantering - Lägg till extra tid för bearbetning av jobbet.
• Visa total produktionstid - välj detta om förberedelse av ett jobb, som angivet här, ska tas med i

uppskattningarna som visas i Mina jobb.

ANM: Uppskattningen är baserad på Beställda kopior , inte antalet kopior som specificeras i
Produktionsinställning.

13.4.   Automatiseringsenheter

Menyfält->Redigerat->Alternativ...->Automatiseringsenheter
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 I-SF-matare

iPC kan kommunicera med en Arkmatare via en seriell ledning.

För att upprätta kommunikation mellan iPC och din matare, följ dessa instruktioner:

1. Anslut mataren till din dator via en tillgänglig seriell COM-port, eller USB-till-seriell-adapter.
2. Från Windows Enhetshanteraren, hitta inställningarna för COM-porten för den port som sheet feedern

är ansluten till.
3. Ändra inställningarna till: COM-portnummer: Enligt vad som anges i (2), Bitar per sekund: 9600,

Databitar: 8, Paritet: Udda, StopBits: 1, Flödeskontroll: Ingen
4. Ställ in parametrarna i dialogen Feeder-anslutning så att de matchar de motsvarande värdena i din

Device Manager.
5. Aktivera iPC-kommunikation på pekskärmen på din arkmatare.
6. Öppna fönstret för iPC-konfiguration och kontrollera att matare-alternativet finns tillgängligt. Om det
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inte är det, kontakta din iPC-återförsäljare och be om en uppgradering av licensen.

 I-BF-matare

iPC kan styra en i-BF Board Feeder och en i-MS Material Stacker via en ethernet-anslutning.
För att ansluta ett matar- eller ett matar- och staplarsystem, följ dessa instruktioner:
1. Välj i-BF Feeder som automatiseringsenhet i rullgardinslistan. IP-adress för matar- och staplarsystemet,

192.168.50.101 visas i avläsningsfältet.
2. Om en stacker också är ansluten tillsammans med feedern, kryssa i kryssrutan Använd stacker, och se

till att kryssrutan inte är ikryssad om det inte finns någon stacker.
3. Ytterligare information behövs om en stacker är ansluten.

a Om en staplare är monterad på ett utökat bord på skärbordet, bocka för kryssrutan Utökat bord
monterat.

b Om en staplare är monterad direkt på skärbordet (standard), se till att kryssrutan Utökat bord
monterat inte är förbockad.

För att köra ett jobb med staplaren monterad direkt på skärbordet behöver systemet konfigureras
korrekt. Detta görs genom att klicka på knappen Ställ in staplarpositioner. I dialogrutan som öppnas
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visas rekommenderade positioner för att uppnå största materiallängd eller minsta matningstid/största
vakuumtäckning för simultanläge.
I avsnittet längst ner i dialogrutan visas upptäckt och förväntad version av PLC-programvaran i matar-/
staplarsystemet. En varning visas om dessa står i konflikt. PLC-konfigurationen kan även säkerhetskopieras
och återställas härifrån.
Information om hur staplaren konfigureras och hur produktionslägena matare och staplare används finns i
användarhandboken för skärbordet.

 Robotiseringsautomatisering

• IP-adress är adressen för ethernet-anslutningen till den PLC som servar roboten.
• Port är portnumret som används för samma anslutning.
• Dynamic gripper ska normalt väljas förutom för vissa prerelease-installationer.
• Flerzonsgripdon ska normalt vara valt. Undantag är konfigurationer där gripdonet täcker hela bordets

arbetsområde (en zon).

 Mermaid Flexo-automatisering
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iPC kan få kommandon om att köra Flexo-skärningsjobb i automatiserat läge från en server med den angivna
IP-adressen. Anslutningen kan testas med knappen Testa anslutning.

13.5.   In-fas/ut-fas

Menyfält->Redigera->Alternativ...->In-fas/ut-fas
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Funktionen In-fas/Ut-fas används primärt för fräsning.
Genom att lägga till In-fas/ut-fas till en kurva öppnas och förlängs kurvan dynamiskt vid produktionen så att
skärningen börjar och slutar innanför eller utanför vägen.
Detta är viktigt vid fräsning eftersom den första borrningen ner i, och det slutliga lyftet upp ur materialet kan
ge skärresultat som inte är konsekventa med resten av detaljen.
För information om hur In-fas och/eller Ut-fas används, se:
1. Kurvmodifieringar .
2. Kurvpunktsmodifieringar .
I dialogen för In-fas/ut-fas som beskrivs här, ange standardvärden som ska användas när In-fas och/eller Ut-
fas används.
Följande parametrar är tillgängliga:

Ta bort alla In-faser och Ut-faser
När detta är valt tas alla In-faser och Ut-faser bort från Jobbet.

Lägg till In-faser
In-faser läggs till i kurvor som standard.

Lägg till Ut-faser
Ut-faser läggs till i kurvor som standard.
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Utvändiga kurvor
In-faser och ut-faser läggs till utsidan på kurvan/kurvorna som de ska användas på.

Invändiga kurvor
In-faser och ut-faser läggs till insidan på kurvan/kurvorna som de ska användas på.

Beror på verktyg
Både insides eller utsidesposition samt radien på in-faser och ut-faser beror på verktygsparametrarna i
dialogen Redigera lager för lagret/lagren på vilka de avsedda kurvorna finns.

Lead-in-radie/ Lead-out-radie
In-faser och ut-faser genereras alltid som absoluta cirkelbågar, där radien definierar storleken.
Radien ska vara tillräcklig stor med hänsyn till diametern på fräsverktyget.

Visa denna dialog när In-fas/ut-fas används
När det här är valt visas denna dialog när In-faser och Ut-faser används från dialogrutorna Redigera kurva
och Redigera kurvpunkt.

13.6.   Säkerhetskopiering

Menyfält > Redigera > Alternativ > Säkerhetskopiera
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Använd denna dialog för att konfigurera automatisk säkerhetskopieringssekvens.
För Säkerhetskopiering av system, välj att automatisk säkerhetskopiering ska utföras Varje dag, Varje vecka
eller Varje månad.
För att undvika att fylla din hårddisk, kan du ange ett maximalt antal tillåtna säkerhetskopior innan ett
varningsmeddelande visas.
Om det finns flera användarkonton på datorn ska en säkerhetskopieringsplats vara en mapp som alla har
tillgång till, på en central server eller till exempel C:\Users\Public\Documents\Kongsberg_backup.
För mer information, se Säkerhetskopiering och återställning .

13.7.   Språk

Menyfält->Redigera->Alternativ...->Språk
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Windows standardspråk
Det språk som används i Användargränssnitt är som standard språket för Windows operativsystem.

Annat språk
Välj detta alternativ om:

1. Ditt språk i Windows stöds inte av iPC.
2. Du föredrar att välja ett annat språk.
Välj önskat språk från motsvarande rullgardinslista och klicka på OK.
Starta om iPC för att aktivera den nya språkinställningen.

ANM: För att text ska visas korrekt i Maskinanslutnings-delen av iPC även på språk som inte är
begränsade till Unicode-teckenuppsättningen (som kinesiska och ryska) måste följande inställningar
utföras i Windows kontrollpanel: Region och språk - Format-fliken - Välj korrekt format. På
Administration-fliken: Ändra systemets plats.

13.8.   Referenspunkter

Menyfält->Redigera->Alternativ...->Referenspunkter
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Om Referenspunkter
Referenspunkter används för att positionera ett jobb på bordet.
För det aktuella jobbet har den valda referenspunkten koordinaterna X=0, Y=0.

13.8.1.   Huvudreferenspunkt

Huvudreferenspunkt (R) är en fast Referenspunkt på bordet.
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Du kan välja den från listan över referenspunkter i dialogen, men du kan inte modifiera eller ta bort denna
referenspunkt.

13.8.2.   Användardefinierade referenspunkter

Skapa användardefinierade referenspunkter

1. Klicka på knappen Ny för att skapa en ny Användardefinierade referenspunkt.
2. Mata in namnet på referenspunkten i redigeringsfältet Namn.
3. Ställ in referenspunktens position efter:

a Mata in X/Y-koordinater i fälten Position i dialogrutan.
Koordinaterna är i förhållande till huvudreferenspunkten.

b Klicka på knappen Uppdatera för att ställa in koordinaterna för referenspunkten i aktuell
laserposition.

Klicka på OK för att aktivera inställningen för den nya referenspunkten.

Radera en Användardefinierade referenspunkt

1. I listan över referenspunkter, markera den Användardefinierade referenspunkt som du vill radera.
2. Klicka på Radera.

Panelreferenspunkt
Panelreferenspunkt är en specialversion av användardefinierade referenspunkter.
Den väljs från listan över referenspunkter i dialogen.
Du kan ställa in Panelreferenspunkt på tre olika sätt:

1. Mata in X/Y-koordinater i fälten Position i dialogrutan.
Koordinaterna är i förhållande till huvudreferenspunkten.

2. Klicka på knappen Uppdatera för att ställa in Panelreferenspunkt i aktuell laserposition.

3.

Tryck på Ställ in referenspunkt.
Panelreferenspunkt ställs in på aktuell laserposition.
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13.9.   Anslutningar

Menyfält->Redigera->Alternativ...->Anslutningar

Kongsberg Hub:

Resursdatabas:

Skicka in mapp:

Adress/plats för Kongsberg Hub, resursdatabasen och sändningsmappen definieras. Vi rekommenderar att
"Använd standardanslutningar" används för alla.

Batchsändningsmapp:

En batchsändningsmapp (tillval) för batchproduktion kan definieras här. Se beskrivningen i  Batchproduktion
242 .

ANM: Filer som placeras i sändningsmappen läggs automatiskt till i Mina jobb.
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Målnamn för filbatch

Filer som skickas till batchsändningsmappen samlas i en batchfil som visas i listan över mina jobb. Namnet
på filen börjar med det som anges här.

13.10.   Jobb längre än bordet

Menyfält->Redigera->Alternativ...->Jobb längre än bordet

Vissa standardinställningar kan ändras för Jobb längre än bordet.
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13.10.1.   Kompensera för skiftning under matning

Dessa alternativ används för Jobb med Registreringsmarkeringar som produceras med Kompensationstyper
som använder exakt storlek, exklusive Full kompensation och Linjär kompensation.

Denna funktion kompenserar för onoggrannhet eller förflyttning/öppning under Transportbandsmatning
för att säkerställa bättre uppriktning av Skärlinjer mellan sektioner (skarvar). Detta görs genom att jämföra
positioner för Regmarkeringar som läses två gånger, före och efter Transportbandsmatning. Därför
kan delningslinjer behöva justeras för att se till att det finns en Registreringsmarkering nära bakom en
delningslinje.
Se  Alternativ för Jobb längre än bordet 229  för mer information.

Kompensationen kan kontrolleras individuellt för X- och Y-riktningen;
• Längs med bordet (X), för att användas om det finns små förskjutningar i X-riktningen så att skärlinjer

kan fogas ihop.
Om denna funktion används kan den sista skärningens storlek ändras, så därför rekommenderar
vi den inte. Den ska bara användas om det finns en stor förskjutning i X på grund av en ej perfekt
Transportbandsmatningslängd.

• Mot bordet (Y), för att användas om det finns små förskjutningar i Y-riktningen så att skärlinjer kan
fogas ihop bättre mellan bordsramarna. De flesta transportband rör sig något åt vänster och höger i Y-
riktningen under matningen och är därför aktiverad som standard.
Om mycket material rör sig i Y, eller krympning i Y under matning, är det bättre att stänga av denna
funktion.

13.10.2.   Dela upp Jobb i ramar

• Läs alla tillgängliga regmarkeringar
iPC läser alla tillgängliga regmarkeringar som är tillgängliga i arbetsområdet, även om delningslinjen är
inställd på en liten sektion. Använd denna funktion för att bättre uppskatta den totala rotationen och
utdragningen, men det ökar den totala produktionstiden något.

• Skär den kortaste ramen först
Som standard delar denna funktion ett Jobb som är längre än bordet, med den minsta sektionen först,
under en automatisk delningsberäkning. Aktivera denna funktion om den minsta sektionen ska skäras
först, och inaktivera den om den minsta sektionen ska skäras sist.

Normalt ska den minsta sektionen inte skäras sist, eftersom med en liten sektion sist finns det risk för att
materialets vikt får materialet att glida av bordet även om vakuumet är på.

Om materialet kan töjas mycket är det bästa att inte låta den sista sektionen vara Full bordsstorlek,
eftersom det kan skapa ett behov att skära utanför det arbetsområde som kan nås.

13.11.   Undersides-kamera

Menyfält->Redigera->Alternativ...->Undersides-kamera
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iPC kan kommunicera med och ta emot bilder från tillvalssystemet Undersides-kamera via den angivna IP-
adressen. Anslutningen kan testas med knappen Testa anslutning.

13.11.1.   Finjustera systeminställningar i bladprofilen

Om bilden är för mörk, eller om det förekommer en konstant offset på alla jobb, kan finjustering vara
nödvändig. Inställningarna för undersides-kamera är tillgängliga från Alternativ->Undersides-kamera-
>Systeminställningar för Undersides-kamera

                                                                                                                                                                                                           294 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Användarhandbok



Dialogrutan Inställningar för Undersides-kamera

Inställningar
• Systemreferenshörn - Längst ned till höger eller Högst upp till höger

• Detta är hörnet där iPC gör sin mätning.
• Allt refereras till från detta.

• X-offset - Offset i mm
• Y-offset - Längst upp till höger - Offset i Y vid användning av hörnet längst upp till höger som

offsetdetekteringshörn
• Y-offset längst ned till höger - Offset i Y vid användning av hörnet längst ned till höger som

offsetdetekteringshörn
• Skala X och Skala Y - manuell linjär skalningskompensation

• 0,0 är ingen skalning
• 0,001 - skala ett 2 000 mm/78,74 tum. brett blad 2 mm/0,08 tum.
• Kräver att utskriftsrotationsläge 5 väljs (kontakta Kongsbergs servicetekniker för instruktioner).

• Rotationsoffset - grader av rotation för bladet.

13.11.1.1 Kamerakonfiguration
Den grundläggande riktlinjen är att ljusare bilder är bättre.

Exponering: 500–3 000, detta är slutartiden. Högre värden ger längre exponeringstider och ljusare bilder.
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Gamma är en bildförbättringsfaktor - standardvärdet är 600 - intervallet är 400 till 1 000. Ett lägre värde
förbättrar dynamikomfånget för bilden, men en del kontrast går förlorad då.

Förstärkning: ökad förstärkning ger en ljusare bild, men använd Gamma och Exponering först eftersom
förstärkningen ökar bruset i bilden.
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14.  MASKINANSLUTNING OCH
KONFIGURERING

Från Windows Aktivitetsfältet, öppna Maskinanslutning genom att klicka på vänster musknapp. (Höger
musknapp öppnar en dialogruta med underhållsinformation).
Följande menyalternativ är tillgängliga:

• Maskinkonfiguration
• Verktygskonfiguration
• Servicemeny
• Om maskinanslutning...
• Avbryt

ANM: Dessa funktioner täcker grundläggande systeminställningar, som normalt utförs en gång.

Ska endast skötas av utbildad personal.
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14.1.   Maskinkonfiguration

14.1.1.   Hårdvarukonfiguration

Maskinanslutning->Maskinkonfiguration->Hårdvarukonfiguration
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2 vakuumpumpar
Specificera om detta system är konfigurerat med 2
vakuumpumpar.

Använd pumpar för Blow Back
Detta system är konfigurerat med 2
vakuumpumpar och dessa pumpar tillhandahåller
Inblåsning.

Vakuuminställning
Från denna dialog, välj den hårdvarukonfiguration
för vakuum som du har på ditt skärbord; antalet
vakuumsektioner.

Transportband/Bordslinjaler
Specificera om transportband, bordslinjaler eller
inget av detta är monterat på systemet.

Användarpanel
Specificera positionen på användarpanelen.
Denna information definierar joggriktning för
joggknapparna på användarpanelen.

Kamerainställning
Gå till dialogen Kamerainställning.
Mer informations finns i  Kameraoperationer 308
.

Kommunikation
Ansluten via seriell eller TCP-kommunikation.
För seriell: Välj COM-port
Alternativet långa CAN-kablar aktiverat/inaktiverat

Inställning av fräs
Gå till dialogrutan för inställning av fräsning.

Se användarhandboken för skärbordet för mer information om dessa inställningar.

14.1.2.   Inställning

Maskinanslutning->Maskinkonfiguration->Inställning
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Vakuum/Inblåsning
Specificera installerad lösning för Vakuum/Blow Back.

• Standard inblåsning med fläkt
Inblåsning utförs av en separat fläkt.

• Vakuumbaserad inblåsning
Inblåsning utförs av vakuumpumpen

Jogghastighet
Specificera låg och hög jogghastighet som ett procentvärde av den maximala hastigheten.

Inkrementell joggning
Specificera stegstorlek för låg och hög inkrementell joggning

Dela bladmatning
Normalt utförs en materialmatning som en kontinuerlig rörelse.
Välj detta alternativ för att dela upp materialmatningen i två separata rörelser.
Användbart för att undvika oönskade säkerhetsstopp för vissa materialstorlekar.
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Bladmatningskorrigering
Lägg till ett korrigeringsvärde.
Ett positivt värde kommer att öka rörelsen.

Transportbandets hastighet
Specificera transportbandets hastighet som en procentsats av maximalt tillåten hastighet.
För optimal matning kräver vissa material en reducerad hastighet på transportbandet.

Transportbandets acceleration
Specificera transportbandets acceleration som en procentsats av maximalt tillåten acceleration.
För optimal matning kräver vissa material en reducerad acceleration på transportbandet.

Läge kalibrering av verktygshöjd
Välj kalibreringsläge:

• Manuell justering - använd det manuella tillvägagångssättet för kalibrering av verktygshöjd.
• Automatisk mätning - använd X-pad för kalibrering av verktygshöjd. Endast för maskiner med X-pad.
Notera: Maskiner i XP- och C-serien har endast automatisk mätning via mätningsstationen.

Standard
Alla parametrar är inställda till sina fabriksinställningar.

Se användarhandboken för skärbordet för mer information om dessa inställningar.

14.1.3.   Installation

Maskinanslutning->Maskinkonfiguration->Installation
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Ställ in huvudreferensposition
Använd guiden Ställ in referenspunkt.
Följ guidens instruktioner.
Notera: Utför denna funktion för alla verktygshållare.

Registrera bordsstorlek
Använd guiden Registrera bordsstorlek.
Följ guidens instruktioner.

Justera vinkeln X1 till X2
Använd guiden justera vinkeln X1 till X2.
Följ guidens instruktioner.

Ställ in Linjalens position
Använd guiden Ställ in linjalens position.
Följ guidens instruktioner.

Mappa bordsskivans yta
Använd guiden Mappa bordsskivans yta.
Kör ovanpå vakuumbordet, inget skärunderlägg eller transportband.
Följ guidens instruktioner.

Bordsskivans referens
Uppdatera bordsskivans nivåmätning i aktuell laserpekarposition.
Mät i överkant på skärunderlägg; inget material.
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Kalibrera mätningsdyna
Använd guiden Kalibrera mätningsdyna.
Följ guidens instruktioner.

Justera mätningsstationens position
Bord i XP- och C-serien har en guide för att justera mätningsstationen.

Se användarhandboken för skärbordet för mer information om dessa inställningar.

14.2.   Verktygskonfiguration

Maskinanslutning->Verktygskonfiguration

Identifierade verktyg
De verktyg som för närvarande sitter monterade på skärbordet visas.

Välj ett verktyg
Med hjälp av alternativknapparna, välj det verktyg som du vill uppdatera.

Identifiera verktyg
Genomför en sekvens för Verktygsidentifiering.
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14.2.1.   Justera aktivt verktyg

14.2.1.1 Allmänt
Verktygsjustering genomförs med hjälp av guider.
Alla verktyg måste justeras i den verktygshållarposition som de kommer att användas i.
Vi rekommenderar att använda ett ark kvalitetskartong eller wellpapp för att utföra dessa guider.

14.2.1.2 Om justeringar
Verktygshöjd

Verktygsspetsen ska vidröra ytan på skärunderlägget.

Fördröjningsinställning
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Knivens fördröjning beror på bladadaptern.

Rotationsjustering 

Justera verktygsvinkeln tangentiellt mot förflyttningsriktningen.

Justering av centrumförskjutning

Justera verktyget i sidled tills det är centrerat.

Justering av centrumförskjutning

Justera verktyget i sidled tills det är centrerat.

Manuell justering

Ett alternativ för manuell justering är också tillgängligt, för vinkel- och centrumförskjutning.

Kamerakalibrering

                                                                                                                                                                                                           305 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Användarhandbok



Kompensera för kameraförskjutning och linsförvrängning.
Mer informations finns i  Kameraoperationer 308 .

V-notch-vinkelkalibrering

Justering av V-notch-vinklar kan göras för att kompensera för mekaniska förskjutningar.

Förskjutningsjustering 

Justera förskjutningen i förhållande till laserpekaren.

Mer information om verktygsjustering finns i användarhandboken för skärbordet.
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14.2.2.   Mer

Dialogen Mer innehåller val för att Ignorera, Radera eller Lägga till i Verktygslistan.
Verktygslistan innehåller Verktyg som du kan välja för tillgängliga Verktygspositioner.

Ignorera automatisk verktygsidentifiering
Ignorera automatisk verktygsidentifiering kan användas när Automatisk verktygsdetektering misslyckas
och manuellt verktygsval är nödvändigt.
Om Ignorera automatisk verktygsidentifiering är valt, kvarstår Verktygsinställning oförändrad efter:

• Sekvensen Bordets nollpunktsposition
• Funktionen Identifiera verktyg

Radera verktyg
Använd Radera verktyg när ett verktyg inte längre används.
Det raderade verktyget kommer inte längre att vara tillgängligt i Verktygslistan i dialogen Redigera lager.

Lägg till verktyg
Använd Lägg till verktyg för att

• Lägga till nya verktyg
• Lägga till verktyg som misslyckas under Automatisk verktygsdetektering
Verktyget läggs till i verktygslistan.
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14.3.   Kameraoperationer

14.3.1.   Visa kamera

Menyfält->Maskin->Visa kamera

Maskinpanel->Visa kamera

Använd denna funktion för en omedelbar kontroll
av kamerabilden.

Testa kameradetektering:
• Välj typen av detektering från rullgardinsmenyn.
• Placera ett lämpligt material i kamerabilden.
• Den detekterade registreringen markeras.
• Den gröna stapeln under bilden indikerar

kvaliteten på detektionen.

14.3.2.   Kamerainställning

Maskinanslutning->Maskinkonfiguration->Hårdvarukonfiguration->Kamerainställning
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Förutsättningar:
• Kameran måste vara synlig som en avbildningsenhet från Enhetshanteraren.
• Nödvändiga drivrutiner för kamerans måste vara installerade (Epix drivrutin om i-cut-kamera används).

• Om en i-cut-kamera används, välj Lägg till i-cut-
kamera.

• I listan över kameror, välj den som är ansluten
• Välj Redigera

• Ge kameran ett lämpligt namn
• Välj typ av kamera (Verktygshuvud, In-stack)
• Välj OK för att spara dina inställningar.
Det anslutna verktygshuvudet markeras med en (*)
före namnet.

14.3.3.   i-kamera-konfiguration

Maskinanslutning->Maskinkonfiguration->Hårdvarukonfiguration->Kamerainställning

Om ditt system är utrustat med i-Camera finns några ytterligare funktioner tillgängliga:
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• Uppdatera vyn.
• Välj den aktuella kameran.
• Välj Redigera.

Från denna dialog kan du:
• Namnge kameran.
• Välja typ av verktygshuvud.
• Välja verktygshuvud.
• Välj Aktivera avancerade inställningar för att

justera parametrar.

Notera:
Innan du justerar, se till att kamerans höjd är
korrekt:
Tryck på Verktyg ner, manuellt för att flytta
kameran till korrekt position.
Tryck på OK för att slutföra.

Bildkvalitet
Justera och testa inställningar för att erhålla stabila
och noggranna registreringsmarkeringar.
Notera: Justering av Kamerainställningar är också
tillgänglig från Registreringsdialogrutan .

Insamlingsläge
Välj Minimera reflektioner för att använda den
interna kamerabelysningen (standard).
Välj Minimera skuggor för att eliminera fel
orsakade av skuggor.
Välj Ingen belysning för att stänga av den interna
kamerabelysningen.

Konfigurera firmware (markerat i illustrationen)
Kamerans firmware behöver initieras. Detta görs
normalt i fabriken, men krävs för konfiguration
av en ny kamera eller för en gammal kamera vid
uppgradering direkt från iPC-versioner före 2.4.0.

14.3.4.   Förskjutningsjustering

Maskinanslutning->Verktygskonfiguration->Justera aktivt verktyg->Förskjutningsjustering
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Två inledande steg är obligatoriska:
• Slutför Förskjutningsjustering mellan

Laserpekare och alla verktygspositioner.
• Välj ett verktyg, gärna ett knivverktyg, som

gemensamt referensverktyg mellan Laserpekare
och Kamera.

Välj Förskjutningsjustering och slutför guiden.

14.3.5.   Kamerakalibrering

Maskinanslutning->Verktygskonfiguration->Justera aktivt verktyg->Kamerakalibrering
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För denna procedur, använd samma
referensverktyg som i det föregående kapitlet.

Välj Kamera och Justera aktivt verktyg
Följ instruktionerna i guiden, steg för steg.

Välj Kamerakalibrering.

Följ stegen i guiden:
1. Välj referensverktyg, helst samma verktyg som

användes vid föregående förskjutningsjustering.
2. Placera ett tunt material på bordet.
3. Fixera arket med Vakuum på.
4. Jogga laserpekaren till lämplig position på

arket.
5. Tryck på Start för att skapa

referensmarkeringen.

                                                                                                                                                                                                           312 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Användarhandbok



Medan arket hålls på plats med vakuum på, utför
följande:
1. Jogga bort verktygshuvudet.
2. Avlägsna försiktigt utskärningen från

referensmarkeringen.
3. Tryck på Nästa.

1. Kontrollera att markeringen detekteras korrekt.
2. Tryck på Nästa.
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Guiden Kamerakalibrering slutförs nu.
Korrekt slutförande indikeras såsom visas.
Tryck på Slutför.

Tryck på Stäng för att avsluta proceduren.

Notera: Kameravy orienteras efter Lagervisning/
produktionsvisning .

14.4.   Servicemeny

Notera:
Funktionerna i Servicemenyn finns endast tillgängliga för certifierad servicepersonal.
De är inte avsedda för bordsanvändare.

14.4.1.   Meddelandedisplay

Maskinanslutning->Servicemeny->Meddelandedisplay
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Popupfönster vid varningar
Välj om du vill att meddelandedisplayen ska visas för alla varningsmeddelanden.
Felmeddelanden visas alltid.

Alltid överst
Välj om du vill att meddelandedisplayen ska visas överst på ditt skrivbord.

Logga meddelanden
När funktionen är aktiverad kommer alla meddelanden att loggas för senare utvärdering.
Användbar för felsökning.

Visa
Specificera på vilken nivå som meddelanden ska visas:

• Alla – alla typer av meddelanden visas.
• Endast viktiga
• Endast kritiska

14.4.2.   Minnesdumpning

Maskinanslutning->Servicemeny->Minnesdumpning

Starta applikationen Minnesdumpning.
Ska användas för underhåll av programvara.
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Se Användarhandbok för hårdvarutest för mer information

14.4.3.   Positionsdisplay

Maskinanslutning->Servicemeny->Positionsdisplay

Se användarhandboken för skärbordet för mer information.
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14.4.4.   Visa vakuum-dialogruta

Välj Vakuumzoner lämpliga för Öppnat jobb.
Notera: Denna dialogruta är tillgänglig från: Maskinpanel->Vakuumzoner

14.4.5.   Emulera användarpanel

Maskinanslutning->Servicemeny->Emulera användarpanel

En funktion för Underhåll av programvara.

14.4.6.   Välj verktygshållare

Maskinanslutning->Servicemeny->Välj verktygshållare

                                                                                                                                                                                                           317 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Användarhandbok



Välj verktygshållare för test.
Denna funktion är endast tillgänglig när iPC är frånkopplad från skärbordet.

14.4.7.   Positions-/rakhetsmätning

Maskinanslutning->Servicemeny->Positions-/rakhetsmätning

Positions-/rakhetsmätning är en funktion som endast är till för certifierad servicepersonal.
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14.5.   Om maskinanslutning...

Systemversion
Versionsnummer och datum för installerad
programvara.

Maskinstorlek
Maskinstorlek som erhållits av funktionen
Registrera bordsstorlek

Maskintyp
Maskintyp för det anslutna skärbordet.

Arbetsområdet alla verktyg
Nominellt arbetsområde tillgängligt för alla verktyg
som är monterade i verktygshållaren.

Maskinens serienummer
Serienummer, sex siffror som angavs när iPC
installerades.

Max acceleration %
Maximal acceleration för det anslutna skärbordet.

14.5.1.   Underhållsinfo

14.5.1.1 Aktuell status

Datum
Dagens datum.

Första gången den startats
Det datum då den startades första gången.

Körtid
Det totala antalet timmar som maskinen har körts
(producerat).

Totalt producerade blad
Totalt producerade blad.
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14.5.1.2 Underhåll

Datum
Datum när senaste underhåll utfördes.

Av
Initialer på personer som utförde senaste
underhållsarbete.

Körtid
Drifttidmätarens visning när senaste
underhållsarbete utfördes.

Sedan senaste underhåll
Antalet körtimmar sedan senaste underhållsarbete.

14.6.   Avbryt

Använd denna funktion för att avsluta anslutningen till skärbordet.

För att ansluta igen: Menyfält->Maskin->Anslut

14.7.   Loggning

14.7.1.   Allmänt

14.7.1.1 Bug-rapport
En Bug-rapport bör bestå av:
• En detaljerad steg-för-steg-beskrivning av vad som inträffat.
• Om den hittas hos kund, även en bekräftelse på att felet kan reproduceras i labbet.
• Ibland kan en beskrivning av det förväntade beteendet också vara till hjälp.
• En .zip-fil av loggmappen, med minst filerna:
• • i-cut Production Console.log

• iPcDeveloperLog.txt
• Last KB ACM file.log
• Last KB Mat file.log
• MCDeveloperLog.txt.

14.7.2.   Loggalternativ

Menyfält->Avancerad

Ctrl + Alt + Shift + L
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Dessa alternativ är främst tillgängliga för personal
från Kongsberg.
Om dessa parametrar ändras kan det påverka
systemets prestanda.
Alla modifieringar här ska utföras i samarbete med
personal från Kongsberg.

Från denna dialog, specificera loggnivån.
Starta om iPC för att aktivera logginställningar.
Standardinställningen är alltid Servicelogg.
Initiering av en logg bör endast utföras på begäran av personal från Kongsberg.

14.7.2.1 Procedur
För att kalla upp loggning:
I dialogrutan Logginställningar, markerar du Använd integrerat loggningssystem samt Logga till fil.
För att reducera loggfilens storlek, gör så lite som möjligt:
• Starta iPC.
• Utför ett test och ingenting annat.
• Stoppa iPC.
• Zippa loggmappen och kopiera den till din server.

Noteringar:
• Loggtyp Debug eller Trace kommer allvarligt att påverka prestandan och bör endast användas under en

kort tid. 
• Lämna aldrig en maskin i någon annan inställning än Servicelogg.
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15.  INSTALLERA PROGRAMVARA

15.1.   PC-inställning

Följ dessa instruktioner för att ställa in PC:n innan programvara installeras.

15.1.1.   Energialternativ

Öppna Energialternativ från Kontrollpanelen:

Ändra inställningar i enlighet med bilden nedan.
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Ändra Energialternativ i enlighet med de fyra bilderna nedan.

15.1.2.   Inaktivera Dell-uppdatering

Drivrutiner och bios för Dell (monitor) kan ställas in för automatiska uppdateringar. Om du skriver Dell i
sökfältet i på aktivitetsfältet kan du få tillgång till Dell Command Update eller Dell Client System Update. Om
några av dessa kommandon är tillgängliga, öppna dialogrutan och välj Endast manuella uppdateringar.
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15.1.3.   Windows 10 med i-cut-kamera

 PCI Express Card/frame grabber-programvara finns inte på datorer som startas upp
 snabbt

PIXCI® SV7-frame grabbers behöver några ögonblick efter uppstarten innan de kan identifiera sig för
operativsystemet. På vissa datorer som startas upp snabbt kanske operativsystemet inte hittar kortet, så
kortets drivrutin laddas inte.
På vissa datorer kanske PIXCI®-frame grabbers inte detekteras efter en "hård" återstart (datorns ström
stängs av och slås på igen), men de detekteras efter en "mjuk" återstart (utan att strömmen till datorn slås
på och av). På vissa andra detekteras inte frame grabbers efter en mjuk återstart.
På vissa datorer med Windows 10 kan PIXCI®-frame grabbers detekteras efter en mjuk återstart, men inte en
hård. Om "Aktivera snabb start" inaktiveras i Windows (under Kontrollpanelen, Energialternativ) möjliggörs
detektering efter en hård återstart.

 Inaktivera snabb start

1. Öppna Energialternativ från Kontrollpanelen.
2. Klicka på länken Förändra strömbrytarnas funktion på vänstra sidan.
3. Klicka på länken Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga längst upp.
4. Svara Ja/OK på alla säkerhetsvarningar.
5. Välj Ändra vad strömbrytarna gör. Se bilden nedan:
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Tillämpa följande inställningar och bekräfta:

• När jag trycker på strömknappen: Stäng av
• När jag trycker på viloknappen: Stäng av displayen
• Aktivera snabb-start: Ej markerad
• Försätt i viloläge: Ej markerad
Efter att du har klickat bort Aktivera snabb start så stängs systemet verkligen av vid nästa avstängning om
det finns ett problem som det som nämns ovan.

 Om alternativet att stänga av snabb start inte är tillgängligt kan den vara nödvändigt att
 ändra registernyckeln.

ANM: Notera att extra försiktighet krävs när registernyckeln konfigureras då det kan orsaka andra
problem med systemet.

1. Skriv in regedit i sökfältet på aktivitetsfältet och öppna registerverktyget. I vänstra delen av
registerfönstret, leta rätt på HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Power.

2. Titta om HiberbootEnabled finns tillgänglig i den högra rutan. Om inte måste det skapas genom att
klicka på högra musknappen och välja Nytt och klicka på 32-bitarsvärde DWORD.

3. Ersätt det med ordet HiberbootEnabled under kolumnen Namn. Datavärdet måste vara noll (0) som
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representerar att Snabb start är avstängt.
4. Starta om datorn för att aktivera ändringarna.

15.2.   Installera iPC

15.2.1.   Procedur

iPC stödjer operativsystemen Windows 7, Windows 10 och Windows 11.

ANM: Det är ett krav att den person som installerar har "administratörsrättigheter" inställt på
datorn. (Användare utan administratörsrättigheter kan ändå starta och köra iPC.)

Innan iPC installeras kan det vara nödvändigt att stoppa eller avinstallera antivirus- och andra
säkerhetsprogram.

iPC behöver använda vissa funktioner som säkerhetsprogram kan feltolka som misstänkta, och de
kan därför ta bort filer eller blockera vissa nödvändiga funktioner.

Tecken på detta kan vara meddelanden om misslyckad inställning av Internet Information
Services under installationen eller felmeddelanden när iPC startas, som kvarstår efter att du följt
rekommendationen att starta om datorn, som säger att Kongsberg Hub eller Resursdatabasen inte
är tillgängliga.

Din Windows-version bör vara helt uppdaterad för att iPC ska fungera på rätt sätt. iPC kanske inte
körs eller installeras på rätt sätt om Windows inte är uppdaterat.

Öppna iPC-installationmediet, och kör installationen enligt följande
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Dubbelklicka på IPC Installer.exe.

Säkerhetsvarningsdialogrutan kan visas för
Installer.exe.

Klicka på Kör för att tillåta installationen av iPC.

En User Account Control-dialogruta kan visas.
Klicka på Ja för att fortsätta.

Installationsprogrammet kontrollerar att
den inloggade användaren har lämpliga
åtkomsträttigheter, och kontrollerar om korrekt
version av den nödvändiga programvaran redan är
installerad.
Nödvändig programvara som är föråldrad eller inte
installerad väljs automatiskt för installation.

Klicka på Nästa för att starta installationen av
dessa.

Den nödvändiga programvaran installeras med minimal interaktion från användaren, men du kan få en
säkerhetsvarning liknande den ovan när du startar installationsprogrammet för iPC – klicka på Kör för att
fortsätta om det inträffar.

När all nödvändig programvara är installerad startar installationen av i-cut Production Console.
Om du inte har installerat någon kompatibel Kongsberg-programvara tidigare detekterar
installationsprogrammet det och visar dig den typ av bord som hittats.
Klicka på Nästa för att fortsätta med installationen.
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Om ingen äldre Kongsberg-programvara som stöds hittas, eller om äldre programvara för fler än en typ av
bord som stöds hittas, uppmanas du att välja vilken typ av bord du vill installera för.

Vänta medan installationsprogrammet körs.
När det är slutfört, slå på bordet och klicka på Slutför.
Sysload startar nu, så att du även kan ladda upp den nya programvaran till bordet.
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Svara Ja på frågan om CU–modulerna ska laddas.

Applikationsprogrammet Sysload körs.

Klicka på Ladda-knappen i informationsrutan.

När laddningen av CU-modulerna är slutförd visas
den nya statusen för systemet.
Stäng SysLoad genom att klicka på korset längst
upp till höger i dialogrutan.

15.2.2.   Tyst installation

Installationsprogrammet för iPC kan köras tyst utan att användaren behöver ingripa, för situationer där
fjärrdistribution av iPC-versioner är önskvärd.

iPC installeras tyst med följande kommandoradssyntax:

"iPC Installer.exe" /exenoui /qn TABLETYPE="X" 

De olika elementen i denna kommandorad kan delas upp så här:

iPC Installer.exe
Filnamnet på installationsprogrampaketet.

/exenoui /qn
De två kommandon som specificerar att installationsprogrammet ska köras tyst.
Båda måste användas för att den tysta installationen ska fungera korrekt.
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Detta är ett krav från programvaran som används för att skapa installationsprogrammet och kan inte ändras.

TABLETYPE="X"
Denna del är valfri.
Kan användas för att specificera vilken typ av bordsplattform som ska installeras (X eller C).
Värden inom citationstecknen kan vara X, C eller ett annan giltigt bordstypnamn, t.ex. XN ger en X-plattform,
XP ger en C-plattform.
Om detta hoppas över väljs bordsplattformen enligt följande mönster:

• Om iPC eller en äldre Kongsberg-produkt aldrig tidigare installerats på bordet...
• ...och TABLETYPE på kommandoraden hoppas över så väljs X-plattformen som standard
• ...och TABLETYPE på kommandoraden anges väljs den plattform som indikeras av TABLETYPE.

• om iPC eller en äldre Kongsberg-produkt har installerats på bordet tidigare detekteras och väljs den
tidigare bordstypen automatiskt.
VARNING: Om den TABLETYPE som anges på kommandoraden inte stämmer med den detekterade
tidigare bordsplattformen inträffar ett fel och installationen avbryts.

Om installationen avslutas med ett fel visas detta med ett fel i Windows systemlogg.

ANM: Om iPC installeras tyst måste användaren köra iPC Sysload manuellt för att synkronisera
bordets CU-moduler med den nya iPC-versionen innan iPC körs.

Om du glömmer detta varnar iPC för att det inte kan kommunicera med bordet.

Stäng iPC, kör Sysload och försök igen.

ANM: I Windows 7 måste .NET 4.5.2 eller senare installeras, annars kan inte iPC installeras.

I Windows 10 ingår den nödvändiga versionen av .NET och detta är inte ett problem.

15.2.3.   Aktivera licens online

Innan du startar iPC för första gången på en ny maskin, när du flyttar installationen till en annan dator eller
när du uppgraderar till en ny licenstyp måste en licens aktiveras, se avsnitt  Om Licenser 337 . Du får en
licensnyckel, eller kan begära en sådan, av leverantören.

ANM: Befintliga användare måste aktivera sina licenser på nytt efter uppdatering till 2.6. Detta är en
engångsaktivering som krävs för att stödja en förändring i licensieringssystemet.

Starta iPC
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En dialogruta för aktivering öppnas. Licensnyckeln ska kopieras till dialogrutan.
Vid licensuppgradering startas iPC med den gamla licensen. Öppna dialogrutan för aktivering från
Hjälpmenyn - License Manager.
Tryck på aktiveringsknappen. Kommunikation upprättas med licensservern, som aktiverar licensen.
Samma dialogruta används för att inaktivera en licens för att flytta licensen till en annan dator. Skriv ner
aktiveringsnyckeln, tryck på inaktiveringsknappen och använd aktiveringsnyckeln för att aktivera licensen på
en annan dator.

15.2.4.   Aktivera licens offline

Om datorn som kör iPC inte har tillgång till Internet måste aktiveringen ske dels på en dator med tillgång till
Internet, dels på PC:n som kör iPC.
Starta iPC på datorn / bordet som är offline. Följande dialogruta visas:

Tryck på Aktivera produktnyckel. Följande dialogruta visas. Ange aktiveringsnyckeln som skickats med e-post.
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Om datorn är offline visas följande meddelande:

Tryck på OK och sedan på Avbryt i dialogrutan för aktivering. iPC kommer att avslutas.
Kopiera .req-filen till ett USB-minne. Öppna den angivna webbplatsen på datorn som är online och släpp
filen ls_activation.req på sidan. Tryck på Ladda upp fil:

Tryck sedan på Ladda ner licensfil för att skapa filen Is_activation.lic på ditt skrivbord.

Kopiera filen till ett USB-minne och ta med den till datorn / bordet som är offline. Starta iPC där. Dialogrutan
för aktivering visas. Tryck på Bläddra för att läsa in .lic-filen.
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Tryck på Aktivera. iPC startar normalt efter ett par sekunder.

15.2.5.   Installation och konfiguration av drivrutiner för kameragränssnitt

 Om maskinen är utrustad med en Ethernet i-Camera

Windows känner igen Intel GigaBit network-gränssnittskortet för i-Camera, och installerar Windows
standard-NIC-drivrutin.
Därför behövs ingen ytterligare installation eller konfiguration av drivrutiner.

 Om maskinen är utrustad med en analog i-cut Camera and Pixci coax camera grabber
 board

Installera en lämplig drivrutin från enhetshanteraren
• Öppna Enhetshanteraren
• Lokalisera ditt Pixci camera grabber board, och högerklicka och välj Uppdatera drivrutin
• Klicka på Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn, gå till mappen Epix Drivers på iPC-

installationsmediet.
• Välj undermappen Windows 7 x64 om datorn kör 64-bitars Windows.

Välj undermappen Windows 7-Vista-XP om det Windows som körs är en 32-bitarsversion.
Klicka på Nästa och vänta medan Windows installerar drivrutinen
(även om mappnamnet endast indikerar Windows 7 är drivrutinerna också kompatibla med Windows
10)

Konfigurera Registret för lämplig bildavkodning, PAL eller NTSC
i-cut-kameror levererade efter maj 2015 har PAL-standard, och i-cut-kameror äldre än maj 2015 har är NTSC-
versionen.

PAL/NTSC-konfiguration i iPC styrs av en Windows Registry-inställning.
För detta syfte har Tweak.exe-programmet skapats, för att ställa in korrekt värde:
C:\tmp
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Hitta och dubbelklicka på tweak.exe-filen som finns
i C:\Program Files (x86)\IcutProductionConsole
\MachineController.

Välj fliken för Epix Camera-inställningar och välj
korrekt kameraformat, NTSC eller PAL.
Klicka på OK

ANM: Om fel val görs visar sig detta som felaktigt bredd till höjd-förhållande på kamerabilden i iPC,
och kamerakalibreringsguiden kan inte köras.

Konfigurera registret för att undvika minnesadresseringskonflikter om datorn har mer än 4 GB RAM

Om datorn har mer än 4 GB RAM fungerar inte Epix Pixci-drivrutinen med sina standardinställningar på 64-
bitarsversioner av Windows-system.

En registerinställning måste ändras manuellt för att undvika denna minnesallokeringskonflikt:
1- Starta Registereditorn genom att klicka på Windows-startknappen och skriva "regedit" i sökfältet.
2 - I registereditorn, gå till HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/EPIXXCW6.
3 - Dubbelklicka på PIXCI (finns i kolumnen Namn)
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4 - Om "PIXCI" inte finns, skapa det då som ett
strängvärde.
5 - Ange följande (utan citattecken, notera det
föregående mellanslaget) i värdefältet:
" -WT 0x80”

Om en -WT-flagga redan finns, ändra dess värde till
0x80.
6 - Klicka på OK.

7 - Starta om datorn när du uppmanas att göra det

15.3.   Spara filstruktur

Den här datorn->xxx->Mina dokument->i-cut Production Console

Detta är standardvägen för att spara filer.

Säkerhetskopiering

Exporter

Jobb

Provfiler

Användarhandbok

15.4.   Flera användare

Om flera användare behövs, skapa användarkonton utan administratörsrättigheter. I detta fall ska
säkerhetskopieringsmappen flyttas till en gemensam mapp av administratören. Detta görs genom att:
1. Skapa en säkerhetskopieringsmapp på en central server (rekommenderas) eller t.ex. C:\Users\Public

                                                                                                                                                                                                           335 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Användarhandbok



\Documents\Kongsberg_backup.
2. Se till att alla användare har skrivrättigheter i den mappen
3. Starta iPC och ändra inlämningsmappen och säkerhetskopieringsmappen i Inställningar
4. Om iPC uppgraderas från en version tidigare än 2.2, kontrollera då även inlämningsmappen i dialogrutan

Inställningar, kategori Anslutningar. Genom att aktivera "Använd standardanslutningar" följt av OK
säkerställer du att det finns en gemensam inlämningsmapp

När detta är klart, logga in som en användare utan rättigheter och verifiera att iPC starar korrekt och att du
har tillgång till säkerhetskopierings- och inlämningsmappen.
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16.  OM LICENSER

iPC har fyra huvudlicenser.
Information om den installerade licensen finns tillgänglig från Menyfält->Hjälp->License Manager...

i-cut Production Console Basic
En grundlicens som enbart täcker de grundläggande funktionerna. Inga kamerafunktioner.
Endast för X-serien

i-cut Production Console Packaging Production
Licensen Packaging Production täcker alla väsentliga ämnesområden för produktion, men med mindre
funktionalitet med avseende på redigering, fräsning och kompensering av kameradistorsion.
Endast för C-serien

i-cut Production Console Sign Production
Sign Prod-licensen är huvudlicensen som täcker alla funktioner i iPC-programmet.
För X-serien och C-serien

i-cut Production Console Flexo
Flexo-licensen täcker grundläggande funktioner och alla kompensationstillval.
Endast för X-serien

Utöver ovanstående är en licens som inte längre används, Sign Standard, installerad på vissa maskiner i V-
och X-starter-serien.

Funktion Basic Pack
Production

Sign
Production

Flexo Detaljer

Base x x x x Aktivera all basfunktionalitet
inklusive programstart

Line_edit x x x x Aktivera all manuell
geometriredigering. Grundversionen
kommer att vara "skrivskyddad",
som XL-Guide

Avoid_overcut x Aktivera Lager-funktionen för att
automatiskt dela linjer och ändra
skärningsriktningar, speciellt för
tryckt material

Registration_an
d_ placement

x x x x Aktivera kant / regmarkering och
placeringskompensering (position /
rotation). Registreringsenhet är
maskinvaruberoende
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Funktion Basic Pack
Production

Sign
Production

Flexo Detaljer

Streckkod x x Aktivera användning av kamera
för läsning av streckkoder, vilket
aktiverar ett automatiserat
arbetsflöde. Stöd för
streckkodsskanner finns alltid

Linjär x x x Aktivera linjär och differentiell skala

Non_linear x x Aktivera icke-linjär (full)
kompensering av förvrängningar

Intelligenta
Markeringar

x Aktivera Anpassad registrering

Non Stop x x Aktivera produktion med mer än en
1 kopia (bord) och MultiZone som
bordsförinställning.

Milling x Aktivera avancerade
fräsningsfunktioner, såsom
In-fas/ut-fas, Urtvättning,
Verktygsdiameterkompensation

Add_Nested_
Layout

x  x x x Aktivera dialog för att slå samman
designer på samma ark baserat på
begränsningsrutor eller manuell
positionering

Step_and_repea
t

x x x Aktivera Stega och upprepa, "i-cut-
sättet"

Bearbetning från
baksidan

x x x x Möjliggör kameraregistrering från
utskriftssidan, manuell arkvändning,
skärning och veckning från baksidan.
För arbetsflöden med wellpapp.

QuickBox x x x x Aktiverar körning av en standard.

ANM: Fristående licens, ej
ansluten till bundlelicenser

ANM: iPC Prep Station, en fristående iPC-licens, finns tillgänglig för iPC 2.6. Den har samma
funktioner som Sign Production, men kan inte köra ett bord. Den ska användas för att förbereda
filer utanför maskinen.
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17.  GENVÄGAR PÅ TANGENTBORDET

Alt + Klick Välj alla kurvor

Alt + Vänster
Alt + Höger
Alt + Upp
Alt + Ner

Jogga vald(a) kurva/kurvor

CTRL + - Zooma ut

CTRL + + Zooma in

CTRL + 0 Anpassa till data

CTRL + A Välj alla kurvor

CTRL + Alt + Shift + L Loggalternativ

CTRL + Alt + M Uppdatera underhållsintervall

CTRL + C Kopiera lager

CTRL + D Välj bort alla kurvor

CTRL + L Lägg till lager

CTRL + M Flytta valda kurvor

CTRL + N Ny fil

CTRL + O Öppna fil

CTRL + Alt + O Öppna via streckkod

CTRL + Alt + Shift + O Öppna från ArtiosCAD-standarder

CTRL + Alt + P Starta produktionen via streckkod

CTRL + Q Hitta köade jobb

CTRL + S Spara fil

CTRL + Shift + A Välj alla lager

CTRL + Shift + C Kopiera lager med kurvor

CTRL + Shift + D Välj bort alla lager

CTRL + Shift + I Invertera kurvriktning

CTRL + Shift + J Anpassa till jobb

CTRL + Shift + M Spegelvänd valda kurvor

CTRL + Shift + R Rotera valda kurvor

CTRL + Shift + S Spara fil som
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CTRL + Shift + T Anpassa till bord

CTRL + T Skala valda kurvor

CTRL + U Ta bort oanvända lager

CTRL + W Stäng fil

CTRL + Z Ångra

Radera Ta bort valda kurvor

F1 Hjälp

Shift + Delete Ta bort lager
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18.  ANVÄNDA AI-CUT

ai-cut är ett plugin för Adobe Illustrator. Detta plugin erbjuder verktyg för att automatiskt lägga till
iPC-registreringsmarkeringar till designer. För mer information, se den separata användarhandboken.

Plugin och motsvarande användarhandbok finns tillgängliga på https://www.kongsbergsystems.com/en/
resources/software/ai-cut.
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19.  I-SCRIPT

I ett traditionellt arbetsflöde genereras bilddata och skärdata som separata filer från designstationen.

i-script är ett arbetsflöde där bilddata och skärdata hålls separerade i RIP-processen.
Den stora fördelen är att ändringar som gjorts under RIP-processen bibehålls både för bilddata och skärdata.
i-script används av ledande RIP- och skrivarproducenter.

i-script-filformatet används också för dataöverföring från Esko-applikationer såsom i-cut Layout och
ArtiosCAD till iPC.
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20.  JDF-ARBETSFLÖDE

Detta arbetsflöde är en vidareutveckling av i-script-arbetsflödet. Utmatningen till skärbordet delas upp i två
filer:
En .cgf-fil som innehåller skärgeometrin. Detta är en nedskalad i-script-fil där all metadata separeras till en
jdf-fil som innehåller metadata som exempelvis
• jobbinformation (jobb-id, kundens namn,...)
• materialinformation (materialnamn såsom det definieras i iPC)
• antal blad att skära
• förinställningar för att bearbeta jobbet såsom det definierats i iPC
• sammanställning av alla streckkodsidentifieringsfält på bladet inklusive deras innehåll och position.
Alternativt en .png-fil för att förhandsgranska det utskrivna jobbet.
Dessa filer zippas till en fil som importeras till iPC. Arbetsflödet stödjs av Esko-applikationer såsom i-cut
Layout, DFS och ArtiosCAD, och vissa RIP-leverantörer. När det gäller DFS heter zipfilen .dfscut.

                                                                                                                                                                                                           343 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Användarhandbok


	Innehåll
	1. Förord
	2. Ändra post
	3. Välkommen
	4. Använda denna handbok
	4.1. Huvudsektioner
	4.2. Namnstilar och symboler
	4.3. Bilder och illustrationer
	4.3.1. Orientering


	5. Systembeskrivning
	5.1. Benämningskonventioner
	5.1.1. Mina jobb
	5.1.2. Öppnat jobb
	5.1.3. Verktygskonfiguration

	5.2. Menyfält
	5.2.1. Fil
	5.2.2. Redigera
	5.2.3. Visa
	5.2.3.1 Lagervy/produktionsvy-orientering

	5.2.4. Val
	5.2.5. Jobb
	5.2.6. Lager
	5.2.7. Kurvor
	5.2.8. Maskin
	5.2.9. Avancerad
	5.2.10. Hjälp

	5.3. Mina jobb
	5.3.1. Importera filer till Lista över mina jobb
	5.3.1.1 Material
	5.3.1.2 Mappning

	5.3.2. Lista över mina jobb
	5.3.3. Jobbuppskattningsstatus
	5.3.4. Välj en fil
	5.3.5. Jobbinfo
	5.3.5.1 Beställda kopior

	5.3.6. Mina jobb åtgärder

	5.4. Öppnat jobb
	5.4.1. Öppna ett jobb
	5.4.2. Välj ett jobb
	5.4.3. Stäng ett jobb
	5.4.4. Redo att utföra

	5.5. Öppnat jobb, välj Material
	5.6. Öppnat jobb, välj, spara och uppdatera Verktygsförinställning
	5.6.1. Välj verktygsförinställningsguide
	5.6.2. Spara verktygsförinställning
	5.6.3. Uppdatera Verktygsförinställning

	5.7. Öppnat jobb, lagerinställning
	5.7.1. Lagerflik
	5.7.1.1 Utöka / kollapsa
	5.7.1.2 Lagerfönster

	5.7.2. Välj lager
	5.7.3. Inkludera ett lager
	5.7.4. Lagersekvens
	5.7.5. Redigera valt lager
	5.7.5.1 Fräsfunktioner
	5.7.5.2 V-notchkniv, lägen för användning

	5.7.6. Lagertyper
	5.7.6.1 Lagertyper

	5.7.7. Lageråtgärder
	5.7.7.1 Lägg till nytt lager
	5.7.7.2 Lägg till regmarkeringslager
	5.7.7.3 Kopiera lager och kurvor
	5.7.7.4 Kopiera lager, inga kurvor
	5.7.7.5 Ta bort lager
	5.7.7.6 Ta bort tomma lager
	5.7.7.7 Ta bort dolda lager


	5.8. Öppnat jobb, produktionsinställning
	5.8.1. Fliken Produktion
	5.8.2. Välj Produktionsförinställningar
	5.8.3. Spara produktionsförinställningar
	5.8.4. Uppdatera Produktionsförinställningar
	5.8.5. Antal kopior
	5.8.5.1 Beställda kopior

	5.8.6. Kvalitet
	5.8.7. Materialhantering
	5.8.7.1 Bordsförinställning

	5.8.8. Registrering
	5.8.8.1 Registreringstyper
	5.8.8.2 Inga Registreringsmarkeringar
	5.8.8.3 Använd registreringsmarkeringar
	5.8.8.4 Använd kantigenkänning
	5.8.8.5 Hörn och regmarkeringar
	5.8.8.6 Registrering av undersida
	5.8.8.7 Använd bordslinjaler

	5.8.9. Position
	5.8.10. Stega och upprepa
	5.8.11. Parkering av verktygshuvud
	5.8.12. Mät verktygshöjd med regelbundna intervall

	5.9. Toolbar
	5.9.1. Zoomverktyg
	5.9.2. Zooma in
	5.9.3. Zooma ut
	5.9.4. Anpassa till jobb
	5.9.5. Anpassa till kartong
	5.9.6. Anpassa till bord
	5.9.7. Redigera punkter
	5.9.8. Visa kurvriktningar
	5.9.9. Visa kurvpunkter
	5.9.10. Visa verktygsväg
	5.9.11. Vakuumzoner
	5.9.12. Parkeringsposition
	5.9.13. Visa bordslinjaler
	5.9.14. Referenspunkt
	5.9.15. Begränsningsruta
	5.9.16. Visa linjaler
	5.9.17. Visa materialstorlek

	5.10. Egenskapsfält
	5.10.1. Lagervisning
	5.10.2. Produktionsvy

	5.11. Maskinpanel
	5.11.1. Vyer i Maskinpanel
	5.11.1.1 Placera längst ner
	5.11.1.2 Placera till höger

	5.11.2. Maskinpanelfunktioner
	5.11.2.1 Körning
	5.11.2.2 Automatisering
	5.11.2.3 Materialbyte
	5.11.2.4 Stopp
	5.11.2.5 Jobb slutfört
	5.11.2.6 Fel
	5.11.2.7 Paus
	5.11.2.8 Säkerhetsstopp
	5.11.2.9 Registermärke hittades inte
	5.11.2.10 iPC-pausfunktioner

	5.11.3. Maskinpanelverktygsfält
	5.11.3.1 Vakuumzoner
	5.11.3.2 Bordsskivans referens
	5.11.3.3 Justera verktygshöjd
	5.11.3.4 Kameravy
	5.11.3.5 Uppvärmning av spindel
	5.11.3.6 Starta dammsugare
	5.11.3.7 Mätning av materialtjocklek
	5.11.3.8 Identifiera verktyg

	5.11.4. Maskinpanelens statusfält

	5.12. Maskinanslutning

	6. Innan vi sätter igång
	6.1. Introduktion
	6.2. Om bord
	6.3. Materialet är nyckeln
	6.3.1. Material och förinställningar, en översikt

	6.4. Förbereda material och förinställningar i Resurshanteraren
	6.4.1. Verktygsförinställningar
	6.4.2. Optimeringsförinställningar
	6.4.2.1 Dialogrutan Optimeringsförinställningar
	6.4.2.2 Redigera optimeringsförinställningar
	6.4.2.3 Ingen optimering
	6.4.2.4 Optimera, standard
	6.4.2.5 Optimera, Skapa prov

	6.4.3. Produktionsförinställningar
	6.4.4. Skärningsprofiler
	6.4.4.1 Skärningsprofilsdetaljer

	6.4.5. Mina material
	6.4.5.1 Redigera Mitt material
	6.4.5.2 Använd Skärningsprofil för att definiera skärningsinställningar
	6.4.5.3 Använd Material för att definiera skärningsinställningar
	6.4.5.4 Specificera materialstorlek

	6.4.6. Materialfamiljer
	6.4.6.1 Underhåll materialfamiljer
	6.4.6.2 Välj Materialfamiljer

	6.4.7. Mappningsförinställningar
	6.4.7.1 Underhålla mappningsförinställningar


	6.5. Bordsförinställningar
	6.5.1. Tillgängliga bordsförinställningar
	6.5.1.1 Park after Table
	6.5.1.2 Rullmatning
	6.5.1.3 Arkmatning
	6.5.1.4 Manuell arkmatning
	6.5.1.5 MultiZone-produktion
	6.5.1.6 MultiZone-produktion med robot
	6.5.1.7 Lasta - lasta av med Robot
	6.5.1.8 Matar- och staplar-produktion
	6.5.1.9 Matarproduktion med undersides-kamera
	6.5.1.10 Matar- och staplar-produktion med Undersides-kamera
	6.5.1.11 Mermaid Flexo-automatisering

	6.5.2. Ytterligare inställningar
	6.5.2.1 Dubbel inblåsning efter matning
	6.5.2.2 Manuell vakuumstyrning
	6.5.2.3 Mata till bordets framkant
	6.5.2.4 Bladmatningslängd
	6.5.2.5 Förladda blad
	6.5.2.6 Hoppa över förladdning av första arket
	6.5.2.7 Hoppa över bord om registreringsmarkering eller hörn inte hittas
	6.5.2.8 Hoppa över bord efter
	6.5.2.9 Vänd material


	6.6. Om Registrering
	6.6.1. Lägga till registreringsmarkeringar
	6.6.2. Typer av registreringsmarkeringar
	6.6.2.1 Viktigt att känna till om registreringsmarkeringar

	6.6.3. Kompensationstyper
	6.6.4. Om kompensationstyper

	6.7. Förbered fil för iPC
	6.7.1. Filtyper
	6.7.2. Definiera Skärvägar

	6.8. Konfigurera verktyg
	6.8.1. Djupstyrning, verktyg


	7. Kom igång
	7.1. Startsekvens
	7.2. Avstängningssekvens

	8. Förbereda och köra ett jobb
	8.1. Filimport
	8.1.1. Lista över mina jobb
	8.1.1.1 Importera filer till Lista över mina jobb
	8.1.1.2 Alternativ för Mina jobb

	8.1.2. Öppna jobb

	8.2. Öppnat jobb
	8.2.1. Lagervisning/produktionsvisning
	8.2.2. Öppnat jobb, redigera

	8.3. Förbereda lager
	8.3.1. Lagerinställning, manuell
	8.3.1.1 Redigera lager

	8.3.2. Lagerinställning med Material
	8.3.3. Lagerinställning med Verktygsförinställning
	8.3.4. Modifiera lager

	8.4. Förbered Produktion
	8.4.1. Antal kopior
	8.4.2. Materialhantering
	8.4.3. Registrering
	8.4.4. Position
	8.4.5. Stega och upprepa
	8.4.6. Parkering av verktygshuvud

	8.5. Spara jobb
	8.6. Köra ett jobb
	8.6.1. Kör ett jobb
	8.6.2. Kör ett jobb, ingen registrering
	8.6.3. Kör ett jobb, läs registreringsmarkeringar
	8.6.3.1 Bekräfta registreringsmarkeringar
	8.6.3.2 Justering av kamerainställningar

	8.6.4. Kör ett jobb, registrering med laserpekare
	8.6.5. Kör ett jobb med kantigenkänning


	9. Redigera jobb, avancerat
	9.1. Jobbmodifieringar
	9.1.1. Rotera 90 grader medurs
	9.1.2. Rotera 90 grader moturs
	9.1.3. Spegelvänd horisontellt
	9.1.4. Spegelvänd vertikalt
	9.1.5. Ta bort dubbla linjer och sekvens
	9.1.6. Ta bort dubbla linjer och bind ihop över öppningar
	9.1.7. Optimera för produktion
	9.1.7.1 Standardoptimering
	9.1.7.2 Optimera, Skapa prov

	9.1.8. Ta bort intern offset
	9.1.9. Flytta öppna kurvor till separat lager

	9.2. Kurvmodifieringar
	9.2.1. Välj en kurva
	9.2.2. Flytta...
	9.2.3. Joggkurvor
	9.2.4. Skala kurva
	9.2.5. Spegelvänd kurva
	9.2.6. Rotera kurva
	9.2.7. Slå ihop kurvor
	9.2.8. Invertera kurvriktning
	9.2.9. In-fas/ut-fas
	9.2.10. Verktygsförskjutning
	9.2.10.1 Verktygsförskjutning
	9.2.10.2 Urtvättning

	9.2.11. Optimera form
	9.2.12. Ta bort kurvor

	9.3. Kurvsegmentsmodifieringar
	9.3.1. Välj ett kurvsegment
	9.3.1.1 Gå till punktredigeringsläge
	9.3.1.2 Välj kurvsegment
	9.3.1.3 Meny för redigering av kurvsegment

	9.3.2. Lägg till hörn
	9.3.3. Lägg till båge
	9.3.4. Lägg till Bezier-kurva
	9.3.5. Dela kurva
	9.3.6. Stäng kurva
	9.3.7. Lägg till regmarkering

	9.4. Kurvpunktsmodifieringar
	9.4.1. Välj en punkt
	9.4.1.1 Gå till punktredigeringsläge
	9.4.1.2 Välj kurvpunkt
	9.4.1.3 Menyn Redigera kurvpunkt

	9.4.2. Redigera punkt
	9.4.3. Ta bort punkt
	9.4.4. Jämna ut
	9.4.5. Lägg till regmarkering
	9.4.6. Använd som startpunkt
	9.4.7. Lägg till in-fas/ut-fas
	9.4.8. Dela kurva
	9.4.9. Stäng kurva

	9.5. Lägg till ny geometri
	9.5.1. Lägg till regmarkering
	9.5.2. Lägg till fyrkant
	9.5.3. Lägg till cirkel
	9.5.4. Lägg till ellips
	9.5.5. Lägg till rektangel


	10. Jobbalternativ, avancerat
	10.1. Stega och upprepa
	10.2. Jobblayout
	10.2.1. Introduktion
	10.2.2. Skapa Jobblayout
	10.2.3. Jobblayout-funktioner
	10.2.4. Fler Jobblayout-funktioner

	10.3. Jobb längre än bordet
	10.3.1. Delningslinjer för Jobb längre än bordet
	10.3.2. Alternativ för Jobb längre än bordet

	10.4. Quick Box, ArtiosCAD-standarder
	10.4.1. ArtiosCAD-standarder, introduktion
	10.4.2. Arbeta med ArtiosCAD-standarder
	10.4.2.1 Introduktion
	10.4.2.2 Välj och definiera en ny låda


	10.5. Jobb med streckkoder
	10.5.1. Arbetsflöde

	10.6. Produktion via streckkoder
	10.6.1. Introduktion
	10.6.2. Flödesschema, Produktion via streckkoder
	10.6.3. Procedur

	10.7. Batchproduktion
	10.7.1. Introduktion
	10.7.2. Flödesschema, batchproduktion
	10.7.3. Procedur

	10.8. Jobb som innefattar bearbetning från baksidan
	10.8.1. Bearbetning från baksidan med Vänster och höger linjal
	10.8.1.1 Arbetsflöde

	10.8.2. Bearbetning från baksidan med kamera
	10.8.2.1 Arbetsflöde

	10.8.3. Bearbetning från baksidan i kombination med Stega och upprepa
	10.8.3.1 Bearbetningar från baksidan i kombination med Stega och upprepa och Vänster och höger linjal.
	10.8.3.2 Bearbetningar från baksidan i kombination medStega och upprepa och Kamera.


	10.9. Stoppa vid verktygsval
	10.10. Flera steg
	10.10.1. Allmän verktygskonfiguration
	10.10.2. Öppnat jobb->Djup för flera steg
	10.10.2.1 Verktygskonfiguration för öppnat jobb
	10.10.2.2 Allmänt


	10.11. Flerzonsproduktion
	10.11.1. Introduktion
	10.11.1.1 Koncept
	10.11.1.2 Hur man initialiserar flerzonsproduktion

	10.11.2. Användargränssnitt
	10.11.2.1 Status Bar-funktioner

	10.11.3. Arbetsflöde, styrt från GUI
	10.11.3.1 Arbetsflöde

	10.11.4. Arbetsflöde, MultiZone-produktion MZP
	10.11.4.1 MultiZone-panel
	10.11.4.2 Arbetsflöde
	10.11.4.3 Pausa operationen, justera material

	10.11.5. Registrering
	10.11.5.1 Jobbet har registreringsmarkeringar
	10.11.5.2 Jobb utan registreringsmarkeringar

	10.11.6. Fler zoner
	10.11.6.1 Säkerhetsregler

	10.11.7. Roterad bordsvisning
	10.11.8. Tillvalskonfiguration för maskiner med tre bordssektioner


	11. Direktkommandon
	11.1. Meny för direktkommandon
	11.2. Redigera kommandon...
	11.3. iPC-kommandon

	12. Säkerhetskopiering och återställning
	12.1. Säkerhetskopiera systemparametrar
	12.2. Återställ systemparametrar

	13. iPC-konfigurationer
	13.1. Allmänt
	13.1.1. Historik

	13.2. Produktion
	13.2.1. Läs registreringsmarkeringen längst bort först
	13.2.2. Stega X-axel före Y-axel
	13.2.3. Bryt långa linjer
	13.2.4. Automatisering

	13.3. Uppskattning
	13.4. Automatiseringsenheter
	13.5. In-fas/ut-fas
	13.6. Säkerhetskopiering
	13.7. Språk
	13.8. Referenspunkter
	13.8.1. Huvudreferenspunkt
	13.8.2. Användardefinierade referenspunkter

	13.9. Anslutningar
	13.10. Jobb längre än bordet
	13.10.1. Kompensera för skiftning under matning
	13.10.2. Dela upp Jobb i ramar

	13.11. Undersides-kamera
	13.11.1. Finjustera systeminställningar i bladprofilen
	13.11.1.1 Kamerakonfiguration



	14. Maskinanslutning och konfigurering
	14.1. Maskinkonfiguration
	14.1.1. Hårdvarukonfiguration
	14.1.2. Inställning
	14.1.3. Installation

	14.2. Verktygskonfiguration
	14.2.1. Justera aktivt verktyg
	14.2.1.1 Allmänt
	14.2.1.2 Om justeringar

	14.2.2. Mer

	14.3. Kameraoperationer
	14.3.1. Visa kamera
	14.3.2. Kamerainställning
	14.3.3. i-kamera-konfiguration
	14.3.4. Förskjutningsjustering
	14.3.5. Kamerakalibrering

	14.4. Servicemeny
	14.4.1. Meddelandedisplay
	14.4.2. Minnesdumpning
	14.4.3. Positionsdisplay
	14.4.4. Visa vakuum-dialogruta
	14.4.5. Emulera användarpanel
	14.4.6. Välj verktygshållare
	14.4.7. Positions-/rakhetsmätning

	14.5. Om maskinanslutning...
	14.5.1. Underhållsinfo
	14.5.1.1 Aktuell status
	14.5.1.2 Underhåll


	14.6. Avbryt
	14.7. Loggning
	14.7.1. Allmänt
	14.7.1.1 Bug-rapport

	14.7.2. Loggalternativ
	14.7.2.1 Procedur



	15. Installera programvara
	15.1. PC-inställning
	15.1.1. Energialternativ
	15.1.2. Inaktivera Dell-uppdatering
	15.1.3. Windows 10 med i-cut-kamera

	15.2. Installera iPC
	15.2.1. Procedur
	15.2.2. Tyst installation
	15.2.3. Aktivera licens online
	15.2.4. Aktivera licens offline
	15.2.5. Installation och konfiguration av drivrutiner för kameragränssnitt

	15.3. Spara filstruktur
	15.4. Flera användare

	16. Om Licenser
	17. Genvägar på tangentbordet
	18. Använda ai-cut
	19. i-script
	20. JDF-arbetsflöde

