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Ansvarsinformation
Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående 
meddelande. Stratasys Inc ska inte hållas ansvariga för fel häri eller för oförutsedda 
skador eller följdskador i samband med utrustningen, prestandan eller 
användningen av det här materialet.

Stratasys lämnar inga som helst garantier avseende det här materialet, inklusive, men 
inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett 
visst syfte. Det är systemägarens/materialköparens ansvar att avgöra om Stratasys 
material är säkert, lagligt och tekniskt lämpligt för den avsedda användningen 
liksom att identifiera korrekt metod för kassering (eller återvinning) i enlighet med 
lokala miljöföreskrifter. Utöver vad som anges i Stratasys standardsäljvillkor, ska 
Stratasys inte hållas ansvariga för någon förlust som uppstått på grund av någon 
användning av dess häri beskrivna produkter.

Upphovsrättsinformation
Detta dokument är skyddat av upphovsrätten. Alla rättigheter förbehålls. Dess 
användning, offentliggörande och innehav är begränsat genom en överenskommelse 
med Stratasys genom upphovsrätten för mjukvara. Ingen del av detta dokument får 
fotokopieras, reproduceras eller översättas till ett annat språk utan att skriftlig 
tillåtelse först erhållits från Stratasys Inc.

Alla ritningar och information häri är egendom tillhörande Stratasys Inc. All 
oauktoriserad användning och reproduktion är förbjuden.

Varumärkesinformation 
Insight är ett varumärke tillhörande Stratasys Inc.

Stratasys, FDM, och Fortus är varumärken tillhörande Stratasys Inc.

Fortus 900mc, Fortus 360mc och Fortus 400mc är varumärken tillhörande 
Stratasys Inc. i USA och andra länder.

Windows NT, Windows 2000, och Windows XP är varumärken tillhörande 
Microsoft Corporation.

Krytox och Teflon är varumärken tillhörande DuPont.

Ultem* 9085 är ett varumärke tillhörande SABIC Innovative Plastics IP BV.

Alla andra produktnamn tillhör respektive ägare.

Stratasys Incorporated
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344-2080
USA
+1 952 937 30 00
Fax: +1 952 937 00 70
www.stratasys.com

© Copyright 2013 Stratasys Inc. Med ensamrätt.
Tryckt i USA.
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vii



 

Säkerhet
Följande grundläggande säkerhetsåtgärder erbjuds här för att garantera säker 
installering, användning och säkert underhåll av Stratasys utrustning och bör inte 
betraktas som omfattande vad gäller säkerhet. The Fortus 900mc-systemen är 
utformade för att vara säkra och pålitliga system för snabb prototyptillverkning. 
Tillgång till sektioner i systemet kan vara potentiellt farlig.

Säker miljö
• Anslut utrustningen till en jordad strömkälla. Manipulera eller förbigå inte 

återledaren.
• Ta reda på var utrustningens alla strömbrytare sitter och hur man slår på och 

stänger av dem i en nödsituation.
• Ta reda på var alla brandsläckare finns och hur man använder dem. Använd 

endast brandsläckare av klass ABC mot elektriska bränder.
• Ta reda på lokala procedurer för första hjälpen och nödhjälp vid 

arbetsplatsen.
• Använd adekvat belysning på utrustningen.
• Se till att hålla temperatur och luftfuktighet inom rekommenderade nivåer 

där utrustningen finns.
• Använd inte denna produkt i en omgivning där det finns explosiva eller 

brandfarliga ämnen.

Säker mänsklig användning
• Använd korrekt lyftteknik när du flyttar eller installerar utrustningen.
• Vidta standardåtgärderna mot elektrostatisk urladdning när du arbetar med 

eller nära elektriska kretsar.
• Manipulera eller förbigå inte säkerhetsförreglingarna.

Faroklassifikationer
Var medveten om att följande faroklassifikationer används i denna manual.

Försiktigt: Indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till 
mindre eller lindriga skador.

Varning: Indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till död 
eller allvarliga skador.

Läs och följ alltid säkerhetsföreskrifterna, och var medveten om följande 
säkerhetstecken på systemet.
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Säkerhetstecken på produkten
Vi gör allt vi kan för att försäkra att våra system är säkra och pålitliga vid alla 
tillfällen. Det kommer emellertid att uppstå tillfällen när du måste tillgå sektioner 
i systemet där det kan förekomma hög spänning, hög värme och/eller rörliga 
mekaniska delar som kan orsaka allvarlig skada.

Läs och följ alltid säkerhetsföreskrifterna, och var medveten om 
följande säkerhetstecken när du ser dem på systemet.

Symbol för personskada. Symbolen för personskada indikerar mekaniska 
delar, med risk för allvarlig personskada. Var alltid extra försiktig. Bär 
inte slips, lösa kläder eller hängande smycken. Sätt upp långt hår, och håll 
det borta från de rörliga delarna.

Symbol för hög spänning. Symbolen för hög spänning indikerar 
närvaron av hög spänning. Undvik alltid exponerade strömkretsar. 
En rekommendation är att ta av alla smycken.

Symbol för varm yta. Symbolen för varm yta indikerar att skrivaren 
innehåller enheter med höga temperaturer. Var extra försiktig vid arbete 
runt uppvärmda komponenter. Ha alltid de säkerhetshandskar och 
säkerhetsärmar som medföljer i startkittet för Fortus 900mc.

Symbol för krav på handskar och ärmar. Handske-symbolen indikerar 
att säkerhetshandskar och -ärmar, godkända för höga temperaturer, måste 
användas. Dessa finns med i startkittet.

Symbol för vassa föremål. Symbolen för vassa föremål indikerar att det 
finns vassa föremål. Vidrör inte vassa föremål då detta kan leda till förlust 
av kroppsdelar.

Symbol för krossad hand. Symbolen för krossad hand indikerar att fara 
för krossning finns mellan två objekt. 

Gå inte in i ugnen-symbol. Symbolen varnar dig att aldrig gå in i ugnen 
med hela kroppen. 

Vidta standardåtgärderna mot elektrostatisk urladdning när 
du arbetar med eller nära elektriska kretsar.
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Följande av systemets komponenter och sektioner har markerats som potentiella 
säkerhetsrisker som kan orsaka systemfel eller problem med tillförlitligheten om 
de korrekta säkerhetsrutinerna inte följs.

Dörrförreglingar
Förreglingsbrytare används för att förmedla ugnsluckans och toppskjutdörrarnas 
status till systemet. Av säkerhetsskäl måste ugnsluckan och toppskjutdörrarna 
vara stängda innan X-, Y- och Z-motorerna kan köras.

Allmänna säkerhetsrutiner
Använd följande säkerhetsrutiner när du använder systemet.

Ugn Ha alltid säkerhetshandskar och långa ärmar när du arbetar inne i 
ugnen. Komponenterna är heta! Ugnstemperaturen är extremt varm. 
Ugnsvärmaren kontrolleras av en värmekontrollerad strömbrytare 
som stänger av systemet om temperaturen når 300 °C. Öppnar man 
ugnsluckan stängs ugnsvärmarna av.

XY-brygga Bär aldrig slips, lösa kläder eller hängande smycken när du arbetar 
runt systemets rörliga delar. Under toppskjutdörren på systemet sitter 
XY-bryggan. Denna sektion innehåller de mekaniska komponenterna 
för förflyttning längs X- och Y-axlarna. Var extremt försiktig när du ska 
in i denna sektion av systemet. Det servodrivna systemet är mycket 
kraftfullt, så var aktsam. Servomotorerna är avstängda när ugnsluckan 
eller toppskjutdörrarna är öppna. Klämrisken mellan bältena och 
blocken minimeras genom att låsa luckan under byggprocess, och 
stänga av motorerna när luckan är öppen.

Z-ställning Bär aldrig slips, lösa kläder eller hängande smycken när du arbetar 
runt systemets rörliga delar. Z-ställningen och Z-ställningens 
servomotor kan orsaka allvarlig skada. Krosskada från Z-ställningen 
minimeras genom att låsa luckan medan Z-ställningen rör på sig och 
stänga av Z-motorn när luckan är öppen.

Varning: På grund av avbrottsfri kraftförsörjning (UPS) finns hög 
spänning i systemet även när det är avstängt och kontakten urdragen.

Varning: Använd endast trappstegar godkända av OSHA eller CE om du 
vill komma åt sektionen under toppskjutdörren (på systemets ovansida).

Varning: Ha alltid säkerhetshandskar och långa ärmar när du arbetar inne i 
ugnen, med huvudet, eller med smältarna. Dessa komponenter kan bli 
mycket heta.
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Slå av strömmen
Varje gång service utförs på Fortus 900mc-systemet måste den elektriska 
strömmen slås av helt. Genomför systemavstängningssekvensen på systemet 
innan du bryter strömmen.

Försäkra dig om att huvudströmbrytarna på arbetsplatsen är i läge AV innan du 
tar bort några elektriska paneler.

När helst service ska genomföras på Fortus 900mc-systemet, särskilt på den 
elektriska panelen där det förekommer högspänning, ska den inkommande 
strömmen brytas för att hindra att någon oavsiktligt tillför ström till det elektriska 
systemet.

När nätspänningen kopplas bort från systemet kommer en UPS (avbrottsfri 
kraftförsörjning) att försörja några av systemets komponenter med el. Se till att 
stänga av UPS manuellt vid systemservice.

Procedur

1. Stäng av systemet och slå av strömmen.

2. Vrid huvudströmbrytaren till läge OFF (AV).

                                                            

Bild 1: Strömbrytare

Varning: Försäkra dig om att strömmen till systemet är av. Spänning 
på 230 VAC förekommer och kan vara dödlig. 

Varning: Se till att UPS är manuellt avstängd och inte försörjer 
systemkomponenter med ström.

Spärrknapp
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3. Skjut spärrknappen till låst läge. Notera att strömbrytarna inte kan kopplas 
till läge PÅ så länge spärrknappen är i låst läge.

4. Säkra spärrknappen med ett externt lås. Spärrknappen kommer inte att 
stanna i låst läge utan externt lås.

• Varje person som servar systemet ska ha ett eget lås.

• Ta aldrig bort någon annans lås från spärrknappen.

Om Fortus 900mc
Välkommen till Fortus 900mc®. Detta system inkorporerar det senaste inom 
innovativ teknologi som producerar detaljriktiga och funktionella delar. 
Stratasys’ Fused Deposition Modeling® (FDM)-teknologi tillhandahåller 
prototypdelar, inklusive interna delar, som kan användas för att fälttesta form, 
passning, och funktion.

Komponenter i Fortus 900mc
• Insight™ mjukvarupaket

• En genomsnittlig arbetsstation (säljs ej av Stratasys)

• Fortus 900mc-systemet

• Modellmaterial

• Stödmaterial

System
• Vakuumformplattan är anpassad att användas med byggblad av två 

storlekar. Det lilla bladet är 40,6 cm (16 tum) X 47,0 cm (18,5 tum) och 0,05 cm 
(0,02 tum) tjockt. Det stora bladet är 66 cm (26 tum) X 96,5 cm (38 tum) och 
0,05 cm (0,02 tum) tjockt.

• Storlek på byggutrymmet: 91,4 cm (36 tum) brett X 91,4 cm (36 tum) högt X 
60,96 cm (24 tum) djupt.

• Materialbehållare: 2 modell, 2 stöd

• s/Skivhöjder: T12/0,178 mm (0,007 tum)
T16/0,254 mm (0,010 tum)
T20/0,330 mm (0,013 tum)

Materialval påverkar tillgänglig storlek/skivhöjd.
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Om denna handbok
Denna handbok är din introduktion till att bygga delar med ett Fortus 3D-
tillverkningssystem. Den är gjord som ett inlärnings- och referrensverktyg som 
beskriver systemanvändningen på en lättbegriplig steg-för-stegprocess.

Så här använder du den här handboken
Handboken är indelad i kapitel som är lätta att följa. Flikarna låter dig på ett 
snabbt och enkelt sätt hitta informationen du behöver. Du kan läsa denna 
användarhandbok kapitel för kapitel eller använda flikarna och 
innehållsförteckning om du snabbt behöver få tag på information. Förvara denna 
användarhandbok nära systemet för att snabbt kunna felsöka och underhålla 
systemet.

Konventioner som använts i handboken
Följande konventioner har använts i handboken.

• Om du ser text i tjockstil visar det att detta är en nyckel som finns på 
pekskärmen. Om du ser blå, inrutad text visar det att denna text visas på 
användarpanelen.

• Ikoner som är gråa på pekskärmen är inte tillgängliga.
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Kapitel 1: Service och 
support

I detta kapitel tillhandahålls användaren uppgifter om service och 
support för Fortus 900mc-systemet.
Service och mjukvarusupport
Om du har ett problem med din Fortus 900mc som inte täcks i denna 
Användarhandbok, kontakta Stratsys kundtjänst.

Se till att alltid ha ditt systems mjukvaruversion (se “Systemstatus” på 
sidan 4-54), och serienummer på hårdvaran tillgängligt (se “Identifiera ditt 
system” på sidan 3-1) när du ringer på service. Du kan också behöva tillgång 
till din Insight-arbetsstation för att kunna tillhandahålla en diagnosfil från 
hårdvaran.

I USA
• Skriv till:

Stratasys Inc.
Customer Support
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344-2080
USA

• Tel: +1 800 801 64 91 (kl. 7:00 till 17:00 C.T.)
• E-post: support@stratasys.com

I Europa
Var god kontakta din lokala återförsäljare. För information om din lokala 
återförsäljare, var god kontakta vårt europeiska huvudkontor: 

• Skriv till: 
Stratasys GmbH
Weismuellerstr. 27
60314 Frankfurt/Main
Tyskland 

• Tel: +49 69 420 994 30
• Fax: +49 69 420 994 333
• E-post: europe@stratasys.com
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Beställning av förbrukningsmaterial
Om du behöver beställa förbrukningsmaterial till din Fortus-maskin, kontakta 
din återförsäljare.

När du beställer förbrukningsmaterial, se till att ha ditt systems serienummer och 
mjukvarans versionsnummer till hands.

Säkerhetsåtgärder
Typer av fara

Stratasys rekommenderar att all service genomförs av kvalificerad personal. 
All personal som arbetar med eller i närheten av detta system bör vara medvetna 
om vad följande faroklassifikationer betyder i handboken.

VARNINGAR och FÖRSIKTIGHETSANMÄRKNINGAR står utskrivna innan 
paragrafen de gäller.

Varning: Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte 
undviks, kan leda till skada eller dödsfall. 

Försiktigt: Indikerar en situation som, om den inte undviks, kan leda 
till att utrustningen skadas.
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Specifika säkerhetsrutiner
Följande av systemets komponenter och sektioner har markerats som potentiella 
säkerhetsrisker som kan orsaka systemfel eller problem med tillförlitligheten om 
de korrekta säkerhetsrutinerna inte följs.

Ugn

Dörrförreglingar
Förreglingsbrytare används för att förmedla tillståndet hos ugnsluckan och de 
två toppskjutdörrarna. Ugnsluckan och toppskjutdörrarna måste av 
säkerhetsskäl vara stängda innan X-, Y- och Z-motorerna kan köras.

Allmänna säkerhetsrutiner
Följ dessa allmänna säkerhetsrutiner när du använder systemet.

Varning: Ha alltid säkerhetshandskar och långa ärmar när du arbetar 
inne i ugnen. Komponenterna är heta!

Varning: Ugnstemperaturen är extremt varm. Ugnstemperaturen 
kontrolleras av en värmekontrollerad strömbrytare som stänger av 
systemet om temperaturen når 260 °C.

Om ugnsluckan öppnas bryts strömmen till ugnsvärmarna

Varning: På grund av avbrottsfri kraftförsörjning (UPS) finns hög 
spänning i systemet även när det är avstängt och kontakten 
urdragen.

Varning: Använd endast trappstegar godkända av OSHA eller CE 
om du vill komma åt sektionen under toppskjutdörren (på systemets 
ovansida).

Varning: Använd alltid säkerhetshandskar och långa ärmar när du 
arbetar inne i ugnen, med huvudet, eller med smältarspetsarna. 
Dessa komponenter är mycket heta.
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Kapitel 2: Systemkomponenter
Detta kapitel beskriver systemkomponenterna hos Fortus 900mc-
systemet. I kapitlet finns även information om modellmaterial och 
toppar som kan användas i systemet.
Underhållsluckor och -paneler

Systemet är skapat så att det är lätt att komma åt de sektioner i systemet som 
oftast används. Luckorna och toppskjutdörrarna är markerade i Bild 2-1.

Bild 2-1: Toppskjutdörrar och luckor

                                                            

Varning: Underhållsluckorna får bara avlägsnas av en godkänd 
servicetekniker från Stratasys.

Toppskjutdörrar

Ugnslucka

Patronhållardörr
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Toppskjutdörrar
För att komma åt huvudet och bryggan, och för att kunna ändra modell- och 
stödspetsar på huvudet. Kylarfläktarna finns i denna sektion för luftgenomflöde i 
systemets övre del.

Ugnslucka

För tillgång till formplattan, spetsrensningsanordningarna, 
uppsamlingsbehållaren, och färdigbyggda delar.

Patronhållardörr
För tillgång till de fyra patronhållarna, patronspakarna, och patronlysdioderna.

Strömbrytare
Strömbrytaren, som sitter på baksidan av systemet, fungerar som huvudbrytare. 
Vrid denna knapp till läge OFF (AV) för att koppla från all växelström. Man kan 
låsa strömbrytaren i läge OFF (AV) med hjälp av en spärrknapp.

Bild 2-2: Strömbrytare

                                                            

Varning: Använd endast trappstegar godkända av OSHA eller CE 
om du vill komma åt sektionen under toppskjutdörren.

Varning: Ha alltid säkerhetshandskar och långa ärmar när du arbetar 
inne i ugnen, med huvudet, eller med smältarspetsarna. Dessa 
komponenter är mycket heta.

Varning: På grund av avbrottsfri kraftförsörjning (UPS) finns hög 
spänning i systemet även när det är avstängt och kontakten 
urdragen.

Spärrknapp
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Bild 2-3: Fortus 900mc Framifrån

                                                            

Signaltorn
Signalerar Fortus 900mc-systemets status. (Bild 2-3)

Grön: Systemet är OK. Det bygger en del, eller har byggt klart.

Gul: Alla övervakade parametrar är inom toleransnivån. (Se 
“Hälsomonitor” på sidan 4-19 för detaljer.)

Röd: En mätare har rört sig bortom kontrollnivån och ligger nu utanför den 
specificerade gränsen. Systemet kommer inte att tillåta att en del 
börjar byggas. Systemet kan pausa, stanna eller stängas av beroende 
på omständigheterna.

Nödstopp
Trycker man på nödstopp bryts omedelbart strömmen till systemet. Denna 
knapp bör endast användas vid extrema situationer för att bryta strömmen till 
systemet. Systemet kan startas om genom att dra ut nödstoppsknappen till sitt 
ursprungsläge och följa den normala proceduren för uppstart.

Pekskärm
Pekskärmen är systemets användargränssnitt. Genom pekskärmen kan 
användaren kontrollera systemet, ställa in säkerheten och genomföra kalibrering. 
Pekskärmen visar också systemets drift och varningsinformation.

Signaltorn

Ström av

Nödstopp

Ström på
Pekskärm
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Ström på
Trycker man på knappen Ström på aktiveras systemet.

Ström av
Trycker man på knappen Ström av initieras en avstängningssekvens för att 
stänga av systemet.

Systemets baksida
Datorn och UPS:en är tillgängliga via systemets baksida.

Bild 2-4: Fortus 900mc Bakifrån

                                                            

Inbyggd dator
Den inbyggda datorn är den centrala kontrollenheten för Fortus 900mc. På denna 
dator körs även mjukvaran till pekskärmen som utgör systemets 
användargränssnitt.

Inbyggd dator UPS
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UPS
UPS-enheten är ett batteridrivet reservsystem som försörjer datorn, ugns-
belysningen och huvudkylarfläkten med ström (växelström) i händelse av 
strömavbrott. Den försörjer inte hela systemet med ström. Man kommer åt UPS-
enheten via systemets baksida. I händelse av överström är UPS-enheten skyddad 
av en kombinerad av/på-knapp och strömbrytare som ligger precis ovanför 
huvudbrytaren.

• Den stänger av sig om strömmen till systemet inte återställs.

• Om systemet förlorar strömförsörjningen kan enheten behöva startas om 
manuellt. Detta bör emellertid inte behövas om inte UPS-enheten har stängts 
av manuellt. För att återställa strömtillförseln, tryck ner knappen “På” på 
UPS-enhetens framsida till dess att ett pip hörs och/eller lysdioderna lyser.

• Lysdioderna visar UPS-enhetens status.

Bild 2-5: UPS Frampanel 

                                                            

Serviceindikator 
(Röd)

Laddningssegment 
1-indikator (Gul)

Återställningsknapp 
för Test/Alarm

Överlastningsindikat
or (Röd)

Indikator för ström 
på (Grön)

Laddningssegment 
1-indikator (Grön)

Avstängnings-/
påslagningsknapp

Batteridriftsindikator 
(Gul)
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Systemets ovansida
Öppna toppskjutdörrarna

För att komma åt huvudet måste toppskjutdörrarna öppnas. Skjutdörrarna delar 
två säkerhetsbrytare och ett magnetlås. Skjutdörrarna hålls låsta under system-
drift eller när användaren flyttar bryggan eller Z-ställningen och låses upp när 
systemet inte arbetar.

Systemet kan inte köras när toppskjutdörrarna eller ugnsluckan är öppna. 
Dessutom kan man inte ge systemet ett manuellt kommando att röra någon del 
utan att båda skjutdörrarna och ugnen är stängda.

Brygganordning
Brygganordningen flyttar huvudet i X- och Y-led när en del byggs. Bryggan 
ligger under systemets toppskjutdörrar. Bryggan är utanför ugnen, och endast 
huvudets nederdel sticker in i ugnen. Bryggan och dess drivmotorer skyddas mot 
ugnsvärmen av en värmesköld.

Bild 2-6: Brygg- anordning

                                                            

 

X-bana

X-motor

Huvudanordning

Y-bana

Y-motor
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Huvudanordning
Huvudanordningen (Bild 2-7) är gjord för att användas med ett brett utbud av 
olika modellmaterial. Kretskortet inne i huvudet erbjuder direkt värmar- och 
termoelement-styrning. Modell- och stödmaterial sprutas ut ur huvudet med 
hjälp av två smältare.

Bild 2-7: Huvudanordning

                                                            

Hållare för underhåll av huvudet
Hållaren för underhåll av huvudet är utformad för att hålla huvudanordningen 
medan underhåll utförs på huvudet, såsom byte av spets. (Bild 2-9) Det röda 
handtaget är gjort så att toppskjutdörrarna inte kan stängas medan hållaren 
sitter i.

Bild 2-8: Hållare för underhåll av huvudet
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Bild 2-9: Underhåll av huvudanordningen

                                                            

Huvudanordning

Hållare för underhåll 
av huvudet
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Modellmaterial och spetsar
Material

Material som används

Fortus 900mc-systemet kan använda material av karbonplast (PC); ABS-M30 eller 
ABS-M30i - tillsammans med SR-20 eller SR-30 vattenlösliga stödmaterial; 
Ulterm* 9085, certifierat att användas på kommersiella flygplan; Polyfenylsulfon 
(PPSF), med hög värme- och kemisk resistans; och Nylon 12 som är den första 
semikristallina termoplasten för Fused Deposition Modeling (FDM). Tabell 2-1 
visar materialens byggtemperatur. SR-30 är duktilt och löser upp sig tre gånger 
snabbare än SR-20.

Materialkompatibilitet

System-/materialkompatibilitet hittar du i “Spetskompatibilitet och urval” på 
sidan 2-10.

Tabell 2-1: Byggtemperatur för material

Material
Maximal 

utsprutningstemperatur
Maximal 

ugnstemperatur

ABSi 330 °C 85 °C

ABS-M30
ABS-M30i 320 °C 95 °C

ABS-ESD7 320 °C 95 °C

Nylon 12 355 °C 120 °C

PC-ABS 330 °C 110 °C

PC
PC-IS0 365 °C 145 °C

Ultem* 9085 400 °C 190 °C

PPSF 415 °C 225 °C

Alla material använder samma patrontyp. Utsprutnings- och 
ugnstemperatur sätts automatiskt av systemet.
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Smältarspetsar

Smältarspetsar och skivhöjd

Det finns två typer av smältarspets. Standardspetsar används för modellmaterial 
och bortbrytningsbart stödmaterial (BASS) och lösliga spetsar används för lösligt 
stödmaterial. När du bygger med material som använder lösligt stödmaterial 
(SR), använd antingen T12SR20-, T12SR30-, eller T12SR100-spetsen för 
stödmaterialet.

• Det finns sex spetsar: T12, T12SR20, T12SR30, T12SR100, T16, och T20.

• Spetsar är ett ersättningsbart förbrukningsföremål. För att beställa spetsar, 
se “Beställning av förbrukningsmaterial” på sidan 1-2. För att byta spetsar, 
se “Byte av spetsar eller materialtyp” på sidan 4-50.

• Spetsar måste bytas när materialtypen ändras.

Spetskompatibilitet och urval

Tabell 2-2 visar de tillgängliga materialen och spetsarna.

Tabell 2-3 listar skivhöjd för de tre modellspetsarna.

Tabell 2-4 ger en ungefärlig spetslivslängd - baserad på hur mycket material som 
använts.

• Systemet håller reda på spetsanvändning och påminner dig automatiskt, via 
pekskärmen, om när en spets bör bytas ut. Utslitna spetsar kan proppa igen 
och leder till försämrad byggkvalitet. Se “Material-/verktygsdisplay” på 
sidan 4-10 för mer information om att avläsa spetsanvändning.

• Om du ska byta spetsar kommer Tip Wizard (spetsguiden) att visa dig hur du 
ska nollställa spetsdistansmätarna från displaypanelen.

• Om du bygger med ABS-M30 eller ABS-M30i, kan du antingen använda SR-
20 eller SR-30 som stödmaterial.

• Om du väljer SR-20-materialet, använd endast spets T12SR20 (tidigare kallad 
en T12SR-spets).

• Om du väljer SR-30-materialet, använd endast spets T12SR30.

• Om du väljer SR-100-materialet, använd endast spets T12SR100.

• Om du väljer SR-110-materialet, använd endast spets T12SR100.

Standardspetsen används för bortbrytningsbart stödmaterial (BASS) och 
modellmaterial. Se “Spetsidentifikation” på sidan 2-13 för mer information.
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Tabell 2-2: Tillgängliga spetsar

Tabell 2-3: Skivhöjd

Modellmaterial Modellspets Stödmaterial Stödspets

ABSi T12, T16, T20 SR-20 T12SR20

ABS-M30
ABS-M30i T12, T16, T20 SR-20

SR-30
T12SR20
T12SR30

ABS-ESD7 T12, T16 SR-30 T12SR30

Nylon 12 T12, T16, T20 SR-110 T12SR100

PC-ABS T12, T16, T20 SR-20 T12SR20

PC T12, T16 SR-100 T12SR100

PC
PC-ISO T12 PC_S T16

PC
PC-ISO T16, T20 PC_S T16

Ultem* 9085 T16, T20 ULT_S T16

PPSF T16 PPSF_S T16

Modellspets Skivhöjd

T12 0,178 mm (0,007 tum)

T16 0,254 mm (0,010 tum)

T20 0,330 mm (0,013 tum)
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Tabell 2-4: Spetslivslängd

Modell
Materiala

Modellsp
ets

Modellspetslivslängdb

Stöd
Spets

Stödspetslivslängdb 

ku.
tum.

ku.
cm. Patroner

ku.
tum.

ku.
cm. Patroner

ABSi T12 770 12620 8,5 T12SR20 550 9010 6,0

ABSi T16 920 15080 10,0 T12SR20 640 10550 7,0

ABS1 T20 920 15080 10,0 T12SR20 640 10550 7,0

ABS-M30
ABS-M30i T12 770 12620 8,5 T12SR20

T12SR30 550 9010 6,0

ABS-M30
ABS-M30i T16 920 15080 10,0 T12SR20

T12SR30 640 10550 7,0

ABS-M30
ABS-M30i T20 920 15080 10,0 T12SR20

T12SR30 640 10550 7,0

ABS-ESD7 T12 770 12620 8,5 T12SR30 550 9010 6,0

ABS-ESD7 T16 920 15080 10,0 T12SR30 640 10550 7,0

Nylon 12 T12 491 8050 5,3 T12SR100 550 9010 6,0

Nylon 12 T16 552 9010 6,0 T12SR100 664 10880 7,1

Nylon 12 T20 552 9010 6,0 T12SR100 664 10880 7,1

PC T12 740 12060 8,0 T12SR-100 550 9013 6,0

PC T16 830 13570 9,0 T12SR-100 644 10553 7,0

PC
PC-ISO T12 740 12060 8,0 T12 370 6030 4,0

PC
PC-ISO T16 830 13570 9,0 T16 460 7540 5,0

PC
PC-ISO T20 830 13570 9,0 T16 460 7540 5,0

Ultem* 9085 T16 550 9010 6,0 T16 460 7540 5,0

Ultem* 9085 T20 550 9010 6,0 T16 460 7540 5,0

PPSF T16 180 3010 2,0 T16 180 3010 2,0
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Spetsidentifikation
                                                            

Bild 2-10: Spetsidentifikation

a. ABS-M30/M30i modellmaterial kan använda SR-20 eller SR-30 stödmaterial. Använd T12SR20-spetsen för 
SR-20-materialet (oavsett storlek på modellspetsen) och använd T12SR30-spetsen för SR-30-material 
(oavsett storlek på modellspetsen).
PC-ABS modellmaterial kräver att SR-20 stödmaterial & T12SR20 stödspets används (oavsett storlek på 
modellspetsen).
PC modellmaterial använder PC_S stödmaterial. Stödspetsen passar med modellspetsstorlek för T16 
och T12. PC T20 använder en T16 stödspets.
Ultem* 9085 modellmaterial använder ULT_S stödmaterial.
PPSF modellmaterial använder PPSF_S stödmaterial.Storleken på stödspetsen passar med storleken på 
modellspetsen.

Nylon 12 modellmaterial använder SR-110 stödmaterial. En T12SR100 stödspets bör användas oavsett 
storlek på modellmaterialspetsen.

b. Spetslivslängden är direkt relaterat till andelen material som passerar genom spetsen. Mängderna 
ovan är ungefärliga värden på hur mycket material som kommer att passera spetsen innan den 
behöver bytas ut. Eftersom andra faktorer påverkar spetslivslängd är materialmängderna bara 
ungefärliga.

Modell
Materiala

Modellsp
ets

Modellspetslivslängdb

Stöd
Spets

Stödspetslivslängdb 

ku.
tum.

ku.
cm. Patroner

ku.
tum.

ku.
cm. Patroner

Alla modell- och 
stödspetsar är 
utbytbara - UTOM 
spetsen för lösligt 
stödmaterial.

Spetsstorleken 
står tryckt på 
plattans ovansida 
(T12, T16, T20).

Spetsen för lösligt 
stödmaterial är 
kortare än 
standardspetsarna.

Spetsstorleken står 
tryckt på plattans 
ovansida (T12SR20, 
T12SR30, 
T12SR100).
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Ugn
Ugnslucka

Ugnsluckan är låst av en solenoid under byggandet av en del. Man kan trycka på 
knappen Door (Lucka) på pekskärmen för att stänga av solenoidlåset och sedan 
kunna öppna luckan. Detta kommando är endast tillgängligt medan systemet är 
pausat eller i vilande tillstånd. Man har inte tillgång till detta kommando medan 
någon mekanism i systemet rör på sig.

Tryck på knappen Door (Lucka) på pekskärmen för att låsa upp ugnsluckan. 
(Bild 2-11)

Bild 2-11: Lucköppningsikon

                                                            

Ugnsluckan kan öppnas delvis även om den är låst. Tvinga inte upp 
luckan genom att rycka i den medan solenoidlåset är på.

När ugnsluckan låsts upp och/eller öppnats kan systemet inte köras. 
Dessutom kan ett manuellt förflyttningskommando inte skickas till 
systemet förrän ugnsluckan är stängd. När ugnsluckan är stängd 
aktiveras solenoiden, och systemet kan köras igen.

Lucka
2-14



 

Ugnskomponenter

Ugnslampor

Det finns två självlysande ugnslampor monterade i ugnens två övre främre hörn. 
40-wattslamporna är klassade 240 volt. Det finns en lampknapp (ljus) på 
pekskärmen som man kan använda för att stänga AV och sätta PÅ ljuset 
manuellt. (Bild 2-12)

Bild 2-12: Ugnslampa

                                                            

Varning: Ugnslamporna är heta! Vidrör inte utan att bära godkända 
säkerhetshandskar.

Ljus
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Formplatta

Formplattan är ytan som delarna byggs på. Ett byggblad av plast hålls fast vid 
den 91,4 cm (36 tum) X 61,0 cm (24 tum) stora aluminiumformplattan med hjälp 
av en vakuumkälla. Formplattan har ett våffelmönstrat system vid ytan. Detta 
gör att vakuum kan tillämpas på hela ytan. Ett litet byggblad, 40,6 cm (16 tum) X 
47,0 cm (18 tum), kan användas i formplattans mittzon.

Skräpskärmar (som ej får avlägsnas av kunden) är utplacerade över 
vakuumportarna för att hindra materialpartiklar från att sugas in i 
vakuumledningarna.

Bild 2-13: Vakuumformplattans komponenter

                                                            

Spetsrengöringsanordningen sitter framme till höger på ugnen. Anordningen 
består av två skrap-/borstanordningar (1 för varje spets) och en skräplucka. 
Skrap-/borstanordningarna håller smältarspetsarna fria från skräp och 
materialrester. Skräpluckan leder skräpet till uppsamlingsbehållaren som sitter 
under spetsrengöringsanordningen.

Bild 2-14: Spetsrengöringsanordning

                                                            

Vakuumportar och 
skräpskärmar

Spetssensor
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Uppsamlingsbehållare

Skräpluckan leder skräpet till uppsamlingsbehållaren som sitter under 
spetsrengöringsanordningen inne i ugnen. Uppsamlingsbehållaren är skapad för 
att fånga upp skräp från spetsrengöringsanordningen och samla upp modell- och 
trådspill. Uppsamlingsbehållaren går att ta bort från systemet och har en lucka 
längst ner i behållaren för tömning.

Bild 2-15: Uppsamlingsbehållare

                                                            

Patronhållare
Tillgång till patronhållarna

Man kommer åt de de fyra patronhållarna genom att öppna patronhållarluckan 
på systemets framsida (Bild 2-16). Patronhållarluckan lyder inte under 
spärrsystemet för övriga dörrar, utan kan öppnas under drift.

Bild 2-16: Patronhållarkomponenter
                                                            

Skräplucka

Uppsamlingsb
ehållare

Avfallslucka 
på botten

Patronmatnings-
spakar (4X)

Patronlysdioder (4X)
Modellmaterial-
behållare (2X)

Stödmaterialbe-
hållare (2X)

M2
M1

S2S1
2-17



 

Patronhållarkomponenter
Fortus 900mc-systemet har fyra materialbehållare - 2 modell och 2 stöd. De övre 
två behållarna innehåller modellmaterial, de nedre två behållarna innehåller 
stödmaterial. Två patroner kommer att vara aktiva under en byggprocess. 
En aktiv patron har materialtråd laddad i smältarna (stadigt grönt ljus).

• Inaktiva patroner kan bytas ut utan att systemet behöver pausas.

Varje individuell patronhållare har ett materialmatningsblock och en 
matningsspak (Bild 2-17). Matningsspaken används för att koppla in (och koppla 
från) matningsblocket i patronen. Matningsblocket matar tråd från patronen till 
smältarna.

• Matningsblocket ligger ovanför patronen vilket driver tråden uppåt mot 
smältarna.

• Matningsblocket är fjäderbelastat och rör sig upp och ner på styrpinnar. 
Fjäder ansätter matningsblocket med ett tryck mot toppen av patronen.

• Matningsblocket innehåller en materialsensor. Sensorn används för att 
förmedla till systemet när material finns att ladda i smältarna.

Bild 2-17: Matningsblocksspak

                                                            

Det finns bara en färgad lysdiod ovanför varje patron. Lysdioden visar 
patrontillstånd för varje patronhållare (Bild 2-16):

• Grön – Stabil. Materialtråden har laddats i smältarna. Man kan inte ta bort 
patronen när lysdioden lyser stabilt grön.

• Grön – Blinkande (Redo-tillstånd). Tråden har matats in i 
patronmatningsblocket men inte i smältarna. Man kan ladda ur patronerna 
om det är nödvändigt.

• Röd – Stabil. Patronen är tom. Man kan ladda ur patronen om det är 
nödvändigt.

Matnings-
block

Lysdiod-indikator

Matningsspak
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• Röd – Blinkande. Patronen har råkat ut för ett laddningsfel eller ett läs-/
skrivfel på SmartSpool-chippet. Man kan ladda ur patronerna om det är 
nödvändigt.

• Av. Ingen patron sitter i, eller patronen är i men tråden har inte matats in i 
patronmatningsblocket.

SmartSpool-system
Fortus 900mc använder SmartSpool-systemet för att erbjuda information om 
patronen. Detta låter dig hantera materialresurser och maximera byggstrategier 
för långa, oövervakade byggprocesser. Varje patron innehåller ett kodat chip 
(Bild 2-18) som bevakar patronmaterialets status. Patroninformation rapporteras 
till systemet och visas på pekskärmen.

Bild 2-18: SmartSpool-patron

                                                            

Kodat chip
(SmartSpool-
krets)
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Kapitel 3: Inställning och 
installation

Inställning och installation

Detta kapitel beskriver grundläggande inställning och installation 
av Fortus 900mc-systemet.
Allmän information
Förbered din arbetsplats för installation

Följ Fortus 900mc Site Preparation Guide (Vägledning för förberedelse av 
arbetsplats) för att vara säker på att din arbetsplats är effektivt och säkert 
förberedd för systeminstallation.

Identifiera ditt system
Använd följande etikett för att identifiera ditt system: (Bild 3-1)

• Serienummer - Ange detta nummer när du behöver service.

• Modell - Modellnumret, strömkraven, och företagets adress och 
telefonnummer står på etiketten. Alla patentnummer associerade med 
systemet står också listade på etiketten.

• Etiketten sitter bak på systemet, på elskåpet.

                                                            

ModellSerienummer
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Grundläggande inställning
Ordna nätverksanslutningen

Bearbetade jobbfiler överförs till Fortus-systemet genom din arbetsplats Ethernet-
nätverk. En RJ45-nätverkskontakt sitter i hörnet högst upp till höger på systemets 
baksida.

Bild 3-1: Identitetsetikett
                                                            

Bild 3-2: Nätverks-anslutning

Luftförsörjningsanslutning
En luftförsörjningsanslutning sitter i hörnet högst upp till höger på systemets 
baksida. (Bild 3-2)

Ordna strömkabelanslutningen

Detta system kräver högspänningsanslutning, som görs i övre högra hörnet på 
systemets baksida (Bild 3-2). Systemet får högspänning genom en D-koppling. 
Huvudbrytaren måste vara av tills en av Stratasys auktoriserade servicetekniker 
har verifierat anslutningen. Detta system kommer endast med en D-koppling 
(Bild 3-3).

Varning: En auktoriserad elektriker måste genomföra all 
kabeldragning från arbetsplatsens elnät till transformatorn, och från 
transformatorn till systemet - där ingår alla kontakter, kablar och 
korrekt dragavlastning.

Luftförsörjningskontakt
RJ45-kontaktElkontakt
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Bild 3-3: Strömkabelanslutning

                                                            

Nätverksinställning
Ditt system är konfigurerat för ditt nätverk som en del av den ursprungliga 
installationen och inställningen. Detta avsnitt är till för om du skulle behöva 
ändra nätverksinställningarna.

Konfigurera nätverket 
1. Nätverksadressen kan vara dynamisk eller statisk.

• Dynamisk adress - en nätverksserver eller PC genererar en IP-adress för 
systemet. En annan IP-adress kan emellanåt genereras av servern eller 
PC:n.

• Statisk adress - du måste ange en IP-adress, nätverksmask och gateway-
adress för systemet (givna av systemadministratören). Adressen kommer 
inte att ändras när den angivits.

2. Utöver att konfigurera IP-adressen kan du ställa in UPnP-konfigurationen för 
systemet.

• UPnP PÅ - systemet kommer att sända sin UDN-adress (Unique Device 
Name) över nätverket. Detta låter Insight-arbetsstationens mjukvara 
automatiskt spåra systemets IP-adress för kommunikation.

• UPnP AV - systemet kommer INTE att sända sin IP-adress över nätverket. 
Insight-arbetsstationens mjukvara kommer att behöva konfigureras 
manuellt för att kommunicera med systemet.

Anslutning 
av högspän-
ningskabel

AV

Svart

Brun

Blå
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Ställa in IP-adressen
1. Slå på systemet (se “Slå på systemet” på sidan 4-32).

Följande byggskärm kommer att visas på pekskärmen när Fortus 900mc startar. 
(Bild 3-4):

Bild 3-4: Byggskärm

                                                            

Bild 3-5: Inloggningsskärm

1. Välj en av kategorierna som visas på inloggningsskärmen.

Föregående jobb

Logga inPausBygg

Nästa jobb

Köfönster

Valt jobb

Tillbaka Stopp Ljus Lucka
Material/ 
verktyg Hjälp

SystemtillståndSystemlogg
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2. Efter att en av kategorierna har valts, ange lösenord med hjälp av 
knappsatsen på pekskärmen och tryck på OK.

3. Från byggskärmen, tryck på Material/verktyg-ikonen och sedan på 
Administratör-ikonen och följande skärm kommer att visas på pekskärmen.

Bild 3-6: Administratörskärm

                                                            

Bild 3-7: Administratörskärm med knappsats

                                                            

4. Från Administratörskärmen, tryck på rutan för IP-adress och ange adressen 
med hjälp av pekskärmens knappsats.
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5. Tryck på den önskade Network Mask (Nätverksmask)-rutan och ange 
numren med hjälp av pekskärmens knappsats.

6. Tryck på den önskade Gateway-rutan och ange numren med hjälp av 
pekskärmens knappsats.

7. Tryck på ikonen Tillbaka för att avsluta och återgå till huvudmenyn.

Kontakta din systemadministratör om du inte känner till IP-adress, 
nätverksmask eller gateway-adress.
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Kapitel 4: Använda systemet
Detta kapitel beskriver grunderna i hur man använder Fortus 
900mc-systemet.
Grundläggande användargränssnitt och 
användning

Pekskärmen för användare sitter på systemets framsida. På skärmen visas ikoner 
som är universella och intuitiva att använda.

Bild 4-1: Pekskärm

                                                            

Pekskärmen (Bild 4-1) låter dig:

• Tillgå funktioner för materialladdning och urladdning samt ha tillgång till 
kalibrering.

• Övervaka systemstatus.

• Övervaka materialstatus (mängd och typ laddad).

• Övervaka jobbstatus (antal timmar färdiga, antal timmar totalt, nuvarande 
bygghöjd och total bygghöjd, och namn på jobbet som håller på att byggas).

Ström på 
knapp

Pekskärm

Ström av 
knapp
4-1



 

• Initierar systemstart eller systemavstängning.

• Tillgå nätverkskonfigurering.

• Tillgå jobbkön.

• Tillgå exempeljobbkön.

Använda pekskärmen
Följande pekskärmsbilder visar byggskärmen för Fortus 900mc-systemet (Bild 4-2):

Bild 4-2: Byggskärm
                                                            

                                                            

Föregående jobb

Nästa jobb

Köfönster

Valt jobb

SystemtillståndSystemlogg

Hälsomonitor

Logga inPausByggTillbaka Stopp Ljus Lucka
Material/ 
verktyg Hjälp
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Knappar på pekskärmen 
Följande tabell visar knappikonerna och presenterar en kort beskrivning över 
knappfunktionerna

Ikoner på pekskärmen

Knapp Beskrivning

Administration Öppnar fönstret för Administration.

Tillbaka Visar föregående fönster.

Bygg Påbörjar byggandet av en del.

Kalibrering XYZ Öppnar fönstret för Kalibrering XYZ.

Avbryt Avbryter pågående arbete.

Obs! Om en pågående process måste 
avslutas kan det ta en stund innan avbryt-
knappen ger effekt. Använd nödstopp-
knappen i händelse av nödsituation.

Ursprungsinställning Öppnar fönstret för Ursprungsinställning.

Obs! Att trycka på denna knapp återställer 
inte till ursprungsinställningarna.
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Lucka/Skjutdörrar Låser upp ugnsluckan och toppskjutdörrarna.

Hälsomonitor Öppnar fönstret för Hälsomonitor.

Hjälp Öppnar Hjälpmenyn på pekskärmen.

Jobb Föregående jobb Gör att den senaste 
byggprocessen blir den 
valda byggprocessen.

Valt jobb Visar det jobb som just nu 
byggs.

Nästa jobb Gör att nästa jobb blir det 
valda jobbet.

Ladda/Ladda ur Laddar eller laddar ur patronen.

Logga in Loggar in i eller ut ur systemet.

Material/Verktyg Öppnar fönstret för Material/Verktyg.

Knapp Beskrivning
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Flytta ner Flyttar ner objektet.

Flytta åt vänster Flyttar objektet åt vänster.

Flytta åt höger Flyttar objektet åt höger.

Flytta upp Flyttar upp objektet.

Användarverktyg Öppnar fönstret för Användarverktyg.

Ugnsljus av Stänger av ugnsljuset.

Ugnsljus på Sätter på ugnsljuset.

Paus Gör att systemet tillfälligt slutar bygga. Tryck 
på Bygg-knappen för att starta igen.

Obs! Om en pågående process måste 
avslutas kan det ta en stund innan Paus-
knappen ger effekt.

Knapp Beskrivning
4-5



 

Köfönster Visar en lista med jobb som står i kö och är 
redo att byggas.

Stopp Avbryter en pågående byggprocess eller 
kalibrering.

Stopp Stannar en rörelse.

Systemlogg Visar det senaste systemmeddelandet. Tryck 
på systemlogg-knappen för en historik av 
systemmeddelanden. Tryck på systemlogg-
knappen en gång till för att rensa nuvarande 
meddelande från knappen.

Systemstatus Öppnar fönstret för Systemstatus.

Spetsguide Påbörja Guiden för spets-/materialbyte.

XYZ Autoåterställning XYZ.

Knapp Beskrivning
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Symboler på pekskärmen

Följande symboler används i menyerna.

Symbol Beskrivning

Patron Bra modellpatron. Materialtyp visas ovanför 
patronen och patronens kvarvarande 
mängd material visas nedanför ikonen. 
Materialmängd anges i kubiktum eller 
kubikcentimeter beroende på maskinens 
enheter.

Patron Bra stödpatron. Materialtyp visas ovanför 
patronen och patronens kvarvarande 
mängd material visas nedanför ikonen. 
Materialmängd anges i kubiktum eller 
kubikcentimeter beroende på maskinens 
enheter.

Tom patron Tom patron.

Tom patronhållare Ingen patron i patronhållaren.

Modellspets Bra modellspets. Denna ikon visas med en 
distansmätaravläsning längst ner på ikonen. 
Spetsstorlek visas ovanför ikonen.

Modellspets på inställningsvärde Modellspetsens temperatur är på 
inställningsvärdet.
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Modellspets svalnar Modellspetsens temperatur svalnar.

Modellspets värms upp Modellspetsens temperatur värms upp.

Ugn på inställningsvärde Ugnen är på inställningsvärdet.

Ugn svalnar Ugnen svalnar.

Ugn värms upp Ugnen värms upp.

Steg färdigt Steg färdigt.

Stödspets Bra stödspets. Denna ikon visas med en 
distansmätaravläsning längst ner på ikonen. 
Spetsstorlek visas ovanför ikonen.

Symbol Beskrivning
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Stödspets på inställningsvärde Modellspetsens temperatur är på 
inställningsvärdet.

Stödspets svalnar Modellspetsens temperatur svalnar.

Stödspets värms upp Modellspetsens temperatur värms upp.

Spets (Blinkar) Spetsen har korkat igen eller har inte laddats.

Spets förbi distansmätare Spetsen har paserat distansgränsen.

Väntar Väntar på att ett steg ska avslutas.

Symbol Beskrivning
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Material-/verktygsdisplay
Detta fönster visar nuvarande status för modell- och stödtråd, patronstatus, och 
spetsstorlek och inställningsvärde och spetsarnas faktiska temperatur. Spetsarna 
färgas blå (för modell) och bruna (för stöd) när materialet är helt laddat.

Bild 4-3: Material-/verktygsdisplay

                                                            

Patrontillstånd

En mängd olika meddelanden skrivs ut temporärt under patronikonen för att 
visa patronens/trådens nuvarande aktivitet.

Patrontillstånd

Modell patron Stödpa-
tron

TemperaturDistansmätaravläsningSpetsstorlek
Inställningspunkt 
för temperatur
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Köfönster
Queue menu (Kö-menyn) innehåller filer som laddats ner från Insight-
programmet på din PC-arbetsstation.

• Job Queue (Jobbkö) visar pågående jobb som väntar i kön.

• Man kan visa en lista av sparade exempeljobb genom att trycka på ikonen 
Sample Queue (Exempelkö).

Bild 4-4: Köfönster

                                                            

Jobben som listas i endera kö kan arrangeras genom att trycka på 
någon av kategorierna (dvs. Job Name (Jobbnamn), Materials 
(Material), Tips (Spetsar), eller Build Time (Byggtid)).
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Sensorstatus
Sensor Status- (Sensorstatus-)fönstret visar dynamisk information om systemets 
status. Följande information visas.

• Temperatur på ugnen, modell- och stödspetsarna tillsammans med 
inställningsvärdena

• Status för ändlägesbrytare

• Lås för ugnsluckan och toppskjutdörrarna

• Inre och yttre vakuumstatus

• Förflyttningsfel, UPS-tillstånd, maskintillstånd, status på strömkontaktor, och 
spetssensor

• Status på stöd- och modelltrådsförflyttning

• Huvudsensorbrytare 1 och 2

• Tråd vid modell- och stödhuvud

Bild 4-5: Sensorstatus
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Systemstatus
System Status- (Systemstatus-) fönstret visar information om produkten, 
mjukvaran och nätverket, samt patronens fastprogramvara och UPS-status.

Bild 4-6: Systemstatus

                                                            

Systemets ursprungsvärden
System Defaults (Systemets ursprungsvärden) kan ändras i detta fönster. Enheter 
visas antingen som engelska eller metriska. Användarplacering kan aktiveras 
eller stängas av.

Bild 4-7: Systemets ursprungsvärden
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Systemlogg
Visar en logg över händelser som har ägt rum i systemet. Loggen rensas när 
systemet stängs av eller vid strömavbrott. Tryck på systemlogg-knappen för en 
historik av systemmeddelanden. Tryck på systemlogg-knappen en gång till för 
att rensa nuvarande meddelande från knappen.

Bild 4-8: Systemlogg

                                                            

Teknikermeny
Teknikermenyn ger användaren möjlighet att flytta formplattan upp och ner och 
huvudet i X- och Y-riktning. Rörelser kan väljas i enheter om 1, 10-delar, 100-
delar eller 1000-delar av en tum, eller i millimeter (som i bilden nedanför).

Bild 4-9: Teknikermeny

                                                            

System-
loggsknapp
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Spetsförskjutningsmeny
Denna meny låter användaren justera adjust XYZ calibration offsets 
(kalibreringsförskjutningarna i XYZ-led). Stödmaterialets tjocklek kan också justeras. 
Efter justeringen kan användaren trycka på Build Calibrations Box (Bygg 
kalibreringslåda) för att verifiera kalibreringen.

Bild 4-10: Spetsförskjutningsmeny

                                                            

Delpositioneringsmeny
Fönstret Part Placement Menu (Delpositioneringsmeny) låter användaren flytta 
delar manuellt till en position på byggbladet. Man flyttar på delen genom att röra 
vid den svarta rektangelkonturen runt delen och dra den till önskad plats. 
Skuggor av tidigare byggprocesser visas som grå rektanglar. Man kan rensa bort 
dem genom att trycka på knappen “Clear” (“Rensa”). Delkonturen kan inte dras 
utanför det för närvarande installerade byggbladet.

Bild 4-11: Delpositioneringsmeny
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Administratörmeny
Administratörmenyn låter en administratör ändra systemets parametrar. 
Programuppgraderingar görs genom detta fönster, liksom inställning av 
systemets ursprungsvärden.

Bild 4-12: Administratörmeny

                                                            

En knappsats visas för att slå in nummer efter man valt en IP-adress, en 
nätverksmask eller ett gateway-nummer.

Bild 4-13: Administratörmeny med knappsats
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Systemets ursprungsvärden
Systemets ursprungsvärden kan ändras från menyn System Default (Systemets 
ursprungsvärden).

Bild 4-14: Systemets ursprungsvärden

                                                            

Visningsenheter

Välj visningsenheter.

• Välj tum eller metriska enheter (fabriksinställningarna är engelska systemet).

Användarplacering

Platsen som en del byggs på kan granskas eller ändras genom knappen User 
Placement (Användarplacering).

1. Användarplacering är satt till Av (ursprungsvärde), kommer delen att byggas 
mitt på formplattan.

2. Användarplacering är satt till På, kan delen placering bestämmas av 
användaren. Du kan positionera delen genom att dra och släppa delen i 
pekskärmen. Delen kan inte dras utanför byggbladets kanter.

Autokyl ugn

Om Autokyl ugn är i läge på, kommer ugnen att svalna till vilotemperatur.

Aktivera säkerhet

Planerat för framtida bruk.
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Byggskärm
Byggskärmen visar hur långt en byggprocess har kommit. Ugnstemperatur visas, 
liksom formplattevakuum för stora och små byggblad. Ikonen blir grön när 
vakuum är närvarande.

Bild 4-15: Byggskärm

                                                            

Formplattevakuum

Tryck på knappen Formplattevakuum för att stänga av vakuumet så att ett 
byggblad kan tas bort. När det är av visas en Ø-symbol på knappen. Vakuumet 
kommer tillbaka när man stänger ugnsdörren. Knappen blir helt vit om det 
saknas vakuum med ett byggblad på plats. En helt grön färg markerar att det 
finns vakuum med ett stort byggblad på plats. Grön omgiven av vit markerar att 
det finns vakuum med ett litet byggblad på plats.

Bild 4-16: Ikoner för formplattevakuum

                                                            

Status för byggprocess

Förinställd temperatur

Mängd material

Distansmätare

Materialnamn

Faktisk temperatur

Formplattevakuum

Vakuum 
avstängt

Inget 
vakuum

Stort 
byggblad

Litet 
byggblad
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Hälsomonitor
Övervakningsprogram kontrollerar systemet med jämna mellanrum, som sedan 
notifierar och registrerar systemets hälsa. De kontrollerade värdena väljs efter 
hur de tär på systemets och påverkar dess prestanda.

Bild 4-17: Hälsomonitorskärm

                                                            

Hälsoövervakningssystemet avgör vilken av de fyra hälsonivåerna som Fortus 
900mc-systemet befinner sig i. Varje värde befinner sig alltid på någon av dessa 
nivåer.

• Good (Bra) – Alla övervakade värden befinner sig inom toleransgränsen.

• Acknowledged Warning (Uppfattad varning) – Alla övervakade värden 
befinner sig antingen på nivån Good (Bra) eller har en varning som 
uppfattats. (Varningar är uppfattade när kryssrutan intill dem kryssats i.)

• Warning (Varning) – Alla övervakade värden befinner sig antingen på nivån 
Good (Bra) eller Acknowledged Warning (Uppfattad varning), och ett eller 
fler värden är på nivån Warning (Varning).

• Error (Fel) – Alla övervakade värden befinner sig antingen på nivån Good 
(Bra), Acknowledged Warning (Uppfattad varning), eller Warning (Varning), 
och ett eller fler värden markerar Error (Fel).

                                                            

Kryssrutor för 
uppfattad 
varning
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Typer av notifiering

När hälsonivån avviker från Bra sker en notifiering. I och med denna notifiering 
loggas den nya hälsonivån, och statusen npå ljusstolpen ändras.

Ljusstolpen visar det allmänna hälsoläget givet av hälsomonitorn.

Grön: Systemet är OK. Det bygger en del, eller har byggt klart.

Gul: Alla övervakade parametrar är inom toleransnivån.

Röd: En mätare har rört sig bortom kontrollnivån och ligger nu utanför den 
specificerade gränsen. Systemet kommer inte att tillåta att en del 
börjar byggas. Systemet kan pausa, stanna eller stängas av beroende 
på omständigheterna.

Övervakade värden

Följande värden övervakas av hälsomonitorn:

• UPS inspänning • Stödspetstemperatur

• UPS utspänning • Maskintillstånd

• UPS batterispänning • IInre vakuum (byggprocess)

• Modellspetsproppar • Yttre vakuum (byggprocess)

• Stödspetsproppar • X amp-status

• Ugnstemperatur • Y amp-status

• Modellspetstemperatur • Z amp-status
4-20



 

Pekskärmsnavigation
Byggskärm

                                                            

Se “Material/Verktyg” 
på sidan 4-22

Se “Logga ut” på 
sidan 4-29

Se “Hälsomonitor” på 
sidan 4-19

Se “Köfönster” på sidan 4-11
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Material/Verktyg

                                                            

Se “Byte av spetsar/
material” på sidan 4-25

Se “Tekniker” på 
sidan 4-26

Se “Administratör” på sidan 4-27

Se “Sensorstatus” på 
sidan 4-12

Se “Systemstatus” på sidan 4-13

Se “Kalibreringsmeny” på sidan 4-23

Autoåterställning XYZ

Plats för huvudservice
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re-
å 
Kalibreringsmeny

                                                            

Se “Autoåterställning 
XYZ” på sidan 5-6

Se “Påbörja 
Autospetskalibrering” 
på sidan 5-2

Se “Påbörja Auto 
Z noll-kalibrering” 
på sidan 5-2

Se “Justera XYZ kalib
ringsförskjutningar” p
sidan 4-24
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Justera XYZ kalibreringsförskjutningar
                                                            

Vakuum avstängt

Vakuum på (Inget byggblad)

Vakuum bra (Litet byggblad)

Vakuum bra (Stort byggblad)
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Byte av spetsar/material

                                                            

Skärmar kan variera beroende på vilka spetsar och material som 
används.

OBS! Följande skärm visas bara om 
ett fel inträffar vid byte av spetsar 
eller material
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Tekniker

                                                            
4-26



 

Administratör

                                                            

Se “Systemets 
ursprungsvärden” 
på sidan 4-28

Dynamisk IP

UPnP
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Systemets ursprungsvärden
                                                            

Display Units (Visningsenheter)

User Placement 
(Användarplacering)

Auto Cool Down (Autokylning)
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Logga ut
                                                            

Tillbaka till föregående skärm
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Köfönster
                                                            

Visar alla jobb som väntar i kön.

Visar alla tillgängliga exempeljobb
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Förflyttningskommandon

                                                            

Orden “mid, bottom” (mitten, botten) 
visas när man väljer Z.
När man väljer X visas orden “left, mid, 
and right” (vänster, mitten och höger).
När man väljer Y visas orden “front, mid, 
and back” (fram, mitten och bak).

Obs! I Z, är mid (mitten) bara tillgängligt 
om formplattan befinner sig ovanför 
mittpunkten för Z-förflyttning.
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Slå på systemet
1. Starta systemet genom att trycka på den gröna knappen (Bild 4-1).

2. Om det finns en färdig del i systemet, ta ut delen ur systemet och installera ett 
nytt byggblad och stäng luckan.

3. Tryck på ikonen Material/Verktyg på pekskärmen och tryck sedan på XYZ-
ikonen för att autoåterställa formplattan.

• Systemet kommer att hitta hempositionen för X-, Y- och Z-axeln. Detta 
måste göras innan en ny del kan byggas.

4. Om systemet har varit avstängt länge nog för att ugnen ska ha hunnit svalna, 
vänta på att ugnen värms upp och stabiliseras i åtminstone en timme innan 
du genomför systemkalibrering eller bygger en del.

Stäng av systemet

För att stänga av systemet, tryck på den röda knappen (Bild 4-1).

• Ugnslamporna stängs av.

• Skärmen kommer att visa: It is now safe to turn off your system (Det är nu 
säkert att stänga av systemet).

• Efter några minuter kommer det gröna ljuset på panelen att blinka.

Varning: Tack vare UPS-enheten finns högspänning i systemet även 
när kraftkabeln är urdragen.

Försiktigt: Stäng inte av fläktarna innan fem minuter har gått, annars 
kan systemet ta skada.

Om systemet utsätts för strömavbrott kommer huvudfläkten fortsätta 
fungera med ström från UPS-enheten. UPS-enheten fortsätter försörja 
systemet med ström i ungefär fem minuter medan systemet 
stängs av.

Vänta tills den gröna knappen börjar blinka, vilket visar att systemet 
kan slås på igen.
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Grundläggande bygguppgifter
Innan en byggprocess

För att bygga ett jobb måste du skicka jobbfilen till systemet från Insight-
programmet installerat på din arbetsstation. Jobben skickas i CMB-format och 
placeras i jobbkön (sparad på systemets hårddisk). CMB-filens huvud innehåller 
jobbets grundläggande information (materialtyp, ungefärlig materialmängd för 
byggprocessen, spetsstorlek osv.). Denna information används för att verifiera 
jobbets kompatibilitet med systemets inställningar.

För detaljer om hur systemet använder filinformationen, se “SmartSpool-system” 
på sidan 2-19.

1. Förbered systemet:

A. Slå på systemet. (Systemet tar ungefär fyra timmar på sig att stabiliseras).

B. Installera ett nytt byggblad genom att göra följande;

a. Ta bort plastskyddet från båda sidorna av ett nytt byggblad.

b. Lägg byggbladet på formplattan.

• Fortus 900mc fungerar med två storlekar på byggbladet. Försäkra 
dig om att byggbladet som används ligger mitt på formplattan.

• Om ugnen är het kommer byggbladet att krulla ihop sig om det 
läggs på formplattan. Medan byggbladet värms upp kommer det 
att plattas ut och fästa sig vid formplattan. Byggbladet kan behöva 
justeras för att förseglas vid plattan. (Sätt på och stäng av 
vakuumet efter behov för att underlätta denna slutliga justering av 
ett varmt byggblad).

c. Försäkra dig om att de aktiva modell- och stödpatronhållarna har tråd 
laddade till huvudet (fast grönt ljus).

Varning: Bär ordentlig skyddsutrustning när du hanterar saker inne i 
ugnen. Ytorna i byggutrymmet kan vara mycket varma.

Använd alltid ett nytt byggblad när du bygger ett jobb. Byggbladet är 
avsett att användas en gång. Vänd inte på byggbladet för att lägga 
det på formplattan igen. Materialspill på bladet kan fästa sig i 
formplattan eller störa vakuumsuget under byggbladet.

Om man använder andra byggblad än de som kommer från Stratasys 
kan detta påverka delens kvalitet och systemets pålitlighet.

ABS- och PC-delar använder ett genomskinligt byggblad.
PPSF-delar använder ett bärnstensfärgat byggblad.
Nylon 12-delar använder ett grönfärgat byggblad.
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d. Försäkra dig om att den laddade tråden överensstämmer med 
materialkraven i CMB-filen. Ändra materrialtyp om nödvändigt 
(se “Material, patroner och smältarspetsar” på sidan 4-43).

e. Pekskärmen varnar om något material inte stämmer.

f. Försäkra dig om att spetsrengöringsborsten och spetsarna är rena.

g. Töm uppsamlingsbehållaren.

h. Om autokylning används, eller materialtypen har ändrats, låt ugnen 
värmas upp och stabiliseras i åtminstone fyra timmar.

2. Modifiera ursprungsinställningarna:

A. Visningsenheter - välj tum eller metriska. Se “Visningsenheter” på 
sidan 4-17 för mer information.

B. Användarplacering på formplattan - låter dig välja plats där en del ska 
byggas.
Se “Användarplacering” på sidan 4-17 för mer information.

Välj ett jobb att bygga
Välj ett av följande byggalternativen från Byggskärmen:

Bild 4-18: Välja ett jobb

                                                            

1. Nästa jobb

• Väljer fförsta jobbet i jobbkön för att påbörja byggprocess.

2. Föregående jobb - bygger det senaste färdigställda jobbet.

• Föregående jobb som byggdes av systemet kommer att väljas som 
byggprocess.

Föregående jobb

Nästa jobb

Köfönster

Valt jobb

Bygg
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• Om det inte finns något tidigare jobb kommer skärmen att visa No 
Previous Job (Inget föregående jobb).

3. Köfönster

• Jobbkön visas.

• Väljer ett särskilt jobb i kön.

• För mer information om jobbkön, se “Arbeta med jobbköerna” på 
sidan 4-53.

4. Om alternativet Användarplacering är på visas följande skärm.

Bild 4-19: Placera en del

                                                            

5. Placera, med hjälp av pekskärmen, delen på den visade formplattan.

6. Tryck på Bygg-ikonen för att börja bygga den valda delen.

Bygg Positionera del
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Byggjobbsvarningar
Om systemet upptäcker ett problem som kan påverka en byggprocess kommer 
systemet att visa en av följande varningar:

Bild 4-20: Byggjobbsvarningar

                                                            

A. Head has been changed. (Huvudet har bytts ut.) Consider tip calibration. 
(Överväg att kalibrera spetsen.)

• Visar att ett nytt huvuds har installerats.

• Kör och verifiera en kalibreringsdel innan du påbörjar ett nytt jobb.

B. Change Model (or Support) Canister to ABS (or other material). (Ändra 
modellpatronen (eller stödpatronen) till ABS (eller annat mterial).)

• Indikerar att det laddade materialet och materialet i delens CMB-fil 
inte stämmer överens.

• Ersätt den flaggade materialpatronen med en av rätt typ.

C. Need More Model (or Support) Material. (Behöver mer modellmaterial 
(eller stödmaterial).)

• Det totala tillgängliga materialet är mindre än det beräknade behovet 
för delen (CMB-filen).

• Om systemet får slut på material innan en del är färdig kommer 
systemet att pausa byggprocessen till dess att material har tillsatts.

• Ersätt den flaggade materialpatronen.
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D. Need both (or 4 for 4-bay system) canisters present. (Behöver båda (eller 
alla fyra för system med fyra patronhållare) patronerna.)

• Indikerar att åtminstone en aktiv patronhållare inte har material 
laddat i Redo-läge (blinkande grön lysdiod).

• Systemdriften kommer inte att påverkas avsevärt av detta tillstånd. 
Lufttorkningsomloppet fungerar effektivare om alla aktiva 
patronhållare är Redo.

• Installera patroner så att de är i Redo-läge för alla patronhållare.

E. Replace Model (or Support) tip with T12. (Ersätt modellspets (eller 
stödspets) med T12.)

• Indikerar att den installerade spetsen och spetsen i delens CMB-fil inte 
stämmer överens.

• Installera den korrekta.

F. Replace Worn Model (or Support) tip. (Ersätt utnött modellspets (eller 
stödspets).)

• Systemet spårar andel material som spetsen sprutat ut. Du får detta 
meddelande när spetsens prestanda kan börja försämras. 
(Spetslivslängd är ett uppskattat värde. Många faktorer kan bidra till 
den faktiska livslängden utöver utsprutad materialmängd. Faktisk 
livslängd kan skilja sig från förmodad livslängd.) 

• Byt ut den flaggade spetsen.

G. Model / Support Material Incompatibility. (Inkompatibilitet mellan 
modell-stödmaterial.)

• Modell- och stödmaterial är inte kompatibla.

• Ladda korrekt material.

H. Vacuum not present. (Vakuum ej på.) Check the build sheet (Undersök 
byggbladet)

• Vakuum är under minimum för systemdrift.

• Rätta till felet - oftast beror det på ett felaktigt placerat byggblad.

I. Continue. (Fortsätt.)

• Du kan välja att ignorera vrningen och 'Continue' ('Fortsätta') 
byggprocessen, men den byggda delens kvalitet kan inte säkerställas.

En varning som uppstått på grund av inkompatibilitet mellan 
modell- och stödmaterial eller för lågt vakuum kan inte ignoreras.
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Tillgänglig information under en byggprocess
Följande information visas medan ett jobb byggs:

Bild 4-21: Jobbinformation

                                                            

A. Namnet på föregående byggda jobb.

B. Förmodad tid att bygga jobbet, materialåtgång, spetsar, och lager.

C. Procent av jobbet färdigt.

D. Avklarad tid, använd tid visas i timmar och minuter, skiva och antal 
lager.

E. Ugnstemperatur.

F. Vakuumnärvaro.

G. Visar hur mycket modellmaterial som finns tillgängligt för pågående jobb. 
Om det finns tillräckligt med material för pågående byggprocess kommer 
den blå pilen att vara högst upp på procent färdigt-fönstret.

H. Visar hur mycket stödmaterial som finns tillgängligt för pågående jobb. 
Om det finns tillräckligt med material för pågående byggprocess kommer 
den bruna pilen att vara högst upp på procent färdigt-fönstret.

D

A

B

C

F

E

G

H
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Pausa eller stoppa ett jobb
1. Man kan pausa systemet medan en del byggs:

A. Automatiskt (patronen får slut på material, fel upptäckt osv.)

B. Tryck på Pause (Pausa)-ikonen på pekskärmen.

2. När systemet får en instruktion om att pausa händer följande: 

A. Den nuvarande verktygsvägen färdigställs.

B. Z-ställningen sänks en aning.

C. Huvudet parkeras.

D. Användardisplayen ändras och visar att systemet är pausat.

3. Från pausläget kan man göra följande val:

A. Resume Build (Fortsätt byggprocess) - systemet fortsätter att bygga 
delen.

B. Modeler Status (Modellbyggarstatus) - Titta på jobbstatus och 
patronstatus.

C. Operator Control (Användarkontroll) - Lås upp ugnsluckan och 
toppskjutdörrarna, rengör spetsarna, byt material (bland annat ladda/ladda 
ur och ta bort/installera patron), flytta huvudet, eller flytta Z-ställningen.

D. Stop Job (Stoppa jobb) - Stoppar pågående jobb.

Bild 4-22: Pausläge

                                                            

Om en automatisk pausning inträffar kommer felet att synas på 
knappen System Log (Systemlogga) längst ner på skärmen.
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Efter en byggprocess

1. Systemet utför följande handlingar:

A. Z-ställningen sänks och huvudet parkeras.

B. Pekskärmen visar följande Build Complete (Byggprocess färdig)-
meddelande:

Bild 4-23: Byggprocess färdig

                                                            mp

2. Tryck på OK och ta bort delen ur systemet.

A. Stäng av vakuum med knappen på pekskärmen.

B. Öppna ugnsluckan.

Varning: Bär ordentlig skyddsutrustning när du hanterar saker inne i 
ugnen. Ytorna i byggutrymmet kan vara mycket varma.

Om Autokyl ugn är aktivt, låt ugnen att svalna till vilotemperatur 
innan du tar ut delen.

Försiktigt: Försök inte ta bort en del från byggbladet medan 
byggbladen ligger på formplattan. Skada kan uppstå på formplattan 
eller plattytan.
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C. Ta bort byggbladet från plattan.

D. Använd dammsugare eller mjuk borste för att ta bort skräp som kan ha 
fallit på formplattan.

3. Skala försiktigt bort delen från byggbladet.

• Om delen är svår att få bort, använd metallskrrapan som finns i start-
kittet för att försiktigt bända loss delen från bladet.

• Byggbladet är avsett att användas en gång. Vänd inte på byggbladet för 
att lägga det på formplattan igen. Materialspill på bladet kan fästa sig i 
formplattan eller störa vakuumsuget under byggbladet.

4. Ta bort stödmaterialet från den färdiga delen.

Ta bort stödmaterial
Bortbrytningsbart stödmaterial

PC-material använder bortbrytningsbart stödmaterial, även kallat BASS. Detta 
material måste tas bort manuellt.

Ta bort stödmaterialet försiktigt. Materialet borde komma loss utan större 
problem. Om nödvändigt, använd spetstång, kniv eller en sticka för att ta bort 
stödmaterialet. Var extra försiktig vid sektioner som är sköra eller tunna.

Lösligt stödmaterial
Lösligt stödmaterial används med ABS-M30 och PC-ABS materialen. Efter att du 
byggt en del kan du ta bort stödet med hjälp av en ultraljuds- eller cirkulationstank 
som innehåller en blandning av vatten och löslig WaterWorks-lösning.

För mer information om WaterWorks, se WaterWorks Användarhandbok som 
finns på Stratasys extranät för kunder.

Försiktigt: Var mycket försiktig när du rengör formplattan. Om du 
använder en borste, borsta bortåt från vakuumporten mitt i 
plattformen. Om skräp faller ner i vakuumporten kan detta leda till 
en förlust av vakuum, och att byggbladet därmed fäster sämre under 
en byggprocess.

Varning: Använd skyddglasögon och läderhandskar (finns med i 
startkittet) när du tar bort det bortbrytningsbara stödet.
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Stödmaterial för PPSF-delar
Att ta bort stödmaterialet från PPSF-delar kräver en lite annan process än den för 
ABS eller PC, som använder BASS-stöd. Hos PPSF kan stödmaterialets 
gränssnittslager (det lager som har kontakt med delen) dras loss från delen lättare 
om delen är varm, eftersom värmen gör materialet mjukare och mindre sprött.

Avlägsna stödmaterialet omedelbart efter att delen byggts. Om du inte kan ta 
bort stödet direkt, värm upp delen till mellan 160 °C and 220 °C. Du kan använda 
modellugnen, eller en annan ugn som kommer upp i de nödvändiga 
temperaturerna, för att återuppvärma delen.

Hur svårt det är att ta bort stödmaterial beror på följande: delens storlek, 
mängden stöd, typ av stöd och stödtemperatur. Stratasys föreslår att 
stödmaterialet tas bort i följande ordning:

1. Bas

2. Struktur

3. Tunna horisontella sektioner

4. Runt små detaljer

5. Vinklade stödytor

6. Stora mass-sektioner

Ta bort delen från PPSF-byggbladet så snart det är möjligt efter att du 
tagit ut det ur ugnen.

Det mest effektiva när man återvärmer delar är att ta bort stöden från 
två eller fler delar på en gång. Man kan ta bort stödet från en del 
medan de andra värms upp.
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Material, patroner och smältarspetsar
Ladda ur material från smältarspetsarna

1. Försäkra dig om att systemet är i läge Paus (Paus) eller Idle (Vilande).

2. Från huvudmenyn, välj Operator Tools (Användarverktyg), vilket leder till 
följande skärm.

Bild 4-24: Användarverktyg

                                                            

3. Välj material att ladda ur och tryck på ikonen Unload (Ladda ur).

A. Huvudet värms upp till rätt temperatur för att ladda ur, och patronens 
lysdiod blinkar snabbt och grönt.

B. Huvudets matningsmotor och patronens matningsmotor vrider åt andra 
hållet. Material dras tillbaka från huvudet ungefär 102-152 mm.

C. Huvudtemperaturen sänks till vilotemperatur och patronens lysdiod 
blinkar långsammare i grönt (samma blinkhastighet som signalerar att 
patronen är Redo).

D. Displayen kommer att visa At Head (Vid huvud) för det urladdade 
materialet.

4. Byt ut patronen. Se “Ta bort patroner” på sidan 4-44, “Patroninstallation” på 
sidan 4-45, och “Hantera/förvara patroner” på sidan 4-49.

Om du ändrar till en annan materialtyp eller byter spetsar, följ 
proceduren i “Byte av spetsar eller materialtyp” på sidan 4-50.

Man kan endast ladda ur tråd ur smältarna när systemet är Idle 
(Vilande), aldrig när det bygger eller är pausat.

För vissa material (t. ex. SR-20) utförs en spetsrensning innan 
materialet laddas ut ur smältaren.

Ladda ur
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Ta bort patroner
1. Ta bort en tom patron

A. Höj matningsblocket från patronen genom att lyfta matningsblockets spak.

B. Dra patronen ut ur patronhållaren.

• Det kommer att finnas en bit material, ungefär 50,8 mm i längd, som 
sticker ut från trådutgångshålet. Vid borttagandet av en SR-20 
stödpatron kan denna bit brytas av när patronen tas bort. Se till att 
den avbrutna biten ramlar ut ur matningsblocket. Om nödvändigt, ta 
bort matningsblocksintaget för att få bort denna bit material.

2. Ta bort en delvis använd patron

Se Bild 4-25 på sidan 4-46 för nummer på refererade föremål.

A. Ladda ur tråd från smältarna (se “Ladda ur material från 
smältarspetsarna” på sidan 4-43).

B. Efter Unload Complete (Urladdning klar) visas på användarpanelen, 
öppna tumhjulsdörren på patronen (föremål 3).

C. Sätt in den fyrkantiga skumpackningen (föremål 7A) i tumhjulsdörren.

D. Stäng tumhjulsdörren.

E. Höj matningsblocket från patronen genom att lyfta matningsblockets spak.

F. Dra omedelbart ut patronen ur patronhållaren (inom tio sekunder från 
det att du lyft på matningsblocksspaken).

a. När matningsblocksspaken är i höjt läge går matningsblocksmotorn 
bakåt och drar material ur systemet.

b. Överblivet material samlas i den tomma matningsbehållaren.

c. När det sista av tråden passerat trådavkänningsbrytaren stannar 
matningsmotorn.

Tomma patroner har en liten, oanvändbar mängd material kvar. 
Det kvarblivna materialet tillåter felmarginaler vid tillverkningen 
och försäkrar att Autobyte fungerar som det ska.

Försiktigt: Dra omedelbart ut patronen ur patronhållaren när du har 
lyft matningsblocksspaken. Ett uppehåll kan leda till att tråden 
pressas in i patronen. Om tråd tvingas in i patronen finns det hög risk 
för korsspolning, vilket gör hela patronen obrukbar.

Försiktigt: Kasta material draget ut ur systemet. Försök inte att 
vinda in material i patronen. Om tråd tvingas in i patronen finns 
det hög risk för korsspolning, vilket gör hela patronen obrukbar.
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G. Kapa tråden jämsmed patronpipens topp.

H. Ta plastproppen från sin förvaringsplats (föremål 6B) och stoppa in den i 
trådutloppshålet i patronpipen (föremål 4 och 6A).

I. Dra ut resterande tråd ur matningsblocket och och kasta allt material som 
samlats i matningsbehållaren.

J. För att installera en patron, se “Patroninstallation” på sidan 4-45.

Patroninstallation
1. Installera patronen (Se Bild 4-25 på sidan 4-46 för nummer på refererade 

föremål:)

A. För nya patroner, dra bak folietejpen (föremål 1) på sidan av patronen.

B. Ta bort och kasta anti-rotationsproppen (se föremål 2).

C. Återförsegla patronhålet med den återanvändbara folietejpen genom att 
trycka fast den ordentligt mot patronen för att få en lufttät försegling.

D. Ta upp patronen genom att greppa plastpipen (föremål 4).

E. Luta patronen mot patronhållarens kant - tryck inte in patronen helt i 
hållaren.

F. Ta bort plastproppen (6A) från pipens topp.

G. Sätt plastproppen i sitt lagringsfack (6B).

H. Om patronen är ny, preparera tråden (5) för laddning:

a. Öppna tumhjulsdörren (3) fram på patronen.

b. Kapa tråden nedanför böjen så att tråden slutar jäms med 
trådutloppet på pipens topp.

c. Stäng tumhjulsdörren (ta inte bort skumcentret från packningen än).

I. Tryck in patronen hela vägen i patronhållaren.

Försiktigt: Ta inte bort plastlocket förrän du är redo att förladda 
tråden i matningsblocket.
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Bild 4-25: Patroninstallation

                                                            

J. Släpp ner trådmatningsblocket på patronen genom att dra ut 
patronmatningsspaken. (Bild 4-26)

• Verifiera att trådmatningen ligger i linje med trådutgången.

• Lysdioden är vid denna tidpunkt AV.

• Efter ungefär fem sekunder läser systemet av SmartSpool-chippet, och 
matningsblocksmotorn börjar snurra.

K. Genomför “Förladda tråden till matningshjulen:” på sidan 4-47.

Föremål Beskrivning Föremål Beskrivning

1 Folietejp 6A Plastpropp (förseglingsposition)

2 Anti-rotationspropp 6B Plastpropp (undanstoppad position)

3 Tumhjulsdörr 7A Skumpackning (förseglingsposition)

4 Patronpip 7B Skumpackning (undanstoppad 
position)

5 Tråd

1

2

3 6A
5

6B

7B

7A

4
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Bild 4-26: Förladda tråd

                                                            

2. Förladda tråden till matningshjulen:

A. Öppna tumhjulsdörren.

B. Ta bort den fyrkantiga skumpackningen på tumhjulsdörrens insida. 
(Bild 4-25)

C. Sätt fast packningen på patronen.

• Den fyrkantiga skumpackningen hindrar tumhjulet från att röra sig.

• Packningen får bara tas bort när patronen är i systemet.

• Packningen återanvänds om patronen ska läggas i förvaring.

D. Mata in tråden i trådmatningsmekanismen genom att trycka in och ner 
tumhjulet. (Bild 4-26)

E. Vrid hjulet tills du känner att trådmatningsmotorn drar tråden.

• Tråden måste föras fram i ungefär 5 cm (2 tum) för att nå 
matningshjulen på matningsmotorn.

F. Systemet färdigställer förladdningen av tråden automatiskt.

• Matningsmotorn matar fram tråden till den når 
trådavkänningsbrytaren.

Matningsspak

Tråd

Trådtumhjul

Trådmatningshjul

Trådav-
kännings-
brytare
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• Matningsmotorn stannar och lysdioden börjar blinka grönt.

G. Stäng tumhjulsdörren.

H. Ladda material till huvudet (se “Ladda material i smältarspetsarna” på 
sidan 4-48).

Ladda material i smältarspetsarna

1. Försäkra dig om att systemet är i läge Paus (Paus) eller Idle (Vilande).

2. Från huvudmenyn, välj Operator Tools (Användarverktyg), vilket leder till 
följande skärm.

Bild 4-27: Användarverktyg

                                                            

3. Välj material att ladda och tryck på ikonen Ladda.

Försiktigt: Försäkra dig om att tumhjulsdörren är stängd efter att 
förladdningen av tråden är färdig.

Om du ändrar till en annan materialtyp eller byter spetsar, följ 
proceduren i “Byte av spetsar eller materialtyp” på sidan 4-50.

Tråd laddas endast i smältarna när systemet är vilande eller pausat, 
aldrig när det bygger.

Försiktigt: Om materialtypen ändras måste spetsarna ändras.

Modell- och stödmaterial måste vara kompatibla. Om ett valt 
material är inkompatibelt med ett laddat material kommer ett 
laddningsfel att uppstå. Det valda materialet kommer inte laddas.

Ladda
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A. Huvudet värms upp till rätt materialanvändningstemperatur 
(Automatiskt - baserat på SmartSpool-data). I detta steg sätts även 
ugnstemperaturen till det korrekta värdet för materialet som laddas.

B. Pataronmatningsmotorn börjar pressa tråden mot smältarspetsarna.

C. För några av materialen (t. ex. SR-20) sker steg A och B i omvänd ordning.

D. När tråden når huvudet (tar 2 till 4 minuter) förs den in i smältarspetsen, 
och spetsen rensar ut en liten mängd material.

E. En lyckad laddning signaleras genom att lysdioden lyser stadigt grön. 
En fullständig laddnings- och rensningscykel tar mindre än fem minuter.

Autobyte av patron
1. Med Autobyte kan man lämna långa byggprocesser oövervakade.

2. När en aktiv patron blir tom:

A. Systemet pausas och patronmatningen drar automatiskt restmaterial från 
systemet.

B. Materialet laddas sedan till huvudet från den fulla patronen.

3. Om ett fel inträffar under Autobyte kommer systemet att gå in i pausläge.

• Systemlogg-knappen kommer att visa felorsaken.

• När felet är åtgärdat, tryck på Resume (Återuppta) på pekskärmen för att 
fortsätta med jobbet.

Hantera/förvara patroner

1. Varje patron innehåller 1510 kubikcentimeter trådmaterial. Patronen 
innehåller också torkmedel för att absorbera fukt.

Om materialet som ska laddas inte är samma som det ersatta 
materialet kommer autobyte inte att äga rum, och systemet går i 
stället in i Pause(Paus)-läge.

Försiktigt: Hur materialpatroner hanteras och förvaras har en direkt 
inverkan på byggkvalitet. Som de flesta ingenjörsplaster kan tråden i 
patronen absorbera fukt. Trådfukt orsakar dålig kvalitet på 
modellytan.
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2. Ett löstagbart plastlock och en tumhjulsdörr erbjuder en lufttät försegling som 
hindrar fukt från att komma in i patronen under förvaring.

3. Om en patron som innehåller material avlägsnas från systemet, eller sitter 
kvar i systemet fast inte i redo-tillstånd (lysdioden är av), ska den förvaras 
som följer (se Bild 4-25 för refererade föremålsnummer):

A. Öppna tumhjulsdörren (föremål 3) och sätt in den fyrkantiga 
skumpackningen (föremål 7A) (förvaras på patronen - föremål 7B) på sin 
plats i tumhjulsdörren.

B. Stäng tumhjulsdörren - var noggrann med att den är ordentligt stängd.

C. Ta plastproppen från sin förvaringsplats (föremål 6B) och stoppa in den i 
trådutloppshålet i patronpipen (föremål 4 och 6A).

D. Förvara patroner i upprätt position, lägg dem inte platt.

Byte av spetsar eller materialtyp

1. Rengör borsten och spetsrensningsanordningen.

2. Töm uppsamlingsbehållaren på överblivet material.

3. Inspektera spetsrensningsanordningen (se “Rengör/inspektera 
spetsrensningsanordningen” på sidan 6-8).

4. Välj Material/verktyg från huvudmenyn och välj sedan Byte av spetsar/
material.

Försiktigt: Se till att sätta in den fyrkantiga skumpackningen under 
tumhjulsdörren och placera plastlocket över trådutloppet när du 
lägger en patron förvaring. I en oförseglad patron tar det mindre än 
en timme för tråden att absorbera tillräckligt med fukt för att bli 
obrukbar.

När tråden är i tillstånd redo eller laddad (blinkande grön eller fast 
grön lysdiod), och patrondörren är stängd, avlägsnar systemets 
lufttorkningsanordning fukt från patronen kontinuerligt.

Om du byter spetsar, eller byter till en annan materialtyp, har 
användargränssnittet ett menyval som hjälper dig genom processen.

Försiktigt: Om materialtypen ändras måste spetsarna ändras.

Rester från material av lägre temperatur kan smälta och droppa på 
delar av högre temperatur om man inte rengör.
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Bild 4-28: Användarverktyg

                                                            

5. Menyn Byte av spetsar/material är utformad för att leda dig genom de 
nödvändiga stegen för att genomföra ett byte av materialtyp eller spets.

6. Om smältarspetsarna ska ändras:

A. Öppna toppskjutdörrarna.

B. Placera huvudet i hållaren för underhåll av huvudet (se “Hållare för 
underhåll av huvudet” på sidan 2-7).

C. Lossa på de två skruvar som håller varje smältarspets på plats. Ta bort 
spetsarna.

Varning: Använd endast godkända trappstegar när du arbetar med 
komponenter under toppskjutdörrarna.

Varning: Ytorna på smältarspetsarna och värmarblocket kan vara 
mycket varma.

Byte av spetsar/material
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Bild 4-29: Skruvar som håller fast smältaren

                                                            

A. Placera de nya smältarspetsarna i huvudet. Dra åt klämskruvarna.

• Se “Smältarspetsar och skivhöjd” på sidan 2-10 för val av spets och 
materialkompatibilitet.

Bild 4-30: Spetsinstallation

                                                            .

B. Ta bort huvudet från hållaren för underhåll och sätt tillbaka det i bryggan. 
Skruva åt de två skruvar som håller huvudet på plats.

Försäkra dig om att spetsarna är helt inne i värmarblocket innan du 
drar åt klämskruvarna (Bild 4-30).

Försäkra dig om att trådtuberna, umbilikalkabeln och luftslangen 
inte snott sig och är rätt dragna.

Smältarklämskruvar

Försäkra dig om att spetsen 
är helt instucken i blocket.
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Arbeta med jobbköerna
1. Det finns två jobbköer tillgängliga på Fortus 900mc - Jobbkön och 

Exempeljobbkön.

Bild 4-31: Jobbköer

                                                            

2. Välj antingen Job Queue (Jobbkö) eller Sample Queue (Exempelkön).

A. Jobbkö-menyn - innehåller filer nerladdade från Insight-programmet på 
din PC-arbetsstation.

• Rullista - Använd rullistan för att rulla fönstret upp och ner över de 
tillgängliga jobben.

• Titelfält - Tryck på någon kolumn i titelfältet för att ändra ordningen 
jobben visas i.

B. The Exempeljobbkö-menyn - innehåller filer som är behändiga för att 
testa systemet. Fortus 900mc kommer med flera exempeljobbfiler 
permanent installerade på systemet.

• Använd rullisten för att rulla fönstret upp och ner längs de 
tillgängliga exempeljobben.

Titelfält

Rullista
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Systemstatus
Skärmen System Status (Systemstatus) visar följande information:

• Systemprogramvarans versionnummer

• UPS-status

• Nätverksinställning

Bild 4-32: Systemstatus
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Kapitel 5: Kalibrering
Kalibrering

Detta kapitel beskriver den grundläggande 
kalibreringsproceduren för Fortus 900mc-systemet.
Automatisk kalibrering
Efter att spetsarna bytts kommer användarmenyn att be dig genomföra en serie 
automatiska kalibreringar: Autokal spets-kalibrering, Autoåterställning XYZ och 
Auto Z-kalibrering.

Bild 5-1: Kalibreringsmeny

                                                            

                                                            

Genomför en autoåterställning XYZ innan du påbörjar automatisk 
kalibrering.

Det krävs ingen användarinteraktion för auto Z-ställning noll-
kalibrering.

XY- och Z-spetsförskjutningar kräver att användaren analyserar 
kalibreringsdelen och meddelar systemet de rätta värdena.
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Påbörja Auto Z noll-kalibrering
Startar Auto Z noll-kalibrering sätter modellsmältarspetsarna till nollpositionen 
för Z på byggbladet.

Ingen användarinteraktion krävs. Detta görs också automatiskt före varje 
byggprocess.

Påbörja Autospetskalibrering
Starta Autospetskalibrering låter användaren kalibrera spets-till-
spetsförskjutningen i Z-led. Ingen användarinteraktion krävs.

1. Systemet genomför denna kalibrering automatiskt som en del av guiden för 
spetsbyte.

2. Korrekt kalibrering låter systemet växla mellan materialspetsar och placera 
nuvarande spets på exakt rätt koordinat för att fortsätta bygget av en del.
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Justera XYZ kalibreringsförskjutningar
Adjust XYZ Calibration Offsets (Justera XYZ kalibreringsförskjutningar) 
registrerar stödspetsen relativt modellspetsen.

Bild 5-2: Justera XYZ kalibreringsförskjutningar

                                                            

1. Systemet bygger automatiskt kalibreringsmodellen när man trycker på 
knappen Build Calibration Box (Bygg kalibreringslåda)

2. Ta bort byggbladet från formplattan och låt det svalna.

3. Bestäm XY förskjutningsjustering (Bild 5-3 på sidan 5-4 or Bild 5-4 på sidan 5-5)

A. Granska förhållandet mellan stödverktygsvägen och inriktnings-
indikatorerna för att bestämma kalibrering i X- och Y-led.

• Använd förstoringsglas.

• Håll upp byggbladet mot ljuset, en ljusfärgad vägg eller ett ljusfärgat 
papper.

B. Bestäm var på varje axel som stödverktygsvägen är mest centrerad mellan 
X-Y-inriktningsvägen.

C. Läs det förskjutningsjusteringsvärde som ligger närmast centrum för 
varje plats.

• Detta värde representerar justeringsvärdet som ska anges till systemet 
- inkrement om 0,05 mm.

• Om värdet är 0 kalibreras systemet för den axeln - krävs inte att man 
anger något.
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D. Skjut pilen på skärmen till det ställe där stödet är mest centrerat. Flytta 
endast pilar på två av de fyra sidorna av kalibreringsdelen.

E. Tryck på OK. Ett popup-fönster på skärmen kommer att fråga om du vill 
använda dessa värden. Tryck på OK. När X och Y båda står på 0, fortsätt 
med att justera Z.

F. Om justeringsangivelse krävs för någon av axlarna, kör om 
kalibreringsmodellen på ett rent byggblad.

G. Fortsätt att undersöka och justera XY-förskjutningen tills 
kalibreringsverktygsvägen är centrerad på 0 för X- och Y-axeln.

Bild 5-3: Kalibreringsmodell - Engelska enheter

                                                            

Indikatorer för 
spetsförskjutningsjustering

X - Y stödkalibrerings-
verktygsväg

X - Y 
inriktningsindikatorer

Z-kalibreringslåda

- Y

+ Y

+ X - X

Detta exempel kräver 
en justering av Y om -
0,002 tum. X-axeln 
kräver ingen justering.

Exempel: Bäst 
centrerade position
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H. Efter att justeringarna har gjorts kan den nya kalibreringslådan köras från 
denna meny genom att trycka på Build Calibration Box (Bygg 
kalibreringslåda).

Bild 5-4: Kalibreringsmodell - Metriska enheter

                                                            

4. Bestäm Z-justeringen

A. Skala bort stödlagret från Z-kalibreringslådan.

B. Mät tjockleken hos stödlagret med ett skjutmått eller en mikrometer.

• Om det uppmätta värdet är inom ± 0,01 mm från modellspetsskivans 
höjd behövs ingen justering.

• Ange det avlästa värdet i fältet “Suport Thickness” (Stödtjocklek).

C. Om en justeringsangivelse krävs, kör om kalibreringsmodellen på ett rent 
byggblad.

D. Fortsätt att undersöka Z-kalibreringen tills stödlagret motsvarar höjden 
på modellspetsskivan ± 0,01 mm.

Mät inte för Z-justering förrän kalibreringsmodellen visar att XY-
förskjutningarna är mindre än 0,05 mm för X- och Y-axeln.

Indikatorer för 
spetsförskjutningsjustering

X - Y stödkalibrerings-
verktygsväg

X - Y 
inriktningsindikatorer

Z-kalibreringslåda

- Y

+ Y

+ X - X

Exempel: Bäst 
centrerade position

Detta exempel kräver 
en justering av Y om - 
05 mm. X-axeln kräver 
ingen justering.
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Autoåterställning XYZ
När man trycker på ikonen Autoåterställning kommer systemet att genomföra 
följande rutin utan inblandning från användaren.

1. Hittar ändlägesbrytare för Z-hemläge.

2. Hittar ändlägesbrytare för X-hemläge.

3. Hittar ändlägesbrytare för Y-hemläge.

4. Återvänder huvudet till parkerad position.

Autoåterställning används för att flytta bort från en ändlägesbrytare.
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Kapitel 6: Systemunderhåll
I detta kapitel beskrivs olika underhållsrutiner som användaren 
behöver genomföra regelbundet på Fortus 900mc-systemet.
Uppdatera Controller Software
Controller Software kan uppdateras genom att använda en av de två metoderna beskrivna 
nedanför.

Webbmetoden (föreslagen metod)
Denna metod är för kunder som har tillgång till webben.

1. Öppna programmet Kontrollcentrum och välj fliken Services (Tjänster) och 
klicka sedan Check for System Updates (Leta efter systemuppdateringar).

Bild 6-1: Kontrollcentrum

                                                            

2. Fönstret Stratasys Update Manager (Stratasys uppdateringshanterare) 
kommer att visas. Programmet undersöker om kontrollmjukvaran är aktuell. 
Följ skärmanvisningarna för att uppdatera Controller Software.
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CD-metoden (alternativ metod)
Denna metod är för kunder som inte har tillgång till webben. Controller Software 
uppdaterings-CD innehåller den uppdaterade .upg-filen och måste erhållas från 
Stratasys. Inc.

1. Sätt in Controller Software uppdaterings-CD i arbetsstationen och för sedan 
över .upg-filen till en känd plats på arbetsstationens hårddisk.

2. Försäkra dig om att systemet är försatt i läge Ta emot programuppgradering. 
(Se “Försätt systemet i läge Ta emot programuppdatering” på sidan 6-3.)

3. Öppna programmet Kontrollcentrum och välj fliken Services (Tjänster) och 
klicka sedan Update Software (Uppdatera mjukvaran). (Se Bild 6-1 på 
sidan 6-1.)

4. Bläddra fram till platsen för .upg-filen.

5. Välj .upg-filen att ladda ner och tryck på Open (Öppna). Detta kommer att 
skicka filen till Fortus 900mc.

6. När nerladdningen är färdig, välj Reboot and Install Software Upgrade 
(Starta om och installera programuppgradering) och tryck sedan OK på 
Fortus 900mc-systemet.

                                                            

7. Efter att systemet startar om och installationen av uppgraderingen är klar 
visas följande skärm:

                                                            

8. Tryck på OK för att färdigställa Autoåterställning-XYZ-kalibrering.
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Försätt systemet i läge Ta emot 
programuppdatering

Försätt systemet i programuppgraderingsläge genom att göra följande:

1. Navigera till Administratör-skärmen och tryck på knappen Receive Software 
Upgrade (Ta emot programuppgradering). Detta gör att systemet kan ta emot 
programuppgraderingar.

                                                                                                                        

Ta emot program-
uppgradering

Uppgradering pågår
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Ominstallera Controller Software (Med USB-minne)

Controller Software kan ominstalleras genom att använda ett USB-minne 
tillhandahållet av Stratasys. Alla system kommer med ett USB-minne som innehåller 
den Controller Software som gällde när systemet tillverkades. Därför är det viktigt 
att Controller Software uppdateras efter mjukvaruinstallation från USB-minnet.

1. Ladda ur material och ta bort patroner från systemet.

2. Om den dynamiska IP-adressen är satt till AV, anteckna de specifika 
nätverksparametrarna (IP-adress, nätverksmask och gateway) som finns på 
Administratörs-skärmen på systemets pekskärm. Om Nätverkskonfigurationen 
för dynamisk IP är satt till PÅ kommer en nätverksserver eller PC automatiskt 
generera en IP-adress för systemet och ingen åtgärd krävs av användaren.

3. Stäng AV systemet och låt UPS-enheten göra klart sin försenade 
nedstängningscykel.

4. Sätt in USB-minnet i en USB-port i systemets kontrollenhet.

5. Tryck på den gröna startknappen för att sätta PÅ systemet. (Den gröna 
knappen kommer långsamt att blinka på och av.)

6. Datorn kommer att boota från USB-minnet och följande meddelande kommer 
att visas:

Tryck på OK för att ladda ner mjukvaran eller Cancel (Avbryt) för att avbryta 
operationen.

7. Tryck på OK på pekskärmen. Mjukvaruöverföringen kommer att påbörjas.

8. När installationen är färdig kommer skärmen att visa följande meddelande:

Ta bort USB-minnet från datorporten innan du trycker på OK för att avsluta.

Under mjukvaruöverföringen och den efterföljande automatiska boot-
processen kommer olika skript att synas i pekskärmen.

Stäng INTE av systemet under nedladdningsprocessen.

Tryck INTE på några skärmknappar om du inte fått instruktioner om det 
(t. ex. Release Notes (Versionsanteckningar)-knappen fungerar inte för 
denna version).

This will erase all data on the drive.
Are you sure you want to continue?

Installation complete.
Remove installation media.
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9. Följande skärm kommer att visas efter att systemet startats om. Tryck på OK 
för en Autoåterställning XYZ på systemet med den nedladdade mjukvaran.

                                                            

10. Undersök om det finns några uppdateringar för Kontrollmjukvaran via 
Kontrollcentrum-programmet. (Se “Webbmetoden (föreslagen metod)” på 
sidan 6-1.)

Underhållsschema
Underhåll måste genomföras regelbundet för att systemet ska fungera optimalt. 
Tabell 1 visar det allmänna underhållsschemat. Resten av detta kapitel utgörs av 
detaljerade instruktioner för varje uppgift.

Tabell 1: Underhållsschema

Varning: bär alltid riktig värmeskyddsutrustning när du arbetar inne 
i ugnen. 

Dagligen
Varje 
vecka

Varje 
kvartal Underhållsrutin

X “Rengör formplattan” på sidan 6-6

X “Töm uppsamlingsbehållaren” på sidan 6-7

X “Dammsug byggutrymmet” på sidan 6-8

X “Rengör/inspektera spetsrensningsanordningen” 
på sidan 6-8

X “Rengör spetssensorkolven” på sidan 6-10
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Dagligt underhåll
Rengör formplattan

Formplattan är ytan som byggbladet läggs på vid modellering. Om skräp samlas 
på formplattan kan det negativt påverka vakuumet som håller byggbladet på 
plats.

1. Ta bort byggbladet från plattan.

• Lyft ett hörn av byggbladet för att lätta på vakuumet som fäster det vid 
formplattan eller stäng av vakuumet med hjälp av knappen på 
pekskärmen.

• Dra av byggbladet horisontellt från plattan.

2. Ta försiktigt bort skräp som fallit ner i formplattans kanaler. Använd en 
dammsugare eller mjuk borste.

• Om du använder en borste, borsta bortåt från vakuumporten mitt i 
formplattan.

• Om skräp faller ner i vakuumporten kan detta leda till en förlust av 
vakuum, och att byggbladet därmed fäster sämre under en byggprocess.

Bild 6-2: Rengöring av formplattan

                                                            

Försök inte ta bort vakuumportskärmarna. De får inte bytas av 
kunder.

Vakuumportar och 
skräpskärmar
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Töm uppsamlingsbehållaren
Uppsamlingsbehållaren sitter på insidan av ugnen. Den fångar upp material som 
rensats eller borstats bort från smältarna och smältarspetsarna. 
Uppsamlingsbehållaren bör tömmas varje dag. (Bild 6-3)

1. Öppna ugnsluckan. Var försiktig, för ugnen är het.

2. Försäkra dig om att formplattan är i botten på byggutrymmet.

3. Lyft uppsamlingsbehållaren rakt upp från sin ställning och ta ut ur 
ugnsutrymmet.

4. Töm ut avskrädet ur uppsamlingsbehållaren. Det finns en avfallslucka på 
botten av behållaren.

5. Installera uppsamlingsbehållaren i sin ställning.

Bild 6-3: Uppsamlingsbehållare

                                                            

Varning: Ha alltid säkerhetshandskar och långa ärmar när du arbetar 
inne i ugnen. Komponenterna är heta!

Uppsamlingsbe-
hållarställning

Uppsamlings-
behållare

Avfallslucka
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Underhåll varje vecka
Dammsug byggutrymmet

Dammsug byggutrymmet för att få bort materialspill, skräp och damm.

Rengör/inspektera spetsrensningsanordningen
Inspektera spetsrensningsanordningen en gång i veckan. Ersätt delar efter behov 
vid tecken på förslitning. Se “Beställning av förbrukningsmaterial” på sidan 1-2 
för mer information. Borsten och skrapan byts ut som en helhet.

1. Ta bort spetsrensningsanordning genom att lyfta den rakt upp. (Se Bild 6-4).

Bild 6-4: Rengöring av avskrädesluckan

                                                            

2. Ta bort rensningshyllan genom att lyfta den rakt upp.

3. Använd en rengöringsborste (i systemets startkit) för att ta bort skräp runt 
spetsrensningsområdet och rensningshyllan.

4. Rengör och inspektera ytan runt styrpinnarna - se till att 
spetsrensningsanordningen och rensningshyllan sitter tätt mot ytan.

5. Inspektera Kaptontejpen runt övre trattrännan. Byt ut Kaptontejpen om den 
verkar nött eller skadad.

• Kaptontejpen är fastsatt i trattrännans övre del med självhäftande 
material. För att byta ut tejpen, skala bort den från rännan.

• Rengör området runt toppen på övre trattrännan med isopropylalkohol 
och en ren, luddfri trasa.

• Skala av skyddsmaterialet från den nya Kaptontejpen och placera 
försiktigt skyddet mot övre trattrännan - övre kanten på det självhäftande 
området ska ligga jäms med toppen på rännan.

• Tryck fast Kaptontejpen på plats.

Spetsrensnings-
anordning (2X)

Rensningshylla
6-8



 

6. Inspektera rensningshyllan (Bild 6-5):

• Rensningsytan ska vara fri från hack eller oregelbundenheter.

• Installera en ny rensningshylla om nödvändigt. Använd en 
rensningshylla typ PPSF när du använder PPSF-material.

Bild 6-5: Rensningshyllor

                                                            

7. Inspektera skrap-/borstanordning.

8. Skrapans övre kant ska vara rak. Ersätt skrapan om den är böjd eller har hack 
- lite förslitning är acceptabelt (Bild 6-6). Skrapan kan ersättas individuellt om 
borsten fortfarande kan användas.

Bild 6-6: Inspektera skraporna

                                                            

• Borstet på borsten får inte visa tecken på utmattning från toppen - inga 
hack i borstmönstret.

• Fransigt borst är acceptabelt så länge som toppkanten är jämn över hela 
borstet.

• Ersätt skrap-/borstanordningen om borsten inte når upp till 
inspektionskraven.

Vanlig 
rensningshylla

Endast för 
PPSF- och 
Ultemmaterial

Acceptabelt - 
lite förslitning 
är tillåtet

Oacceptabelt
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9. Installera skrap-/borstanordningen genom att placera dem över 
styrpinnarna.

10. Installera rensningshyllan genom att placera den över styrpinnarna.

Bild 6-7: Spetsrensningsanordning

                                                            

Underhåll varje kvartal
Rengör spetssensorkolven

1. Ta bort kolven - dra försiktigt upp och ut (Bild 6-8).

2. Ta bort materialrester på kolvens topp med ett rakblad.

3. Sätt tillbaka kolven i sensorställningen och se till att den platta ytan är vänd 
uppåt.

Bild 6-8: Spetssensor

                                                            

SkrapaBorste

Ta bort skruv

Spetssensorkolv

Spetssensorställning
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Underhåll efter behov
Rengör smältarspetsarna

Systemet rengör automatiskt spetsarna innan och under varje byggprocess - med 
hjälp av spetsrengöringsanordningen. Ibland kan emellertid material samlas på 
spetsarna som inte går att ta bort under autorengöringsproceduren. Ta bort 
överflödigt material för hand med hjälp av en mässingsborste med trähandtag 
(ingår i startkittet).

Ersätt en ugnslampa
Ugnslamporna, som sitter inne i ugnen, tar för eller senare slut och kräver byte. 
Gå igenom följande steg för att byta ut en lampa:

1. Stäng av systemet och låt ugnen svalna.

2. Vrid huvudströmbrytaren till AV-läge.

3. Avlägsna den trasiga lampan och installera en ersättningslampa.

4. Vrid huvudströmbrytaren till PÅ-läge.

5. Sätt på systemet och verifiera att lamporna lyser.

Rengör skåpet
Använd en mjuk trasa fuktad med vatten och mild tvål för att torka av utsidan av 
skåpet. Använd inte slipmedel eller alkaliska rengöringsmedel på systemet. 
Dammsug alla luftventiler på smuts och skräp som skulle kunna blockera 
luftflöde genom systemet.

Varning: Stäng av systemet som beskrivs nedanför.

Försiktigt: Fortsätt INTE förrän den sex minuter långa 
kylningscykeln har gått färdigt.

Varning: Bär alltid säkerhetshandskar och långa ärmar när du tar 
bort en ugnslampa eller arbetar inne i ugnen. Komponenterna är 
heta!
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Rengör plastkomponenter
Rengör ugnsluckan och alla plastkomponenter på systemets utsida med vatten 
och mild tvål. Kommersiellt tillgängliga produkter för att rengöra plast är också 
acceptabla. Använd inte slipmedel eller alkaliska rengöringsmedel på systemet. 
Undvik streck genom att skölja med rent vatten och därefter torka med 
mjuk trasa.
6-12



Kapitel 7: Felsökning
I detta kapitel beskrivs grundläggande felsökning som kan 
genomföras av användaren för att rätta till enkla problem med 
Fortus 900mc-systemet.
Få hjälp
Om du har problem med ditt system eller dina material som inte täcks i denna 
Användarhandbok eller i Referensarket, eller om du måste beställa reservdelar, 
var vänlig kontakta Kundservice på något av följande sätt:

I USA
• Skriv till:

Stratasys Inc.
Customer Support
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344-2080
USA

• Tel: +1 800 801 64 91 (7:00 till 17:00 C.T.)

• E-post: support@stratasys.com

I Europa
Var god kontakta din lokala återförsäljare. För information om din lokala 
återförsäljare, var god kontakta vårt europeiska högkvarter: 

• Skriv till: 
Stratasys GmbH
Weismuellerstr. 27
60314 Frankfurt/Main
Tyskland 

• Tel: +49 69 420 994 30

• Fax: +49 69 420 994 333

• E-post: europe@stratasys.com
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• Innan du ringer på service eller efter reservdelar, ha följande information till 
hands:

• Ditt systems mjukvaruversion.

• Ditt systems serienummer.

• Tillgång till din Insight-arbetsstation (för att kunna tillhandahålla en 
diagnosfil om nödvändigt).

Hitta en åtgärd

Problem Möjlig orsak Lösning

Patronen laddar inte Anti-rotationsproppen ej 
borttagen från patronen.

Ta bort proppen.

Gummiinlägget i 
tumhjulsdörren ej borttaget.

Ta bort tumhjulsinlägget.

Tom patron (noll volym). Byt ut patronen.

Tråd har fastnat i patronen. Ta ut patronen ur systemet och dra ut 
ungefär två meter material. Försäkra 
dig om att tråden går lätt att dra ut.

Patronmatningsblocket ej helt 
sänkt mot patronen.

Sätt matningsblocket på patronen. 

Fel spetsstorlek vald på 
användardisplayen.

Verifiera korrekt spetsstorlek på 
displayen. Se “Smältarspetsar och 
skivhöjd” på sidan 2-10.

Patronens SmartSpool-krets 
fallerade.

Titta på Filament Status (Trådstatus) på 
användarskärmen. Om det står None 
(Ingen) eller är blankt, ersätt patronen.

Bruten eller böjd pogopinne. Ta ut patronen ur patronhållaren och 
undersök pogopinnarna på 
patronmatningsblockets undersida. 
Byt ut böjda och trasiga pogopinnar.

Tråden når inte huvudet (time-
out uppnådd för laddning)

Installera en ny patron. Om detta 
misslyckas, ring kundtjänst.
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Utsprutningsbortfall 
(Huvudet sprutar inte 
ut något material).

Tråd har fastnat i patronen. Ta ut patronen ur systemet och dra ut 
ungefär 2 meter material. Försäkra dig 
om att tråden går lätt att dra ut.

Patronmatningen är för 
långsam.

Verifiera att laddtiden från patronen 
till huvudbrytaren är mindre än 2 
minuter.

Material pressas inte ut på 
modellbasens två första lager.

Verifiera materialrensning genom att 
genomföra en laddning. 

Igenkorkade spetsar. Verifiera att storleken på den 
installerade spetsen motsvarar 
spetsstorleken på användardisplayen.

Verifiera att spetslivslängden inte gått 
över maximal distans på 
distansmätaren.

Verifiera att spetsarna är korrekt 
installerade.
Verifiera materialrensning genom att 
genomföra en laddning. 

Byt ut spetsen mot en ny spets och 
kalibrera.

Systemet är ej kalibrerat. Verifiera materialrensning genom att 
genomföra en laddning.

Genomför Auto Z-ställning noll och 
AutoKal spetsar.

Lågt vakuum har fått 
byggbladet att ändra läge 
och kan ha korkat igen 
spetsen.

Se lågt vakuum i denna tabell.

Lågt vakuum. Byggbladet är inte korrekt 
installerat.

Flytta bladet tills det täcker 
formplattan lika mycket på alla sidor.

Det finns trådavskräde på 
formplattan.

Ta bort byggbladet och rengör 
formplattans yta.

En liten bit material kan ha 
sugits ner i vakuumledningen. 

Töm vakuumsystemets filterburkar. 

Vakuumskärmen kan vara 
igenkorkad.

Rengör vakuumskärmen. Ta INTE bort 
skärmen - den får inte bytas ut av 
kunden.

Problem Möjlig orsak Lösning
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Lågt lufttryck. Detta tillstånd är inte justerbart 
för användaren.

Kontakta kundtjänst för ytterligare 
instruktioner.

Stödmaterial är svårt 
att ta bort från en del.

Stödmaterial är inbäddat i den 
vertikala ytan på en del.

Justera spets-till-spets-kalibreringen.

Modellmaterialets 
ytpolering är dålig på 
ytor riktade nedåt.

Stödmaterialet är för 
lätt att ta bort.

Spets-till-spets-kalibreringen är 
inte korrekt genomförd.

Upprepa spets-till-spets-kalibreringen.

Materialet droppar. Torkarfel. Ring Kundtjänst.

Fukt i patronen. 

Lågt lufttryck.

Ring Kundtjänst.

Ugnen upprätthåller 
inte temperaturen.

Värmarfel. Ring Kundtjänst.

Ugnsluckan öppen. Stäng ugnsluckan; värmaren stängs av 
medan luckan är öppen.

Ugnsluckan stängs inte mot 
ugnens instrumentbräda.

Ring Kundtjänst.

Tillgänglig information om ett jobb misslyckas under byggande:
Om ett jobb misslyckas kan du avgöra det senast byggda lagret genom att välja “previous job” 
(föregående jobb) på pekskärmen.

Problem Möjlig orsak Lösning
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