INFOBLAD
VERTEX DELTA 3D PRINTER

K8800 (hybrid kit)

De Vertex Delta is een betrouwbare allround 3D-printer voor het printen van verfijnde 3D-objecten
om uw projecten af te werken.
Naast de uitstekende printkwaliteit en
gebruiksvriendelijkheid biedt de Vertex Delta
ook vele innovatieve functies voor een verbeterde
3D-printervaring. De 3D-printer is voorzien van
geavanceerde veiligheidsfuncties waaronder een
filament run out sensor, een vervangingsfunctie van
filament tijdens het printen, automatische kalibratie,
slimme printbed compensatie,... Dit zijn slechts enkele
voorbeelden.
Deze Vertex wordt geleverd als hybridekit. Dit
betekent dat de Delta 3D-printer na een eenvoudige
en snelle montage klaar is om te printen. En maak
je geen zorgen over een nauwkeurige montage want
deze printer doorloopt alle nodige stappen om een
perfecte eerste print te garanderen.
Met Vertex kies je voor betrouwbaarheid en
kwalitatieve 3D-projecten!

Ontworpen in België!
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Binnenkort meer info op vertex3dprinter.eu
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SPECIFICATIES

*de laatste innovaties

Printen:
• printtechnologie: Fused Filament Fabrication (FFF - FDM)
• laagresolutie: standaard 0.1 mm (max.: 0.2 mm - min.: 0.05 mm)
• printgrootte: 200 mm diameter bouwplatform, 225 mm printhoogte
• printsnelheid: 20-50 mm/s (max. 75 mm/s)
• werksnelheid: 180-200 mm/s
• plaatoppervlak: verwijderbare BuildTak™-laag (beperkte levensduur; afzonderlijk verkrijgbaar)
• filamentdiameter: 1.75 mm (compatibel met alle spoelen met montageopening = 53 mm).
• filament: PLA, ABS, TPU, PET en andere
• spuitmond: E3D-compatibel
• diameter spuitmond: 0.35 mm (1 spuitmond meegeleverd)
• max. werktemperatuur spuitmond: 295°C
• slimme printbed detectie: de spuitmond tast het printbed af
en zorgt zo automatisch voor een perfecte eerste printlaag
(er is geen manuele kalibratie nodig)
• kalibratie: automatische kalibratie bij eerste configuratie
• koppelstukken: magnetische bal koppelstukken zonder speling
• geavanceerde veiligheidsfuncties: automatische uitschakeling
bij het loskomen van de
printkop of verkeerde temperatuur (zeer onwaarschijnlijk)
• filament run out sensor: de printer stopt en herlaadt automatisch
wanneer het filament op is
• vervangingsfunctie van filament tijdens het printen: u kunt
3D-printen in meerdere kleuren en filamenten
• pauze-functie: het is mogelijk om het printen te pauzeren
zonder dat het filament lekt
• endstops: optische endstop schakelaars
Software:
• firmware: Modified Open Source Marlin 3D Printer. Firmware kan bijgewerkt worden
• software: custom Repetier versie (Windows) - Cura profielen (Mac)
Hardware:
• afmetingen (B x D x H): 35 x 35 x 77 cm (zonder filamentspoel)
• hybride kit: vlotte en eenvoudige bouw zonder soldeerwerk
• frame: robuuste aluminium extrusiekolommen,
4 mm aluminiumplaten (boven- en onderkant),
gladgeslepen loopstaven (100 mm) en messing glijbussen
• open source (hardware en software)
• gewicht: 10 kg
• bedrijfstemperatuur: max. 30°C
• opslagtemperatuur: -10°C tot +50°C
Elektrische gegevens:
• communicatie: SD-kaart of USB 2.0
• controller: gebaseerd op AVR ATmega2560
• AC-ingang: 100 - 240 VAC, 50-60 Hz 90 W max.
• display: display (128 x 64 karakters)
met blauwe achtergrondverlichting
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