Ultimaker S5

Specyfikacja
techniczna
DrukarkaUltimaker S5 ma nie tylko najlepsze parametry techniczne w swojej klasie, ale oferuje też
łatwość użytkowania i doskonałe wydruki wynikające z kompletnego rozwiązania druku 3D
docenionego przez setki tysięcy profesjonalistów na całym świecie.

Wolność projektowania dzięki
podwójnemu ekstruderowi
Projektuj skomplikowane geometrie i ciekawe
modele przeznaczone na niezawodny podwójny
ekstruder Ultimakera S5 z wykorzystaniem
wodorozpuszczalnego materiału podporowego.
Drukuj z szerokiej gamy materiałów
technicznych i podporowych które nie
wymagają późniejszej obróbki ani
zaawansowanego postprocessingu.

Otwarty system i zdalne
zarządzanie
Wiele drukarek Ultimaker S5 może być
połączonych jednocześnie przez WiFi lub LAN,
tworząc w ten sposób farmę drukarek. Czytnik
NFC zatroszczy się automatyczne rozpoznanie
załadowanego materiału. Jest to także system
otwarty który pozwala na drukowanie z
materiałów firm trzecich oraz na integrację z
Twoim oprogramowaniem.

Wiodące oprogramowanie i
materiały
Program Ultimaker Cura ma wbudowane
zoptymalizowane profile dla drukarek i
materiałów. Nasi inżynierowie oraz specjaliści
od software i materiałów współpracują nad ich
ulepszaniem i rozwijaniem aby uzyskać jak
najlepsze rezultaty.

Pomagamy odnieść sukces w
Twoich działaniach
Ultimaker S5 objęty jest 12 miesięczną
gwarancją i dożywotnią pomocą świadczoną
przez sieć wyszkolonych i certyfikowanych
specjalistów z naszej globalnej sieci partnerów.
Jeśli masz jakieś pytania, nasze zasoby online i
światowa społeczność są dostępne 24/7.

Dystrybucja w Polsce: get3D Sp. z o.o. Plac Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
http://ultimaker.get3d.pl/ biuro@get3d.pl +48 42 630 50 50

Specyfikacja techniczna drukarki 3D Ultimaker S5
Druk i jego
parametry

Wymiary fizyczne

Warunki pracy
Oprogramowanie

Gwarancja i wsparcie

Technologia

Fused deposition modeling (FDM)

Głowica drukując

Podwójny ekstruder z systemem automatycznego
podnoszenia i wymiennymi modułami PrintCore.

Objętość wydruku

XYZ: 330 x 240 x 300 mm
(lewa lub prawa dysza lub obie jednocześnie)

Średnica filamentu

2.85 mm

Rozdzielczość warstw

dysza 0,25 mm: 150 - 60 mikronów
dysza 0,40 mm: 200 - 20 mikronów
dysza 0,80 mm: 600 - 20 mikronów

Dokładność XYZ

6,9; 6,9; 2,5 mikrona

Prędkość druku

< 24 mm3/s

Platforma robocza

Podgrzewana płyta szklana,
Podgrzewana płyta aluminiowa

Temperatura platformy

20°C - 140°C

Poziomowanie platformy

System aktywnego poziomowania

Obsługiwane materiały

Zoptymalizowane dla: PLA, Tough PLA, Nylon, ABS, CPE,
CPE+, PC, TPU 95A, PP, PVA, Breakaway
Także obsługa materiałów firm trzecich.

Średnica dyszy

0,25 mm; 0,4 mm; 0;8 mm

Temperatura dyszy

180 - 280 °C

Czas nagrzewania dyszy

< 2 min

Czas nagrzewania platformy

< 4 min (od 20 do 60 °C)

Głośność pracy

50 dBA

Moc zasilania

500 W

Rozpoznawanie materiałów

Rozpoznawanie automatyczne z czytnikiem NFC

Łączność

Wi-Fi, LAN, port USB

Wyświetlacz

Kolorowy ekran dotykowey 4,7-cala (11,9 cm)

Obsługiwane języki

English, Dutch, French, German, Italian, Japanese,
Korean, Portugese, Russian, Spanish, Simplified Chinese

Monitoring

Wbudowana kamera (podgląd w Cura lub aplikacji)

Wymiary

495 x 457 x 520 mm

Wymiary (z rurkami bowdena i
wieszakiem na szpule)

495 x 585 x 780 mm

Waga netto

20,6 kg

Waga transportowa

29 kg

Wymiary transportowe

650 x 600 x 700 mm

Temperatura otoczenia

15 - 32°C, 10 - 90% RH nie kondensujące

Temperatura przechowywania

0 - 32°C

Dołączone pragramy

Ultimaker Cura do przygotowania plików do druku
Cura Connect do zarządzania farmą drukarek

Obsługiwane systemy operacyjne

MacOS, Windows i Linux

Integracja (Wtyczki)

SolidWorks, Siemens NX

Formaty plików

Ultimaker Cura: STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG
Formaty drukowalne: G, GCODE, GCODE.gz, UPF

Gwarancja

12 miesięcy

Wsparcie techniczne

Dożywotnie wsparcie od globalnej sieci
certyfikowanych partnerów serwisowych

