Z-SUPPORT ATP
1. Informacje ogólne
Z-SUPPORT ATP to rozpuszczalny materiał podporowy stworzony z myślą o stabilności termicznej.
Materiał nie rozpuszcza się w wodzie, lecz w łagodnym zasadowym roztworze wody oraz Z-SUPPORT ATP Activator. Dzięki temu, że proces nie odbywa się w czystej wodzie, materiał stał się
znacznie mniej podatny na działanie wilgoci z otoczenia.

2. Wskazówki dot. druku
W trakcie druku przy użyciu materiału Z-SUPPORT ATP:
a. Upewnij się, że drukarka jest w pełni sprawna i posiada wszystkie niezbędne komponenty. W
szczególności sprawdź, czy:
- prowadnice materiału są poprawnie przymocowane do ekstrudera,
- głowica i dysza nie są zatkane lub zabrudzone resztkami materiału,
- platforma nie jest uszkodzona/krzywa,
- wentylatory ekstrudera działają poprawnie,
- drukarka posiada najnowszą wersję firmware, a model został przygotowany w najnowszej
wersji programu Z-SUITE.
b. Upewnij się, że materiał modelowy i materiał podporowy były przechowywane w
odpowiednich warunkach i nie pochłonęły wilgoci z powietrza.
c. Przeprowadź testy diagnostyczne, korzystając z opcji dostępnych w menu - Test wentylatorów i
Test osi.
d. Przeprowadź kalibrację platformy.
e. Przeprowadź kalibrację położenia dysz.
f. Pamiętaj o montażu paneli bocznych (side covers) i urządzeniu HEPA cover.
g. W przypadku wystąpienia problemów z podwijaniem się materiału z menu drukarki
wybierz Ustawienia -> Ustawienia robocze -> Pełne podgrzewanie platformy. Użyj także
odpowiedniego środka zwiększającego przyczepność modelu do platformy.
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3. Wskazówki dot. przechowywania
Wymogi dotyczące pomieszczeń i zbiorników do magazynowania:
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Warunki, których należy unikać:
Promieniowanie UV/światło słoneczne
Mróz
Dodatkowe informacje:
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszą dla zwierząt.

4. Dane kontaktowe
Zortrax S.A.
Lubelska 34
10-409 Olsztyn
Polska
TEL. +48 89 672 40 01

biuro: office@zortrax.com
wsparcie techniczne: support@zortrax.com
więcej informacji: zortrax.com
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