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1. DOEL
Het doel van deze workshop is om je te leren de lasercutter te gebruiken
op een veilige manier en zonder de machine te beschadigen.

Het doel is NIET om je alle functies van de machine te tonen, maar je een
startpunt te geven waarna je zelf  de mogelijkheden kan uittesten.

2. MATERIAAL
Het lab heeft een aantal materialen op voorraad. Je kan ook zelf  materialen  
meebrengen om te snijden, maar niet alles mag/kan in de laser 

WAT MAG JE SNIJDEN:
   - hout: triplex, MDF, balsa
   - papier, karton 
   - textiel, vilt, foam 
   - leder, kunstleer
   - plexi
   - acryl
   - rubber
   - kunststoffen: PP, PET, PA, PE, PI, PS, etc.
     (een volledigere lijst is beschikbaar)

GEBRUIK GEEN: 
   - PVC, polyvinylchloride: de dampen zijn toxisch en beschadigen de lens 
   - PC, polycarbonaat: deze transparante kunststof  verbrandt 
   - THERMOHARDERS: alle kunststoffen die niet smeltbaar zijn,  
      zoals PU en bakeliet 
   - metalen of  andere reflecterende oppervlakken zonder coating

Ben je niet zeker, vraag dan eerst advies aan de labverantwoordelijke. 

Ter info: een nieuwe lens kost 400 euro. Behandel de machine met zorg.
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3. DE SOFTWARE
De BRM lasers worden bediend vanaf  de computer naast de machine. 
De meegeleverde software is Lasercut 5.3.  
Je kan het programma starten vanop de desktop.

3.1. Soorten bestanden
In de software moet je o.a. DXF-bestanden uit Autocad en .AI-bestanden uit  
Illustrator kunnen inladen. 

- Importeren:
     PLT, AI, DXF, DST, BMP, NC, JPG, GIF, PNG, TIF, TIFF, TGA, PCX
- Exporteren:
     PLT > hierin zitten geen snijsnelheden en powersettings opgeslagen.
- Opslaan:
     ecp (+ INI) > hierin zitten wel snijsnelheden en powersettings opgeslagen.
- Export file:
     MOL (+ TXT) > hierin zitten zowel snijsnelheden, powersettings en  
     machine instellingen opgeslagen.

3.2. Je bestand op de server plaatsen
- Ga op de pc naar Network places. 
- Ga naar FabLab on 192.168.88.201 
- Log in met Username pro en paswoord pro 
- Maak in 001_USERS een mapje aan met je eigen naam. 
  In dit mapje kan je je bestanden bewaren.

3.3. Je bestand importeren
- Open LaserCut5.3 op de desktop
- Ga naar ‘File’ > ‘Import’ 
- Open je file vanuit je map op de server.
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4. VOORBEREIDING TEKENING

4.1. Lijnen verbinden
Je verbindt best eerst de lijnen van je tekening. Hierdoor maakt de laser een vloeiende 
beweging en bespaar je veel tijd. 
 
- Selecteer de te verbinden lijnen 
- Ga in het menu bovenaan naar ‘Tools’ 
- Kies ‘Unite lines’.

4.2. Snijvolgorde, snelheid, en vermogen instellen
Om aan te geven welke lijnen je wil snijden en welke je wil graveren, moet je deze lijnen 
een verschillende kleur geven. De volgorde waarin de machine de kleuren afloopt gaat 
van boven naar beneden. Je stelt de kleuren in je file best zo in dat de laser eerst graveert, 
dan kleine deeltjes uitlasert en als laatste de omtrek van je file. 

Je geeft per kleur aan of  de lijn ge- 
sneden of  gegraveerd moet worden 
door op het woordje ‘Cut’ naast de 
kleur te klikken en dan uit het drop 
down menu ‘cut’ of  ‘engrave’ te 
selecteren.
 
Je kan de volgorde van de lagen  
veranderen met de Up en Down  
knoppen in het rechtse menu.
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Om de gewenste snelheid en vermogen in te stellen dubbel klik je op de snelheid (Speed) 
van de laag die je wil instellen. In het pop-up menu kan je de gewenste waarden ingeven.  

- Power mag nooit meer dan 90 zijn. 
- Zorg dat ‘Always blow’ aangevinkt is. 
- Power en Corner Power geef  je meestal dezelfde waarde. 
 
Bij de laser vind je een referentietabel met waarden voor een aantal materialen. Staan 
hier geen waarden in voor het materiaal dat je wil gebruiken, maak dan eerst een klein 
testje en noteer je waarden, eens deze naar wens zijn, bij op de lijst. 
 
Het is aangeraden om voor je een grote file lasert steeds een klein testje te doen in een 
hoek van je materiaal. Dit om te voorkomen dat je een stuk materiaal verspilt door  
foutieve instellingen.

4.3. Nulpunt instellen
De BRM machines hebben geen ‘Origin’ knop. De plaats waar de laserkop staat is altijd 
waar hij begint.
Op je tekening zie je een blauw punt. Dit geeft het nulpunt van je tekening aan. Je kan de 
locatie van dit punt wijzigen. Het is aan te raden het in de linker bovenhoek te plaatsen.

- Ga in het menu bovenaan naar ‘Laser’
- Kies ‘Set laser origin’
- Vink ‘Left-top’ aan

Je zal later op de laser zelf  ook je effectieve beginpunt voor de laserkop moeten instellen.

4.4. Enkele extra tips
- Lijnen selecteren

- Inzoomen op de hele tekening
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- Uitzoomen tot snijtafel

- De tekening vermenigvuldigen

   Je kan dit ook doen via ‘Draw’ > ‘Copys’. 
   Met ‘Gap’ bepaal je de afstand tussen de kopies.

- Je tekening schalen
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5. DE MACHINE OPSTARTEN
1. Zet de schakelaar van het stekkerblok rechts naast de kleine laser aan.
2. Verbind het ventiel van de compressor. (links naast de kleine laser) 
3. Druk op de groene ‘POWER ON’ knop op de BRM. 
4. Draai de schakelaar naast de power on knop naar rechts. 
5. Controleer of  de waterkoeler rechts naast de BRM aan staat.
6. Zet de BOFA afzuiging links van de BRM aan. 
      (Om deze hoger of  lager te zetten, houd je de pijltjes toetsen naast de blauwe 
       lampjes enkele seconden tegelijk ingedrukt tot er een groen lampje gaat knipperen.  
       Nu kan je de afzuiging met de pijltjes toetsen hoger of  lager zetten.) 
7. Controleer of  er lucht uit de laserkop komt door er je vinger onder te houden. 
    Dit is zeer belangrijk! Als je geen luchtstroom voelt, draai je het ventiel aan  
    de rechter zijkant van de machine verder open. 
 
Als je deze stappen hebt doorlopen, is de machine klaar voor gebruik. 
Als je twijfelt of  je alle stappen doorlopen hebt, vraag dan hulp aan een labmedewerker.

6. JE FILE NAAR DE MACHINE STUREN
Als je file naar wens voorbereid is, kan je je file vanuit LaserCut naar de machine sturen. 

- Klik op ‘Calculate’ in het rechtse menu.
- Zorg dat ‘Immediate’ zeker aangevinkt is!
- Sla het bestand op in je map op de server en geef  het  
  een eigen naam. 
  Je houdt deze naam best kort, anders bestaat de kans  
  dat de software je file niet ziet.
- Klik rechtsonder op ‘Download’.

Je krijgt nu een pop-up venster met de namen van de files 
die al naar de laser gezonden zijn. Het is best om eerst  
met ‘Del all’ alle bestanden te wissen. Als er teveel files in  
dit venster verschijnen, kan het dat de machine niet meer 
files wil accepteren. 
 
Klik nu op ‘Download current’. 
De naam van je file zou nu in het venster moeten  
verschijnen en je file is naar de machine verzonden.
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7. OP DE MACHINE

7.1. Focussen
Druk op het controlepaneel van de machine op ‘Datum’. De laserkop zal naar achteren 
bewegen. Nu kan je je materiaal in de machine plaatsen. Zorg dat het materiaal plat ligt 
en nergens bolt. De exacte positie van je materiaal is niet van belang, aangezien je straks 
toch zelf  je beginpunt zal instellen. Let wel op dat je materiaal niet op de rand van het 
rooster ligt.

Verplaats nu de laserkop tot boven het materiaal via de toetesen op het controlepaneel:
   
- Druk op ‘Esc’ 
- Nu kan je met de pijltjes de laserkop positioneren
- Plaats de laserkop  midden boven je materiaal
- Druk op Enter (de grote, losstaande pijl) 

De focusafstand van de laser, van de onderkant van de kop tot je plaat, is bij deze  
machine 12mm. Op de machine ligt een ovalen stukje hout met het opschrift  
LaserUniek, dat exact de juiste dikte heeft. Gebruik dit om te focussen: 
 
- Leg het blokje onder de laserkop
- Draai de met de rode pijl gemarkeerde ring naar links om deze los te zetten
- Laat de kop zakken tot deze op het blokje rust
- Draai nu de ring met de rode pijl weer vast 
  (Draai de ring nooit te vast, dit kan de schroefdraad beschadigen)
- Verwijder het houten blokje. De Machine is nu scherp gesteld.
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7.2. Het nulpunt instellen
De plaats waar de laserkop staat is bij deze machine steeds de plaats waar hij gaat  
beginnen laseren. Je kan zelf  de beginstand van de laserkop bepalen, gelijk waar boven 
het bed van de laser. 
 
Verplaats de laserkop met de pijltjes tot boven het stuk van je materiaal waar je wil dat de 
laser begint te snijden. Als je eerder op je tekening je beginpunt linksboven hebt ingesteld, 
is dit dus boven de linker bovenhoek van je materiaal.

- Selecteer op de machine het bestand dat je wil laseren.  
  De naam van je bestand moet in een zwart balkje staan. Als dit niet zo is druk je op Esc. 
  De naam zou dan in het zwart aangeduid moeten staan.
- Druk Enter. 
  Je ziet nu de tekst ‘SET LOGIC ORG’
- Druk opnieuw op Enter.  
  Je beginpunt is nu ingesteld.

Test voor je begint te laseren altijd eerst of  de laser binnen de omtrek van je materiaal 
blijft. Je doet dit door op de ‘Test’ knop op het controlepaneel te drukken. De laser maakt 
dan een omloop van het te laseren veld, zodat je kan zien of  het beginpunt juist staat en 
je file op je materiaal past.

7.3. Laseren
Voor je op ‘Start’ drukt, controleer je eerst volgende zaken: 
     - Controleer of  je origin juist staat en de laser binnen je materiaal blijft.
     - Staat de afzuiging (Bofa) aan? 
     - Staan de compressor en de waterkoeling aan?
     - Controleer of  er lucht uit de nozzle van de laserkop komt. 
Als je dit allemaal gedaan hebt, druk je op ‘Start’. 
 
Tijdens het laseren:
     - Blijf  altijd in de buurt van de laser. 
     - Als er teveel rookontwikkeling is, zet je de Bofa afzuiging hoger. 
     - Indien er een vlam ontstaat, druk je onmiddellijk op de ‘Start/ Pauze’ knop. 
       De laser stopt dan, maar je kan het werk hervatten door weer op de knop te drukken.
     - Houd de waterkoeling in het oog. Deze mag nooit warmer dan 35°C worden. 
       Als de temperatuur hier toch boven gaat, pauseer je de laser tot deze afgekoeld is. 
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8. MATERIAAL UITNEMEN/ SCHOONMAKEN
Neem de plaat uit de machine.

Het restmateriaal gaat in de gesorteerde afvalbakken.

Afhankelijk van wat je snijdt, kunnen er kleine stukken in de rooster vastzitten.
Deze moeten verwijderd worden. Je kan hiervoor de stofzuiger gebruiken en/of  de 
borstel op het bord naast de laser. Let steeds op dat je geen grote druk op het rooster zet. 
Indien het rooster vervormt, wordt de machine onbruikbaar.
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