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1. UW AFBEELDING MAKEN

U kunt ook andere grafische programma's zoals Adobe Illustrator gebruiken.  

41 mm 1-5/8” (41,3 mm) 51 mm 51x25 mm

TEKEN DE MANNELIJKE KANT
JobControl zal later de 
vrouwelijke kant automatisch 
spiegelen-inverteren.

CENTREER UW LOGO 
Zo wordt de druk die ontstaat op 
het papier tijdens het bedrukken 
gelijkmatig verdeeld.

distance

1pt line thickness
1-4 mm

.5   1   2  4       8   

MAAK INGEWIKKELDE GRAFISCHE 
AFBEELDINGEN SCHOON 
Maak de lijnen dunner. De lege 
ruimtes tussen uw elementen 
worden dan groter.

distance

1pt line thickness
1-4 mm

.5   1   2  4       8   

distance

1pt line thickness
1-4 mm

.5   1   2  4       8   

1 KIES UW SJABLOON 

2 TEKEN UW AFBEELDING

3 GEBRUIK EEN LEESBARE FONTGROOTTE
De aanbevolen minimum fontgrootte op papier van 80 g/m²: •  Arial 6pt   • Times 9pt

distance

1pt line thickness
1-4 mm

.5   1   2  4       8   

Er zijn 4 Corel Draw-sjablonen beschikbaar:

Tips: Selecteer 'haarlijn' in 
RGB 155 red:0:0 
als u snijdende lijnen tekent

distance

1pt line thickness
1-4 mm

.5   1   2  4       8   

distance

1pt line thickness
1-4 mm

.5   1   2  4       8   

Tips: Serif-fonts zijn beter leesbaar bij 
grotere fonts. Vergroten van de 
spatiëring vergroot de leesbaarheid 
bij smalle of serif-fonts.

Tips: Als u 
dat nog 
niet gedaan 
hebt, advi-
seren wij u 
te upgra-
den naar 
JobControl 
10.3.



GEBRUIK LIJNDIKTE 1 PT VOOR PAPIER VAN 80 G
•  Wij adviseren een lijndikte van 1pt/4px. 
 Het absolute minimum is 0,5pt/2px voor papier van 80 g. 
• Dunnere lijnen embosseren niet door papier van 80 g. 

HOUD DE LIJNAFSTAND GROTER DAN 1,5 MM 
VOOR PAPIER VAN 80 G
•  Houd ten minste 1,5 mm afstand tussen objecten. Voorkom 

dat de contourbreedte (voor grammage) de scheiding van de 
objecten voorkomt. Als u dit niet doet kan uw papier scheuren    

                                 of worden de objecten getoond als één blok.

"ALLE SELECTEREN" EN "SELECTIE AFDRUKKEN"
• Selecteer alle objecten 
• Klik op "Afdrukken"
• Kies "Trotec-graveermachine" 
• Klik op afdrukbereik "Selectie" 
• Klik op "Aan pagina aanpassen" 
• Open "Voorkeuren"

4 KIES UW LIJNDIKTE EN -AFSTAND

distance

1pt line thickness
1-4 mm

.5   1   2  4       8   

Goed OK slecht

afstand 

distance

1pt line thickness
1-4 mm

.5   1   2  4       8   

Goed OK slecht

lijndikte 
10

5 AFSTAND TOT DE RAND

6 AFDRUKKEN

HOUD EEN AFSTAND VAN 1 MM VANAF DE RAND
Houd een afstand van 1 mm vanaf de rand. Kom niet te dicht bij de rand van de vrouwelijke matrijs, 
de zijhoek en de contourbreedte strekken zich dan uit tot buiten de objectafmetingen.



2. AFDRUKKEN NAAR DE LASER
TROTEC-GRAVEERMACHINE
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2
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6 KLIK OP "JC" EN "PAGINAWEERGAVE" EN "OK"

GEBRUIK 600 DPI  
•  Voor fi jne afbeeldingen zoals zegels is 600 dpi bij een 1,5"-lens meestal 
    een goede keuze.

•  Voor grovere afbeeldingen en sneller verwijderen van materiaal is 
    500 dpi bij ene 2"-lens ook een optie.

•  Meer dpi betekent fi jnere lijnen en kruisende lijnen, daarom moet u de 
    afdruksnelheid verhogen om dezelfde graveerdiepte te behouden.

KIES UW GRAMMAGE 
Dit zorgt voor extra contourbreedte 
rondom alle grafi sche elementen van de vrouwelijke matrijs. 

Hoe dikker het papier, hoe meer ruimte u hebt. 
U kunt de mechanische speling tussen beide 
matrijzen voelen.

1 UW GROOTTE INSTELLEN

3 UW PROCESOPTIES INSTELLEN

4 SELECTEER PAPIERGEWICHT (GRAMMAGE)

5 OPTIE 'VERBETERDE GEOMETRIEËN" 

Voor een perfecte ronde snijlijn kunt u klikken op "Verbeterde geometrieën".



2 UW MATERIAAL INSTELLEN

• GROOTTE-INSTELLINGEN: bijvoorbeeld zegel 41 mm / 15/8"

• MATERIAALINSTELLINGEN: bijvoorbeeld delrin 1,65 mm / 1/16" 
    (dit is de door u ingestelde instelling)



3. MATERIAALINSTELLINGEN SELECTEREN
MATERIAALINSTELLING

1 GRAVEREN: HOUD HET VERMOGEN INGESCHAKELD OM EFFICIËNT TE WERKEN 

Het vermogen wordt ingesteld als de %-waarde van 
het totaal beschikbare wattage van uw laser. Er is 
geen goede of foute waarde, dit is afhankelijk van de 
machine die u gebruikt. Erg sterke lasers kunnen het 
delrin in grotere gedeeltes van uw afbeelding smelten. 
U moet dan het vermogen verminderen, maar wij han-
teren als vuistregel dat u vol vermogen moet gebrui-
ken om efficiënt te werken.

distance

1pt line thickness
1-4 mm

.5   1   2  4       8   

Een paar referentiewaarden voor het zegel van 
de staat Ohio 
op de Speedy 300:
•  40 W - 100% vermogen en 13% snelheid  
•  60 W - 100% vermogen en 18% snelheid  
•  80 W - 100% vermogen en 25% snelheid

     1000

       600
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4

6

       600



De snelheid wordt ingesteld als een %-waarde van de maximale snelheid van uw apparaat. Hij is ook type-afhankelijk. Wij adviseren 
u de vermogensinstelling gelijk te houden en alleen de snelheid aan te passen om de juiste graveerdiepte op uw laser te vinden. Met 
een hogere dpi-waarde moet u de snelheid vergroten (of het vermogen verlagen) omdat meer en fijnere kruisingen worden gemaakt.

Gebruik 600 PPI - gebruik altijd dezelfde PPI-waarde als u dpi gebruikt voor graveren. 
U kunt ook klikken op "automatisch"

Selecteer altijd 1000 Hz voor snijden

Stel de Z-offset in op 4 mm voor normale afbeeldingen. Voor fijnere afbeeldingen kunt u naar +3 mm of zelfs naar +2 mm gaan 
om zachte zijkanten of zijhoeken te maken. De hoeken variëren tussen 20-30°, afhankelijk van de waarde voor Z-offset. 
De hoek is nodig om ervoor te zorgen dat de matrijs en de teller goed op elkaar aansluiten.. Het is vergelijkbaar met 
mechanisch graveren, waar een freesnaald de zijhoeken maakt.

Met air assist kunt u ervoor 
zorgen dat het verwijderde 
materiaal weg wordt 
geblazen van het te 
laseren oppervlak.

2 GRAVEREN: VIND DE BENODIGDE SNELHEID

4 SNIJDEN

3 GRAVEREN: KIES EEN Z-OFFSET VAN +2 MM TOT +4 MM

5 ACTIVEER "AIR ASSIST" 6 KLIK OP "OK"

GEEN Z-OFFSET = 
GEEN ZIJHOEK

3 MM Z-OFFSET = 
25° HOEK

1000

25° HOEK, MAAR TE SMALLE LIJNEN 
WAARDOOR LETTERS WORDEN AFGESNEDEN

VOORBEELD: 40 W omrekenen naar 30 W
(Snelheid/Watt A) * (Watt B) = 
13/40 * 30 = 9,75

 600  



Stel de tafel op met behulp van 
• de snijtafel 
• het honingraat tafelblad met de vacuümtafel

4. UW LASER
WATTAGE EN BUIS1

Elke laser reageert iets anders, afhankelijk van wattage en buis. Bij vragen 
over het graveren van het Trodat-zegel moeten wij uw laserwattage weten.

U kunt dit te weten komen door contact op te nemen met TROTEC en hen uw 
serienummer te geven. Dit nummer staat op het naamplaatje achter op het 
apparaat, op de gele sticker in uw fl atbed, of is naast de bedieningsknoppen 
gegraveerd.

LENSEN2
Een 1,5"-lens is meestal een goede keuze voor fi jne afbeeldingen zoals zegels. In combinatie met 600 dpi zal de laser-
straal tijdens elke kruising iets overlappen, wat een soepel en gelijkmatig gegraveerd oppervlak geeft.

U hebt een 2"-lens nodig voor krachtige afbeeldingen waarbij veel materiaal verwijderd moet worden, gebruik daarna 
500 dpi om aan te passen op de spotdiameter. Zorg dat de lens schoon is. In de meeste gevallen moet deze worden 
schoongemaakt na twee vellen delrin, anders kan het vermogen van uw laserlens afnemen.

TAFELCONFIGURATIE3



VERGRENDEL UW DELRIN2

Het Trodat Ideal Seal is ontwikkeld voor een materiaaldikte van 1,65 mm delrin. De tolerantie is 1,52-1,7 
mm. Meet uw delrin voordat u begint met laseren om ervoor te zorgen dat u een perfect resultaat produ-
ceert, hoewel het 
materiaal diktetoleranties heeft.

Houd het delrin neergedrukt tijdens het laseren om te voorkomen dat de warmte van de laser het 
materiaal vervormt.
Gebruik duct tape, metaal of stenen om het delrin neergedrukt te houden.
 
Bij een vacuümtafel met een honingraatblad moet u de niet-gebruikte delen van uw vacuümtafel af-
dekken met papier om geen zuigkracht te verliezen.

De laserrichting is van links naar rechts en van boven naar onder, waardoor vermeden wordt dat stof in de laserstraal 
wordt geblazen.

5. UW MATRIJZEN VERWERKEN MET DE LASER
MEET HET DELRIN VOORDAT U BEGINT 1

DE FOCUS INSTELLEN3
Focus uw laser op het materiaaloppervlak met behulp van het gereedschap voor elke lens, of focus automatisch.

LASER VAN LINKSBOVEN NAAR RECHTSONDER4
WACHT 1 MINUUT5

Wacht 1 minuut nadat u Ideal Delrin hebt gelaserd voordat u het deksel van de machine opent om ervoor 
te zorgen dat formaldehyde is afgezogen.

MAAK DE MATRIJS SCHOON EN LAAT HEM DROGEN6
• Verwijder de matrijzen en maak ze schoon met een borstel en water. 

• Droog ze vervolgens af. Tips: Het delrinstof heeft een zeer lage 
risicokwalificatie. Toch vaart ons 
milieu er wel bij als u het afvalwater 
goed verwijdert.



6. RESULTATEN METEN
CONTROLEER DE GRAVEERDIEPTE1

De combinatie van snelheid, vermogen en dpi bepaalt de graveerdiepte.

2 VOEL DE CONTOURBREEDTE

Combineer de mannelijke en vrouwelijke matrijs en 
voel de beweging. Er moet een ruimte overblijven 
van 0,25 mm tussen de twee matrijzen zodat het 
papier getransporteerd kan worden.

VROUWELIJK

MANNELIJK

0,25MM-
RUIMTE

SLECHT: 
+ 1,5MM DELRIN
- 0,6MM GRAVURE
+ 1,5MM DELRIN
= 2,4MM

GOED: 
+ 1,7 MM DELRIN
- 0,5 MM GRAVURE
+ 1,7 MM DELRIN
= 2,9 MM

voorbeelden

Tips: Zorg dat u 
op meerdere plaatsen meet!

2,9 MM TOTALE DIKTE
Mannetje en vrouwtje zouden samen 
in het ideale geval 2,9 mm moeten zijn. 
De tolerantie is 2,8 mm tot 3 mm.

Als de totale dikte slechts 2,7 mm is, 
moet u nog 0,1 mm plakmiddel 
in de plaathouder doen.

papier van 80 g - 0,45-0,5 mm diep 
papier van 160g - 0,50-0,55 mm diep
papier van 200g - 0,55-0,60 mm diep

PAPIER



7. MONTEREN EN TESTEN
TRODAT-PLAKMIDDEL1

Gebruik het speciale Trodat-plakmiddel dat 0,1 mm dik is en bestaat uit een 
niet-samengesteld materiaal, waardoor rek en beweging mogelijk zijn. Het is 
helder/doorzichtig met een lijmpoeder van 60 kg/cm².

IN ELKAAR ZETTEN EN NEERDRUKKEN IN HET ZEGEL2
1. Lijm de mannelijke bodem van de plaathouder.
2. Plaats de plaathouder in het zegel.
3. Plaats het vrouwtje op het mannetje.
4. Sluit het zegel om het precies vast te lijmen.

10 x TESTEN3
TEST 10X
De plaathouder moet soepel openen en sluiten. 

De zijhoeken / zachte zijkanten die worden gemaakt 
door de Z-offset helpen de matrijs en de contra soe-
pel in elkaar te glijden. 

Maak ten minste 10 snel achtereenvolgende afdruk-
ken om te zorgen dat de plaathouder goed werkt.

DELRIN

DELRIN

PLAKMIDDEL

AFSTANDHOUDER

LASER

3MM

0,1 MM

2,9 MM



FAQ EN PROBLEMEN OPLOSSEN
V: MIJN PAPIER SCHEURT TE SNEL. WAT KAN DIT VEROORZAKEN?

A: De graveerdiepte is te groot. Verhoog de beweegsnelheid of verlaag het laservermogen.

A:  De ruimte tussen de mannelijke en de vrouwelijke matrijs is te groot. Verhoog het grammage binnen de 
    eigenschappen naar een hogere waarde, die wordt gebruikt voor dikker papier.

A: De zijhoek is onvoldoende. Vergroot de laseroffset tot 4 mm en controleer de laserlens.

V: ER IS TE VEEL INSPANNING NODIG OM EEN AFDRUK TE MAKEN. 
     HOE LOS IK DAT OP?
A:  De wafel/het plakmiddel is te dik. Originele Trodat-wafels hebben een dikte van 0,1 mm; 
    de dikke 0,2 mm.

A: De graveerdiepte is te klein. Verlaag de beweegsnelheid of verhoog het laservermogen.

A: De zijhoek is te klein. Vergroot de laseroffset tot 4 mm en controleer de laserlens.

V: ER IS GEEN AFDRUK OF SLECHTS EEN VAGE AFDRUK. 
      WAT KAN DIT VEROORZAKEN?
A:  De graveerdiepte is te klein. Verlaag de beweegsnelheid of verhoog het laservermogen.

A: Als dit niet werkt, is de ruimte tussen de mannelijke en de vrouwelijke matrijs te groot. Verlaag het grammage 
    binnen de eigenschappen naar een lagere waarde, die wordt gebruikt voor dunner papier.

V: WAAROM BEWEEGT MIJ MATRIJS?

A:  De wafel/het plakmiddel is te dik. Originele Trodat-wafels hebben een dikte van 0,1 mm; 
    de dikke hebben 0,2 mm.

A: De graveerdiepte is te klein. Verlaag de beweegsnelheid of verhoog het laservermogen.

A:  De ruimte tussen de mannelijke en de vrouwelijke matrijs is te groot. Verhoog het grammage binnen 
    de eigenschappen naar een hogere waarde, die wordt gebruikt voor dikker papier.

A: De zijhoek is te klein. Vergroot de laseroffset tot 4 mm en controleer de laserlens.

V: ER WORDT SLECHTS EEN GEDEELTELIJKE AFDRUK GEMAAKT. 
     WAAR KAN DAT DOOR VEROORZAAKT WORDEN?
A:  Controleer of uw afbeelding asymmetrisch is. Probeer de lay-out beter te balanceren om een gelijkmatiger verdeling 

van logo en tekst te krijgen.

A:  Controleer of de matrijs en de letterhoogte overal even dik zijn. Als dat niet het geval is, zorg dan dat de delrin overal 
wordt neergedrukt tijdens het laseren.


