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Ontwerprichtlijnen 
Projet 660 Full Color 3D Printer

Hier geven wij richtlijnen aan voor het 
aanleveren van een bestand voor onze 
Projet 660 Full Color 3D Printer. Voor 
het printen met de Projet 660 wordt ge-
bruik gemaakt van zandsteen materiaal. 
Dit materiaal wordt na het droogproces 
bewerkt om het te verstevigen. 

Minimale dikte niet-ondersteunende wand
De minimale dikte van een niet-ondersteunende 
wand moet 3 mm. Een niet-ondersteunende 
wand is maar aan één kant verbonden met een 
andere wand. Deze minimale wanddikte is nodig 
zodat wij het product succesvol kunnen verwij-
deren uit het poederbed en vervolgens kunnen 
schoonmaken. Niet-ondersteunende wanden die 
dunner zijn zullen breken tijdens dit proces.

Minimale dikte ondersteunende wand
De minimale dikte van een ondersteunende 
wand moet 2 mm zijn. Een ondersteunende 
wand is verbonden met een andere wand 
aan twee of meer zijden. Deze minimale 
wanddikte is nodig zodat wij het product 
succesvol kunnen verwijderen uit het poe-
derbed en vervolgens kunnen schoonmaken. 
Wanden die dunner zijn zullen breken tijdens 
dit proces.

Maximale afmeting te printen product
De maximale printafmeting van de Projet 660 is 254 x 381 x 203 
mm. Bestanden die groter zijn kunnen wij niet printen mits het 
bestand op te delen is in meerdere delen. Dan kunnen de losse 
onderdelen later aan elkaar gelijmd/geschroefd worden.

Aanleveren bestand
Het bestand aanleveren in de gewenste maat.  
Let hierbij op mm, cm & inch. De modellen kunnen in verschillen-
de formaten worden aangeleverd: .ZBD, .STL, .PLY, .ZPR, .WRL. 
Aanleveren als een .STL voor monochrome kleur Aanleveren als 
een .VRML (.WRL) voor fullcolor print.

Holtes
De minimale diepte en breedte van een holte 
moet 4 mm zijn.  Deze minimale diepte en 
breedte is nodig in verband met de resolutie 
van onze printer. Als de holtes kleiner zijn 
dan de genoemde 4 mm kan de printer ze 
niet nauwkeurig printen. Verder is de mini-
male opening van 4 mm nodig om het object 
schoon te kunnen blazen van overtollig 
poeder.

Openingen
25 mm voor één opening; 15 mm als er twee 
of drie openingen zijn; 10 mm voor ruimtes 
met vier of meer openingen.  Deze minimale 
gegevens zijn nodig omdat tijdens het printen 
alle open ruimtes opgevuld worden met 
poeder. Als de openingen te klein zijn is het 
na het printen onmogelijk om het poeder 
weg te blazen. Dit geldt ook voor ruimtes 
met moeilijke hoeken.  

Minimale dikte verbonden draad
De minimale dikte van een verbonden draad 
moet 2 mm zijn. Een verbonden draad is 
verbonden met een andere wand aan twee 
of meer zijden. Deze minimale dikte is nodig 
zodat wij het product succesvol kunnen 
verwijderen uit het poederbed en vervolgens 
kunnen schoonmaken. Verbonden draden die 
dunner zijn zullen breken tijdens dit proces.

Uitstekende delen
De minimale hoogte en breedte van uitste-
kende delen moet 4 mm zijn. Deze minimale 
hoogte en breedte is nodig in verband met de 
resolutie van onze printer. Als de uitstekende 
delen kleiner zijn dan de genoemde 4mm kan 
de printer ze niet nauwkeurig printen. 


