Ultimaker S5
เอกสารข้อมูลจําเพาะ

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Ultimaker S5 ไม่เพียงแค่มอบประสบการณ์ทํางานทีด่ ที ส่ี ดุ สําหรับการพิมพ์ 3 มิตริ ะบบ
desktop เท่านัน้ แต่ยงั มอบความอุ่นใจในสมรรถนะ และประสิทธิภาพของโซลูช ั ่นการพิมพ์ 3 มิตอิ ย่างมือ
อาชีพ รับประกันคุณภาพระดับโลก

ออกแบบได้อย่างอิ สระ ด้วยระบบ 2
หัวพิ มพ์ที่เชื่อถือได้
เข้าถึงรูปทรงเรขาคณิตและการออกแบบทีซ่ บั ซ้อนได้
ด้วยเทคโนโลยี 2 หัวพิมพ์ทเ่ี ชือ่ ถือได้จาก Ultimaker
S5 มาพร้อมด้วย Support ละลายนํ้า ให้คุณพิมพ์
ชิน้ งานคุณภาพ ด้วยวัสดุระดับวิศวกรรมและวัสดุ
Support เพื่อการออกแบบอย่างอิสระ และการปรับแต่ง
ชิน้ งานเพียงเล็กน้อยหลังการพิมพ์

ระบบการเชื่อมแบบ Open-Mode
Ultimaker S5 สามารถเชือ่ มต่อการพิมพ์ได้
หลายเครือ่ งในคราวเดียว คุณสามารถสั ่งพิมพ์ผา่ น
Wi-Fi ในขณะทีเ่ ทคโนโลยี NFC จะจดจําชนิดของวัสดุ
และทําการโหลดวัสดุเพื่อเริม่ พิมพ์อย่างอัตโนมัติ และ
คุณยังสามารถใช้วสั ดุจากยีห่ อ้ อืน่ หรือรวมซอฟต์แวร์
ทีม่ อี ยู่เข้ากับ Ultimaker Cura ได้อกี ด้วย

ผูน้ ําด้านซอฟต์แวร์และวัสดุ
ซอฟต์แวร์ Ultimaker Cura มีระบบตัง้ ค่า
เพื่อการพิมพ์ทด่ี ที ส่ี ุด สําหรับเครือ่ งพิมพ์ 3 มิตแิ ละ
วัสดุ (materials) ทุกชนิดจาก Ultimaker เป็ นการผสม
การทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและไม่ยุ่งยาก

เราอยูท่ ี่นี่ เพื่อช่วยให้งานของคุณสําเร็จ
Ultimaker S5 มาพร้อมกับการรับประกัน 1 ปี
และการดูแลตลอดอายุการใช้งาน จากเครือข่ายทัวโลก
่
ทีไ่ ด้รบั การฝึกฝนและผ่านการรับรองแล้ว หากมีปัญหา
คุณสามารถสอบถามจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ของ
Ultimaker ได้ตลอด 24 ชั ่วโมง

รายละเอียดของ Ultimaker S5
คุณสมบัติของเครื่องพิ มพ์
และคุณสมบัติการพิ มพ์

เทคโนโลยี

Fused filament fabrication (FFF)

หัวพิมพ์

2 หัวพิมพ์ พร้อมวัดระดับหัวพิมพ์อตั โนมัติ และหัวพิมพ์ถอดเปลี่ยนได้

ขนาดการพิมพ์

XYZ: 330 x 240 x 300 มม.
(หัวพิมพ์ดา้ นซ้ายขวา หรือทัง้ 2 หัวพิมพ์)
2.85 มม.

เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นวัสดุ
ความละเอียดของเลเยอร์

ข้อมูลเครื่อง

สภาวะโดยรอบ
ซอฟต์แวร์

การรับประกันและบริ การ

ความละเอียดของแกน XYZ

0.25 มม. ขนาดหัวพิมพ์: 150 - 60 ไมครอน
0.4 มม. ขนาดหัวพิมพ์: 200 - 20 ไมครอน
0.8 มม. ขนาดหัวพิมพ์: 600 - 20 ไมครอน
6.9, 6.9, 2.5 ไมครอน

ความเร็วการพิมพ์

< 24 มม.3/วินาที

ฐานพิมพ์
ความร้อนฐานพิมพ์

ฐานกระจกทําความร้อนอัตโนมัติ
ฐานอลูมเิ นียมทําความร้อนอัตโนมัติ (วางขายฤดูใบไม้ร่วงปี 2018)
20 - 140 °C

การปรับระดับฐานพิมพ์

ปรับอย่างแม่นยําและรวดเร็วโดยอัตโนมัติ

วัสดุท่รี องรับ

เส้นผ่าศูนย์กลางหัวพิมพ์

เพิม่ ประสิทธิภาพด้วย: PLA, Tough PLA, Nylon, ABS, CPE, CPE+, PC, TPU 95A,
PP, PVA, Breakaway
และสามารถใช้วสั ดุจากยีห่ อ้ อื่นได้
0.25 มม., 0.4 มม., 0.8 มม.

อุณหภูมหิ วั พิมพ์

180 - 280 °C

เวลาทําความร้อนหัวพิมพ์

< 2 นาที

เวลาทําความร้อนฐานพิมพ์

< 4 นาที (จาก 20 ถึง 60 °C)

ระดับเสียงการทํางาน

50 dBA

กําลังไฟฟ้ า

500 W

ระบบรับรูว้ สั ดุ

รับรูอ้ ตั โนมัตดิ ว้ ย NFC scanner

การเชื่อมต่อ

Wi-Fi, LAN, USB

จอแสดงผล

4.7-นิ้ว (11.9 ซม.) หน้าจอสี ระบบสัมผัส

ภาษาที่รองรับ
ระบบมอนิเตอร์

อังกฤษ, ดัตช์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ป่ นุ , เกาหลี, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, จีน
(Simplified Chinese)
Live camera (ดูได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือบนแอพพลิเคชั่น)

ขนาดเครื่อง

495 x 457 x 520 มม.

ขนาดเครื่อง (รวมหลอดโหลดเส้นและที่แขวน
วัสดุ)
นํ้าหนักสุทธิ

495 x 585 x 780 มม.

นํ้าหนักการจัดส่ง

29 กก.

ขนาดของกล่องจัดส่ง

650 x 600 x 700 มม.

อุณหภูมโิ ดยรอบ

15 - 32 °C, 10 - 90% RH ไม่มคี วามชืน้

อุณหภูมทิ ่ไี ม่สามารถใช้งานได้

0 - 32 °C

ซอฟต์แวร์ท่ใี ห้มาด้วย
ระบบปฏิบตั กิ ารที่สนับสนุน

Ultimaker Cura, ซอฟต์แวร์เตรียมการพิมพ์และการเชื่อมต่อแบบอิสระที่
ใช้ได้ฟรี
MacOS, Windows และ Linux

การรวมปลั๊กอิน

SolidWorks, Siemens NX

ไฟล์ท่รี องรับ
ระยะเวลารับประกัน

Ultimaker Cura: STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG รูปแบบที่พมิ พ์ได้:
G, GCODE, GCODE.gz, UPF
12 เดือน

การสนับสนุนทางเทคนิค

สนับสนุนตลอดอายุการใช้งาน จากเครือข่ายทั่วโลกของ Ultimaker ที่ได้รบั การรับรอง

20.6 กก.

