woodLAB FURNITURE PROFESSIONAL
ONTWERPEN VAN REGELS EN FASES
De bediener kan regels definiëren ofwel
samen met de geometrische informatie
(diepte, soort parcours, ...), ofwel met de
CAM naam van een bestand, ofwel met het materiaal. Bv. een diamant frees toekennen op
een materiaal en een widia frees op een andere.
TABEL TOEGEKEND AAN TOOLS.
Zorgt voor maximale vrijheid van combinatie voor de
namen van tools te gebruiken op de CAD met de
namen van de instrumenten op de CAM. Op die manier moet de persoon die op de CAD werk niet weten
hoe de machine geconfigureerd is en als er meerdere machines beschikbaar zijn, is het niet nodig om de
codering van de instrumenten in twee te splitsen.

Interface - Beslag

CONFIGURATIE VAN DE MACHINE.
Maakt het mogelijk om de speciale eigenschappen
van de machine te definiëren: werkgegevens, maximaal aantal toeren van de drevel, gegevens i.v.m.
wijziging van instrumenten, …
TAFEL COMBINATIE BEWERKINGEN.
Maakt het mogelijk om bijzondere werken te programmeren bij instrumenten gedefinieerd door de
bediener, zoals bv. het geval is bij een snede, we
kunnen een bewerking toekennen die niet uitgevoerd
wordt van één kant naar een andere, maar die vertrekt vanaf een punt halfweg naar het andere uiteinde om de bewerking te beëindigen. Dat maakt het
mogelijk te vermijden dat het blad de kant niet beschadigt. Zoiets rechtstreeks op CAD ontwerpen zou
erg duur zijn en programmering vereisen van twee
afzonderlijke bewerkingen die de richtingen definiëren, ... Het beheer van de bewerkingen kan rechtstreeks geprogrammeerd worden door de bediener
of door Quality Industriale.

Interface - Bewerkingen

Interface - Nesting

WIJZIGING VAN PARAMETERS.
Men geeft de bediener de grafische visualisering van
de stukken met al hun bewerkingen. Op de zijkant
van het grafisch overzicht, gesorteerd per kant, geven we alle bewerkingen weer met hun geometrische
en technologische eigenschappen. Dankzij het contextueel menu is het mogelijk om voor de verschillende bedieningen nieuwe geometrische eigenschappen toe te kennen, of andere tools, die gedefinieerd
worden door CAD of nieuwe tools op de geometrie
zonder de technologische eigenschappen die we
aan het ontwerpen zijn.
Het is o.a. mogelijk om de richting van de bewerking
of van het zaagblad te wijzigen, om een typologie
voor in- en uitgang te definiëren, om herhaalde passages op te leggen, om de positie van het stuk op de
machine te wijzigen en/of het te laten terugkeren.
Activering of niet van de kalibratie. De wijzigingen
kunnen uitgevoerd worden ofwel voor de uitvoering
van het stuk ofwel eens de automatische uitvoering
uitgevoerd is.
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woodLAB FURNITURE PROFESSIONAL
IronCAD – woodLAB verhoogt de productiviteit van projecten op indrukwekkende wijze. Extreem gemakkelijk en
intuïtief in gebruik, zowel voor nieuwe gebruikers als voor
iemand met ervaring in het gebruiken van andere CAD
systemen. IronCAD gebruikt de “Drag & Drop“ technologie van Windows®, wat de taak van de bediener vereenvoudigt bij het grijpen in de “solid modeler”.
woodLAB CAD
Is een applicatie die exclusief ontworpen werd voor IronCAD. woodLAB CAD breidt het vermogen en de eenvoud
van IronCAD uit, voegt verschillende instrumenten en parametrische functies toe die nodig zijn voor het ontwerpen
van onderdelen van meubelen.

EENVOUD
BINNEN
HANDBEREIK.
Het ontwerpen van een meubel en meer
algemeen van meubelonderdelen is iets
wat op verschillende manieren en in opeenCAD
volgende stappen kan gebeuren. woodLAB
CAD vereenvoudigt dat proces aanzienlijk. De
instrumenten die beschikbaar zijn in IronCAD maken
het mogelijk om gelijk welk oppervlak van het solide
voorwerp vorm te geven en om de link te maken met
de andere elementen in scène.

BESLAG EN TOEBEHOREN
Beheer van de bibliotheek met ijzerwaren met de
mogelijkheid om rechtstreeks vanuit de catalogus
van de fabrikant te ontwerpen, wijzigen, importeren.
Ontwerp uw eigen ijzerwaren die op elk moment
beschikbaar zijn.
BORINGEN, GROEVEN, PROFILERING…
Ontwerp en wijziging van de bediening van enkele of
meervoudige boringen, groeven, profilering, ...

Diezelfde instrumenten die beschikbaar zijn in woodLAB CAD vereenvoudigen het ontwerp van meubels door het duidelijker te maken, in die zin dat we
een taal gebruiken die gericht is op het ontwerpen
van onderdelen van meubels.

Interface beslag

Ontwerp en invoegen van lademodellen, automatisch. woodLAB CAD is in staat om alle eigenschappen inzake sponningen en voorkanten te wijzigen en
in te voegen, met alle informatie inzake uit te voeren
bewerkingen. Het is mogelijk om ze in de bibliotheek
op te slaan en er op elk moment gebruik van te maken.

Maar het instrument met het meeste gewicht en belang in dit proces is de menselijke geest. Geen enkel
informatica instrument kan de creativiteit, intelligentie en ervaring vervangen die nodig is voor het
realiseren van een driedimensionaal model.

Interface - Fitting

PARAMETRISCHE TOOLS
 Ontwerp van corpus (klassiek, met helling, enz.).
 Beheer van de bibliotheek met beslag en hun positionering in het corpus.
 Ontwerp van bedieningen voor doorboring, groeven, enz.
 Ontwerp van fronten (van meubels, deuren, enz.).
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Rendering

 Ontwerp van modellen van lades.

Interface - Aanleg van laden

 Beheer van materialen, bedekkingen zijkanten, enz
 Beheer en ontwerp van bovenaanzichten, explosietekeningen, enz.
 Beheer en ontwerp van productieborderellen, met
mogelijkheid om ze in verschillende formaten te
exporteren.
 Genereren van offertes en plannen.
 Automatische export van alle bewerkingen naar
woodLAB CAM.
 Compatibiliteit met AutoCAD® bestanden (mogelijk
om DWG, DXF, STL, IGES, ... bestanden te openen en op te slaan).
 Export naar de ACM's die momenteel het meest
gebruikt worden (AlphaCAM, ...).

Interface - Beheer van materialen

Tijdens de constructie- en ontwerpfase, is het mogelijk om het soort materiaal, de dikte en zelfs de
bedekking van de zijkanten te bepalen. woodLAB
CAD is in staat om een gedetailleerd borderel te
maken van de gebruikte materialen, hun dikte, de
bedekkingen van de zijkanten, het ijzerwerk en in
het bijzonder de kost voor het aanmaken van de raming, bruikbaar in elk boekhoudkundig programma.
Bovendien kan het bovenaanzichten, doorsneden en
explosietekeningen aanmaken, met detail en beoordeling.
Eens het gedefinieerd is, kan het project met alle
specificaties (bewerkingen, boringen, ...) automatisch geëxporteerd worden op woodLAB CAM, wat
de vertaling ervan uitvoert in functie van de uitvoering op het bewerkingscentrum. In het tegenovergestelde geval, is het mogelijk om te exporteren naar
een andere CAM die u reeds in uw bezit heeft.

Interface - Drawing

Het ontwerpen is eenvoudig en intuïtief. Dankzij de
techniek “Drag & Drop” van Windows®, maakt
woodLAB CAD het voor de bediener mogelijk om
alles te ontwerpen en te bouwen waarbij alle stappen
van het ontwerp en alle wijzigingen op elk moment in
realtime weergegeven worden. Tijdens de constructiefase is het mogelijk om verschillende configuraties
(normaal, in hoek, onder helling, ...) te kiezen
Dankzij IronCAD, is het mogelijk om de verschillende
basismodules aangemaakt door de gebruiker op te
slaan in de bibliotheek, zodat ze op elk moment tijdens elk project gebruikt kunnen worden.

Dankzij de mogelijkheid om de bewerkingshandelingen te wijzigen en aan te passen is het mogelijk om
fouten in het overschrijven te vermijden.

Interface - Optimalisatie

woodLAB PLAN is een optimalisatiepakket voor het zagen van vierhoeke stukken
voor de schrijnwerkerij en voor de zaagcentra, maar uitsluitend voor de interieurPLAN bouwers. Het onmisbaar instrument om het
zagen van plaatmateriaal te optimaliseren,
om de afvalstukken te verminderen, om de stock te
beheren, om de kosten te berekenen en om de nodige informatie over afkantbanden te communiceren
en om de CNC programma's te kunnen roepen door
het gebruik van etiketten en barcodes.

