
Snelstartgids

het programma starten 

vertrouwd te raken met de interface-werkgereedschappen: CAD-CAM-CNC

een DXF-bestand importeren



BELANGRIJK

Het eerste wat u moet doen, nadat u de software hebt geïnstalleerd, is 
het instellen van de taal: 

2 

1 

PLASMA 

3 

Ga verder zoals aangegeven in de punten 1, 2 en 3.  

Daarna moet de software worden afgesloten en opnieuw worden opgestart. 

Volg deze richtlijnen voor een goede werking van onze software: 

• Installeer of download geen Windows-systeemupgrade
• Verwijder de software NIET om welke reden dan ook
• Neem voor elk probleem contact op met uw dealer



1. Start het programma

Het hoofdvenster van de Plasma5 CNC zou nu geopend moeten worden, en de CNC-editor zal worden 
weergegeven.  Selecteer in de linkerbovenhoek de zwarte knop Connect om Plasma5 CNC te koppelen 
aan de Signaalgenerator.  De eerste keer dat u verbinding maakt met de signaalgenerator, wordt u 
mogelijk gevraagd om de USB-firmware op uw signaalgenerator bij te werken.   Als u dit verzoek ziet, 
klikt u op Ja om de USB-firmware bij te werken.

Zodra de USB-firmware-update is voltooid, zal de Plasma5 CNC verbinding maken met 
uw signaalgenerator door linksboven in het CNC-venster Connect te selecteren. Als de verbinding 
goed is gemaakt, zal de grijze balk groen worden en de status "Verbonden" weergeven.  Het 
gereedschap is klaar voor gebruik.

Om Plasma5 CNC te starten, opent u het startmenu door op het Windows-
pictogram linksonder in het scherm te klikken.  In Windows 8 gaat u naar 
de Apps View; in Windows 7 selecteert u All Programs. Zoek en dubbelklik 
op Plasma5 CNC om het te starten. 



2. Maak u vertrouwd met de interface

Gereedschap in de rode rechthoek voor het tekenen:  
PUNT - LIJN - RECHTHOEK - VEELHOEK - BOOG - CIRKEL - ELLIPTISCHE BOOG - ELLIPS - SPLINE - TEKST - 
AFSCHUINING - FILET

Gereedschap in de groene rechthoek om de tekening te wijzigen na het selecteren met de muis: 
UITBREIDEN - BIJSNIJDEN - SCHAAL - VERSCHUIVING - SNIJGEREEDSCHAP 

Gereedschap in de gele rechthoek om te transformeren of weer te geven: 
KOPIE - ROTATE - CIRCULAIR PATTERN - DELETE - MIRROR (Dupliceren op een speculatieve manier) - 
MOVE - LINEAR PATTERN 

Gereedschap in de blauwe rechthoek om in het venster weer te geven: 
TOOGLE Millimetric Grid VISIBILITEIT 
TOOGLE Drawing SNAPS zie de gebruikershandleiding. 
Op dit moment zijn ze ALLEEN actief. 

Gereedschap in de oranje rechthoek om afbeeldingen of bestanden te importeren: 
SILHOUETAFBEELDING IMPORTEREN - DXF-BESTAND IMPORTEREN - AFBEELDING VAN DE MIDDELLIJN 
IMPORTEREN 

Gereedschap in de paarse rechthoek om de snijbesturing te starten: 
De ICON KIEZEN
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Gereedschap in de rode rechthoek:  
weergave van de kerf - weergave van het materiaal - rasternesten - plasma-instellingen

Gereedschap in de rode rechthoek: 
klik om de map te vinden waar de G-codes zijn opgeslagen - annuleer de gebruikte G-code - reset de 
G-code - bewerk de G-code

2. Maak u vertrouwd met de interface



3. CAD: een nieuwe tekening maken

• Klik op de CAD-knop bovenin het scherm.  Dit roept de CAD-editor op.
• Klik op de functie Cirkel in de werkbalk.
• Klik in het tekenvenster op het punt waar u het middelpunt van de cirkel ten opzichte van elke as

wilt positioneren.
• Door op de cirkel te klikken (wordt rood) wordt een parametervenster geopend. U kunt alle

cirkelmaten handmatig bewerken, inclusief de exacte positie ten opzichte van elke as, de diameter
en de radius.

• Bereikt de gewenste tekening, selecteer het groene vinkje om alle wijzigingen goed te keuren en
deselecteer de functie.



7 3. CAD: een nieuwe tekening maken

Vervolgens zullen we de omringende rechthoek 
construeren.  Selecteer in de werkbalk van de tekening de 
optie rechthoek. 

We hebben verschillende manieren om een rechthoek te 
tekenen: we selecteren wat we willen gebruiken: nu gebruiken 
we de 2 Corner Rectangle 

Er wordt een hoekrechthoek gebruikt.  Selecteer de eerste 
hoek van de rechthoek door op de muis te klikken en sleep 
de cursor naar de tegenoverliggende hoek en klik om de 
rechthoek toe te voegen aan de tekening.  Druk op de Esc-
toets om het gereedschap voor het tekenen van de 
rechthoek te verlaten. 

We kunnen alle tekengrootte bewerken in het 
parametervenster dat wordt geopend wanneer u de zijde van 
de rechthoek selecteert die we willen wijzigen.  

Bereikt de gewenste tekening, selecteer het groene vinkje om 
alle wijzigingen goed te keuren en deselecteer de functie. 



4. CAM: aanpassing van het gereedschapspad

Nu het ontwerp is voltooid, is het tijd om het machinepad in de CAM-editor aan te passen.  In het 
tekenvenster moet nu het ontwerp en het machinepad worden weergegeven.   

De ononderbroken rode lijnen geven het pad aan dat de machine zal snijden, terwijl de gestippelde 
rode lijnen een snelle en snelle beweging aangeven, waarbij er niet wordt gesneden.  De dikke rode lijn 
langs de buitenkant geeft de afmetingen van het te snijden materiaal aan.  Tot slot toont de blauwe L-
vorm de locatie van het programma nul. 

We zullen het ontwerp eerst verder weg van het programma nul zetten.  Klik ergens op het ontwerp om 
het te selecteren en sleep het vervolgens naar een nieuwe locatie.  Klik ergens op het scherm om het 
ontwerp te deselecteren. 

De plasma-instellingen moeten nu worden opgegeven.  Klik 

op de knop Plasma-instellingen op de werkbalk CAM-

acties om het parametervenster te openen.  
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• Aanvoer: voor cirkels, om een optimale snijkwaliteit te verkrijgen, verlaagt u de snelheid van 40%
ten opzichte van de rechte sneden.

• Veilig Z-niveau: het wordt aanbevolen om de parameter niet te wijzigen
• Doorsteekhoogte: het is aan te raden de parameter niet te wijzigen
• Doorsteekvertraging: de tijd die de toorts nodig heeft om het materiaal te doorboren voordat het

begint te snijden. Pas aan volgens uw behoeften.
• Instelpunt: het wordt aanbevolen de parameter niet te wijzigen.

Vervolgens zullen we de voorlooplijnen op de tekening aanpassen.  Dit zal ons toelaten om het 
gereedschapspad aan te passen en de tekening af te werken.  In dit stadium helpt het om de 
kerf en/of snijrichting van de plasmatoorts te bekijken.  Selecteer Display Cutting Direction en Display 
Kerf in de werkbalk Display Options. 

5. CNC: instellen van het gereedschapspad



Om een set van voorlooplijnen te 
bewerken, klikt u op de ruit op de 
cirkel om het parametervenster 
voor de voorlooplijnen te openen. 

Klik nu op de ruit op het 
cirkelsegment. 
Selecteer Arc als Leadin en als 
Leadout en bewerk de gewenste 
meting. 
Gebruik voor elke CURVE-vorm 
altijd ARC als Leadin en Leadout. 

Klik nu op de diamant op het 
rechthoekige segment. 
Selecteer Lijn en bewerk de 
gewenste meting. 
Gebruik voor elke vorm die SHARP 
CORNERS heeft altijd LINE als 
Leadin en Leadout. 

Selecteer het groene vinkje om 
alle wijzigingen goed te keuren 
en de functie te deselecteren.  
Op dit punt is de tekening klaar 
om te worden gesneden.  Als alles 
klaar is, klikt u op de knop 
Machine op de bovenste werkbalk. 

6. CNC: afwerking van de tekening en het snijden



11 6. CNC: afwerking van de tekening en het snijden

Wees altijd alert om de rode Feed Hold knop te kiezen of druk op de Emergency knop op de snijtafel in 
geval van nood. 

Gefeliciteerd! U hebt uw eerste onderdeel met succes gesneden met behulp van Plasma5 CNC. 

Start Feed Hold 

De machineknop voert automatisch de G-code in het programmeervenster in.  Voordat we 
het onderdeel kunnen snijden, moeten we eerst het programma op de machine op nul 
zetten.   Door op de knoppen op de joggereedschapsbalk te klikken, 

verplaatst u de toorts naar de locatie van de 
programmastart die in het kijkvenster is aangegeven als de 
oorsprong.  Eerst zullen we de toorts in de X- en Y-richting 
verplaatsen.  Als de toorts op de juiste positie staat, klik je 
op Zero X en Y in het Set-menu onder de 
programmacoördinaten.   
De X- en Y-waarden moeten op nul worden gezet. Als u 
tevreden bent, zal het programma zich weer correct 
gedragen en de communicatie met de Signaalgenerator 
herstellen door linksboven in het CNC-editorvenster Connect 
te selecteren. Kies de Startknop en de toorts zal het eerste 
onderdeel beginnen uit te snijden.  



7. een DXF-bestand importeren

Plasma5 CNC kan ook DXF-bestanden importeren die op uw computer of in een 

ander apparaat zijn opgeslagen. 

Start het programma. 

Ga naar het venster van de CAD-editor.  

Klik op het DXF-symbool.  Het venster Parameters wordt geopend. 

Door te klikken op Bladeren kunt u de map of 
het apparaat dat de DXF-bestanden heeft 
opgeslagen, vinden. 
Selecteer het gewenste bestand en het 
verschijnt in het CAD-venster. 

Ga verder zoals aangegeven in hoofdstuk 3. 



Plasma5 CNC can also import DXF files stored on your computer or in another 
device. 

Start the program. 

Go to the CAD editor window. 

Click on the DXF icon. 

It will open the Parameters Window.

Clicking on Browse you can locate the folder or 
the device that has stored the DXF files

Select your desired file, and it will appear on 
the CAD window. 

Proceed as shown on page 6.
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