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با استعانت از خداوند متعال ماشین سازی ”ایران تری دی“؛ فعالیت 
تحقیقاتی بر روی تکنولوژی مدلسازی سه بعدی را از سال 1389 آغاز 
نمود. هدف اصلی تحقیقات، به کارگیری بهترین تکنیک در صنعت 

طال و جواهر بود و نهایتا سال 1391 ، اولین دستگاه پرینتر سه بعدی، به 
صنعت طال و جواهر تقدیم شد.

درحال حاضر؛ دستگاه های پرینتر سه بعدی تخصصی طال و جواهر ، 
در پنج مدل تولید میگردد. تفاوت اصلی این مدل ها ، ابعاد صفحه 
ساخت است که میتواند کاربردهای مختلف مدلسازی طال و جواهر 

را پوشش دهد.
کارشناسان ماشین سازی ایران تری دی ، با برآورد ظرفیت ها و نیازمندی 
های صنعت طال و جواهر، در بخش های طراحی ، مدلسازی ، تولید 
سفارشی و تولید انبوه ، توانسته اند جایگزینی مطمئن و سودآور به جای 

دستگاه های مشابه خارجی باشند.
چشم انداز ماشین سازی ایران تری دی، تامین حداکثری خواسته های 

صنعت طال و جواهر ، در بخش مدلسازی سه بعدی ست. 
برای ما و مشتریانمان ، کیفیت مدلسازی اهمیت زبادی دارد. پیشنهاد 
میشود، قبل از انتخاب دستگاه پرینتر سه بعدی ، یک مدل تست به 
ما و رقبایمان بدهید. این بهترین راهکار برای مقایسه ی دستگاه ها و 

موفقیت در مدلسازی طال و جواهر است.
زمستان 1392

بعدی  دو  الیه ی  زیادی  تعداد  با  میتوان  را  بعدی  قطعه ی سه  یک 
تولید کرد و این تکنیک، مبنای کار پرینتر سه بعدی ست. تکنولوژی 
Rapid Prototyping با استفاده از دستگاه های پرینتر سه بعدی، راه 
حل مدلسازی قطعاتی ست که با استفاده از تکنولوژی cnc قابل تولید 
نیستند. مدلسازی با پرینتر سه بعدی، فوق العاده انعطاف پذیر بوده و 

محدودیت های طراحی را به حداقل میرساند.
در حال حاضر یازده روش مختلف در دستگاه های پرینتر سه بعدی به 
کار گرفته شده است. هر تکنیک مزایا و معایبی دارد و میتواند در هر 

صنعتی کاربرد ویژه ای یابد.
پرینتر سه بعدی در صنعت طال و جواهر :

مدل طال و جواهر باید دقت و ظرافت میکرونی داشته باشد. قابلیت 
ریخته گری مستقیم و قالب گیری هم الزم است. این دو ویژگی مهم 
مدلسازی طال و جواهر است و            با تمرکز بر این خواسته ها ، 

محصوالت خود را ارائه مینماید.
ضریب نفوذ دستگاه های پرینتر سه بعدی در صنعت طال و جواهر بیش 
از صنایع دیگر بوده است. این موضوع، به علت پیشتازی تکنیکی این 
صنف و همچنین کاربرد گسترده مدلسازی دقیق و انعطاف پذیر است.

A 3D piece can be produced along with many 2D layers, 
and this technique is the basis of the 3D printer. The 
Rapid Prototyping technology, by using 3D printers, is 
the alternative for modeling pieces which is not possible 
with the CNC technology. Modeling with the 3D printer 
is extremely flexible and minimizes design constraints.
At present, eleven different methods have been applied 
to the 3D printer devices. Each technique has its 
advantages and disadvantages and can be especially 
useful in any industry.

3d printers in the gold and jewelry industry:
Jewelry model should have micrometer precision. The 
ability to mold and cast directly is necessary. These 
are the two main characteristics of modeling gold and 
jewelry and Iran 3D manufactures its machines based 
on this demand.
The rate at which the 3D printers have entered the 
gold and jewel industry has been more than the other 
industries. This is due to the pioneering technique of this 
guild and also the wide use of detailed modeling.

With the help of the Almighty, Iran3d auto designer 
started its research activities on three dimensional 
modeling technologies from 2010. The primary aim of 
the research was to employ the best techniques in the 
jewelry industry, and finally in 2012, the first 3D printer 
was presented to the industry.
Presently the specialized 3D printers for gold and jewelry 
are being manufactured in five models. The primary 
difference between the models is the dimensions of the 
plate which can cover various applications of modeling 
jewelry.
By estimating the capacity and needs of the jewelry 
industry, the Iran3d auto designer experts have provided 
a safe and profitable alternative for similar foreign 
machines in the design, modeling, custom built and 
mass productions sector.
The outlook of the Iran3d auto designer group is to 
provide for the highest demands of the jewelry industry 
in the 3D modeling section.
For us and our customers, the quality of the modeling is 
of utmost importance. Before selecting a 3D printer, it is 
recommended that a test of both our and other products 
be provided. This is the best approach to compare the 
machines and their success in modeling jewelry.
Winter of 2013

About usمختصری درباره پرینتر سه بعدی درباره ما A brief description of the 3D printers
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سفارشی  مدلسازهای  و  جواهر  و  طال  طراحی  دفاتر  به  دستگاه  این 
توصیه میگردد. با توجه به صفحه ساخت 42*64 و ارتفاع 90 میلیمتری، 
میتوانید در شبانه روز به طور میانگین 35 انگشتر مدلسازی نمائید. این 
مقدار کار برای کارگاه هایی که قالب گیری میکنند و یا با تیراژ پائین 

ریخته گری مستقیم دارند، مناسب است.
توصیه ی واحد فروش ماشین سازی ”ایران تری دی“ به کارگاه هایی 
که طراح حرفه ای ندارند، ولی میخواهند مدلهای اختصاصی خود را با 

سرمایه گذاری کم تامین نمایند، دستگاه مدل 
است. این توصیه با توجه به اپراتوری ساده تر و هزینه های نسبتا پائین 

ارائه میشود. 
از نظر کیفیت مدلسازی، هیچ نگرانی وجود ندارد. کیفیت این دستگاه 
با سایر مدلها برابر است و ساخت هر نوع مدلی ر ا تضمین مینماید. در 
واقع ضخامت الیه ها روی 35 میکرون تنظیم شده است. البته این عدد 
تا 10 میکرون قابل دقیق تر شدن است ولی، در کاربرد طال و جواهر و 
تامین سرعت قابل قبول، 35 میکرون عالی ست. همچنین این دستگاه 
قابلیت مدلسازی با رزین های سرامیکی و رزین های ریخته گری را دارد.
اگر برای مکان قرارگیری دستگاه برنامه ریزی میکنید، در نظر داشته 

باشید که ابعاد دستگاه 55*60 به ارتفاع 90 سانتیمتر است. وزن دستگاه 
حدود 45 کیلوگرم بوده و برای کار در محیط های دفتری و حتی خانگی 
مناسب است. البته این دستگاه هم مانند سایر دستگاه های حرفه ای، 

نیاز به اتصال ارت دارد.
این دستگاه به غیر از صدای گردش هوای فن، صدای دیگری ندارد و با 
برق 220 ولت تکفاز شهری کار میکند. قطعات متحرک بسیار کم بوده 
و کاربری آن ساده است. کار با دستگاه در کمترین زمان ممکن آموزش 

داده میشود.
از نکات قابل ذکر دیگر ، میتوان به نرم افزار اپراتوری دستگاه اشاره کرد. 
صفحه ی کاربری فارسی و هسته ی قدرتمند برنامه ی کنترلی ، یک 
قابلیت ویژه برای استفاده از این تکنولوژی پیشرفته است. البته نرم افزار 
واسطه ی بین مدل و دستگاه ، یک برنامه ی پیشرفته و اورجینال است 

که همراه با دستگاه ارائه میگردد.
مدل Plus دستگاه فوق یک مدل ارتقا یافته است، که دارای عمر المپ 

طوالنی )بیست هزار ساعت( می باشد.
گارانتی 100% یک ساله و خدمات تخصصی پس از فروش 5 ساله، از 
ویژگی های منحصر به فرد و استثنایی ماشین سازی ایران تری دی ست.

مدلساز سفارشی طال و جواهر مدل
Iran3D/LP-4264

IRAN3D/LP-4264

Iran3D/LP-4264
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models with ceramic resins and cast resins. 
The dimensions of the machine are 60x55 with a height 
of 90 cm. It weighs 45 kilograms and is ideal for use in 
offices and homes. Like all other professional devices, 
this machine too has to have an earth connection.
Apart from the sound produced through the circulation of 
air, has no other sound, and works with a single phase 
220v current. It has very few moving parts and is easy to 
use. The working process is easy and can be taught in a 
short period of time. 
Other characteristics of the device are its operation 
software. The panel is in Persian and has a powerful 
control program, which is an important capability for this 
advanced technology. The software between the model 
and the device is a sophisticated and original program 
that comes with the device.
The device comes with a one year guarantee and a five 
year after sales services. 

This machine is recommended to all gold and jewelry 
offices and custom modelers. With regards to the 64x42 
manufacturing plate and the 90 millimeter height of the 
machine, it is possible to produce an average of 35 rings 
per day. This is quite appropriate for workshops which 
model and cast with low circulation rate.
The sales departments of the Iran 3D recommends 
Iran3D/LP-4264 to those workshops that do not have 
expert designers but want to produce their own models 
with low investment. This recommendation comes with 
regards to the easy and economic operation of this 
machine.
There should be no worries about the quality of the 
modeling. The quality of this machine is equal to all other 
models and is guaranteed to produce any proposed 
model. The thickness of the layers has been set at 35 
microns. This figure is changeable up to 10 microns, but 
for efficiency and its use in the gold and jewelry industry, 
35 micron is ideal. This machine has the ability to produce 

Custom built gold and jewel modeling machine

Iran3D/LP-4264

Iran3D/LP-4264
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این دستگاه به کارگاه های ریخته گری طال و جواهر و مدلسازهای حرفه 
ای تقدیم میگردد. با استفاده از صفحه ساخت 65*115 و ارتفاع 110 
میلیمتری، میتوانید کارهای توری و توخالی را در تیراژ باال مدلسازی 
نمائید. مساحت صفحه ساخت 74 سانتیمتری این دستگاه ، امکان 
تولید انبوه را به کارگاه ها میدهد. در واقع این دستگاه برای مدلسازی 
قالبی با رزین های سرامیکی و مدلسازی توخالی با رزین های ریخته 

گری کاربرد دارد.
توصیه ی واحد فروش ماشین سازی ”ایران تری دی“ به کارگاه هایی که 
واحد طراحی دارند، و میخواهند مدلسازی حرفه ای و اقتصادی انجام 
دهند، دستگاه مدل                                         است. این توصیه با توجه 

به تیراژ مطلوب و هزینه های متناسب ارائه میشود. 
کیفیت مدلسازی این دستگاه در حد مطلوب است و میتواند همه 
نیازهای مدلسازی طال و جواهر را با هر پیچیدگی و ظرافت پوشش دهد. 
ضخامت الیه ها با پیش فرض 35 میکرون ارائه میگردد. با توجه به دقت 
عالی محور و موتور ، دقت الیه ها تا کمتر از 10 میکرون قابل تنظیم 
است. البته برای تامین سرعت مطلوب، مقدار 35 میکرون پیش فرض 
توصیه میگردد. سرعت کارکرد دستگاه هیچ ارتباطی با پیچیدگی و یا 

تعداد مدل در پلیت ندارد و تنها وابسته به ارتفاع کار است.
عرض جلوی دستگاه 55 ، طول عمقی دستگاه 65 و ارتفاع 110 سانتیمتر 
است. البته فن پشت دستگاه باید 10 سانتیمتر فاصله از دیوار داشته 
باشد. وزن دستگاه 60 کیلوگرم بوده و برای حمل دستی مناسب است. این 

دستگاه نیاز به اتصال ارت دارد تا ایمنی و کارایی حداکثری را تامین نماید.
این دستگاه با برق 220 ولت تکفاز شهری کار میکند و نیازی به اتصال 
باد و روغن ندارد. کاربری و تنظیمات اولیه دستگاه سربعا انجام میشود 
و معموال با یک بار کالیبر، میتوانید ماهها از دستگاه استفاده کنید. این 
قابلیت مهم، با استفاده از سروو موتورهای دقیق و محورهای بالسکروی 

پیشرفته به دست آمده است.
اپراتوری دستگاه با منوی فارسی و نرم افزار قدرتمند کنترلر پرینتر 
سه بعدی،  به سرعت آموزش داده شده و هر روز ارتقا میابد. برای کار 
با دستگاه باید مدل سه بعدی را در فرمت STL در تعداد و چیدمان 
دلخواه، به دستگاه ارسال نمائید. سپس دستگاه را استارت نموده و 

بدون نیاز به کاربر، مدل را تحوبل بگیرید.
به منظور طراحی برای دستگاه های مدلسازی طال و جواهر ، نرم افزار 
راینو ماتریکس یا هر نرم افزار طراحی سه بعدی دیگری میتواند استفاده 
، ساپورت گذاری  نتیجه مطمئن  و  به کیفیت  برای دستیابی  شود. 

اصولی را به شما آموزش میدهیم.
مدل Plus دستگاه فوق یک مدل ارتقا یافته است، که دارای عمر المپ 

طوالنی )بیست هزار ساعت( می باشد.
محصوالت ماشین سازی ”ایران تری دی“ گارانتی یک ساله و پشتیبانی 
5 ساله دارند. خدمات ما در حوزه تخصصی طال و جواهر و مدلسازی 
دقیق ، همه ی سواالت و نیازهای مشتری را پوشش میدهد. ان شاء ا...

IRAN3D/LP-65115

مدلساز اقتصادی کارگاه های ریخته گری طال
Iran3D/LP-65115

Iran3D/LP-65115
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10 cm distance between the wall and the fan within the 
device. The total weight of the device is 60 kilograms 
and is easy to transport. It requires earth connection to 
provide maximum safety and performance.
The device runs on a 220 v single phased current and 
there is no need for oil and air connections. The primary 
settings of the device are easy and quick, and usually 
with one calibration it will run for months. This important 
capability has been achieved using precision servo 
motors and advanced axles.
The device’s operator menu is in Persian and the 
powerful 3D printer control software is fast to learn and 
can be upgraded. The STL format 3D model in desired 
number and arrangement should be sent to the device. 
Then the device should be turned on, and without the 
need for any user you can get the needed model.
Rino Matrix or any other 3D design software can be used 
on this device. For efficiency and quality, supporting 
principles will be taught to the customer.
The products of Iran 3D come with a one year guarantee, 
and five-year after sale services and our services covers 
all the needs and queries of the customers.

This machine is designed for gold casting workshops and 
professional modeling. The 115x65 millimeter plate and 
110 millimeter height enables the production of hollow 
and laced works in high numbers. The 74 cm area of 
production plate allows for mass production. This device 
can also be used for cast modeling with ceramic resins 
and hollow modeling with cast resins.
The sales departments of the Iran 3D recommends 
IRAN3D/LP-65115 to those workshops that have 
designer department and want to engage in professional 
and economic modeling. This recommendation comes 
with regards to the ideal circulation and costs.
The modeling quality of this device is favorable and can 
cover all the modeling needs of the jeweler with any 
complexity and delicacy. 35 microns layer thickness is 
provided by default. Due to the high precision of motor and 
shaft, the accuracy layer can be adjusted to less than 10 
microns. However, to ensure optimum speed, the default 
value of 35 microns is recommended. Operation speed 
has nothing to do with the complexity or the number of 
the model and is only dependent on height.
The front width of the device is 55cm, the depth is 65 and 
the height is 110 cm. However there should be at least 

Economic modeling for gold casting workshops

Iran3D/LP-65115

Iran3D/LP-65115
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این مدل دستگاه  دارند،  تیراژ  پر  و  باال  تولید  که  هایی  کارگاه  برای 
پرینتر سه بعدی ارائه شده است. صفحه ساخت 110*160 و ارتفاع 90 
میلیمتر میباشد. کارگاه هایی که از تیراژ باال و طراحان حرفه ای استفاده 
میکنند، میتوانند کارهای توری و توخالی را در تیراژ باال مدلسازی 
نمائید. مساحت صفحه ساخت این دستگاه 176 سانتیمتر است و برای 

تولید انبوه درکارگاه های ریخته گری طال و جواهر مناسب است. 
پیشنهاد مدیریت فروش ماشین سازی ”ایران تری دی“ به کارگاه هایی 
که طراح حرفه ای دارند، و میخواهند مدلسازی انبوه و با قابلیت ریخته 
گری مستقیم انجام دهند، دستگاه مدل                                                      است. 
پیشنهاد ما با توجه به شرایط بازار و پیشنهادات رقبا ، مشتری را قانع 

میکند.
شما میتواند، همه نیازهای مدلسازی طال و جواهر را با پیچیدگی و 
ظرافت حداکثری تامین کنید. ابعاد دستگاه ، تاثیری بر کیفیت ندارد 
و همان دقت میکرونی برای این دستگاه هم در نظر گرفته شده است. 
ضخامت الیه ها روی 35 میکرون تنظیم شده و میتواند تا کمتر از 10 
میکرون تنظیم شود. سرعت کارکرد دستگاه وابسته به پیچیدگی و یا 

تعداد مدل در پلیت نیست و وابسته به ارتفاع کار است.

این مدل دستگاه قابلیت مدلسازی با رزین های سرامیکی )برای قالب 
سازی( و مدلسازی با رزین های قابل ریخته گری ) مدل توخالی( کاربرد 

دارد.
ابعاد دستگاه 70*60 و ارتفاع آن 100 سانتیمتر است. وزن دستگاه 70 
کیلوگرم بوده و میتواند بدون امکانات خاص و تنها با حمل دستی جابجا 
گردد. این دستگاه نیاز به اتصال ارت دارد و با برق 220 ولت شهری کار 
میکند. استفاده از سروو موتورهای دقیق و محورهای بالسکرو ، نیاز به 

کالیبر را برای مدت طوالنی مرتفع میسازد.
نرم افزارهای منو فارسی و قدرتمند کنترل پرینتر سه بعدی،  به سرعت 
آموزش داده شده و هر روز ارتقا میابد. برای کار با دستگاه، باید مدل سه 
بعدی را در فرمت STL در تعداد و چیدمان دلخواه، به دستگاه ارسال 
نمائید. برای دستیابی به کیفیت و نتیجه مطمئن ، کارشناسان ”ایران 

تری دی“ ساپورت گذاری اصولی را به شما آموزش میدهند.
این دستگاه گارانتی یک ساله 100% و پشتیبانی 5 ساله دارد. ایران تری 
دی با کادر تخصصی طال و جواهر، آماده ارائه مشاوره در خصوص همه 

ی مراحل کار ریخته گری طال و جواهر میباشد.

IRAN3D/LP-110160 

برای مدلسازی در سایز بزرگ
Iran3D/LP-110160

Iran3D/LP-110160
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complexity the number of models in the plate.
This device is able to produce models using ceramic 
resins (for cast making) and modeling with cast resins 
(hollow models).
The dimensions of the device are 60x70 cm and the 
height is 100cm. It weighs 70 kilograms and can be 
transported without the need of special equipment. The 
device runs on a 220 v current and earth connection is 
needed. This important capability has been achieved 
using precision servo motors and advanced axles.
The device’s operator menu is in Persian and the 
powerful 3D printer control software is fast to learn and 
can be upgraded. The STL format 3D model in desired 
number and arrangement should be sent to the device. 
For efficiency and quality, supporting principles will be 
taught to the customer.
The products of Iran 3D come with a one year guarantee, 
and five year after sale services and our services covers 
all the needs and queries of the customers.
 

This 3d printer device has been introduced for workshops 
with high production rates. The production plate of 
the device is 160x110 millimeters and the height is 90 
millimeters. Workshops with expert designers who 
produce laced and hollow works in high numbers can 
use this machine. The area of the production plate is 176 
cm and is ideal for use in gold casting workshops with 
high production rate.
The sales departments of the Iran 3D recommends 
IRAN3D/LP-110160 to those workshops that have expert 
designers and want to engage high rate of production 
through direct casting. This recommendation comes with 
regards to the market conditions.
All the needs for a delicate and complex gold modeling 
can be obtained through this device. The size of the 
device has no effect on the quality of the product and 
it has the same micron accuracy as the other devices. 
The thickness of the layers has been set on 35 micron 
which can be reduced up to 10 microns. The speed of 
the device is related to the height of the work and not its 

For big size modeling

Iran3D/LP-110160

Iran3D/LP-110160



17 16

برای کارخانه های تولید مصنوعات طال و جواهر ، دستگاهی مدرن با 
تکنولوژی برتر پرینتر سه بعدی ساخته ایم. ابعاد مدلسازی 120 در 192  
به ارتفاع 130میلیمتر است. مساحت 230سانتیمتری پلیت دستگاه ، 
تولید انبوه با تیراژ و ابعاد باال را امکان پذیر میسازد. این تیراژ بیشتر برای 

محصوالت با ریخته گری مستقیم کاربرد میابد.
کنید،  مشورت  دی“  تری  ”ایران  سازی  ماشین  فروش  واحد  با  اگر 
پیشنهاد میکنیم؛ دستگاه مدل                                                    را درصورتی 
انتخاب کنید که پیش از آن از یک دستگاه مدلسازی دیگر استفاده 
با دو دستگاه  میتواند  بعدی  پرینتر سه  این مدل  باشید.  کرده 

مدل                             جایگزین گردد. 
کیفیت مدلسازی، این دستگاه در حد مطلوب است و میتواند همه 
نیازهای مدلسازی طال و جواهر را با هر پیچیدگی و ظرافت پوشش دهد. 
ضخامت الیه ها با پیش فرض 35 میکرون ارائه میگردد. با توجه به دقت 
فوق العاده محورهای متحرک و سروو موتورها ، دقت الیه ها تا کمتر از 
10 میکرون قابل تنظیم است. سرعت کارکرد دستگاه هیچ ارتباطی با 
پیچیدگی و یا تعداد مدل در پلیت ندارد و تنها وابسته به ارتفاع کار 
است. این دستگاه به طور میانگین هر یک سانتیمتر ارتقاع را در مدت 

90 دقیقه اجرا مینماید.
این دستگاه از حالت رومیزی خارج شده و به صورت ایستاده است. 
ابعاد 60*90 و ارتفاع 180 سانتیمتری دارد. وزن کل دستگاه 85 کیلوگرم 
میباشد. این دستگاه نیاز به اتصال ارت اختصاصی و اصولی دارد تا 

ایمنی و کارایی حداکثری را تامین نماید.

برق 220 ولت تکفاز شهری برای کار با دستگاه کافیست و نیازی به اتصال 
باد و یا روغن و اتصاالت جانبی ندارد. 

اپراتوری دستگاه با منوی فارسی و نرم افزار قدرتمند کنترلر پرینتر سه 
بعدی، انجام میگردد. واحد تحقیقات و توسعه ماشین سازی ایران تری 
دی، هر روز در حال ارتقای نرم افزار ها ست. به روز رسانی نرم افزارها و 
ارتقای دستگاه ، رایگان است و توسط واحد خدمات پس از فروش ماشین 
سازی و یا تحت وب توسط کاربر انجام میگردد.الزم به ذکر است؛ برای 
کار با دستگاه باید مدل سه بعدی را در فرمت STL در تعداد و چیدمان 

دلخواه، به دستگاه ارسال کرد. 
به منظور طراحی برای دستگاه های مدلسازی طال و جواهر ، نرم افزار 
راینو ماتریکس یا هر نرم افزار طراحی سه بعدی دیگری میتواند استفاده 
، ساپورت گذاری  نتیجه مطمئن  و  به کیفیت  برای دستیابی  شود. 

اصولی توسط ماشین سازی ایران تری دی آموزش داده میشود. 
اطالعات آموزشی و تجربیات جدید درباره ی طراحی، ساپورت گذاری، 
ریخته گری و هر موضوع مرتبط با دستگاه ها در سایت ماشین سازی 
ایران تری دی ارائه شده و به سرعت به روزرسانی میگردد. مشتریان 
ما هم میتوانند تجربیات و سواالت خود را در موارد مختلف مرتبط با 

مدلسازی سه بعدی و ریخته گری در                            ثبت نمایند.
محصوالت ماشین سازی ”ایران تری دی“ گارانتی یک ساله و پشتیبانی 
5 ساله دارند. سعی میکنیم خدمات خود را در زمینه طال و جواهر و 

مدلسازی دقیق ارائه نمائیم.

IRAN3D/LP-120192 

iran3d/lp-65115

مدلسازی انبوه طال و جواهر
Iran3D/LP-120192

 

iran-3d.com

Iran3D/LP-120192
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The single phased city current is sufficient for the device 
and there is no need for oil and air connections.
The device is operated through a Persian menu and 
powerful 3D printer control software. The research unit 
of the Iran 3d is always striving to upgrade this software. 
Upgrading of the device software is free of charge and 
is provided by the after sales unit of the company, or 
it can be obtained through the web by the customers 
themselves. It is to be noted that the STL format 3D 
model in desired number and arrangement should be 
sent to the device.
Rino Matrix or any other 3D design software can be used 
on this device. For efficiency and quality, supporting 
principles will be taught to the customer by Iran 3D.
Updated educational data and new experiences on 
designing, supporting, casting or any other topic related 
to these devices is available on the Iran 3D website. 
Customers may express their views, experiences and 
questions by logging onto iran-3d.com. 
The products of Iran 3D come with a one year guarantee, 
and five year after sale services and we try to provide 
accurate services for gold and jewelry modeling.

This modern device with modern technology has been 
created for companies producing gold and jewelry. 
The modeling dimensions are 120x192 millimeter. The 
230cm area of the plate provides for the mass production 
of gold in bigger dimensions. This high rate of production 
is ideal for direct casting products.
The sales departments of the Iran 3D recommends that 
you should choose IRAN3D/LP-120190only if you have 
already worked with another modeling device. This 3D 
printer can be replaced by two iran3d/lp-65115 models.
The modeling quality of this device is favorable and can 
cover all the needs for gold modeling with whatever 
complexity or delicacy. The thickness of the layers is set 
at 35 microns. With the help of high accuracy in the axels 
and servo motors, the layers can be reduced to less than 
10 microns. The speed of the device is related to the 
height of the work and not its complexity the number 
of models in the plate. On an average, for every cm of 
upgrading the device takes 90 minutes.
The device is upright and cannot be placed on another 
surface. The dimensions are 90x60, with a height of 
180cm. The device needs earth connection for maximum 
efficiency and safety.

Mass modeling of gold and jewelry

Iran3D/LP-120192

Iran3D/LP-120192
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این دستگاه کاربرد تولیدی ندارد و صرفا جهت آموزش کار با دستگاه 
پرینتر سه بعدی ساخته شده است. ابعاد صفحه ساخت 60*80 میلیمتر 
است ولی دقت پائینی دارد. کم هزینه شدن دستگاه جهت مصارف 

آموزشی ، علت ساخت این دستگاه بوده است.
آموزشگاه های طال و جواهر و دانشگاه های طراحی صنعتی نیاز ویژه ای 
به دستگاه پرینتر سه بعدی دارند. دانشجویان و کارآموزان عالقمندند، 
کنند.  تجربه  تخصصی  های  دستگاه  با  را  مدلسازی  روز  تکنولوژی 
وجود دستگاه پرینتر سه بعدی آموزشی عالوه بر ارتقای سطح کیفیت 

آموزشی، اقبال عالقمندان به یادگیری را افزایش میدهد.
کیفیت مدلسازی                                           پائین است و برای کار 
عملیاتی طال و جواهر مناسب نیست. در این دستگاه از رزین کم 
هزینه استفاده شده تا هنرجو و استاد بتوانند به اهداف آموزشی 

خود دست یابند.
ابعاد دستگاه 55 در 60 سانتیمتر است و در اندازه رومیزی طراحی شده 
است. واحد تحقیقات و توسعه ماشین سازی ایران تری دی، رعایت 
المللی آموزش را مدنظر قرار داده و سعی کرده  استانداردهای بین 

حداقل قیمت را تامین نماید.
واسطه کاربری دستگاه، همان نرم افزار کنترلر پرینتر سه بعدی ”ایران 
تری دی“ ست و شرایط آموزش مطابق با کاربردهای عملیاتی شبیه 

سازی شده است.
این دستگاه گارانتی ندارد ولی به مدت 5 سال خدمات پس از فروش و 

مواد و قطعات مصرفی تامین میگردد.

Three-dimensional printer machine for educational 
purposes
This device is not made for production purposes and is 
designed for education of 3D printers. The dimensions of 
the plate are 80x60 millimeters with low accuracy. Due 
to its use for educational purposes the device is low cost 
and affordable.
Jewelry institutes and design universities need special 
three-dimensional printers. The students and trainees 
prefer to experience the modern gold designing 
technology with specialized machines. These educational 
3D printer models provide the necessary assistance for 
improving educational quality.
The modeling quality in IRAN3D/LP-Student is low and is 
not recommended for real production of gold and jewelry. 
Low cost resin has been used for this device.
The dimensions of the device are 55x60 cm to be used 
on countertops or tables. It has been designed by the 
research unit of the Iran 3d company taking into account 
the international standards of education with the lowest 
possible costs.
The device functions on the “Iran 3D” 3D printer control 
software, and the training conditions are based on the 
functionality of the production process.
This device is not guaranteed but a five year after sale 
service is available which includes spare parts and 
materials.

IRAN3D/LP-Student

دستگاه پرینتر سه بعدی آموزشی
Iran3D/LP-StuDentIRAN3D/LP-Student

Iran3D/LP-StuDent
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خشک کن برای افزایش استحکام مدل رزینی کاربرد دارد. با استفاده 
از خشک کن ، نرمی سطح مدل از بین رفته و برای ریخته گری بهبود 
میابد. این دستگاه در کارهای قالبی هم سبب افزایش استحکام مدل 

شده و در کیفیت الستیک گیری موثر است.
البته بدون خشک کن هم کار قابل ریخته گری ست و بسیاری از 

کاربران دستگاه های مدلسازی بدون خشک کن کار میکنند.
این دستگاه دارای دو فلشر است که همزمان مدل را تحت تاثیر قرار 
میدهند. نور هالوژن همراه با فلشر ، از جهات مختلف مدل را خشک 
میکند. همچنین یک موتور گردان ، پلیت را چرخانده و سطح را یکسان 

خشک میکند.
مدل پس از ساخته شدن باید در الکل شسته شود. سپس تایمر دستگاه 

را برای رزین های مختلف روی زمان متناسب تنظیم کنید. 
مدت زمان خشک کردن مدل با میزان ظرافت و پیچیدگی مدل ها ، 
ارتباط مستقیم دارد. در بسیاری موارد باید مدل در جهات مختلف قرار 

گیرد تا سایه ی مدل سطوح پائینی را تحت تاثیر قرار ندهد.

Dryer is used to increase the strength of resin models. 
The dryer eliminates the softness of the surface and 
improves the conditions for casting.  This device helps 
to increase the strength of the model and the quality of 
the rubber mold.
Of course the casting process can be performed without 
the dryer and many users do without it.
This device is equipped with two flashers which 
simultaneously affect the model. Halogen light along with 
the flasher dry the model up to an extent. A rotary engine 
turns the plate and dries the surface uniformly.
After the model has been completed, it has to be washed 
in alcohol. Then the device timer has to be set for different 
resins on appropriate times.
There is a direct connection between the drying time and 
the amount of complexity and delicacy of the model. In 
many instances the model should be placed in various 
directions so that its shade will affect the lower levels.

دستگاه خشک کن فلشر
Iran3D/LP-FLaSher

Flasher dryer device

Iran3D/LP-FLaSher
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