
 

 

 

 سابلیمیشن روش به تابلوفرش روی عکس چاپ نحوه

 

  آموزش چاپ عکس روی تابلوفرش

یش آمده به عزیزانمان تقدیم کنیم. بسیار پیکی از زیباترین و نفیس ترین هدایایی می باشد که می توانیم  شتابلوفر روی چاپ

که در موقع خرید هدیه دچار سردرگمی باشیم و بخواهیم هدیه ای خاص و منحصربه فرد تهیه کنیم. بافت فرش به خاطر 

روز به روز در حال  شتابلوفر چاپ قیمت بسیار باال و مدت طوالنی که دارد مقرون به صرفه نیست برای همین سفارشات

 چاپ می پردازیم تا بتوانیم کسب و کار چاپ عکس روی تابلوفرش هگسترش می باشد. از این رو در این مقاله به نحو

 خود را با باالترین کیفیت گسترش دهیم. فرش

 نحوه چاپ تابلوفرش

 مواد مورد نیاز چاپ فرش:

در  چاپ سابلیمیشن تمی باشد و به راحتی می توانید با استفاده از ملزوما کوسن و تتیشر چاپ مشابه چاپ روی تابلوفرش

 نمایید. چاپ های نفیسی را تابلوفرش حل کار خودخانه یا م

 چاپگر سابلیمیشن:

باالیی برخوردار باشد. برای وضوح تصویر  پچا تیکی از مهمترین ابزار چاپگر جوهر افشان می باشد که از کیفی

ارند باشد. چاپگرهایی را که کارایی باالیی د چاپ سابلیمیشن ب کارباید چاپگری انتخاب نمایید که مناس روی تابلوفرش باال

 عالی می شود. چاپ تاثیر بسیار زیادی دارد و نتایج چاپی ربررسی کنید زیرا در کیفیت تصاوی
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 جوهر و کاغذ سابلیمیشن:

موثر می  بسیار چاپ جید سازگار با چاپگر باشد و از نوع مرغوب و درجه یک استفاده کنید زیرا در نتایجوهر سابلیمیشن با

را دارند و به راحتی عکس را روی … و تتیشر ،نلیوا دباشد. جوهرهای مخصوص قابلیت انتقال تصویر به اجسام مانن

 .می کنند چاپ شی ء مورد نظر

باشد و سازگار با جوهر باشد. از کاغذهای مخصوص سابلیمیشن  نسابلیمیش چاپ ده باید مخصوصهمچنین کاغذ مورد استفا

 شگاهای مصرفی می باشد تهیه کنید.که در فرو

 

 تابلوفرش سابلیمیشن:

و  پچا باشد. سعی کنید از فرش هایی با تراکم باال استفاده کنید تا کیفیت پرس حرارتی اندازه فرش باید متناسب با دستگاه

 عالی باشد.محصول نهایی 

 دستگاه پرس حرارتی:

در ابعاد مختلف موجود می باشد که می توانید با توجه به بزرگترین سایز فرش خود آنها را خریداری  حرارتی پرس دستگاه

 کنید. از دستگاههای با صفحه چرخان استفاده کنید که به راحتی بتوانید تابلوفرش زیری را تعویض کنید.

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
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https://www.hamedprint.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c/


 

 

 

 

 

 فرایند چاپ عکس روی تابلوفرش:

ارد. این مراحل د است اما به مراقبت بیشتری احتیاج چاپ تیشرت با دستگاه سابلیمیشن نیز مانند فرایند چاپ روی تابلوفرش

 انجام دهید: چاپ لرا باید برای اجرای کام

 :1مرحله ● 

ا مانند فتوشاپ ی طراحی یمورد نظر خود را با استفاده از نرم افزارها عکس .به ابعاد مورد نظر انتخاب نمایید را تابلوفرش

پیکسل قرار دهید. سعی کنید از عکس های با کیفیت بسیار باال استفاده نمایید.  300کورل ویرایش نمایید. وضوح عکس را 

 دارد. چاپ کیفیت عکس تاثیر بسیار زیادی در کیفیت

 

https://www.hamedprint.ir/carpet/
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 :2مرحله ● 

جازه کنید و ا چاپ است چاپ چاپگر سابلیمیشن بر روی کاغذ سابلیمیشن که به اندازه ناحیهطرح های خود را با استفاده از 

 دهید تا کمی خشک شود.

 

 :3مرحله ● 

قرارداده و با چسب نسوز به فرش  شتابلوفر طکنید و آن را با قیچی دورگیری نمایید و در وس چاپ حاال طرح خود را

 بچسبانید. دقت کنید کاغذ را در مرکز صفحه روی دستگاه حرارتی قرار دهید و پرس حرارتی را به آرامی شروع کنید.

 :4مرحله ● 

و  320ثانیه را با فشار مناسب در نظر بگیرید. مدت زمان اولیه  200فشار و حرارت را تنظیم نمایید. مدت زمان حدود 

را تنظیم نمایید. پس از اتمام پرس درب دستگاه را باز نمایید و از گوشه کنار فرش کاغذ را برداشته  350زمان ثانویه مدت 

 آماده می باشد و اگر طرح کامل منتقل نشده بود چند ثانیه دیگر صبر کنید. تابلو اگر طرح کامل منتقل شده بود

 نکاتی برای فرایند نحوه چاپ تابلوفرش:

رش تابلوف را در نظر بگیرید. شما باید طرح را با توجه به مساحت مرکز چاپ ، باید مساحتبدیل عکس به فرشت قبل از

کنید. ثانیاً، تنظیمات حرارت و فشار پرس را بدانید. این مهم است زیرا فشار بیشتر روی صفحه ممکن است منجر  چاپ

https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/?p=12818&preview=true


 

 

 

 .یت پایین شودبا کیف چاپ کدر شود و فشار کمتر ممکن است منجر به چاپ هب

 های با رنگ روش استفاده کنید زیرا نتایج با کیفیت تری را به شما می دهد. تابلوفرش زسعی کنید ا

 سواالت متداول: تابلوفرش سابلیمیشن:

 ؟. آیا بخارات سابلیمیشن مضر هستند1

تولید می شوند حاوی هیچ گونه گاز مضر یا سمی نیستند، با این حال، بسترهای  سابلیمیشن دودهای سابلیمیشنی که در طول

 .خاصی مانند نئوپرن وجود دارد که ممکن است بوی قوی بدهد.

 ؟آیا جوهر سابلیمیشن بی خطر است. 2

دارید، از مقدار بسیار کمی جوهر استفاده می کنید و جوهر سابلیمیشنی که امروزه  بشقاب یا چاپ روی لیوان در حالی که

 .استفاده می شود کامالً بی خطر است و برای محیط کار بی ضرر است

 ؟. چه مدت یک صفحه را گرم می کنید3

ثانیه  200درجه فارنهایت به مدت حداقل  350عالی، باید یک صفحه را در دمای حدود  چاپ برای به دست آوردن یک

 ، اگر نگاه کنید و از کیفیت راضی نباشید، می توانید چند ثانیه دیگر نیز به آن زمان دهید.چاپ فشار دهید. اما پس از

 نتیجه گیری

یا می باشد که می توانید به مناسبت های مختلف آن را یکی از بهترین و مقرون به صرفه ترین هدا تبدیل عکس به فرش

بسیار باال می باشد که در کمتر از یک ساعت  چاپ هدیه دهید. مزایای چاپ فرش سرعت باال، قیمت بسیار مناسب و کیفیت

 می باشد. چاپ قابل

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpzKDv7ufzAhXB66QKHaaEDDEQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25AA%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25AA_%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE%25E2%2580%258C%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587&usg=AOvVaw0AVc9kQkbEYVvFMNjgxuF9
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 ارائه دهنده خدمات آنالین: حامد فنی دفتر

 چاپ . فرش تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . تیشرت چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب
 کاتالوگ، تراکت، ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛  اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع ساخت

  متون تخصصی رجمهت و تایپ و… و بروشور

برای شما عزیزان فراهم آورده است. میتوانید سفارشات آنالین  مشهد در  را با باالترین کیفیت و مناسب ترین قیمت… و

 خود را برای ما ارسال نموده تا درب منزل تحویل بگیرید.
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