
Manual de Instruções 
Máquina de gravação e corte a laser profissional 1200 

x 900 - 80W - NMG129R

ATENÇÃO: A fim de evitar acidentes, por favor, leia atentamente as instruções de 
operação antes de utilizar este produto. Por favor, conserve este manual para 
referência futura.  
* As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas bem como 
algumas informações que podem divergir de acordo com o seu modelo. 
** Devido a constantes atualizações em nossos produtos, nos reservamos 
no direito de alterar,remover e/ou adicionar informações sem seu aviso prévio.
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Capítulo 1 

Hardware 

I. Função da Máquina de Gravação e Corte a Laser 

 
O escopo de aplicação da máquina de gravação a laser é muito amplo. Diferentes 

projetos foram utilizados para atender aos diferentes requisitos. Acreditamos que o 

tipo da máquina escolhido será certamente de grande ajuda em seu trabalho. As 

instruções a seguir podem fornecer informações para ampliar o escopo de uso e 

para uma boa utilização da máquina a laser. 

1. Setor Gráfico e de Embalagens: gravação a laser em placas de borracha, corte a 

laser de produtos de papel, etc. 

 

2. Setor de obras de arte e presentes/brindes: gravação a laser em tiras de bambu, 

entalhe a laser em peças de madeira para encadernação de livros, gravação a laser 

em madeira, gravação a laser em placas bicolores, gravação a laser em obras de 

arte em forma de caixas, gravação a laser em placas tipo tabuleiro de xadrez, etc. 

 

3. Setor de Publicidade e Propaganda: gravação (corte) a laser em vidro orgânico, 

entalhe a laser em tabuletas, gravação a laser em placas bicolores, etc. 

 

4. Setor de Vestuário em Couro: corte de couro natural e sintético, gravação de 

padrões superficiais em diferentes tipos de calçados e roupas de couro, gravação de 

padrões em todos os tipos de roupas e tecidos, etc. 

 

5. Setor de Produção de Modelos: gravação (corte) a laser em maquetes de prédios, 

gravação (corte) a laser de modelos aeronáuticos e de navegação, gravação (corte) 

a laser de modelos de personagens de desenhos animados e industriais, etc. 
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II.  Estrutura das Máquinas de Gravação e Corte a Laser 

O sistema de trabalho completo é composto pela máquina principal de gravação a 

laser, fonte de alimentação do laser, software de gravação a laser, exaustor, bomba de 

ar, bomba submersível, reservatório de água, tubulação de ar, calculadora, cabo de 

comunicação, etc. Conforme os diferentes materiais a serem processados, ela poderá 

ser equipada com impressora, scanner, vários tipos de software de desenho, etc. 

1. Diagrama representativo da estrutura 

 
Figura 1: Máquina de gravação 

a laser - parte frontal 

1. Tampa superior 

2. Janela de observação 

3. Tampa do tubo de laser 

4. Gabinete de controle elétrico 

(Lado esquerdo: Fonte de 

alimentação do laser. Lado 

direito: Sistema de controle) 

5. Terceiro espelho refletor 
6. Parafuso de ajuste do cabeçote 

de foco （Gire para a esquerda 

para soltar o cone de focalização e 

o bico de ar. ） Ao processar 

objetos de alturas diferentes, 

ajuste em uma posição apropriada 

conforme a escala de foco e gire 

para a direita para apertá-lo.） 

7. Bico de ar  
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8. Trilho-guia e viga transversal do eixo X 9 Furo de entrada dos raios do terceiro espelho 
refletor 

10. Trilho-guia do eixo Y 11. Segundo espelho refletor 12: Amperímetro 13: Painel de 

operação 14. Mesa de trabalho 15. Contraposição da luz vermelha (Iluminação oblíqua, 

O ângulo é regulável e deverá coincidir com o ponto focal.) 16. Conexão giratória 

17. Válvula de ajuste de ar e bico de ar (Voltar para frente para rápida insuflação do gás 
residual) 

18. Botão de força do vácuo 19. Manete de controle de subida - descida do eixo Z 

(mesa de trabalho motorizada de subida - descida) 

 

 

Figura 2: Lado traseiro da máquina de gravação a laser (sem a tampa do tubo de 
laser) 

20. Cátodo do tubo de laser e furo de saída dos raios de laser 21. Primeiro espelho 

refletor 22: Tubo de laser 23. Soquete de força 220 V 24. Cabo de dados de alta 

velocidade 

25. Soquete de extração de ar 26. Soquete da bomba de ar 27. Furo de entrada de ar 28. 
Furo de entrada de água 

29. Furo de saída de água 30. Interface de aterramento 31. Soquete da bomba de água 

32. Ânodo do tubo de laser 33. Anel de encaixe do tubo de laser 34. Soquete de força do 
vácuo 

35. Interface da tubulação de coleta de poeira 36. Interface da tubulação de vácuo 

(Nota: Contraposição da luz vermelha, Mesa de vácuo e mesa de trabalho 

motorizada de subida - descida são peças opcionais) 

 

Apresentação das peças opcionais: 
Conexão giratória: Adequada para a gravação de objetos irregulares, como vasos 

cilíndricos, vasos estreitos, artesanato em bambu, garrafas, xícaras de chá, tigelas 
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de porcelana e assim por diante. 

Mesa de trabalho motorizada de subida - descida: A plataforma de trabalho pode ser 

regulada para cima ou para baixo conforme os materiais de espessuras diferentes. (Ajuste 

de 350 mm) 

Equipamento de refrigeração circulante: Sistema de refrigeração da água e proteção  

Contraposição de luz vermelha: Efetua contraposição exata do objeto sendo 

processado de forma conveniente e com economia de material. 

Mesa de Vácuo: Efetua sucção de materiais macios e finos, tornando-os planos. 

DSP Offline (Com interface USB): A máquina pode aceitar formatos gráficos via 

conexão USB e opera com computador. Bastante adequada para produtos em lote com 

dispositivo de memória USB. 

 
2. Componentes do sistema 

A máquina de gravação a laser é composta por cinco partes: plataforma do 

mecanismo, sistema ótico, sistema de transmissão, sistema de controle e sistema 

de acessórios. 

※ Plataforma do mecanismo: composta por componentes, como tampa da 

máquina, trilho-guia, estrutura da base, suporte do espelho refletor, etc. 

※  Sistema ótico: composto por tubo de laser, fonte de alimentação do laser, 

três espelhos refletores e uma lente de focalização. 

※  Sistema de transmissão: composto por três trilhos-guias retos e 

balanceados de alta precisão, quatro hastes roscadas de alta 
precisão, correias, quatro motores de passo e várias engrenagens. 

※  Sistema de controle: composto por cartão de controle DSP de alta 

velocidade, dois conjuntos de fonte de alimentação chaveada e quatro 

acionamentos de motor de passo. 

※  Sistema de acessórios: composto por bomba de circulação de água de 

refrigeração, compressor de ar e máquina de aspiração de fumaça. 

III. Instalação da Máquina de Gravação e Corte a Laser 

1. Remoção da caixa de embalagem 

Após a remoção da caixa de embalagem, verifique se existe algum eventual 

dano no tubo de laser. A seguir, inspecione toda a máquina para verificar se existe 

algum risco na superfície e se as conexões estão completas. 

2. Posicionamento 

A máquina deverá ser colocada em local ventilado e seco. Ela deverá ser 

colocada próxima ao local de aterramento. Uma vez verificada, não movimente a 

máquina novamente. Caso contrário, o percurso dos raios precisará ser ajustado. 

3. Instalação 

Siga as instruções antes da instalação 

1) Insira o cartão de controle no slot PCI do computador, aperte o parafuso e 

conecte o cabo de dados. Insira o dispositivo de chave de software e instale o 

software de operação e o programa do driver do dispositivo de chave de software. 

2) Se o tubo de laser não estiver instalado, conecte o tubo de circulação de água do 

tubo de laser com a fiação do cátodo e do ânodo e, a seguir, coloque o tubo de 

laser no anel de encaixe.  Conecte a fonte de alimentação do laser com o cátodo e 

o ânodo do tubo de laser. Insira o cabo de dados. 
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Aviso: o furo de saída de raios do tubo de laser deverá ser colocado na direção do 

primeiro espelho refletor. O coxim de borracha deverá ser colocado no tubo de laser 

próximo ao anel de encaixe. A borracha de silicone deverá ficar encostada no 

ânodo e na conexão de alta pressão de modo a evitar centelhas provocadas pela 

alta pressão. Antes de soldar as linhas condutoras no cátodo e no ânodo, remova 

ligeiramente a camada de óxido em cada ponta das linhas condutoras, utilizando 

lixa. 

3) Encha o reservatório com água purificada e conecte-o na bomba de água e na 

bomba de ar, e conecte o tubo de saída de água e o tubo de entrada de ar. Após 

vários minutos de circulação de água, verifique se existe alguma bolha no tubo de 

laser. Em caso positivo, vire o tubo para expulsar a bolha. 

 

 
 

4) Enterre um condutor de cobre com diâmetro mínimo de 2 mm no solo 

(profundidade mínima de 1 m). A seguir, conecte a outra ponta do condutor na fonte 

de alimentação do laser. Aviso: o aterramento deverá ser feito de forma rigorosa!!! 

5) Conecte a máquina principal e o soprador na fonte de alimentação e, a seguir, dê 
a partida na máquina. 

IV. Estrutura e Método de Ajuste do Percurso dos Raios 

1 Estrutura do percurso dos raios 
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Figura 3: Estrutura do percurso dos 
raios 

1. Tubo de laser 2. Primeiro espelho refletor  3. Segundo espelho refletor  

4. Terceiro espelho refletor  5. Cabeçote de focalização 6. Objeto sendo processado 

7. Mesa de trabalho  8. Escala de focalização 

 

2. Estrutura dos componentes óticos 

O percurso dos raios é o sistema de guia dos raios. A máquina de gravação a laser 

adota o sistema ótico de voo. O sistema completo é composto por tubo de laser, três 

espelhos refletores, lentes condensadoras e dispositivos de regulagem pertinentes. 

Estas são as principais partes da máquina. 

O percurso dos raios tem uma relação próxima 

com o efeito de gravação e corte. Portanto, tenha 

paciência e tome cuidado ao ajustar o percurso 

dos raios. 

Figura 4: Suporte do refletor 

1. Parafuso de ajuste esquerdo do espelho refletor 

2. Parafuso de ajuste direito do espelho refletor 

3. Parafuso de ajuste inferior do espelho refletor 

4. Suporte fixo do espelho refletor 

5. Anel fixo do espelho refletor 

6. Espelho refletor 

3. Ajuste do percurso dos raios 

（1）Ajuste do espelho refletor 

Cole um pedaço de papel no furo de entrada dos raios do cabeçote de laser. A 

seguir, mova o cabeçote até o canto superior direito da máquina. Pressione o botão “ray 

testing” [teste de raio] e marque um ponto. A seguir, mova o cabeçote até o canto inferior 

direito da máquina para marcar outro ponto. Utilizando o parafuso de ajuste do primeiro 

espelho refletor, faça estes dois pontos coincidirem totalmente e, a seguir, fixe o 

percurso Y dos raios. Na sequência, mude para o percurso X dos raios. Mova o 

cabeçote do laser para o lado direito da viga transversal. Pressione o botão “ray testing” 

para marcar um ponto. A seguir, mova o cabeçote para o lado esquerdo para marcar 

outro ponto. Utilizando o parafuso de ajuste do segundo espelho refletor, faça estes dois 

pontos coincidirem totalmente. 

(2) Ajuste do tubo de laser 

Apesar de o percurso ótico de voo ter sido fixado no passo acima, o raio de laser 

pode não estar no centro do furo de entrada de raios. O próximo passo é ajustar a 

posição do tubo de laser para centralizar o raio de laser no centro do furo. A seguir, 

verifique a posição do raio no furo. Se ele estiver na parte superior, mova o tubo de laser 

para baixo. Se ele estiver na parte inferior, mova o tubo de laser para cima. Se ele 

estiver na parte da frente, mova o tubo de laser para frente. Se ele estiver na parte de 

trás, mova o tubo de laser para trás. Durante o processo, mova o tubo lentamente e com 

cuidado. Não tenha pressa ao operar. 

(3) Ajuste da verticalidade dos raios 

Coloque uma peça de acrílico na plataforma de trabalho. A seguir, pressione o 

botão “ray testing” para verificar se o acrílico está na vertical ou não. Se não estiver, 
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ajuste a tampa do terceiro espelho refletor para posicionar o raio na vertical. O ajuste da 

verticalidade do raio implica no ajuste da posição do raio na lente de focalização. 

Somente com o raio no centro da lente de focalização, o raio de saída poderá ser reto e 

intenso. 

 

V. Painel de instruções e operação 

 

 
Figura 5  

Stop: Para a operação do processo 

Suspend：Pausa a operação 

Position：O cabeçote de laser, sem emissão de laser, se deslocará rapidamente ao 

longo da borda externa do objeto sendo processado. 

Reset：O cabeçote de laser se moverá lentamente até o ponto original da máquina. 

Light Test：Pressione este botão para que o tubo de laser inicie a emissão de raios de 

luz. Ele é utilizado principalmente para ajuste do percurso dos raios ou regulagem manual 

da potência. Observe e confirme a energia do laser pressionando este botão com o botão 

giratório “Power regulate”. 

Start：Pressione este botão para iniciar a operação da máquina 

Power Regulate: 

Usado para regulagem manual da potência. Ao girar o botão no sentido horário, a 

potência aumenta. No sentido anti-horário, a potência diminui. Quando o botão da direita 

se encontra na posição manual, a potência do laser poderá ser confirmada pressionando 

“Light test” 

Manual/ Auto： 

Alteração da regulagem da potência do laser por ajuste manual ou automático pelo 
software. Na posição “Auto”, a potência é controlada pelos parâmetros no software. Na 

Laser Energy 

Power Regulate Manual Auto 

o O equipamento deverá ser aterrado de forma confiável e operado 
por pessoal especializado! 

o Não opere sem a circulação de água! 

o O operador não deverá deixar a máquina funcionando sem sua 
supervisão! 

o O equipamento requer cuidados diários e manutenção regular! 
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posição “manual”, a potência é controlada pelo botão “Power regulate”. 
(Aviso: O controle manual pode ser usado somente na condição de gravação 
precisa ou corte em baixa velocidade. O processamento universal utiliza controle 
automático. Use o controle “Auto” para gravação (grau) 2.5D. ) 

 

 Move para a esquerda  Move para a direita  Move para frente  Move para 
trás 

 

Potência de vácuo: (Veja a Figura 1- 18) (Aviso: Ao 

cortar uma peça pequena e fina, coloque o papel em 

torno do material sendo processado para bloquear 

muitos furos da colmeia de modo a melhorar o efeito 

de sucção. Veja a figura à direita) 

Eixo Z Manete de Controle para cima e para baixo 

da mesa de trabalho motorizada para cima e para 

baixo (veja a Figura 1 - 19) 

 
A função do painel de operação é a mesma que o software do 
computador. 

VI. Função da conexão giratória e instalação (Peça opcional) 

A conexão giratória adota estrutura separada de roletes avançados com 

dois trilhos-guias à direita equipados na mini rampa de subida e descida em 

forma de tesoura, que pode se mover para cima e para baixo (ou para 

esquerda e direita). Ela é adequada para a gravação sobre superfície curva 

irregular, como em garrafas, xícaras de chá e tigelas de porcelana e outras. 

Ela pode processar peças de trabalho de comprimento em torno de 450 mm e 

diâmetro em torno de 300 mm. 

A conexão giratória e a interface do motor do eixo Y são paralelas e 

controladas pelo mesmo acionamento motorizado.  Com a máquina em 

operação, somente uma delas pode ser escolhida para conexão. (Veja a 

Figura 6) Antes de usar a conexão giratória, ligue a alimentação elétrica e 

abaixe a mesa de trabalho motorizada de subida e descida. A seguir, coloque 

a conexão giratória à sua direita com a viga transversal do eixo X paralela 

com os roletes e insira o plugue tipo aviação na interface da conexão giratória. 

(Antes de utilizar a conexão giratória, desligue a alimentação elétrica 

geral e abra o gabinete de controle elétrico para puxar a interface do 

motor do eixo Y para fora.) 
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Figura 6: Gabinete de controle elétrico  

1. Chave hidráulica  2. Fonte de alimentação do laser 3. Acionamento do eixo Z 4. 

Motor do eixo Z. 5. Acionamento do eixo X e eixo Y 7. Interface do motor do eixo Y 8. 

Interface da conexão giratória 

 

VII. Procedimento básico de operação 

1. Ligar 

1) Acione a bomba de água e a bomba de ar; deixe a água circular no tubo de laser por 3 

minutos. (Aviso: Não ligue a máquina até que a água circule no tubo de laser por 3 

minutos) 

2) Ligue a alimentação elétrica da máquina principal 

3) Ligue a alimentação elétrica do ventilador de insuflação 

4) Ligue a alimentação do laser e pressione o botão “ray testing” para verificar se existe a 
presença de raio 

5) Acione o software de controle; verifique se o cabeçote do laser pode se mover para a 
esquerda ou para a direita 

6) Coloque as peças de trabalho na posição e fixe a distância focal (veja o comprimento 

na Figura 3). Para o corte de material espesso, use a lente de focalização de 

comprimento longo (2,5”=63,5 mm). Para gravação de precisão, use a lente de 

focalização de comprimento curto (2”=50 mm). 

7) Opere o arquivo de transmissão no computador para iniciar o entalhe. 
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Figura 9 

Como utilizar a Escala de Focalização? 

Ao processar peças de trabalhos de alturas diferentes é preciso usar a Escala de 

Focalização para ajustar a distância focal apropriada entre o cabeçote do laser e a peça de 

trabalho. 

 
Coloque a Escala de Focalização (Veja a Figura 9—8) entre o cabeçote do laser e a 

peça de trabalho. Gire o parafuso de ajuste do cabeçote de foco para soltar o cone de 

focalização e o bico de ar. O cabeçote de laser pode se mover para cima e para baixo. 

Quando o cabeçote do laser alcança a placa da Escala de Focalização, isto significa que 

a peça de trabalho está na posição apropriada com a distância focal adequada. Em 

seguida, gire o parafuso de ajuste do cabeçote de focalização para a direita para fixá-lo. 

 

2. Desligar 

Desligue a alimentação do laser, a máquina principal, o ventilador de insuflação, a bomba 
de água e a bomba de ar na ordem. 

VIII. Cuidado e Manutenção 

1. Cuidados de segurança 

1) É proibido acionar a máquina sem aterramento. A fiação de terra da alimentação do 

laser deverá estar conectada com o aterramento. Ela não poderá ser conectada em 

instalações como portas, janelas, canos de água e outros. A fiação deverá ser estendida 

até a área externa. 

2) Verifique se a bomba submersível pode remover a água a cada partida da máquina. É 

proibido acionar a máquina sem a saída de água da bomba. 

3) Os operadores não poderão deixar a máquina funcionando sem supervisão para 
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evitar perdas desnecessárias. 

4) O recipiente de água deverá ser um pouco maior para garantir a presença de 20 kg 

de água em circulação. A temperatura da água deverá ser de aproximadamente 25 °C. 

Se a temperatura estiver muito alta, a água deverá ser substituída. É melhor utilizar água 

purificada que não contenha nenhum contaminante. A água circulante deverá ser 

trocada regularmente (a cada três dias). 

5) Pelo fato de existir laser e alta pressão na máquina, pessoas sem experiência 

profissional não deverão desmontar a máquina sem autorização. 

6) O espelho refletor e a lente de focalização deverão ser limpos com papel especial ou 

algodão de uso médico embebido com uma mistura de álcool e éter. (A proporção de 

éter e álcool deve ser 1:3) A limpeza dos espelhos e lentes deverá ser realizada no 

mínimo uma vez por semana. É preciso que o aterramento de todas as peças da 

máquina e do computador do usuário seja seguro para evitar danos na máquina e 

ferimentos provocados pela eletricidade estática. 

7) O ventilador de insuflação deverá ficar ligado durante o entalhe para evitar sujeira nos 

espelhos e nas lentes. É proibido colocar materiais inflamáveis e explosivos próximos ao 

equipamento para evitar incêndio. 

8) Nenhum objeto totalmente refletivo ou de reflexão difusa poderá ser colocado no 

equipamento para evitar a reflexão do laser diretamente no corpo humano ou em 

materiais inflamáveis. 

9) A água no tubo de laser deverá ser extraída no inverno para evitar trincas no tubo por 

congelamento. 

10) Com a máquina em operação, os operadores deverão examinar as condições de 

trabalho o tempo todo (como ruído anormal, temperatura da água em circulação, etc.). 

11) A viga transversal e o trilho não podem ser puxados com a mão. A máquina deverá 

ser colocada em lugares sem interferência e efeito nocivo de poluição, eletricidade 

intensa, magnetismo intenso e outros. 

12) Quando a tensão elétrica não estiver estável, não acione a máquina. Sugerimos o 

uso de um regulador de tensão. 

13) Pessoas sem treinamento não devem utilizar a máquina. 

14) Não aperte teclas e botões com muita força. Pressione levemente para evitar danos. 

15) Em caso de danos ou presença de fogo, desligue a alimentação elétrica de imediato. 

16) Não acione a máquina se houver ocorrência de trovões ou raios. 
 

Os usuários deverão seguir com cuidado todas as instruções mencionadas 

acima. Caso contrário, o fabricante não assumirá nenhuma responsabilidade 

por problemas na máquina ou ferimentos.  

 

2. Manutenção 

1) Não use água de circulação de qualidade deficiente, pois ela poderá afetar 

severamente a potência do laser e reduzir a vida útil em serviço do tubo do laser. O 

fabricante não é responsável pelo reparo de tubo de laser danificado pelo uso de água 

de qualidade deficiente. Sugerimos o uso de água purificada ou destilada. 

2) A quantidade mínima de água de refrigeração não poderá ser menor que 30 L. 

Certifique-se de que a água pode cobrir a bomba submersível. 

3) A temperatura da água deverá ser examinada o tempo todo durante o processo de 
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trabalho. Assim que a água ficar morna, troque-a imediatamente (a forma correta de 

troca da água é remover um pouco de água quente e repor com água fria). 

Se não houver nenhum requisito especial, a intensidade do raio não deverá 

exceder 20 MA para evitar o envelhecimento rápido do tubo. 

4) O reservatório de água, a bomba de água e o tubo de borracha de entrada de água 

deverão ser limpos a cada quatro dias. 

5) A lente deverá ser limpa todos os dias antes de acionar a máquina} 

(Aviso: Não é hora de ficar fora de serviço. 

6) Limpe o espelho refletor da máquina com cuidado; caso contrário, o percurso dos 

raios precisará ser reajustado! 

Solte o bico de ar antes de limpar a lente de focalização. Em seguida, a lente deverá ser 

fixada firmemente, porém não muito apertada para evitar quebra. 

Preste atenção na distância focal antes de cada partida da máquina. Se a distância focal 

não for precisa, os efeitos de entalhe serão bastante afetados. 

7) Limpe a plataforma de trabalho todas as vezes após o trabalho. Não permita a 
suspensão da poeira. 

8) Limpe a máquina após cada dia de trabalho. Ao limpar, a viga transversal e o trilho 

poderão ser puxados ligeiramente e com cuidado na condição de força desligada. Não 

puxe-os fortemente. 

9) Os trilhos-guias deverão ser limpos e receber lubrificante a cada duas semanas. 

10) Os equipamentos externos (ventilador de insuflação, bomba de ar, etc.) deverão ser 

limpos a cada duas semanas. 

11) Em caso de qualquer dúvida, entre em contato com o departamento de atendimento 
ao cliente. 

12) Acesse o web site de nossa empresa oportunamente para obter suporte técnico mais 
recente. 
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IX. Problemas e Soluções 

 

Problema Causa Solução 

Ausência de raios 
Dobra ou bloqueio da 

tubulação de água de 

circulação 

Verifique o circuito de 

água de circulação e 

mantenha-o sem 

obstrução 

A chave hidráulica está 
avariada 

Troque-a por uma 

nova 

Fonte de alimentação do 

laser avariada 

Troque-a por uma nova 

Cabo de dados da fonte de 

alimentação do laser 

rompido 

Troque-o por um novo 

Ausência do sinal de 
controle TTL 

Verifique o sinal de controle 

O objeto não pode ser 

cortado totalmente 

Tubo de laser velho Troque-o por um novo 

Lente de focalização suja Limpe a lente 

Espelho refletor sujo Limpe o espelho 

Percurso do raio não reto Ajuste o percurso 

Existem duas fendas O raio não está no centro 

da lente de focalização. Ele 

é refletido em metais ao 

brilhar 

Ajuste o terceiro espelho 

refletor 

O quadrado vira um 

paralelogramo 

durante o corte 

O trilho-guia X e o trilho Y 

não estão retos 

Ajuste os trilhos X e Y 
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X. Parâmetros Técnicos 
 

Parâmetro Técnico 

 

Item Máquina de Gravação e Corte a Laser 

Velocidade 0—60 m/min 

Controle e velocidade 0-100% sem controle de segmento 

Refrigeração do tubo de laser Refrigeração de água 

Resolução do maquinário 0,025 mm 

Tamanho mínimo do caractere conformado Caracteres chineses 2 mm, ingleses 1 mm 

Precisão de repetição ±0,01 mm 

Alimentação elétrica CA 220 V±15% 50 Hz 

Potência total ＜2000 W 

Formato das imagens AI, JPG, BMP, PLT, DXF, DST 

Acionamento  Motor de passo, acionador de subdivisão 

Potência do laser ≥60 W～150 W 

Temperatura de operação 0℃～45℃ 

Umidade de operação 5%～95% 
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XI. Acessórios 

 

Máquina completa 1 

Tubo de ar 2 ( Um é opcional) 

Exaustor para coleta de pó 1 

Exaustor do vácuo (Opcional) 1 

Bomba de ar 1 

Tubo de borracha 3 

Cabo de comunicação 1 

Cabo de força 1 

Manual do usuário 1 jogo 

Software 1 

Cartão de controle 1 
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Efetue o corte de toda a alimentação elétrica e remova toda a 

linha de força ao ajustar o tubo de laser  

Verifique se o raio de laser se encontra no centro de todos 

os espelhos refletores. 
 

Ao mesmo tempo, todo o pessoal de manutenção e ajuste deverá entender 

plenamente o princípio ótico do método de ajuste acima. Ele deverá obter o plano de 

ajuste rapidamente conforme as diferentes posições dos pontos. 

 
Passo 12: Padrão do resultado do ajuste: 

1. Todos os raios de laser deverão estar no centro dos espelhos refletores. 

2. Quando o cabeçote de laser se move separadamente para os quatro cantos, o 

raio deverá ficar no centro do furo de entrada e se sobrepor no mesmo ponto. 

 

Passo 13: Todos os espelhos refletores e a lente de focalização deverão ser totalmente 

limpos em caso de sujeira pesada da lente no ajuste do percurso do raio, 
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Passo 14: Confirme a distância focal 

A melhor distância focal de cada lente de focalização deverá ser confirmada 

pela prática no processamento. Em primeiro lugar, instale a lente de focalização 

com o lado convexo para cima. A seguir, pressione o botão “ray testing” para 

gravar a linha no acrílico. Ajuste continuamente a distância focal até que a linha 

de gravação seja a mais profunda e fina. Registre a distância focal e pratique a 

gravação. Em segundo lugar, instale a lente de focalização com o lado convexo 

para baixo e confirme a distância focal novamente. Amostre com o mesmo 

parâmetro. Compare os resultados dessas duas práticas e escolha o melhor. 

Informe ao usuário o método de instalação e a distância focal e coloque na 

posição mais proeminente. 

 
Passo 15: Enfatizamos a necessidade de limpeza da lente todos os dias. Durante o 

processo de trabalho, examine a temperatura da água o tempo todo e troque a 

água oportunamente. 
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Capítulo 3 

Cuidados e Manutenção 
 
Cuidados de segurança 

 

1. Esta máquina usa o tubo de laser Classe Ⅳ. Evite exposição direta à radiação, 

especialmente na pele e nos olhos. 

2. Os operadores não poderão deixar a máquina funcionando sem supervisão para 

evitar perdas desnecessárias. 

3. Feche a tampa superior com a máquina em operação em caso de desvio do laser e 

ferimentos. 

4. Pelo fato de existir laser e alta pressão na máquina, pessoas sem experiência 

profissional não deverão desmontar a máquina sem autorização. 

5. É preciso que o aterramento de todas as peças da máquina e do computador do 

usuário seja seguro para evitar danos na máquina e ferimentos provocados pela 

eletricidade estática. 

6. É proibido colocar materiais inflamáveis e explosivos próximos ao equipamento para 

evitar desvio do laser e incêndio. 

7. Nenhum objeto totalmente refletivo ou de reflexão difusa poderá ser colocado no 

equipamento para evitar a reflexão do laser diretamente no corpo humano ou em 

materiais inflamáveis. 

8. Com a máquina em operação, os operadores deverão examinar as condições de 

trabalho o tempo todo. (Como ruído, temperatura da água de circulação, etc.) 

9. A viga transversal e o trilho não podem ser puxados com a mão. 

10. A máquina deverá ser colocada em lugares sem interferência e efeito nocivo de 

poluição, eletricidade intensa, magnetismo intenso e outros. 

11. Quando a tensão elétrica não estiver estável, não acione a máquina. Sugerimos o 

uso de um regulador de tensão. 

12. Pessoas sem treinamento não devem utilizar a máquina. 

13. Não aperte teclas e botões com muita força. Pressione levemente para evitar danos. 

14. Em caso de danos ou presença de fogo, desligue a alimentação elétrica de imediato. 

 

 

Os usuários deverão seguir com cuidado todas as instruções 

mencionadas acima. Caso contrário, o fabricante não assumirá 

nenhuma responsabilidade por quaisquer problemas da máquina ou 

ferimentos. 
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Manutenção 

 
1. Não use água de circulação de qualidade deficiente, pois ela poderá afetar 

severamente a potência do laser e reduzir a vida útil em serviço do tubo do laser. O 

fabricante não é responsável pelo reparo de tubo de laser danificado pelo uso de água 

de qualidade deficiente. Sugerimos o uso de água purificada ou destilada. 

2. A quantidade mínima de água de refrigeração não poderá ser menor que 30 L. 

Certifique-se de que a água pode cobrir a bomba submersível. 

3. A temperatura da água deverá ser examinada o tempo todo durante o processo de 

trabalho. Assim que a água ficar morna, troque-a imediatamente (a forma correta de 

troca da água é remover um pouco de água quente e repor com água fria). 

 
Se não houver nenhum requisito especial, a intensidade do raio não deverá 

exceder 80% para evitar o envelhecimento rápido do tubo. 

 
4. O reservatório de água, a bomba de água e o tubo de borracha de entrada de água 

deverão ser limpos a cada quatro dias. 

5. A lente deverá ser limpa todos os dias antes de acionar a máquina} 

(Aviso: Não é hora de ficar fora de serviço. 

6. Limpe a lente refletora da máquina com cuidado; caso contrário, o percurso dos raios 

precisará ser reajustado! 

Solte o bico de ar antes de limpar a lente de focalização. Em seguida, a lente deverá ser 

fixada firmemente, porém não muito apertada para evitar quebra. 

Preste atenção na distância focal antes de cada partida da máquina. Se a distância focal 

não for precisa, os efeitos de entalhe serão bastante afetados. 

7. Limpe a plataforma de trabalho todas as vezes após o trabalho. Não permita a 
suspensão da poeira. 

8. Limpe a máquina após cada dia de trabalho. Ao limpar, a viga transversal e o trilho 

poderão ser puxados com cuidado na condição de força desligada. Não puxe-os 

fortemente. 

9. Os trilhos-guias deverão ser limpos e receber lubrificante a cada duas semanas. 

10. Os equipamentos externos (ventilador de insuflação, bomba de ar, etc.) deverão ser 

limpos a cada duas semanas.  

11. Em caso de qualquer dúvida, entre em contato com o departamento de atendimento 
ao cliente. 

 



CERTIFICADO DE GARANTIA 

A NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. garante este 

produto nas condiç�s expressas no Termo de Garantia abaixo. 

No caso de garanti a, este Certificado deve ser entregue junto com a nota fiscal e se·u produto 

na assistência técnica. 

PRODl/TO 

N' DE SERIE N' DA NOTA FISCAL DE COMPRA 

ITTEZUSUARIU 

�F------------�I 
TELEFONE DE CONTATO E·MAIL 

: ENDEREÇO 

CEP CIDADE UF 
�-----� 

REVENDEDOR VENDEDOR 

RECIBO DE ENTREGA TÉCNICA 

Declaro que recebi este produto completo e que efetuei a leitura do manual de in struções 

antes de operá-lo. 

ASSINATURA DO CLIE:NTE 

DATA 

TERMO DE GARANTIA 
A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas 
seguintes condições: 

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do
produto em questão.

2. O prazo de vigência da garantia é de 3 meses. A garantia não se aplica caso o produto
seja utilizado em escala industrial (intensivamente) e se restringe exclusivamente à
substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do equipamento.

Não perca sua garantia!
Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não
será concedida.

Regras gerais de garantia
Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica
autorizada, pois a negligencia de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente
acarretará em outros danos, os quais não poderemos assistir e, também, nos obrigará a
extinguir a garantia. É de responsabilidade do agente da assistência técnica a substituição
de peças e a execução de reparos em sua oficina. O agente também será responsável por
definir se os reparos e substituições necessários estão cobertos ou não pela garantia.



Itens não cobertos pela garantia: 
1. Óleo lubrificante, bateria, graxa, combustíveis etc.;
2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de

assistência técnica.
3. Danos causados por fenômenos da natureza;
4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;
5. Manutenções rotineiras, como:

5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, 
regulagens, etc.; 

5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de filtro de ar, 
vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, cabos 
e baterias; 

6. Peças de desgaste natural, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de
fricção, corrente, cora, rolamento, entre outros.
7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados,
aplicação de produtos químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS
do Brasil), efeitos de maresia ou corrosão;
8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado.
9. Substituição do equipamento, motor ou conjuntos.
10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento
em razão da movimentação, transporte ou estocagem.
11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento oriundo
da instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do Brasil.
12. Danos causados pela oscilação da rede elétrica.
13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado.
Atenção:
Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em
razão do desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que
comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material.

Perda da garantia: 
A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas;
2. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes etc.
3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado no

manual de instruções.
4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil.
5. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados, misturado

incorretamente (motores de 2 tempos).
6. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS.
7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil.
8. O prazo de validade estiver expirado.
9. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo.

*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima podem
não ser aplicáveis ao equipamento adquirido.

www.naganoprodutos.com.br 
Importado e distribuído por: 

NTS DO BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 
CNPJ: 05.984.457/0001-00 

11 5089-2590 
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