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Prefácio

Estas instruções de uso ...

...contêm todas as informações que são necessárias para o funcionamento normal, a solução
de pequenas avarias e a manutenção do sistema laser. As instruções de uso formam parte do
volume fornecido para cada sistema laser. As presentes instruções de uso estão dirigidas ao
pessoal de operação e manutenção instruído  para o sistema laser.

Estas instruções de uso estão sujeitas a modificações técnicas efectuadas com fins de
melhora ou de avanço técnico. Perseguimos o objectivo de melhorar permanentemente
nossos produtos e nos reservamos o direito de modificar sem aviso prévio as especificações
contidas nestas instruções de uso.

Antes de começar a trabalhar, por favor, leia detalhadamente o capítulo »Indicações de
segurança«!

Assegure-se de ter compreendido todas as indicações. No caso de perguntas, por favor, dirija-
se à empresa Videojet Technologies Inc.

Por favor, observe exactamente as instruções!

Se necessitar de ajuda...

...dirija-se ao distribuidor da Videojet Technologies indicado para seu caso ou à sucursal da
Videojet Technologies.

Atenção As indicações impressas de segurança devem ser guardadas perto do
sistema laser e estar acessíveis para o pessoal operador!

Videojet Technologies Inc.
1500 Mittel Boulevard
Wood Dale IL 60191-1073, EUA
Telefone (apenas dentro dos EUA): 1 800 843 3610
Internacional: +1 630 860 7300
Fax (apenas dentro dos EUA): 1 800 582 1343
Fax internacional: +1 630 616 3629
Página da Internet: www.videojet.com
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Prefácio

Cuidado radiação laser!
Cuidado!

No caso de sistema de condução de raio 
aberto

pode sair radiação laser
perigosa da classe 4!

Graves queimaduras dos olhos e
pele, assim como danos

materiais podem ser as consequências!

Leia com atenção estas instruções
de uso e observe sem falta

as indicações de segurança!
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Capítulo 1
Indicações de segurança

1 Indicações de segurança

1.1 Termos utilizados

Atenção:
As marcas registadas assim como os modelos e patentes utilizados não estão assinalados
expressamente nestas instruções de uso. Com isso, não se deve deduzir que as respectivas
denominações sejam livres ou que possam ser utilizadas livremente.

Perigo indica uma ameaça de perigo imediato. Se não é evitada terão como
consequências a morte ou lesões graves (mutilações).

Advertên-
cia

indica uma possível situação perigosa. Se não é evitada terão como
consequências a morte ou lesões graves (mutilações).

Cuidado indica uma possível situação perigosa. Se não é evitada terão como
consequências possíveis lesões leves ou de pouca importância
(mutilações). Igualmente pode ser utilizada para advertências de danos
materiais.

Atenção indica uma possível situação perigosa. Se não é evitada, o produto ou os
objectos que estão ao seu redor podem ser danificados.

Importante indica conselhos de utilização e outras informações especialmente úteis.
Não é um sinal para descrever uma situação perigosa nem prejudicial.

Radiação 
laser

indica a saída de radiação laser e com isso, uma possível situação perigosa.
Por favor, observe exactamente as indicações de segurança! A não
observação das indicações pode causar lesões leves ou graves nos olhos
ou na pele assim como danificar objectos.
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1.2 Classes de laser
O sistema laser completo
No caso do sistema laser trata-se de um equipamento laser da classe 4. Até a saída do raio,
o sistema laser fechado comporta-se no funcionamento normal1 como um equipamento
laser da classe 1. 

Se a saída do raio e inclusive o objecto a ser marcado estão blindados de forma adequada, o
sistema laser completo e fechado comporta-se no funcionamento normal1 como um
equipamento laser da classe 1 e pode ser operado sem outros dispositivos de protecção.
Através desta protecção é impedida a saída do raio laser ou a saída dos reflexos de raio laser.

A fonte de raio laser
Como fonte do raio laser é empregado um laser de fibra YItterbium (nestas instruções de uso
denominado laser). O laser é um equipamento da classe 4. O mesmo gera radiação invisível
(infra-vermelha) que é muito perigosa para os olhos e perigosa para a pele. Podem ser
atingidos os seguintes valores (nenhuma especificação):

1. O funcionamento normal não compreendenenhumtrabalho de manutenção, reparação nem
serviço.

Atenção A protecção não está incluída no volume fornecido!

W densidade de potência
media máxima

densidade
de energia 

máxima

na saída do raio laser 10

20
1,56 W/mm2

0,74 W/mm2
71 μJ/mm2 

142 μJ/mm2

no foco 10

20
35 x 103 W/mm2

67 x 103 W/mm2
16 x 105 μJ/mm2

32 x 105 μJ/mm2

Radiação 
laser

Cuidado!

Assim que se abre a protecção fechada do raio e / ou a caixa do laser em
qualquer parte, o sistema laser completo é colocado na classe 4.

Neste caso, tem de tomar as respetivas medidas de proteção para proteger
pessoas, que permaneçam na área do laser, contra as intensidades de
radiação demasiado altas. As medidas de proteção a tomar podem ser
consultadas na prescrição 11 da DGUV (Associação Alemã de Seguros
contra Acidentes) »Radiação laser«, ver também a secção »Manutenção e
Assistência«.
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Radiação 
laser

Cuidado no caso de modificações!

A norma EN 60825, parte 1, »Segurança de equipamentos laser«, parágrafo
4.1.1. diz:
Para o caso no qual a modificação afecta de qualquer maneira um
equipamento já classificado conforme esta norma ou os dados e a forma de
funcionamento prevista do equipamento, a pessoa ou organização
respectiva, que efectua tal modificação, é responsável de assegurar a
classificação modificada e a nova rotulação do equipamento laser.
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Capítulo 1
Indicações de segurança

1.3 Utilização conforme as disposições
O sistema laser é apropriado exclusivamente para o trabalho nas superfícies de materiais.
As superfícies dos materiais são aquecidas localmente através de radiação laser intensa da
classe 4 e devido a isso se modificam. O campo de aplicação principal é a marcação de
superfícies de produtos (datas de vencimento, identificações de lotes, números de série, etc.). 

A radiação laser emitida pelo laser contém muita energia e por isso, no caso de manejo
impróprio, representa um perigo para pessoas e objectos!

Radiação 
laser

• Nunca exponha a pessoas ou animais à radiação laser! 
Como consequência podem ocorrer lesões graves para os olhos e para a 
pele.

• Nunca exponha materiais inflamáveis à radiação laser! 
Proporcione sempre uma protecção adequada para o raio laser! Ao marcar 
sobre materiais inflamáveis (p. ex. papel) no caso de uma falha pode causar 
um incêndio. Tome as medidas de segurança correspondentes. Instale p. ex. 
detectores de fumo, de fogo, ou similares!

• Não exponha superfícies reflectoras à radiação laser! 
O raio laser reflectido pode causar os mesmos perigos e em caso especial, 
inclusive ainda maiores que o raio laser original. Para isso, ver também 
parágrafo "Marcação de materiais altamente reflectores", página 11.

• Nunca exponha materiais desconhecidos à radiação laser! 
Alguns materiais (p. ex. polietileno, polipropileno, vidro) podem ser 
penetrados pela radiação laser ainda que os mesmos pareçam 
impenetráveis ao olho humano.

• Perigo de explosão! 
Preste atenção para que na área de trabalho do raio laser não se encontrem  
materiais explosivos nem vapores!

• Por razões de segurança está proibido efectuar modificações por conta 
própria no sistema laser! 
Se uma modificação efectuada pelo usuário leva a uma modificação dos 
dados de rendimento e / ou da forma de funcionamento prevista para um 
equipamento laser já anteriormente classificado, a pessoa ou organização 
respectiva que efectuou a modificação é responsável de realizar uma 
classificação nova e a sinalização do equipamento laser. Neste caso a 
pessoa ou organização se coloca na posição de »Fabricante«

• A operação do sistema laser com o laser aberto e / ou com a condução 
aberta do raio somente está permitida ao pessoal capacitado para isso! 
Observe sempre o cumprimento das disposições para protecção de 
laser!
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1.3.1 Marcação de materiais altamente reflectores
Ao marcar materiais altamente reflectores pode ocorrer que o raio laser seja reacoplado no
laser. Neste caso o sistema laser coloca-se no estado "Erro grave". Especialmente quando a
distância de trabalho não foi ajustada correctamente, não pode ser excluído completamente o
dano irreversível do sistema.

Ao marcar materiais altamente reflectores observe as seguintes indicações:

• Antes de marcar um material reflector controle se a distância de trabalho está ajustada 
correctamente. Para isso, utilize um material pouco reflector, p. ex. papel recoberto.

• Se for possível não marque o material reflector no centro do campo de marcação. Posicione 
a peça de trabalho de maneira que a marcação seja efectuada na margem do campo de 
marcação.

• Comece com o ajuste da potência do laser com o valor máximo e reduza a potência até 
obter um bom resultado de marcação. Se com a potência máxima não consegue obter 
nenhuma marcação, o material não pode ser marcado com este laser.

Se o sistema se colocar no estado de "Erro grave", o mesmo deve ser retirado. Desligue e volte
a ligar o sistema e siga as indicações anteriormente mencionadas.
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1.4 Manutenção e serviço
Os trabalhos de manutenção descritos nestas instruções de uso somente podem ser
efectuados por pessoalespecialmente capacitado. As prestações de serviço somente serão
efectuadas pelo pessoal do serviço da empresa Videojet Technologies Inc. ou por um dos seus
representantes. Durante o tempo destes trabalhos o sistema laser pode ser operado na
classe 4. A prescrição 11 da DGUV (Associação Alemã de Seguros contra Acidentes)
»Radiação laser« rege, que os dispositivos a laser da Classe 3R, 3B ou 4 têm de ser notifica-
dos, antes da colocação em funcionamento, junto à cooperativa profissional responsável e ao
órgão competente pela segurança no trabalho (órgão de fiscalização industrial).
Adicionalmente, é necessário nomear, por escrito, um delegado para a proteção relativa ao
laser junto à cooperativa profissional.

Atenção:
Nós oferecemos cursos especiais de capacitação para lhe permitir a realização independente
e segura de todos os trabalhos de manutenção e serviços e lhe garantir um alto grau de
segurança ao pessoal de operação e manutenção.

• Capacitação para técnicos: 
O participante do curso adquire conhecimentos específicos que são necessários para 
poder realizar todos os trabalhos de manutenção e serviço do sistema laser de forma 
independente, segura e conforme e especializada.

• Capacitação combinada: 
Capacitação para técnicos + formação para encarregado da protecção do laser. Ademais 
dos conhecimentos especializados do curso para técnicos o participante adquire os 
conhecimentos que são necessários para desempenhar a actividade de encarregado da 
protecção do laser. A formação como encarregado da protecção do laser é homologada 
pela associação profissional (ver também acima).

Solicite material informativo gratuito!

Importante • Antes de colocar em funcionamento pela primeira vez registe o 
equipamento laser na associação profissional competente e na oficina de 
inspecção industrial.

• Faça com que uma pessoa seja capacitada para exercer a 
responsabilidade de segurança do laser, para que seja a encarregada da 
protecção do  laser e para isso, ser nomeada por escrito na associação 
profissional.
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1.5 Dispositivos de protecção e advertência
O sistema laser está equipado com uma série de dispositivos de protecção e advertência que
devem impedir colocar em perigo pessoas e objectos. Não pode ser efectuado nenhum tipo
de modificação nos dispositivos de protecção e advertência (ver capítulo "Classes de
laser",página 8)!

Dispositivos de protecção

Interruptor de chave O interruptor de chave evita o pôr em funcionamento não
autorizado do sistema laser. Assegure-se de haver retirado a
chave e que a mesma somente esteja acessível para as
pessoas autorizadas!

Obturador de raio O obturador de raio se encontra no percurso do raio do sistema
laser e evita a saída de radiação laser.

Interruptor de 
interbloqueio
(Interruptor de 
segurança)

Ao accionar o circuito de segurança externo se abrem um ou
vários interruptores de interbloqueio. O processo de marcação
se interromperá imediatamente. Se vários interruptores de
interbloqueio estão conectados depois de abrir ao menos um
dos interruptores de interbloqueio, já não é possível gerar a
radiação laser.

Os interruptores de interbloqueio podem assegurar portas de
segurança, coberturas de protecção, etc.

A quantidade e colocação dos interruptores de interbloqueio são
específicas para cada instalação. Para o processo de marcação
todos os interruptores de interbloqueio devem estar fechados.

O aviso "Erro Interbloqueio aberto" é exibido no software. Depois
de fechar o interruptor de interbloqueio o processo de marcação
pode ser continuado depois de um tempo de espera de 5 s.

Nós recomendamos o interruptor auxiliar para protecção da
porta AES 1235 em combinação com uma porta de segurança
magnética BNS 33 e o accionador BPS 33 da empresa
Schmersal.

Atenção A entrada »Interlock« serve exclusivamente para a conexão de interruptores
externos de segurança. Ela nãoserve para o controlo do sistema laser. Para
isso, favor utilize a entrada »Shutter Lock«.
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Dispositivos de advertência

Luz vermelha A luz vermelha da cabeça de marcação da cabeça de rotulação
se acende quando pode ser gerada a radiação laser.

Luz vermelha
"Radiação laser"

A luz vermelha sobre a caixa da unidade de abastecimento se
acende quando pode ser gerada a radiação laser.

Outras
Luzes de sinal

Além disso, podem ser conectadas mensagens externas de
emissão. A conexão das mensagens externas de emissão é
específica para cada instalação.
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1.6 Perigo para os olhos e para a pele
O sistema laser gera radiação laser da classe 4. A radiação laser é emitida  no campo infra-
vermelho e não é visível para o olho  humano.

A alta potência da radiação produz um aquecimento local extremo e  a queimadura do
tecido. A radiação laser põe em perigo especialmente os olhos e a consequência disso pode
ser a  diminuição ou perda da capacidade visual!

Os óculos de protecção contra o laser adequados proporcionam protecção contra a radiação
laser directa, reflectida ou dispersa. Os óculos de protecção adequados são:

• estão concebidos para o campo de longitude de onda de um laser de fibra. A longitude 
de onda do laser de fibra é de 1055 - 1075 nm. Observe a placa do tipo.
Cuidado no caso de confusões! 
Os óculos de protecção para outro tipo de laser, p. ex. para o laser CO2 não proporcionam 
protecção suficiente contra radiação laser do laser de fibra!

• concebidos para o campo de potência do laser. A potência de saída media máxima pode 
alcançar os valores seguintes:

• colocado tanto  para o funcionamento contínuo como para o funcionamento por pulsos.

Ainda que a pele possa suportar uma radiação muito mais forte do que os olhos, neste caso
também se produz uma destruição do tecido por queimadura dependendo da duração e a
potência da radiação. Por isso, use a roupa adequada para proteger a pele. Evite de todas as
formas que o raio laser toque a pele ou a roupa!

Durante os trabalhos de manutenção, ajuste ou serviço que são
efectuados com o laser aberto e/ou com o sistema de condução
de raios aberto, todas as pessoas que se encontram no campo
do laser devem usar óculos de protecção adequados!

Nunca olhe directamente para o raio laser!

Videojet 7220 12 W

Videojet 7320 24 W
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1.7 Ajuste / modificação do campo de marcação
O campo de marcação do laser pode ser modificado no software de tal forma que o raio laser,
conforme o caso, pode ser direccionado para a protecção do raio laser ou para outros
componentes ou peças. Com isso as superfícies expostas à radiação laser podem resultar
danificadas ou destruídas.

Para a modificação do campo de marcação é necessária uma contra-senha (sempre que a
função da contra-senha estiver activada no software). A contra-senha pode ser modificada
posteriormente no nível de acesso correspondente.

Advertimos expressamente que a pessoa que efectuar uma modificação no campo de
marcação, assume a total responsabilidade pelos eventuais danos e problemas
resultantes disso.

1.8 Perigo devido ao ruído
Durante o processo de marcação, podem surgir ruídos de alta frequência.

Radiação 
laser

Se desta forma o raio laser se tornar acessível, o sistema laser completo se
colocará na classe do laser 4 (ver capítulo "Classes de laser" na página 8). 

Atenção No caso da presença de substâncias inflamáveis ou em ambientes
explosivos pode existir o perigo de incêndio ou de explosão.

Nota Proteja os seus ouvidos e use uma proteção auricular adequada.
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1.9 Perigo de incêndio e de explosão

1.10 Segurança eléctrica
O sistema de marcação laser foi construído conforme as regras técnicas gerais e
homologadas. Isto inclui as normas EN 60950-1, EN 62368-1, EN 60204-1 e EN 60825-1.

Radiação 
laser

A alta potência de saída do laser da classe 4 é capaz de causar o incêndio
de muitos materiais. Por isso tome também as medidas de protecção contra
incêndios durante os trabalhos de manutenção e serviço com a caixa do
laser e / ou o sistema de condução do raio laser abertos!

Os papeis (planos de comando, notas, cartazes nas paredes, etc.), as
cortinas de tecido não impregnadas a prova de fogo, as placas de madeira
ou outros materiais inflamáveis  podem ser incendiados  facilmente pela
radiação laser dirigida ou reflectida.

Observe que na área de trabalho do sistema laser não se encontram
recipientes com dissolventes ou detergentes inflamáveis facilmente ou
explosivos ! Devido a exposição de um recipiente a irradiação involuntária
com a radiação laser intensa e invisível pode originar muito rapidamente um
incêndio ou provocar uma explosão.

Atenção Durante os trabalhos com o sistema de marcação laser aberto ou nos
componentes abertos do sistema se pode aceder aos componentes
condutores de tensão da rede. 

Tenha em atenção às disposições correspondentes para trabalhos em
instalações condutoras de tensão!

Todos os trabalhos efectuados com o laser aberto, especialmente nos 
componentes eléctricos somente podem ser realizados por pessoal 
especialmente capacitado!
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1.11 Produtos de decomposição

Ademais um dispositivo de aspiração evita que as partículas de pó originadas sujem os
elementos ópticos do sistema de condução de raios e que possivelmente os destruam. Como
acessório nós oferecemos diversos dispositivos de aspiração.

Atenção Ao trabalhar o material com radiação laser podem ser originados produtos
de decomposição nocivos para a saúde!

Ao evaporar-se o material originam-se pós e vapores. Neles podem
encontrar-se produtos de decomposição nocivos para a saúde a depender
do tipo e a composição do material.

Um sistema de aspiração de dimensão adequada às exigências, equipado
com filtros especiais de poeira e carvão ativado deve ser instalado. Os
produtos de decomposição devem ser aspirados directamente no local de
origem.

Mo caso de processamento de material com radiação a laser, os
regulamentos aplicáveis nacionais para a manutenção do ar puro no local de
trabalho tem de ser cumpridos. Pode fixar no local de trabalho outros
requisitos detalhados à execução do sistema de aspiração ou retorno de ar.

Este pode ser o caso quando diferentes tipos de plástico, como por exemplo
POM (polioximetilenos), ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), SAN
(estireno acrilonitrilo), HDPE e LDPE (polietilenos), PAN (poliacrilonitrila),
PBT (teraftalato de butileno) ou diferentes aços de ferramenta, como
aditivos de cromo, são marcados.

Na marcação destes materiais, a formação de substâncias cancerígenas
não pode ser excluída. Por isso, pode haver uma proibição ao retorno de ar
ao local de trabalho. Isto significa que pode haver a prescrição de um
sistema de aspiração com desvio do ar aspirado para fora (ar livre).

Para a manutenção das prescrições, o proprietário do sistema é
responsável pelo processamento do material com radiação laser. Além
disso, as instruções de segurança do manual de instruções tem de ser
observadas.

Proteja-se e proteja aos seus colegas contra produtos de 
decomposição nocivos para a saúde!
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1.12 Placas de advertências e indicações

Sinalização/Símbolos Posição

na cabeça de rotulação (na frente)

na cabeça de rotulação (atrás) e na caixa
colimadora na unidade de rotulação

na parte traseira da unidade de
abastecimento

na cobertura CEM na unidade de
abastecimento

ABERTURA DE SAÍDA PARA
RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL 

CUIDADO
RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL 

SE A COBERTURA ESTÁ ABERTA.
IRRADIAÇÃO DOS OLHOS OU A PELE
POR RADIAÇÃO DIRECTA OU DIFUSA

EVITAR
CLASSE DE LASER 4

RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL 
IRRADIAÇÃO DOS OLHOS OU A PELE
POR RADIAÇÃO DIRECTA OU DIFUSA

POTÊNCIA MÁXIMA: 24 W
POTÊNCIA MÁXIMA DE PULSO: 1,1 mJ

LONGITUDE DE ONDA = 1055 - 1075 nm
CLASSE DE LASER 4

(EN60825-1:2014)

Na platina CPU encontra-se uma bateria para garantir o abastecimento 
do relógio e de outras funções ainda estando o sistema desligado.

Se esta bateria for substituída por uma bateria do tipo errado,
isto pode acarretar uma situação perigosa.

Advertência

Ao utilizar uma bateria errada existe perigo de explosão!
Trocar a bateria somente por uma bateria do mesmo tipo o de um correspondente.

Eliminar as baterias vazias segundo as instruções do fabricante das baterias.

Atenção!
Apenas sem tensão se a 

ficha foi retirada da 

tomada.
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na parte traseira da unidade de
abastecimento e na unidade de rotulação
(ao lado da unidade de abastecimento)

na parte traseira da unidade de
abastecimento

Sinalização/Símbolos Posição

Atenção
Não transportar pelo cabo.
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2 Pôr em funcionamento

2.1 Instalação e pôr em funcionamento
A instalação e o primeiro funcionamento do sistema laser pressupõe-se contar com amplos
conhecimentos especializados e experiência. A mesma deve ser efectuada pelo pessoal da
empresa Videojet Technologies Inc. ou um dos seus representantes.

Para garantir uma instalação rápida e sem problemas, por favor, prepare o lugar de instalação:

• Siga os passos descritos do capítulo "Desembalar" (ver página 22).

• Coloque a disposição todas as conexões que estão descritas no capítulo "Condições para 
a instalação" e nas páginas com as medidas e os dados técnicos que você recebeu durante 
a elaboração do pedido.

Caso tenha algumas perguntas, por favor, dirija-se à empresa Videojet Technologies Inc.

2.2 Transporte e depósito
No caso do sistema laser, se trata de um aparelho laser óptico de precisão! Por favor, evite
acções mecânicas fortes (golpes, vibrações, etc.) para não danificar o sistema laser. Caso
tenha algumas perguntas sobre o transporte ou o depósito, por favor, dirija-se à empresa
Videojet Technologies Inc.

Transporte

Depósito
Deposite o sistema laser horizontalmente e protegido contra pó e humidade. Não exponha o
sistema laser nem seus componentes ao sol! A temperatura de armazenamento deve estar
entre os -10 °C y +70 °C. A humidade atmosférica deve ser entre 10 % e 90 %.

Atenção O operador é responsável pela utilização segura do sistema laser.
Especialmente deve garantir a observação das disposições e normas locais
para a operação de sistemas laser incluindo seus componentes (protecção
contra laser, aspiração, refrigeração, etc.)

Videojet Technologies Inc. não se responsabiliza pelos danos de qualquer
tipo que tenham sido provocados pela utilização do aparelho não conforme
com as disposições, por operação  errada ou negligência.

Atenção • Desligue o sistema laser antes do transporte e retire a ficha da tomada da 
corrente! 

• A conexão de abastecimento entre a unidade de abastecimento e a 
unidade de rotulação não deve ser dobrada! 

• O sistema laser não pode ser transportado pela unidade de 
abastecimento!
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2.3 Desembalar
1. Abra a embalagem e retire o material de protecção.

2. Retire cada um dos componentes embalados.

3. Verifique se todas as partes não apresentam danos de transporte.
No caso de danos, por favor, informe imediatamente à empresa de transporte e à empresa
Videojet Technologies Inc. ou informe o seu representante por escrito. Guarde o material
de embalagem e anote tanto os danos interiores como exteriores.

4. Transporte os componentes individuais para o lugar de instalação .

5. Proteja os componentes individuais contra pó e humidade até pôr em funcionamento.

2.4 Condições para a instalação

Espaço
Por favor, veja as medidas padrão do sistema laser nos desenhos do capítulo "Anexo".

No caso de instalações que são fabricadas especialmente segundo os desejos do cliente,
estes dados se encontram no plano de instalação  ou nas páginas com as medidas e dados
que você recebeu no transcurso do pedido.

Conexões
Para a operação do sistema laser é necessário uma ficha. Para os dados ver as páginas de
dados que você recebeu no transcurso do pedido.

Ao instalar a ficha e escolher o lugar de instalação, por favor, preste atenção ao comprimento
do cabo do sistema laser de aprox. 1,5 m.

Contribua para proteger o meio ambiente! 

Por favor, leve o material da embalagem separado para a reciclagem de
matérias-primas.

Atenção Durante a instalação observe que o condutor de abastecimento entre a
unidade de abastecimento e a unidade de rotulação não está colocado para
flexão alternada constante.

Importante A ficha do aparelho sempre deve estar acessível, uma vez que serve para a
separação do abastecimento de corrente. Se isso não for possível ou se o
sistema laser estiver instalado de forma fixa, o laser deve ser equipado com
um interruptor principal adicional como dispositivo para desligar.
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Condições ambientais

Fixação

Para a fixação correta da unidade de inscrição, encontrase no lado inferior daunidade de
ligação um trilho de fixação.

Os terminais para a fixação regularizada mostrada na figura podem ser encomendados na
Videojet Technologies Inc..

2.5 Refrigeração
O sistema laser é refrigerado com ar. O sistema de refrigeração interno está construído de
forma que o sistema laser seja refrigerado o suficiente em todos os estados de operação. 

Observe que estejam garantidas e aspiração e expiração livres do ar de refrigeração e que
haja um câmbio de ar suficiente para a saída de calor no lugar de instalação.

2.6 Dispositivo de aspiração
Para retirar os restos de marcação possivelmente nocivos para a saúde que se originam ao
elaborar o material com o laser, recomendamos a instalação de um dispositivo de aspiração.

O dispositivo de aspiração deve ser instalado de maneira que os restos de material sejam
aspirados directamente no lugar de origem. Com isso se evita que as partículas de pó sujem
os componentes ópticos do sistema laser e que assim com o tempo sejam destruídos.

Como acessório nós oferecemos diversos dispositivos de aspiração. Se o dispositivo de
aspiração estiver incluído no volume fornecido, se fornecerão as instruções de uso do
fabricante.

Temperatura: 5 - 40 °C

Humidade atmosférica relativa: 10 - 90; não condensante

Atenção As ranhuras de ventilação da unidade de abastecimento não devem ser
tapadas. Assegure-se para que exista o fornecimento suficiente de ar (ver
também parágrafo "Refrigeração").
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2.7 Interfaces do sistema laser

Interface da 
rede

Conexão do quadro de controlo manual. O abastecimento de corrente do
quadro de controlo manual  é efectuado através do sistema laser
conectado.

Conexão de um computador para controlo com o software Smart Graph.

Circuito de 
interbloqueio
(denom. IL)

O circuito de interbloqueio serve para a segurança do sistema laser. Se
for aberto um dos interruptores de segurança externos no circuito de
interbloqueio, a marcação actual se interrompe imediatamente. Somente
é possível continuar com o processo de marcação se todos os
interruptores de segurança estão fechados e se pressionar novamente a
tecla START.

No estado fechado existe uma tensão de +24V na entrada do
interbloqueio que é posta a disposição pelo sistema laser.

Inteface do 
cliente

Você encontrará no capítulo "Anexo" as interfaces gerais dadas.

Para a aplicação específica da interface do cliente ver as páginas com
as medidas e dados que você recebeu no transcurso do pedido.
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3 Descrição do sistema

3.1 Funcionamento de um sistema laser com vector scaner
O laser de fibra (1) em funcionamento por pulsos gera um raio laser infravermelho, invisível de
escasso diâmetro. Para que o raio laser possa ser melhor focado, primeiro será estendido por
meio de um telescópio (2).

O raio laser estendido atinge a cabeça de rotulação (3) onde se encontram dispostos dois
espelhos móveis. Os espelhos desviam o raio de forma que ele percorre os traços do modelo
seleccionado. Os traços estão divididos em vectores separados (coordenadas X e Y). Através
deste alinhamento dos vectores resulta a marcação sobre a superfície do produto. O raio laser
se move »a escrever« sobre a superfície do produto.

O cálculo dos vectores e o controlo do laser é realizado pela Advanced Controller Card (ACC)
na unidade de abastecimento.

Antes que o raio laser desviado chegue à superfície do produto (6), o mesmo é focado
novamente pela óptica de foco (4). Geralmente a marcação é realizada com o foco (5) do raio
laser.

Illustração 3-1: Princípio de funcionamento de um sistema laser com vector scaner
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3.2 A fonte de raio laser
Para gerar os raios são empregadas fibras ópticas dotadas de Ytterbium dentro de um campo
de potência de até 10  ou 20 . A estimulação das fibras é realizada através de díodos de
bombeio.

3.3 A cabeça de rotulação
Depois que o raio laser estendido abandona o telescópio, atinge a cabeça de rotulação
(também chamada cabeça de marcação). Nele se encontram dois espelhos de flexão. Os
mesmos desviam o raio laser conforme o modelo aberto na direcção X e na direcção Y.

As direcções fixas X e Y do sistema de coordenadas do laser do campo de marcação resultam
da disposição da cabeça de rotulação. Com um giro ou deslocamento da cabeça de rotulação
também é girado ou deslocado o campo de marcação. A determinação da direcção X e Y está
representada na seguinte ilustração:

Illustração 3-2: Determinação do sistema de coordenadas do laser

Campo de marcação
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3.4 A marcação da superfície do produto
A marcação da superfície do produto é efectuada através do efeito de radiação laser sobre o
material do produto.

O raio laser é focado sobre a superfície do material e aquece a capa superior do produto.
Através disso p.  ex. é evapora uma capa de cor ou se consegue uma coberta de cor sobre o
material.

Os caracteres e símbolos que devem ser marcados sobre o produto são fraccionados em
traços de vectores (1). Os traços de vectores por sua vez são fraccionados em vectores
individuais. 

Ao saltar (2) de um traço de vector para o outro o raio laser é desconectado, de maneira que
o material não é marcado.

Illustração 3-3: A decomposição de caracteres em vectores

3.5 Os parâmetros do laser
Para adaptar o sistema laser aos diversos materiais se utilizam parâmetros. Estes  parâmetros
do laser devem ser determinados, regulados e salvos para cada caso de aplicação a fim de
poder obter a melhor qualidade de marcação possível.

A determinação dos valores correctos requer experiência no manejo do sistema laser, já que
os parâmetros do laser dependem em grande medida do material e da aplicação. No caso de
perguntas, por favor, dirija-se a um dos nossos representantes.

Os parâmetros individuais para cada material são agrupados em conjuntos de parâmetros. Os
conjuntos de parâmetros podem ser criados ou modificados com o quadro de controlo manual
ou com o software Smart Graph. As explicações para cada um dos parâmetros se encontram
nas instruções do software SmartGraph.
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3.6 A construção do sistema laser
O sistema laser está composto de uma unidade de abastecimento (1) e de uma unidade de
rotulação (2). A unidade de rotulação está composta da unidade de conexão (2) e da cabeça
de rotulação (3). A unidade de abastecimento é manejada através do quadro de controlo
manual ou através do software SmartGraph no computador.

Illustração 3-4: O sistema laser Videojet 7220/7320

1

2

3
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3.7 Dados técnicos

Unidade Videojet 7220 Videojet 7320

Tipo de laser Laser de fibra

Longitude de onda nm 1055 - 1075

Classe de laser 4

Modo de operação de laser por pulsos

Energia máx. de pulso mJ 1

Frequência máx. de pulso kHz 2 - 80

Potência máx. do laser W  12 24

Admissão de potência máx. VA 300

Tensão de abastecimento VAC 100 até 240 (autoalcance); 1 fase

Frequência de rede Hz 48 -62

Temperatura ambiente °C 5 - 40
(típica, depende da operação)

Humidade atmosférica  rel. % 10 - 90; não condensante

Dimensões
Unidade de abastecimento

mm
514 x 344 x 189

Peso (típico)
- Unidade de abastecimento
- Cabeça de rotulação SHF60A
- Cabeça de rotulação SHF100A:

kg
19,9
4,4
6,1

Classe de protecção
- Unidade de abastecimento
- Cabeça de rotulação

IP 21
IP 54

Velocidade de rotulaçãoa mm/s 1 - 20.000

Velocidade de linha m/s 0 - 10

Caracteres/segundo a 700

Distância focal da óptica de foco
- SHF60A
- SHF100A

mm
50, 100, 165, 258

100, 163, 254, 420

Diâmetro de foco m 20 - 200
(depende da óptica aplicada)

Largura de linha depende do material
e dos parâmetros do laser
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Videojet Technologies Inc. se reserva o direito de modificar sem aviso prévio os dados
técnicos com fins de melhorar o produto e de seguir o avanço técnico.

Fontes possíveis todas as fontes padrão
(os símbolos especiais estão disponíveis a 

pedido)

Tipo de  refrigeração Refrigeração de ar integrada

Comprimento da unidade de
abastecimento

m 3

Raio mín. de curvatura da
unidade de abastecimento

mm 60

Operação/Controlo Quadro de controlo manual e/ou
computador Windows compatível com o 

software Smart Graph Microsoft Windows

Interfaces Interfaces da rede, USB

a. Todos os dados que se referem a caracteres marcados ou a rotulações concretas são
valores típicos. Dependem em grande parte do material e por isso somente devem ser tratados
como valores de referência. Não representam nenhuma especificação!

Unidade Videojet 7220 Videojet 7320
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3.8 Distâncias de trabalho e campo de marcação
Cabeça de rotulação SHF60A

Cabeça de rotulação SHF100A:

Ver ilustração próxima página

Óptica de foco 
Distância focal f

50 mm  100 mm 165 mm 258 mm

Distância de 
trabalho

56 mm 107 mm 171 mm 265 mm

Largura máx. (A) 19 mm 70 mm 115 mm 180 mm

Altura máx. (B) 26 mm 70 mm 115 mm 180 mm

Largura para 
rectângulo máx. (a)

13 mm 50 mm 83 mm 130 mm

Altura para 
rectângulo máx. (b)

18 mm 65 mm 108 mm 169 mm

Rectângulo máx.: 
Campo de rotulação

13 x 18 
mm2

50 x 65 
mm2

83 x 108 
mm2

130 x 169 
mm2

Óptica de foco 
Distância focal f

 100 mm 163 mm 254 mm 420 mm

Distância de 
trabalho

127 mm 229 mm 345 mm 549 mm

Largura máx. (A) 75 mm 142 mm 215 mm 361 mm

Altura máx. (B) 118 mm 193 mm 301 mm 498 mm

Largura para 
rectângulo máx. (a)

53 mm 107 mm 152 mm 255 mm

Altura para 
rectângulo máx. (b)

102 mm 162 mm 278 mm 455 mm

Rectângulo máx.: 
Campo de rotulação

53 x 102 
mm2

107 x 162 
mm2

152 x 278 
mm2

255 x 455 
mm2
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Distância de trabalho
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4 Operação do sistema laser

4.1 Operação do sistema laser
O sistema laser está construído de forma modular. Quer dizer que segundo a interpretação do
sistema você conta com diversas possibilidades para influir sobre o processo de marcação e
no visual da marcação. A operação do sistema pode ser realizada através de:

• com o quadro de controlo manual ou

• com um computador e o software Smart Graph.

Quadro de controlo 
manual

O quadro de controlo manual serve para a configuração
rápida do sistema laser. A conexão com a unidade de
abastecimento se efectua através da interface para a rede.
Um quadro de controlo manual pode ser utilizado para
quantas unidades de abastecimento se deseja. Com sua
ajuda você pode:

• criar ou editar um pedido de marcação.

• abrir e editar modelos (em volume limitado).

• criar e editar conjuntos de parâmetros.

• regular a configuração do sistema laser.

Software Smart Graph O software  Smart Graph funciona em um computador com o
sistema Windows. O mesmo lhe oferece todas as
possibilidades de instalação do quadro de controlo manual.
Além disso você pode criar modelos complexos, importar
logótipos, modificar fontes, modificar todos os parâmetros do
laser, etc.

Os modelos para marcação criados com o software Smart
Graph podem ser transferidas directamente para a unidade
de abastecimento para sua marcação.
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4.2 Componentes do modelo para marcação
Para poder colocar uma marcação sobre um produto, deve ser definido os seguintes
elementos do modelo:

Através da combinação dos quatro elementos, conteúdo de marcação, conjunto de
parâmetros, registo de produto e posicionamento no modelo se tem a possibilidade de adaptar
muito rapidamente uma marcação às condições modificadas.

Exemplos:

• Você deseja colocar a mesma marcação na mesma posição ao invés de colocar sobre o 
papel, colocar no plástico. Para isso somente configurar um novo conjunto de parâmetros, 
p. ex. cambiar de »Papel« para »Plástico«.

• Você deseja colocar o mesmo conteúdo de marcação sobre o mesmo material, mas em 
outra posição. Para isso modifique somente o posicionamento directamente no modelo ou 
no menu »Operação laser« em »Ajustar marcação«.

Conteúdo de 
marcação

O conteúdo de marcação descreve a visual da marcação, p.  ex.
textos, logótipos, números de serie, fontes, etc.

Conjunto de 
parâmetros

O conjunto de parâmetros é determinado para o produto respectivo,
mais exactamente, para o material do produto. O mesmo contém
entre outros os valores para a potência do laser e a velocidade de
marcação.

Registo de 
produto

O registo de produto contém todos os dados que são necessários
para a execução do processo de marcação através do registo do
produto através de sensores.

Posicionamento O posicionamento especifica a posição e o tamanho do conteúdo de
marcação sobre o produto.
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4.3 Elementos de operação da unidade de abastecimento

Nr. Tipo Função

S1 Interruptor POWER conecta a unidade de abastecimento.

S2 Interruptor STANDBY desliga a fonte do raio e a electrónica de controlo.

Atenção:
O aparelho não é desligado completamente da rede. Para
isso a ficha do aparelho deve ser retirada.

S3 Interruptor de chave coloca o abastecimento de tensão na fonte do raio (posição
»I«). Pode ser iniciar um processo de marcação.

Atenção:
Ao estar desconectado retirar (posição »0«) a chave para
se assegurar contra utilizações não autorizadas!

S4 Interruptor
START -verde-

Com »START« se pode marcar o modelo carregado actual.

É emitida radiação laser!
Assegure-se para que sejam observadas as instruções
de segurança.

S2 S1

I1

S4

L2

S5

I2

S3L1 L3
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S5 Interruptor
STOP -vermelho-

Com »STOP« se pode parar a marcação actual. 

L1

Visualização do status
do LED

Emissão -vermelha- está acesa, quando o interruptor de chave está na posição
»1«.
Ao mesmo tempo se acende a luz vermelha na cabeça de
rotulação.

L2 Erro -amarela- pisca, quando ocorreu um erro.

L3 Sistema -branca- • pisca, quando o sistema laser se encontra em estado de
iniciação.

• está acesa, quando o sistema laser se encontra em
estado preparado para operar.

• está acesa durante cada marcação.

I1 Borne conexão do quadro de controlo manual.

I2 Borne Conexão Ethernet (na parte traseira da unidade de
abastecimento)

Nr. Tipo Função
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4.4 Modos de operação do sistema laser
No quadro de controlo manual e no software  Smart Graph é exibido o modo de operação
actual do sistema laser. Existem os seguintes estados do sistema:

Estado do sistema Descrição

Iniciar Os componentes do controle do sistema laser são iniciados.

Interruptor de chave 
aberto

A iniciação está completa. Agora o sistema pode ser iniciado ao
fechar o interruptor de chave.

Arranque do laser Depois de fechar o interruptor de chave será activado o laser.

Laser preparado O sistema laser está preparado para marcar.

Preparar para marcar Depois de activar a tecla »START« o laser necessita de um
tempo de preparação segundo seja o conteúdo do modelo e a
configuração.

Marcação O conteúdo de marcação actual é marcado sobre o produto.

É emitida radiação laser!
Assegure-se para que sejam observadas as instruções de
segurança.

Standby Se não é efectuada nenhuma marcação durante algum tempo o
laser passa para standby a fim de aliviar os componentes do
sistema.

Interbloqueio aberto O circuito de segurança é interrompido (p.  ex. porta de
protecção aberta). O processo de marcação é detido
imediatamente. Somente é possível marcar com o circuito de
segurança fechado.

Erro Ocorreu um erro. Para continuar a operação o erro deve ser
retirado. Ir para »Alertas activos« no ecrã doméstico para ver
mais detalhes.

Erro fatal Ocorreu um erro fatal que desactivou o sistema. A operação
não pode continuar. O sistema laser deve ser apagado. Ir para
»Alertas activos« no ecrã doméstico para ver mais detalhes.

Modo Serviço Este modo de operação permite efectuar trabalhos de serviço e
manutenção e somente pode ser utilizado por pessoal
especializado competente.
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4.5 Conectar/Desconectar a unidade de abastecimento
Conectar
1. Verifique para que sejam observadas as disposições de segurança.

2. No caso de existir: conecte o dispositivo de aspiração.

3. Cerifique-se que o interruptor de chave está na posição vertical »0«. Prima em »POWER«
(Interruptor S1).
O LED branco pisca, o sistema laser se encontra no estado de iniciar. O processo pode
durar de 1 a 2 minutos. Depois deste processo o sistema está preparado para operar e o
LED branco se acende.

4. conecte o interruptor de chave.
O LED vermelho da unidade de abastecimento e o LED vermelho da cabeça de marcação
estão acesos.
O laser está preparado.

Desconectar
1. Finalize o processo de marcação.

2. Desligue o interruptor de chave, posicionando-o na vertical »0«.
O LED vermelho da unidade de abastecimento e o LED vermelho da cabeça de rotulação
se apagam.

3. Prima em »STANDBY« (Interruptor S2).
O LED branco se apaga.

4. No caso de existir: desconecte o dispositivo de aspiração.
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4.6 Transferência de dados

4.6.1 Cabo de conexão
Para a conexão dos componentes do sistema laser entre si se utilizam os seguintes cabos de
conexão:

Quadro de controlo manual  unidade de abastecimento: Cabo especial

PC (software Smart Graph)unidade de abastecimento: cabo cruzado de 
Ethernet

PC (software Smart Graph) Interruptor  unidade de abastecimento: Cabo de 
correcção

Cabo especial

Conexão para quadro de controlo manual

cabo cruzado de Ethernet
 Conexão Ethernet

Cabo de correcção
Cabo de correcção

Rede doméstica interna
UPLINK

 Conexão Ethernet
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4.6.2 Determinação da direcção IP
Na platina ACC se encontra o interruptor DIP. 

O interruptor DIP oferece as seguintes possibilidades ao determinar a direcção IP:

No sistema de laser fornecido o interruptor DIP 1 está colocado em ON.

Interruptor DIP 1 em ON: A direcção IP 192.168.1.1 com máscara de sub-rede
255.255.0.0 está guardada no banco   de dados do sistema.
Através desta direcção o quadro de controlo manual pode se
comunicar com o sistema laser.

A direcção IP 192.168.2.1 com máscara de sub-rede
255.255.0.0 está guardada no banco   de dados do sistema.
Através desta direcção o PC pode se comunicar com o
sistema laser.

Interruptor DIP 1 em OFF: As direcções IP podem ser determinadas no software Smart
Graph. Assim pode ser configurada uma rede.

Interruptor DIP
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5 Manutenção

5.1 Indicações para a manutenção
É necessário pouco tempo para a manutenção do sistema laser. Efectue os trabalhos de
manutenção com regularidade nos intervalos indicados para a manutenção.

O sistema laser está construído de forma que você possa efectuar os trabalhos de
manutenção correspondentes de forma segura e sem problemas. 

Atenção • Todos os trabalhos de manutenção somente podem ser efectuados pelo 
pessoal operador e de manutenção instruído!

• Todos os trabalhos de manutenção somente devem ser efectuados 
com o interruptor de chave e a ficha desligados!

Antes de iniciar trabalhos de limpeza no sistema laser e no seu 
ambiente, o sistema laser deve ser desligado da corrente.

• Documente os trabalhos de manutenção regulares nos protocolos para a 
manutenção deste capítulo! No caso da não observação do plano para 
manutenção indicado, a empresa Videojet Technologies Inc. reserva-se 
no direito de limitar a garantia!

Importante Antes de iniciar os trabalhos de manutenção na óptica, tenha em 
atenção o seguinte:

• A acetona não forma parte do volume fornecido e deve ser adquirida de 
outras firmas. Através da seguinte página de internet você pode pedir a 
acetona de forma rápida e simples: www.vwr.com/index.htm

• Ao comprar a acetona tenha em atenção para pedir uma acetona pro 
analysi (p.a.= máximo nível de pureza) 
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5.2 Plano para manutenção
Os intervalos de manutenção foram estabelecidos para a aplicação do sistema laser de aprox.
10 h diárias para um ambiente com sujidade media.

No caso que a aplicação diária seja de muitas horas a mais ou que o sítio de funcionamento
esteja muito sujo, os intervalos  de manutenção devem ser diminuídos. Caso tenha algumas
perguntas sobre este tema, por favor, dirija-se à empresa Videojet Technologies Inc. ou a um
dos seus representantes.

Os trabalhos de manutenção são descritos nos parágrafos seguintes.

Atenção:
Nós oferecemos cursos especiais de capacitação para o pessoal operador e de manutenção.
Caso tenha algumas perguntas sobre este tema, por favor, dirija-se à empresa Videojet
Technologies Inc. ou a um de seus representantes.

Intervalo de manutenção Medida

mensalmente Verifique se a óptica de foco na cabeça de rotulação está
suja. No caso de sujidade limpe a óptica de foco.

mensalmente ou quando a 
lâmpada de controlo se 
acende

Se existe um dispositivo de aspiração: cambie a bolsa do
filtro (ver instruções de uso do fabricante).

cada três meses
(mais frequência
em caso de estar muito sujo)

Realize uma inspecção visual do sistema laser.

semestralmente Se existe um dispositivo de aspiração: cambie o filtro de
carvão activo (ver instruções de uso do fabricante).
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5.3 Limpeza da óptica de foco
A óptica de foco se encontra na cabeça de marcação. A mesma pode se sujar devido a
partículas de pó ou a partículas suspensas no ar. Estas impurezas podem danificar a óptica
de foco e prejudicar a marcação. Por isso, a óptica de foco deve ser limpa com regularidade.

Em circunstâncias normais somente deve-se limpar a parte exterior da óptica de foco. Mas por
favor, também verifique se a parte da óptica de foco que dá para a cabeça de marcação
apresenta impurezas e se é necessário limpá-la.

Para a limpeza da óptica de foco você necessita:

• papel para limpeza óptica

• acetona

• luvas de protecção

Importante Todos os componentes ópticos são objectos de altíssima precisão e de
elaboração muito delicada!

As mínimas danificações das superfícies podem causar (a longo prazo) a
inutilidade dos componentes ou uma qualidade de marcação deficiente.
Retire as impurezas aderidas somente com papel para limpeza da óptica e
acetona.

Observe para que não entrem impurezas na cabeça de marcação!

Importante Para todos os trabalhos devem ser usadas luvas de protecção!
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5.3.1 Desmontagem da óptica de foco 

Cabeça de rotulação SHF60A
A óptica de foco se encontra em um porta-lâmpada com fecho de baioneta. O fecho de
baioneta se desbloqueia com um quarto de giro.

1. Gire com cuidado a óptica de foco um quarto de giro no sentido contrário dos ponteiros do
relógio.
Não toque a superfície da óptica de foco com as luvas de protecção!

2. Retire a óptica de foco da cabeça de rotulação e coloque a óptica de foco sobre uma
superfície limpa.

Cabeça de rotulação SHF100A:
1. Pegue a óptica de foco firme com ambas as mãos e a gire com cuidado até se soltar da

rosca.
Não toque a superfície da lente com os dedos!

2. Retire a óptica de foco da cabeça de rotulação e coloque a óptica de foco sobre uma
superfície limpa.

Perigo Antes de começar com os trabalhos o sistema laser deve ser desligado 
da tensão.

1. Gire o interruptor de chave para a posição »0«.
Retire a chave para assegurar-se de que o sistema laser não possa ser
ligado novamente.

2. Desconecte o sistema laser (Interruptor »STANDBY«).

3. Retire a ficha da tomada de corrente.

Importante A rosca fina precisa de um maior número de voltas até soltar a óptica de
foco. Durante a desmontagem sempre tenha em atenção de pegá-la
firmemente nas mãos.
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5.3.2 Limpeza da óptica de foco
1. Dobre uma folha de papel para limpeza da óptica (pelo menos 5 vezes), de maneira que

se forme uma base plana.

2. Sustente o papel para limpeza da óptica entre o dedo polegar e o índice e coloque algumas
gotas de acetona no borde do papel.

3. Passe o papel para limpeza da óptica com cuidado e devagar sobre a superfície a ser limpa.
Preste atenção para não tocar a superfície com as luvas de protecção!
Pressione muito pouco sobre o papel!

4. No caso necessário repita o procedimento com uma folha nova de papel para limpeza da
óptica.

5. Controle se a superfície da parte da óptica de foco que se encontra na cabeça de rotulação
apresenta impurezas. Caso necessário limpe-a tal como descrito anteriormente.

Se a sujidade não pode ser retirada através da limpeza descrita ou se a superfície da óptica
de foco está muito arranhada: coloque uma óptica de foco nova.

5.3.3 Montagem da óptica de foco
Cabeça de rotulação SHF60A
1. Coloque a óptica de foco na cabeça de rotulação.

2. Gire com cuidado a óptica de foco um quarto de giro no sentido dos ponteiros do relógio.
Não utilize ferramentas!

Cabeça de rotulação SHF100A:
1. Coloque a rosca da óptica de foco recta na abertura da saída do raio laser da cabeça de

rotulação.

2. Atarraxe com cuidado a óptica de foco até que agarre a rosca fina e aperte-a manualmente.
Não utilize ferramentas!

No caso de ao atarraxar a rosca fina se entalar sempre, proceda da seguinte maneira:

3. Coloque a óptica de foco recta e gire-a na direcção contrária até ouvir o estalo da primeira
volta da rosca a se "deslizar"

4. Depois atarraxe a óptica de foco recta lenta e manualmente na direcção correcta.

Importante • Não utilize de maneira nenhuma produtos para polir! Com eles a 
óptica de foco é destruída!

• Não utilize de maneira nenhuma papel sujo para a limpeza da óptica!
• Guarde o papel para limpeza da óptica em um lugar limpo.
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5.4 Actualização do software Smart Graph
Para actualizar o software Smart Graph siga os passos seguintes:

1. inicie o computador.

2. Saia do softwareSmart Graph (caso o software SmartGraph não seja carregado
automaticamente ao iniciar o sistema, salte o passo 2).

3. Coloque o CD-ROM na unidade para o CD-ROM do seu computador.

4. Clique em »Iniciar« na barra do menu do sistema operativo Windows.

5. Clique em »Executar«.

6. Ingresse CD:\setup.exe e siga as instruções do ecrã (neste caso o CD ocupa o lugar
das letras da unidade da sua unidade de CD-ROM).
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5.5 Actualização do software QMark
A actualização pode ser efectuada através da MMC (depois de abrir a unidade de
abastecimento) ou através de Ethernet com a Laser Web Interface.

5.5.1 Actualização através MMC
Para actualizar o software QMark do sistema laser siga os passos seguintes:

4. Abra os fechos de pressão na parte traseira da unidade de abastecimento e retire a tampa
da caixa ao levantá-la e puxá-la para frente.

5. Desatarraxe os parafusos de sujeição da cobertura CEM e retire a cobertura.

6. No lado esquerdo encontra-se a platina ACC com a MultiMedia Card (MMC).

Retire a MMC do suporte empurrando-a primeiro suavemente para dentro e depois retirando-
a.

7. Instale o leitor de cartões segundo as instruções do fabricante. Depois o leitor de cartões
é exibido como unidade adicional no seu PC.

8. Inserte a MMC no leitor de cartões e abra o Windows Explorer.

9. Logo abra no Windows Explorer a unidade que foi assinada para o leitor de cartões.

Perigo Antes de começar com os trabalhos o sistema laser deve ser desligado 
da tensão.

1. Gire o interruptor de chave para a posição »0«.
Retire a chave para assegurar-se de que o sistema laser não possa ser
ligado novamente.

2. Desconecte o sistema laser (Interruptor »STANDBY«).

3. Retire a ficha da tomada de corrente.
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10. Salve o ficheiro database.ydb no seu disco rígido.

11. Feche a unidade no Windows Explorer.

12. Com um clic na tecla direita do rato seleccione a unidade e formate a placa MMC.

13. Abra o ficheiro Zip do correspondente directório QMark extraía todos os ficheiros para a
MMC.

14. Copie o ficheiro salvo database.ydb no directório Smarties e sobrescreva o ficheiro
existente.

15. Logo a MMC deve conter os seguintes ficheiros:

16. Volte a colocar a MMC no seu suporte.

17. Coloque a cobertura CEM na unidade de abastecimento e fixe-a.

18. Feche a tampa da caixa ao colocar a tampa pelo lado dianteiro da unidade de abastecimento
e deixe-a encaixar.

19. Feche os fechos de pressão.
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5.5.2 Actualização através da Laser Web Interface
Abra o Internet Explorer e ingresse a direcção IP do seu sistema laser. 
A página correspondente é aberta. É exibido um resumo das versões actuais de software que
estão instaladas no sistema laser e uma coluna de navegação na parte esquerda.

Ao fazer clic no link »Software Update« na coluna do lado esquerdo é exibida a página actual
a partir da qual poderá carregar a respectiva versão QMark no seu sistema laser.

Atenção Favor observar que a versão QMark correspondente deve ser copiada num
directório ao qual pode se aceder desde o computador que está conectado
com o sistema laser! 

Para obter informação sob como receber a versão QMark para o seu sistema
laser, favor, consulte ao nosso departamento do serviço ou a hotline.
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1. Clique em »Browse« (buscar).

É exibido o seguinte diálogo.

2. Seleccione e abra uma versão QMark de um directório no seu PC. 
Na janela principal são exibidos o trajecto e a versão correspondente QMark. 

3. Seleccione a opção »Inherit customer specific data« (salvar dados específicos do cliente)
para obter o banco de dados anterior e outros dados específicos como p. ex. textos iniciais,
programas AllprintBasic, ficheiros HiRes, etc. e para os utilizar com a nova versão QMark.

4. Clique em »Upload« para carregar a versão QMark seleccionada no seu sistema laser. 

Atenção Favor tenha em atenção que este processo pode demorar alguns minutos.
Durante o processo é exibido um texto.
Não interrompa o processo ao fechar o navegador, do contrário o processo de
carga falhará e depois o sistema laser já não poderá ser iniciado!
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Uma vez que o processo foi executado com êxito, é exibida a seguinte mensagem.

5. Reinicie o sistema laser, desconecte e volte a conectar o sistema laser.
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5.6 Protocolos de manutenção, reparações e câmbios
Lhe recomendamos anotar todos os trabalhos efectuados de manutenção, reparações e
câmbios nos seguintes protocolos.

Nos protocolos de manutenção estão anotados os trabalhos a serem realizados e os
intervalos. A execução correcta e no período exacto dos trabalhos de manutenção pode fazer
com que se minimize as avarias no sistema laser.

Os protocolos adicionais para reparações e câmbios podem suportar os trabalhos de
manutenção. Você pode copiar os protocolos e dessa forma registar todos os trabalhos
efectuados no sistema laser durante toda sua vida útil.
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Controlo e limpeza da óptica de foco
Intervalo de manutenção: Mensalmente

Efectuado em:

Data

Efectuado por:

Nome
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Câmbio da bolsa do filtro no dispositivo de aspiração
(se existe)

Intervalo de manutenção: mensalmenteou quando a lâmpada de controlo se acende

Efectuado em:

Data

Efectuado por:

Nome
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Câmbio do filtro de carvão activo no dispositivo de aspiração.
(se existe)

Intervalo de manutenção: semestralmente

Efectuado em:

Data

Efectuado por:

Nome
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Inspecção visual
Intervalo de manutenção: cada três meses

Efectuado em:

Data

Efectuado por:

Nome
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Actualização do software Smart Graph

Actualização do software QMark

Versão Efectuado em:

Data

Efectuado por:

Nome

Versão Efectuado em:

Data

Efectuado por:

Nome
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Protocolo de reparações e câmbios

Modelo de laser: Número de série:

Data

Efectuado por:

Peça para reparação ou

sobressalente

Observações

(avarias, etc.)

Data

Efectuado por:

Peça para reparação ou

sobressalente

Observações

(avarias, etc.)

Data

Efectuado por:

Peça para reparação ou

sobressalente

Observações

(avarias, etc.)

Data

Efectuado por:

Peça para reparação ou

sobressalente

Observações

(avarias, etc.)
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6 Mensagens de avarias e erros

6.1 Indicações
Nesta parte das instruções de uso são explicadas as possíveis avarias, suas possíveis causas
e as medidas para que sejam solucionadas. Além disso, são descritas todas as mensagens e
as advertências do sistema laser, assim como as medidas para evitar erros. As medidas
enumeradas podem ser executadas pelo pessoal de serviço e manutenção instruído.

Cuidado Os trabalhos para solucionar avarias que vão mais além das actividades
mencionadas, somente podem serexecutados por pessoal  especializado
e especialmente capacitado! Tenha em atenção indispensavelmente as
indicações de segurança!
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6.2 Descrições de avarias

1. O funcionamento do laser é interrompido. A luz amarela do status está
intermitente.

Possíveis causas: Medidas:

Ocorreu um erro. Conecte o quadro de controlo manual ou o
computador com o sistema e leia as
mensagens de erros. Logo siga as
indicações para reparar o erro.

2. A tecla START é apertada no quadro de controlo manual ou no computador, mas
não se vê nenhuma marcação.

Possíveis causas: Medidas:

O conjunto de parâmetros seleccionado
não se ajusta ao material.

Seleccione outro conjunto de parâmetros.

O controlo do laser está avariado. Por favor, dirija-se à empresa Videojet
Technologies Inc.

A lente está suja. Limpe a lente.

O produto não se encontra à distância
correcta da cabeça de rotulação.

Verifique a distância de trabalho.

O laser piloto está conectado. Seleccione no software SmartGraph em
»Operação Laser«, »Marcar« a opção
»Laser piloto desconectado«

3. A  intensidade de traço da marcação se modificou (demasiado forte/ não o
suficientemente forte).

Possíveis causas: Medidas:

A distância de trabalho entre a lente Teta
F e o produto foi modificado.

Regule a distância de trabalho prescrita. A
distância de trabalho se encontra nas folhas
de medidas e dados.

Conjunto de parâmetros incorrecto ou
ajustes de parâmetros incorrectos.

Abra o ficheiro correcto do conjunto de
parâmetros e corrija os parâmetros.

A superfície do produto ou o material do
produto se modificou.

Ajuste os parâmetros segundo o produto. No
caso de perguntas, por favor, dirija-se a um
dos nossos representantes.
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7 Anexo

7.1 Interfaces para o cliente
Os bornes da interface do cliente encontram-se na placa de interfaces da unidade de
abastecimento do sistema laser.

7.1.1 Entradas e saídas separadas galvanicamente
A entradas e saídas separadas galvanicamente são padrões. As mesmas servem para a
emissão de sinais digitais de status e para a recepção de sinais digitais de comando.

Borne de abastecimento
Todos os bornes seguintes são abastecidos com tensão por este borne e estão separados
galvanicamente do abastecimento de tensão interna. Pela parte do cliente a tensão pode ser
abastecida através de X4B.9 e X4B.3. O abastecimento de tensão das entradas e saídas é
efectuado de forma padrão a fazer ponte entre X4B.8 - X4B.9 e X4B.2 - X4B.3.

Borne Sinal Descrição

X4B.2 GND Sistema GND

X4B.3 GND_INTERFACE Cliente GND

X4C.1 GND_INTERFACE Cliente GND

X4C.2 GND_INTERFACE Cliente GND

X4B.8 12 V/24 V Sistema 12 V/24 V

X4B.9 U_INTERFACE Cliente 24 V

X4C.7 U_INTERFACE Cliente 24 V

X4C.8 U_INTERFACE Cliente 24 V
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Saídas digitais

Borne Sinal Descrição

X4E.9 SYSTEM_READY SYSTEM_READY é colocado enquanto
o sistema completa a iniciação e está
preparado para operar. Está desactivado
no Modo Serviço. Os registos efectuados
através das entradas digitais somente
serão aceitos quando o sinal estiver
conectado.

X4E.8 READY_TO_MARK Este sinal é colocado uma vez que foram
enviados todos os dados necessários e o
sinal de início. O sistema está preparado
para marcar e espera um sinal do
disparador. Se acendem os LEDs
vermelhos da unidade de abastecimento
e da cabeça  de marcação.

X4E.7 MARKING Este sinal é colocado durante o processo
de marcação. 

X4D.9 SHUTTER_CLOSED Este sinal é colocado quando está
fechado o obturador de raio. 

X4D.8 ERROR Esta saída está activa LOW. O sistema
se detém imediatamente se surge um
erro durante o processo de marcação
(p. ex. Laser-excesso de temperatura).
Esta saída será devolvida ao seu sítio no
próximo início (mas pode ser colocada de
novo imediatamente se o erro não foi
solucionado).

X4D.7 BAD Esta saída está activa LOW e indica que
a última marcação não foi efectuada
completamente devido a uma
advertência ou um erro. A saída será
retornada ao seu sítio com o próximo
sinal do disparador.

X4C.9 GOOD Esta saída está activa LOW e indica que
a última marcação foi efectuada sem
advertência nem erro. A saída será
retornada ao seu sítio com o próximo
sinal do disparador.
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Entradas digitais

Entradas digitais para a selecção externa do modelo

Bornes não ocupados

Borne Sinal Descrição

X4C.6 START Inicia o processo de marcação, espera
um sinal do disparador, reage a um
flanco ascendente. START não tem
função se o STOP está colocado em
LOW.

X4C.5 STOP Detém o processo de marcação, reage
ao LOW.

Se não é utilizado o sinal deve ser
colocado em High.

X4C.4 EXTERNAL_ERROR Este sinal activa LOW é utilizado para
avaliar mensagens de erros externos.

Se não é utilizado o sinal deve ser
colocado em High.

Borne Sinal Descrição

X4E.3 DATA 0 O número do modelo desejado será
colocado binariamente (p. ex. através de
SPS) nas entradas DATA 0 até DATA 7
e será aceito com o sinal EXT_EVENT

Esta função está disponível a partir da
versão AOS 6.7.1.

X4E.6 DATA 1

X4E.2 DATA 2

X4E.5 DATA 3

X4E.1 DATA 4

X4E.4 DATA 5

X4D.3 DATA 6

X4D.6 DATA 7

X4D.2 EXT_EVENT

Borne Sinal Descrição

X4C.3 - Estes bornes não estão ocupados
actualmente.

X4D.1 -
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Especificação das saídas:

Especificação das entradas:

Tensão nominal 24 V DC (-15 %/+20 %)

Tipo de carga ohm, indutivo, lâmpada

Corrente máx. de saída (por canal) 200 mA (protegida contra curto-circuito)

Tensão nominal 24 V DC (-15 %/+20 %)

Tensão de sinal "0" 0 V até 5 V

Tensão de sinal "1" 8,5 V até 30 V, nominal 24 V

Entrada para corrente tipo 10 mA

Longitude mínima de sinal 300 μs
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Diagramas de tempos
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Mensagens de advertência
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7.1.2 Entradas não separadas galvanicamente
Os sinais não estão separados galvanicamente. O sistema de sensores que se conectará aqui
é considerado como pertencente ao sistema de marcação.

Entradas para disparador

Explicação dos sinais para liberação
Com o sinal ENABLE você pode decidir se deverão ser liberadas as entradas para os
disparadores.

A liberação tem efeito sobre todas as fontes do disparador

• DISPARADOR AUTOMÁTICO

• PROGRAMA (Allprint Basic)

Borne Sinal Descrição

X4A.9 DISPARADOR Entrada disparador

X4A.6 IN_TRIGGER_ENABLE Liberar entradas para disparador, fornecido
para fazer ponte com o borne X4B.4

X4A.3 IN_TRIGGER_MONITOR Entrada, Disparador de Vigilância

X4B.7 12 V/24 V Abastecimento de tensão

X4B.4 12 V/24 V Abastecimento de tensão

X4B.1 GND Terra do sistema

Activar entradas de disparador

Desactivar entradas de disparador
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Entradas de rotador

Bloqueio do obturador de raio

Interbloqueio

Borne Sinal Descrição

X4A.7 ENC_T1 Entrada para Via 1 do rotador

X4A.4 ENC_T2 Entrada para Via 2 do rotador

X4A.1 ENC_IDX Entrada para via de índice do rotador

X4A.8 12 V/24 V Abastecimento de tensão

X4A.5 12 V/24 V Abastecimento de tensão

X4A.2 GND Terra do sistema

Borne Sinal Descrição

X4B.5 SHUTTER_LOCK Para a operação do laser ligar com X4B.5

X4B.6 SHUTTER_LOCK Para a operação do laser ligar com X4B.5

Borne Sinal Descrição

X4D.4 INTERBLOQUEIO Entrada para o circuito do interbloqueio

X4D.5 INTERBLOQUEIO Entrada para o circuito do interbloqueio
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Especificação das entradas:

A tensão de abastecimento para as entradas não isoladas pode se comutar entre 12 V e 24 V.
Isso ocorre com a ajuda de um Jumper X17 na ACC:

Com isso é possível empregar o rotador e os sensores com abastecimento de 12 V ou de 24 V

Tensão de sinal "0" 0 V até 5 V

Tensão de sinal "1" 8,5 V até 30 V

Corrente de entrada de 12 V/24 V 4/10 mA

Longitude mínima de sinal sem filtro de
software

2 μs

Isolamento eléctrico nulo

X17 fechada 12 V

X17 aberta 24 V
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7.1.3 Jumper
À direita ao lado da interface do cliente encontram-se as pontes para configurar o início e as
entradas do disparador.

JP100 - Auto ON/OFF

JP101 - Trigger Enable (2 Jumper)

JP102 - Trigger Monitor (2 Jumper)

JP103 - Trigger (2 Jumper)

Auto Mode ON
(ligado)

O sistema laser inicia automaticamente quando é ligado a
rede e está preparado para operar. A tecla POWER não
deve ser premida.

Auto Mode OFF
(não ligado)

Para iniciar o sistema laser, o sistema deve estar ligado à
rede e deve ser premida a tecla POWER.

O sistema é fornecido com esta configuração.

NPN Configuração para entrada de disparador borne X4A.9

Estado do fornecimento é PNP.PNP

NPN Configuração para entrada de disparador borne X4A.6

Estado do fornecimento é PNP.PNP

NPN Configuração para entrada de disparador borne X4A.3

Estado do fornecimento é PNP.PNP
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7.1.4 Exemplo de cablagem
"
�
3
4
!
"

���5� '

6


�7+�!7 �

,


�
�
�
�
�
�

�
8

�
9
	
:
�
!
�
�
;

�
2
�
-
�
�
"
#

�.-$$�. 1 6<

���5�� !

�
.
-
$
$
�
.

�7+�!7 ) 6�

�
�
=
>

6


0 ?

(

-�5�.-$$�.5��"6#� �

6@
���5-�4 
$�� �
-�5�.-$$�.58��-��. �

"
�
3
4
!
6

$


�7+�!7 ' �
2
�
-
�
�
"
#

�7+�!7 �

,
�

�
�
=
�
�
�
�

�
8


	
9
	
:
�
!
�
�
;

$


�
�
=
>

@5-���.*"�� 1 .�

 .
�
6
@
,
%
2
<
7
�

6@

�

�
�
�
�
�
�
.

�7+�!7 ! ,%

�

�%@���.5#��< ) 2<

!

�%@���.5#��< � 7�

)

$�� 
$�� �
$��5-���.*"�� �

,
�

6
�
 
�

�
�
�
�
�
�


	
8

!
9

�
�
;

,% ��+4!61
+@5-���.*"��

"
�
3
4
!
�

.� ��+4!6�
+
�7
+
�!7
@5-���.*"�� ' 6< ��+4!6�
+
$��
@5-���.*"�� � $� ��+4!�!
+
�4�5�..�.
$��� 1

�4��.�"#5�..�. !
���2 )
��".� �

"


,
!

#
-
A
�
A


	
8

!
9

�
�
;

�
2
�
-
�
�
"
#

$��5-���.*"�� 
$��5-���.*"�� � 6�

�



�


!.���.7� �

-
�
�
�
.
#
�
�
<

�


�
�

,%

"
�
3
4
!
�

6"� '
�..�. �
�%@���.
�#���� 1

-���.#��< !
-���.#��< )
�"�"
' �

"
�

,
)

#
-
A
�
A


	
8


�
9
	
:
)
�
�
;

.���.7�  .�

 �!7
 ���
�����

�4�
�7��� � 6@

� $��
 ���
�����

�
2
�
-
�
�
"
#

�"�"
� � ,%

� �����

7�

! $���

2<

) 6��

�
-
$
�
"
#"
�
3
4
!
�

6<

� �����

8".<-�$ ' $�

' 8��>���

.�"�A
��
8".< 1 A�

� .���B
��
8��>

�A���8
.�"�A 1 $A

1 �B����
.���B

�"�"
) !
�"�"
� )
�"�"
 �

�"�"
! 
�"�"
� �
�"�"
	 �

6
�
=
>
(
2
�
�
�
�

.
�
�
�
�

,
�

#
-
A
�
A

�
8


	
9
	
:

!
�
�
;

���

4
�



4


 ,%

4
�



"
�
3
4


'

.4�

� � 6� � �
2
�
-
�
�
"
#

�4�

� � $� �

��.

! ! A� !

$��

) ) $A )

�
�
.
-
"
#

�
.
�
�
�
�
"
6
#
�

��.

� � 2< �

.��

' ' 6@ '

���

� � .� �

.-

1 1 6< 1

�
2
�
-
�
�
"
#

.
C
!
)

4

!
)

"
!

2
�

 

,
'

2
�
�
=
�

�
8

�
9
	
:

!
�
�
;   2
�

�
8
"
.
�
$
.
"
2
%

� � � �

*
�
�
�
�
(
2
�
�
�
�

�
2
�
-
�
�
"
#

.
�
�
�
�

4

!
	

"
)

$
)
)

 

,
�

$
)
)

�
8

�
9
	
:

!
�
�
;   $
)
)

�
"
7
-
$
"
�
�
.

� � � �



72 05/17 - Rev. AB

Capítulo 7
Anexo

Tensão de abastecimento (em SPS)
O abastecimento de tensão das entradas e saídas é efectuado através dos bornes X4B.3 e
X4B.9, para separar galvanicamente o sistema de marcação e a SPS.

Estado do sistema
Os seguintes sinais são solicitados:
• SYSTEM_READY

• MARKING

• READY_TO_MARK

• ERROR

Controlo
O controlo do sistema é efectuado através de:
• START

• STOP

• DISPARADOR

A protecção fotoeléctrica
• será ligada ao DISPARADOR

• O abastecimento de tensão é realizado pelo sistema de marcação

• nenhuma separação galvânica

O incrementador
• será conectado em ambas vias e à via de índice

• O abastecimento de tensão é realizado pelo sistema de marcação

• nenhuma separação galvânica

Atenção Para conectar aparelhos periféricos (p. ex. o rotador, os sensores, os
controlos) devem ser utilizados condutores blindados.

Ao utilizar condutores não blindados podem ser originados sinais incorrectos
e desta maneira marcações erradas.
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7.2 Desenhos
Unidade de abastecimentoVideojet 7220/7320



74 05/17 - Rev. AB

Capítulo 7
Anexo

Cabeça de rotulação SHF60A

Com unidade de flexão:
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Cabeça de rotulação SHF100A

Com unidade de flexão:
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7.3 Abreviaturas

ACC Advance Controller Card, platina central para o controlo do sistema
laser.

AOS Advanced Operating System, sistema operativo do sistema laser.

DSP Processador digital de sinais, elabora os dados do AOS e gera dados
para a cabeça de marcação.

FM Fast Move, platina na cabeça de marcação que transforma os dados de
posição do DSP em movimento reflector.

FPGA Field Programmable Gate Array, bloco componente lógico, complexo e
programável.

FLEB-Plus Faser Laser Extension Board, platina para a ligação de um PC e para o
controlo do sistema laser.

Direcção IP Direcção para o protocolo de internet.

LVDS Low Voltage Differential Signal, sinal padrão baseado em sinais
diferenciais de baixa tensão

MMC MultiMediaCard, placa de memória na qual se encontram o AOS e o
banco de dados.

SPS Controlo de memória programável para o controlo externo do sistema
laser.
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