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Pirógrafo Simples 

Orientação ao Cliente 
Este equipamento foi desenvolvido para corte de fitas nº 01 – 02 – 03 – 05 e 09, corte reto 

ou diagonal. 

A produção diária de corte é de aproximadamente 20.000 cortes por dia (08 horas de 

trabalho) isto é, dependendo da prática do operador. 

Este equipamento é bi-volt podendo operar tanto no 110v quanto no 220v. 

Aconselhamos para este modelo de pirógrafo um intervalo de 30 minutos a cada 3 horas de 

trabalho. 

 
 

 

 

 

Corte de fitas na Diagonal 
Para corte de fitas em diagonal, basta fixar o lado da régua diagonal no parafuso de fixação 

(2) e o pino de apoio (4) no outro lado da régua. 

Para fazer o corte da fita reta, basta fazer a operação inversa. 



Troca do Arame Cromo Níquel 
Para fazer a troca do arame cromo níquel (8), basta soltar os parafusos de fixação (7), 

retirar o arame queimado e fazer a troca por um arama cromo níquel novo. A seguir, 

apertar os dois parafusos (7). 

Obs.: Deixar o arame cromo níquel esticado. 

 

Voltagem 110v/220v 
Na parte frontal do equipamento, temos ao lado esquerdo uma chave 110v/220v, antes de 

ligar o equipamento na energia, confirmar se a voltagem está correta. 

 

Chave Liga/Desliga 
Na parte frontal do equipamento, temos ao lado direito uma chave gangorra Liga/Desliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pirógrafo Profissional 

 
A forma de mudança do corte, reto ou diagonal, chave liga/desliga, troca do arame cromo 

níquel, é o mesmo que do pirógrafo Simples. O pirógrafo forte possui um transformador 

mais forte que o Simples e possui um dimmer para controle de temperatura. Por ser um 

aparelho mais forte que o Simples, pode operar sem intervalo durante 8 horas de trabalho. 

Além disso, o Pirógrafo Profissional corta fitas nº 12. 
 

Temperatura do Arame 
Um corte perfeito se dá quando o corte da fita não queima, caso a fita fique escura no 

corte, deve-se aumentar ou diminuir a temperatura do arame cromo níquel por intermédio 

do Dimmer (1). 

Lâmpada Sinaleira 
A lâmpada sinaleira (2) indica quando o equipamento está ligado ou desligado, sempre que 

o equipamento estiver ligado, a lâmpada estará acessa, quando o equipamento estiver 

desligado, a lâmpada estará apagada. 

Troca de Fusível do Pirógrafo Profissional 

O porta fusível está situado na parte de trás do pirógrafo, para trocar o fusível, gire a tampa 

no sentido anti-horário, a seguir, troque o fusível e recoloque a tampa girando-a no sentido 

horário. 
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