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Sobre o FORTUS 360mc/400mc e FDM 360mc/400mc
Bem-vindo aos Sistemas de Produção 360mc/400mc™ e FDM 360mc/400mc™ 
3D que são chamadas ao longo deste Guia do Usuário de 360mc/400mc. Esses 
sistemas incorporam as últimas e mais inovadoras tecnologias fornecidas a você 
com protótipos precisos do design CAD. A tecnologia de modelagem por 
deposição e fusão (FDM) da Stratasys fornece peças protótipos, incluindo as 
características internas, que podem ser usadas para forma, adequação e função de 
teste de campo. O sistema 360mc/400mc possui uma torre XY acionada por 
correia/servomotor com múltiplos recursos de material de modelagem em alta 
temperatura.

Componentes do Sistema de Modelagem 360mc/400mc 

• Pacote de software Insight

• Uma estação de trabalho computadorizada (não vendida pela Stratasys)

• Máquina de modelagem 360mc/400mc

• Material de modelagem

• Material de suporte

Destaques do sistema

• Tamanho do envelope: 14 x 10 x 10 pol. (355 x 254 x 254 mm)

• Compartimento de material 1 modelo, 1 suporte

• Pontas / Alturas das camadas:

Tipo de ponta
Altura da 
camada

Opção/atualização de material ABSi 0,005 pol. (0,127 
mm)

Opção/atualização de material ABS-
M30 

0,007 pol. (0,178 
mm)

Opção/atualização de material ABS-
M30i

0,010 pol. (0,254 
mm)

ABS-ESD7 0,013 pol. (0,330 
mm)

Observação: A escolha do material afeta o tamanho da ponta/
altura da camada disponível.
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Opções disponíveis

Sobre este guia
Este guia é a sua introdução para construir protótipos usando o sistema de 
protótipo rápido da Stratasys. Ele foi desenhado como uma ferramenta de 
aprendizagem e referência que explica a operação do sistema de um modo fácil 
de entender, etapa por etapa do processo.

Como usar este guia
Este guia está dividido em capítulos fáceis de seguir. As guias permitem 
encontrar rápido e facilmente as informações que você deseja. Você pode ler este 
guia capítulo por capítulo ou usar as guias, o Índice quando precisar encontrar 
rapidamente informações específicas. Manter este guia perto do sistema permitirá 
que você solucione de modo eficiente os problemas e faça a manutenção do 
sistema.

Opções disponíveis 360mc 400mc

Opção/atualização de material ABSi X

Opção/atualização de material ABS-M30 X X

Opção/atualização de material ABS-M30i X

ABS-ESD7 X

Opção/atualização de material Nylon 12 X X

Opção/atualização de material PC-ABS X X

Opção/atualização de material PC X X

Opção/atualização de material PC-ISO X

Opção/atualização de material Ultem* 9085 X

Opção/atualização de material PPSF X

Opção/atualização de envelope grande:
Atualização de envelope para 16 x 14 x 16 pol. (406 x 
355 x 406 mm)
Acrescenta (1) compartimento de material de mode-
lagem adicional
Acrescenta (1) compartimento de material de suporte 
adicional
Acrescenta Autocomutação de material

X X
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Convenções usadas neste guia
As convenções a seguir são usadas neste guia.

• Quando você vir o texto nesta fonte, isso indica um item do menu que pode 
ser selecionado na tela do Painel do Operador. Por exemplo, selecione 
Construir o último trabalho (Build Last Job). 

• Se você vir o texto em MAIÚSCULA E NEGRITO, isso indica que há uma 
tecla localizada no teclado do painel do operador. Por exemplo, no menu 
principal selecione Construir trabalho (Build Job) e pressione ENTER.

• Se você vir o texto em azul, isso indica que essa informações está sendo 
exibida na tela do Painel do Operador. Por exemplo:

 Build Job..
>Operator Control..
 Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16
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Capítulo 1: Serviço e suporte

Este capítulo fornece ao usuário as informações sobre serviço e 
suporte para o sistema Fortus 360mc/400mc.

Serviço
Se tiver um problema com o 360mc/400mc que não seja coberto neste Guia do 
Usuário, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Stratasys:

• Ligue para (800) 801-6491 (7h às 17h, hora central) 

• Endereço de e-mail: support@stratasys.com

Ao ligar para serviço, sempre tenha em mãos a versão do software do seu sistema 
(consulte “Versão do software do sistema” na página 4-37) e o número de série 
(consulte “Identificação do sistema” na página 2-1). Você também precisará 
acessar a estação de trabalho Insight para fornecer o arquivo de diagnóstico do 
seu hardware.

Suporte do software
Se tiver um problema com que não seja coberto neste Guia do Usuário, entre em 
contato com o Atendimento ao Cliente da Stratasys :

• Ligue para (800) 801-6491 (7h às 17h, hora central)

• Endereço de e-mail: support@stratasys.com

Ao ligar para suporte, sempre tenha em mãos a versão do software do seu sistema 
e o número de série.
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Instruções de segurança 
Tipos de perigo

A Stratasys recomenda que todos os serviços sejam realizados por pessoal 
qualificado. Todo o pessoal trabalhando no ou ao redor do sistema deverá ter 
conhecimento do significado das classificações de perigo a seguir ao longo deste 
guia.

AVISOS e CUIDADOS precedem o parágrafo ao qual pertencem. 

As observações seguem o respectivo parágrafo.

Aviso: Indica uma situação de perigo em potencial que, se não 
evitada, poderá resultar em lesão ou em morte. 

Cuidado: Indica uma situação de perigo em potencial que, se 
não evitada, poderá resultar em danos ao equipamento.

Observação: Indica informações adicionais atualizadas em 
relação ao tópico.
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Sinais de segurança do produto
Fazemos todos os esforços para assegurar que nossos sistemas sejam seguros e 
confiáveis sempre. Entretanto, há ocasiões em que você precisa ter acesso a áreas 
do sistema onde alta tensão em potencial, temperaturas altas e/ou componentes 
mecânicos móveis podem provocar lesões graves.

Observação: Leia sempre e obedeça as declarações de 
segurança e esteja atento aos seguintes sinais de segurança 
quando os vir no sistema.

Lesão pessoal: O sinal de lesão pessoal indica que você está 
próximo de peças mecânicas móveis e lesões pessoal graves 
podem ocorrer. SEMPRE TOME CUIDADO EXTRA. Não use 
gravatas, roupas soltas, jóias ou bijuterias. Mantenha os 
cabelos presos e longe das peças móveis.

Alta tensão: O sinal de alta tensão indica a presença de alta 
tensão. Sempre fique longe de circuitos elétricos expostos. É 
recomendado que nunca se use joias nem bijuterias.

Superfície quente: O sinal de superfície quente tensão indica 
a presença de dispositivos com temperaturas altas. SEMPRE 
TOME CUIDADO EXTRA ao trabalhar ao redor de 
componentes quentes. Use sempre as luvas de segurança 
fornecidas no kit de inicialização do 360mc/400mc.

As temperaturas altas no sistema podem 
exceder 350 °C (662 °F).

Luvas: O sinal de luvas indica que você deve entrar na área 
especificada pelo símbolo usando luvas de segurança 
aprovadas para temperaturas altas fornecidas no kit de 
inicialização.

Objeto com bordas afiadas: O sinal de objetivo pontiagudo 
indica a presença de objetos pontiagudos. Não toque nos 
objetos pontiagudos uma vez que isso poderá provocar a 
perda de membros do corpo.

Mão esmagada: O sinal de mão esmagada indica o risco de 
você ter as mãos esmagadas entre dois objetos. Um ou mais 
objetos se movem na área onde você está trabalhando.
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Práticas de Segurança Específicas
Os componentes e as áreas a seguir do sistema são destacadas como riscos à 
segurança em potencial que podem provocar a falha do sistema ou problemas de 
confiabilidade se os procedimentos de segurança não forem seguidos.

Forno............. Aviso: Use sempre luvas de segurança e mangas compridas 
ao trabalhar dentro do forno. Os componentes são quentes!

A temperatura do forno é extremamente alta. 
A temperatura do forno é controlada por um 
disjuntor térmico de segurança que desliga o 
sistema quando a temperatura alcança 260 °C 
(500 °F)

Observação: Abrir a porta do forno desliga o aquecimento do 
forno.

Torre XY...... Aviso: Nunca use gravata, roupas soldas ou joias/bijuterias 
ao trabalhar ao redor de componentes móveis do sistema.

Embaixo da tampa superior do sistema está a 
torre XY. Essa área abriga os componentes de 
acionamento mecânicos dos eixos X e Y. Seja 
muito cuidadoso ao acessar essa área do 
sistema. O sistema acionado pelo servo, 
incluindo os motores, polias e correias, é 
extremamente potente e é preciso tomar 
cuidado.

Observação: Os servo-motores são desativados quando a 
porta do forno ou superior superior são abertos. O risco de 
esmagamento na torre XY entre as correias e as polias é mini-
mizado pelo travamento do compartimento superior ao 
imprimir e os motores são desativados quando o comparti-
mento superior estiver aberto.

Bandeja Z ...... Aviso: Nunca use gravata, roupas soldas ou joias/bijuterias 
ao trabalhar ao redor de componentes móveis do sistema.

A correia de acionamento, polias e o 
servomotor da bandeja Z podem provocar 
lesões graves. O risco de esmagamento pela 
bandeja Z é minimizado pelo travamento da 
porta durante a movimentação da bandeja Z e 
pela desativação do motor Z quando a porta 
estiver aberta.

As temperaturas altas no sistema podem 
exceder 450 °C (800 °F).
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Travamento da porta de proteção 
Os interruptores de travamento são usados para comunicação do status da porta 
do forno, da porta da torre e do compartimento superior ao sistema. Por motivos 
de segurança, as portas e o compartimento precisam ser fechados antes de os 
motores X, Y e Z serem operados.

Práticas Gerais de Segurança
Obedeça essas práticas gerais de segurança ao trabalhar com este sistema.

Alta tensão: Há alta tensão no sistema quando desligado e 
desconectado devido ao fornecimento de energia ininterrupto 
(UPS).

Aviso: Use somente escadas aprovadas por OSHA ou CE para 
acessar a área sob o compartimento (localizado na parte 
superior do sistema).

Aviso: Use sempre as luvas de segurança e mangas compridas 
ao trabalhar no forno, com o cabeçote ou as pontas do 
liquefator, uma vez que esses componentes são muito quentes.

Aviso: Nivele sempre o sistema antes da operação; o nivela-
mento incorreto poderá fazer com que a porta balance e se 
feche enquanto você estiver trabalhando no forno.
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Capítulo 2: Configuração e 
instalação
Este capítulo descreve a configuração básica e a instalação do 
sistema Fortus 360mc/400mc.

Informações gerais
Preparar o local para a instalação

Siga as instruções do Guia de Preparação do local para o 360mc/400mc para 
assegurar que a sua unidade esteja preparada de modo eficiente e seguro para a 
instalação do sistema.

Identificação do sistema
Use as duas etiquetas a seguir para identificar o seu sistema: (Figura 2-1)

• Etiqueta com o número de série – Consulte esse número ao solicitar 
manutenção.

• Etiqueta do modelo – O número do modelo, as exigências de energia e o 
endereço e o número de telefone da empresa são fornecidos nessa etiqueta. 
Todos os números de patente associados ao sistema são listados na parte 
inferior esquerda da etiqueta.

Figura 2-1: Localização da etiqueta de identificação

As duas etiquetas estão localizadas no lado de trás o sistema próximas à parte 
inferior. Elas geralmente são afixadas próximas à tomada de energia do sistema. 
Use as informações nessas etiquetas ao identificar o seu sistema.

Etiqueta com 
modelo

Etiqueta com 
número de série
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Configuração básica
Fazendo a conexão com a rede

Os arquivos das tarefas processadas são transferidos para a impressora 360mc/
400mc através da rede Ethernet das suas instalações. Um conector de rede RJ45 está 
localizado no canto inferior esquerdo do painel traseiro para a conexão da rede. 
(Figura 2-2)

Figura 2-2: Conexão da rede 

Fazendo a conexão de ar externo
Um conector de ar externo está localizado no canto inferior esquerdo do painel 
traseiro. (Figura 2-3)

Figura 2-3: Conexão de ar externo

Fazendo a conexão do cabo de energia

Este sistema exige uma conexão de alta tensão, que é feita no canto direito 
traseiro do sistema (conforme visto a partir da traseira). A alta tensão é aplicada 
ao sistema por meio de uma conexão Delta. O disjuntor da rede elétrica precisa 
ser desligado até que o Técnico de Manutenção da Stratasys tenha verificado a 
conexão. Este sistema é fornecido somente com uma conexão Delta. (Figura 2-4)

Aviso: Um eletricista licenciado precisa realizar todo o 
cabeamento para a conexão de serviço com o transformador e 
do transformador para o sistema – incluindo todos os 
conectores, canos e alívio de tensão correto. 

Conector RJ45

Conexão de ar externo
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Figura 2-4: Conexão do cabo de energia

Configuração da rede
Seu sistema é configurado para a rede como parte da sua instalação e 
configuração iniciais. Esta seção é fornecida no caso de você precisar mudar as 
suas configurações de rede.

Configurando a rede 
1. O endereço da rede pode ser Dinâmico ou Estático.

• Endereço dinâmico – um servidor de rede ou PC gerará um endereço IP 
para o sistema. Um endereço IP diferente pode ser gerado de tempos em 
tempos pelo servidor ou PC.

• Endereço estático – você precisa inserir um endereço IP, máscara de sub-
rede e endereço do gateway para o sistema (fornecidos pelo 
administrador do sistema). Uma vez inserido, o endereço não mudará.

2. Além de configurar o endereço IP, você pode definir uma configuração UPnP 
para o sistema.

• UPnP ATIVADA – o sistema propagará seu endereço UDN (Unique 
Device Name) ao longo da rede. Isso permite que o software da estação de 
trabalho Insight detecte automaticamente o endereço IP da impressora 
para comunicação.

• UPnP DESATIVADO – o sistema NÃO propagará o endereço IP ao longo 
da rede. O software da estação de trabalho Insight precisará ser 
configurado manualmente para se comunicar com a impressora.

Conexão do cabo de alimentação de 
alta tensão 

Conexão do cabo de alta tensão
Disjuntor do circuito da 
rede elétrica

Interruptor 
UPS
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Configurando o endereço IP
1. Ligue o sistema. Consulte “Energizando o sistema” na página 4-3.

2. Na tela Pronto (Ready), selecione Manutenção (Maintenance) e pressione 
ENTER.

3. Selecione Administração (Administration) e pressione ENTER.

4. Selecione Configuração da rede(Network Configuration) e pressione 
ENTER.

5. Escolha SIM (YES) ou NÃO (NO) para o IP Dinâmico (Dynamic IP)

6. Se o IP Dinâmico (Dynamic IP) for configurado como NÃO (NO), selecione 
Configurar endereço de rede estático(Configure Static Network 
Address), então:

• Selecione IP e insira o endereço usando o teclado. Pressione ENTER. Você 
pode usar a tecla DEL para apagar entradas incorretas.

• Selecione Máscara (Mask) (Máscara de rede) e insira o endereço. 
Pressione ENTER.

 Build Job..
 Operator Control..
 Modeler Status..
>Maintenance..

| *Tips: Model T16
| *    Support T16

 Modeler Default..
>Administration..
 Reboot system..

>Network Configuration..
 Receive Software Upgrade or Code..<E>
 Field Service..  password:

 Dynamic IP: YES <E>
 UpnP: ON <E>
 *Configure Static Network Address

 Dynamic IP: NO <E>
 UpnP: ON <E>
>Configure Static Network Address
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• Selecione GW (Gateway) e insira o endereço. Pressione ENTER.

7. Escolha SIM (YES) ou NÃO (NO) para UPnP.

Movendo o sistema
Se precisar mover o sistema para um lugar diferente, é necessário seguir uma 
sequência de etapas específicas.

1. Descarregue o filamento de material dos liquefatores. Consulte 
“Descarregando o material das pontas do liquefator” na página 4-14.

2. Remova os canisters do material. Consulte “Removendo os canisters” na 
página 4-15.

3. Abaixe a bandeja Z até o final do seu curso. Consulte “Movendo a bandeja Z 
até a parte inferior do deslocamento.” na página 4-40.

4. Desligue a energia do sistema. Consulte “Desligando o sistema” na página 4-4.

5. Desconecte o cabo de alimentação de energia da fonte de energia.

6. Prenda a bandeja Z:

A. Retire todos os painéis laterais do sistema.

B. Segure a correia de acionamento da bandeja Z e a bandeja Z inferior até 
que as chapas finais descansem nas paradas forçadas inferiores.

C. No lado direito e no lado esquerdo do sistema, enrole uma fita de 
amarração larga ao redor da chapa final e da placa de montagem do 
rolamento inferior; consulte a Figura 2-5.

• Assegure-se de que a fita de amarração esteja bem firme.

>IP  :      [172.16.70.10]
 MASK:      (.none found)
 GW  :      [172.16.100.1]

Observação: Consulte o administrador do sistema se você não 
souber o endereço IP, a máscara da sub-rede ou o gateway.

Aviso: Devido ao UPS, a alta tensão está presente no sistema 
com o cabo de alimentação desconectado.

Cuidado: Antes de desconectar o sistema, assegure-se sempre 
de que o forno esteja frio para não queimar os fusíveis de corte 
térmicos do forno.
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Figura 2-5: Prendendo a bandeja Z

7. Prenda a torre XY: (Figura 2-6)

A. Abra a porta do compartimento e a tampa do compartimento.

B. Posicione manualmente a torre no canto esquerdo frontal da mesa XY.

C. Usando diversas amarradas, prenda o cabeçote à estrutura.

Figura 2-6: Prendendo a torre XY 

8. Reinstale e prenda todos os painéis.

Aviso: Use uma escada de segurança aprovada para ter acesso 
ao compartimento superior.

Cuidado: NÃO use a alça de serviço do cabeçote para prender 
a torre XY. Isso pode danificar o cabeçote.

Chapa final

Fita de 
amarração

Placa de 
montagem do 
rolamento

Fitas de 
amarração
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9. Levante o pé de apoio localizado próximo de cada rodízio, soltando a porca 
de travamento em cada pé (Figura 2-7).

Figura 2-7: Rodízios do sistema

10. Mova o sistema até o seu novo local.

11. Abaixe os pés de suporte e trave-os no lugar usando a porca de travamento.

12. Corte as amarras que prendem as chapas finais da bandeja Z às placas de 
montagem do rolamento.

13. Corte as amarras que prendem a torre XY à estrutura.

14. Conecte o cabo de alimentação de energia à fonte de energia.

Cuidado: Se o sistema for passar por emendas ou 
irregularidades no piso, não role o sistema usando os rodízios. 
Use um dispositivo de levantamento adequado.

Cuidado: Se for usada uma empilhadeira para levantar o 
sistema, use-a de acordo com as especificações no guia de 
preparação do local.

Cuidado: Se o sistema for passar por emendas ou 
irregularidades no piso, não role o sistema usando os rodízios. 
Use o dispositivo de levantamento correto.

Porca de 
travamento
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Capítulo 3: Componentes do 
sistema
Este capítulo descreve os componentes do sistema do sistema 
Fortus 360mc/400mc. As informações sobre os materiais e as 
pontas do modelo que podem ser usados pelo sistema também 
estão incluídas neste capítulo.

Proteção do sistema
Disjuntor do circuito da rede elétrica 

Se o sistema se deparar com um surto de corrente alta, o disjuntor da rede elétrica 
dispara, protegendo os componentes elétricos e eletrônicos do sistema. O 
disjuntor está localizado no canto traseiro direito do sistema (conforme visto a 
partir da traseira). Para recolocar o sistema em operação, restaure o disjuntor. Isso 
é feito empurrando a manopla do disjuntor até o final e então de volta para trás.

Fusíveis de corte térmicos
Há dois fusíveis de corte térmicos instalados no sistema. Quando o disjuntor 
atinge sua temperatura definida, ele abre e a energia para o sistema é 
interrompida. Isso evita danos ao sistema se ocorrer uma condição de 
superaquecimento. Entre em contato com o Atendimento ao Cliente se um 
disjuntor de corte térmico disparar.

UPS (no-break)

A unidade UPS (Uninterruptible Power Supply) é um sistema independente de 
bateria que fornece tensão CA ao processador e aos ventiladores de resfriamento 
no caso de uma queda de energia CA. Ela não opera todo o sistema. 

No caso de uma condição de sobrecorrente, a UPS é protegida por uma 
combinação de interruptor de energia e disjuntor que está localizado diretamente 
acima do disjuntor principal. (Figura 3-1)

Aviso: Devido ao UPS, a alta tensão está presente no sistema 
com o cabo de alimentação desconectado.
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Figura 3-1: Localização do interruptor de energia UPS

Se a energia para a impressora for perdida

• O UPS permite que a impressora complete o seu ciclo de resfriamento e então 
desligue.

• Se a energia for restaurada para a impressora durante o processo de 
desligamento, o desligamento continuará. A impressora poderá ser 
reinicializada quando o desligamento tiver sido completado (empurre o botão 
verde do painel dianteiro). 

Durante o desligamento normal do sistema

• O UPS permite que a impressora complete o seu ciclo de resfriamento e então 
desligue.

• A impressora poderá ser reinicializada quando o desligamento tiver sido 
completado (empurre o botão verde do painel dianteiro). 

Portas de acesso e painéis

Este sistema foi projetado para permitir acesso fácil às áreas com acesso mais 
frequente do sistema. As portas e os painéis que você precisa abrir ou remover 
estão destacados na Figura 3-2 e na Figura 3-3.

Aviso: Os painéis de acesso traseiros somente devem ser 
removidos por técnicos de manutenção da Stratasys.

Interruptor 
UPS
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Figura 3-2: Portas e painéis do sistema

Figura 3-3: Porta superior e compartimento superior

Porta superior e compartimento superior
Permite o acesso à torre XY, ao conjunto do cabeçote e aos quatro ventiladores de 
resfriamento. Os ventiladores esfriam a área superior da torre XY e a área do 
cabeçote. Os dois ventiladores à esquerda empurram o ar frio para dentro do 
sistema. Os dois ventiladores à direita empurram o ar quente para fora do 
sistema.

Porta do forno 
Permite o acesso à bandeja de construção, ao conjunto de limpeza das pontas e às 
peças modeladas.

Portas do compartimento dos canisters
Permite o acesso aos canisters de material, ao compartimento de resíduos da 
purga, à área de armazenamento, ao medidor de vácuo, ao medidor de pressão, 
às alavancas e aos LEDs dos canisters.

Interface do 
usuário

Painel lateral 
inferior
(esquerdo e 
direito)

Painel lateral 
superior
(esquerdo e 
direito)

Porta superior 

Porta do forno

Porta do 
compartimento 
dos canisters

Porta 
superior

Compartimento 
superior
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Tampa lateral direita - Superior
Permite o acesso aos componentes da bandeja Z do lado direito. Para remover o 
painel, solte os quatro parafusos de retenção do painel (os parafusos não 
precisam ser removidos).

Porta do lado direito - Inferior
Permite o acesso a alguns dos componentes eletrônicos como, por exemplo, o 
compartimento do computador, CD-ROM, filtro da linha de vácuo, teclado, 
conectores do computador e o sistema a vácuo. Para remover o painel, solte os 
quatro parafusos de retenção do painel (os parafusos não precisam ser removidos).

Tampa deslizante esquerda - Superior
Permite o acesso aos componentes da bandeja Z do lado esquerdo Para remover o 
painel, solte os quatro parafusos de retenção do painel (os parafusos não 
precisam ser removidos).

Porta do lado esquerdo - Inferior
Permite o acesso ao compressor de ar, sistema de secagem de material, fluxômetro 
e alguns componentes eletrônicos. Para remover o painel, solte os quatro parafusos 
de retenção do painel (os parafusos não precisam ser removidos).

Área da torre (mesa XY)
Abertura da porta superior e do compartimento superior

1. Para acessar a torre XY ou o cabeçote, abra a porta superior e o compartimento 
superior. A porta e o compartimento compartilham um interruptor de segurança 
e uma solenoide contínua. A porta superior permanece trancada durante a 
operação do sistema e somente pode ser destravada executando-se o comando 
Abrir compartimento/porta (Open Hood/Door) que permite abrir manualmente 

Aviso: Desligue a energia e desconecte o cabo de alimentação 
de energia antes de remover os painéis de acesso.

Aviso: Há alta tensão no sistema quando desligado e o cabo de 
alimentação de energia está desconectado. Isso se deve à 
alimentação de energia sem interrupção (Uninterruptible 
Power Supply - UPS). Assegure-se de seguir o procedimento 
de desligamento correto. Consulte “Desligando o sistema” na 
página 4-4.
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as portas. (O comando Abrir compartimento/porta [Open Hood/Door] também 
destrava a porta do forno, permitindo abri-la manualmente.)

2. O sistema não pode retomar a operação se a porta superior ou o 
compartimento superior estiverem abertos. Além disso, um comando de 
movimentação manual não pode ser enviado ao sistema até que a porta e o 
compartimento superiores estejam fechados (a tela piscará para 
compartimento/porta não fechados). 

Conjunto da torre XY
1. A torre manobra o cabeçote nas direções X e Y ao construir uma peça. O 

conjunto da torre XY está localizado sob o compartimento superior do 
sistema. Toda a torre fica fora do forno. Somente a parte inferior do cabeçote 
avança para dentro do forno. A torre e seus motores de acionamento são 
protegidos do ponto de vista térmico do forno por foles.

2. Para movimentar o cabeçote, a torre XY usa um servomotor X e um 
servomotor Y presos às correias de sincronização. (Figura 3-4)

Figura 3-4: Conjunto da torre XY  

Conjunto do cabeçote
1. O conjunto do cabeçote foi projetado para uso com uma ampla gama de 

materiais de modelagem. A placa dentro do cabeçote é equipada com 
aquecedor direto e controle termopar. O cabeçote extruda o material de 
modelagem e o material de suporte com dois liquefatores idênticos. O 
liquefator de suporte se move para cima e para baixo por meio do motor de 
acionamento.

Observação: O compartimento superior não pode ser aberto 
até que a porta superior seja aberta. Feche o compartimento 
superior antes de fechar a porta superior.

Conjunto do 
cabeçote

Conjunto da 
transportadora Y 

Conjunto da 
transportadora X

Servomotor do eixo YServomotor do eixo X 
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2. As pontas do liquefator são presas diretamente entre o bloco aquecido e o 
bloco que prende o liquefator com dois parafusos. (Figura 3-5)

Figura 3-5: Conjunto do cabeçote

Suporte de manutenção do cabeçote
O 360mc/400mc é equipado com um suporte de manutenção do cabeçote que 
coloca o cabeçote e um local conveniente para as muitas tarefas de manutenção 
do cabeçote. Para colocar o cabeçote no suporte: (Figura 3-5 e Figura 3-6).

1. Coloque o sistema em estado de Pausa ou Ocioso.

2. Mova o cabeçote para o local de manutenção (Controle do operador > 
Mover cabeçote/bandeja para o local de manutenção) (Operator 
Control > Move Head/Stage > Move Head To Service Location)

3. Abra a porta superior e o compartimento superior (Controle do operador 
> Destravar porta) (Operator Control > Unlock Door).

4. Solte os dois parafusos de retenção da placa de montagem do cabeçote.

5. Coloque o cabeçote no suporte de manutenção do cabeçote e prenda o 
cabeçote com os parafusos de retenção da placa de montagem do cabeçote.

Observação: Você precisa substituir cada uma das pontas do 
liquefator ao carregar tipos diferentes de material.

Observação: Os parafusos de retenção são "capturados". Eles 
não devem ser retirados do cabeçote.

Observação: Quando o cabeçote estiver no suporte de 
manutenção, limpe a bandeja do cabeçote. (Figura 3-7)

Ponta do 
modelador 

Parafusos de retenção 
da placa de montagem 
do cabeçote 

Ponta de 
suporte
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Figura 3-6: Localização do suporte de manutenção do cabeçote

Figura 3-7: Bandeja do cabeçote

Materiais e pontas de modelagem
Materiais

Materiais usados 

O sistema 400mc pode usar material de policarbonato de alta resistência (PC); 
ABS-M30 ou ABS-M30i usados com suportes solúveis em água SR-20 ou SR-30; 
ABS-ESD7 usado com material de suporte solúvel em água SR-30, ABSi 
translúcido, Ultem* 9085, que é certificado para uso em aeronaves comerciais; 
Polifenilsufona (PPSF), que possui resistência química e resistência ao calor mais 
alta; e Nylon 12, que é o primeiro termoplástico de modelagem por deposição e 
fusão semicristalino (FDM). O SR-30 é dúctil e dissolve até três vezes maios 
rápido do que o SR-20. A Tabela 3-1 mostra as temperaturas de construção do 
material. O sistema 360mc usa material ABS-M30, PC-ABS e PC.

Compatibilidade de materiais 

A compatibilidade do sistema/material pode ser encontrada em 
“Compatibilidade e escolha das pontas” na página 3-8. Os materiais disponíveis 
dependem das opções adquiridas com o sistema. Consulte Opções disponíveis 
para ver as opções de material disponíveis com os sistemas 360mc e 400mc.

Cabeçote 
movido para 
o local de 
manutenção

Suporte de 
manutenção 
do cabeçote

Bandeja do 
cabeçote
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Tabela 3-1: Temperaturas de construção dos materiais

Pontas do liquefator

Pontas do liquefator e alturas das camadas

Há disponíveis dois tipos de pontas do liquefator. As pontas padrão são usadas 
para todos os materiais de modelagem e para os materiais de suporte quebráveis 
(BASS), e as pontas solúveis são usadas para materiais de suporte solúveis. Ao 
modelar com materiais que usam material de suporte solúvel (SR), use as pontas 
T12SR20, T12SR30 ou T12SR100 para o material de suporte.

• Há sete pontas disponíveis: T10, T12, T12SR20, T12SR30, T12SR100, T16 e T20.

• As pontas são itens consumíveis substituíveis. Para trocar as pontas, consulte 
“Substituindo as pontas ou o tipo de material” na página 4-24.

• As pontas precisam ser trocadas quando o tipo de material for trocado.

Compatibilidade e escolha das pontas

A Tabela 3-2 mostra o material e as pontas disponíveis.

A Tabela 3-3 lista as alturas das peças para as três pontas de modelagem.

A Tabela 3-4 fornece a vida útil aproximada da ponta – com base na quantidade 
de material usado.

• O sistema rastreia o uso da ponta e automaticamente o avisa, na interface do 
usuário, quando a ponta precisa ser substituída. As pontas gastas são 
propensas a entupimentos e reduzem a qualidade da peça. Consulte “Status 

Material

Temperatura de 
extrusão do 

material 
Temperatura 

máxima do forno 

ABSi 330 °C (626 °F) 85 °C (185 °F)

ABS-M30
ABS-M30i

320 °C (609 °F)  95 °C (203 °F)

ABS-ESD7 320 °C (609 °F) 95 °C (203 °F)

Nylon 12 355 °C (671 °F) 120 °C (248 °F)

PC-ABS 330 °C (626 °F) 110 °C (230 °F)

PC
PC-ISO

365 °C (689 °F) 145 °C (293 °F)

Ultem* 9085 400 °C (752 °F) 190 °C (374 °F)

PPSF 415 °C (779 °F) 225 °C (437 °F)

Observação: Todos os materiais usam o mesmo tipo de caixa. As 
temperaturas de extrusão e do forno são definidas automaticamente pela 
impressora.
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do odômetro” na página 4-36 para obter mais informações sobre a exibição do 
status do uso da ponta.

• Ao trocar as pontas, o sistema o orientará na restauração dos odômetros da 
ponta no painel de display.

• Se estiver trabalhando com ABS-M30/M30i, poderá usar material de 
suporte SR-20 ou SR-30.

• Se estiver trabalhando com ABS-ESD7, poderá usar SR-30.

• Se estiver usando material SR-20, use somente a ponta T12SR20 
(anteriormente chamada de ponta T12SR).

• Se estiver usando material SR-30, use somente a ponta T12SR30.

• Se estiver usando material SR-100, use somente a ponta T12SR100.

• Se estiver usando material SR-110, use somente a ponta T12SR100.

A ponta padrão é usada para os materiais de suporte quebráveis (BASS) e 
material de modelagem. Consulte “Identificação da ponta” na página 3-12 para 
obter mais informações.

Tabela 3-2: Pontas disponíveis

Material de 
modelagem

Ponta do 
modelador

Material de 
suporte

Ponta de 
suporte

ABSi T10, T12, T16, T20 SR-20 T12SR20

ABS-M30
ABS-M30i

T10, T12, T16, T20 SR-20
SR-30

T12SR20
T12SR30

ABS-ESD7 T12, T16 SR-30 T12SR30

Nylon 12 T12, T16, T20 SR-110 T12SR100

PC-ABS T10, T12, T16, T20 SR-20 T12SR20

PC T10, T12,T16 SR-100 T12SR100

PC
PC-ISO

T12 PC_S T12

PC/PC-ISO T16, T20 PC_S T16

Ultem* 9085 T16 ULT_S T16

PPSF T16, T20 PPSF_S T16
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Tabela 3-3: Altura das camadas

Tabela 3-4: Vida útil da ponta

Ponta do 
modelador Altura da camada

T10 0,005 pol. (0,127 mm)

T12 0,007 pol. (0,178 mm)

T16 0,010 pol. (0,254 mm)

T20 0,013 pol. (0,330 mm)

Modeloa

Material
Modelo
Ponta

Vida útil da ponta de 
modelagemb

Suporte
Ponta

Vida útil da ponta de 
suporteb

pol. 
cúbica

cm 
cúbico

Canisters pol. 
cúbic

a

cm 
cúbico

Canisters

ABSi T10 620 10160 6,5 T12SR20 270 4420 3,0

ABSi T12 770 12620 8,5 T12SR20 550 9010 6,0

ABSi T16 920 15080 10,0 T12SR20 640 10550 7,0

ABSi T20 920 15080 10,0 T12SR20 640 10550 7,0

ABS-M30
ABS-M30i

T10 620 10160 6,5 T12SR20
T12SR30

270 4420 3,0

ABS-M30
ABS-M30i

T12 770 12620 8,5 T12SR20
T12SR30

550 9010 6,0

ABS-M30
ABS-M30i

T16 920 15080 10,0 T12SR20
T12SR30

640 10550 7,0

ABS-M30
ABS-M30i

T20 920 15080 10,0 T12SR20
T12SR30

640 10550 7,0

ABS-ESD7 T12 770 12620 8,5 T12SR30 550 9010 6,0

ABS-ESD7 T16 920 15080 10,0 T12SR30 640 10550 7,0

Nylon 12 T12 491 8050 5,3 T12SR100 550 9010 6,0

Nylon 12 T16 552 9010 6,0 T12SR100 664 10880 7,1

Nylon 12 T20 552 9010 6,0 T12SR100 664 10880 7,1

PC T10 620 10160 6,67 T12SR100 270 4420 3,0

PC T12 740 12060 8,0 T12
T12SR100

370
550

6030
9010

4,0
6,0

PC T16 830 13570 9,0 T16
T12SR100

460
644

7540
10553

5,0
7,0

PC-ISO T12 740 12060 8,0 T12 370 6030 4,0

PC-ISO T16 830 13570 9,0 T16 460 7540 5,0

PC-ISO T20 830 13570 9,0 T16 460 7540 5,0
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PC-ABS T10 270 4420 9,0 T10
T12SR20

270
270

4420
4420

9,0
9,0

PC-ABS T12 550 9010 6,0 T12
T12SR20

550
550

9010
9010

6,0
6,0

PC-ABS T16 828 13570 9,0 T16
T12SR20

644
664

10550
10550

7,0
7,0

PC-ABS T20 828 13870 9,0 T20
T12SR20

644
644

10550
10550

7,0
7,0

Ultem* 
9085

T16 550 9010 6,0 T16 460 7540 5,0

PPSF T16 180 3010 2,0 T16 180 3010 2,0

PPSF T20 180 3010 2,0 T16 180 3010 2,0

Continua na próxima página

a.Os materiais de modelagem ABS-M30/M30i podem usar materiais de 
suporte SR-20 ou SR -30. Use a ponta T12SR20 para o material SR-20 (não 
importa o tamanho da ponta de modelagem) e use a ponta T12SR30 para 
o material SR-30 (não importa o tamanho da ponta de modelagem).
Os materiais de modelagem PC-ABS e ABSi exigem o uso de material de 
suporte SR-20 e a ponta de suporte T12SR20 (não importa o tamanho da 
ponta de modelagem).
O material do modelo PC usa o material de suporte PC_S. A ponta de 
suporte coincide com o tamanho da ponta de modelagem para T16 e T12. 
O PC T20 usa a ponta de suporte T16.
O material de modelagem Ultem* 9085 usa o material de suporte ULT_S.
O material de modelagem PPSF usa o material de suporte PPSF_S. O 
tamanho da ponta de suporte coincide com o tamanho da ponta de 
modelagem.
O material de modelagem Nylon 12 usa o material de suporte SR-110. A 
ponta de suporte T12SR100 deve ser usada, não importa o tamanho da 
ponta do material de modelagem. 

b.A vida útil da ponta está diretamente relacionada com a quantidade de 
material que passa pela ponta. As quantidades listadas acima são 
aproximadas de quanto material passará através de uma ponta antes de 
a ponta precisar ser substituída. Devido a outros fatores que afetam a vida 
útil da ponta, as quantidades de material são somente aproximadas.

Modeloa

Material
Modelo
Ponta

Vida útil da ponta de 
modelagemb

Suporte
Ponta

Vida útil da ponta de 
suporteb

pol. 
cúbica

cm 
cúbico

Canisters pol. 
cúbic

a

cm 
cúbico

Canisters
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Identificação da ponta
Figura 3-8: Identificação da ponta

Compartimento do forno
Porta do forno

O conjunto do forno (também chamado de "compartimento do forno") inclui a 
porta do forno e tudo que você vê através do vidro da porta frontal. O 
compartimento é onde as peças são fabricadas. A porta do forno usa uma 
solenoide contínua. O comando Destravar compartimento/porta (Unlock Hood/
Door) liberará a solenoide, permitindo abrir a porta.

1. No menu principal, selecione Controle do operador (Operator Control) 
e pressione ENTER.

2. Selecione Destravar porta (Unlock Door) e pressione ENTER.

 Build Job..
>Operator Control..
 Modeler Status..
 Maintenance..

| *Tips: Model T16
| *    Support T16

Observação: Esse comando só estará disponível enquanto o 
sistema estiver em pausa ou em estado ocioso. Você não 
precisa acessar esse comando enquanto a torre estiver se 
movimentando.

>Unlock Door <E>
 Load/Unload Matl..
 Change Tips/Matl..

| Calibrate..
| Temp Control..
| Move Head/Stage..

Todas as pontas 
de modelagem e 
de suporte são 
intercambiáveis, 
EXCETO a ponta 
de suporte de 
liberação solúvel.
O tipo de ponta é 
impresso no lado 
superior da placa 
(T10, T12, T16, T20).

A ponta de 
suporte com 
material solúvel é 
menor do que as 
pontas padrão.
O tipo de ponta é 
impresso no lado 
superior da placa 
(T12SR20, T12SR30, 
T12SR100).
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3. Se a temperatura for alta, aparecerá uma tela de alarme. Pressione ENTER 
novamente para destravar a porta.

Componentes do forno

Lâmpadas do forno

Há duas lâmpadas incandescentes no forno montadas nos dois cantos superiores 
do forno. As lâmpadas são classificadas como 240 volts e 40 watts. Há um 
interruptor da lâmpada (luz) no teclado que você pode usar para ligar ou desligar 
manualmente a luz. (Figura 3-9)

Figura 3-9: Lâmpadas do forno

A mesa de construção

A mesa de construção é a superfície sobre a qual as peças são moldadas. Uma 
chapa de construção de plástico é mantida na placa de alumínio com 17” x 15” 
pela fonte de vácuo. A mesa de construção possui um padrão em formato waffle 
usinado na superfície superior. Isso permite que o vácuo se espalhe ao longo de 
toda a superfície. Um anel de vedação de borracha de silicone  que corre ao redor 
do perímetro da mesa de construção ajuda a vedar a chapa de construção à mesa.

Uma tela de detritos (não é uma peça removível pelo cliente) é instalada na porta 
de vácuo, localizada no centro da mesa de construção, para evitar que as 
partículas entrem nas linhas de vácuo.

A mesa de construção é montada nos feixes transversais da bandeja Z com três 
parafusos de ajuste. Isso permite que a mesa de construção seja nivelada. O 
sensor da ponta é usado ao fazer a calibração automática de ponta a ponta.

Observação: Assim que a porta estiver destravada e/ou 
aberta, a operação do sistema não poderá ser retomada. Além 
disso, não poderá ser enviado um comando de movimentação 
manual até que todas as portas estejam fechadas. Quando 
todas as portas estiverem fechadas, as solenoides reativarão e 
você poderá retomar a operação.

Luvas: As luzes do forno são quentes! Não toque sem usar luvas de 
proteção aprovadas.
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Figura 3-10: Componentes da mesa de construção 

Conjunto de limpeza da ponta

O conjunto de limpeza das pontas O conjunto consiste em dois conjuntos de 
oscilação/escova (1 para cada ponta) e uma calha de detritos. O conjunto de 
oscilação/escova mantém as pontas do liquefator livres de detritos e acúmulo de 
material. A calha de detritos direciona os detritos para o compartimento de 
resíduos de material (compartimento de resíduos da purga) localizado no 
compartimento da caixa.

Figura 3-11: Conjunto de limpeza das pontas

Bandeja Z 

O conjunto da bandeja Z move a placa para cima ou para baixo. Isso é feito com 
dois parafusos guia acionados por correia – acessados removendo-se os painéis 
superior direito e esquerdo (consulte “Portas de acesso e painéis” na página 3-2). 
A maioria dos conjuntos da bandeja Z esquerda e direita é montada fora do forno 
para mantê-los longe do calor. (Figura 3-12)

Anel O de 
silicone 

Porta de vácuo e 
tela de detritos

Sensor da ponta
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Figura 3-12: Componentes da bandeja Z e do forno

• A mesa e a chapa de construção – fornecem a superfície de modelagem. 
Substitua a folha de construção toda vez que for modelar uma nova peça.

• O sensor de ponta – localizado no lado direito da placa. É usado para calibrar 
o modelo e a ponta de suporte no eixo Z quando as pontas forem substituídas.

• Parafusos guia, guias e rolamentos – localizados nos dois lados do forno. 
Eles fornecem a estrutura para movimentar a mesa de construção para cima e 
para baixo.

• Servomotor da bandeja Z – montado embaixo do forno. Fornece potência 
para mover a placa para cima e para baixo.

• Correia de acionamento – localizada embaixo do forno; sincroniza o 
movimento da mesa de construção nos dois lados do forno. 

Compartimento dos Canisters
Acesso aos cartuchos de materiais

Os canisters são acessados pela abertura da porta do compartimento dos canisters 
na parte da frente do sistema (Figura 3-13). A porta do compartimento dos 
Canisters não faz parte do sistema de trava de segurança da porta e, portanto, 
pode ser aberta durante a operação do sistema.

Parafuso 
guia

Rolamentos

Servomotor 
da bandeja Z  

Correia de 
acionamento

Sensor de ponta 

Mesa e folha de 
construção

Guias
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Figura 3-13: Componentes do compartimento dos canisters
(Mostrado com 4 canisters em operação – Opção de forno grande)

Componentes dos canisters
1. Canisters de materiais

A. O sistema 360mc/400mc padrão possui dois dois canisters de materias em 
operação - 1 de material de modelo e 1 material de suporte.

• Há disponível uma atualização para quatro canisters opcionais (opção 
de forno grande) para o sistema, podendo ser acrescentada antes ou 
após a instalação do sistema.

B. Para sistemas com duas caixas, as duas caixas do meio são as caixas de 
operação.

• A caixa esquerda do meio contém o material de modelagem; a caixa 
da direita do médio contém o material de suporte.

• As duas caixas do final podem ser usadas como caixa de 
armazenamento.

C. Para sistemas com quatro caixas, todas as quatro caixas são caixas de 
operação.

Observação: O recurso de Autocomutação é incluído com a 
opção de quatro caixas – carregando automaticamente uma 
segunda caixa durante a modelagem quando a primeira caixa 
fica sem material (consulte “Autocomutação do canister” na 
página 4-22).

Medidor 
de vácuo 

Medidor de 
pressão

Compartiment
o de resíduos 

Canisters de 
materiais de 
modelo Canisters de 

materiais de suporte

LEDs dos 
canisters  

Alavancas de 
acionamento 
dos canisters
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• As duas caixas da esquerda contêm o material de modelagem; as duas 
caixas da direita, o material de suporte.

D. Ao modelar, as duas caixas estarão ativas. Um canister de modelagem 
ativa possui os filamentos de material carregados nos liquefatores (LED 
aceso em verde estável).

• Nos sistemas com quatro canisters, você pode substituir os canisters 
inativos sem pausar a operação do sistema.

2. Bloco de acionamento dos canisters e alavanca de acionamento

A. Cada canister individual possui um bloco de acionamento de material e 
uma alavanca de acionamento. (Figura 3-14) 

B. Os blocos de acionamento alimentam o filamento dos canisters até os 
liquefatores. 

• O bloco de acionamento está localizado acima do canister e contém 
um pequeno motor CC que direciona o filamento para cima até os 
liquefatores.

• O bloco de acionamento é carregado por mola e se move para cima e 
para baixo nos pinos guia. A mola fornece pressão positiva para o 
bloco de acionamento contra a parte superior do canister de material.

• O bloco de acionamento contém um sensor de material. O sensor é 
usado para se comunicar ao sistema quando há material disponível 
para ser carregado nos liquefatores.

C. A alavanca de acionamento é usada para engatar (ou desengatar) o bloco 
de acionamento com o canister.

Figura 3-14: Alavanca do bloco de acionamento

3. Indicadores de LED

Bloco de 
acionamento

Alavanca do bloco 
de acionamento
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Há um LED colorido acima de cada canister. O LED indica a condição do canister para cada 
caixa (Figura 3-13):

• Verde – Estável. O filamento de material foi carregado nos liquefatores. Você 
não pode remover o canister quando o LED estiver aceso estável.

• Verde – Piscando (estado Pronto). O filamento foi alimentado no bloco de 
acionamento do canister, mas não está carregado nos liquefatores. Você pode 
descarregar os canisters, se necessário.

• Vermelho – Estável. O canister está vazio. Você pode descarregar os canisters, 
se necessário.

• Vermelho – Piscando. O canister possui uma falha de carregamento ou uma 
falha de registro/leitura smart-spool-chip. Você pode descarregar os 
canisters, se necessário.

• Desligado. Nenhum canister presente ou o canister está presente, mas o 
filamento não foi alimentado no bloco de acionamento do canister.

Sistema smartSpool
1. O sistema 360mc/400mc usa o sistema SmartSpool para fornecer informações 

sobre o canister. Isso permite gerenciar os recursos de material e maximizar as 
estratégias de modelagem das peças para modelagens de peças longas, 
automáticas.

2. Cada canister contém um chip codificado (Figura 3-15) que rastreia o status 
do material do canister. As informações do canister são relatadas ao sistema e 
exibidas no painel do usuário.

A. O display do usuário do sistema fornece informações básicas do canister.

• Tipo de metal. 

• Quantidade estimada de material restante.

B. O display do usuário do sistema avisa se um dos canisters de material não 
estiver em  "estado pronto" (LED piscando em verde).

C. Quando você escolhe criar um arquivo CMB (consulte “Enviando uma 
peça para a impressora” na página 5-7), o sistema compara as informações 
armazenadas dentro do arquivo CMB com as informações do sistema. 

a. O tipo de material do arquivo CMB é comparado com o tipo de 
material do canister do sistema. Se os materiais não coincidirem, o 
display do usuário pedirá que você mude os materiais do sistema para 
o tipo correto.
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• Você pode escolher "Continuar" para construir com um tipo de 
material incorreto, mas a qualidade da modelagem da peça será 
imprevisível.

b. O arquivo CMB contém uma estimativa das quantidades de material 
(modelagem e suporte) exigida para construir a peça. A estimativa é 
comparada à quantidade de material em cada canister. Se não houver 
material suficiente disponível para terminar a peça, será dada a você a 
opção de mudar os canisters antes de iniciar a modelagem.

c. Exemplos de telas relacionadas aos canisters: 

• Precisa de ambos (Need Both)(ou ‘4’*) Canisters presentes.. 
(Canisters Present..) 
(* no sistema com quatro caixas)

• Mudar o canister para modelagem para PC (Change Model 
Canister to PC)

• Precisa de mais material de modelagem (0009.4 mais) (Need 
More Model Mat’l [0009.4 more])

• Mudar a caixa de material de suporte para PC_S (Change 
Support Canister to PC_S)

• Precisa de mais material de suporte (0013.2 mais) (Need 
More Support Mat’l [0013.2 more])

• Continuar.. (Continue..).

Figura 3-15: Canister do sistema SmartSpool

Observação: Uma tela específica somente será exibida se esse 
problema for detectado.

Observação: Selecione a tela para executar a ação (consulte 
“Avisos sobre a tarefa a realizar” na página 4-8).

Chip codificado
(Circuito 
SmartSpool)
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Sistemas de vácuo e da secadora a ar
Sistema de vácuo integrado

1. A bomba de vácuo gera o vácuo usado para manter a chapa de construção 
presa à mesa de construção. A quantidade de vácuo gerada pela bomba pode 
ser lida no medidor de vácuo localizado acima do compartimento de resíduos 
de purga. 

2. O sistema de vácuo também contém um filtro de vácuo em linha (para 
remover os detritos do sistema de vácuo (consulte “Limpe a jarra e o filtro em 
linha do sistema de vácuo” na página 7-8) e um interruptor de vácuo (que 
evita que o sistema opere se não houver vácuo).

• Para o ar externo, o vácuo é fornecido por um gerador de vácuo interno. 

Sistema de secador a ar integrado
1. O sistema de secagem do material  (Figura 3-16) foi projetado para ajudar a 

manter o filamento de material carregado seco. 
Usa-se um compressor de ar para forçar o ar seco através dos tubos de 
filamento. O ar comprimido é empurrado através de um secador de 
regeneração onde o ar é secado até um ponto de condensação de –40 °C. O ar 
seco é desviado entre os dois elementos da secadora a cada 30 segundos.

2. A pressão e o fluxo do ar seco comprimido são controlados por um regulador 
de pressão e por um fluxômetro de ar separado. Um medidor de pressão no 
canister exibe a pressão da secadora de ar. Recomendamos uma configuração 
de 36-40 psi. A umidade e os detritos capturados são expelidos para fora na 
parte inferior do sistema.

• Para o ar externo, a pressão é fornecida por uma fonte de ar externa.
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Figura 3-16: Sistema de secagem de material  (Somente ar interno)
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Capítulo 4: Operando o 
sistema
Este capítulo descreve as etapas básicas para operar o sistema 
Fortus 360mc/400mc.

Interface básica do usuário e operações
O Painel de Controle do Operador consiste em uma tela de quatro linhas e 40 
caracteres com teclado. O painel está localizado no lado dianteiro direito do 
sistema. O Painel de Controle do Operador é fácil de usar. Toda a interface do 
usuário é acionada pelo menu.

Figura 4-1: Painel do operador

O painel de controle do operador (Figura 4-1) permite:

• Acessar as funções de carga e descarga de material juntamente com o acesso 
às calibrações.

• Abrir a porta do forno, a porta e a cobertura superior.

• Monitorar o status do sistema.Monitorar o status do material (tipo carregado 
e quantidade). 

• Monitorar o status das tarefas (número de horas completadas, número de 
horas total, altura da peça atual e altura total da modelagem, e o nome da 
tarefa que está sendo realizada).

• Ligar e desligar o sistema.

• Acessar a configuração da rede.

• Acessar a fila de trabalhos.

• Acessar a fila de trabalho de amostra.

Tela

Teclado

Botão Liga

Botão Desliga
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Usando o teclado
O Painel de Controle do Operador possui os seguintes botões (Figura 4-2) no teclado.

Figura 4-2: Botões do teclado

Botão Descrição

MENU Leva-o para um nível no diretório do menu, a menos que definido de 
outro modo. Também é usado para levá-lo até a Ajuda do sistema.

Seta para 
cima

Move o cursor para cima uma linha na tela todas as vezes que for 
pressionada.

Seta para 
baixo

Move o cursor para baixo uma linha na tela todas as vezes que for 
pressionada. 

ENTER Ativa a seleção indicada na tela.

ESCAPE Leva-o de volta ao Menu Principal, a menos que definido de outro modo.

LUZ (LIGHT) Alterna entre LIGAR e DESLIGAR a luz do forno. 

PAUSA 
(PAUSE)

Pausa a tarefa de modelagem atual. Para pausar, segure o botão 
pressionado por 2-3 segundos. Use o comando Retomar modelagem 
(Resume Build) para retomar a tarefa.

AJUDA 
(HELP) 

Exibe as informações de ajuda para o menu atual. 

Ponto <.> Mostra os detalhes da tarefa atual selecionada na fila. Disponível somente 
quando a fila de tarefas estiver sendo exibida. (Quando na exibição em 
detalhes, use as teclas de seta para exibir outras tarefas na fila.)
Alterna entre todas as tarefas de amostra e somente as tarefas para a 
configuração atual do sistema.

DEL Exclui os caracteres inseridos, as tarefas na fila de tarefas e as tarefas 
na fila de amostra.

1 - 9 Além de inserir os números de 1 a 9, as teclas de números executam as 
seguintes ações:

 1 Move uma tarefa para a parte superior da fila. Disponível somente 
quando a fila de tarefas estiver sendo exibida.

 2, 4, 6, 8 Move os eixos<4> (X esquerdo), <6> (X direito)
<2> (Y posterior), <8> (Y dianteiro).

 3, 9 Move a bandeja Z: <3> (Z para cima), <9> (Z para baixo).

9 Copia a tarefa selecionada para a fila de amostra. Disponível somente 
quando a fila de tarefas estiver sendo exibida.
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Símbolos da tela
Os símbolos a seguir são usados nos displays do menu.

Energizando o sistema
1. Ligue o sistema pressionando o botão verde piscante (Figura 4-1).

• A mensagem de energização do sistema é exibida.

2. Se houver uma peça concluída no sistema, selecione Destravar Porta <E>, e 
retire a peça do sistema. Coloque uma nova chapa de construção e feche a 
porta.

3. Verifique se o valor no manômetro de ar (localizado no compartimento dos 
Canisters) é de 36-40 psi. (A pressão do ar externo deve ser de 48-52 psi.)

4. Selecione AutoHome XYZ e pressione ENTER.

• O sistema encontrará a posição inicial para os eixos X e Y e Z. Isso precisa 
ser feito antes de qualquer peça ser modelada.

5. Se o sistema tiver ficado desligado por tempo suficiente para o forno esfriar, 
deixe o forno esquentar e estabilizar por pelo menos quatro horas antes de 
realizar as calibrações do sistema ou a modelagem de uma peça.

Símbolo Descrição

<E> Pressione ENTER para executar a linha de 
comando. (O cursor “>” precisa estar na mesma 
linha.)

<E>.. Pressione ENTER para executar a linha de 
comando. Também o leva para outro menu.

".." Informa que essa linha é uma mudança de menu. 
Isso implica que você poderá retornar sem 
executar um comando.

":" Indica que esse valor da linha de comando muda. 

" = " O valor exibido na linha de comando pode ser 
alterado pelo usuário. 

" * " Indica que é uma linha de comentário. (O símbolo 
é exibido no início da linha.)

(!) Exibido no final da linha na fila de tarefas ou na fila 
de amostra. Indica material insuficiente disponível; 
tipo errado de material carregado ou ponta 
incorreta instalada. Selecione a linha e pressione 
<.> (tecla de ponto) para mostrar os detalhes.

" ! ! " Exibido no início da mensagem de Aviso.

C As temperaturas são exibidas somente em graus 
Celsius.
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Desligando o sistema

Para desligar o sistema, pressione o botão vermelho (Figura 4-1).

• As luzes do forno apagam.

• Após alguns minutos, uma série de mensagens de desligamento pisca na tela.

• A tela exibirá: Agora é seguro desligar o sistema (Now it is now 
safe to turn off your system).

• Após alguns minutos, a luz verde no painel começa a piscar.

Tarefas de modelagem básicas
Antes de executar uma tarefa

Para executar uma tarefa, você precisa enviar um arquivo de tarefa à impressora 
do aplicativo Insight instalado na estação de trabalho. As tarefas são enviadas em 
formato CMB e colocadas na fila de tarefas (armazenadas no disco rígido do 
sistema). O título do arquivo CMB contém as informações básicas da tarefa 
processada (tipo de material, quantidade aproximada de material exigido para a 
modelagem, tipo de ponta etc.) Essas informações são usadas para verificar a 
compatibilidade da tarefa com a configuração do sistema. 

Para obter informações sobre como usar o Insight, consulte “Operação Insight” 
na página 5-1. 

Para obter detalhes sobre como o sistema usa as informações do arquivo, consulte 
“Sistema smartSpool” na página 3-18.

1. Prepare o sistema:

A. Ligue o sistema.

B. Coloque uma nova chapa de construção.

Aviso: Devido ao UPS, a alta tensão está presente no sistema 
com o cabo de alimentação desconectado.

Cuidado: Não desligue os sopradores antes de cinco minutos 
ou poderão ocorrer danos ao sistema.

Observação: Se você desconectar o sistema, o cabeçote e os 
sopradores do forno no sistema continuarão a operar o UPS 
por aproximadamente cinco minutos. O único modo de 
desligar os sopradores é desligar o UPS. 

Observação: Espere sempre pelo menos cinco minutos antes 
de ligar o sistema novamente.
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a. Retire o plástico dos dois lados da nova chapa de construção.

b. Arrume a chapa de construção na placa. 

• Assegure-se de que a chapa se sobreponha ao anel O igualmente em 
todos os lados e que a chapa fique contra seus apoios. 

• Se o forno estiver quente, a chapa de construção ficará empenada 
quando colocada sobre a mesa de construção. À medida que a chapa 
de construção esquenta, ela alisa e adere à placa. Poderá ser necessário 
fazer algum ajuste na chapa para vedá-la contra a mesa de construção.

c. Verifique o valor no manômetro de vácuo (localizado no canister). 

• O valor do vácuo deverá ser de -15 Hg ou superior (mais negativo) 
antes de modelar uma peça.

• O sistema deverá deter esse nível de vácuo por cerca de cinco 
minutos.

C. Se pontas novas tiverem sido instaladas, execute “Calibração Zero 
automática da Bandeja Z” na página 6-1 e “Calibração automática Ponta-
a- Ponta (Ajuste AutoCal da ponta)” na página 6-2.

D. Assegure-se de que o modelo ativo e o canister de suporte tenham 
filamentos carregados no cabeçote (LED aceso em verde estável). 

E. Assegure-se de que o filamento carregado coincida com as exigências de 
material do arquivo CMB. Mude o tipo de material se necessário (consulte 
“Materiais e pontas de modelagem” na página 3-7).

F. A tela de exibição avisa se há erro de material.

Aviso: Use o equipamento de segurança correto ao lidar com 
itens dentro do forno. As superfícies na câmara de modelagem 
podem estar muito quentes. 

Observação: Use sempre uma chapa de construção nova ao 
realizar uma tarefa. A chapa de construção destina-se a uso 
único. Não vire a chapa de construção e a coloque na placa. Os 
resíduos de material na folha podem grudar na mesa de 
construção e interferir com o vácuo na chapa de construção.

Observação: Usar chapas de construção que não as fornecidas 
pela Stratasys pode ter impacto sobre a qualidade da peça e a 
confiabilidade do sistema. 

Observação: As peças ABS e PC usam uma chapa de 
construção limpa. As peças PPSF e Ultem* 9085 usam chapa 
de construção da cor âmbar. As peças de Nylon 12 usam chapa 
de construção tingida de verde. 
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G. Assegure-se de que a escova de limpeza de pontas e as pontas estejam 
limpas.

H. Esvazie o compartimento de purga.

I. Se estiver usando Resfriamento Automático (Auto-Cool Down) ou Modo 
de Economia de Energia (Energy Saver) ou se o tipo de material tiver 
mudado, deixe o forno esquentar e estabilizar por pelo menos quatro 
horas.

2. Modifique as opções da impressora:

A. Unidades de exibição – escolha polegadas ou unidades métricas. Consulte 
“Unidades do display” na página 4-34 para obter mais informações.

B. Colocação pelo usuário na mesa de construção (User placement on platen) 
– permite escolher a localização de modelagem da peça. Consulte 
“Localização da modelagem da peça” na página 4-34 para obter mais 
informações.

C. Escolha uma opção de controle de temperatura. Consulte “Controle de 
temperatura do forno” na página 4-38 para obter mais informações.

Selecionar uma tarefa para modelar
1. No menu principal, selecione Tarefa a modelar (Build Job) e pressione 

ENTER.

2. Selecione uma das opções de tarefa a realizar:

A. Trabalhar com a próxima tarefa (Build Next Job)

• Seleciona a primeira tarefa na fila de tarefas para modelagem.

B. Trabalhar com a última tarefa (Build Last Job) – Trabalha com 
última tarefa concluída.

• A tarefa anterior a ser realizada pelo sistema será selecionada.

• Se a tarefa anterior não existir, a tela mostrará Sem tarefa anterior 
(No Previous Job).

>Build Job..
 Operator Control..
 Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16

>Build Next Job:  motor housing <E>
 Build Last Job:  rotor <E>
 Show Job Queue..                   (6 Jobs)
 Show Sample Job Queue..
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C. Exibir fila de tarefas (Show Job Queue).

• A fila de tarefas é exibida.

• Posicione o cursor na frente de uma tarefa específica na fila.

• Pressione ENTER para selecionar uma tarefa a realizar.

• Para obter mais informações sobre a fila de tarefas, consulte 
“Trabalhando com as filas de tarefas” na página 4-32.

D. Exibir fila de tarefa de amostra (Show sample job queue).

• A fila de tarefas de amostra é exibida.

• Posicione o cursor na frente de uma tarefa específica na fila de tarefas 
de amostra.

• Pressione ENTER para selecionar uma tarefa a realizar.

• Para obter mais informações sobre a fila de tarefas de amostra, 
consulte “Trabalhando com as filas de tarefas” na página 4-32.

3. Se a opção Colocação pelo usuário na mesa de construção (User 
Placement on Platen) estiver definida como NÃO (NO) (padrão do 
sistema), a modelagem da peça será iniciada (um ajuste automático para Zero 
da Bandeja Z poderá ser realizado, dependendo do status da impressora ou 
das configurações).

4. Se a opção Colocação pelo usuário na mesa de construção (User 
Placement on Platen) for definida como SIM (YES), serão oferecidas as 
seguintes opções: 

A. Selecione Caixa de limitação de demonstração (Demo Bounding 
Box) ou Localizar início da peça (Locate Part Start) para exibir 
ou mudar a localização inicial da modelagem da peça.

B. Selecione Continuar.. (Continue..) para iniciar a modelagem da 
peça.

Observação: Para obter mais informações sobre a opção de 
colocação pelo usuário na mesa de construção, consulte 
“Unidades do display” na página 4-34.

>Locate Part Start..
 Demo Bounding Box
 Continue..
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Avisos sobre a tarefa a realizar
Se o sistema detectar um problema que poderá afetar uma tarefa de modelagem, 
ele exibirá um dos seguintes avisos:

1. O cabeçote foi substituído (Head has been changed). 
Aconselhável fazer a calibração (Consider tip calibration). 

• Indica que um novo cabeçote foi instalado. 

• Execute e verifique a calibração da peça antes de as tarefas serem 
executadas. Consulte “Ajuste do desvio das pontas XY e Z - Início 
manual” na página 6-10.

2. Substituir canister de modelagem (ou Suporte) no ABS (Change 
model [or Support] Canister to ABS)(ou outro material)..

• Indica uma divergência entre o material carregado e o material para o 
qual o arquivo de peça (CMB) foi processado.

• Substitua o canister de material sinalizado pelo tipo correto.

3. Precisa de mais material de modelagem (ou Suporte)(Need More 
Model) (or Support) (9.1 mais)..

• O material total disponível é menor do que a quantidade estimada de 
peças (arquivo CMB).

• Se o sistema ficar sem material antes da conclusão da peça, o sistema 
interromperá a operação até que o material seja adicionado.

• Substitua o canister de material de suporte.

4. Precisa que as duas caixas estejam presentes (ou 4 para 
sistemas com 4 canisters) (Need both [or 4 for 4-bay system] 
canisters present..)

• Indica que pelo menos um canister em operação não possui material 
carregado para o modo Pronto (Ready) (LED piscando em verde).

• A operação do sistema não ficará significativamente comprometida por 
essa condição. O circuito da secadora de ar opera de modo mais eficiente 
quando todos os canisters estão em modo Pronto (Ready).

• Instale as canisters para o modo Pronto (Ready) para todos os canisters 
operacionais.

5. Substituir ponta da impressora (ou suporte) pela T12 (Replace 
Model [or support] tip with T12..)

• Indica uma divergência entre a ponta instalada e a ponta para qual o 
arquivo da peça (CMB) foi processado.

• Instale a ponta correta.
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6. Substituir ponta da impressora (ou suporte) gasta (Replace Worn 
Model [or Support] Tip..)

• O sistema rastreia a quantidade de material extrudado através de uma 
ponta. O sistema emitirá esse aviso quando o desempenho de uma ponta 
começar a ficar comprometido. (A previsão da vida útil da ponta é um 
valor estimado. Muitos fatores contribuem para a vida útil real da ponta 
além da quantidade de material extrudado. A vida útil real da ponta 
poderá diferir da vida útil prevista.) 

• Substitua a ponta para a qual o aviso foi emitido.

7. Incompatibilidade de material de modelagem/suporte (Model / 
Support Mat’l Incompatibility)..

• Os materiais de modelagem e de suporte não são de tipos compatíveis.

• Carregue o material correto.

8. Vácuo não está presente - Favor verificar a chapa de construção 
(Vacuum not present - Please check build sheet)

• O vácuo está abaixo do valor mínimo para a operação do sistema.

• Corrija a condição – frequentemente o resultado de uma chapa de 
construção posicionada incorretamente.

9. Continuar.. (Continue..)

• Você pode escolher ignorar e "Continuar" a operação, mas a qualidade da 
modelagem da peça será imprevisível.

• Um aviso gerado por um erro de compatibilidade do material de 
modelagem/suporte ou de um valor de vácuo incorreto não pode ser 
ignorado.

Informações disponíveis durante o trabalho de modelagem
As informações a seguir são exibidas enquanto se executa uma tarefa:

• 1ª linha: O nome da tarefa de modelagem.

• 2º linha: O tempo decorrido e o tempo de operação total estimado – exibidos 
em horas e minutos.

• 3ª linha: O tipo de material e a quantidade total de material estimada para a 
tarefa. O modo de modelagem também será exibido.

* Job: motor housing (Building)
* Build Time: 0:01 hr of 0:02 hr
* PC 0.1 in3 PC_S 0.1   Mode:Normal
> Modeler Status..      0.010 of 0.950 in
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• 4ª linha: A altura atual da tarefa e a altura Z final da tarefa.

Pausando ou abortando uma tarefa
1. Durante a modelagem de uma peça, a operação do sistema pode ser 

interrompida:

A. Automaticamente (o canister fica sem material, falha detectada etc.).

B. Manualmente – pressione e mantenha pressionada a tecla PAUSA 
(PAUSE) no painel do operador por 2 a 3 segundos.

2. Quando o sistema for direcionado para uma pausa: 

A. O caminho da ferramenta atual será completado.

B. A bandeja Z será ligeiramente abaixada.

C. O cabeçote será estacionado.

D. A tela do usuário mudará para indicar a condição de pausa.

3. No modo Pausa, você pode fazer as seguintes escolhas:

• Retomar a modelagem (Resume Build) – o sistema retoma a modelagem de 
uma peça. Se a porta do forno, a porta superior ou o compartimento superior 
estiverem abertos ou se não houver vácuo, a tela exibirá Não é possível 
retomar a operação (Ajuda) (Can’t Resume [Help]).

• Status da impressora (Modeler Status) – Exibe o status da tarefa e o 
status do canister.

• Controle do operador (Operator Control) – Destrava a porta/
compartimento superior, limpa as pontas, troca os materiais (incluindo 
carga/descarga e a remoção/instalação do canister), move o cabeçote ou 
move a mesa de impressão Z.

• Abortar tarefa (Abort Job) – Aborta a tarefa atual.

Observação: Pressione ENTER para ir para a tela de status do 
sistema (consulte “Status do sistema” na página 4-35).

Observação: Se ocorrer uma pausa automática, pressione a 
tecla AJUDA (HELP) para exibir a causa.

*  Job: clip4 
>Resume Build <E>
 Modeler Status..
 Operator Control..

            (Paused)
| Abort Job..
| Auto Cool:  OFF
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• Resfriamento automático (Auto-Cool) – A configuração do resfriamento 
automático somente pode ser  alterada para a tarefa atual. Consulte “Controle 
de temperatura do forno” na página 4-38 para obter mais informações.

Após executar uma tarefa

1. O sistema executa as seguintes ações:

A. A bandeja Z é abaixada e o cabeçote estacionado.

B. Se o Resfriamento Automático estiver ativado, o forno esfriará 
automaticamente até a temperatura de standby. Consulte “Controle de 
temperatura do forno” na página 4-38 para obter mais informações.

C. A tela exibirá Concluído (Done) e pedirá que você retire a peça do forno. 

D. Se a modelagem tiver terminado anormalmente, pressione AJUDA 
(HELP) para listar as razões para o encerramento.

2. Retire a peça do sistema.

A. Abra a tampa do forno.

B. Empurre para cima a extremidade da chapa de construção para liberar a 
garra do vácuo.

C. Remova a chapa de construção da placa.

D. Remova os detritos que possam ter caído na placa – use aspirador ou uma 
escova macia.

3. Cuidadosamente retire a peça da chapa de construção.

• Se a peça não se soltar facilmente, use um raspador de metal incluído no 
seu kit de inicialização para remover cuidadosamente a peça da chapa.

Aviso: Use o equipamento de segurança correto ao lidar com 
itens dentro do forno. As superfícies na câmara de modelagem 
podem estar muito quentes. 

Observação: Se o Resfriamento Automático estiver ativado, 
deixe o forno esfriar até a temperatura de standby, antes de 
retirar a peça.

Cuidado: Não tente remover uma peça da chapa de 
construção enquanto a chapa estiver na placa. Isso pode 
danificar a placa ou pode ocorrer o desnivelamento d placa.

Cuidado: Tome muito cuidado ao limpar a placa. Se estiver 
usando uma escova, escove longe da porta de vácuo no centro 
da plataforma. Se os detritos caírem na porta de vácuo, isso 
poderá resultar em perde de vácuo, resultando em aderência 
ruim da folha de construção durante a modelagem.
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• A chapa de construção destina-se a uso único. Não vire a chapa de 
construção e a coloque na placa. Os resíduos de material na folha podem 
grudar na mesa de construção e interferir com o vácuo na chapa de 
construção.

4. Pressione ESCAPE para retornar ao menu principal.

5. Remova os suportes da peça completada.

Removendo os suportes
Material de suporte quebrável

O material do PC usa materiais de suporte quebráveis, chamados BASS. Esse 
material precisa ser removido manualmente.

Remova o material de suporte cuidadosamente. O material deverá se quebrar 
com relativa facilidade. Se necessário, use alicates de pontas finas, sondas, uma 
faca Exato ou um perfurador para remover os suportes. Tenha muito cuidado 
com as seções da peça que são frágeis ou finas.

Material de suporte solúvel
O material de suporte solúvel é usado com materiais ABS-M30, ABS-ESD7 e 
PC-ABS. Depois de modelar a peça, você pode retirar os suportes usando um 
tanque Ultrassônico ou de Circulação contendo uma solução de água e solução 
solúvel WaterWorks. 

Para obter mais informações sobre WaterWorks, consulte o Guia do usuário do 
WaterWorks localizado na extranet do cliente da Stratasys.

Material de suporte para peças PPSF
Remover os suportes das peças PPSF exige um processo de remoção de 
suporte ligeiramente diferente do que com ABS ou PC, que usa suportes 
BASS. Com PPSF, a camada da interface do suporte (a camada que está 
em contato com a peça) pode ser puxada ou removida da peça mais fácil 
se a peça estiver quente; o calor a torna flexível e menos quebradiça.

Aviso: Use luvas de proteção e óculos de COURO (fornecidos 
no kit de inicialização) ao remover materiais de suporte 
quebráveis

Observação: Remova a peça da chapa de construção PPSF 
assim que possível após retirá-la do forno.
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Remova os suportes imediatamente após a peça ter sido modelada. Se não 
puder remover os suportes imediatamente, reaqueça a peça entre 160 °C e 
220 °C (320 °F a 428 °F). Você pode usar o forno modelador ou outro forno 
que possa alcançar as temperaturas necessárias para reaquecer a peça. 

A dificuldade para remoção do suporte é baseada no seguinte: o tamanho 
da peça, quantidade de suportes, estilo do suporte e a temperatura do 
suporte. A Stratasys recomenda remover os suportes na seguinte ordem:

1. Base

2. Estruturas

3. Seções horizontais finas

4. Ao redor das peças menores

5. Superfícies de suporte de ângulo

6. Seções grandes

Observação: Remover os suportes de duas ou mais peças por 
vez é mais eficiente ao reaquecer as peças. Você pode remover 
os suportes de uma peça enquanto as demais são aquecidas.

Observação: Se as estruturas de suporte se tornarem 
quebradiças ou difíceis de remover, reaqueça a peça no forno.
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Material, canisters e pontas do liquefator
Descarregando o material das pontas do liquefator

1. Assegure-se de que o sistema esteja em modo Pausa (Pause) ou Ocioso 
(Idle).

2. No menu principal, selecione Controle do operador (Operator Control) 
e pressione ENTER.

3. Selecione Carregar/descarregar material (Looad/Unload Mtl).. e 
pressione ENTER.

4. Selecione Descarregar material (Unload Material).. e pressione 
ENTER.

5. Selecione o canister/material a ser descarregado e pressione ENTER.

• O calor aquece até a temperatura de descarga e o LED do compartimento 
pisca rapidamente em verde.

Observação: Se estiver mudando para um tipo de material 
diferente ou trocando as pontas, siga o procedimento descrito 
em “Substituindo as pontas ou o tipo de material” na 
página 4-24.

Observação: O descarregamento do filamento dos liquefatores 
é feito somente em modo de Pausa ou Ocioso, não em 
operação. 

 Build Job..
>Operator Control..
 Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16

 Unlock Door <E>
>Load/Unload Mtl..
 Change Tips/Mtl..

| Calibrate..
| Temp Control..
| Move Head/Stage..

 Load Material..
>Unload Material..
 Material Status..
 Unplug Tips..

 M1L:PPSF 92.0 in3 (Ready)
>M2L:PC 91.6 in3 <E> (Loaded)
 S1L:PC_S 92.3 in3 (Ready)
 S2L:PPSF_S 41.4 in3 (Ready)
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• Os motores de acionamento do cabeçote e o motor de acionamento do 
canister giram no sentido inverso. O material é empurrado para trás pelo 
cabeçote cerca de 4-6 polegadas (102-152 mm).

• A temperatura do cabeçote diminui até a temperatura de standby e o LED 
do canister pisca em verde mais devagar (a mesma taxa de piscamento 
usada para indicar a condição de Pronto do canister).

• A tela exibirá *AtHead para o material descarregado.

6. Substitua o canister. Consulte “Removendo os canisters” na página 4-15, 
“Instalação do canister” na página 4-16 e “Manuseando/armazenando os 
canisters” na página 4-23.

Removendo os canisters
1. Removendo um canister vazio

A. Levante e retire o bloco de acionamento do canister, levantando a 
alavanca do bloco de acionamento.

B. Empurre a caixa para fora do compartimento.

• Haverá uma peça de material de aproximadamente 2 polegadas 
(50,8 mm) de comprimento que se estende além do orifício de saída do 
filamento. Ao remover um canister de suporte SR20, essa peça poderá se 
quebrar quando o canister for removido. Assegure-se de que a peça 
quebrada caia para fora do bloco de acionamento. Se necessário, remova a 
entrada do bloco de acionamento para retirar essa peça de material.

2. Removendo um canister usadp parcialmente (consulte a Figura 4-3 para os 
números dos itens indicados).

A. Descarregue o filamento dos liquefatores (consulte “Descarregando o 
material das pontas do liquefator” na página 4-14).

B. Após Descarga completada (Unload Complete) ser exibida no painel 
do usuário, abra a porta do canister com seletor rotativo (item 3).

C. Reinsira a gaxeta de espuma quadrada (item 7A) na porta com seletor 
rotativo.

Observação: Para alguns materiais (isto é, SR20), a purga da 
ponta é realizada antes de o material ser descarregado do 
liquefator.

Observação: Os canisters vazios têm volume pequeno e 
inutilizável de material restante. A sobra de material permite 
tolerâncias de fabricação e assegura que a Autocomutação 
funcione corretamente.
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D. Abra a tampa com seletor rotativo.

E. Levante e retire o bloco de acionamento do canister, levantando a 
alavanca do bloco de acionamento.

F. Retire IMEDIATAMENTE o canister do compartimento (dentro de dez 
segundos após levantar a alavanca do bloco de acionamento).

a. Quando a alavanca do bloco de acionamento é levantada, o motor do 
bloco de acionamento roda em sentido inverso e o material é ejetado 
do sistema.

b. O material em excesso se acumula no compartimento do motor de 
acionamento vazio.

c. Ao final da saída do filamento, o filamento presente muda e o motor 
de acionamento do canister desliga.

G. Corte o filamento com a parte superior do bocal do canister.

H. Remova o plugue de plástico do seu local de armazenamento (item 6B) e 
insira-o no orifício de saída do filamento do bocal do canister (item 4 e 
6A).

I. Empurre o filamento restante do bloco de acionamento e descarte todo o 
material acumulado no compartimento de acionamento. 

J. Para instalar o canister, consulte “Instalação do canister” na página 4-16.

Instalação do canister
1. Instale o canister (consulte a Figura 4-3 para os números dos itens indicados).

A. Para canisters novos, retire a fita de vedação (item 1) na lateral da caixa.

B. Remova e descarte o plugue antirrotação (item 2).

C. Vede novamente o orifício da caixa com a fita de vedação reutilizável 
pressionando-a firmemente contra o canister para estabelecer a vedação 
contra entrada de ar.

Cuidado: Retire IMEDIATAMENTE o canister do 
compartimento após levantar a alavanca do bloco de 
acionamento. Um atraso poderá permitir que o filamento seja 
forçado para dentro do canister. Se o filamento for forçado 
para dentro do canister, o cruzamento do rolamento poderá 
ocorrer, tornando toda a caixa inutilizável.

Cuidado: Descarte o material empurrado do sistema. Não 
tente rebobinar o material no canister. Se o filamento for 
forçado para dentro do canister, o cruzamento do rolamento 
poderá ocorrer, tornando toda a caixa inutilizável.
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D. Segure o canister pelo bocal de plástico (item 4). 

E. Instale o canister na extremidade do compartimento – não empurre a 
canister totalmente no compartimento.

F. Remova o plugue de plástico (6A) na parte superior do bocal.

G. Desligue o plugue de plástico no slot de armazenamento (6B).

H. Para canisters novos, prepare o filamento (5) para carregamento:

a. Abra a porta com seletor rotativo (3) na frente do canister.

b. Corte o filamento abaixo da sua dobra de modo que a extremidade do 
filamento seja pressionada contra a saída superior do filamento do 
bocal.

c. Feche a porta com seletor rotativo (não retire o centro de espuma da 
gaxeta ainda).

I. Empurre o canister todo o percurso para dentro do compartimento da 
canister.

Cuidado: Não remova a tampa de plástico até estar pronto 
para pré-carregar o filamento no bloco de acionamento.

Observação: A extremidade de corte do filamento precisa ser 
quadrada.
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Figura 4-3: Instalação do canister

Legenda para a Figura 4-3

J. Abaixe o bloco de acionamento do filamento no canister empurrando a 
alavanca do bloco de acionamento da canister. (Figura 4-4)

• Verifique se o acionamento do filamento está alinhado com a saída do 
filamento.

• O LED está APAGADO nesse momento.

Item Descrição Item Descrição

1 Fita de vedação 6A Plugue de plástico (posição de 
vedação)

2 Plugue 
antirrotação

6B Plugue de plástico (posição 
acondicionada)

3 Porta com seletor 
rotativo

7A Gaxeta de espuma (posição 
de vedação)

4 Bocal do canister 7B Gaxeta de espuma (posição 
acondicionada)

5 Filamento

1

2

3 6A
5

6B

7B

7A

4
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• Após cerca de cinco segundos, o chip SmartSpool é lido pelo sistema e 
o motor do bloco de acionamento começa a girar.

K. Realize este procedimento: “Pré-carregue o filamento nas rodas de 
acionamento” na página 4-19.

Figura 4-4: Pré-carregamento do filamento

2. Pré-carregue o filamento nas rodas de acionamento

A. Abra a porta com seletor rotativo.

B. Remova a gaxeta de espuma quadrada do interior da porta com seletor 
rotativo. (Figura 4-3)

C. Grude s gaxeta no canister.

• A gaxeta de espuma quadrada evita que a porta com seletor rotativo 
se mova. 

• A gaxeta somente pode ser removida quando o canister estiver no 
sistema.

• A gaxeta é reutilizável se o canister for ser guardado.

D. Coloque o filamento no mecanismo de acionamento do filamento 
pressionando-o para baixo no seletor rotativo. (Figura 4-4)

Alavanca do bloco 
de acionamento

Filamento

Seletor rotativo do 
filamento

Rodas de 
acionamento 
do filamento

Interruptor 
de alimen-
tação pre-
sente no 
filamento
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E. Gire a roda até sentir que o motor de acionamento do filamento puxou o 
filamento.

• O filamento precisa avançar cerca de 2 polegadas (50,8 mm) para 
alcançar as rodas de acionamento do motor.

F. O sistema completa automaticamente a pré-carga do filamento. 

• O motor de acionamento avança o filamento até ele fazer contato com 
o interruptor presente do filamento. 

• O motor de acionamento para e o LED fica verde e piscando. 

G. Abra a tampa com seletor rotativo.

H. Carregue o material no cabeçote (consulte “Carregando o material das 
pontas do liquefator” na página 4-20).

Carregando o material das pontas do liquefator

1. Assegure-se de que o sistema esteja em modo Pausa (Pause) ou Ocioso 
(Idle).

2. No menu principal, selecione Controle do operador (Operator Control) 
e pressione ENTER.

Cuidado: Assegure-se de que a porta com seletor rotativo 
esteja fechada após o pré-carregamento do filamento ter sido 
concluído.

Observação: Se estiver mudando para um tipo de material 
diferente ou trocando as pontas, siga o procedimento descrito 
em  “Substituindo as pontas ou o tipo de material” na 
página 4-24.

Observação: O carregamento do filamento nos liquefatores é 
feito somente em modo de Pausa ou Ocioso, não durante a 
operação.

Cuidado: Se o tipo de material mudar, as pontas precisam ser 
substituídas.

 Build Job..
>Operator Control..
 Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16
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3. Selecione Carregar/descarregar material.. (Load/Unload Mtl..) e 
pressione ENTER.

4. Selecione Carregar material.. (Load Material..) e pressione ENTER.

5. Selecione o material a ser carregado e pressione ENTER. (O <E> indica os 
canisters que você selecionou.)

A. O calor aquece até a temperatura de operação do material (Automático – 
com base nos dados do SmartSpool). Essa etapa também define a 
temperatura do forno para o valor correto para o material que está sendo 
carregado.

B. O motor de acionamento do canister liga para empurrar o filamento até o 
liquefator.

C. Quando o filamento alcança o cabeçote (leva de 2 a 4 minutos), ele entra 
na ponta do liquefator e a ponta purga uma pequena quantidade de 
material.

D. Uma carga bem-sucedida é indicada por um LED aceso em verde estável. 
Uma carga completa e o ciclo de purga deverão demorar menos de cinco 
minutos.

 Unlock Door <E>
>Load/Unload Mtl..
 Change Tips/Mtl..

| Calibrate..
| Temp Control..
| Move Head/Stage..

>Load Material..
 Unload Material..
 Material Status..
 Unplug Tips..

Observação: Os materiais de modelagem e de suporte 
precisam ser compatíveis. Se o material selecionado for 
incompatível com o material carregado, ocorrerá um erro de 
material carregado. O material selecionado não será 
carregado.

>M1L:PPSF 92.0 in3 <E> (Ready)
 M2L:PC 91.6 in3 (Loaded)
 S1L:PC_S 92.3 in3 (Loaded)
 S2L:PPSF_S 41.4 in3 <E> (Ready)

Observação: Para alguns materiais (ou seja, SR20), a ordem 
das etapas A e B é invertida.
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Autocomutação do canister

1. A autocomutação permite deixar uma peça longa ser modelada sozinha.

2. Quando um canister ativo fica vazio:

A. O sistema interrompe a operação e o acionamento do canister retira 
automaticamente o material residual do sistema.

B. O canister cheio é pré-carregado e então o material é carregado no 
cabeçote. A tarefa de modelagem é automaticamente retomada.

3. Enquanto a autocomutação está ocorrendo, o painel do operador exibirá:

• Não é exigida nenhuma interação do usuário.

• A autocomutação demora cerca de cinco minutos.

4. Se você pressionar a tecla Pause durante a autocomutação, o sistema 
permanecerá em modo de pausa após a autocomutação ter sido concluída.

• Você precisará selecionar Retomar (Resume) na tela para continuar a 
operação.

5. Se ocorrer um erro durante o processo de autocomutação, o sistema 
permanecerá em modo de pausa.

• Pressione a tecla AJUDA (HELP) para determinar a causa do erro. 

• Assim que o erro for solucionado, selecione Retomar (Resume) na tela 
para continuar com a tarefa de modelagem.

Observação: Incluída como parte da opção do sistema com 
4 caixas. Não disponível com o sistema de duas caixas padrão.

Observação: Se o material a ser carregado não for o mesmo 
que ele está substituindo, ocorrerá um erro de material 
carregado. A autocomutação não ocorrerá e o sistema entrará 
em modo de Pausa.

* Auto Changing Material*
* On Model Head               *
    Please Wait .........
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Manuseando/armazenando os canisters

1. Cada canister contém 92 pol.3 (1510 cc) de material de filamento. O canister 
também contém material dissecante para absorver a umidade. 

2. Uma tampa de plástico removível e uma porta com seletor rotativo fornecem 
vedação contra entrada de ar para manter a umidade fora do canister 
enquanto armazenada.

3. Se um canister contendo material for removido do sistema ou permanecer no 
sistema em estado não pronto (LED apagado), ele deverá ser armazenado 
conforme segue (consulte a Figura 4-3 para ver os números dos itens de 
referência): 

A. Abra a porta com seletor rotativo (item 3) e insira a gaxeta de espuma 
quadrada (item 7A) (armazenada no canister - item 7B) no local da porta 
com seletor de metal.

B. Feche a porta com seletor rotativo. Assegure-se de que esteja 
completamente fechada.

C. Remova a tampa de plástico do seu local de armazenamento (item 6B) e 
insira-a no orifício de saída do filamento do bocal do canister (item 4 e 6A).

D. Armazene os canisters na posição vertical; não as deite.

Cuidado: A forma como os canisters do material são 
manuseados e armazenados tem um impacto direto na 
qualidade da peça modelada. Assim como a maioria dos 
plásticos, o filamento dentro dos canisters pode absorver 
umidade. A umidade do filamento gera uma qualidade ruim 
da superfície do modelo.

Cuidado: Assegure-se de inserir a gaxeta de espuma 
quadrada sob a porta com seletor rotativo e coloque a tampa 
de plástico sobre o orifício de saída do filamento quanto 
armazenar o canister. Em menos de uma hora, em um canister 
não vedado, o filamento pode absorver umidade suficiente 
para se tornar inutilizável.

Observação: Quando o filamento está em estado pronto ou em 
estado carregado (LED verde piscando ou LED verde estável) 
e a porta do canister estiver fechada, o sistema do secador de 
ar do sistema purga constantemente a umidade do canister.
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Substituindo as pontas ou o tipo de material 

1. Limpe o forno e o conjunto de lavagem da ponta. 

2. Inspecione o conjunto de lavagem da ponta (consulte “Limpe/inspecione o 
conjunto de lavagem da ponta” na página 7-5).

3. No menu principal, selecione Controle do operador (Operator Control) 
e pressione ENTER.

4. Selecione Substituir pontas/material.. (Change Tips/Matl..) e 
pressione ENTER.

• O menu Substituir pontas/material (Change Tips/Mtl.) foi desenhado 
para orientá-lo durante as etapas necessárias para completar a troca do 
tipo de material ou o procedimento de substituição de uma ponta. 

• Selecione cada etapa na sequência, da parte superior até a inferior, dentro 
de cada tela do menu exibida. 

• Pule as etapas apenas se não estiverem relacionadas ao procedimento que 
está sendo realizado (uma ponta poderá ser substituída sem troca do tipo 
de material; a troca do tipo de material sempre será acompanhada pela 
substituição da ponta).

• Algumas etapas não são selecionáveis - indicadas por um * precedendo o 
número, ou seja, *2, *3. Eles são fornecidas como conveniência para 
orientá-lo através do procedimento na sequência adequada das etapas. 

Observação: Se estiver substituindo as pontas ou por um tipo 
de material diferente, a interface do usuário terá uma seleção 
de menu que o guiará ao longo do processo.

Cuidado: Se o tipo de material mudar, as pontas precisam ser 
substituídas.

Observação: Os resíduos dos materiais com temperatura mais 
baixa podem derreter e pingar nas peças com temperatura 
mais alta se a limpeza for negligenciada.

 Build Job..
>Operator Control..
 Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16

 Unlock Door <E>
 Load/Unload Mtl..
>Change Tips/Mtl..
 Calibrate..

| Temp Control..
| Move Head/Stage..
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5. Selecione Descarregar material e suporte.. (Unload Material and 
Support..) e pressione ENTER.

• O calor aquece até a temperatura de operação do material e o LED do 
canister pisca rapidamente em verde.

• Assim que a temperatura necessária é alcançada, os motores de 
acionamento do cabeçote e o motor de acionamento do canister giram em 
no sentido inverso. O material é empurrado para trás pelo cabeçote cerca 
de 4-6 polegadas (102-152 mm).

• A temperatura do cabeçote diminui até a temperatura de standby e o LED 
do canister pisca em verde mais devagar (a mesma taxa de piscamento 
usada para indicar a condição de Pronto do canister).

6. Se estiver mudando para um tipo de material diferente, siga o procedimento 
descrito em “Removendo os canisters” na página 4-15 e “Instalação do 
canister” na página 4-16.

7.  Se as pontas do liquefator precisarem ser trocadas:

A. Abra a porta superior e o compartimento superior.

B. Instale o cabeçote na abraçadeira de manutenção do cabeçote (consulte 
“Suporte de manutenção do cabeçote” na página 3-6).

C. Solte os dois parafusos de fixação que prendem cada uma das pontas do 
liquefator no lugar. Remova as pontas.

Figura 4-5: Parafusos de retenção do liquefator

>Unload Model and Support.. <E>
 *2. Insert new canisters (if required)
 *3. Install tips
 Select Materials/Tips..

Aviso: Use sempre escadas aprovadas por OSHA ou CE para 
acessar a área sob o compartimento superior.

Parafusos de 
retenção do 
liquefator 
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D. Instale pontas novas no liquefator no cabeçote. Aperte os parafusos de 
retenção do liquefator. 

• Consulte “Pontas do liquefator e alturas das camadas” na página 3-8 
para a escolha da ponta e a compatibilidade do material.

Figura 4-6: Instalação da ponta

E. Retire o cabeçote da abraçadeira de manutenção do cabeçote e coloque-o 
de volta na torre. Aperte os dois parafusos de fixação que prendem o 
compartimento superior e a porta superior.

8. Escolha Selecionar material/pontas.. (Select Materials/Tips..). 

A. As informações do material são exibidas na linha superior da tela.

a. * M – indica a primeira metade da linha como informações do modelo.

b. É exibido o tipo de material de modelagem selecionado para 
carregamento no liquefator.

c. A informação do canister é fornecida entre dois colchetes, "[ ]".  "|" 
separa os compartimentos individuais.

• Os sistemas com dois canisters exibem informações para dois 
canisters; os sistemas com quatro canisters exibem informações para 
quatro caixas.

Observação: Assegure-se de que as pontas estejam totalmente 
inseridas no bloco do cabeçote antes de apertar os parafusos 
(Figura 4-6).

Observação: Assegure-se de que os tubos de filamento, o cabo 
umbilical e a mangueira de ar não estejam enrolados e estejam 
direcionados corretamente. 

  Unload Model and Support.. <E>
 *2. Insert new canisters (if required)
 *3. Install tips
>Select Materials/Tips..

Observação: A seleção de material para carregamento é feita 
no menu Revisar material para carregar.. (Review Materials to 
Load..).

Assegure-se de 
que a ponta 
esteja totalmente 
inserida no bloco.
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• R – Indica que o canister cheio é pré-carregado e pode ser selecionado 
para carregamento no liquefator.

• * – Indica que o canister de material está pré-carregado e é selecionado 
para carregamento no liquefator. Se um material tiver sido 
descarregado do liquefator, mas o canister não tiver sido removido 
(somente a ponta substituída), o material ainda estará no cabeçote. Por 
padrão, esse é o canister "selecionado" para carregamento no 
liquefator – é exibido um asterisco (*) na tela para esse canister. 

• E – Indica que o canister instalado está vazio.

• Se o compartimento não tiver um canister, o espaço para as 
informações da caixa ficará vazio.

d. O tipo de material de suporte selecionado para carregamento no 
liquefator é exibido.

e. S* – Sinaliza a segunda metade da linha como informações do suporte.

B. Há disponíveis três itens do menu sequencial – Revisar materiais 
para carregar.. (Review Materials to Load..), Selecionar 
pontas (Select Tips) e Restaurar odômetros da ponta.. (Reset 
Tip Odometers..). 

a. Revisar materiais para carregar.. (Review Materials to 
Load..). São exibidas as informações do canister de materiais: tipo, 
quantidade restante e status. 

*M       PC  [R | * | * | R ]PC_S     S*
>Review Materials to Load..
 Select Tips <E>  T12  T12
 Reset Tip Odometers..

Observação: É recomendado que você selecione cada opção 
sequencialmente, da parte superior para inferior, dependendo 
das suas necessidades (uma ponta poderá ser trocada sem 
trocar o tipo de material; uma troca de tipo de material sempre 
será acompanhada pela substituição da ponta).

Observação: Uma vez que essa sequência de menus sempre 
presume que uma ponta foi substituída, a calibração do 
sistema precisa ocorrer antes de a modelagem da peça ser 
feita. A carga do material e a calibração do sistema estão 
disponíveis no menu Restaurar odômetros da ponta (Reset tip 
Odometers).
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i. Para selecionar um material, mova o cursor até a linha e pressione ENTER. O 
status do canister será exibido no canto direito da tela. 

• (*AtHead) – Indica que o material está carregado no cabeçote, mas não na 
ponta do liquefator (se o material tiver sido descarregado mas o canister 
não tiver sido removido do compartimento, o material retornará à ponta e 
permanecerá no cabeçote). Por padrão, esse é o material selecionado para 
carregamento na ponta. Não é possível selecionar um tipo de material 
diferente para carregamento naquela ponta, a menos que o canister do 
material *AtHead seja removido do sistema (fazendo com que o material 
seja esvaziado do sistema).

• <E> (Ready) – Indica que o material está pré-carregado e pode ser 
selecionado para carregamento na ponta do liquefator.

• (*Ready) – Indica que o material está na seleção atual para carregamento 
na ponta do liquefator.

• (None.) – Indica que o canister está instalado, mas não foi pré-carregado 
nas rodas de acionamento do compartimento do canister.

ii. Pressione MENU para retornar à tela anterior. Vá para o menu Selecionar 
pontas (Select Tips).

b. Selecionar pontas (Select Tips)

i. Mova o cursor para a linha Selecionar pontas (Select Tips).

ii. Pressione ENTER para alternar através das pontas disponíveis até que a 
exibição coincida com as pontas instaladas no sistema.

iii. Serão exibidas somente as pontas compatíveis com o material carregado.

iv. Vá para o menu Restaurar odômetros da ponta.. (Reset Tip 
Odometers..) .

>M1L:PPSF 92.0 in3 <E> (Ready)
 M2L:PC 91.6 in3 (*Ready)
 S1L:PC_S 92.3 in3 (*Ready)
 S2L:PPSF_S 41.4 in3 (None.)

Observação: Os materiais selecionados serão carregados como 
parte do último item neste menu sequencial: o item Restaurar 
odômetros da ponta (Reset Tip Odometers).

Cuidado: A impressora não pode detectar o tipo ou o tamanho 
das pontas instaladas. O operador precisa selecionar 
corretamente as pontas instaladas no menu Selecionar pontas 
(Select Tips). Se as pontas selecionadas no menu não 
coincidirem com as pontas instaladas, a qualidade da peça 
será afetada e ocorrerá entupimento no liquefator.

*M     PC  [R | * | * | R ]    PC_S      S*
 Review Materials to Load..
 Select Tips <E> T12 T12
>Reset Tip Odometers..
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c. Restaurar odômetros de ponta.. (Reset Tip Odometers..)

i. Mova o cursor para a linha da ponta que foi substituída.

ii. Pressione ENTER para restaurar o odômetro para zero (0.0).

• Se uma ponta for removida e precisar ser reinstalada depois, antes de 
restaurar o odômetro da ponta, registre a leitura exibida do odômetro. 
Armazene a leitura com a ponta que foi removida.

• Se forem instaladas pontas usadas para as quais as informações do 
odômetro anteriores estiverem disponíveis, insira a leitura armazenada 
da ponta usada (use as teclas de número e a tecla de decimais [.]) e então 
pressione ENTER.

iii. Se a chapa de construção precisar ser instalada, selecione Destravar porta 
(Unlock Door), pressione Enter e instale uma nova chapa de construção.

iv. Mova o cursor até a terceira linha do menu Restaurar odômetros da 
ponta.. (Reset Tip Odometers..) .

v. Se a colocação pelo usuário for definida como NÃO (NO) (o padrão do sistema 
é NÃO (NO)), a terceira linha será lida: Carregar e calibrar.. (Load and 
Calibrate..)

• Pressione ENTER.

vi. Se a colocação pelo usuário for definida como SIM (YES), a terceira linha será 
lida: Selecionar posição da peça para calibração.. (Select 
Calibration Part Position..)

a. Pressione ENTER.

>Reset Model in3  <E>  633.5 ()
 Reset Supp. in3  <E>  182.7 ()
 ----------
 Unlock Door   <E>

Observação: A escolha do menu exibida na terceira linha 
depende da localização da peça a ser modelada escolhida para 
o sistema. Para obter mais informações, consulte “Localização 
da modelagem da peça” na página 4-34.

 Reset Model in3  <E>  633.5 ()
 Reset Supp. in3  <E>  182.7 ()
>Load and Calibrate..
 Unlock Door  <E>

 Reset Model in3  <E>  633.5 ()
 Reset Supp. in3  <E>  182.7 ()
>Select Calibration Part Position..
 Unlock Door  <E>
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b. Faça as escolhas de instalação (Localizar início da peça.. [Locate 
Part Start..], Caixa de limitação de demonstração [Demo 
Bounding Box]); para obter mais informações, consulte “Localização da 
modelagem da peça” na página 4-34.

c. Então selecione Carregar e calibrar.. (Load and Calibrate..).

vii. Selecionar Carregar e calibrar.. (Load and Calibrate..) inicia a 
sequência de calibragem automática do sistema e carregamento de material. 

viii. O forno e a temperatura do forno precisam estabilizar. Os tempos de 
estabilização do forno para o material que você está trabalhando são listados 
na Tabela 4-1. 

Tabela 4-1: Tempo de estabilização do forno (em horas)

ix. O sistema executa a calibração automática Zero da bandeja Z.

 Locate Part Start..
 Demo Bounding Box  <E>
>Load and Calibrate..

*  Waiting h:mm to stabilize            *
** Actual  100 C Setpoint: 225 C       **
>Unlock Door <E>  |                     *
 Calibrate Immediately <E>

Temperatura 
atual do forno

Tipo de material sendo instalado

ABSi ABS-M30 ABS-ESD7 Nylon 12 PC-ABS PC
Ultem*
9085 PPSF

Temp. ambiente 4 4 4 4 4 4 8 8

ABS-M30, ABSi
Resfriamento 
automático

--- --- -- --- 4 4 6 6

ABS-ESD7 -- -- -- -- 4 4 6 6

Nylon 12 -- -- -- -- 4 4 6 6

PC-ABS 4 4 4 4 --- 4 6 6

PC 4 4 4 4 4 --- 4 4

Ultem* 9085 6 6 6 6 4 --- --- 6

PPSF 6 6 6 6 6 4 --- ---

Observação: Se houver falha na calibração automática Zero da 
bandeja Z, você precisará realizar este procedimento:  
“Calibração manual Zero da bandeja Z” na página 6-6. Você 
então terá que navegar nas telas para voltar a essa etapa.

*        Calibration Activity       *
               Please Wait ...
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x. O sistema executa a calibração automática de ponta a ponta.

xi. O sistema carrega o material de modelagem e o material de suporte.

xii. A peça de calibração está pronta. 

• Verifique a tarefa de calibração para as correções do ajuste/calibração da 
ponta. Consulte “Calibração de ajuste da ponta da bandeja Z e de XY” na 
página 6-2 para obter mais informações.

Observação: Se houver falha na calibração automática de 
ponta a ponta, você terá que executar a calibração 
manualmente (consulte “Calibração automática Ponta-a-Ponta 
(Ajuste AutoCal da ponta) - Início manual” na página 6-9). 
Você pode realizar manualmente a tarefa de calibragem 
mostrada em “Ajuste do desvio das pontas XY e Z - Início 
manual” na página 6-10.

*    Tip to Tip Calibration Activity    *
             Please Wait...

Observação: Se houver falha no carregamento do material de 
modelagem ou de suporte, carregue ou descarregue 
manualmente o material  (“Material, canisters e pontas do 
liquefator” na página 4-14 e “Carregando o material das 
pontas do liquefator” na página 4-20). Você então terá que 
navegar nas telas para voltar a essa etapa.

*Loading.     Please Wait...
*           Current   Setpoint
* Model   :  234°C   /  325°C
* Support :  234°C   /  325°C

Observação: Se houver falha na calibração, você terá que 
executar a calibração manualmente. Consulte  “Ajuste do 
desvio das pontas XY e Z - Início manual” na página 6-10.

*Job: Calibration Job            (Building)
*Build Time:  0:04 hr of 0:08 hr
*PC      0.1 in3  PC_S    0.0
>Modeler Status..   0.010 of 0.050 in
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Trabalhando com as filas de tarefas
1. Há duas filas de tarefas separadas disponíveis no 360mc/400mc: a fila de 

tarefa e a fila de tarefa de amostra. 

2. No menu principal, selecione Tarefa a modelar (Build Job) e pressione 
ENTER.

3. Selecione Mostrar fila de tarefa (Show Job Queue) ou Mostrar fila 
de tarefa de amostra (Show Sample Job Queue), e pressione ENTER. 

A. O menu Mostrar fila de tarefas (Show Job Queue) contém os 
arquivos baixados do aplicativo Insight na sua estação de trabalho do PC. 
(Para obter informações sobre o Insight, consulte “Operação Insight” na 
página 5-1.)

• Até quatro tarefas podem ser exibidas no painel do display.

• Se a fila de tarefas contiver mais de quatro tarefas, use as teclas de seta 
para rolar a exibição para cima ou para baixo através das tarefas 
disponíveis.

• Use as teclas de seta para selecionar uma tarefa na fila. 

• Pressione a tecla Enter para executar uma tarefa selecionada.

• Pressione a tecla <.> (ponto) para exibir os detalhes da tarefa 
selecionada.

• Pressione 1 para mover uma tarefa selecionada para a parte de cima 
da fila.

• Pressione DEL para excluir uma tarefa selecionada da fila.

• Pressione 9 para copiar a tarefa na fila de amostra (somente fila de 
tarefas).

>Build Job..
 Operator Control..
 Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16

Observação: O número total de tarefas atualmente na fila é 
exibido ao final da linha.

Build Next Job:  motor housing <E>
 Build Last Job:  rotor <E>
>Show Job Queue..                   (6 Jobs)
 Show Sample Job Queue..    (jobs for cfg)
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B. O menu Mostrar fila de tarefas de amostra (Show Sample Job 
Queue) contém os arquivos que são úteis para testar o sistema. O 360mc/
400mc vem com diversos arquivos de tarefas de amostra 
permanentemente instalados no sistema. Esses arquivos não podem ser 
excluídos (para a fila de tarefa de amostra, a tecla [DEL] não exclui 
arquivos de tarefa de amostra pré-instalados). 

• Pressione a tecla <.> (ponto) para alternar entre todas as tarefas de 
amostra e somente as tarefas para a configuração atual do sistema.

• Até quatro tarefas podem ser exibidas no painel do display.

• Use as teclas de seta para rolar para cima ou para baixo através das 
tarefas de amostra disponíveis ou para selecionar uma tarefa na fila de 
amostra. 

• Pressione a tecla Enter para executar uma tarefa selecionada.

• Os arquivos adicionais podem ser armazenados na fila de tarefa de 
amostras na fila de tarefas padrão (pressione 9 para copiar uma tarefa 
da fila de tarefas padrão para a fila de amostra).

• Os arquivos das tarefas de amostra adicionados pelo usuário podem 
ser excluídos pressionando-se a tecla DEL.

Mudar os valores padrão da impressora
As configurações de fábrica podem ser alteradas no menu Padrão da 
impressora (Modeler Default).

1. No menu principal, selecione Manutenção (Maintenance) e pressione 
ENTER.

2. Selecione Padrão da impressora.. (Modeler Default..) e pressione 
ENTER.

 Build Job..
 Operator Control..
 Modeler Status..
>Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16

>Modeler Default..
 Administration..
 Reboot system..
 Measure Flatness <E>
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Unidades do display
Selecione Unidades do display (Display Units). As polegadas ou métricas 
podem ser selecionadas (a configuração de fábrica está em polegadas)

Localização da modelagem da peça 
A localização da modelagem da peça pode ser exibida ou alterada no menu 
Colocação pelo usuário na mesa de construção (User Placement on 
Platen) (pressione ENTER para alternar entre SIM (YES) e NÃO (NO)).

1. Se a colocação pelo usuário for definida como NÃO (NO) (padrão), a peça será 
modelada no centro da mesa de construção.

2. Se a colocação pelo usuário for definida como SIM (YES), a posição do canto 
dianteiro esquerdo da caixa delimitadora (a caixa imaginária ao redor da peça 
- usada pela impressora para definir a colocação da peça na placa) poderá ser 
exibida ou alterada no menu a seguir:

A. Para alterar a localização inicial, selecione Localizar o início da 
peça.. (Locate Part Start..) e pressione ENTER.

• Pressione a tecla 2, 4, 6 ou 8 para mover o cabeçote nas direções -y, -x, 
+x ou +y respectivamente.

• Pressione a tecla 0 ou 1 para selecionar o movimento Grosseiro 
(Coarse) ou Apurado (Fine) do cabeçote.

> Display Units = in (Inches)  <E>
  User Placement on Platen:  No
  

Observação: Esse menu é exibido quando uma peça é enviada 
para modelagem (consulte “Selecionar uma tarefa para 
modelar” na página 4-6).

>Locate Part Start..
 Demo Bounding Box <E>
 Continue..

* * * Use the 2, 4, 6, 8 Keys * * *
 Press 1:  Coarse Moves: 1.000   in
>Press 0:  Fine Moves:    0.100   in
* * * Press ENTER to Set New XY Start * * *

Observação: As setas para cima e para baixo não têm efeito 
quando esse menu é exibido.
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• Pressione ENTER para selecionar a posição atual do cabeçote como o 
novo local de início (canto dianteiro esquerdo) para a próxima peça.

B. Para exibir a localização atual, selecione Caixa de delimitação de 
demonstração (Demo Bounding Box) <E> e pressione ENTER. O 
cabeçote se moverá ao longo do traçado do local de início atual.

C. Selecione Continuar.. (Continue..) e pressione ENTER para aceitar o 
local de início atual. 

• Se a colocação pelo usuário for SIM (YES), será feita uma calibração 
Zero automática da Bandeja Z em cada parte próxima ao centro da 
caixa de delimitação.

• Se a colocação pelo usuário for NÃO (NO), será feita uma calibração 
Zero automática da Bandeja Z próxima ao centro da placa após a 
energização do sistema. 

• A calibração Zero automática da bandeja Z também será realizada se a 
temperatura do forno tiver ficado instável durante um período de seis 
horas antes de uma peça ser modelada. 

Status do sistema
A interface do usuário pode ser usada para exibir cada um dos seguintes:

• Status da temperatura

• Status do odômetro

• Status do material

• Versão do software do sistema

• Outras informações do sistema

Status da temperatura
Para exibir as temperaturas atual e do ponto de ajuste para o forno e os 
liquefatores:

1. No menu principal, selecione Status da impressora (Modeler Status) e 
pressione ENTER.

 Build Job..
 Operator Control..
>Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16
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2. Selecione Temperaturas (Temperatures) e pressione ENTER. Serão 
exibidas as temperaturas atual e do ponto de ajuste.

Status do odômetro 
O sistema rastreia e exibe a quantidade total de material extrudado através de 
uma ponta desde que ela foi substituída pela última vez. Para exibir os 
odômetros da ponta:

1. No menu principal, selecione Status da impressora (Modeler Status) e 
pressione ENTER.

2. Selecione Status da ponta (Tip Status) e pressione ENTER. Será exibido 
o status atual das pontas.

Status do material
Você pode encontrar o status atual de cada canister de material.

1. No menu principal, selecione Status da impressora (Modeler Status) e 
pressione ENTER.

>Temperatures.. 
 Material Status..
 Tip Status..
 Machine State

*              Current Setpoint
* Oven:78° C / 80° C
* Model:198° C / 200° C
* Support:301° C / 300° C

 Build Job..
 Operator Control..
>Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16

 Temperatures.. 
 Material Status..
>Tip Status..
 Machine State

*  Mat’l amount
*Model tip   :   13.0 in3
*Support tip :   54.0 in3
*Tips: Model <T16>    Support <T16>..

 Build Job..
 Operator Control..
>Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16
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2. Selecione Status do material (Material Status) e pressione ENTER. 
Todos os canisters ativos serão exibidos.

Versão do software do sistema
O sistema pode exibir a versão do software usada para controlar a impressora 
(esse software é instalado no disco rígido da impressora, não sendo confundido 
com o software Insight instalado no PC da estação de trabalho).

1. No menu principal, selecione Status da impressora (Modeler Status) e 
pressione ENTER.

2. Selecione Estado da máquina.. (Machine State).. e pressione ENTER. 
A versão do software atual é exibida na linha de baixo.

 Temperatures.. 
>Material Status..
 Tip Status..
 Machine State

** Model   1: PC     56.4   in3   (Loaded)

*  Model   2:               in3   (None)

** Support 1: PC_S   21.4   in3   (Loaded)

*  Support 2:               in3   (None)

 Build Job..
 Operator Control..
>Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16

 Temperatures.. 
 Material Status..
 Tip Status..
>Machine State

 Sensor States..
 System Status..
 UPS Status..
>360mc/400mc v2.x.x

Tipo de 
material

Volume
restante

Status de cada: Nenhum, Pronto,
Carregado, No Cabeçote, Vazio, 
Mau carregado, Não está Pronto



 

4-38

Sensor, status do sistema ou do UPS
Outros displays de status disponíveis:

1. No menu principal, selecione Status da impressora (Modeler Status) e 
pressione ENTER.

2. Selecione Estado da máquina.. (Machine State).. e pressione ENTER.

3. Selecione Status do sensor.. (Sensor status..), Status do 
sistema.. (System Status..) ou Status de UPS.. (UPS Status..). 
Pressione ENTER.

Tarefas de operação diversas
Controle de temperatura do forno

A temperatura de modelagem do forno é determinada pelo tipo de material 
carregado. Ela é controlada pelo software do sistema e não pode ser modificada. 
Entretanto, a operação tem controle sobre algumas funções de temperatura do 
forno.

• Ajustar o forno para a temperatura de modelagem (Set Oven to 
Build Temp) – O forno será aquecido até a temperatura de modelagem 
controlada do sistema para o material carregado.

• Esfriar o forno até (Cool Down Oven to) – O forno será resfriado até a 
temperatura de standby controlada pelo sistema para o material carregado.

• Esfriamento automático do forno (Auto Cool Oven) – O forno esfriará até 
a temperatura de standby controlada pelo sistema ser alcançada; isso demora 
cerca de 30 minutos. Essa opção age como economizador de energia quando os 
materiais PC, PC-ABS ou PPSF estiverem sendo usados. Isso ajuda a evitar que a 
peça quebre ao modelar peças grandes com PPSF. O resfriamento automático 
pode ser definido como Após a próxima tarefa (After Next Job), Após 
cada tarefa (After Every Job) ou DESLIGADA (OFF).

Observação: O tamanho do envelope e dos materiais que 
podem ser usados em seu sistema é listado sob Status do 
sistema.

 Build Job..
 Operator Control..
>Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16

 Temperatures.. 
 Material Status..
 Tip Status..
>Machine State
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• Após a próxima tarefa (After Next Job): Após a próxima tarefa ter 
terminado e o resfriamento automático ter sido concluído, o modo de 
resfriamento automático será automaticamente restaurado para DESLIGADO 
(OFF).

• Após cada tarefa (After Every Job): Após cada tarefa ter terminado e o 
resfriamento automático ter sido concluído, a temperatura do forno 
permanecerá na temperatura de standby do material.

• DESLIGADO (OFF): Após cada tarefa ter terminado, a temperatura do forno 
permanecerá na temperatura de modelagem do material.

Para controlar a temperatura do forno:

1. No menu principal, selecione (Controle do operador)(Operator 
Control) e pressione ENTER.

2. Selecione Controle de temperatura (Temp Control) e pressione ENTER.

3. Selecione um dos parâmetros de temperatura (conforme mostrado abaixo) e 
pressione ENTER.

Controle do operador do cabeçote e do movimento da 
bandeja Z 

1. Movimentando o cabeçote até o local de manutenção do cabeçote (e 
abraçadeira de manutenção).

A. No menu principal, selecione (Controle do operador)(Operator 
Control) e pressione ENTER.

 Build Job..
>Operator Control..
 Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16

 Unlock Door <E>
 Load/Unload Mtl..
 Change Tips/Mtl..
 Calibrate..

|>Temp Control..
| Move Head/Stage..

 Set Oven to Build Temp:  145° C <E>
 Cool Down Oven to:       85° C  <E>
>Auto Cool Oven:          OFF    <E>

 Build Job..
>Operator Control..
 Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16
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B. Selecione Mover cabeçote/bandeja (Move Head/Stage) e pressione 
ENTER.

C. Selecione Mover cabeçote até o local de manutenção (Move Head 
to Service Location) e pressione ENTER.

D. Abra a porta do compartimento e a tampa do compartimento.

E. Solte os dois parafusos número 8 de retenção do cabeçote.

F. Coloque o cabeçote em uma abraçadeira de manutenção alinhando-o com 
os pinos da abraçadeira.

G. Aperte um dos parafusos número 8 de retenção do cabeçote no cabeçote.

2. Movendo a bandeja Z até a parte inferior do deslocamento.

A. No painel de controle do operador, selecione Controle do operador 
(Operator Control) e pressione ENTER.

B. Selecione Mover cabeçote/bandeja (Move Head/Stage) e pressione 
ENTER.

C. Selecione Mover bandeja Z até a parte inferior (Move Z Stage 
to Bottom) e pressione ENTER.

 Unlock Door <E>
 Load/Unload Mtl..
 Change Tips/Mtl..

| Calibrate..
| Temp Control..
|>Move Head/Stage..

>Move Head to Service Location <E>
 Move Head to Center-Front Location <E>
 Move Z Stage to Bottom <E>
 Move Relative..

 Build Job..
>Operator Control..
 Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16

Unlock Door <E>
Load/Unload Matl..
Change Tips/Matl..

| Calibrate..
| Temp Control..
|>Move Head/Stage..

 Move Head to Service Location <E>
 Move Head to Center-Front Location<E>
>Move Z Stage to Bottom <E>
 Move Relative..
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3. Mover incrementalmente a bandeja Z e o cabeçote.

A. Defina a quantidade de movimento da bandeja Z e do cabeçote com cada 
comando de movimento.

a. No painel de controle do operador, selecione Controle do operador 
(Operator Control) e pressione ENTER.

b. Selecione Mover cabeçote/bandeja (Move Head/Stage) e 
pressione ENTER.

c. Selecione Mover relativo (Move Relative) e pressione ENTER.

d. Selecione Definir distância (Set Distance) e pressione ENTER.

• Pressione Enter para alterar a distância que a bandeja Z e o cabeçote se 
movimentarão com cada comando de movimento. Toda vez que a 
tecla ENTER for pressionada, a quantidade de movimento mudará. As 
opções de distância disponíveis são: 0,001, 0,010, 0,100 e 1.000 
polegadas (0,01, 0,10 e 1,0 e 10 mm).

 Build Job..
>Operator Control..
 Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16

Unlock Door <E>
Load/Unload Matl..
Change Tips/Matl..

| Calibrate..
| Temp Control..
|>Move Head/Stage..

 Move Head to Service Location <E>
 Move Head to Center-Front Location<E>
 Move Z Stage to Bottom <E>
>Move Relative..

>Set Distance=  0.100 in <E>
 *Move Head: +X <6> -X<4> +Y <2> -Y <8>
 *Move Z Stage:  +Z <9> -Z <3>
 *Current: X: 0.000  Y: 0.000  Z: 0.000

Observação: A posição atual do cabeçote e da bandeja será 
exibida na última linha. Os valores atuais são baseados no 
seguinte sistema de coordenadas. Z = 0,0 quando a ponta de 
modelagem estiver em uma chapa de construção, X = 0,0 no 
lado esquerdo do forno e Y = 0,0 na frente do forno.

Aviso: Ao mover a bandeja Z, seja cuidadoso para não a 
operar até dentro do cabeçote. Quando a bandeja Z ficar muito 
próxima da parte superior, mude a distância para 0,010 (0,254 
mm) ou 0,001 polegada (0,0254 mm).
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B. Para mover a bandeja Z: 

• Pressione <3> para mover a bandeja Z para cima.

• Pressione <9> para mover a bandeja Z para baixo.

C. Para mover o cabeçote: 

• Pressione <4> para mover o cabeçote para a esquerda.

• Pressione <6> para mover o cabeçote para a direita.

• Pressione <2> para mover o cabeçote para trás.

• Pressione <8> para mover o cabeçote para frente.

Observação: Toda vez que uma tecla de número for 
pressionada, a bandeja Z se moverá de acordo com a distância 
definida na etapa 3. A.
Observação: O movimento da bandeja Z é relativo à posição 
atual.

Observação: Toda vez que uma tecla de número for 
pressionada, o cabeçote se moverá de acordo com a distância 
definida no parágrafo 3A. 

Observação: O movimento do cabeçote é relativo à posição 
atual.



5-1

Capítulo 5: Operação Insight

Este capítulo explica o procedimento para usar o software Insight 
usado pelo sistema Fortus 360mc/400mc.

Introdução ao Insight
Trabalhando com o Insight

Para começar a trabalhar com o Insight, selecione Iniciar > Programas >  Stratasys 
> InsightVxx > Insight (Start > Programs > Stratasys > InsightVxx > Insight).

Você também pode clicar duas vezes no atalho Insight se ele tiver sido instalado.

Abrindo um arquivo STL
Para abrir o arquivo para a peça que você deseja modelar:

1. Clique em Arquivo > Abrir (File > Open).

2. Selecione o diretório que contém o arquivo que você deseja acessar.

3. Clique no arquivo que deseja selecionar com o botão esquerdo do mouse. 
(Figura 5-1)

Figura 5-1: Abrindo um arquivo STL

4. Clique em Abrir (Open) com o botão esquerdo do mouse.

• Você também pode abrir o arquivo clicando duas vezes no nome do 
arquivo com o botão esquerdo do mouse.
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Configuração da impressora - Insight
Configurar sua impressora

A primeira etapa no pré-processamento é configurar a impressora.

1. Clique no botão Impressora (Modeler)  localizado na janela de 
configuração do impressora (lado direito da tela) no painel de operações. A 
caixa de diálogo de configuração da impressora é aberta. Você também pode 
acessar a janela de configuração da impressora selecionando Impressoraes > 
Configuração (Modelers > Setup). (Figura 5-2)

Figura 5-2: Configurar a impressora

2. Selecione sua impressora no campo impressora.

3. Selecione um material de modelagem (o campo do material de suporte é 
automaticamente preenchido). Consulte “Pontas do liquefator” na página 3-8 
para a compatibilidade da ponta e da impressora.

Ícone de 
opções

Salvar 
configurações Cancelar 

alterações
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4. Selecione o tamanho da ponta de modelagem (o campo da ponta de suporte e 
o campo da altura da parte são automaticamente preenchidos).

Parâmetros de modelagem da peça
A segunda etapa no pré-processamento é escolher os parâmetros de modelagem 
da peça. O estilo de modelagem da peça determinará o tipo de padrão de 
preenchimento usado para modelar a peça. O estilo do interior da peça 
determinará se o interior da peça será sólido ou não. O estilo de suporte 
determinará o tipo de suportes. (Figura 5-3)

1. Selecione um estilo de preenchimento da peça.

• Geralmente você usará a seleção perímetro/rasters.

2. Selecione um estilo do interior da peça.

• Sólido – normal: será mais resistente.

• Escasso: será modelada mais rapidamente e usará menos material.

• Escasso – densidade dupla: será modelada com o dobro de material para 
uma peça mais resistente.

3. Selecione as superfícies visíveis.

• Os rasters finos poderão melhorar o acabamento da superfície enquanto 
reduzem o tempo de modelagem em algumas geometrias.

4. Selecione um estilo de suporte.
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Figura 5-3: Configuração da impressora

Preparando o modelo - Insight
Orientação da peça no envelope de modelagem

A caixa do envelope de modelagem exibida no Insight indica o tamanho da peça 
em relação ao envelope de modelagem dentro do 360mc/400mc.

1. Selecione o botão Orientar STL (Orient STL) . O menu Orientar STL 
aparecerá. 

2. No menu Orientar STL, clique em “Girar (Rotate)”. (Figura 5-4)

Figura 5-4: Menu Orientar STL



 

5-5

3. Selecione os parâmetros de rotação na janela Operação rotacionar STL (STL 
Rotate Operation). (Figura 5-5)

Figura 5-5: Janela de operação rotacionar STL

Cortando a peça
Antes de o arquivo da peça ser enviado para o 360mc/400mc, ele precisa ser 
cortado em camadas que o 360mc/400mc extrudará para modelar a peça.

Clique no botão Cortar (Slice) para  criar as curvas de corte para a peça. As 
curvas de corte em vermelho são exibidas na janela de gráficos.

Construção de um suporte e uma base para a peça
A maioria das peças exige suportes e uma base para aumentar a estabilidade da 
peça enquanto modela e otimizar o acabamento da superfície das peças.

Clique no botão Criar suportes (Create Supports)  para criar suportes

Salvando o arquivo da tarefa
Agora que a peça foi cortada, e os suportes e a base foram criados, você pode 
salvar o arquivo da tarefa. O arquivo da tarefa salvará as informações de corte, 
suporte e geometria da peça.

Clique em Arquivo > Salvar.

Observação: Dependendo do tamanho da peça e da 
velocidade do processador do seu computador, o Insight 
poderá demorar alguns minutos ou até algumas horas para 
gerar os suportes.



 

5-6

Criando os caminhos da ferramenta
Antes de enviar a peça para o 360mc/400mc, você precisa criar um caminho da 
ferramenta para a peça. Os caminhos da ferramenta são os caminhos ao longo dos 
quais os cabeçotes extrudarão cada camada do modelo e do material de suporte 
para modelar a peça.

Clique no botão “Caminho da ferramenta" (Toolpath) .

Salvando o  caminho da ferramenta (arquivo CMB)
Agora que o arquivo da peça for recortado e está pronto para envio ao 360mc/
400mc, ele precisa ser salvo como arquivo a.CMB, que pode ser recebido pelo 
sistema.

1. Clique em Arquivo > Salvar como > Caminho da ferramenta (File > Save As > 
Toolpath). (Figura 5-6)

Figura 5-6: Salvando as informações do caminho da ferramenta

2. Insira o nome e o diretório do arquivo. Clique em Salvar.

Atalho do botão da bandeira

O botão Bandeira (Flag)  pode ser usado como atalho automático para 
executar os seguintes procedimentos:

• Cortar a peça

• Construir suportes e uma base para a peça

• Salvar o arquivo da tarefa

• Criar os caminhos da ferramenta

• Salvar o  caminho da ferramenta (arquivo CMB)
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Enviando uma peça para a impressora
O processo de enviar uma peça à impressora depende do aplicativo FDM 
associado que você adquiriu (FDM Control Center).

1. Para o FDM Control Center:

A. Clique no botão Modelar (Build) no aplicativo Insight.

• Se o FDM Control Center não estiver aberto, ele será inicializado 
automaticamente.

• A peça está localizada na Exibição de pacote do aplicativo FDM 
Control Center.

B. Clique no botão Tarefa a modelar (Build Job) para enviar a tarefa à fila da 
impressora.

Observação: O FDM Control Center é um aplicativo que 
funciona com o software Insight para criar pacotes e enviar 
comandos de modelagem das peças.

Observação: Para informações detalhadas sobre como usar o 
FDM Control Center, use o arquivo de Ajuda associado dentro 
do aplicativo.



6-1

Capítulo 6: Calibração

Este capítulo descreve o procedimento de calibração básico do 
sistema Fortus 360mc/400mc.

Calibração automática
Após as pontas terem sido substituídas, o menu do usuário pedirá para realizar 
uma séria de calibrações automáticas: Calibração Zero automática da Bandeja Z, 
Calibração automática Ponta-a-Ponta e Calibração do Ajuste XYZ.

Calibração Zero automática da Bandeja Z
A calibração Zero automática da Bandeja Z (Auto Z Zero no menu do display) 
define a ponta do liquefator de modelagem para o local Zero da bandeja Z na 
chapa de construção.
Nenhuma interação do usuário é exigida.

A calibração Zero Automática da Bandeja Z é realizada como parte do 
procedimento de substituição da ponta e:

1. Se a colocação pelo usuário for definida como SIM (YES) (consulte 
“Localização da modelagem da peça” na página 4-34).

• Antes de executar cada tarefa de modelagem.

OBSERVAÇÃO: Execute uma calibração Autohome ZYZ 
antes de iniciar a calibração automática (Controle do operador 
> Calibrar > Autohome XYZ [Operator Control > Calibrate > 
AutoHome XYZ]). 

As interações do operador não são exigidas para a calibração 
Zero automática da Bandeja Z ou calibração automática 
Ponta-a-Ponta.

O ajuste XY e da ponta Z exige que o operador analise uma 
parte da calibração e forneça ao sistema os valores da correção. 

OBSERVAÇÃO: Se a calibração automática falhar, então o 
mesmo conjunto de calibrações precisará ser feito 
automaticamente - começando com “Calibração Zero 
automática da Bandeja Z - Início manual” na página 6-8
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2. Se a colocação pelo usuário for definida como NÃO (NO).

• Ao ligar o sistema.

• Se a colocação pelo usuário for definida como SIM(YES). 

• Se a temperatura do forno for instável dentro das seis horas que precedem 
a modelagem de uma peça.

• Se a tarefa anterior tiver sido iniciada quando a temperatura do forno 
estava instável.

Calibração automática Ponta-a- Ponta (Ajuste AutoCal da 
ponta)

A calibração Ponta-a-Ponta calibra os ajustes de uma ponta para outra na direção 
da bandeja Z.

Nenhuma interação do usuário é exigida.

1. O sistema executa automaticamente essa calibração após as pontas terem sido 
substituídas ou após uma troca de tipo de material.

2. A calibração correta permite que o sistema alterne as pontas de material e 
coloque a ponta correta na coordenada precisa necessária para continuar a 
modelar a peça de modo preciso.

Calibração de ajuste da ponta da bandeja Z e de XY 
A calibração dos ajustes XY e Z registra a ponta de suporte em relação à ponta de 
modelagem.

Nenhuma interação do usuário é exigida.

1. O sistema completa automaticamente o modelo de calibração.

2. Remova a chapa de construção da placa e deixe-a esfriar.

3. Determine o ajuste de XY (Figura 6-1 ou Figura 6-2).

A. Exibir a relação entre o caminho da ferramenta da calibração de suporte e os 
indicadores de alinhamento para determinar a calibração dos eixos X e Y.

• Use um amplificador. 

• Segure a chapa de construção contra uma parede iluminada, colorida 
ou contra um pedaço de papel colorido.

B. Determine onde em cada eixo o caminho da ferramenta de suporte está 
mais centralizado entre o caminho de alinhamento X-Y.
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C. Leia o valor de ajuste de desvio mais próximo ao local central para cada 
localização.

• Esse valor representa o valor do ajuste a ser inserido no sistema - 
aumentos de 0,002 de uma polegada ou 0,05 mm.

• Se o valor for 0, então o sistema será calibrado para aquele eixo - uma 
entrada não será necessária.

D. Insira o valor do desvio do menu de ajuste da ponta (Consulte a etapa  5, 
"Insira os valores de ajuste do desvio das pontas XY e Z", na página 6-5).

E. Se for necessária uma entrada de ajuste para um dos eixos, execute 
novamente o modelo de calibragem em uma chapa de construção limpa 
(consulte “Ajuste do desvio das pontas XY e Z - Início manual” na 
página 6-10).   

F. Continue a verificar o ajuste do desvio de XY até que os caminhos da 
ferramenta de calibração fique centralizado em 0 para os eixos X e Y.

Figura 6-1: Modelo de calibração - Unidades em inglês

Indicadores de ajuste do desvio da ponta

Caminho da ferramenta 
de calibração do 
suporte X - Y

Indicadores de 
alinhamento X - Y

Caixa de 
calibração Z

- Y

+ Y

+ X - X

Esse exemplo exigem 
um ajuste para Y de -
0,002 pol. 
O eixo X não precisa 
de ajuste

Exemplo: 
Posição melhor 
centralizada
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Figura 6-2: Modelo de calibração - Unidades métricas

4. Determine o ajuste de Z

A. Retire a camada de suporte da caixa de calibração Z.

B. Meça a espessura da camada de suporte com uma pinça ou micrômetro 
no centro de todos os quatro lados da caixa de calibração. Registre o valor 
medido do menor lado da caixa.

C. Se o valor medido ficar dentro de ±0,0005” (0,01 mm) da altura do corte da 
ponta de modelagem (consulte a Tabela 6-1), nenhum ajuste será necessário. 
Prossiga até a etapa E.

D. Se o valor medido ficar fora de ±0,0005” (0,01 mm) , subtraia o valor medido 
da altura do corte da ponta de modelagem sendo usada (consulte Tabela 6-
1).

• Se o corte da ponta de modelagem menos a espessura do suporte medida 
for um número positivo, a correção Z será +Z em 0,001　polegadas.

• Se o corte da ponta de modelagem menos a espessura do suporte medida 
for um número negativo, a correção Z será -Z em 0,001 polegadas.

OBSERVAÇÃO: Não meça o ajuste de Z até que o modelo de 
calibração mostre o desvio de XY como sendo menor do que 
0,002 polegadas (0,05 mm) para os eixos X e Y.

Indicadores de ajuste do desvio da ponta

Caminho da 
ferramenta de 
calibração do suporte 
X - Y

Indicadores de 
alinhamento X - Y

Caixa de 
calibração Z

- Y

+ Y

+X - 
X

Esse exemplo exigem 
um ajuste para Y de -
0,05 pol. 
O eixo X não precisa 
de ajuste

Exemplo: 
Posição melhor 
centralizada
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• Exemplo: Para a ponta de modelagem T16 - a altura do corte de 0,010” (de 
Tabela 6-1); a espessura medida da caixa de calibração = 0,012”; Cálculo 
0,010 - 0,012 = - 0,002; Insira 0,002 na opção do menu Z (para 5.D).

E. Insira o valor do ajuste Z do menu de ajuste da ponta (consulte etapa 5).

F. Se uma entrada de ajuste for necessária, execute novamente o modelo de 
calibragem em uma chapa de construção limpa (consulte “Ajuste do 
desvio das pontas XY e Z - Início manual” na página 6-10).   

G. Continue a verificar a calibração Z até que a camada de suporte coincida 
com a altura do corte  da ponta de modelagem ±0,0005”.

Tabela 6-1: Alturas do corte da ponta de modelagem

5. Insira os valores de ajuste do desvio das pontas XY e Z

A. No menu principal, selecione (Controle do operador) (Operator Control) e 
pressione ENTER.

B. Selecione Calibrar (Calibrate) e pressione ENTER.

C. Selecione o valor do desvio da ponta e pressione ENTER.

Ponta da 
impressora

Altura da 
peça

T20 0,013 pol.

T16 0,010 pol.

T12 0,007 pol.

T10 0,005 pol.

 Build Job..
>Operator Control..
 Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16

 Unlock Door <E>
 Load/Unload Mtl..
 Change Tips/Mtl..
>Calibrate..

| Temp Control..
| Move Head/Stage..

 Set Z Stage Zero..
 AutoCal Tips <E>
>Tip Offset Value..
 AutoHome XYZ <E>

| Calibration Job <E>
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D. Usando as teclas de seta, selecione a direção do eixo a alterar.

E. Insira o valor do ajuste e pressione ENTER.

• O valor do ajuste aparecerá na linha superior.

Calibração manual
Calibração manual Zero da bandeja Z

1. Coloque uma nova chapa de construção e verifique se há vácuo presente.

2. Execute a calibração manual Zero para a bandeja Z.

A. No menu principal, selecione (Controle do operador) (Operator Control) e 
pressione ENTER.

B. Selecione Calibrar (Calibrate) e pressione ENTER.

C. Selecione Definir Zero para a bandeja Z (Set Z Stage Zero) e pressione 
ENTER.

D. Selecione Definir Zero para a bandeja Z manualmente (Set Z Manual Z 
Zero) e pressione ENTER.

*Delta  X:0.0000  Y:0.0000  Z:0.0000
>-X  0.00    <E>  |  +X  0.00<E>
 -Y  0.00    <E>  |  +Y  0.00<E>
 -Z  0.00    <E>  |  +Z  0.00<E>

OBSERVAÇÃO: Se a calibração automática Zero da bandeja 
Z falhar, você precisará executar uma calibração Zero manual. 
Esse procedimento define manualmente a ponta do liquefator 
da impressora como local Zero para Z.

 Build Job..
>Operator Control..
 Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16

 Unlock Door <E>
 Load/Unload Mtl..
 Change Tips/Mtl..
>Calibrate..

| Temp Control..
| Move Head/Stage..

>Set Z Stage Zero..
 AutoCal Tips <E>
 Tip Offset Value..
 AutoHome XYZ <E>

| Calibration Job <E>

>Set Manual Z Zero <E>
 Modify Current Z Zero..
 Auto Z Zero Calibrate <E>
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E. O cabeçote começará a se mover e a tela exibirá:

F. Após o cabeçote completar seu movimento, a tela exibirá:

G. Usando o painel de controle do operador, levante a placa até que a chapa 
de construção quase toque a ponta do liquefator da impressora.

• Pressione 3 no teclado de números para levantar a placa.

• Pressione 9 no teclado de números para abaixar a placa.

• A distância que a placa se move toda vez que uma tecla de número for 
pressionada pode ser ajustada na opção do menu Definir 
distância (Set Distance)  Pressione ENTER para alternar entre as 
escolhas: 0,100, 0,010 e  0,001 pol.

• A distância desejada entre a ponta do liquefator e a chapa de 
construção é de cerca de 0,02 pol. (0,5 mm) ou menos (sem que a ponta 
toque na chapa de construção).

• Procure pelo reflexo na ponta na chapa de construção à medida que a 
placa se aproxima da ponta. Pare quando a ponta refletida quase tocar 
na ponta real. (Figura 6-3)

• Essa calibração é usada para definir o ponto inicial para a calibração 
Zero automática de Z. Uma aproximação muito de perto é necessária.

    *Positioning.         Please Wait ...

>Unlock Door <E>
 Set Distance = 0.100 in <E>
 Set Z Stage =  0 <E>    (Z:   0.010)
 *Move Z STage  +Z<9>  -Z<3>

 Unlock Door <E>
>Set Distance = 0.001 in <E>
 Set Z Stage =  0 <E>    (Z:   0.010)
 *Move Z STage  +Z<9>  -Z<3>

Cuidado: À medida que a placa se aproxima da ponta, defina 
o aumento da distância para a menor configuração (0,001 pol. 
ou 0,25 mm) para evitar danos ao cabeçote e para facilitar a 
configuração de Zero para a bandeja Z.
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Figura 6-3: Calibração Manual Zero da bandeja Z

H. Selecione bandeja Z = 0 e pressione ENTER.

• A coordenada Zero da bandeja Z é lida e armazenada. O cabeçote se 
moverá até a posição de estacionamento.

I. Execute a calibração automática Ponta-a-Ponta. Consulte “Calibração 
automática Ponta-a- Ponta (Ajuste AutoCal da ponta)” na página 6-2.

Calibração Zero automática da Bandeja Z - Início manual

1. Assegure-se de que a chapa de construção esteja colocada e verifique se há 
vácuo presente.

2. Execute a calibração automática Zero para a bandeja Z.

A. No menu principal, selecione (Controle do operador) (Operator Control) e 
pressione ENTER.

B. Selecione Calibrar (Calibrate) e pressione ENTER.

 Unlock Door <E>
 Set Distance = 0.001 in <E>
>Set Z Stage =  0 <E>    (Z:   0.010)
 *Move Z Stage  +Z<9>  -Z<3>

OBSERVAÇÃO: Uma calibração automática Zero da bandeja 
Z precisa ser realizada após a operação “Calibração manual 
Zero da bandeja Z” na página 6-6. Use esse procedimento para 
iniciar manualmente a calibração.

OBSERVAÇÃO: Execute uma calibração Autohome XYZ 
antes de iniciar a calibração automática Zero da bandeja Z 
(Controle do operador > Calibrar > Autohome XYZ [Operator 
Control > Calibrate > AutoHome XYZ]).

 Build Job..
>Operator Control..
 Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16

 Unlock Door <E>
 Load/Unload Mtl..
 Change Tips/Mtl..
>Calibrate..

| Temp Control..
| Move Head/Stage..

Folga:
0,02 pol.
(0,5 mm)

Chapa de construção
Reflexo do liquefator

Pontas do liquefator
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C. Selecione Definir Zero para a bandeja Z (Set Z Stage Zero) e pressione 
ENTER.

D. Selecione Calibração automática Zero da bandeja Z (Auto Z Zero Calibre) 
e pressione ENTER.

E. O sistema executa a calibração automática Zero da bandeja Z. Se a 
calibração Zero automática da bandeja Z falhar, execute “Calibração 
manual Zero da bandeja Z” na página 6-6.

Calibração automática Ponta-a-Ponta (Ajuste AutoCal da 
ponta) - Início manual

1. Execute a calibração automática Ponta-a-Ponta.

A. No menu principal, selecione (Controle do operador) (Operator Control) e 
pressione ENTER.

B. Selecione Calibrar (Calibrate) e pressione ENTER.

>Set Z Stage Zero..
 AutoCal Tips <E>
 Tip Offset Value..
 AutoHome XYZ <E>

| Calibration Job <E>

 Set Manual Z Stage Zero <E>
 Modify Current Z Zero..
>Auto Z Zero Calibrate <E>

OBSERVAÇÃO: Uma calibração automática Ponta-a-Ponta 
precisa ser executada se a calibração automática inicial falhar. 
Use esse procedimento para iniciar manualmente a calibração.
“Calibração Zero automática da Bandeja Z - Início manual” na 
página 6-8 precisa ser executado antes de executar a calibração 
automática Ponta-a-Ponta.

 Build Job..
>Operator Control..
 Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16

 Unlock Door <E>
 Load/Unload MT..
 Change Tips/MT..
>Calibrate..

| Temp Control..
| Move Head/Stage..
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C. Selecione Calibrar automática das pontas (AutoCal Tips) e pressione 
ENTER.

D. O sistema completa automaticamente a calibração das pontas na direção 
Z. O tempo de calibração é de cerca de 5 minutos. Enquanto em execução, 
o display mostrará:

E. Na conclusão da calibração, o display mostrará:

2. Executar “Ajuste do desvio das pontas XY e Z - Início manual” na página 6-10.

Ajuste do desvio das pontas XY e Z - Início manual

1. Construir o modelo de calibração.

A. No menu principal, selecione (Controle do operador) (Operator Control) e 
pressione ENTER.

B. Selecione Calibrar (Calibrate) e pressione ENTER.

 Set Z Stage Zero..
>AutoCal Tips <E>
 Tip Offset Value..
 AutoHome XYZ <E>

| Calibration Job <E>

 * Tip to Tip Calibration Activity *
 * Press <ESCAPE> to Abort Calibration *

 * Tip to Tip Calibration Activity *
 * Calibration Done: Press <MENU> Key *

OBSERVAÇÃO: Se a camada de suporte não estiver 
centralizada na camada do modelo, um ajuste de XY e Z 
precisará ser realizado.

OBSERVAÇÃO: Execute um “Calibração automática Ponta-
a-Ponta (Ajuste AutoCal da ponta) - Início manual” na 
página 6-9 antes do ajuste do desvio XY e Z.

 Build Job..
>Operator Control..
 Modeler Status..
 Maintenance..

|*Tips: Model T16
|*      Support T16

 Unlock Door <E>
 Load/Unload Mtl..
 Change Tips/Mtl..
>Calibrate..

| Temp Control..
| Move Head/Stage..
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C. Selecione a tarefa de calibração e pressione ENTER.

2. Na conclusão do modelo de calibração, "leia" o modelo e calibre o sistema 
seguindo os parágrafos 2 a 5 de “Calibração de ajuste da ponta da bandeja Z e 
de XY” na página 6-2.

 Set Z Stage Zero..
 AutoCal Tips <E>
 Tip Offset Value..
 AutoHome XYZ <E>

|>Calibration Job <E>
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Capítulo 7:  Manutenção do 
sistema
Este capítulo descreve os diversos itens de manutenção que o usuário 
realizará rotineiramente nos sistemas Fortus 360mc/400mc.

Atualizando o software do Controlador
O software do Controlador pode ser atualizado usando um dos dois métodos 
descritos abaixo:

Método da Web (método preferido)
Esse método é para os clientes que possuem acesso à Internet.

1. Abra o aplicativo Control Center e selecione a guia Serviços (Services) e então 
clique em Procurar por atualizações do sistema (Check for System Updates).

2. A janela do Gerenciador de Atualizações da Stratasys aparecerá. O aplicativo 
analisará se o software do Controlador está atualizado. Siga as instruções da 
tela para atualizar o software do Controlador.



7-2

 

Figura 7-1: Control Center

                                                            

Método CD (método alternativo)
Esse método é para os clientes que não possuem acesso à Internet. O CD de 
atualização do software do Controlador contém o arquivo .upg e precisa ser 
adquirido da Stratasys  Inc.

1. Insira o CD de atualização do software do Controlador no computador da 
estação de trabalho,

2. Assegure-se de que o sistema seja colocado no modo de atualização do 
software. Consulte “Colocando o sistema em modo de recepção da 
atualização do software” na página 7-3.

3. Abra o aplicativo Control Center e selecione a guia Serviços (Services) e então 
clique em Atualizar Software (Update Software). Consulte a Figura 7-1.

4. Navegue até o local em que está o arquivo de atualização .upg no CD de 
atualização do software do Controlador.

5. Selecione o arquivo .upg a ser baixado e então pressione Abrir (Open). Isso 
enviará o arquivo ao sistema Fortus 360mc/400mc.

6. Quando o download tiver sido completado, selecione Reiniciar e instalar a 
atualização do software (Reboot and Install Software Upgrade) e então 
pressione OK no sistema Fortus 360mc/400mc.

7. Após o sistema reinicializar e a instalação da atualização ter sido completada, 
aparecerão duas opções; selecione Auto Home XYZ.
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Colocando o sistema em modo de recepção 
da atualização do software

Coloque o sistema em modo de atualização do software fazendo o seguinte:

1. Coloque a impressora em modo de Atualização (Manutenção > 
Administração > Receber Atualização ou Código de Software [Maintenance 
> Administration > Receive Software Upgrade or Code]).

• O painel do operador exibirá a seguinte mensagem.

2. O sistema agora está em modo para receber a atualização do software

Programação de manutenção 
As tarefas de manutenção precisam ser realizadas regularmente a fim de manter 
uma excelente operação do sistema. A Tabela 7-1 descreve a programação geral 
de manutenção. Instruções detalhadas para cada tarefa compõem o restante deste 
capítulo.

Tabela 7-1: Programação de manutenção

>Waiting for Software Upgrade or Code
 Press MENU key to Cancel

Aviso: Sempre desligue e retire o sistema da tomada antes de 
remover qualquer painel de acesso.

Aviso: Devido ao UPS, a alta tensão está presente no sistema 
com o cabo de alimentação desconectado.

Aviso: Sempre use roupas de proteção contra calor adequadas 
ao trabalhar dentro do forno. 

Diária Semanal Trimestral Tarefa de manutenção

X “Limpeza do canister” na página 7-4

X “Esvazie o compartimento de resíduos de pur-
ga” na página 7-4

X “Aspire o envelope de modelagem” na
página 7-5

X “Limpe/inspecione o conjunto de lavagem da
ponta” na página 7-5

X “Inspecione o anel O da placa” na página 7-8

X “Limpe a jarra e o filtro em linha do sistema de
vácuo” na página 7-8

X “Limpeza do êmbolo do sensor da ponta” na
página 7-9
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Manutenção do sistema
Limpeza do canister

A placa é a superfície sobre a qual as peças são colocadas para serem moldadas. 
Se os detritos se acumularem na placa, isso pode afetar de modo adverso o vácuo 
que prenda a chapa de construção à placa.

1. Remova a chapa de construção da placa.

• Levante um canto da chapa de construção para quebrar o vácuo que a 
segura à placa. 

• Deslize a chapa de construção da placa.

2. Remova cuidadosamente os detritos que caíram nos canais da placa. 

• Uso do aspirador ou escova macia.

• Se estiver usando uma escova, escove longe da porta de vácuo no centro 
da placa.

• Se os detritos caírem na porta de vácuo, isso poderá resultar em perda de 
vácuo, resultando em aderência ruim da chapa de construção à placa 
durante a modelagem.

3. Inspecione o anel O de borracha e troque-o se encontrar rachaduras.

Esvazie o compartimento de resíduos de purga 
O compartimento de purga está localizado dentro do compartimento da caixa de 
metal. Ele coleta o material que foi purgado ou varrido dos liquefatores e das 
pontas do liquefator. O compartimento de purga deve ser esvaziado diariamente. 
(Figura 7-2)

1. Abra a porta do compartimento da caixa de metal.

2. Gire o compartimento no sentido anti-horário enquanto o retira do sistema.

3. Esvazie o material do compartimento de resíduos de purga.

4. Reinstale o compartimento inserindo-o na abertura enquanto gira o 
compartimento no sentido horário.

Figura 7-2: Compartimento de resíduos de purga

Observação: Não tente remover a tela da porta de vácuo. Esse 
não é um item substituível pelo usuário.
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Manutenção semanal
Aspire o envelope de modelagem

Aspire o envelope de modelagem para remover os resíduos do material de 
modelagem e a poeira.

Limpe/inspecione o conjunto de lavagem da ponta
Você deve inspecionar o conjunto de lavagem da ponta uma vez por semana. 
Substitua as peças conforme necessário quando for detectado desgaste. 

• O conjunto de oscilação e a escova podem ser substituídos como um conjunto, 
ou o conjunto de oscilação pode ser substituído individualmente.

• O conjunto de purga é substituído como uma unidade separada.

1. Remova (levante e empurre) a calha do funil superior. (Figura 7-3)

Figura 7-3: Limpeza da calha

2. Remova o conjunto de purga – levante para limpar os pinos de localização. 
(Figura 7-5)

3. Remova os dois conjuntos de oscilação/escova – levante para limpar os pinos 
de localização. (Figura 7-5)

4. Usando uma escova de limpeza (no kit de inicialização do sistema), remova 
os detritos do interior da calha (incluindo a tampa removida).

5. Limpe o conjunto de purga e os conjuntos de oscilação/escova.

Observação:  Há duas versões do conjunto de purga 
disponíveis; uma para PPSF (etiquetada como “PPSF”) e uma 
para todos os demais materiais.

Remova a calha do funil superior                          Limpe com escova

Fita 
Kapton 
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6. Limpe e inspecione a superfície ao redor dos pinos de localização – assegure-
se de que o conjunto de purga e os conjuntos de oscilação/escova possam se 
assentar na superfície.

7. Inspecione a fita Kapton ao redor da calha do funil superior. Substitua a fita 
Kapton se estiver gasta ou rasgada.

• A fita Kapton é presa à calha do funil superior com material autoaderente. 
Para substituir a fita, retire a fita da calha.

• Limpe a área ao redor da parte superior da calha do funil com álcool 
isopropílico e um pano limpo, sem fiapos.

• Retire o material da nova fita Kapton e posicione cuidadosamente a 
proteção no lugar na calha do funil superior – a extremidade superior da 
área adesiva deve estar nivelada com a parte superior da calha.

• Pressione a fita Kapton no lugar para aderência.

8. Inspecione o conjunto de purga (Figura 7-5).

• A superfície de purga deve estar livre de marcas ou de irregularidades na 
superfície.

• Instale o novo conjunto de purga se necessário.

9. Inspecione os conjuntos de oscilação/escova.

• A extremidade superior do conjunto de oscilação deve estar reta. 
Substitua o conjunto de oscilação se apresentar afundamentos ou estiver 
torto - é aceitável um pequeno desgaste. (Figura 7-4) O conjunto de 
oscilação pode ser substituído individualmente se a escova estiver 
aceitável para reutilização.

Figura 7-4: Inspecionando os conjuntos de oscilação

• As cerdas da escova precisam mostrar provas de desgaste da ponta – sem 
serrilhamento no padrão das cerdas. 

• São aceitáveis cerdas desfiadas desde que a extremidade superior esteja 
uniforme ao longo de todas as cerdas.

Aceitável - 
algum 
desgaste é 
permitido

Inaceitável
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• Substitua o conjunto de oscilação/escova se a escova não atender às 
exigências da inspeção.

10. Instale os conjuntos de oscilação/escova – coloque sobre os pinos de 
localização.

11. Instale o conjunto do ressalto de purga e a cortina de purga – coloque sobre os 
pinos de localização.

12. Instale a calha do funil superior.

Figura 7-5: Conjunto de lavagem da ponta 

Solte e retire o parafuso 
para substituir o conjunto 

Conjunto oscilação/
escova

Escova
Conjunto de 
oscilação

Superfície de purga

O estilo poderá variar dependendo 
do tipo de material
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Manutenção trimestral
Inspecione o anel O da placa

Verifique o anel O da placa para ver se há rachaduras, cortes, entalhes etc. – nada 
disso é permitido. Substitua o anel O conforme necessário.

1. Remova o anel O da ranhura ao redor da placa.

• Não são necessárias ferramentas ou técnicas especiais. O anel O é mantido 
no lugar pela pressão de contato.

2. Limpe a sujeira e os detritos da ranhura da placa. 

3. Instale um novo anel O na ranhura.

• Seja cuidadoso para não danificar o anel O durante a instalação.

• Não torça o anel O durante a instalação.

Limpe a jarra e o filtro em linha do sistema de vácuo  
1. Desligue o sistema, consulte “Desligando o sistema” na página 4-4.

2. Remova o painel inferior, do lado direito; consulte “Porta do lado direito - 
Inferior” na página 3-4.

3. Solte o parafuso da jarra do filtro de vácuo. (Figura 7-6)

4. Retire os detritos e a sujeira da jarra do filtro – use um pano limpo, que não 
solte fiapos.

5. Substitua o filtro.

6. Reinstale a jarra do filtro de vácuo.

7. Reinstale o painel inferior, do lado direito.

Figura 7-6: Localização do filtro de vácuo

Filtro de vácuo
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Limpeza do êmbolo do sensor da ponta 
1. Remova o êmbolo – puxe com delicadeza para cima e para fora. (Figura 7-7)

2. Remova os resíduos de material na parte superior do êmbolo com uma 
lâmina.

3. Substitua o êmbolo no suporte do sensor – assegure-se de que a superfície lisa 
esteja voltada para cima.

Figura 7-7: Sensor da ponta

Faça a manutenção conforme necessário 
Atualizando o software ou inserindo um código do sistema

Atualiza o software do sistema e os códigos do sistema são carregados no 
sistema.

1. Verifique se o sistema está em modo ocioso.

2. Coloque o sistema em modo de recepção da atualização do software ou em 
modo de código.

Observação: Para atualizar o software do controlador do 
sistema ou para inserir um código de mudança do sistema, 
acesse a estação de trabalho do Insight conforme exigido. 

A estação de trabalho do Insight com acesso à Internet 
verificará as atualizações do software do controlador, 
notificará você sobre a disponibilidade da atualização e o 
guiará pelo procedimento para baixar a atualização para a 
estação de trabalho do Insight. 

Os códigos de mudança do sistema são obtidos com o seu 
representante da Stratasys.

Êmbolo do sensor da ponta
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A. No menu principal, selecione Manutenção(Maintenance) e pressione 
ENTER.

B. Selecione Administração (Administration) e pressione ENTER.

C. Selecione Receber atualização ou código do software (Receive 
software upgrade or code) e pressione ENTER. 
O sistema agora está pronto para receber a nova atualização ou código do 
software da estação de trabalho Insight.

3. Na estação de trabalho Insight:

A. Abra o aplicativo Insight FDM CC.

B. Na lista suspensa Nome, selecione a sua máquina 360mc/400mc.

a. Acesse a guia Manutenção (Services).

• Em FDM CC: clique na guia Manutenção (Services).

C. Use o botão apropriado ("Atualizar software [Update Software]", 
"Configurar código [Setup Code]") para carregar a mudança para a 
impressora.

D. Se estiver atualizando o software, navegue até o local do arquivo de 
atualização. 

• Se estiver usando CD, os arquivos de atualização (UPG) serão 
encontrados no diretório CD.

• Se tiver baixado da Internet, os arquivos de atualização estarão 
localizados na pasta "Stratasys" na estação de trabalho.

 Build Job..
 Operator Control..
 Modeler Status..
>Maintenance..

| *Tips: Model T16
| *    Support T16

 Modeler Default..
>Administration..
 Reboot system..

 Network Configuration..
>Receive Software Upgrade or Code..<E>
 Field Service..  password:

>Waiting for Software Upgrade or Code
 Press MENU key to Cancel
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E. Selecione e confirme o arquivo UPG para fazer o upload.

a. Quando o upload estiver completado, na impressora, selecione 
“Reinicializar e instalar a atualização do software (Reboot and Install 
Software Upgrade) <E>” e pressione ENTER.

F. O sistema aplicará a mudança e reinicializará. 

• O sistema agora está  em seu estado de energização normal.

• Os arquivos de registro e os de calibração são preservados pelo 
processo de instalação da atualização.

Diagnóstico de lisura do canister
1. Se a peça não conseguir aderir à chapa de construção ou se a ponta enterrar 

na chapa de construção, o canister poderá não ficar liso. São feitas cinco 
medições pelo diagnóstico, uma em cada canto do canister e uma no centro da 
mesa.

2. Para verificar a lisura do canister:

A. Colocar uma nova folha de material.

B. Verifique se a leitura no medidor de vácuo está em -15 Hg ou superior 
(mais negativa).

C. Selecione Manutenção > Medição da lisura (Maintenance > 
Measure Flatness). A tela a seguir será exibida. O diagnóstico também 
é armazenado no registro de tarefa no caso de ser necessário o 
Atendimento ao Cliente exibir o diagnóstico.

D. Verifique se todos os números estão dentro de ± 0,015 pol.

Limpar a superfície externa do sistema
As superfícies externas do sistema podem ser limpas usando-se um pano de 
algodão ligeiramente umedecido. Limpe o vidro da porta do forno com um 
limpador que não contenha amônia.

Observação: Para cancelar a atualização, pressione ESCAPE 
no teclado.

*           Z Height Measurements          *
UL:  -0.0050                     UR:  0.0020
               Center:  0.0000
LL:  0.0120                      LR:  0.0090 
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Limpeza das pontas do liquefator
O sistema limpa automaticamente as pontas antes e durante cada modelagem de 
peça – usando um conjunto de limpeza de pontas. Entretanto, ocasionalmente, 
material se acumula nas pontas que não pode ser removido durante o processo 
de autolimpeza. Remova o excesso de material manualmente usando uma escova 
de latão, cabo de madeira (incluída no kit de inicialização).

Substituir a lâmpada interna
1. As lâmpadas internas, localizadas dentro do forno, queimam de tempos em 

tempos e exigem a troca. Siga as etapas a seguir para substituir uma lâmpada:

A. Desligue o sistema e deixe o forno esfriar.

B. Desligue o disjuntor da rede e o interruptor de alimentação UPS.

C. Retire as lâmpadas queimadas e instale lâmpadas novas.

D. Ligue o disjuntor da rede e o interruptor de alimentação UPS.

E. Ligue o sistema e verifique se as lâmpadas acendem.

Aviso: Se o sistema não estiver completamente desligado, a 
tensão alta CA ainda estará presente no sistema. Há chance de 
que trocar a lâmpada poderá expô-lo a essa tensão. Toda a 
tensão da linha CA é eliminada desligando-se o sistema do 
modo descrito.
Cuidado: NÃO CONTINUE até que o ciclo de resfriamento de 
seis minutos tenha sido completado. Isso pode ser verificado 
examinando-se os LEDs de status do UPS na grade do painel 
traseiro. NÃO tente substituir os bulbos da lâmpada SE 
QUALQUER UM DOS LEDs ainda estiver ACESO! 
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Capítulo 8: Resolução de 
problemas
Este capítulo descreve as resoluções de problema básicas para o 
usuário corrigir os problemas básicos com os sistemas 
Fortus 360mc/400mc.

Obtendo ajuda
Se tiver problemas com o seu sistema ou materiais que não são cobertos neste 
guia do usuário ou no Cartão de Referência Rápida T-Class, ou se precisar de 
peças de reposição, entre em contato com o Atendimento ao Cliente usando um 
dos métodos a seguir:

• Ligue para o Atendimento ao cliente: 800.801.6491 (7h às 17h, hora central dos 
EUA)

• Endereço de e-mail: support@stratasys.com

• Escreva para:

Stratasys, Inc.
Customer Support
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344, EUA

Antes de ligar para manutenção ou suprimentos, tenha sempre as seguintes 
informações em mãos:

• A versão do software do sistema

• O número de série do sistema

• Acesse a estação de trabalho Insight (para fornecer um arquivo de diagnóstico 
se necessário).
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Encontrando a solução
Condição Causa possível Solução

O canister não 
carrega

O plugue antirrotação 
não foi removido do 
canister.

Retire o plugue.

O inserto do seletor 
rotativo de borracha não 
foi removido da porta 
com seletor rotativo.

Remova o inserto do seletor 
rotativo.

Caixas de metal vazias 
(volume zero)

Substitua o canister.

Filamento preso no 
canister.

Retire o canister do sistema e 
puxe para fora cerca de oito pés 
(dois metros) de material. 
Assegure-se de que o filamento 
seja puxado livremente.

O bloco de acionamento 
do canister não está 
totalmente abaixado no 
canister.

Restaure o bloco de 
acionamento no canister. 

Tipo de ponta incorreto 
selecionado no display 
do operador.

Verifique o tamanho de ponta 
correto no display. Consulte 
“Pontas do liquefator” na 
página 3-8.

O circuito smartspool da 
caixa de metal falhou.

Confirme o status do filamento no 
display do operador. Se o status 
estiver como nenhum ou em 
branco, substitua a caixa de 
metal.

Pino pogo quebrado ou 
torto.

Remova a caixa de metal do 
compartimento e verifique os 
pinos pogo no lado de baixo do 
bloco de acionamento da caixa 
de metal. Substituir os pinos pogo 
quebrados ou tortos.

O filamento não alcança 
o cabeçote (tempo 
esgotado da carga 
alcançado).

Instale uma nova caixa de metal. 
Se isso falhar, ligue para o 
Atendimento ao cliente.
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Perda de extrusão 
(o cabeçote não 
extrudará o 
material)

Filamento preso na caixa 
de metal

Retire a caixa de metal do 
sistema e puxe para fora cerca 
de oito pés (dois metros) de 
material. Assegure-se de que o 
filamento seja puxado livremente.

O acionamento da caixa 
de metal está muito lento

Verifique se o tempo de carga da 
caixa de metal até o interruptor 
do cabeçote é menor do que 
2:00 min.

Material não extrudado 
nas duas primeiras 
camadas da base de 
modelagem

Verifique se o material purga 
fazendo uma carga. 
Execute o diagnóstico do nível da 
placa 
Verifique se todos os números 
estão abaixo de ± 0,015 pol. 
Consulte “Diagnóstico de lisura 
do canister” na página 7-11. 

Pontas obstruídas Verifique se o tamanho da ponta 
instalada coincide com o 
tamanho da ponta indicado no 
display do operador. 
Verifique se a vida útil da ponta 
não excedeu o odômetro 
máximo da ponta.
Verifique se as pontas foram 
instaladas corretamente. 
Verifique se o material purga 
fazendo uma carga. 
Substitua a ponta por uma ponta 
nova e recalibre.

Sistema não calibrado Verifique se o material purga 
fazendo uma carga.
Faça a calibração Zero 
automática da bandeja Z e a 
Autocalibração.

Vácuo baixo porque a 
chapa de construção 
virou e poderá ter 
obstruído a ponta.

Consulte Vácuo baixo nesta 
tabela.

Condição Causa possível Solução
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Vácuo baixo 
(O medidor de 
vácuo não lê -15 ou 
superior)

A chapa de construção 
não está corretamente 
instalada.

Mova a chapa de construção até 
que ela se sobreponha 
igualmente em todos os lados.

Há detritos de filamento 
na placa.

Retire a chapa de construção e 
limpe a superfície da placa.

Uma pequeno pedaço 
de metal poderá ser sido 
sugado para dentro da 
linha de vácuo. 

Somente para o ar interno, 
verifique a entrada da bomba de 
vácuo e se está livre de detritos. 

Esvazie as jarras do filtro do 
sistema de vácuo. 

A tela de vácuo poderá 
estar obstruída.

Limpe a tela de vácuo. NÃO 
remova a tela - não é um item 
substituível pelo cliente.

A porta de escape na 
bomba de vácuo poderá 
estar obstruída ou a 
bomba de vácuo poderá 
exibir a substituição.

Ligue para o Atendimento ao 
cliente.

O anel O de borracha 
está torcido ou precisa 
de substituição.

Remova o anel e inspecione-o 
para ver se há rachaduras. 
Substitua se encontrar rachaduras 
ou reinstale assegurando-se de 
que o anel não está torcido. 
Substitua o anel se o problema 
persistir.

A pressão do ar  
está baixa

Esse cenário não é 
ajustável pelo operador.

Entre em contato com o 
Atendimento ao Cliente para 
obter mais instruções.

Material de suporte 
está difícil de 
remover da peça

O material de suporte 
está embutido nas 
superfícies verticais da 
peça.

Ajuste a calibração de ponta a 
ponta.

Material de 
modelagem não 
está grudando na 
chapa de 
construção

A placa está desnivelada. Execute o diagnóstico do nível da 
placa Verifique se todos os 
números estão abaixo de ± 0,015 
pol. Consulte “Diagnóstico de 
lisura do canister” na página 7-11.

O acabamento da 
superfície do 
material de 
modelagem está 
ruim ou de cabeça 
para baixo voltado 
para as superfícies

O material de 
suporte é removido 
com muita 
facilidade

A calibração ponta a 
ponta não está definida 
corretamente.

Repita a calibração ponta a 
ponta.

Condição Causa possível Solução
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O material está 
escorrendo

Falha da secadora. Ligue para o Atendimento ao 
cliente.

Umidade na canister. Ligue para o Atendimento ao 
cliente.

O forno não 
mantém as 
temperaturas

Falha do aquecedor Ligue para o Atendimento ao 
cliente.

Porta do forno aberta. Feche a porta do forno; o 
aquecedor desliga quando a 
porta está aberta.

A porta do forno não está 
vedada com o a face do 
painel do forno.

Ligue para o Atendimento ao 
cliente.

Informações disponíveis se uma tarefa falhar durante a modelagem
  Se uma tarefa falhar, você pode determinar a última camada modelada. Na 
interface do sistema escolha:
  Status da impressora > Estado da máquina > Status da Máquina (Modeler Status > 
Machine State > Machine Status)

Condição Causa possível Solução
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Anexo A: Estrutura do menu UI

Menu principal
1 - Menu principal

2 - Tarefa de construção..

3 - Exibir fila de tarefas..

3 - Exibir fila de tarefa de amostra..

 Build Job..

>Operator Control..

 Modeler Status..

 Maintenance..

|*Tips: Model T16

|*      Support T16

>Build Next Job:  “Name of Job” <E>

 Build Last Job:  “Name of Job” <E>

 Show Job Queue.. (6 Jobs)

 Show Sample Job Queue.. (all jobs)

>1) “Name of Job” <E>  5:23   hr

 2) “Name of Job” <E>  121:45 hr

 3) “Name of Job” <E>  15:12  hr

>1) “Name of Sample Job” <E> 5:23   hr

 2) “Name of Sample Job” <E> 121:45 hr

 3) “Name of Sample Job” <E> 15:12  hr
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1 - Menu principal

2 - Controle do operador

3 - Carregar/descarregar material..

4 - Carregar material..

4 - Descarregar material..

 Build Job..

>Operator Control..

 Modeler Status..

 Maintenance..

|*Tips: Model T16

|*      Support T16

 Unlock Door <E>

>Load/Unload Mtl..

 Change Tips/Mtl..

| Calibrate..

| Temp Control..

| Move Head/Stage..

>Load Material..

 Unload Material..

 Material Status..

 Unplug Tips..

>M1L:PPSF92.0 in3   (Ready)

 M2L:PC91.6 in3<E>(Loaded)

 S1L:PC_S92.3 in3<E>(Ready)

 S2L:PPSF_S41.4 in3<E>(Ready)

 M1L:PPSF92.0  in3(Ready)

>M2L:PC91.6  in3<E>(Loaded)

 S1L:PC_S92.3  in3(Ready)

 S2L:PPSF_S41.4  in3(Ready)
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4 - Status do material..

4 - Desconectar pontas..

3 - Trocar pontas/material..

4 - Selecionar material/pontas..

5 - Revisar materiais para carregar..

** Model    1:PC     92.3 in3    (Ready)

*  Model    2:PC     67.1 in3    (Loaded)

** Support  1:PC_S   92.3 in3    (Loaded)

*  Support  2:PC_S   0.0  in3    (Empty)1

*****  Head Purge Buttons Activated  *****
        MODEL (1)       Support (2)

** Model Warming to 145° C (now 85° C) **

** Supp Warming to 145° C (now 85° C) **

>Unload Model and Support.. <E>

 *2. Insert new canisters (if required)

 *3. Install tips

 Select Materials/Tips..

*M    PC  [R | * | * | R ]PC_S   S*

>Review Materials to Load..

 Select Tips  <E>  T12  T12

 Reset Tip Odometers..

>M1L:PPSF     92.0 in3      <E>     (Ready)

 M2L:PC       91.6 in3      <E>    (*Ready)

 S1L:PC_S     92.3 in3      <E>    (*Ready)

 S2L:PPSF_S   41.4 in3      <E>     (None.)
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5 - Restaurar odômetros de ponta.. (se 
instalado pelo usuário)

5 - Restaurar odômetros de ponta.. (se 
instalado pelo usuário)

6 - Selecionar posição da peça para 
calibração..
(se instalado pelo usuário)

6 - As telas a seguir são exibidas 
automaticamente:

>Reset Model in3  <E>  633.5 ()

 Reset Supp. in3  <E>  182.7 ()

 Select Calibration Part Position..

 Unlock Door  <E>

 Reset Model in3  <E>  633.5 ()

 Reset Supp. in3  <E>  182.7 ()

>Load and Calibrate..

 Unlock Door  <E>

 Locate Part Start..

 Demo Bounding Box  <E>

>Load and Calibrate..

* Waiting h:mm to stabilize

** Actual 100°C  Setpoint: 225°C

>Unlock Door <E>  | Vacuum On

 Calibrate Immediately <E>

*     Tip to Tip Calibration Activity     * 

                Please Wait...
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3 - Calibrar..

4 - Definir bandeja Z como zero..

5 - Definir bandeja Z como zero manualmente..

5 - Modificar bandeja Z como zero atual

*Job: Calibration Job            (Building)

*Build Time:  0:04 hr of 0:08 hr

*PC      0.1 in3  PC_S    0.0

>Modeler Status..   0.010 of 0.050 in

>Set Z Stage Zero..

 AutoCal Tips <E>

 Tip Offset Value..

 AutoHome XYZ <E>

| Calibration Job <E>

>Set Manual Z Stage Zero<E>..

 Modify Current Z Zero..

 Auto Z Zero Calibrate <E>

*Positioning.         Please Wait...

 Unlock Door <E>

 Set Distance=  0.100  in  <E>

>Set Z Stage=  0  <E>    (Z:   0.010)

 *Move Z Stage:  +Z<9>  -Z<3>

* Modify Current Z Zero      Z:  16.250

>+ 0.00 <E>

 - 0.00 <E>
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4 - Valor de calibração da ponta

3 - Controle de temperatura..

3 - Mover cabeça/bandeja

4 - Mover relativo...

1 - Menu principal

2 - Status da impressora..

*Delta  X:0.0000  Y:0.0000  Z:0.0000

>-X  0.00    <E>  |  +X  0.00<E>

 -Y  0.00    <E>  |  +Y  0.00<E>

 -Z  0.00    <E>  |  +Z  0.00<E>

 Set Oven to Build Temp:  145° C <E>

 Cool Down Oven to:       85° C  <E>

>Auto Cool Oven:          OFF    <E>

 Move Head to Service Location <E>

 Move Head to Center-Front Location<E>

 Move Z Stage to Bottom <E>

>Move Relative..

>Set Distance=  0.100 in <E>

 *Move Head: +X <6> -X<4> +Y <2> -Y <8>

 *Move Z Stage:  +Z <9> -Z <3>

 *Current: X: 0.000  Y: 0.000  Z: 0.000

 Build Job..

 Operator Control..

>Modeler Status..

 Maintenance..

|*Tips: Model T16

|*      Support T16

>Temperatures.. 

 Material Status..

 Tip Status..

 Machine State
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3 - Temperaturas..

3 - Status do material..

3 - Status da ponta..

3 - Status da máquina..

4 - Status do sensor..

*              Current Setpoint

* Oven:78° C / 80° C

* Model:198° C / 200° C

* Support:301° C / 300° C

** Model   1:  PC     56.4   in3   (Loaded)

*  Model   2:               in3   (None)

** Support 1:  PC_S   21.4   in3   (Loaded)

*  Support 2:               in3   (None)

*  Mat’l amount

*Model tip   :   0.0 in3

*Support tip :   0.0 in3

*Tips: Model <T16>    Support <T16>..

 Sensor States..

 System Status..

 UPS Status..

>400mc v2.x.x

Door State: -Closed-
Hood State: -Closed-
Sense Head Switch1: -OFF-
Sense Head Switch2: -OFF-
Filament at Model Head: -NOT Sensed-
Filament at Support Head: -NOT Sensed-
Tip Sensor: -OFF-
Vacuum Switch: -Vacuum (no)
Model 1 Fil: Motor OFF:Rev  Filament 
Model 2 Fil: Motor OFF:Rev  NO Filament
Supp  1 Fil: Motor OFF:Rev  Filament 
Supp  2 Fil: Motor OFF:Rev  Filament 
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4 - Status do sistema..

4 - Status UPS..

Last Built Layer = XX
Serial Number = XXX
UPS Type = Invensys or Best Power
SERVO ID = XX
HEADBOARD FIRMWARE = X.X
MIO BOARD FIRMWARE  = X.X
AC BOARD FIRMWARE    = X.X
CANISTER 0 FIRMWARE  =X.X
CANISTER 1 FIRMWARE  =X.X
CANISTER 2 FIRMWARE  =X.X
CANISTER 3 FIRMWARE  =X.X
Materials = 
Envelope Size = 
Device= "eth0"
IPADDR= "xxx.xxx.xxx.xxx"
NetMask= "xxx.xxx.x.x"
OnBoot= "yes"
BootProto= "none"
UPNP = “Enabled”
Networking=  yes
Forward_IPV4= "no"
Hostname= "400mc”
DomainName=
Gateway= "xxx.xxx.xxx.xxx"
GatewayDev= "eth0"

Status=(x)   IPV=230.00       IPFV=230

OPV=230.00   OPLOAD=32.00    OPFreq=60.00

BattV=28.00  UPSTemp=48.2   Update=60.00

CPUTemp=N/A     Ident=BestPowerFortres or

                     Invensys Powerware 5
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1 - Menu principal

2 - Manutenção..

3 - Padrão do modelador..

3 - Administração..

4 - Configuração da rede..

 Build Job..

 Operator Control..

 Modeler Status..

>Maintenance..

|*Tips: Model T16

|*      Support T16

>Modeler Default..

 Administration..

 Reboot Machine..

 Procedures..

>Display Units = in (Inches)  <E>

 User Placement on Platen:  NO

 

 

>Network Configuration..

 Receive Software Upgrade or Code..

 Field Service..  password:

 Dynamic IP: YES <E>

 UpnP: ON <E>

 *Configure Static Network Address
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5 - Configurar o endereço da rede estática 
(IP dinâmico = NÃO)

4 - Receber atualização ou código do software..

3 - Reinicializar máquina..

3 - Procedimentos..

4 - Trocar o cabeçote

>IP       :   [172.16.70.10]

 MASK:        (.none found)

 GW    :      [172.16.100.1]

>Waiting for Software Upgrade or Code

 Press MENU key to Cancel

!! Hit the 1 key to Reboot Now

!! or press <MENU> key

Measure Flatness <E>!

Change Head..

 *M ABS-M30 [L | L ]   SR20  S

 Unload Model and Support

 Unlock Door <E>

>Turn Off Head Power



 

A-11

4 - Menu depois de a energia do cabeçote ter sido 
desligada

 *OK to Install New Head

 Reboot System <E>


	Sumário
	Capítulo 1: Serviço e suporte
	Serviço
	Suporte do software
	Instruções de segurança
	Tipos de perigo
	Sinais de segurança do produto
	Práticas de Segurança Específicas
	Travamento da porta de proteção
	Práticas Gerais de Segurança


	Capítulo 2: Configuração e instalação
	Informações gerais
	Preparar o local para a instalação
	Identificação do sistema

	Configuração básica
	Fazendo a conexão com a rede
	Fazendo a conexão de ar externo
	Fazendo a conexão do cabo de energia

	Configuração da rede
	Configurando a rede
	Configurando o endereço IP

	Movendo o sistema

	Capítulo 3: Componentes do sistema
	Proteção do sistema
	Disjuntor do circuito da rede elétrica
	Fusíveis de corte térmicos
	UPS (no-break)
	Se a energia para a impressora for perdida
	Durante o desligamento normal do sistema


	Portas de acesso e painéis
	Porta superior e compartimento superior
	Porta do forno
	Portas do compartimento dos canisters
	Tampa lateral direita - Superior
	Porta do lado direito - Inferior
	Tampa deslizante esquerda - Superior
	Porta do lado esquerdo - Inferior

	Área da torre (mesa XY)
	Abertura da porta superior e do compartimento superior
	Conjunto da torre XY

	Conjunto do cabeçote
	Suporte de manutenção do cabeçote

	Materiais e pontas de modelagem
	Materiais
	Materiais usados
	Compatibilidade de materiais

	Pontas do liquefator
	Pontas do liquefator e alturas das camadas
	Compatibilidade e escolha das pontas
	Identificação da ponta


	Compartimento do forno
	Porta do forno
	Componentes do forno
	Lâmpadas do forno
	A mesa de construção
	Conjunto de limpeza da ponta
	Bandeja Z


	Compartimento dos Canisters
	Acesso aos cartuchos de materiais
	Componentes dos canisters
	Sistema smartSpool

	Sistemas de vácuo e da secadora a ar
	Sistema de vácuo integrado
	Sistema de secador a ar integrado


	Capítulo 4: Operando o sistema
	Interface básica do usuário e operações
	Usando o teclado
	Símbolos da tela
	Energizando o sistema
	Desligando o sistema

	Tarefas de modelagem básicas
	Antes de executar uma tarefa
	Selecionar uma tarefa para modelar
	Avisos sobre a tarefa a realizar
	Informações disponíveis durante o trabalho de modelagem
	Pausando ou abortando uma tarefa
	Após executar uma tarefa

	Removendo os suportes
	Material de suporte quebrável
	Material de suporte solúvel
	Material de suporte para peças PPSF

	Material, canisters e pontas do liquefator
	Descarregando o material das pontas do liquefator
	Removendo os canisters
	Instalação do canister
	Carregando o material das pontas do liquefator
	Autocomutação do canister
	Manuseando/armazenando os canisters
	Substituindo as pontas ou o tipo de material

	Trabalhando com as filas de tarefas
	Mudar os valores padrão da impressora
	Unidades do display
	Localização da modelagem da peça

	Status do sistema
	Status da temperatura
	Status do odômetro
	Status do material
	Versão do software do sistema
	Sensor, status do sistema ou do UPS

	Tarefas de operação diversas
	Controle de temperatura do forno
	Controle do operador do cabeçote e do movimento da bandeja Z


	Capítulo 5: Operação Insight
	Introdução ao Insight
	Trabalhando com o Insight
	Abrindo um arquivo STL

	Configuração da impressora - Insight
	Configurar sua impressora
	Parâmetros de modelagem da peça

	Preparando o modelo - Insight
	Orientação da peça no envelope de modelagem
	Cortando a peça
	Construção de um suporte e uma base para a peça
	Salvando o arquivo da tarefa
	Criando os caminhos da ferramenta
	Salvando o caminho da ferramenta (arquivo CMB)
	Atalho do botão da bandeira
	Enviando uma peça para a impressora


	Capítulo 6: Calibração
	Calibração automática
	Calibração Zero automática da Bandeja Z
	Calibração automática Ponta-a- Ponta (Ajuste AutoCal da ponta)
	Calibração de ajuste da ponta da bandeja Z e de XY

	Calibração manual
	Calibração manual Zero da bandeja Z
	Calibração Zero automática da Bandeja Z - Início manual
	Calibração automática Ponta-a-Ponta (Ajuste AutoCal da ponta) - Início manual
	Ajuste do desvio das pontas XY e Z - Início manual


	Capítulo 7: Manutenção do sistema
	Atualizando o software do Controlador
	Método da Web (método preferido)
	Método CD (método alternativo)

	Colocando o sistema em modo de recepção da atualização do software
	Programação de manutenção
	Manutenção do sistema
	Limpeza do canister
	Esvazie o compartimento de resíduos de purga

	Manutenção semanal
	Aspire o envelope de modelagem
	Limpe/inspecione o conjunto de lavagem da ponta

	Manutenção trimestral
	Inspecione o anel O da placa
	Limpe a jarra e o filtro em linha do sistema de vácuo
	Limpeza do êmbolo do sensor da ponta

	Faça a manutenção conforme necessário
	Atualizando o software ou inserindo um código do sistema
	Diagnóstico de lisura do canister
	Limpar a superfície externa do sistema
	Limpeza das pontas do liquefator
	Substituir a lâmpada interna


	Capítulo 8: Resolução de problemas
	Obtendo ajuda
	Encontrando a solução

	Anexo A: Estrutura do menu UI
	Menu principal

	Fortus 360-400mcTOC.pdf
	Sumário


