
  

DUE FLOW 
Guia de manutenção periódica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Conteúdo deste manual pode ser alterado sem aviso prévio. 

 

Após seguir os passos do Guia Rápido de Instalação, instalar e utilizar 

sua Due Flow, é importante estar atento às recomendações de 

manutenção presentes neste manual. Ao seguir os procedimentos 

aqui apresentados, você promove a vida útil de sua máquina, além de 

garantir sua própria segurança. 

Além deste manual, no site duelaser.com/suporte você tem acesso ao 

link da playlist de tutoriais com vídeos explicativos de procedimentos 

de manutenção. 

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Indicamos a manutenção preventiva de sua Due Flow. Para tanto, 

recomendamos atenção para a periodicidade adequada a cada 

atividade preventiva. A seguir, as atividades estão segmentadas em 

relação à sua periodicidade. 

 

Atenção: Todas as atividades de manutenção preventiva devem ser 

realizadas com a Due Flow desligada e desconectada da rede de 

energia. 

 

1. Atividades DIÁRIAS 

1.1. Limpeza interna da máquina (basta remover os restos de 

materiais que estiverem no espaço interno da máquina) 

1.2. Limpeza do exaustor (com a utilização de um pincel de cerdas 

macias, remova a poeira e demais resíduos acumulados) 

 

1.2.  Limpeza do cooler do exaustor 

Utilizando pincel de cerdas macias, limpe bem o duto do cooler do 

exaustor, em vermelho na figura abaixo. 
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Movimente o exaustor e utilize o pincel para tirar partículas e poeira. 

Você também pode utilizar cotonetes umedecidos com água na 

limpeza das pás do cooler. Após esse procedimento, limpe o interior 

da sua Due Flow.  

 

2. Atividades SEMANAIS 

2.1. Limpeza dos espelhos do carro central e do carro lateral* (Leia 

detalhamento à frente, no item 2.1) 

2.2. Limpeza da lente de foco 

2.3. Limpeza das guias de movimentação 

2.4. Limpeza das facas de corte 

2.5. Troca de água do reservatório. 

    * mensal 

 

2.1 Limpeza dos espelhos 

Na Due Flow existem 3 espelhos, um está localizado no carro central 

(a) e os outros dois no carro lateral esquerdo (b) conforme destacados 

na cor vermelha nas figuras.  Eles devem ser limpos para garantir um 

feixe de laser com máximas qualidade e potência. 
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(a) Espelho do carro 
central 

(b) Espelhos do carro 
lateral 

 

Frequência de limpeza: 

(a) Espelho do carro central: semanal 

(b) Espelhos do carro lateral: mensal 

Obs: a frequência de limpeza pode aumentar conforme o material que 

está sendo cortado/marcado e com o tempo de utilização da máquina. 

 

Procedimento: 

Utilizando cotonetes embebidos em álcool isopropílico (comumente 

encontrado em lojas de componentes eletrônicos), limpe suavemente 

cada espelho do laser com movimentos circulares. Para finalizar o 

procedimento, repita a operação com um cotonete limpo e seco.  

 

Para realizar a limpeza do espelho do carro de movimentação central, 

é recomendado remover o bico que contém a lente para que os 

resíduos não caiam sobre a mesma. Para isso, gire o manípulo de 

ajuste de altura e retire o bico, conforme figura abaixo. 
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2.2. Limpeza da lente de foco 

É recomendado a limpeza da lente ao menos uma vez por semana, 

porém a frequência de limpeza pode aumentar conforme o material 

que está sendo cortado/marcado e com o tempo de utilização da 

máquina. 

Passo 1. Gire o manípulo de ajuste de altura para liberar o bico e 

também remova a mangueira azul de ar comprimido pressionando a 

entrada de engate rápido e puxando a mangueira. 

 

Passo 2. Remova o bico de corte do cabeçote central. 
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Passo 3.Desacople o bico (peça que contem a válvula de ar) da peça 

que contém a lente para ter acesso ao lado inferior da lente. 

 

Passo 4. Utilizando cotonetes umedecidos com álcool isopropílico 

(comumente encontrado em lojas de componentes eletrônicos), limpe 

a lente com movimentos circulares e suaves. 

Passo 5. Reinstale o Bico na máquina 
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Você também pode acompanhar este procedimento no vídeo do link 

a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=eygTMuzuq9s&list=PL2cs7gywJcN-

z7BJgjz0W8uhUw1enFMla&index=9 

 

2.3. Limpeza das guias de movimentação 

Para que a movimentação da Due Flow ocorra perfeitamente, é 

necessário realizar a limpeza das guias a fim de reduzir o atrito destas 

com as partes móveis. 

Limpe as guias de movimentação indicadas na figura abaixo com um 

lenço umedecido com lubrificante de máquinas em spray (por 

exemplo wd40) e retire o excesso com um lenço seco.  

 

 

 

2.4. Limpeza das facas de corte 

Retire as facas de corte e limpe com um pano umedecido com água. 

As facas podem ser lavadas com uma esponja macia. Espere secar 

antes de colocá-las novamente na máquina.  

 

2.5. Troca da água do reservatório 

Com o tempo e a utilização, a água se torna suja, afetando o 

funcionamento e a eficiência do sistema de refrigeração do laser. 

Procedimento: 

Guias de 

movimentação 

https://www.youtube.com/watch?v=eygTMuzuq9s&list=PL2cs7gywJcN-z7BJgjz0W8uhUw1enFMla&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=eygTMuzuq9s&list=PL2cs7gywJcN-z7BJgjz0W8uhUw1enFMla&index=9


 

Due Flow – Guia de manutenção periódica v1.1 

1 - Drene completamente o reservatório de água: abra a mangueira 

de dreno localizada na parte traseira da máquina. Também é 

necessário abrir a tampa de entrada do reservatório para que a água 

possa sair. 

2 – Inserindo a água: feche a mangueira de dreno, abra a tampa do 

reservatório e, com a ajuda do funil de segurança (ver guia rápido de 

uso), complete com 2 litros de água comum ou destilada. Feche a 

tampa do reservatório e ligue a máquina para iniciar a circulação da 

água.   
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Para mais informações, acesse duelaser.com/suporte 

 

Para dúvidas e suporte, entre em contato por meio dos canais: 

suporte@duelaser.com | 48 4042 0314 (whatsapp) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


