
 

  

DUE FLOW 
Guia rápido de utilização 
 

 

 

 

 

 



Due Laser – Guia Rápido de Utilização 1.0 | Due FLOW 

IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS PROIBIDOS 

 

PVC, VINYL, ABS, FIBRA DE 

VIDRO, FIBRA DE CARBONO 

E QUALQUER MATERIAL QUE 

CONTENHA CLORO 
 

Usar estes materiais na sua Due produzirá gases 

tóxicos, podendo causar problemas de saúde e 

danos à máquina. 
 

Se você desconhece a composição do seu 

material, NÃO USE. 
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O software da Due abre no navegador da internet e por ele você controla a 

máquina.  

Os desenhos e arquivos de corte devem ser gerados no INKSCAPE e 

depois o arquivo já no formato gcode deve ser importado para o software. 

No link abaixo você encontra um vídeo explicando as principais 

funcionalidades e abas do software: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iso7KB4tYQk&list= 

O software da Due tem quatro abas principais, que podem ser acessadas 

através do menu superior. 

 

 

Área de Trabalho 

Aqui você controla sua Due manualmente, manipula desenhos e realiza os 

cortes e marcações. Também pode visualizar o status dos trabalhos em 

andamento e a previsão do tempo de corte. 

Biblioteca 

Aba para adicionar e remover desenhos e arquivos de design. Aqui você 

importa os arquivos gerados no Inkscape. 

Terminal 

Aba para configurações e usuários avançados. 

Configurações 

Nesta aba você muda as configurações globais da sua Due, como redes 

wifi. 

  
Configurações 
Nesta aba você muda as configurações globais da sua Due, como redes wifi 
e a potência da mira laser. 
  

1. VISÃO GERAL DO SOFTWARE 

TRABALHOS 

https://www.youtube.com/watch?v=Iso7KB4tYQk&list=
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 A sua Due trabalha de duas maneiras diferentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível utilizar arquivos de corte e preenchimento em um mesmo 

trabalho, basta gerar um arquivo para cada operação. 

O fluxo de trabalho para o corte e a marcação de contorno é o seguinte: 

Corte e contorno: 

 

Para realizar um preenchimento, o fluxo é o mesmo, mas sem a 

necessidade de converter em caminho: 

Preenchimento: 

 

Na máquina, o fluxo é sempre o mesmo: 

 

 

2. TRABALHANDO COM A DUE 

CORTE E CONTORNO 
Marca ou corta um 

contorno seguindo um 
caminho definido. 

 

 
 

PREENCHIMENTO 
Preenche uma imagem 
linha por linha, similar a 

uma impressora. 
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CORTE E CONTORNO 

Quando se trabalha com corte e contorno, o formato de arquivo a ser 

utilizado é o vetor (.SVG). Você pode importar um arquivo ou desenhar 

diretamente no Inkscape. 

Importante: quando importar um arquivo SVG para o Inkscape, é 

recomendado criar um novo documento do Inkscape, selecionar e copiar o 

desenho e então colá-lo no novo para evitar erros de compatibilidade. 

 

Abra seu arquivo pronto no Inkscape, selecione-o e o posicione em x= 0,00 

e y= 0,00 no console do Inkscape. Pode-se digitar diretamente o valor ou 

utilizar as setas. 

 

Com o arquivo selecionado, clique em caminho e depois converter em 

caminho no menu superior. 

 

Com o desenho nas dimensões e posição corretas e convertido em 

caminho, selecione novamente o arquivo e clique em extensões - > Due -> 

DUE | Corte. ‘ 
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No Due corte, você deve selecionar os parâmetros de corte conforme o 

material a ser utilizado de acordo com a tabela de parâmetros e materiais 

deste manual. São 2 parâmetros a serem utilizados: 

VELOCIDADE 

Velocidade de movimentação do canhão laser, de 0 a 100%. 

POTÊNCIA 

Potência do Laser, de 0 a 100%. 

 

O diretório se refere a pasta onde o arquivo gcode será salvo. A forma mais 

fácil de inserir o diretório é abrir a pasta escolhida ou criar uma nova, 

copiar o caminho dela, então colar no campo diretório do Due corte. 

  
 

Para MAC, veja como copiar o caminho no vídeo do link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=kCGNdqYIAjs 

 

Dê um nome ao arquivo .gcode a ser gerado que faça sentido para localiza-

lo posteriormente. 

NÃO PODEM SER USADOS CARACTERES ESPECIAIS NO NOME DO 

ARQUIVO COMO: 

; . Ç $ ~ % 

https://www.youtube.com/watch?v=kCGNdqYIAjs
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Clique em aplicar para gerar o arquivo.  Na aba biblioteca, clique em 

upload, navegue até a pasta selecionada para abrir o arquivo gerado. 

 

 

Posicione o material na Due, ajuste o foco utilizando o gabarito de foco 

como mostrado no fluxo de trabalho na máquina a seguir.  

Posicione o canhão no local onde se deseja cortar. É possível posicionar o 

canhão manualmente ou através do controle via software:  

 

Após posicionar o canhão, clique no botão setar início para indicar para a 

máquina que ali é o ponto que ela deve iniciar, e que este ponto 

corresponde ao ponto x=0 e y=0 da folha no Inkscape. A posição irá se 

tornar x=0 e y=0.  

Caso queira visualizar se a posição está correta, utilize o botão Frame. O 

frame faz com que o canhão laser percorra as dimensões externas do 

desenho.  

Clique em DUE IT para iniciar. 

 

PREENCHIMENTO 

No preenchimento, a Due trabalha marcando linha por linha do desenho, 

parecido com uma impressora comum de papel.  

É possível utilizar arquivos JPEG, PNG e vetor (.SVG). A qualidade da 

imagem é muito importante no resultado final da marcação.  

Abra o Inkscape e importe o arquivo cheese.png (ou outra imagem de sua 

escolha) disponível para download no seguinte link: 

http://dueit.com.br/produto/cheese 

Selecione o arquivo, ajuste o tamanho e a posição desejados: 

http://dueit.com.br/produto/cheese
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Para gerar o código de máquina no formato gcode, clique em extensões - > 

Due -> DUE | Preenchimento. 

 

 

 

Selecione os parâmetros: distância entre linhas, velocidade e potência.  

  
 

Já a distância entre linhas se refere à resolução da marcação. 

Na figura abaixo é possível ver a diferença entre o preenchimento (A) onde 

a distância entre linhas é de 0,5mm e (B) e (C) onde a distância entre linhas 

é de 0,1mm: 

 

(A) 

 

Velocidade: 100% 
Potência: 100% 
Distância entre linhas: 0,5mm 
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(B) 

 

Velocidade: 100% 
Potência: 100% 
Distância entre linhas: 0,1mm 
 
 

 

(C) 

 

Velocidade: 50% 
Potência: 100% 
Distância entre linhas: 0,1mm 

 

 

MÁQUINA 

As etapas na máquina são: 

 

 

Posicionar o material: 

A primeira ação é inserir o material na Due. Se for corte, utiliza as facas. Se 

for marcação em um material mais alto que 2 cm, retire as facas e 

posicione no fundo da máquina diretamente. 

 

Ajustar o foco: 

Com o material posicionado, regule a altura do bico para que esteja na 

distância focal do correta, onde o feixe de luz do laser é mais pontual. 

Coloque o gabarito do foco sobre a superfície do material a ser trabalhado: 

 

 

Superfície 

do material 

Gabarito de 

foco 
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Posicione o canhão sobre o gabarito de foco, gire o manípulo soltando o 

canhão e o abaixe até encostar o bocal do laser no gabarito de foco. 

Com o canhão encostado no gabarito (apenas encostado, não pressione, 

pois, pode abaular o material), gire o manípulo para travar o canhão nesta 

altura.  

 

Ao final, remova o gabarito. 

 

Posicionar o canhão laser: 

Para posicionar o canhão em relação ao material utilize o botão setar início. 

1 – Setando início: 

O comando de setar início é mostrado na figura abaixo: 

 

Ele torna a posição atual do canhão laser para a máquina igual a x=0 e y=0 

no software. 

Dessa forma, é possível definir a posição de início em qualquer parte da 

área de trabalho da máquina.  

Verifique as dimensões do desenho para que seu tamanho não exceda a 

área real da máquina. Para confirmar a dimensão do trabalho a ser 

realizado, use o comando frame. 

  

Bocal do 

laser 



Due Laser – Guia Rápido de Utilização 1.0 | Due FLOW 

 

 

Os materiais mais usados e já testados pela equipe da Due Laser 

encontram-se na tabela abaixo com seus respectivos parâmetros.  

 

MATERIAL CORTE CONTORNO PREENCHIMENTO 

MDF 3 mm 

Vel.  9% 50% 100% 

Pot. 100% 30% 50% 

Passes 1*     

Acrílico 3mm 

Vel.  10% 50% 100% 

Pot. 100% 20% 50% 

Passes 1     

EVA 2 E 3 mm 

Vel.  50% 50% 100% 

Pot. 70% 20% 10% 

Passes 1     

Papel colorido 90g 

Vel.  100% - 0 

Pot. 70% - 0 

Passes 1     

Feltro  

Vel.  100% - - 

Pot. 9%   

Passes 1     

Papel couro 1,8mm 

Vel.  30% 100% 100% 

Pot. 100% 30% 20% 

Passes 1     

Tábua de churrasco  

Vel.  - 100% 40% a 100%** 

Pot. - 100% 100% 

Passes -     

   

** Depende da necessidade de profundidade (quanto menor a velocidade, mais profunda) 

 

Esta é uma tabela resumida. Para mais materiais, veja o manual completo 

disponibilizado online ou acesse: 

Utilize esses parâmetros como referência, mas sinta-se livre para 

experimentar outros. 

Se estiver em dúvida sobre a possibilidade de teste ou não de um material, 

entre em contato com a equipe da Due Laser. 

  

3. TABELA DE MATERIAIS  
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Nesta seção você encontra dificuldades comuns encontradas pelos 
usuários e o passo a passo para fazer testes e resolver problemas. 
 

1 A DUE NÃO ESTÁ CORTANDO MEU MATERIAL 

1.1 Comece checando o material. Ele está na lista da tabela de materiais 

deste manual? 

 

1.2 A espessura do material está correta?  

Cheque a tabela de materiais para saber as espessuras máximas 

permitidas. 

 

1.3 Os parâmetros de corte estão corretos?  

Cheque a tabela de materiais para ver os parâmetros recomendados 

para cada material. 

 

1.4 O laser está focado?  

Utilize o gabarito de foco para deixar o laser na distância correta do 

material 

 

1.5 A lente e os espelhos estão limpos?  

Realize o procedimento de limpeza da lente e dos espelhos descrito 

no manual completo, na seção de manutenção. 

 

1.6 A Due está passando sempre em cima do mesmo caminho?  

Cheque para ver a existência de linhas duplas. 

Se, após verificar todos os itens acima, o problema ainda persistir, entre em 
contato com nossa equipe técnica. 
 

2 NÃO CONSIGO CONECTAR NA DUE 

2.1 Comece checando se a máquina está ligada, e se existe uma rede wifi 

chamada DueFlow. Caso exista esta rede wifi, conecte-se a ela, e abra 

o programa Due scanner. Clique em conectar para abrir o programa 

4. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
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da Due no navegador e siga o procedimento descrito neste manual 

para conexão da Due em sua rede wifi.  

Caso não enxergue a rede wifi, passe para o próximo passo. 

2.2 Conecte o cabo de rede. Espere 1 minuto e abra o programa Due 

scanner. Clique em conectar para abrir o programa da Due no 

navegador. Vá à aba de configurações e rede wifi e verifique se a Due 

está conectada em alguma rede. 

Caso a Due não esteja conectada em nenhuma rede, siga 

procedimento descrito neste manual para conexão da Due em sua 

rede wifi.  

É possível ver quando a máquina está conectada em alguma rede wifi 

observando o nome da rede e o botão conectar na frente do nome. Se 

ele estiver “desativado” a Due está conectada naquela rede. 

2.3 Caso a Due esteja conectada na sua rede wifi, desconecte o cabo de 
rede, verifique que seu computador está na mesma rede wifi da Due e 
rode o programa Due scanner para se conectar na máquina. 

 
 
Se, após verificar todos os itens acima, o problema ainda persistir, entre em 
contato com nossa equipe técnica. 
 
 
3 O ARQUIVO GCODE ESTÁ COM DIMENSÕES DIFERENTES DO 

DESENHO OU FORA DA POSIÇÃO 

3.1 Isto pode ocorrer quando você abre um arquivo vetorizado 

diretamente.  

Verifique se ao abrir o arquivo as dimensões da página são iguais às 

de uma folha A4. 

Caso 1: Se a resposta é não, pode ser que haja um erro de 

compatibilidade. Para resolver isto, copie a geometria desejada, abra 

um novo arquivo do Inkscape (o tamanho da página deve ser igual ao 

de uma folha A4) e cole a geometria. Gere novamente o arquivo 

gcode e confira se as dimensões e posição estão corretas. 

Caso 2: Se a resposta é sim, faça o mesmo teste do caso 1 (copiar a 

geometria e colar em um arquivo novo). Se não resolver, veja o item 

3.2 abaixo. 

3.2 Caso apenas abrir um arquivo novo e colar a geometria não resolver, 
pode ser que os plug-ins da Due no Inkscape (Due corte, Due 
preenchimento e Due contorno) estejam corrompidos. Neste caso, 
baixe novamente os plug-ins no site (duelaser.com/suporte) e 
reinstale-os. 

 
Se, após verificar todos os itens acima, o problema ainda persistir, entre em 
contato com nossa equipe técnica. 


