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OBRIGADO POR SELECIONAR. 
UM PRODUTO DE QUALIDADE
DA LINCOLN ELEC  TRIC. 

EXAMINE IMEDIATAMENTE A CAIXA 
E O EQUIPAMENTO QUANTO A DANOS.
Quando o equipamento for remetido, o título passa para 
o comprador no ato do recebimento pela transportadora.
Consequentemente, as reclamações referentes a material
danificado na remessa devem ser efetuadas pelo comprador
diretamente à empresa de transporte no momento em que 
a remessa é recebida.

A SEGURANÇA DEPENDE DE VOCÊ
O equipamento de soldadura em arco e corte da Lincoln foi
projetado e construído pensando na segurança. No entanto, 
a sua segurança geral pode ser ampliada com uma instalação
adequada...e a operação apropriada da sua parte. NÃO
INSTALE, OPERE OU FAÇA REPAROS ESTE EQUIPAMENTO 
SEM LER ESTE MANUAL E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
CONTIDAS NA ÍNTEGRA. E, principalmente, pense antes 
de agir e seja cuidadoso.

Esta declaração aparece nos pontos em que as informações
precisam ser seguidas rigorosamente para evitar ferimentos
graves ou morte.

Esta declaração aparece nos pontos em que as informações
devem ser seguidas para evitar ferimentos menos graves ou
danos a este equipamento.

MANTENHA SUA CABEÇA AFASTADA 
DOS VAPORES.
NÃO se aproxime demais do arco.
Use lentes corretivas se necessário
para se manter a uma distância
razoável do arco.
LEIA e siga o Ficha de Dados de
Segurança (SDS) e a etiqueta de
advertência exibida em todos os
recipientes de material de soldagem.
TENHA UMA VENTILAÇÃO
SUFICIENTE ou um exaustor no arco, ou ambos, para afasta
vapores e gases da zona de respiração e da área geral.
EM UMA SALA GRANDE OU ÁREA EXTERNA, a ventilação natural
pode ser adequada se você mantiver a sua cabeça fora dos
vapores (veja abaixo).
USE CORRENTES NATURAIS ou ventiladores para manter os
vapores afastados do seu rosto.
Se você apresentar  sintomas incomuns, consulte seu
supervisor. Talvez a atmosfera de soldagem 
e o sistema de ventilação devam ser verificados.

USE PROTEÇÃO ADEQUADA PARA
OLHOS, OUVIDOS E CORPO.
PROTEJA seus olhos e face com um capacete para
uso em soldagem devidamente ajustado a você 
e com o tipo apropriado de placa de filtro 
(Veja a ANSI Z49.1).
PROTEJA seu corpo de respingos de soldadura do
arco elétrico com roupas de proteção, incluindo roupa
de lã, avental à prova de chamas, luvas, perneiras de
couro e botas altas.
PROTEJA as outras pessoas de respingos, faíscas e
luz escandescente com telas protetoras ou barreiras.

EM ALGUMAS ÁREAS, pode ser recomendável ter proteção
contra ruído.
CERTIFIQUE-SE DE QUE o equipamento protetor esteja em
boas condições.
Use também óculos de proteção
SEMPRE QUE ESTIVER NA ÁREA 
DE TRABALHO.
SITUAÇÕES ESPECIAIS
NÃO SOLDE OU CORTEcontêineres ou materiais que tenham
estado em contato com substâncias perigosas, a menos 
que eles tenham sido devidamente limpas. Isso 
é extremamente perigoso.
NÃO SOLDE OU CORTE peças pintadas ou galvanizadas, a menos
que tenham sido tomadas precauções especiais com ventilação.
Elas podem liberar vapores ou gases altamente tóxicos.
Medidas de precaução adicionais
PROTEJA cilindros de gás comprimido de calor excessivo,
choques mecânicos e arcos; aperte os cilindros de forma que eles
não possam cair.
CERTIFIQUE-SE DE QUE os cilindros nunca sejam aterrados ou
façam parte de um circuito elétrico.
REMOVA todos os riscos de incêndio em potencial da área 
de soldagem.
SEMPRE TENHA O EQUIPAMENTO DE COMBATE AO INCÊNDIO
PRONTO PARA USO IMEDIATO E SAIBA COMO UTILIZÁ-LO.

ADVERTÊNCIA

CUIDADO
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AVISOS Respirar o gás de escape de motores 
a diesel expõe você a produtos químicos 
reconhecidos no Estado da Califórnia como 

agentes causadores de câncer, defeitos congênitos  
e outros defeitos reprodutivos.
• Sempre dê partida e opere o motor em uma área 

bem ventilada.
• Se estiver em uma área exposta, direcione  

o exaustor para uma área externa.
• Não modifique ou adultere o sistema do exaustor.
• Não coloque o motor em marcha lenta, a menos 

que seja necessário.
Para mais informações, visite   
www.P65 warnings.ca.gov/diesel

AVISOS Este produto, quando utilizado para solta 
ou corte, produz vapores e gases que contêm 
produtos químicos conhecidos no Estado da 
Califórnia por provocarem defeitos congênitos  
e, em alguns casos, a morte. (Lei de Segurança  
e Saúde da Califórnia § 25249.5 et seq.)

A SOLDAGEM A ARCO PODE SER PERIGOSA. PROTEJA 
VOCÊ E OS OUTROS DE POSSÍVEIS FERIMENTOS 
GRAVES OU MORTE. MANTENHA LONGE DAS 
CRIANÇAS. USUÁRIOS DE APARELHOS MARCA-PASSO 
DEVEM CONSULTAR SEUS MÉDICOS, ANTES DE 
OPERAR ESTA MÁQUINA.
Leia e entenda as seguintes informações de segurança. Para 
informações adicionais de segurança recomenda-se que você 
compre um exemplar do livreto a “Safety in Welding & Cutting 
- ANSI Standard Z49.1” da Anerican Welding Society, P.O. Box 
351040, Miami, Flórida 33135 ou CSA Standard W117.2-1974.  
Um exemplar grátis do livreto E205 “Arc Welding Safety” (Segurança 
em Soldagem a Arco) pode ser obtido na Lincoln Electric Company, 
22801 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44117-1199.

CERTIFIQUE-SE DE QUE TODA A INSTALAÇÃO, 
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROCEDIMENTOS 
DE REPAROS SÃO EFETUADOS APENAS POR 
INDIVÍDUOS QUALIFICADOS.

1.a. Desligue o motor antes dos trabalhos de  
resolução de problemas e de manutenção,  
a menos que tais trabalhos exijam 
especificamente o motor ligado.

1.b. Opere os motores em locais abertos e bem ventilados, ou ventile 
os gases de exaustão para o ambiente externo.

SEGURANÇA

65 AVISOS DA PROPOSIÇÃO DA CALIFÓRNIA

SEÇÃO A: 
AVISOS

AVISOS Câncer e Problemas Reprodutivos 
www.P65warnings.ca.gov

PARA EQUIPAMENTOS  
ACIONADOS POR MOTOR.

1.c. Não abasteça perto de chamas, arcos de  
solda ou com o motor em funcionamento.  
Pare o motor e deixe que esfrie antes de 
reabastecer o combustível, para evitar que 
respingos de combustível vaporizem em 
contato com partes quentes do motor, e peguem fogo. Não espirre 
combustível durante o abastecimento. Caso aconteça de entornar 
combustível, limpe-o e não dê a partida no motor até que os 
vapores tenham sido eliminados.

1.d. Mantenha todas as proteções, tampas  
e dispositivos do equipamento em posição 
e em bom estado de funcionamento. 
Mantenha as mãos, cabelo, roupas  
e ferramentas longe de engrenagens, 
ventiladores e outras peças móveis 
durante a partida, operação ou reparos do equipamento.

1.e. Em alguns casos, pode ser necessário remover as proteções de 
segurança para efetuar a manutenção necessária. Remova as 
proteções apenas quando necessário e substitua-as quando  
a manutenção que requer sua remoção estiver concluída.  
Tome sempre o maior cuidado quando trabalhar perto de  
peças móveis.

1.f. Não aproxime suas mãos do ventilador do motor. Não tente 
contornar o controle do regulador ou da marcha lenta, pressionando 
as hastes de controle da borboleta com o motor funcionando.

1.g. Para evitar dar partida acidental nos motores a gasolina, quando 
girar o motor ou o gerador do soldador, durante um trabalho de 
manutenção, desconecte os cabos das velas de ignição, o cabo 
do distribuidor ou o cabo do magneto, o que for mais apropriado.

1.h. Evite se queimar, não remova a tampa de pressão 
do radiador, enquanto o motor estiver quente.

2.a. A corrente elétrica que flui por todos os condutores produz 
campos magnéticos e elétricos (EMF) localizados.  
A corrente de soldagem produz EMFs em torno dos cabos  
e máquinas de soldagem.

2.b. Os campos EMF podem interferir com alguns aparelhos marca-
passo, e operadores de soldagem que usem marca-passo devem 
consultar seu médico, antes de executarem operações de soldagem.

2.c. A exposição a EMFs na soldagem poderá ter outros efeitos sobre 
a saúde, que ainda são desconhecidos.

2.d. Todos os soldadores deveriam seguir os procedimentos a seguir 
para minimizar sua exposição aos EMFs gerados pelo circuito  
de soldagem:

2.d.1. Passe os cabos da peça de trabalho e do eletrodo juntos - 
Prenda-os com fita, sempre que possível.

2.d.2. Nunca enrole a ponta do eletrodo em torno de seu corpo.
2.d.3. Não coloque seu corpo entre os cabos do eletrodo e da 

peça de trabalho. Se o cabo do eletrodo estiver de seu 
lado direito, o cabo da peça de trabalho também deve  
ser colocado do seu lado direito.

2.d.4. Conecte o cabo da peça de trabalho no ponto da peça de 
trabalho mais próximo possível do local a ser soldado.

2.d.5. Não trabalhe perto da fonte de alimentação de soldagem.

CAMPOS ELÉTRICOS  
E MAGNÉTICOS PODEM 
SER PERIGOSOS.
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CHOQUE ELÉTRICO 
PODE MATAR.

   3.a. Os circuitos de eletrodo e operação (ou
terra) ficam eletricamente “quentes”
quando o soldador estiver ligado. Não toque nessas peças
“quentes” sem proteção ou com roupas molhadas. Use luvas
secas e sem furos para isolar as mãos.

   3.b. Isole-se da operação e do aterramento usando um
isolamento seco. Certifique-se de que o isolamento seja
grande o suficiente para cobrir a área inteira de contato
físico com a operação e o aterramento.

     Além das precauções normais de segurança, se 
a soldagem tiver que ser realizada em
condições de risco elétrico (em locais úmidos
ou com roupas molhadas; em estruturas
metálicas como pisos, grades ou andaimes; em
posições apertadas como sentado, ajoelhado
ou deitado, se houver risco elevado de contato
inevitável ou acidental com a peça de trabalho
ou o terra), use o seguinte equipamento:

• Soldador (fio) de tensão constante CC semiautomático

• Soldador de manual CC (vara).

• Soldador de CA com controle de tensão reduzido.

   3.c. Em soldagem de fios automática ou semiautomática, 
o eletrodo, a bobina do eletrodo, a cabeça de soldagem, 
o bocal ou a pistola de soldagem semiautomática também
são eletricamente “quentes”.

   3.d. Sempre assegure-se de que o cabo de operação faça uma
boa conexão elétrica com o metal sendo soldado. A conexão
deve estar o mais perto possível da área que está 
sendo soldada.

   3.e. Aterre a peça ou o metal a ser soldado em um bom fio terra
elétrico (terra).

   3.f. Mantenha o suporte de eletrodo, grampo de trabalho, cabo
de soldagem e máquina de soldagem em boas condições 
de operação segura. Troque o isolamento danificado.

   3.g. Nunca mergulhe o eletrodo na água para resfriar.

   3.h. Nunca toque simultaneamente nas partes “quentes” dos
suportes de eletrodos conectados a dois soldadores porque 
a tensão entre os dois pode ser o total da tensão de circuito 
aberto dos dois soldadores.

   3.i. Ao trabalhar acima do nível do piso, use um cinto de
segurança para se proteger de uma queda se você 
sofrer um choque.

   3.j. Veja também os It   ens 6.c. e 8.

RAIOS DO ARCO 
PODEM QUEIMAR.

4.a. Use uma proteção com o filtro adequado e placas de
cobertura para proteger os olhos das faíscas e dos raios do
arco ao soldar ou observar a soldagem do arco aberto.
Proteção de capacete e lentes de filtros devem estar em
conformidade com os padrões ANSI Z87. Padrões I. 

4.b. Use roupa adequada de material resistente a chamas
durável, para proteger sua pele e a de seus auxiliares 
dos raios de arco.

4.c. Proteja outras equipes próximas com blindagem adequada 
e não inflamável e/ou avise para eles não olharem para 
o arco ou não se exporem aos raios do arco ou 
a respingos de metal quente.

VAPORES E GASES
PODEM SER
PERIGOSOS.

   5.a. A sondagem pode produzir vapores e gases perigosos para 
a saúde. Evite respirar esses vapores e gases. Ao soldar,
mantenha a sua cabeça fora dos gases. Tenha ventilação e/ou
exaustão adequada no arco para manter os vapores e gases
distantes da área de respiração. Quando estiver
soldando em revestimentos (veja as instruções
no contêiner ou SDS) ou no aço cadmiado ou
chumbado e em outros metais ou revestimentos
que produzem vapores altamente tóxicos,
mantenha o nível de exposição o mais baixo
possível e dentro dos limites aplicáveis de OSHA
PEL e ACGIH TLV usando a exaustão local ou
ventilação mecânica, a menos que as avaliações
de exposição indiquem o contrário. Em espaços
confinados ou em algumas circunstâncias, em
áreas externas, um respirador pode ser
necessário. Também é preciso tomar as 
medidas de precaução necessárias ao 
soldar em aço galvanizado.

   5. b. A operação do equipamento de controle de vapor de
soldagem é afetada por diversos fatores, incluindo o uso
inadequado e o posicionamento do equipamento, 
a manutenção do equipamento e o procedimento de
soldagem específico e a aplicação envolvida.  O nível de
exposição do trabalhador deve ser verificado na instalação 
e periodicamente para assegurar que ele esteja dentro dos
limites OSHA PEL e ACGIH TLV aplicáveis.

   5.c. Não solde em locais próximos de vapores de hidrocarboneto
clorado provenientes de operações de desengordurante,
limpeza e borrifamento. O calor e os raios do arco podem reagir
com vapores de solvente para formar fosgênio, um gás
altamente tóxico, e outros produtos que provocam irritação.

    5.d. Os gases de proteção usados para soldagem em arco pode
provocar deslocamento de ar e causar ferimentos e morte.
Sempre assegure que haja ventilação suficiente, especialmente em
áreas confinadas, para assegurar que o ar respirado seja seguro.

   5.e. Leia e entenda as instruções do fabricante para esse
equipamento e consumíveis a serem usados, incluindo a Ficha
de Segurança dos Dados (SDS) e siga as práticas de segurança
do funcionário. Os formulários SDS são fornecidos pelo
distribuidor de sondagem ou pelo fabricante.

   5.f. Também veja item 1.b.

SEGURANÇA

Segurança 03 de 04 - 15/06/2016



SOLDAGEM E
FAÍSCAS DE CORTE
PODEM PROVOCAR
INCÊNDIO OU
EXPLOSÃO.

   6.a. Remova os perigos de incêndio da área de soldagem. Se não
for possível, cubra-os para evitar que as faíscas da
soldagem provoquem um incêndio. Lembre-se de que as
faíscas de soldagem e materiais quentes da soldagem
podem facilmente passar por pequenas frestas e aberturas
para as áreas adjacentes. Evite a soldagem próxima das
tubulações hidráulicas. Prepare o extintor de incêndio.

   6.b. Quando gases comprimidos forem utilizados no local de
trabalho, precauções especiais devem ser adotadas para
evitar situações de risco. Consulte “Segurança em Soldagem
e Corte” (ANSI padrão Z49.1) e as informações de operação
para o equipamento usado.  

     6.c. Quando não estiver soldando, garanta que nenhuma parte do
circuito de eletrodos esteja tocando na parte de operação ou
aterramento. Contato acidental pode provocar
superaquecimento e criar um risco de incêndio.

   6.d. Não aqueça, corte ou solde tanques, tambores ou
contêineres até etapas adequadas terem sido tomadas para
garantir que tais procedimentos não provoquem vapores
tóxicos ou inflamáveis causados por substâncias internas.
Eles podem provocar uma explosão, embora tenham sido
“limpos”. Para informações, compre “Práticas de Segurança
Recomendadas para a Preparação para Soldagem e Corte de
Contêineres e Tubulação que Tenha Mantido Substâncias
Perigosas”, AWS F4.1 da American Welding Society 
(veja o endereço acima).

   6.e. Ventile fundições ocas ou contêineres antes de aquecer,
cortar ou soldar. Eles podem explodir.

   6.f. O arco de soldagem produz centelhas e faíscas. Use roupas
protetoras sem óleo na composição, como luvas de couro,
camisa pesada, calças sem bainha, sapatos altos e um
capuz protegendo seus cabelos. Use protetores de ouvido 
ao soldar fora da posição correta ou em espaços confinados.
Sempre use óculos de proteção com protetor lateral quando
estiver na área de soldagem.

   6.g. Conecte o cabo de operação à operação o mais perto da
área de soldagem possível. Os cabos de operação
conectados à estrutura do edifício ou a outras localizações
fora da área de soldagem aumentam a possibilidade da
corrente de soldagem passar por correntes de suspensão,
cabos de guindaste ou outros circuitos alternativos. Isso
pode gerar riscos de incêndio ou superaquecer os cabos ou
as correntes de suspensão até eles apresentarem falhas.

   6.h. Veja também o item 1.c.

   6.I. Leia e siga o NFPA 51B “Standard for Fire Prevention During
Welding, Cutting and Other Hot Work”, disponível do NFPA, 1
Batterymarch Park, PO box 9101, Quincy, MA 022690-9101.

   6.j. Não use a fonte de alimentação da sondagem para degelo 
de tubulação.

CILINDRO PODE EXPLODIR 
SE DANIFICADO.

   7.a. Use apenas cilindros de gases
comprimidos contendo o gás de proteção
correto para o processo usado 
e reguladores que estejam operando
corretamente projetados para o gás 
e a pressão usados. Todas as mangueiras,
conexões, etc. devem ser adequadas para 
a aplicação e mantidas em boas
condições.

   7.b. Sempre mantenha os cilindros em uma posição reta
encadeados com segurança a um suporte fixo ou chassi.

   7.c. Cilindros devem estar posicionados:

• Fora das áreas em que eles possam ficar presos ou
sujeitos a danos físicos.

• Uma distância segura das operações de soldagem por
arco ou corte e qualquer outra fonte de calor, faíscas
ou chamas.

   7.d. Nunca permita que um eletrodo, suporte de eletrodo ou
qualquer outra peça eletricamente “quente” toque em 
um cilindro.

   7.e. Mantenha a sua cabeça e face afastados da saída da válvula
do cilindro ao abrir a válvula do cilindro.

   7.f. As tampas de proteção das válvulas devem estar sempre no
lugar e ser apertadas manualmente, exceto quando o cilindro
estiver em uso ou conectado para uso.

   7.g. Leia e siga as instruções sobre cilindros de gás comprimido,
equipamento associado e a publicação CGA P-l, “Precautions
for Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders,”
fornecida pela Compressed Gas Association,  14501 
George Carter Way Chantilly, VA 20151.

PARA EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS.

   8.a. Desligue a força usando a chave de
desconexão na caixa de fusíveis antes 
de trabalhar no equipamento.

   8.b. Instale o equipamento de acordo com as Normas Elétricas
Nacionais dos Estados Unidos, todas as normas locais 
e as recomendações do fabricante.

   8.c. Aterre o equipamento de acordo com as Normas Elétricas
Nacionais dos Estados Unidos e as recomendações 
do fabricante.

Consulte
http://www.lincolnelectric.com/safety

para informações adicionais de
segurança.
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COMPATIBILIDADE
ELETROMAGNÉTICA (EMC)

CONFORMIDADE
Os Produtos que possuem a marca CE estão em conformidade com a 
Diretiva da Comunidade Europeia de 3 de Maio de 1989, relativa à
aproximação das legislações dos Estados-Membros sobre a compatibilidade
eletromagnética (89/336/CEE). Foi fabricado em conformidade com a norma
nacional que implementa uma norma harmonizada: Norma EN 60974-10
Compatibilidade Eletromagnética (EMC) do produto para equipamento de
soldagem com arco. É para uso com outros equipamentos Lincoln Electric.
Criado para usoindustrial e profissional.

INTRODUÇÃO
Todo equipamento eléctrico gera pequenas quantidades de emissão 
eletromagnética. A emissão elétrica pode ser transmitida através de linhas
de alimentação ou irradiada através do espaço, semelhante a umtransmissor
de rádio. Quando as emissões são recebidas por outros equipamentos, pode
resultar interferência elétrica. Emissões elétricas podem afetar muitos tipos
de equipamentos elétricos como recepção de equipamentos de soldagem
nas proximidades, rádio e TV, máquinas de comando numérico, sistemas de
telefonia, computadores, etc. Esteja ciente de que pode haver interferência
e podem ser exigidas precauções extras quando uma fonte de energia de
soldagem é usada em um estabelecimento doméstico.  

INSTALAÇÃO E USO
O usuário é responsável pela instalação e utilização do equipamento de
soldagem de acordo com as instruções do fabricante. Se forem detectados
distúrbios eletromagnéticos, em seguida, será responsabilidade do usuário
do equipamento de soldagem resolver a situação com a assistência técnica
do fabricante. Em alguns casos, essa ação corretiva pode ser tão simples
como a ligação à terra (aterramento) do circuito de soldagem, ver Nota. Em
outros casos, pode envolver a construção de uma tela eletromagnética
envolvendo a fonte de alimentação e o trabalho completo com filtros de
entrada associados. Em todos os casos, as perturbações eletromagnéticas
devem ser reduzidas ao ponto onde não causem mais problemas.

Nota:  O circuito de soldagem pode ou não ser aterrado por razões de segurança,
de acordo com os códigos nacionais. A mudança nas instalações de
aterramento só deve ser autorizada por uma pessoa que tem competência
para avaliar se as mudanças vão aumentar o risco de ferimentos, por
exemplo, ao permitir caminhos de retorno da corrente de soldagem paralela,
o que pode danificar os circuitos de aterramento de outros equipamentos 

AVALIAÇÃO DA ÁREA
Antes de instalar equipamentos de soldagem o usuário deverá fazer uma
avaliação dos possíveis problemas eletromagnéticos na área circundante.
Serão levados em conta :

a.  outros cabos de alimentação, cabos de controle, cabos de sinalização
e telefonia, acima, abaixo e adjacentes ao equipamento de soldagem;

b.  transmissores e receptores de rádio e televisão;

 
c.

 
computador e outros equipamentos de controle;

 
d.

 
equipamentos de segurança essenciais, por exemplo, proteção de
equipamentos industriais;

 e.  a saúde das pessoas ao redor, por exemplo, o uso de marca-passos
e aparelhos auditivos;

 
f.

 
equipamento usado para calibração ou medição

 
g.

  
imunidade de outros equipamentos no ambiente. O usuário deve
assegurar que os outros equipamentos usados   no ambiente sejam
compatíveis. Isso pode exigir medidas de proteção adicionais;

 

h.

 

a hora do dia em que a soldagem ou outras atividades 

O tamanho da área circundante a ser considerada dependerá da estrutura
do edifício e outras atividades sendo realizadas. A área circundante pode
estender-se até além dos limites das instalações.

MÉTODOS DE REDUÇÃO DAS EMISSÕES
Fonte de alimentação
O equipamento de soldagem deve ser ligado à fonte de alimentação de
acordo com as recomendações do fabricante. Se houver interferência, pode
ser necessário tomar precauções adicionais, como a filtragem da fonte de
alimentação. Deve ser dada atenção a blindar o cabo do equipamento de
soldagem instalado permanentemente no fornecimento, em conduto
metálico ou equivalente. A blindagem deve ser eletricamente contínua ao
longo do seu comprimento. A blindagem deve ser conectada à fonte de
solda para que um bom contato elétrico seja mantido entre o conduto e o
gabinete de fonte de energia de soldagem.

Manutenção do Equipamento de Soldagem
O equipamento de soldagem deve receber manutenção de rotina de acordo
com as recomendações do fabricante. Todas as portas e tampas de acesso
e de serviços devem estar fechadas e devidamente apertadas quando o
equipamento de solda estiver em operação. O equipamento de solda não
deve ser modificado de forma alguma, exceto pelas mudanças e ajustes
descritos nas instruções do fabricante. Em particular, a abertura dos
centelhadores de escorvamento do arco e os dispositivos de estabilização
devem ser ajustados e mantidos de acordo com as recomendações do 
fabricante.

 

Cabos de Soldagem
Os cabos de soldagem devem ser mantidos os mais curtos possíveis e
devem ser posicionados próximos, funcionando no ou perto do nível do
chão.

Ligação Equipotencial 
A ligação de todos os componentes metálicos na instalação de soldagem
e adjacentes à ela deve ser considerada. No entanto, componentes
metálicos ligados à peça de trabalho irão aumentar o risco de que o
operador possa receber um choque ao tocar esses componentes metálicos
e o eletrodo ao mesmo tempo. O operador deve ser isolado de todos esses
componentes metálicos ligados.

Aterramento da Peça de Trabalho
Sempre que a peça de trabalho não estiver ligada com a terra para obter
segurança elétrica, ou não estiver ligada com a terra por causa de seu
tamanho e posição, por exemplo, em cascos de navios ou estruturas de
edifícios, uma conexão ligando a peça de trabalho com a terra poderia
reduzir as emissões em alguns, mas não em todos os casos. Cuidados
devem ser tomados para evitar que o aterramento da peça de trabalho
aumente o risco de ferimentos nos usuários ou danos a outros equipamentos
elétricos. Sempre que necessário, a conexão da peça de trabalho com a terra
deve ser feita por uma conexão direta com a peça de trabalho, mas em
alguns países onde a conexão direta não for permitida, a ligação deve ser
obtida pela capacitância adequada, selecionada de acordo com os
regulamentos nacionais.

Proteção e Blindagem
A proteção seletiva e blindagem de outros cabos e equipamentos na área
circundante pode atenuar os problemas de interferência. A proteção de
toda a instalação de soldagem pode ser considerada para aplicações
especiais.

1  

 

Partes do texto anterior são parte de EN 60974-10: “Compatibilidade Eletromagnética
(E<C) padrão do produto para equipamento de soldagem com arco.”
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Como regra geral, para muitos eletrodos de aço macio, se o ar está
visivelmente limpo e você se sente bem, então a ventilação geralmente
é adequada para o seu trabalho. O meio mais preciso para determinar
se a exposição do trabalhador não excede o limite de exposição
aplicável para os compostos nas fumaças e gases é pedir a um
higienista industrial que retire e analise uma amostra do ar que está
sendo respirado. Isto é particularmente importante se estiver soldando
com aço inoxidável, produtos com revestimento contra desgaste, ou de
Ventilação Especial. Toda a Ficha de Dados de Segurança da Lincoln
possuem uma diretriz que indica o número máximo de fumaças. Se a
exposição às fumaças totais for mantida abaixo deste número, a
exposição a todas as fumaças do eletrodo (não revestimentos ou
chapeamento no trabalho) estará abaixo do TLV.
Existem passos que você pode tomar para identificar substâncias
perigosas em seu ambiente de soldagem. Leia a etiqueta do produto e a
folha de dados de segurança do material para o eletrodo informado no
local de trabalho ou no eletrodo ou recipiente de fluxo para ver quais
fumaças podem ser esperadas razoavelmente com o uso do produto, e
assim determinar se é necessária uma ventilação especial. Em segundo
lugar, saiba qual é o metal de base e determine se existe qualquer tinta,
chapeamento, ou revestimento que poderiam expor você a fumaças
tóxicas e/ou gases. Retirar do metal que está sendo soldado, se
possível. Se você começar a se sentir desconfortável, tiver tonturas, ou
náuseas, existe uma possibilidade de que você está sofrendo exposição
excessiva a vapores e gases, ou que está sofrendo deficiência de
oxigênio. Parar de soldar e respirar ar fresco imediatamente. Notifique o
supervisor e colegas para que a situação possa ser corrigida e outros
trabalhadores possam evitar o perigo. Certifique-se de que está
seguindo essas práticas seguras, as indicações na etiqueta do
consumível e Ficha de Dados de Segurança para melhorar a ventilação
em sua área. Não continue a soldagem até que a situação seja
corrigida.
NOTA: A Ficha de Dados de Segurança para todos os consumíveis da Lincoln está

disponível na página da Lincoln: www.lincolnelectric.com
Antes de passarmos aos métodos disponíveis para controlar a
exposição de fumaças de soldagem, você deve entender alguns termos
básicos:

A ventilação natural é o movimento do ar através do local de
trabalho causado por forças naturais. Do lado de fora, isto é
geralmente o vento. Em ambientes fechados, pode ser o fluxo de
ar através de janelas abertas e portas.
A ventilação mecânica é a circulação de ar através do ambiente
trabalho causado por um dispositivo elétrico como um ventilador
portátil ou ventilador permanentemente instalado no teto ou na
parede.
Extração de Origem (Exaustão Local) é um dispositivo mecânico
utilizado para capturar as fumaças de soldagem em ou perto do
arco e filtrar os contaminantes para fora do ar.

A ventilação ou exaustão necessária para a sua aplicação depende de
muitos fatores tais como:

• Volume da área de trabalho
• Configuração da área de trabalho
• Número de soldadores
• O processo de soldagem e corrente
• Consumíveis utilizados (aço macio, revestimento contra desgaste,

aço inoxidável, etc.)
• Níveis admissíveis (TLV, PEL, etc.)
• Material soldado (incluindo a pintura ou revestimento)
• Fluxo de ar natural

A sua área de trabalho possui ventilação adequada quando existe
ventilação suficiente e/ou exaustão para controlar a exposição do
trabalhador a materiais perigosos das fumaças de soldagem e gases
para que os limites aplicáveis para esses materiais não seja excedido.

Consulte a tabela de TLV e PEL para ingredientes típicos do eletrodo, a
OSHA PEL (Limite de exposição permitido), e a diretriz recomendada, a
ACGIH TLV (Valor limite), para muitos dos compostos encontrados nas
fumaças de soldagem.

Ventilação

Existem muitos métodos que podem ser selecionados pelo usuário para
fornecer a ventilação adequada para a aplicação específica. A seção a
seguir fornece informações gerais que podem ser úteis na avaliação de
que tipo de equipamento de ventilação pode ser adequado para a sua
aplicação. Quando o equipamento de ventilação estiver instalado, você
deve confirmar que a exposição do trabalhador está controlada dentro
da OSHA PEL e/ou ACGIH TLV aplicável. De acordo com os
regulamentos da OSHA, quando soldar e cortar (aço macio), a ventilação
natural é normalmente considerada suficiente para satisfazer os
requisitos, desde que:

1.  O local ou a área de soldagem tenha pelo menos 10.000 pés
cúbicos (cerca de 22" x 22" x 22") para cada soldador.

2. A altura do teto não é inferior a 16 pés.
3. A Ventilação transversal não está bloqueada por divisórias,

equipamentos ou outros obstáculos estruturais.
4.  A Soldagem não é feita em um espaço confinado.

Espaços que não satisfazem estes requisitos devem ser equipados com
equipamentos de ventilação mecânica que expele pelo menos 2000
CFM de ar para cada soldador, exceto onde forem utilizados exaustores
locais ou cabines de exaustão, ou respiradores integrados.
Nota de Segurança Importante:

Quando soldar com eletrodos que exigem ventilação especial
como o aço inoxidável ou revestimento contra desgaste
(consulte as instruções no recipiente ou Ficha de Dados de
Segurança) ou em aço revestido de chumbo ou de cádmio e
outros metais ou revestimentos que produzem vapores
perigosos, manter exposição tão baixa quanto possível e
abaixo dos valores-limite de exposição (PEL e TLV) para
materiais na fumaça usando exaustão local ou ventilação
mecânica. Em espaços confinados ou em algumas circuns-
tâncias, por exemplo, do lado de fora, um respirador pode ser
necessário caso a exposição não possa ser controlada
conforme PEL ou TLV. (Consulte a Ficha de Dados de
Segurança e gráfico de TLV e PEL para ingredientes típicos
do eletrodo.) Precauções adicionais também são necessárias
ao soldar em aço galvanizado.
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BIBLIOGRAFIA E SUGESTÕES DE LEITURA

ANSI Z87.1, Practice for Occupational and Educational Eye and Face
Protection, American National Standards Institute, 11 West 42nd Street,
New York, NY 10036.

Arc Welding and Your Health: Um Manual de Informação de Saúde para a
Soldagem. Publicado por The American Industrial Hygiene Association,
2700 Prosperity Avenue, Suite 250, Fairfax, VA 22031-4319.

NFPA Standard 51B, Cutting and Welding Processes, National Fire
Protection Association, 1 Batterymarch Park, P.O. Box 9146, Quincy, MA
02269-9959.

OSHA General Industry Standard 29 CFR 1910 Subpart Q. OSHA Hazard
Communication Standard 29 CFR 1910.1200. Disponível em
Administração de Segurança Ocupacional e Saúde em at http://www.
osha.org ou contate seu escritório local de OSHA.

As publicações a seguir foram publicadas por The American Welding
Society, P.O. Box 351040, Miami, Florida 33135. As publicações AWS
podem ser compradas na Sociedade  Americana de Soldagem, em
http://www. aws.org ou contactando directamente AWS at 800-443-9353.

ANSI, Standard Z49.1, Safety in Welding, Cutting and Allied
Processes. Z49.1 já está  disponível para download grátis em http://
www.lincolnelectric.com/community/safety/ ou no website da AWS
http://www.aws.org.

AWS F1.1, Method for Sampling Airborne Particulates Generated by
Welding and Allied Processes.

AWS F1.2, Laboratory Method for Measuring Fume Generation Rates
and Total Fume Emission of Welding and Allied Processes.

AWS F1.3, Evaluating Contaminants in the Welding Environment: A
Strategic Sampling Guide.

AWS F1.5, Methods for Sampling and Analyzing Gases from Welding
and Allied Processes.

AWS F3.2, Ventilation Guide for Welding Fume Control.

AWS F4.1, Recommended Safe Practices for the Preparation for
Welding and Cutting of Containers and Piping That Have Held
Hazardous  Substances.

AWS SHF, Safety and Health Facts Sheets. Disponível de forma
gratuita no website da AWS em http://www.aws.org.

Informações adicionais:
(*) Não listado. Valor máximo nocivo é de 10 miligramas por metro

cúbico. Valor PEL para o óxido de ferro é de 10 miligramas por
metro cúbico. Valor TLV do óxido de ferro é de 5 miligramas por
metro cúbico.

(**) Como poeira respirável.
(*****) Sujeito às exigências de informação das Seções 311, 312 e

313 do Plano de Emergência e Comunidade da Lei do Direito
de Saber de 1986 e de 40CFR 370 e 372.

(b) O PEL para o cromo (VI) é de .005 miligramas por metro cúbico
como tempo médio ponderado de 8 horas. O TLV para o cromo
solúvel em água (VI) é de 0.05 miligramas por metro cúbico. O
TLV para o cromo insolúvel (VI) é de 0.01 miligramas por metro
cúbico.

(c) Os valores são para fumaças do manganês. STEL (Limite de
Exposição de Curto Prazo) é de 3.0 miligramas por metro
cúbico. OSHA PEL é um valor teto.

(****) Não há valor listado para compostos de bário insolúveis. O
TLV para compostos de bário solúveis é de 0.5 mg/m3.

Valores TLV e PEL são de Abril de 2006. Sempre verifique a Ficha
de Segurança dos Dados (FDS) com o produto ou no site da
Lincoln Electric em http://www.lincolnelectric.com

INDICAMOS ABAIXO ALGUNS INGREDIENTES TÍPICOS EM ELETRODOS DE SOLDAGEM E SUAS DIRETRIZES TLV (ACGIH) 
E LIMITES DE EXPOSIÇÃO PEL (OSHA)

        INGREDIENTES CAS No. TLV mg/m3 PEL mg/m3

        Alumínio e/ou ligas de alumínio (as AI)***** 7429-90-5 1.0 15
        Óxido de alumínio e/ou Bauxita***** 1344-28-1 1. 0 5**
        Compostos de bário (como Ba)***** 513-77-9 0.5 0.5
        Cromo e ligas ou compostos de cromo (como Cr)***** 7440-47-3 0.5(b) 0.5(b)
        Crómio Hexavalente (Cr VI) 18540-29-9 0.05(b) .005(b)
        Emanações de Cobre 7440-50-8 0.2 0.1
        Cobalt Compounds 7440-48-4 0.02 0.1
        Fluoretos (como F) 7789-75-5 2.5 2.5
        Ferro 7439-89-6 10* 10*
        Pedra calcária e/ou carbonato de cálcio 1317-65-3 10* 15
        Compostos de Lítio (como Li) 554-13-2 15 10*
        Magnesita 1309-48-4 10 15
        Magnésio e/ou ligas ou compostos de magnésio (como Mg) 7439-95-4 10* 10*
        Manganês e/ou ligas ou compostos de manganês (como Mn)***** 7439-96-5 0.02 5.0(c)
        Silicatos minerais 1332-58-7 5** 5**
        Ligas de molibdênio (como Mo) 7439-98-7 10 10
        Níquel***** 7440-02-0 0.1 1
        Silicatos e outros ligantes 1344-09-8 10* 10*
        Silicone e/ou ligas ou compostos de silicone (como Si) 7440-21-3 10* 10*
        Compostos de estrôncio (como Sr) 1633-05-2 10* 10*
        Ligas ou compostos de zircônio (como Zr) 12004-83-0 5 5
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POTÊNCIA DE 
ENTRADA

LIGADO

DESLIGADO

POTÊNCIA DE 
ENTRADA

FASE ÚNICA
CORRENTE ALTERNADA

LEIA ESTE MANUAL DO 
OPERADOR COMPLETAMENTE

TENSÃO DE ENTRADA

CORRENTE DE 
ENTRADA

ATERRAMENTO DE
PROTEÇÃO

ADVERTÊNCIA ou CUIDADO
A documentação deve ser consulta-
da em todos os casos em que este 
símbolo é apresentado.

Explosão

Tensão Perigosa

Risco de choque

SÍMBOLOS GRÁFICOS QUE APARECEM 
NESTA MÁQUINA OU NESTE MANUAL 

U1

I1

1

Risco de choque

Fusível 

USB

WFS/AMPS

VOLTSV
SAÍDA VGA

ETHERNET
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES FÍSICAS 24,83” (W) x 19,69” (H) X
11,88” (D)

(630.68mm (W) X 500.13mm (H)
X 301.75mm (D) )

GAMA DE TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMENTO

59º - 95º F (15º - 35º C)

GAMA DE TEMPERATURA DE 
ARMAZENAMENTO

32º - 145º F (0º - 65º C)

UMIDADE RELATIVA 80% PARA TEMPERATURAS ATÉ
A 88º F / 31º C,

50% A 104º F / 40º C

ALTITUDE DE 
FUNCIONAMENTO

6562 PÉS (2000 METROS)

MEIO AMBIENTE Este produto é para uso em
ambiente Grau de poluição 2.

Leia toda a seção de instalação antes de iniciar a instalação.

SELECIONE O LOCAL ADEQUADO
A máquina não irá operar em ambientes adversos. É importante 
que medidas de prevenção simples sejam seguidas para assegurar 
uma vida útil longa e um funcionamento confiável. Este produto é 
SOMENTE PARA USO INTERNO.
  •  A sujeira e o pó que podem ser puxados para dentro da máquina 

devem ser mantidos a um nível mínimo. A não observância 
destas precauções pode resultar em excesso de temperaturas de 
funcionamento e desligamentos inesperados.

  •  Não coloque onde o monitor fique exposto à luz solar direta.
  •  Não coloque o equipamento próximo a fontes de calor radiante.
  •  Não coloque em um espaço confinado. Permitir no mínimo 3 pés 

de folga ao redor da máquina em todos os momentos. Ventilação 
adequada é necessária.

  •  Direcionar e proteger o cabo de alimentação para minimizar a 
exposição a danos.

  •  Protetor contra sobretensão de tomada única ou múltiplas (ou 
Supressor de Sobretensão) é altamente recomendado para 
proteger a máquina contra picos de tensão que atravessam a linha 
de entrada.

ÁREA AMBIENTAL
Mantenha a máquina  dentro e seca em todas as ocasiões. Não 
coloque no solo úmido ou em poças. Nunca coloque líquidos na parte 
superior da máquina.

EMPILHAMENTO
O VRTEX Engage pode ser empilhado para fins de armazenamento e 
envio apenas e somente dois equipamentos empilhados.

INCLINAR
Coloque um VRTEX Engage diretamente sobre uma superfície segura 
e nivelada. Utilize o Suporte de apoio fornecido durante a operação da 
máquina.

ELEVAÇÃO
Use as alças do gabinete para levantar cuidadosamente o VRTEX 
Engage.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Não coloque objetos sobre a máquina.

Manipular o dispositivo GMAW com cuidado. Quando não estiver 
em uso deve ser colocada na máquina VR. Este dispositivo é 
personalizado e não pode ser usado em máquinas de soldagem 
normal.

Durante tempestades com relâmpagos, desligue o sistema e 
desconecte-o da tomada de alimentação.

Recomendamos que você se familiarize com a máquina e seus 
recursos antes de utilizá-la pela primeira vez.

A exposição excessiva ao vídeo e luz intermitente pode causar ou 
agravar os seguintes efeitos na saúde para os usuários sensíveis à 
luz:

  • Doença ocular e/ou ferimentos, glaucoma

  • Ataques epiléticos e outras convulsões.

  •  Doença cardíaca ou pressão arterial elevada.

Consulte o seu médico antes de utilizar a máquina se você tiver sido 
diagnosticado ou for suscetível a qualquer dos efeitos para a saúde 
acima.

Alguns usuários podem experimentar uma apreensão após exposição 
a determinadas imagens visuais, incluindo luzes piscando ou 
padrões. Mesmo as pessoas que não têm história de convulsões 
ou epilepsia podem ter uma condição não diagnosticada que pode 
causar “crises epilépticas fotossensíveis.”

Convulsões podem causar perda de consciência ou crises que podem 
levar a ferimentos por queda ou por bater em objetos próximos.

Imediatamente, pare de utilizar a máquina e consulte o seu médico se 
tiver qualquer um dos seguintes sintomas::

  •  Visão dupla ou incapacidade de se concentrar no visor.

  •  Náusea ou enjoo por movimento.

  •  Fadiga ocular ou irritação.

  •  Dores de cabeça ou tonturas.

  •  Dores e dor no pescoço ou ombros.

PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS DE 
ALTA FREQUÊNCIA
Tome cuidado ao operar esta máquina perto de outros equipamentos.

  •  Grandes equipamentos, como gruas, podem interferir com a 
operação da máquina.

  •  Esta máquina pode interferir com o funcionamento dos outros 
equipamentos na área de treinamento/trabalho.

  •  Processos de alta frequência tais como máquinas TIG, podem 
interferir com a operação da máquina.

-------------------------------------------------------------------------
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ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE TERRA
Uma interferência do tipo condutiva onde uma tensão de entrada 
irregular e/ou aterramento inadequado podem afetar negativamente 
a operação adequada do VRTEX Engage quando conectado a uma 
fonte de terra. Como indicado neste manual, interferência elétrica 
da linha de alimentação, embora pequena, pode estar presente. 
Irregularidades da linha de entrada e/ou aterramento inadequado de 
qualquer equipamento que compartilha o mesmo circuito de linha 
de entrada poderiam afetar o sistema. Uma fonte de alimentação 
ininterrupta (UPS) pode ser necessária para  proteger o sistema de 
irregularidades na alimentação e interrupções.

INTERFERÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA
Este sistema contém um sensor de posicionamento magnético 
sensível que pode sofrer interferência na presença de ruído de RF 
conduzido na faixa de 8 a 11 mhz na linha de potência AC do sistema 
ou no cabo cinza que leva ao sensor Polhemus. As perturbações 
podem se manifestar como ligeira vibração desagradável do 
ambiente virtual mostrado no visor LCD. Se a interferência no cabo 
do sensor for um problema, ele deve ser reposicionado para que essa 
desagradável vibração pare. No caso do ruído na porta de AC ser um 
problema, cordão de ferrite supressor de ruído pode ser adicionado 
ao cabo de alimentação AC, que irá eliminar a interferência. Entre 
em contato com seu Centro de Suporte Lincoln Electric para obter 
detalhes.

DESCRIÇÃO GERAL
O VRTEX Engage é um instrumento de instrução de soldagem com 
arco de realidade virtual. Este sistema de treinamento baseado em 
computador é uma ferramenta educacional projetada para permitir 
que os alunos pratiquem a sua técnica de soldagem em um ambiente 
simulado. Ele promove a transferência eficiente de habilidades de 
soldagem da sala de lição para a cabine de soldagem, reduzindo o 
desperdício de material e o consumo de energia associados com o 
treinamento tradicional de soldagem.

INSTALAÇÃO
1.   Decidir o local onde ficará a unidade. Uma mesa resistente é o 

melhor.
Manter a área livre de obstruções pelo menos 3 pés em todas as 
direções. Além disso, estar consciente de onde você está colocando 
a unidade para evitar campos magnéticos, objetos e processos 
condutivos e de alta frequência.
NOTE:  Evite colocar o VRTEX Engage perto de fontes de alimentação 

de máquinas TIG de alta frequência ou sobre uma grande 
superfície de metal.

Ter estes tipos de objetos na área pode causar interferência e resultar 
em aumento de vibração e/ou distorção no controle de movimentos.
Para obter os melhores resultados, não instale a máquina VRTEX 
Engage no laboratório de soldagem. Interferência elétrica de linhas 
de energia, embora geralmente pequenas, podem estar presentes. 
Portanto, toda a energia elétrica ou fiação de iluminação dentro de 50 
pés da área de soldagem devem ser fechada em conduíte metálico 
rígido e aterrado. 
Se o VRTEX Engage for afetado por interferências, é responsabilidade 
do usuário tomar medidas para isolar e/ou eliminar a interferência.
Uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) pode ser necessária 
para a proteção do sistema contra irregularidades ou interrupção de 
energia.
É fortemente recomendado que um protetor contra sobretensão único 
ou com múltiplas saídas seja usado para proteger a máquina contra 
qualquer voltagem indesejada acima de um limite de segurança.
2.   Abrir as quatro travas em ambos os lados da unidade e abrir a 

unidade.

3.   Coloque o suporte de apoio sobre a mesa com os parafusos 
voltados para longe da máquina. Consulte a Figura A.1.

4.   Posicione cuidadosamente a unidade VRTEX Engage para permitir 
que o suporte de apoio seja instalado na unidade. Consulte a 
Figura A.1.

5.   Usando uma chave de fenda, aperte os dois parafusos prisioneiros 
que fixam o suporte na máquina. Consulte a Figura A.1.

NOTA:  O suporte de apoio deve ser instalado quando a máquina 
estiver em operação.

NOTA:  Antes de guardar a máquina para armazenamento o suporte 
deve ser removido.

INSTALAÇÕES DE SISTEMAS MÚLTIPLOS
Se for necessário que sistemas múltiplos operem juntos em um local, 
um único transmissor de frequência pode ser instalado durante o 
processo de fabricação na Lincoln Electric para reduzir o potencial 
de interferência entre sistemas. Sistemas K4299-1 possuem uma 
fonte de frequência padrão instalada. Sistemas K4299-2, K4299-3, 
e K4299-4 possuem cada um uma fonte de frequência alternada 
instalada. Para instalações de sistemas múltiplos, alterne os sistemas 
K4299-1, K4299-2, K4299-3 e K4299-4 para melhor operação:

Por exemplo:  Se 8 sistemas devem ser instalados no laboratório 
de soldagem VR, o padrão e frequências alternativas 
devem ser posicionados como mostrado na Tabela A.1.

K4299-4 K4299-3 K4299-2 K4299-1

K4299-2 K4299-1 K4299-4 K4299-3

Tabela A.1 - Instalações De Sistemas Múltiplos

SUPORTE
DE APOIO

PARAFUSO DE APERTO 
MANUAL DO SUPORTE

Figura A.1 – Suporte de apoio
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VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO
1.  Monitor de tela sensível ao toque

2.  Pistola GMAW

3.  Alto-falantes

4   Porta USB

5.  Plugue VGA

6.  Área de Soldagem

7.  Botão verde circular

8.  Interruptor de alimentação com fusível

4

6

5

7

1

8

2

3
Figura A.2 - Visão geral do equipamento
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MODO INSTRUTOR

LIGAR
1.   Conecte o cabo de alimentação de entrada no interruptor de 

alimentação com fusível e coloque o interruptor na posição 
LIGADO. Veja a Figura B.1.

2.   Pressionar e segurar o botão verde circular que está no lado 
inferior direito da máquina durante 5 segundos liga o sistema do 
VRTEX Engage. Veja a Figura B.2.

NOTA:  O botão de energia verde não desliga o sistema. Selecione 
Logout e Desligar no ícone de menu de vermelho para 
desligar o sistema.

3.   O monitor sensível ao toque permite que o aluno veja as telas 
de configuração que fornecem uma visualização ativa do processo 
de soldagem real para instrutores e alunos. O monitor deve ligar 
automaticamente quando o botão verde circular for pressionado. 
Veja a Figura B.3.

Os seguintes controles de usuário (ícones) podem ser exibidos 
na tela do monitor.

1.   O ícone de velocidade da alimentação de arame permite que o 
usuário insira a velocidade de alimentação do arame.

2.   O ícone de indicador de tensão permite ao usuário inserir a 
tensão de soldagem. Este indicador também permite inserir 
valores de ajuste quando o processo de pulso está em uso.

3.   Os ícones de seta de seleção da tela branca na esquerda e 
direita permitem ao operador percorrer várias telas.

4.   O ícone do interruptor seletor de processo é utilizado para 
selecionar o processo de soldagem virtual (GMAW ou FCAW).

5.   O ícone do interruptor seletor de polaridade é usado para 
indicar a polaridade de soldagem para um determinado processo 
(DC+, DC ou AC).

6.   A porta USB localizada na parte da frente da máquina é usada 
para carregar o software e fazer o download de dados do usuário 
do sistema.

7.   O Ícone do interruptor da chave está localizado na tela do 
monitor e permite que o instrutor acesse o modo de instrutor, que 
inclui as telas do Weldometer®, Editor de tolerância, opções e 
atualização.

8.   Ícones realçados, setas brancas e ícones coloridos executam 
várias funções conforme o comando mostrado. 

9.   Selecionando Voltar leva o usuário para a tela anterior.

CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL
O Contrato de Licença de Usuário Final (EULA) aparecerá ao iniciar a 
máquina pela primeira vez. Selecionar “Concordo” permitirá o acesso 
ao VRTEX Engage. A máquina desligará quando “Discordar” for 
selecionado.

Ligar
(ON) 

Desligar
(OFF)

Figura B.1 - Interruptor de alimentação com fusível  posição ON/OFF

BOTÃO
VERDE
CIRCULAR

Figura B.2 - Botão verde circular

MONITOR COM TELA
SENSÍVEL AO TOQUE

Figura B.3 - Monitor Sensível ao Toque
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PARA ENTRAR NO MODO DE INSTRUTOR
1.   Toque no ícone de “Chave” localizado no canto inferior esquerdo 

da tela. Veja a Figura B.4.

2.   A senha padrão é 1, 2, 3, 4, 5. Para alterar a senha, use o ícone 
com a chave e sinal de + . Veja a Figura B.5.

3.   Para continuar, siga as instruções apresentadas na tela.

4.   Selecione o ícone de informações de licença.

5.   Selecione o ícone de Contrato de Licença de Usuário Final (EULA) 
na setas brancas.

6.    O acordo de licença está disponível para ler e salvar em uma 
unidade USB.

7.   Quando terminar, toque no ícone “licença” e em seguida o ícone 
“Voltar.

8.   A tela de modo instrutor será exibida. Veja a Figura B.6.

Figura B.4 - Menu e tecla de instrução

Figura B.5 - Menu de entrada de instrutor

Figura B.6 - Menu de instrutor
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O modo instrutor inclui o seguinte:

 • Weldometer™  • Informações de Licença

 • Opções  • Gerenciar Perfis

 • Atualização  • Tolerâncias

WELDOMETER™
O Weldometer™ registra consumíveis, material de base, e o uso 
de gás. Esta informação pode ser usada para registrar materiais e 
economia de custos incorridos pela utilização de treinamento de 
soldagem virtual. O Weldometer™ registra o uso de material e tempo 
de arco em um “disparo” (desde a última reinicialização) e na vida 
útil do sistema de RV. Veja a Figura B.7.
Tempo de arco mantém controle da quantidade de tempo 
(horas:minutos:segundos) que os estudantes possuem um arco virtual 
atingido com cada processo. 
Metal de Base registra quantos cupons virtuais foram utilizados e 
seus peso cumulativo. Observe que a placa 3/8” inclui juntas com 
ranhura e também juntas t, enquanto a Placa 10GA. e 1/4” inclui 
tanto juntas em T como as placas de prática. 
Gás controla quanto gás virtual foi utilizado.
Consumíveis controla o peso acumulado de cada tipo de consumível 
virtual usado. Ele também mostra quantos eletrodos virtuais são 
usados.
Na parte inferior da tela, o tempo simulado do soldador 
controla há quanto tempo a unidade está ligada (tempo em 
horas:minutos:segundos).

REINICIAR JORNADA
Selecionar Reiniciar Jornada zera todos os itens na coluna de 
disparos. Isso permite que um instrutor controle a economia de 
material VR ao longo de um determinado período de tempo.

SALVAR EM ARQUIVO
Se um dispositivo de memória USB é inserido na unidade, selecionar 
“Salvar para arquivo”  salva um arquivo com todas as informações 
atuais do Weldometer™. Uma vez que o arquivo tiver sido salvo, 
o usuário pode levar o dispositivo USB a um computador ou a uma 
impressora para impressão, e-mail, copiar, armazenar ou exibir o 
arquivo.

OPÇÕES
A tela de Opções, no modo de instrutor, permite que o usuário altere 
o volume da interface de usuário e sons de soldagem, configurações 
de data e hora. Veja a Figura B.8.

Figura B.7 – Weldometer

Figura B.8 - Opções
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ATUALIZAÇÃO

A tela de atualização, no modo de instrutor, permite que o usuário 
atualize seu software específico ou atualize os arquivos de 
configuração do dispositivo de memória USB na frente do VRTEX 
Engage. Veja a Figura B.9. Esta opção abre duas opções:

  • Atualizar o Software

  • Atualizar o arquivo de configuração

ATUALIZAR O SOFTWARE
Selecionar esta opção carrega uma versão mais recente do software 
se estiver disponível. Atualizar para uma versão diferente pode 
encerrar ou reiniciar o sistema.

Após a atualização, o sistema pode precisar ser desligado e reiniciado 
para que as alterações entrem em vigor.

ATUALIZAR O ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO
Selecionar esta opção carrega quaisquer alterações de configuração 
do dispositivo USB na parte da frente da máquina.

INFORMAÇÕES DE LICENÇA
A tela de Licença fornece uma lista das atualizações e os recursos 
que estão ativados ou operacionais no sistema de treinamento do 
VRTEX Engage e o endereço MAC da máquina. Veja a Figura B.10.

A tela Licença também mostra espaços reservados que podem ser 
carregados com futuros aprimoramentos e atualizações.

GERENCIAR PERFIS
Selecionar Gerenciar Perfis permite que o instrutor para atualize 
ou altere as informações sobre cada perfil de usuário usando o 
Gerenciador de perfil e o Editor de Perfil.

GERENCIADOR DE PERFIS
O Gerenciador de perfil contém uma lista dos perfis de usuário na 
máquina. Podem existir até 500 perfis de usuário armazenados na 
máquina. Consulte a Figura B.11.

EDITOR DE PERFIL
A seleção de um perfil de usuário, no Gerenciador de perfil, mostrará 
o Editor de Perfil. No editor de perfil o instrutor pode atualizar ou 
alterar o primeiro nome, sobrenome, nome de usuário e senha do 
usuário. O instrutor pode também visualizar o andamento do usuário 
no editor de perfil. Veja a Figura B.12.

Figura B.9 - Tela de atualização

Figura B.10 - Tela de Informações de Licença

Figura B.11 - Tela de Gerenciador de perfil

Figura B.12 - Tela do editor de perfil
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EDITOR DE TOLERÂNCIA
(Padrões de fábrica)

O editor de tolerância permite que usuários modifiquem 
configurações do sistema padrão de acordo com seu programa. Veja 
a Figura B.13.

O VRTEX Engage envia o aparelho com parâmetros “padrão” de 
soldagem pré-instalados. Os parâmetros podem ser modificados pelo 
instrutor para refletir um determinado uso ou técnica de soldagem. 
Na parte de Escolher Configuração de Tolerância o instrutor pode 
selecionar:

  • Padrões

  •  Nível básico

  • Intermediário 

Toque no ícone verde de Personalizar para exibir as diversas opções 
de processo listadas abaixo:  

  • Gama WFS

  • A faixa de tensão

  • A faixa de amperagem

  • A mistura de gás

  • Taxa de fluxo de gás

  • Polaridade

A faixa de valores  ideais de parâmetros da técnica também pode ser 
visualizada:

 • CTWD/comprimento de arco 
 • O ângulo de trabalho
 • Ângulo de deslocamento
 • Velocidade de Deslocamento
 • Chicote
 • Malha
 • Padrão

 • Objetivo de tolerância
 • Espaçamento Entre Moedas
 • Tempo de Chicote
 • Tempo de poça 
 • Largura da malha
 • Tempo de malha 
 • Espaçamento da malha

Alterar as definições no editor de tolerância irá afetar 
drasticamente a forma como o sistema funciona, incluindo 
a pontuação, indicações visuais, e descontinuidades. Tome 
cuidado ao alterar as configurações do editor de tolerância 
para não refletir situações de soldagem irreais.

ESCOLHA DE CONFIGURAÇÃO DE TOLERÂNCIA
Exibe a lista de todas as configurações de tolerância atualmente 
armazenadas na unidade. Todas as unidades são fornecidas 
com configurações padrão. Se o usuário criar vários arquivos de 
tolerância, o arquivo em uso pode ser escolhido selecionando 
o ícone vermelho. Isso afeta as indicações visuais, gráficos, 
descontinuidades, e pontuação. As configurações atuais de tolerância 
em uso também são listadas nesta tela.

ALTERANDO OS NÍVEIS DE TOLERÂNCIA
Os passos seguintes descrevem o procedimento para alterar as 
tolerâncias para o VRTEX Engage:

1.  Selecione Tolerâncias.

2.  Selecione Editar.

3.  Selecione Criar novo.

4.   Insira um novo nome de tolerância na tela do teclado.

5.  Selecione Continuar.

6.   Deslize no menu de “Escolher configuração de tolerância”.

7.   Selecione o ícone com o nome desejado tocando o nome exibido 
no campo.

NOTA:  Quando o nome de tolerância desejado for selecionado 
adequadamente, esse nome será exibido na parte superior da 
tela ao lado de “Tolerância atual”.

8.   Selecione “Personalizar”.

9.   Selecione as setas brancas e o ícone Continuar para percorrer as 
opções de configuração de tolerância.

ESCOLHA A TOLERÂNCIA PARA A CARGA
Exibe a lista de todos os conjuntos de tolerância atualmente 
armazenados no dispositivo USB. Os arquivos podem ser transferidos 
para e a partir do VRTEX Engage com um dispositivo de memória 
USB.

Figura B.13 - Tolerâncias

CUIDADO



B-6

OPERAÇÃO (MODO INSTRUTOR)VRTEX® ENGAGE™

EDITAR
Este ícone do menu afeta o arquivo atualmente sendo mostrado na 
janela de escolha da configuração de tolerância. Este menu tem as 
seguintes opções:

  • Criar Novo

  • Salvar em USB

  • Copiar

  • Excluir

  • Renomear

Selecionar Criar Novo cria um novo arquivo na unidade. O arquivo 
começa com as configurações padrão. Selecionar este ícone leva o 
usuário a uma tela de teclado para que um novo nome de arquivo 
possa ser inserido.

Selecionar a opção de salvar para USB salva o arquivo atual para 
um dispositivo de memória USB, se um dispositivo de memória USB 
estiver inserido na parte da frente da máquina.

Selecionar Copiar faz uma cópia do arquivo que está sendo exibido 
atualmente na janela de escolha de Configuração de tolerância. A 
cópia é identificada com o mesmo nome mais um número aumentado 
depois.

Selecionar Excluir mostrará um diálogo “você tem certeza?”. 
Selecionar “Sim” exclui o arquivo indicado atualmente. O usuário 
pode cancelar selecionando “não” ou selecionando o ícone Voltar.

Selecionar Renomear leva o usuário a uma tela de teclado onde o 
nome do arquivo atual pode ser alterado.

EDITAR USB
Este menu só se refere a arquivos no dispositivo de memória USB. 
Se houver um nome de arquivo listado atualmente na escolha de 
tolerância à caixa de carga, selecionando as opções no menu terá 
ação no arquivo. Este menu tem as seguintes opções:

  • Copiar para lista

  • Excluir

  • Renomear

  • Carregar do USB

Selecionar Copiar para a Lista copia o arquivo que está sendo 
exibido atualmente na escolha de tolerância para a caixa de carga e 
salva no VRTEX Engage.

Selecionar Excluir mostrará um diálogo “você tem certeza?”. 
Selecionar “Sim” exclui o carregamento do arquivo indicado 
atualmente em escolher tolerância. O usuário pode cancelar 
selecionando “não” ou selecionando o ícone Voltar.

Selecionar Renomear leva o usuário a uma tela de teclado onde o 
nome do arquivo atual pode ser alterado.

Selecionar Carga carrega os nomes dos arquivos atualmente 
existentes no dispositivo de memória USB. Os nomes aparecem 
na caixa “escolher a tolerância a carregar”. O usuário precisará 
selecionar isto a fim de ver o que está no seu dispositivo de memória 
USB.
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TOLERÂNCIAS: TELA DE SELEÇÃO DE 
CONFIGURAÇÃO CONJUNTA
O usuário seleciona qual configuração modificar. Veja a Figura B.14.

TOLERÂNCIAS: TELA DE SELEÇÃO DE PROCESSO
O usuário seleciona qual processo modificar. Veja a Figura B.15.

TOLERÂNCIAS: TELA DE CONFIGURAÇÕES DE EQUIPAMENTO
Este tela permite a modificação dos seguintes parâmetros de 
soldagem (consulte a Figura B.16):

 • Velocidade de Alimentação de Arame  • Tensão

 • Amperagem  • Polaridade

TOLERÂNCIAS: TELA DE GÁS
Este tela permite a modificação de (ver figura B.17):

  • Mistura de gás selecionado

  • Taxa de fluxo de gás

TOLERÂNCIAS: TELA DE PARÂMETROS DA TÉCNICA 
DE SOLDAGEM
Este tela permite a modificação de (ver figura B.18):

  • CTWD/comprimento de arco

  • O ângulo de trabalho

  • Ângulo de deslocamento

NOTA:  o ângulo de deslocamento para arrastar técnicas de 
soldagem deve ser sempre inferior a 90 graus. O ângulo de 
deslocamento para empurrar técnicas deve sempre ser maior 
que 90 graus.

Figura B.14 - Tela de configuração conjunta

Figura B.15 - Tela de seleção de Processo

Figura B.16 - Tela de configurações do equipamento

Figura B.17 - Tela de gás

Figura B.18 - Tela de parâmetros da técnica de soldagem
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TOLERÂNCIAS: TELA DE PADRÃO E OBJETIVO
Esta tela permite que o usuário altere o tipo de padrão a ser utilizado 
(deposição sem oscilação transversal, movimento caixa, chicote, 
movimento triângulo) e a posição da raiz da soldagem. Veja a Figura 
B.19. Os valores de X e Y alteram o local onde o cordão de soldagem 
deve ser colocado. Veja a Figura B.20. Isto influencia o parâmetro de 
posição na tela do Relatório de Avaliação da Ação Do Aluno Ao Vivo 
(LASER). O +/- determina a distância da posição ideal que o aluno 
consegue colocar o eletrodo antes de resultar em uma soldagem mal 
colocada.

TOLERÂNCIAS: TELA DE VELOCIDADE DE 
DESLOCAMENTO E CHICOTE
Este tela permite a modificação de parâmetros técnicos relativos 
à técnica de soldagem de bode expiatório e a velocidade de 
deslocamento incluindo (ver figura B.21):

  • Espaçamento entre Moedas

  • Tempo de chicote

  • Tempo de poça

  • Velocidade de Deslocamento

TOLERÂNCIAS: TELA DE MOVIMENTOS
Este tela permite a modificação da técnica de trançado de soldagem 
incluindo (ver figura B.22):

  • Largura do movimento

  • Tempo do movimento

  • Espaçamento do movimento

Figura B.19 - Tela de Padrão e objetivo

Z

Y

X

T

X Z

RANHURA 

Figura B.20 - Tela Padrão e objetivo

Figura B.21 - Tela de velocidade de deslocamento e chicote

Figura B.22 – Tela do Chicote e velocidade de deslocamento
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MODO DE USUÁRIO

INFORMAÇÕES DO SISTEMA
Quando configurar o equipamento virtual, o usuário deve definir a 
parâmetros de soldagem (por exemplo, a velocidade de alimentação 
do arame para o processo GMAW) dentro dos intervalos definidos no 
editor de tolerância. O sistema é fornecido com tolerâncias padrão da 
Lincoln. As tolerâncias padrão Lincoln podem ser revisadas no editor 
de tolerância ou consulte o livro WPS que é fornecido com o VRTEX 
Engage para ver as configurações padrão de WPS. 

No entanto, os instrutores podem definir e utilizar os seus próprios 
limites de tolerância para ensinar soldadores básicos. As tolerâncias 
também determinam a forma como o usuário é avaliado em 
parâmetros tais como o ângulo de trabalho, Ângulo de deslocamento, 
a velocidade da viagem, a posição e a distância da ponta de contato 
para o trabalho. O software irá guiar o usuário através das seguintes 
telas de configuração:

  • Login

  • Seleção de configuração conjunta

  • Seleção de processos

  • Meio ambiente

  • Configuração de gás

  • As configurações da máquina de soldagem

  • Vista do soldador

  • LASER (Relatório de avaliação da ação ao vivo do aluno)

O ícone de chave localizado no canto esquerdo inferior da tela 
permite que o usuário acesse o modo de instrutor com informações 
adicionais e páginas de configuração. Consulte Operação (Modo 
instrutor).

  • Weldometer™

  • Editor de tolerância

  • Opções

  • Atualizar

  • Informações de licença

  • Gerenciar Perfis

NOTA:  Se a Tela de início de sessão não aparecer, toque no ícone 
voltar repetidamente até que a Tela de início de sessão seja 
exibida. Veja a Figura B.20.

MODOS DE FUNCIONAMENTO
O VRTEX engate tem dois modos de operação o Modo Soldagem 
Livre, e o Modo de lição.

O Modo Soldagem Livre permite que o usuário pratique diversos 
procedimentos de soldagem sem que sejam registradas suas lições 
e suas avaliações. O Modo de lição orienta o usuário através dos 
três grupos de treinamento. O usuário será avaliado para cada tarefa 
e pode continuar para a próxima tarefa após alcançar a pontuação 
mínima para aprovação. Consulte a Tabela B.1 para lições e grupos.

GRUPO INTRODUÇÃO GMAW 2F 

LIÇÃO

SEGURANÇA DA PRIMEIRA PESSOA

INSPEÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO 1

LEITURA DE WPS

CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO

GMAW CURTO 10 GA AÇO MACIO 2F

LEITURA DE FITA

GRUPO PLACA DE PRÁTICA GMAW

LIÇÃO

INSPEÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO 2

LEITURA DE WPS

CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO

PLACA PARA PRATICAR DE 1/4” DE AÇO SUAVE 
GMAW CURTA

GRUPO FCAW-S 2F

LIÇÃO

INSPEÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO 3

LEITURA DE WPS

CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO

FCAW-S 3/8” AÇO MACIO 2F

Tabela B.1 - Grupos de lição e nomes
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TELA DE INÍCIO DE SESSÃO

Esta página permite que o usuário: (ver figura B.23):

  • Selecione o modo de funcionamento (Modo Soldagem Livre ou lição)

  • Inserir o nome de usuário

  • Ícone de menu vermelho de desligamento do sistema

  • Passe para a próxima tela de configuração no ícone verde 

  • Teoria ícone amarelo

TECLADO NA TELA
O usuário digita seu nome utilizando o teclado na tela. 
O usuário pode selecionar mudar ou bloquear (equivalente a caps lock 
em um Teclado padrão) a qualquer momento. Se o usuário cometer 
um erro, ele pode selecionar a seta de retorno para eliminar o último 
carácter introduzido.

MENU
O ícone de menu vermelho permite que o estudante desligue o 
sistema. Se o o usuário seleciona o desligamento, um submenu 
aparece perguntando se o usuário tem tem certeza de que deseja 
desligar o sistema. Este aviso evita que o usuário acidentalmente 
desligue o sistema. Se o usuário Seleciona “sim”, o VRTEX Engage 
será desligado .

ESTE MÉTODO DEVE SER SEMPRE UTILIZADO PARA DESLIGAR O
VRTEX ENGAGE.  Não fazer isso pode causar danos ao Sistema.

-------------------------------------------------------------------------

CONTINUAR
Depois que o usuário inserir suas informações e/ou realizou todas 
as seleções necessárias, o ícone verde é selecionado para continuar 
para o próximo processo.

INDICADOR USB
O ícone USB circular no canto superior direito da tela indica a 
presença de um cartão de memória USB na parte da frente da 
máquina. Um Ícone translúcido indica ausência de cartão de memória 
USB. Um ícone verde indica que o cartão de memória USB foi inserido 
na parte frontal da máquina. Veja a Figura B.23.

Figura B.23 - Tela de início de sessão

CUIDADO
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TELA DE TEORIA

O ícone de teoria foi implementado para auxiliar os usuários com 
conteúdo adicional, imagens e informações relacionadas à área de 
aplicação em que você está trabalhando. Veja a Figura B.24. Esta 
informação pode ser acessada pela seleção do ícone amarelo de 
teoria. Quando selecionado, o ícone permite que o aluno acesse 
informação visual e de definição sobre as diferentes condições de 
soldagem sendo usadas em cada tela. As condições de soldagem 
que correspondem a cada página são listadas nas caixas no lado 
esquerdo da tela. Quando terminar de revisar os dados de teoria o 
aluno pode selecionar o ícone de teoria novamente para sair da tela. 

TELA DE SELEÇÃO DE CONFIGURAÇÃO CONJUNTA
O usuário seleciona a configuração conjunta que seja soldar 
virtualmente. Primeiro, o usuário seleciona a parte conjunta. Uma 
imagem rotativa da placa realçada aparece na área superior. Para 
algumas configurações, o usuário poderá escolher espessura do 
material. Veja a Figura B.25.

TELA DE SELEÇÃO DE PROCESSO
Esta tela permite que o usuário selecione os diferentes processos de 
soldagem. Veja a Figura B.26. Para alterar o processo, entre GMAW 
e FCAW, o usuário toca os processos desejados. Se um processo 
não for compatível com o material selecionado/espessura, ele estará 
em cinza na tela e não poderá ser selecionado. Para escolher entre 
diferentes subprocessos, toque no ícone apropriado.

Na parte superior da tela, o usuário pode ver a placa e espessura 
selecionados. Conforme o usuário continua  configurando a 
simulação, informações adicionais serão adicionados na direita 
desta leitura, de modo a que o usuário possa consultar o que foi 
previamente selecionado.

TELA DE AMBIENTE
O VRTEX Engage vem pré-configurado com três diferentes ambientes 
de soldagem virtual (Planta de Energia, Trabalho a Ferro, Esportes 
Motorizados). Para selecionar um ambiente, o usuário toca no ícone 
desejado. Veja a Figura B.27.

Figura B.24 - Tela de Teoria (a tela pode variar)

Figura B.25 - Tela de Seleção de Configuração Conjunta

Figura B.26 - Tela de Seleção de Processo

Figura B.27 - Tela de Ambiente
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TELA DE CONFIGURAÇÃO DE GÁS
Neste tela o usuário seleciona a mistura de gás e taxa de fluxo de 
gás. Veja a Figura B.28. A mistura de gás e taxa de fluxo corretas 
devem ser inseridas de acordo com o editor de tolerância. Se não 
forem inseridos valores aceitáveis, esta situação será indicada na tela 
posterior e o usuário pode ter que voltar e alterar a seleção nesta tela.

Para selecionar a mistura de gases, toque o ícone desejado. As 
misturas de gás disponíveis são mostradas na tela de configuração 
de gás abaixo.

Para selecionar a taxa de fluxo de gás, toque no ícone de seta 
desejada ou o medidor de vazão de gás.

TELA DE POLARIDADE, VELOCIDADE DE 
ALIMENTAÇÃO DE ARAME, E VOLTAGEM
Altere a polaridade selecionando o ícone de polaridade virtual 
apropriado. O usuário pode selecionar AC, DC+ ou DC-. O usuário 
altera a velocidade de alimentação do arame girando o botão de 
velocidade de alimentação do arame virtual. O visor acima do botão 
indica a configuração. O usuário altera a tensão girando o botão de 
tensão. O visor acima do botão indica o ajuste. Alguns processos 
podem não permitir que o usuário faça pré-ajuste da tensão, neste 
caso o monitor estará em branco. Veja a Figura B.29.

TELA DE CONFIGURAÇÕES DA MÁQUINA DE SOLDAGEM
O usuário deve introduzir o procedimento de soldagem adequado e 
ajustes do processo, incluindo a velocidade de alimentação do arame, 
amperagem, tensão, e polaridade onde aplicável. Veja a Figura B.30. 
Como na tela de configuração do gás, o usuário deve introduzir 
os valores dentro da faixa aceitável como governadas pelo editor 
de tolerância. Se não, eles serão notificados pela tela de ajuste de 
soldagem incorreto quando o ícone de verificação verde dos ajustes 
for selecionado. Veja as figuras B.30 e B.31. Consulte ‘Livro de 
Procedimentos de Especificação de Soldagem (WPS)’fornecido para 
obter o valor correto de configurações de soldagem.

Figura B.28 - Tela De Configuração De Gás

Figura B.29 - Polaridade, velocidade de alimentação do 
arame, e tensão 

Figura B.30 - Tela de configurações da máquina de soldagem

Figura B.31 - Ajustes incorretos
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VISÃO GERAL DA SOLDAGEM VIRTUAL
Ao entrar no ambiente de soldagem a visualização da câmera de 
soldagem é exibida no monitor. Veja a Figura B.32.

Selecionar o ícone de câmera de soldagem irá mostrar a lista de 
opções da câmera. As opções disponíveis são panorâmica, zoom e 
giro. Veja a Figura B.33. Para ajustar a exibição de câmera selecione 
o ícone da opção apropriada e deslize com o dedo para cima, para 
baixo, para a esquerda ou para a direita no monitor para ajustar a 
configuração desejada. Para voltar para os ajustes padrão da câmera 
selecione o ícone da Câmera de soldagem e todos os ajustes serão 
apagados.

SOBREPOSIÇÕES SUPERIORES
A técnica da soldagem definida no editor de tolerância e outros 
detalhes do processo são exibidos na parte superior da tela.

MENU
A seleção da opção Logout leva o usuário de volta à Tela de início de 
sessão com o nome do usuário removido.

AÇÃO LARANJA E ÍCONE DE DICAS
O ícone de menu de ação laranja tem as seguintes opções:

  • Resfriar

  • Lentes de Aumento - Desligado, 1,25x, 1,5x, 1,75x, 2X

  • Indicação visual da velocidade de deslocamento 

  • Objetivo

  • Indicação visual Ângulos de trabalho/visual

  • Indicação Visual CWD (Distância da ponta de Contato ao trabalho) 

  • Ajuste 

Essas opções estão disponíveis somente quando aplicável ao 
processo de soldagem.

Ajuste diminui o arame GMAW ou FCAW. Resfriar simula esfriar 
rapidamente o metal.

INDICAÇÕES VISUAIS
Indicações visuais são ajudas para auxiliar os usuários a aprender 
mais rápido. As dicas velocidade de deslocamento, CTWD, 
comprimento do arco, e ângulo de trabalho de viagem/indicam se o 
usuário está dentro das tolerâncias admitidas no editor de tolerâncias. 
Geralmente, estas indicações são codificadas por cores e símbolos. 
Quando as dicas estiverem na cor vermelha, elas indicam que algo 
está fora da tolerância. Dica amarelas indicam que está perto da 
tolerância, mas não ideal. Dicas verdes indicam que está dentro da 
tolerância e perto do ideal. Veja a Figura B.34.

A Lente de Aumento amplia a imagem apresentada no monitor. 
O usuário pode alternar entre DESLIGADO, 1,25x, 1,5x, 1,75x, 2X 
selecione sua opção com o ícone de seleção vermelho.

Figura B.32 - Visualização da câmera de soldagem

Figura B.33 - Opções da câmera Figura B.34 - Indicações visuais
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A velocidade de deslocamento liga a indicação visual de velocidade 
de deslocamento. Veja a Figura B.35. Esta dica usa a posição de 
codificação por cores para indicar a velocidade de deslocamento.

NOTA:  O objetivo é manter a seta no centro do gráfico, que também 
irá mantê-lo verde.

A dica CTWD (Distância da Ponta de Contato para o Trabalho) está 
disponível apenas para os processos GMAW e FCAW. Esta dica usa 
cor e posição para indicar o CTWD correto. Veja a Figura B.36. O 
objetivo é colocar a ponta da seta verde na linha da barra “H” e 
manter a seta na cor verde.

A dica do ângulo de trabalho/viagem pode ser usada com 
processos GMAW ou FCAW. Veja a Figura B.37. O objetivo desta dica 
é centralizar o círculo na mira e manter a cor verde.

A indicação do Objetivo pode ser usado com os processos GMAW 
ou FCAW. Veja a Figura B.38. O objetivo desta dica é posicionar o 
dispositivo da pistola GMAW/FCAW para a dica alvo seja uma linha 
fina verde. Isso indica que a soldagem está sendo feita no local 
correto ou posição.

NOVA PLACA
Selecionar o ícone do menu azul de nova placa instantaneamente 
substitui a atual placa, por uma placa nova, fresca e que não foi 
soldada. Lembre que esta é uma maneira rápida para recomeçar com 
a mesma configuração e processo, mas que irá remover todos os 
passes da placa e os gráficos na tela do laser.

SETAS DE SELEÇÃO DA TELA BRANCA
Tocar as setas de seleção da tela branca permite ao usuário ir para a 
página anterior ou para a próxima etapa da lição.

PASSE DE FINALIZAÇÃO
Quando o usuário seleciona o ícone de menu “Passe de Finalização, 
o passe é pontuado, um instantâneo da soldagem é tomado, e 
as percentagens de soldagem contendo descontinuidades são 
calculadas. Se o usuário tiver inserido um dispositivo USB, 
selecionar “Terminar Passe” também salva automaticamente 
um relatório do aluno no dispositivo de memória USB na parte 
da frente da máquina. Se nenhum cartão de memória USB está 
presente, um círculo vermelho com uma cruz aparecerá no ícone 
USB no canto superior direito da tela. Isso também indica que o 
relatório do estudante não foi salvo. Esperar dez segundos depois 
de selecionar o ícone “Passe de Finalização” para permitir o tempo 
necessário para que o arquivo seja salvo. Relatórios do aluno não são 
salvos internamente no VRTEX Engage. Se o arquivo não for salvo no 
dispositivo USB no momento da soldagem e outra soldagem for feita, 
os dados da soldagem anterior serão perdidos.

Figura B.35 - Indicação Visual de Velocidade de Deslocamento 

Figura B.36 - Distância da Ponta de Contato para o Trabalho (CTWD)

Figura B.37 - Indicação Visual do Ângulo de Trabalho/Viagem 

Figura B.38 - Objetivo indicação visual
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TELA LASER
(Relatório de avaliação da ação ao vivo do aluno)

Esta tela resume o desempenho de soldagem do aluno. Informações 
detalhadas sobre a técnica de soldagem do aluno para cada passe 
são exibidas nesta tela. Veja as figuras B.39, B.40 e Figura B.41. 

INDICADOR DE DESCONTINUIDADE
O lado esquerdo inferior da tela indica possíveis descontinuidades. 
Veja a Figura B.40. Quando um aluno usa técnicas de soldagem 
incorretas isto provoca descontinuidades específicas da soldagem. 
Uma linha é desenhada no local indicando estas descontinuidades. 
Por exemplo, um comprimento de arco demasiado longo irá causar 
porosidade.

Descontinuidades potenciais incluem:

  • Fusão/penetração incompleta

  • Inclusão de escória

  • Porosidade

  • Mordedura

  • Pobre colocação de cordão

  • O tamanho errado da Soldagem

  • Reforço Convexo/ Excessivo

  • Côncavo/déficit de soldagem

  • O excesso de respingos

PONTUAÇÃO
No canto superior direito da tela, uma pontuação para cada parâmetro 
é calculada. Quanto mais perto cada parâmetro do valor ideal, maior 
será a pontuação (100). A pontuação total na parte inferior da seção 
de pontuação é calculada como uma média de cada parâmetro. Para 
atingir a pontuação máxima, a soldagem deve ser feita em todo o 
comprimento da placa.Figura B.39 - Tela LASER (boa soldagem)

Figura B.40 – Possíveis descontinuidades
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PARÂMETROS DE TÉCNICA
The upper left area of the screen shows the technique parameters 
A área superior esquerda da tela mostra os parâmetros da técnica 
sendo monitorados, e o gráfico destes parâmetros está localizado 
na direita. Veja a Figura B.41. Quando o usuário soldagem, cada 
parâmetro é representado no gráfico usando uma linha que é da 
mesma cor que a caixa de parâmetros da técnica. Por exemplo, a 
“posição” está escrita na caixa azul e indicada pela linha azul. O lado 
esquerdo do gráfico representa o lado esquerdo da placa e o lado 
direito representa o lado direito da placa. Para soldagens verticais, o 
gráfico é girado de forma que seja vertical, com a parte inferior que 
representa a parte inferior da placa e a parte superior representando 
a parte superior da placa. O gráfico também mostra quanto falta para 
o parâmetro alcançar o valor ideal. O valor ideal é indicado pela linha 
vermelha localizada no centro do gráfico. Este valor é determinado 
pelos ajustes do editor de tolerância. As linhas brancas inferiores e 
superiores representam os valores máximos e mínimos aceitáveis 
para o parâmetro.  Estes valores são também determinados pelo 
ajuste do editor de tolerância. Qualquer coisa acima da linha branca 
superior ou abaixo da linha branca da parte inferior está fora de 
tolerância.  Quanto mais próximo o usuário estiver da linha ideal, 
melhor é a soldagem. Cada parâmetro pode ser ligado ou desligado 
do gráfico tocando o o ícone apropriado.

GRÁFICO
DE TÉCNICA
DE SOLDAGEM

INDICADOR DE 
DESCONTINUIDADE

Figura B.41 - Tela LASER (gráfico, defeitos, descontinuidades, etc.)
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Posição é a localização ideal da raiz de soldagem do usuário. 
Esta localização pode mudar com cada passe. Quando realizar os 
movimentos, a localização ideal é considerada a linha central do 
movimento.

A Distância da Ponta de Contato para o Trabalho (CTWD) para 
GMAW e FCAW são as distâncias a partir da ponta da pistola GMAW/
FCAW para um plano passando através da localização de posição 
ideal. Veja as figuras B.42.

O ângulo de trabalho é o ângulo entre o eletrodo e a peça de 
trabalho conforme visto na Figura B.43.

Ângulo de deslocamento é o ângulo entre o eletrodo e a peça de 
trabalho na direção da viagem. Veja a Figura B.44. A área superior 
direita da tela mostra se o usuário deve estar empurrando ou 
arrastando. Se o usuário empurrar quando deveria estar arrastando, 
ele não irá receber o número máximo de pontos. Para soldagem de 
tubulações, este é o ângulo entre o eletrodo e a tangente do tubo 
naquele ponto.

NÚMERO DE PASSE
O número de passe é apresentado no centro esquerdo da tela. Para 
alterar o passe que está sendo visualizado toque nos ícones de seta.

DIREÇÃO DE DESLOCAMENTO
A direção de deslocamento está localizada do lado direito no meio 
da tela. Quando o usuário começa a soldagem pela primeira vez, 
uma direção de deslocamento é detectada pelo sistema e uma 
seta indicando a direção é exibida. Para indicações visuais, o 
sistema toma estas direções. As indicações visuais se adaptarão 
automaticamente ao deslocamento de viagem utilizado quando o arco 
for estabelecido.

RESULTADO DE CORDÃO
Uma imagem do passe concluído aparece no meio da tela.

RELATÓRIO DO ALUNO
O relatório do estudante é um arquivo PDF que capta o gráfico, 
descontinuidades, resultado de cordão, pontuação, e outras 
informações sobre a soldagem. Veja a Figura B.45. Este arquivo PDF 
pode ser impresso ou arquivado a partir de outro computador para 
acompanhar o progresso do aluno. Exemplo de PDF abaixo mostra o 
registro dos alunos.

Distância da Ponta de Contato
para o Trabalho (CTWD)

Figura B.42 - Distância da Ponta de Contato para o Trabalho (CTWD)

Figura B.43 - Ângulo de trabalho

Figura B.44 – Ângulo de deslocamento

Figura B.45 - Relatório do Aluno
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TELA DE SELEÇÃO DE GRUPO
A tela de seleção de grupo permite que o usuário escolha o grupo de 
treinamento desejado. Veja a Figura B.46. A caixa de informações 
centrais contém o nome do grupo de treinamento e o percentual 
de conclusão do grupo selecionado. O usuário pode usar os ícones 
de seta vermelha ou caixas retangulares acima ou abaixo da caixa 
central de informações para movimentar através dos grupos de 
treinamento. Um grupo não estará disponível para seleção até ter 
concluído o grupo de pré-requisitos. Quando o grupo de treinamento 
desejado for exibido, o usuário pode selecionar o ícone Continuar para 
prosseguir para a tela de Seleção de lição.

TELA DE SELEÇÃO DE LIÇÃO
A tela de seleção de lição permite que o usuário escolha a lição de 
treinamento desejada. Consulte a Figura F.47. A caixa de informações 
central contém o nome da lição de treinamento e também o 
percentual de conclusão da lição selecionada. O usuário pode os 
ícones de seta vermelha ou caixas retangulares acima ou abaixo da 
caixa central de informações para passar pelas lições de treinamento. 
Uma lição não estará disponível para seleção até que a lição 
pré-requisito tenha sido concluída. Quando a lição de treinamento 
desejada é exibida, o usuário pode selecionar o ícone Continuar para 
prosseguir para a tela de Visão Geral da lição.

TELA DE VISÃO GERAL DA LIÇÃO
A tela de Visão geral da lição oferece uma explicação da lição 
selecionada e também exibe o andamento atual da lição. Veja a 
Figura B.48. A tela de Visão geral da lição é dividida em quatro 
seções Atividade, Detalhes da atividade, Gabarito, e Progresso. A 
seção de atividades contém o nome da lição e uma breve descrição 
do objetivo da lição selecionada. A seção de Detalhes da Atividade 
contém uma captura de tela da lição selecionada e o nome da lição. 
A seção Gabarito fornece os requisitos de pontuação para completar 
a lição e também informa o usuário dizendo que ele deve seguir as 
instruções para completar a lição. A seção de andamento exibe o 
status de conclusão e pontuação da lição selecionada. Depois de 
analisar a tela de Visão geral da lição o usuário pode selecionar o 
ícone Iniciar lição para prosseguir para a tela de instruções da lição.

TELA DE INSTRUÇÕES DA LIÇÃO 
A tela de instruções da lição contém instruções gerais para completar 
a lição. Veja a Figura B.49. A tela exibe porções da lição e instruções 
escritas. O usuário pode tocar a lição para iniciar a lição.

Figura B.46 - Tela de Seleção de Grupo

Figura B.47 - Tela de seleção da lição

Figura B.48 - Tela de Visão Geral da Lição

Figura B.49 - Tela de instruções da lição
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LIGAR
1.   Conecte o cabo de alimentação de entrada no interruptor de 

alimentação com fusível e coloque o interruptor na posição 
LIGADO. Veja a Figura B.50.

2.   Pressionando e segurando o botão verde circular , no lado 
inferior direito da máquina durante 5 segundos liga o sistema do 
VRTEX Engage. Veja a Figura B.51.

NOTA:  O botão verde de ligação não desliga o sistema. Selecione 
Logout e Desligar no ícone de menu de vermelho para 
desligar o sistema.

3.   O monitor sensível ao toque permite que o aluno veja as telas 
de configuração que fornecem uma visualização ativa do processo 
de soldagem para real instrutores e alunos. O monitor deve ligar 
automaticamente quando o botão verde circular for pressionado. 
Veja a Figura B.52.

Os seguintes controles de usuário (ícones) podem ser exibidos 
na tela do monitor.

1.   O ícone de velocidade da alimentação do arame permite que o 
usuário insira a velocidade de alimentação do arame.

2.   O ícone de botão de tensão permite que o usuário insira a tensão 
de soldagem. Este indicador também permite a inserir valores de 
ajuste quando está em uso o processo por pulsos.

3.   Os ícones de seta de seleção da tela branca da esquerda e da 
direita permitem ao operador percorrer várias telas.

4.   O ícone do interruptor do seletor de processo é utilizado para 
selecionar o processo de soldagem virtual (GMAW e FCAW).

5.   O ícone do interruptor de seleção de polaridade é usado para 
indicar a polaridade de soldagem para um determinado processo 
(DC+, DC ou AC).

6.   A porta USB localizada na parte da frente da máquina é usada 
para carregar o software e fazer o download de dados do usuário 
do sistema.

7.   O ícone de interruptor de chave está localizado na tela do 
monitor e permite que o instrutor acesse o modo de instrutor que 
inclui as telas Weldometer ® , Editor de tolerância, opções, e 
atualização.

8.   Os Ícones realçados, setas brancas e ícones com várias cores 
executam várias funções dependendo do comando mostrado.

9.   Selecionar Voltar leva o usuário para a tela anterior.

CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL
O Contrato de Licença de Usuário Final (EULA) aparecerá ao ligar 
a máquina pela primeira vez. Selecionar “Concordo” permitirá o 
acesso ao VRTEX Engage. A máquina desligará quando “Discordo” for 
selecionado.

Ligar
(ON) 

Desligar
(OFF)

Figura B.50 - Interruptor de alimentação com fusível de 
posição Ligado/Desligado

BOTÃO
VERDE
CIRCULAR

Figura B.51 - Botão Verde circular

MONITOR COM TELA
SENSÍVEL AO TOQUE

Figura B.52 - Monitor com tela sensível ao toque
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MODO SOLDAGEM LIVRE
1.   Selecione o ícone de Modo Soldagem Livre. Veja a Figura B.53.

2.   Utilizando o teclado na tela, introduzir o nome e selecionar o ícone 
continuar. Veja a Figura B.54.

3.   Selecione a placa para prática e selecione o ícone Continuar. Veja 
a Figura B.55.

4.   Selecione o processo de soldagem e selecione o ícone Continuar. 
Veja a Figura B.56.

5.   Selecione o ambiente de soldagem (Planta de Energia, Trabalho 
com Ferro,  Esportes Motorizados) e selecione o ícone continuar. 
Veja a Figura B.57.

6.   Selecione a mistura de gás e ajuste o fluxo de gás. Selecione o 
ícone continuar. Veja a Figura B.58. Consulte o livro de WPS para 
os ajustes corretos.

Figura B.53 - Modo Soldagem Livre

Figura B.54 - Insira o nome

Figura B.55 - Seleção de placa

Figura B.56 - Processo de Soldagem

Figura B.57 - Ambiente de soldagem

Figura B.58 - Ambiente de soldagem
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7.   Definir a polaridade, velocidade de alimentação do arame, e 
tensão. Selecione o ícone continuar. Veja a Figura B.59. Consulte o 
livro de WPS para ver os ajustes corretos.

8.   Uma vez que todos os ajustes tiverem sido inseridos, selecione 
o ícone Verificar ajustes para verificar se os ajustes introduzidas 
são corretos para o processo de soldagem escolhido. Veja a 
Figura B.60. Se os ajustes estiverem corretos, você será levado 
para o ambiente de soldagem. Se os ajustes estiverem incorretos, 
será exibida uma mensagem na tela e será necessário ajustar os 
ajustes em conformidade. Veja a Figura B.61.

9.   Quando aparecer a tela de ambiente toque na tela para avançar 
para a soldagem. Veja a Figura B.62.

10.  Usando a pistola GMAW e a área de soldagem, comece a soldar. 
Veja a Figura B.63. Para começar a soldagem  selecione o ícone 
de nova placa e pratique a soldagem novamente. Veja a Figura 
B.64. Quando a soldagem estiver completa selecione o ícone de 
Passe de finalização, e selecione o ícone Próximo (seta branca) 
para entrar na tela do LASER (Relatório de avaliação da ação ao 
vivo do aluno). Veja a Figura B.65.

Figura B.59 - Polaridade, velocidade de alimentação do arame, e tensão

Figura B.60 - Verificar ajustes

Figura B.61 - Ajustes incorretos

DISPOSITIVO
DA PISTOLA
GMAWÁREA DE

SOLDAGEM 

Figura B.62 - Tela de ambiente

Figura B.63 - Dispositivo da pistola GMAW e área de soldagem

Figura B.64 - Tela de soldagem
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11.  Quando terminar, selecione o ícone de menu e escolha a ação 
apropriada (Modo de Repetição, Salvar soldagem para USB, 
mudar Processo, alterar o tipo de placa, Logout). Confirmar a 
seleção selecionando Sim. Veja a Figura B.66.

Figura B.65 - Tela LASER

Figura B.66 - Ícone de opções do menu
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MODO DE LIÇÃO
1.   Selecione o ícone de Modo de lição para começar. Veja a Figura 

B.67. Se você tiver um perfil existente avance para o passo 9 para 
efetuar login. Se você não tiver um perfil de usuário existente 
avance para o passo 2 para configurar um novo perfil de usuário.

2.   Selecione o ícone de Novo perfil para começar a configurar um 
novo perfil de usuário. Veja a Figura B.68.

3.   Utilizando o teclado na tela insira o nome do usuário e selecione o 
ícone Continuar. Veja a Figura B.69.

4.   Utilizando o teclado na tela, insira o sobrenome do usuário e 
selecione o ícone Continuar. Veja a Figura B.70.

5.   Utilizando o teclado na tela insira o nome de usuário e selecione 
o ícone Continuar. O nome de usuário deve ter pelo menos três 
caracteres e ser exclusivo para esta unidade do VRTEX Engage. 
Veja a Figura B.71.

6.   Usando o teclado na tela, digite a senha e selecione o ícone 
Continuar. A senha deve ter pelo menos três caracteres e conter 
pelo menos um número. Veja a Figura B.72.

Figura B.67 - Modo de lição

Figura B.68 - Novo usuário

Figura B.69 - Nome

Figura B.70 - Sobrenome

Figura B.71 - Nome de Usuário

Figura B.72 - Senha
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7.   Usando o teclado na tela, digite a senha novamente para confirmar 
e selecione o ícone Continuar. A senha deve corresponder à senha 
inserida anteriormente. Veja a Figura B.73.

8.   Revisar as informações de perfil na esquerda da tela. Se o perfil 
estiver correto selecione o ícone continuar para verificar o perfil. 
Veja a Figura B.74. Se as informações de perfil não parecem 
corretas, selecione o ícone voltar e corrija as informações do 
perfil. Uma vez verificado um novo perfil será criado e adicionado 
a esta unidade do VRTEX Engage. O usuário deverá gravar e salvar 
as informações de login em um local seguro. Após verificar o 
perfil, inicie sessão com seu novo perfil e comece a trabalhar.

NOTA: Apenas os instrutores podem editar as informações do perfil.

9.   Utilizando o teclado na tela insira o nome de usuário e selecione o 
ícone Continuar. Veja a Figura B.75.

10.  Usando o teclado na tela, digite a senha e selecione o ícone 
Continuar. Veja a Figura B.76.

11.  Usando o monitor de tela de toque, selecione o grupo de 
treinamento adequado tocando na seta vermelha(s) ou na caixa 
pequena (com o nome do grupo nela) acima ou abaixo da caixa 
central. Veja a Figura B.77. O grupo de treinamento será exibido 
na caixa central. Selecione Continuar quando o grupo treinamento 
desejado for mostrado na caixa central.

NOTA:  Este guia irá levar o usuário passo a passo através do grupo 
de treinamento ‘Introdução GMAW 2F. Consulte a Tabela 
B.1.  Os processos básicos utilizados para o progresso através 
deste grupo de treinamento são válidos todos os grupos de 
treinamento. Os nomes das lições serão indicados entre 
colchetes (Nome da lição).

Figura B.73 - Confirmar senha

Figura B.74 - Verificar senha

Figura B.75 - Login de usuário

Figura B.76 - Senha de Login

Figura B.77 - Selecionar grupo
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12.  Usando o monitor de tela de toque, selecione a lição adequada 
(segurança de primeira pessoa) tocando na seta vermelha(s) ou 
na caixa pequena (com o nome da lição nela) acima ou abaixo 
da caixa central. Veja a Figura B.78. A lição será exibida na caixa 
central. Selecione Continuar quando a lição desejada for mostrada 
na caixa central.

13.  A tela de visão geral da lição fornecerá uma breve descrição da 
lição escolhida (Segurança de primeira pessoa). Selecione o ícone 
Iniciar lição para começar a lição. Veja a Figura B.79. 

14.  A tela de instruções da lição fornecerá instruções sobre como 
completar a lição. Veja a Figura B.80. Leia as instruções na tela 
e toque na tela para iniciar a lição. As instruções para esta lição 
(Segurança de Primeira Pessoa) são as seguintes: 
1. Toque para equipar EPI. 
2. Toque em soldagem quando estiver pronto para soldar. 
3. Revise as notas para determinar como se proteger.

15.  Complete esta lição selecionando o grupo EPI. Os itens do Grupo 
EPI terão um contorno branco. Cada item precisa terá que ser 
selecionado e o usuário irá selecionar o ícone de soldagem para 
completar a lição. Veja a Figura B.81.

16.  Depois de completar a lição, serão exibidas notas relacionadas 
com a lição. Veja a Figura B.82. Selecione o ícone Fim para sair 
da lição. Se o usuário esquecer de algum risco, o risco será 
exibido na tela.

Figura B.78 - Selecione lição

Figura B.79 - Tela de Visão geral da lição

Figura B.80 - Tela de instruções da lição 

Figura B.81 - Segurança de primeira pessoa

Figura B.82 - Notas da lição
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17.  A visão geral da lição será agora apresentada, e o progresso será 
atualizado para refletir o progresso do usuário. Veja a Figura B.83. 
Selecione o ícone Tentar novamente a Lição para tentar novamente a 
lição. Selecione o ícone para ir para a próxima lição para começar a 
próxima lição.

18.  A tela Visão geral da lição irá fornecer uma breve descrição da 
próxima lição (Inspeção no Local de Trabalho 1). Selecione o ícone 
Iniciar lição para começar a lição. Veja a Figura B.84.

19.  A tela de instruções da lição fornecerá instruções sobre como 
completar a lição. Veja a Figura B.85. Leia as instruções na tela 
e toque na tela para iniciar a lição. As instruções para esta lição 
(Inspeção no Local de Trabalho 1) são as seguintes: 
1. Toque nos objetos em destaque. 
2. Selecione uma opção segura. 
3. Toque no ícone “IR” para continuar.

20.  Esta lição (Inspeção no Local de Trabalho 1) será concluída realizando 
uma inspeção de segurança do local de trabalho, incluindo a remoção 
de todos os perigos no local de trabalho (objetos brancos em 
destaque) e substituindo os equipamentos de proteção individual (EPI) 
incorretos. A seleção de um objeto branco em destaque irá mostrar 
uma caixa de seleção contendo opções para a manipulação do objeto. 
Toque na opção apropriada e selecione o próximo objeto branco 
em destaque, repita até que todos os perigos e EPI tenham sido 
resolvidos. Selecione o ícone FIM quando terminar. Veja a Figura B.86.

21.  A pontuação dos usuários será exibida na tela. Selecione o ícone Fim. 
Veja a Figura B.87.

22.  A tela da visão geral da lição será agora apresentada, e o progresso 
será atualizado para refletir o progresso do usuário. Veja a Figura B.88. 
Selecione o ícone Tentar novamente a Lição para tentar novamente a 
lição. Selecione o ícone para ir para a próxima lição para começar a 
próxima lição.

Figura B.83 - Visão geral da lição

Figura B.84 - Visão geral da próxima lição

Figura B.85 - Instruções da Lição

Figura B.86 – Inspeção do local de trabalho 1

Figura B.87 - Pontuação da Lição

Figura B.88 - Visão geral da lição
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23.  A tela de visão geral da lição irá fornecer uma breve descrição da 
próxima lição (Leitura WPS). Selecione o ícone Iniciar lição para 
começar a lição. Veja a Figura B.89.

24.  A tela de instruções da lição fornecerá instruções sobre como 
completar a lição. Veja a Figura B.90. Leia as instruções na tela 
e toque na tela para iniciar a lição. As instruções para esta lição 
(Leitura WPS) são as seguintes: 
1. Toque na seleção realçada. 
2. Siga as orientações sobre a WPS. 
3. Manipular o objeto para corresponder a WPS. 
4. Toque no ícone “IR” para continuar.

25.  Esta lição (Leitura WPS) será composta de leitura da 
especificação de procedimento de soldagem (WPS), para montar 
e colocar a placa e demonstrar o tipo de cordão. Conforme o 
usuário vai concluindo cada parte da lição, selecione o ícone Ir 
para prosseguir para a próxima parte da lição. Toque na seleção 
realçada para começar a próxima parte da lição. Veja a Figura 
B.91.

26.  Quando todas as partes da lição estiverem completas, a tela 
exibirá a mensagem Concluído. Selecione o ícone Fim para 
continuar. Veja a Figura B.92.

27.  A tela de visão geral da lição será agora apresentada e o 
progresso será atualizado para refletir o progresso do usuário. 
Veja a Figura B.93. Selecione o ícone Tentar novamente a 
lição para tentar novamente a lição. Selecione o ícone Ir Para a 
Próxima Lição para começar a próxima lição.

Figura B.89 - Visão geral da lição

Figura B.90 - Instruções da Lição

Figura B.91 - Leituras de WPS

Figura B.92 - Lição concluída

Figura B.93 - Visão geral da lição
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28.  A tela Visão geral da lição irá fornecer uma breve descrição da 
próxima lição (Configuração do equipamento). Selecione o ícone 
Iniciar lição para começar a lição. Veja a Figura B.94.

29.  A tela de instruções da lição fornecerá instruções sobre como 
completar a lição. Veja a Figura B.95. Leia as instruções na tela 
e toque na tela para iniciar a lição. As instruções para esta lição 
(Configuração do Equipamento) são as seguintes: 
1. Toque na seção realçada. 
2. Selecione a máquina a que corresponde com a configuração 
do WPS. 
3. Ajuste a configuração da máquina. 
4. Toque em “Ir” para continuar.

30.  Esta lição (Configuração do Equipamento) será composta de 
leitura da especificação do procedimento de soldagem (WPS) 
e aplicar os ajustes corretos para o equipamento de soldagem 
Lincoln. Conforme o usuário conclui cada parte da lição, selecione 
o ícone de ir para prosseguir para a próxima parte da lição. Toque 
na seleção realçada para começar a próxima parte da lição. Veja 
a Figura B.96.

31.  Quando todas as partes da lição estiverem completas, a tela 
exibirá a mensagem Concluído. Selecione o ícone Fim para 
continuar. Veja a Figura B.97.

32.  A tela de visão geral da lição será agora apresentada e o 
progresso será atualizado para refletir o progresso do usuário. 
Veja a Figura B.98. Selecione o ícone Tentar novamente a 
lição para tentar novamente a lição. Selecione o ícone Ir Para a 
Próxima Lição para começar a próxima lição.

Figura B.94 - Visão geral da lição

Figura B.95 - Instruções da Lição

Figura B.96 - Configuração do equipamento

Figura B.97 - Lição Concluída

Figura B.98 - Visão geral da lição
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33.  A tela de visão geral da lição irá fornecer uma breve descrição 
da próxima lição (GMAW curto 10 Ga Aço macio 2F). Selecione o 
processo de soldagem para começar a lição. Veja a Figura B.99.

34.  Usando a tela de toque, selecione o processo de soldagem e 
depois selecione o ícone Iniciar lição para continuar. Veja a Figura 
B.100.

35.  Selecione o ambiente de soldagem desejado (Planta de Energia, 
Trabalho com Ferro,  Esportes Motorizados) e selecione o ícone 
Continuar. Veja a Figura B.101.

36.  Usando o os ícones na tela, defina a mistura de gás e o fluxo de 
gás. Veja a Figura B.102. Selecione o ícone Continuar. Consulte o 
livro de WPS para ver os ajustes corretos.

37.  Usando os ícones na tela, defina a polaridade, velocidade de 
alimentação do arame, e a tensão. Veja a Figura B.103. Selecione 
o ícone Continuar. Consulte o livro de WPS para ver os ajustes 
corretos.

38.  Selecione o ícone Verificar ajustes para verificar se os ajustes 
apropriados foram inseridos. Veja a Figura B.104. Se os ajustes 
corretos foram inseridos o usuário será levado para o ambiente 
de soldagem. Se os ajustes estiverem incorretos, uma mensagem 
aparecerá na tela e o usuário precisará selecionar o ícone voltar e 
ajustar as configurações. Veja a Figura B.105.

Figura B.99 - Visão geral da lição

Figura B.100 - Processo de soldagem

Figura B.101 - Ambiente de Soldagem

Figura B.102 - Defina a mistura de gás e o fluxo de gás

Figura B.103 - Definir a polaridade, velocidade de alimentação do arame, e tensão 

Figura B.104 - Verificar ajustes
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39.  Depois que os ajustes corretos tiverem sido inseridos, o usuário 
será levado para o ambiente de soldagem de escolha. Veja a 
Figura B.106. Toque na tela para continuar.

40.  Usando a pistola GMAW e a área de soldagem, execute o proce-
dimento de soldagem. Consulte a Figura F.107. Selecione o ícone 
de Passe de Finalização quando a soldagem estiver concluída. 
Selecione o ícone Próximo (seta branca) para exibir a tela LASER. 
Veja a Figura B.108.

41.  Quando a pontuação necessária para aprovação tiver sido 
alcançada, selecione o ícone Ir Para Visão de Lição para 
continuar. Veja a Figura B.108.

42.  A tela de visão geral da lição será agora apresentada, e o 
progresso será atualizado para refletir o progresso do usuário. 
Veja a Figura B.109. Selecione o ícone Tentar novamente a 
lição para tentar novamente a lição. Selecione o ícone Ir Para a 
Próxima Lição para começar a próxima lição.

43.  A tela de Visão geral da lição irá fornecer uma breve descrição da 
próxima lição (Leitura de Fita). Selecione o ícone Iniciar lição para 
começar a lição. Veja a Figura B.110.

Figura B.105 - Ajustes incorretos

Figura B.106 - Ambiente de Soldagem

Figura B.107 - Tela de soldagem

Figure B.108 – LASER screen

Figura B.109 - Visão geral da lição

Figura B.110 - Visão geral da lição
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44.  A tela de instruções da lição fornecerá instruções sobre como 
completar a lição. Veja a Figura B.111. Leia as instruções na tela 
e toque na tela para iniciar a lição. As instruções para esta lição 
(Leitura de Fita) são as seguintes: 
1. Leia o comprimento na marca. 
2. Toque no botão que corresponde ao comprimento.

45.  Esta lição (Leitura de Fita) será composta de praticar a leitura de 
medições em uma fita de medição. O usuário deve selecionar 
o ícone indicando a leitura correta na fita de medição. Depois 
que uma seleção for feita, o ícone mudará para verde para uma 
escolha correta, e vermelho para uma escolha incorreta. Veja a 
Figura B.112.

46.  Quando a lição tiver sido concluída a pontuação será exibida na 
tela. Selecione o ícone continuar. Veja a Figura B.113.

47.  A tela de visão geral da lição será agora apresentada, e  o 
progresso será atualizado para refletir o progresso do usuário. 
Veja a Figura B.114. Selecione o ícone Tentar novamente a lição 
para tentar novamente a lição. Selecione o ícone Ir Para Seleção 
de Grupo para começar o próximo grupo de treinamento.

48.  A tela de seleção de grupo será agora exibida, e o progresso para 
esta lição grupo será atualizado. Veja a Figura B.115. O usuário 
pode passar para o próximo grupo de treinamento.

Figura B.111 - Instruções da Lição

Figura B.112 - Leitura de fita

Figura B.113 - Lição concluída

Figura B.114 - Grupo concluído

Figura B.115 - Tela de seleção de grupo
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ACESSÓRIOSVRTEX® ENGAGE™

Não há opções ou acessórios disponíveis no momento para o

VRTEX Engage.
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MANUTENÇÃOVRTEX® ENGAGE™

MONITOR

O monitor é uma tela sensível ao toque e pode ser danificado se 
tocado com qualquer outro objeto além da ponta de seu dedo. 
Tenha cuidado ao fazer a limpeza da tela. Use apenas um pano 
macio seco (algodão ou flanela). Evite produtos químicos e 
solventes (álcool, benzeno, produtos de limpeza com solventes 
ácidos ou alcalinos). Evite produtos de limpeza com agentes 
abrasivos ou granulares.
---------------------------------------------------------------------

CUIDADO
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SOLUÇÃO DE PROBLEMASVRTEX® ENGAGE™

COMO USAR O GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Manutenção e reparação só devem ser realizadas por equipe treinada na fábrica Lincoln Electric. Reparações não autorizadas 
realizadas neste equipamento podem resultar em perigo para o técnico e o operador da máquina, e invalidarão a garantia de 
fábrica. Para sua segurança e para evitar choque elétrico, observe todas as precauções e notas de segurança detalhadas em todo 
este manual.

Se por algum motivo você não compreender os procedimentos de ensaio ou não puder executar o teste/reparos com segurança, 
entre em contato com o Departamento de Automação Elétrica da Lincoln Electric para obter assistência na resolução de 
problemas elétricos antes de continuar. Ligue para 1-888-935-3878.

CUIDADO

AVISO

Este guia de solução de problemas é fornecido para ajudar 
você a localizar e reparar eventuais defeitos da máquina. 
Basta seguir o processo em três etapas listadas abaixo.

Etapa 1. LOCALIZE O PROBLEMA (SINTOMA).

Olhe a coluna “PROBLEMA (sintomas)”. Esta coluna descreve 
possíveis sintomas que a máquina pode apresentar. Localize 
a lista que melhor descreve o sintoma que a máquina está 
exibindo.

Etapa 2. POSSÍVEL CAUSA.

A segunda coluna “POSSÍVEL CAUSA” relaciona as 
possibilidades externas óbvias que podem contribuir para o 
sintoma da máquina.

Etapa 3. CURSO DE AÇÃO RECOMENDADO.

Esta coluna fornece um curso de ação para a possível causa, 
geralmente ele indica que entre em contato com o Centro de 
Assistência Técnica local da Lincoln.

Se você não entender ou não puder realizar o curso de ação 
recomendado com segurança, entre em contato com o 
Centro de Assistência Técnica local da Lincoln.
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PROBLEMAS
(SINTOMAS)

POSSÍVEL CAUSA CURSO DE AÇÃO
RECOMENDADO

Existe vibração, agitação, ou oscilação no 
monitor.

1.   Interferência local tais como lâmpadas 
fluorescentes, grandes objetos metálico, 
e/ou altas frequências.

1.   Certifique-se de que não há outros 
objetos ou frequências que estão inter-
ferindo com o sistema.

Quando as configurações de seleção estão 
ativadas, as configurações incorretas 
aparecem.

1.   Os ajustes do modo de instrutor são 
incorretos.

1.   Certifique-se de que todos os ajustes 
do editor de tolerância são os corretos 
para o processo e parâmetros sendo 
utilizados. Verificar os limites aceitáveis 
para os Padrões da Lincoln.

Manter pressionado o botão verde não 
desliga o VRTEX Engage. Isso é normal.

1.   Manter pressionado o botão verde não 
desliga o VRTEX Engage. Isso é normal.

1.   Para desligar o VRTEX Engage, selecione 
Menu e selecione Desligar. O botão 
verde não é usado para o desligamento 
do sistema.

Os relatório de alunos não podem ser 
acessados.

1.   Dispositivo de memória USB não está 
inserido na porta USB.

1.   Os relatórios dos alunos só podem ser 
salvos através da porta USB. Conecte 
um dispositivo de memória USB na 
frente da máquina. Se um dispositivo de 
memória USB não estiver conectado na 
porta USB ou se não houver memória 
disponível no dispositivo de memória 
USB, os relatórios dos alunos não serão 
salvos.

Os dados anteriores da passagem de solda 
não são acessíveis na tela LASER.

1.   Passe de Finalização deve ser ativado 
antes de iniciar novo passe. Se uma 
nova placa for iniciada, os dados só 
estarão disponíveis para o primeiro 
passe. Novamente; “Passe de 
Finalização” deve ser selecionado antes 
iniciar novo passe.

1.   Use a tela sensível ao toque para ir ao 
número de passes e alterar os dados 
de passe que você está procurando. 
Observe que algumas configurações 
apenas possuem capacidade para um 
passe. Veja as tolerâncias padrão da 
Lincoln.

O usuário não tem certeza de qual ajuste de 
tolerância está usando.

1.   O ajuste de tolerância exibido no 
editor de tolerância é o que está sendo 
utilizado.

2.   A tolerância definida também pode ser 
lida no relatório do estudante.

1.   Vá para o modo de instrutor para alterar 
tolerâncias. Vá para a Tela de início de 
sessão, selecione o símbolo da chave, 
digite a senha, e selecione tolerâncias 
para verificar a tolerância definida. Veja 
a Seção Operação.

Respeite as instruções de segurança indicadas no 
início deste manual

GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Se por algum motivo você não compreender os procedimentos de ensaio ou não puder executar o teste/reparos com segurança, entre em contato com o Departamento 
de Automação Elétrica da Lincoln Electric para obter assistência na resolução de problemas elétricos antes de continuar. Ligue para 1-888-935-3878

CUIDADO
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PROBLEMAS
(SINTOMAS)

POSSÍVEIS ÁREAS DE
DESAJUSTE(S)

CURSO DE AÇÃO
RECOMENDADO

A máquina foi desligada e não volta a 
ligar quando o botão verde circular é 
pressionado.

1.   O sistema pode ainda estar em modo 
desligado.

1.   Aguardar 20 segundos, e depois 
pressione e mantenha pressionado o 
botão verde circular durante 5 segundos 
para iniciar a máquina.

O usuário não consegue soldar o segundo 
passe.

1.   A configuração comum pode ter sido 
configurada para apenas um passe.

1.   Verificar o editor de tolerância para 
verificar se a configuração comum 
permite vários passes de soldagem.

O VRTEX Engage não inicia quando o botão 
verde circular é pressionado.

1.   Certifique-se de que a potência de 
entrada correta está sendo aplicada na 
máquina.

2.   Verifique se o interruptor de alimentação 
com fusível está na posição LIGADO.

3.   O fusível pode estar com defeito.

1.   Certifique-se de segurar o botão verde 
circular por pelo menos 5 segundos.

2.   Substituir com fusível 10A/250V 
somente.

Respeite as instruções de segurança indicadas no 
início deste manual

GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Se por algum motivo você não compreender os procedimentos de ensaio ou não puder executar o teste/reparos com segurança, entre em contato com o Departamento 
de Automação Elétrica da Lincoln Electric para obter assistência na resolução de problemas elétricos antes de continuar. Ligue para 1-888-935-3878

CUIDADO
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POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA AO CLIENTE 

Os negócios da Lincoln Electric Company são a fabricação 
e venda de equipamentos de soldagem de alta qualidade, 
consumíveis e equipamento de corte. O nosso desafio é atender 
às necessidades de nossos clientes e superar suas expectativas. 
Em algumas ocasiões, os compradores podem pedir para Lincoln 
Electric aconselhamento ou informações sobre o uso de nossos 
produtos. Nós respondemos nossos clientes com base na melhor 
informação em nossa posse naquele momento. A Lincoln Electric 
não está em condições de garantir ou assegurar tal conselho, 
e não assume qualquer responsabilidade, com respeito a tais 
informações ou conselhos. Nós renunciamos expressamente 
qualquer garantia de qualquer tipo, incluindo qualquer garantia 
de adequação para uma determinada finalidade de qualquer 
cliente, com respeito a tais informações ou conselhos. Por uma 
questão de consideração prática, nós também não podemos 
assumir qualquer responsabilidade por atualizar ou corrigir tais 
informações ou conselhos, uma vez dada, nem o fornecimento de 
informações ou conselhos cria, amplia ou altera qualquer garantia 
com relação à venda de nossa produtos.

A Lincoln Electric é um fabricante compreensivo, mas a seleção 
e uso de produtos específicos vendidos pela Lincoln Electric 
está dentro do controle, e continua sendo somente a exclusiva 
responsabilidade do cliente. Muitas variáveis fora do controle da 
Lincoln Electric afetam os resultados obtidos na aplicação desses 
tipos de métodos de fabricação e requisitos de serviço.

Sujeito a alterações - Esta informação é precisa de acordo com 
nosso melhor conhecimento no momento da impressão. Por favor, 
consulte www.lincolnelectric.com para qualquer informação 
atualizada.

+1.888.935.3877




