
THERMOCUT 230/E
Instruções de Serviço 

PT



CARO CLIENTE!
Para poder manusear o aparelho cortador de arame quente THERMOCUT da PROXXON em segurança e de 
acordo com as regras de funcionamento, solicitamos-lhe que leia atentamente as instruções de segurança 
e manuseamento fornecidas antes da sua utilização.
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THERMOCUT 230/E
VISTA GERAL

1 Conector/desconector 9 Parafuso para o porta-bobinas

2 Regulador de temperatura 10 Ranhura-guia

3 LED para a disponibilidade operacional 11 Arame de corte

4 Parafuso de cabeça estriada para a fixação do arame 12 Guia inferior do arame

5 Estribo 13 Ranhura para o encosto angular

6 Bobina de arame 14 Encosto angular

7 Parafuso para a bobina de arame 15 Barra de prolongamento

8 Porta-bobinas

DADOS TÉCNICOS

MOTOR

Tensão
Primária 220 - 240 volts, 50/60 Hz 

Secundária máx. 10,5 volts, 50/60 Hz

Potência máx. 20 watts

Medidas da mesa de trabalho 370 x 260 mm

Altura máx. de corte 140 mm

Saliente 350 mm

Peso 2,9 Kg

Isolamento protector da classe de protecção 2

Utilização só na casa

Por favor não deite esta máquina ao lixo

Com o PROXXON THERMOCUT será possível separar espuma dura de poliestireno (stiropor) com limpeza e em 
segurança. O equipamento básico dispõe de uma bobina com arame de corte (0 0,2 mm, 30 m de comprimento), 
assim como de um encosto angular fixável com prolongamento.

DESCRIÇÃO DA MÁQUINA                                 

1. Durante o funcionamento, certifique-se de que a ventilação é adequada.
2. Ao cortar, tenha em atenção as instruções de segurança adicionais dos fabricantes do material.
3. O arame de corte está quente. Perigo de queimaduras!
4. Nunca utilize o aparelho nas proximidades de cortinas ou outros materiais combustíveis.
5. Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando este estiver ligado.
6. Utilize apenas o arame de corte fornecido ou um arame de substituição original da PROXXON.
Caso contrário, o transformador poderia ser sobrecarregado.
7. Desligue o aparelho após a utilização.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS
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THERMOCUT 230/E
MONTAGEM DO THERMOCUT 230/E
Em primeiro lugar, fixe o estribo 1 (fig. 2) com o auxílio do parafuso de cabeça estriada no lado inferior do 
aparelho. Fixe o cabo 2 com o auxílio do parafuso 3 ao estribo. Aperte bem o parafuso, a fim de assegurar o 
contacto eléctrico (10,5 volts, segundo a voltagem de segurança). Desloque o porta-bobinas 8 (fig. 1) sobre o 
braço e fixe-o com o parafuso 9.

MANUSEAMENTO

Montagem do arame de corte
1. Desligue o aparelho.
2. Desenrole cuidadosamente o arame de corte aprox. 20 cm.
3. Abra o alojamento inferior do arame, rodando o parafuso de cabeça estriada 4 (fig. 1).
4. Introduza o arame, aprox. 5 cm, no alojamento inferior do arame.
5. Fixe o arame, rodando o parafuso de cabeça estriada 4.
6. Pressione ligeiramente o estribo 5 com a mão esquerda, introduza o arame através da ranhura-guia 10  
    e aperte a bobina de arame 6, de forma que o arame fique apenas ligeiramente tensionado.
7. Solte o braço. De seguida, o arame será tensionado através da força de mola do braço.
8. Certifique-se de que o arame se encontra na posição vertical, em todas as direcções, em relação 
    à placa de trabalho. Se necessário, efectue a correcção, deslocando o porta-bobinas 8 ou dobrando 
    ligeiramente o estribo.
9. Insira a tomada de contacto na rede. O seu aparelho está agora pronto a funcionar.

Corte
10. Ligue o aparelho no interruptor 1 (fig. 1) (é emitido um ligeiro zumbido pelo transformador).

Nota: É normal que o arame seja esticado após o primeiro aquecimento. Por isso, estenda bastante o 
arame no primeiro aquecimento e, em seguida, volte a tensioná-lo. O arame manterá o seu comprimento.

11. Ajuste a temperatura do arame com o auxílio do regulador 2. A tabela frontal no aparelho serve de 
      auxílio. O melhor será verificar o ajuste óptimo. Para cortes simples rectos, alta temperatura, para      
        formas complicadas, baixa temperatura. No entanto, tenha em atenção que com temperatura demasiado 
      elevada os cantos de corte não serão limpos.
12. Mova a espuma rígida, exercendo uma ligeira pressão e uma velocidade uniforme com o arame. Em 
      caso de formas complexas, tenha em atenção que o arame é dobrado na direcção de corte devido a 
      uma pressão demasiado elevada.

Corte de abas
Com o THERMOCUT, é possível realizar cortes em dois tipos de abas: deslocando o porta-bobinas ou 
com o encosto angular.
Deslocamento do porta-bobinas: desaperte os parafusos 1 e 2 (fig. 3) e ajuste a aba pretendida, deslocando o 
porta-bobinas. Volte a aparafusar o parafuso 1 e estique o arame como habitualmente.

Nota: Através do deslocamento, aumentará o comprimento do arame aquecido e a sua resistência 
eléctrica. A temperatura deverá ser consequentemente reajustada.

Trabalho com o encosto: ajuste a aba pretendida no encosto e fixe o ajuste com o parafuso 1 (fig. 4). Desloque 
o prolongamento 2 de forma que este passe pelo arame de corte sem problemas. Pressione a espuma 
rígida contra o encosto e introduza-o ao longo da ranhura 3.

Nota: para cortar na direcção paralela, é possível fixar o encosto. Para isso, enrosque o parafuso 1 (fig.5) 
para fixar o encosto na ranhura. De seguida, passe a espuma rígida ao longo do encosto no arame de corte.
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THERMOCUT 230/E

Não deite o aparelho fora juntamente com o lixo doméstico! O aparelho contém materiais que podem ser reciclados. 
Em caso de dúvida, dirija-se ao centro de reciclagem ou a outras instituições comunais correspondentes.

Eliminação de resíduos                                  

Algumas sugestões importantes:
    � Ao cortar abas duplas (por ex., o tecto), não retirar a metade cortada no primeiro ciclo de trabalho, 

mas utilizá-la como apoio no segundo ciclo de trabalho.
    � Por natureza, o arame possui uma temperatura superior no lado de saída da espuma rígida, pelo que 

a superfície poderá fundir-se. Para evitar essa fusão, o arame poderá ser arrefecido através de uma 
simples sopragem sobre o ponto de saída.

    � Para obter secções pequenas de perfis longos, o melhor será intercalar uma peça residual 1 (fig. 6) entre 
o encosto e a peça a ser trabalhada, cortando, de seguida, contra o encosto.

    � O arame de corte cortará a peça residual e os rebordos permanecerão limpos.
    � Para cortar segmentos circulares é possível fabricar um cortador circular simples. Para isso, no centro 

do círculo desejado, fixe uma tacha com fita gomada sobre o painel da mesa. Depois, a peça de 
trabalho é introduzida sobre a tacha e rodada em torno da ponta (fig. 7).

    � Geralmente, o arame de corte é cortado por cima do casquilho guia. Para evitar a rotura do arame, 
encaixe-o alguns centímetros, com uma separação uniforme, na guia inferior do arame e fixe-o 
novamente.

Tenha em atenção o seguinte:
Após um funcionamento mais prolongado, é possível que ocorram anomalias de funcionamento do 
aparelho devido a oxidação do ponto de contacto no estribo superior. Será este o caso quando o porta-
bobinas (pos. 6, fig. 1) permanecer durante um longo período de tempo numa posição e não se mover 
ocasionalmente, por ex., para um corte de aba.
A solução é muito simples:
Solte simplesmente o parafuso de fixação do porta-bobinas, mova este último um pouco de um lado para 
o outro e volte a apertar o parafuso de fixação.

Limpeza do aparelho:
Para evitar a evaporação desnecessária de resíduos de espuma rígida, limpe o arame e o casquilho regularmente 
para evitar a aderência de partículas. Atenção! Desligue o aparelho antes de proceder à limpeza!
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THERMOCUT 230/E
ESQUEMA DE PEÇAS
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THERMOCUT 230/E
PROXXON S.A.
6-10, Härebierg
L-6868 Wecker

Declaramos, sob a nossa responsabilidade, que este produto cumpre as disposições das directrizes EG seguintes:

Directiva EMV-UE (compatibilidade electromagnética) 2004/108/CE

Directiva de máquinas UE 2006/95/CE

Fecha: 30.06.09

Denominación de producto: Thermocut 230/E
Artículo Nº: 27080

Engenheiro, Jörg Wagner

PROXXON S.A.
Área comercial Segurança de aparelhos 

Declaração de conformidade CE(*)






