
Sistema de Gestão Integrado 
ISO 9001 

ISO 14001 
OHSAS 18001 

 

 

Vendas / Sales: Tel + 55 (51) 30653130                                                           e-mail: vendas@visioncure.com.br 
Administração / Administration: Tel + 55 (51) 3065 3100                               e-mail: adm@visioncure.com.br 

WWW.VISIONCURE.COM.BR 
BC_016 ver 21/08/2014 

 

    

Boletim	Comercial 

Tema: BC-016 – Memorial Descritivo de cabeçotes de cura uv tipo gaveta 
 

O presente memorial descritivo tem por finalidade detalhar os aspectos construtivos e funcionais dos cabeçotes de 
cura UV tipo gaveta comercializados pela VisionCure™. 

 

1 – Descrição técnica do Equipamento para cura UV.  
 
1.1 CABEÇOTE: Projetado e desenvolvido sob o conceito de otimização do espaço para a sua aplicação e do 

tempo nas trocas de lâminas refletivas e lâmpadas. O seu formato construtivo em gaveta tipo cassete, 
apresenta-se com o corpo externo em aço inoxidável e demais estruturas internas em alumínio, garantindo 
resistência e baixa manutenção ao longo do tempo.   
 

 

Fig. 1: Ilustração transparente do sistema gaveta cassete 
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1.2 SISTEMA ÓPTICO OBTURADOR (opcional): Elaborado por meio de um refletor facetado de projeção elíptica 
baseado em perfil de alumínio extrudado com aletas de dissipação térmica que possibilitam maior 
durabilidade de lâmpada bem como a troca dos espelhos óticos também denominados lâminas refletivas. O 
sistema de obturação, comandado por um preciso atuador pneumático, objetiva reduzir a incidência da 
emissão UV e do calor sobre o material curado nas paradas do equipamento sem a necessidade de 
desligamento total da lâmpada e do consequente tempo de espera para novo acionamento do sistema. 
Todos os cabeçotes contam com refletor fixo (sem obturação), sendo o sistema de obturação um opcional a 
ser avaliando segundo as necessidades do processo.  
 

 
Fig. 2: Refletor com troca rápida de lâminas 

 
 

1.3 SISTEMA DE EXAUSTÃO (opcional): Todo cabeçote apresentará uma ou mais saídas para conexão de 
tubulação da exaustão como item de série. Opcionalmente será fornecida a tubulação térmica flexível para 
conexão do cabeçote ao exaustor que igualmente tem fornecimento opcional. O sistema de exaustão 
acompanha acionamento elétrico que poderá ser intertravado à fonte de alimentação da lâmpada de modo 
e garantir que a mesma funcione apenas quando a exaustão estiver presente, garantindo assim a necessária 
refrigeração do sistema. Além disso, o acionamento do exaustor sempre contará com sensor e indicador de 
temperatura digital a fim de monitorar a temperatura do cabeçote atuando assim como segurança contra 
sobreaquecimento.  

 
Fig.3: Exaustor radial para alta temperatura 
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1.4 BARREIRA DE QUARTZO (opcional): Sistema composto de tubos de puro quartzo transparente com alta 
transmissão de radiação UV destinado a bloquear até 40% do calor emitido por radiação IR sobre o material 
a ser curado. É um módulo opcional ao cabeçote destinado a processos onde o calor gerado pela lâmpada 
UV não seja desejado.  

 

Fig. 4: Barreira de quartzo filtro de IR 

 
1.5 FONTE (opcional): A fonte de alimentação da lâmpada, vinculada ou não ao módulo do sistema de exaustão, 

poderá contar com chave seletora de potência em faixas previamente determinadas pelo cliente (até 3 faixas) ou 
com sistema linear de ajuste de potência com variação entre 30 e 100% da potência nominal da lâmpada. A 
fonte contará ainda com os seguintes itens de série: amperímetro, horímetro, módulo de acionamento do 
sistema da exaustão (quando aplicável), chave de emergência, chave geral de proteção, sinalização de sistema 
ligado, botoeiras de acionamento da lâmpada e chave seletora de potência (quando aplicável). Outros 
componentes podem ser adicionados mediante consulta. A fonte é montada em gabinete do tipo mesa de 
comando executado em aço carbono como pintura epóxi. 

 
Fig. 4: Mesa de comando da fonte do sistema UV. 


