
  

Procedimento para troca voltagem Novacut PSR



  

Nos modelos dos plotters de recorte Novacut cuja descrição 
inicial contenha as letras “PSR” possuem motor do tipo servo 
digital. Estes plotters vem prontos de fábrica preparados para 
serem instalados em tensão elétrica de 220VAC.

Segue abaixo a lista dos modelos dos plotters com estas 
características:

- PSR630CS
- PSR1260SS
- PSR1260CS
- PSR1660CS

Troca de Voltagem



  

Troca de Voltagem

Caso você recebeu o plotter de recorte e queira instalar numa 
tensão elétrica 110VAC,  você mesmo poderá trocar a 
voltagem da cortadora seguindo os passos a seguir, para isto 
você precisará das seguintes ferramentas: 

- Chave do tipo “philips”

- Chave do tipo “fenda” de 
preferência longa como a foto ao 
lado.

- Uma lanterna ou flash de um 
celular



  

Troca de Voltagem

Com o cabo de energio e USB desconctados, coloque a cortadora sobre 
uma superfície plana e segura como uma mesa.
Você retirará a tampa traseira da cortadora.
Com o auxílio da chave “philips” retire os parafusos que fixam a tampa 
de alumínio na parte inferior.
 



  

Troca de Voltagem

Tombe a cortadora de forma que ele fique com a frente apoiada na 
superfície da mesa.
Abra a tampa traseira do plotter, não é necessário retirá-la.
Com o auxílio de uma laterna, você encontrará dentro da cortadora  
uma caixa com uma tampa de aço perfurada como uma colméia que é a 
fonte de energia.
Veja as imagem a seguir.
 



  

Troca de Voltagem

Com auxílio da laterna você encontrará um botão vermelho dentro da 
fonte de energia “switch 110/220”. Neste momento o botão estará na 
posição 220V.
 



  

Troca de Voltagem

Com auxílio da chave de “fenda” mude a posição do “switch” de 
220V para 115V.



  

Troca de Voltagem

Feche a tampa traseira do equipamento e fixe-a novamente com os 
parafusos com o auxílio da chave “philips”.

Pronto o plotter estará disponível para 110V. 



  

Obrigado!
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