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FORNECIMENTO: 

  
   1 � Um equipamento de solda FIXATOR. 
   2 � Um cabo de força. 
   3 � Um pedal com conector circular. 
   4 � Dois cabos flexíveis com um pino banana e uma garra jacaré pequena. 
   5 � Dois cabos flexíveis com um pino banana e uma garra jacaré média. 
   6 � Um cabo curto com dois pinos banana com derivação Y. 
   7 � Um manual do proprietário. 
 
 

Instalação 
 
Requisitos básicos: 

   1 � Instalação elétrica 220V ou 127V 1A  + terra. 
   2 � Bancada ou escrivaninha em local longe de produtos inflamáveis. 
 

 

Procedimento de montagem: 
 
1 � Retire todos os equipamentos da caixa de papelão e guarde a em local seco e 

limpo para posterior uso no envio do equipamento para a fábrica em caso de Up-
Grade ou assistência técnica. 

 
2 � Posicione o FIXATOR na bancada, tomando o cuidado de manter longe materiais 

de fácil combustão como algodão e principalmente inflamáveis voláteis. 
 
3 � Conecte o cabo de força na tomada apropriada (6) do painel traseiro do 

equipamento. 
 
4 � Selecione a tensão de entrada na chave apropriada (9) em conformidade com a 

tomada à qual o equipamento será conectado. 
 
5 � Conecte o pedal no painel traseiro da máquina (10) observando o 

posicionamento correto do conector. 
 
6 � Conecte o cabo de alimentação à tomada de força. 
 
7 � Separe os cabos de trabalho para uso posterior,conecte as garras jacaré nos 

cabos correspondentes. 
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Principais partes e comandos 
 
 

Painel Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Painel Traseiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1 � Chave geral 
  2 � Display que apresenta o porcentual de carga dos capacitores. 
  3 � Indicador de sobrecarga 
  4 � Bornes do terminal negativo, com derivações de tempo de pulso. 
  5 � Bornes de seleção do terminal positivo dos capacitores 
  6 � Soquete do cabo de alimentação 
  7 � Fusível da rede (0,5A) 
  8 � Fusível do circuito de comando (2A) 
  9 � Seletor de tensão de rede 
10 � Soquete de conexão do pedal de disparo 
11 � Identificação 
12 � Avisos de Segurança 
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SEGURANÇA 
 

Antes de operar a máquina leia atentamente as 

recomendações de segurança na tampa 

superior da sua máquina de eletro-solda 

FIXATOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido aos fortes campos magnéticos 

presentes durante o processo de solda é 

imprescindível  que nunca se permita a 

presença de pessoas portadoras de Marca 

Passo ou outros equipamentos de apoio à vida. 
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Princípios de funcionamento 
 

O princípio básico é a solda por curto circuito gerado por descarga de um banco de 

capacitores. 

 
Essa solda tem por característica conseguir unir peças metálicas, inclusive de 

materiais diferentes, de maneira superficial em tempos muito curtos, que devem 
girar em torno de alguns milésimos de segundo 

 
Devido ao tempo ser muitíssimo curto, não há aquecimento perceptível na peça, o 

calor de mais de 1.200 ºC é dissipado quase que instantaneamente, portanto a 
probabilidade de haver uma deformação é também mínima. 

 
Procure usar o pólo negativo no eletrodo e o positivo na peça, isso porque a 

eletricidade flui do pólo negativo para o positivo, carregando consigo material que 

será depositado na peça. Se invertermos a polaridade a tendência seria contrária 

o que prejudicaria a boa fixação. 
 

Regulagens do equipamento 
 
O fixator tem 9 possibilidades de escolha de potência e forma de descarga a saber: 
 
1 � Os bornes pretos (4) possibilitam escolher três formas de descarga: 
 
 
 
 
 
 

1.1 � O borne superior emite uma descarga direta muito curta e seca. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 � O borne intermediário fornece uma descarga mais longa e suave.  
 
 
 
 
 
 
 
1.3 � O borne inferior permite uma descarga ainda mais suave e lenta. 
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2 � Os bornes vermelhos (5) oferecem três possibilidades de potência: 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 � O borne inferior conecta um capacitor fornecendo 1/3 da potência total.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2 � O borne superior conecta dois capacitores fornecendo 2/3 da potência 

total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 � Conectando-se o borne superior e o inferior através do cabo de derivação 

(amarelo) teremos os três capacitores ligados, portanto potência total. 
 
 

Atenção: A energia fornecida é sempre a mesma, dependente da escolha dos 

bornes (vermelhos) de corrente acima, porém, aumentando-se o tempo de 
descarga tem-se a nítida impressão que a potência foi diminuída, que não é o 

caso. 
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 Operação 
 
 

1 - Preparação da peça a ser soldada 

 
 

Prepare a(s) peça(s) a soldar da maneira convencional para solda com maçarico, 
observando os seguintes pontos: 
1.1 � Nos locais onde serão aplicados os pontos da eletro-solda é recomendável 

que se façam pequenos aumentos de material que ajudarão a formar os 

pontos de fixação por eletro-solda, e que poderão ser removidos após a 

solda com o maçarico. 
 
1.2 � Deixe sempre uma folga costumeira para solda com maçarico de 

aproximadamente 0,5 a 0,7mm (cartão de crédito) entre as peças. 
 
1.3 � Procure planejar os locais de solda, tal que, não fiquem muito perto de 

elementos delgados e finos. (Ex.: procure soldar nos pônticos que tem 

mais volume) 
 
1.4 � Faça  sempre  as fixações por  eletro-solda com  a  peça firmemente 

posicionada no modelo de transferência. 
 

1 � Ligue a máquina na chave geral (1). 
 
2 � O display (2) irá aumentar gradativamente até atingir 100% aproximadamente. 
 
3 � Escolha a potência e o tempo de acordo com a tabela sugestão a seguir, ou 

conforme sua experiência com o equipamento. A tabela abaixo é mera 

sugestão para início de trabalho. 
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Para soldar COMPLEMENTOS de metais a fim de 
diminuir espaços a serem soldados (níquel-Cromo 
ou Cobalto-Cromo). 
 

 
 
 

Para pré-soldagem de Níquel-Cromo ou Cobalto-
Cromo em peças de grande volume. 

 
 
 
 

Para pré-soldagem de ouro de baixa fusão ou 

ancoragem de ATTACHMENT. 
 
 
 
 

Indicado para complemento em Ouro Cerâmico. 
 
 
 
 
 
 

Pré-soldagem de Níquel-Cromo ou Cobalto-Cromo 
em peças de pequeno volume. 

 
 
 
 

Soldagem de batoques em copings. 
 
 
 
 
 

Para complementos em ouro de baixa fusão. 
 
 
 
 
 

Pré-soldagem de ouro de baixa fusão e ancoragem  

de ATTACHMENT. 
 
 
 

http://www.kernit.com.br
mailto:vendas@kernit.com.br


 

                             
                                                                                 Indústria Mecatrônica                                     pg. 9 

www.kernit.com.br     vendas@kernit.com.br 

SAC  0800 77 312 77 

 
 

4 � Prenda um pedaço de 

aproximadamente 4 cm de fio 
ortodôntico de diâmetro entre 0,6 e 
0,8mm ou fio do próprio material da 

peça à garra jacaré do pólo negativo 

(preto). 
Use fio do próprio material 

principalmente quando for fazer 
aumentos ou preenchimentos. 

 
 

5 � Prenda a garra jacaré positiva na 
sua peça a ser soldada, de preferência 

no local da solda para o primeiro ponto 
(prenda a garra por cima do corte para 
abranger ambas as faces ). 

 
 
 
6 � Encoste a ponta do fio ortodôntico levemente no local a ser soldado, verifique 

que o display esteja indicando 95% ou mais e dispare a máquina pressionando 

o pedal (deverá haver um estalido com uma faísca forte e muito luminosa, caso 

contrário a solda será deficiente USE ÓCULOS DE SEGURANÇA). 
Remova a garra jacaré o mais rápido possível do fio soldado, caso este esteja 
preso à peça soldada. 

 
6.1 � Execute a fixação por eletro-solda, tal que o espaço entre as peças fique 

evidente e transpasse a união, se não for observado esse detalhe o metal 

de baixa fusão não poderá preencher o espaço plenamente durante a 
solda com maçarico. 

 
7 � Procure sempre seguir a seguinte seqüência de pontos de eletro-solda 

 
7.1 � O primeiro ponto deverá ser de 

preferência na  INCISAL, da região LINGUAL 

ou PALATINA. 
 

7.2 � O segundo ponto preferivelmente na 
CERVICAL, da região LINGUAL ou 
PALATINA. 

 
 

7.3 � O último ponto na CERVICAL da face 
VESTIBULAR. 
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Importante: Não faça mais de três fixações, pois TRES PONTOS DETERMINAM 

UM PLANO.  
Se uma ou várias fixações não estiverem de acordo com as suas 

expectativas, faça mais um ou dois disparos por cima dos já 

executados, nunca mude o local, pois isso acabaria fechando a fenda 
impedindo o perfeito escoamento da solda de baixa fusão. 

 
8 � Após a fixação por eletro-solda verifique a passividade da sua peça, mesmo 

antes da solda com maçarico ou NTY60. Se a peça estiver de acordo com o 
esperado, a mesma deverá manter essas propriedades após a solda com 

maçarico. 
 
 

9 � NÃO INCLUA A PEÇA  retire-a do modelo e leve 
para a solda com maçarico, ou na NTY60. 
Para soldar com maçarico apóie-a em uma cerâmica 

refratária, de preferência em pinos ou algo similar e 

execute a soldagem normalmente. 
Para soldar com a NTY60 siga as instruções da 

mesma. 
 

Observação: Devido ao aquecimento total da peça no processo de soldagem com 
maçarico e a ausência de âncoras e pontos frios causados pelo sistema de inclusão, 

a peça tende a não se deformar, portanto mantendo sua passividade. 
 
 

Solda de ATTACHMENT 
 

10 � Posicione o attachment normalmente no 
paralelômetro ou delineador. 

 
10.1 fixe uma garra jacaré (não importa a 

polaridade) firmemente no attachment 
e a outra na peça aonde o mesmo será 

soldado. 
 
10.2 escolha a potência e tempo conforme a 

tabela de sugestão, ou conforme sua 

experiência. 
 
10.3 certifique-se que o attachment esteja 

encostado na peça aonde será soldado 
(caso contrário use um fio ortodôntico 

para fazer a união, vide item 4 a 6) e 
dispare o FIXATOR pelo pedal. 

 
10.4 leve a peça para solda com maçarico 

ou para a NTY60 para a solda final. 
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Manutenção 
 
1 � Troca de fusível 

 
Retire a gaveta dos fusíveis                        Substitua o fusível em uso pelo 
com auxilio de uma chave de fenda             fuzivel reserva 
 
 

                                                        Em uso 
 
 
 
 
                                                    Reserva 
 
 
 
Use fusível de acordo com a indicação no painel traseiro da máquina 
 
2 � Limpeza da máquina : use somente um pano levemente úmido para limpar 

todas as partes de sua máquina de solda, não use produtos químicos. 
 
 
 
3 � Sinal de advertência no painel da máquina. 
 
 
 
 
 

Poderá acender vermelho quando da demora para tirar a garra jacaré do fio 

soldado na peça, principalmente quando usamos um só capacitor na descarga. 
Aguarde o mesmo apagar e continue normalmente o uso da máquina. 
Se o sinal insistir em ficar aceso, envie a máquina para manutenção. 
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Dados técnicos 
 
 
 
 
Tensão de alimentação .............................................. 127V / 220V  50/60Hz 
Corrente de manutenção (alimentação) ......................0,3A 
Tensão média de solda ...............................................40V CC 
Dimensões ...................................................................250(L) x 70(A) x 190(P) 
Peso .............................................................................2,5 Kg 
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Garantia 
 
Termo de garantia 

 

A máquina de solda FIXATOR é garantida pela KERNIT INDÚSTRIA 

MECATRÔNICA LTDA.-ME  por  um  ano  a  partir  da  data  de  compra,  contra  

eventuais  defeitos  de  materiais  e  fabricação, onde a mesma passa a vigorar a 

partir da assinatura do canhoto da nota fiscal. Não  são  garantidos  Garras Jacaré, 

cabos de solda e parte mecânica do pedal. A garantia só será válida com a 

apresentação da Nota Fiscal de compra. 

 

A garantia  acima  será  invalidada  caso  sejam  notados  traços  de  violação  dos  

lacres, tentativa de abertura, queda  do  equipamento  ou  uso  inadequado  em  

desacordo  com  este MANUAL DE INSTRUÇÕES. 

 

Esta  garantia  cobre  tão  somente  o  conserto  ou  reposição  de  peças  no  

equipamento  colocado  em  nossa  fábrica  em  Indaiatuba,  São  Paulo.  Em  

hipótese  alguma  haverá  troca  de  equipamento. 

 

Eventuais  despesas  com  fretes  e  seguros,  tanto  do  envio  da  máquina  

para  a  nossa  fábrica,  como  do  retorno  da  mesma,  correrão  por  conta  do  

cliente. 

 

Despesas  como  danos  causados  a  terceiros,  danos  em  peças  ou  obras  

executadas  e  outros correlatos,  não  poderão  em  hipótese  alguma  ser  cobradas  

da  KERNIT INDÚSTRIA MECATRÔNICA LTDA-ME.  ou  ainda,  serem  levadas  a  

débito  de  seus  sócios. 

 

A KERNIT INDÚSTRIA MECATRÔNICA LTDA-ME. não poderá  ser  

responsabilizada pelo impedimento do conserto de equipamentos com mais de dez 

anos de fabricação, tendo em vista a provável inexistência de peças de reposição. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu,  identificado na nota fiscal de compra, declaro  que  li  o  manual  de  instruções  

e  que  estou  de  acordo  com  os  termos  de  garantia  nele  contidos.  Declaro,  

outrossim,  que  seguirei  as  instruções  do  manual  de  instruções,  usarei  sempre  

óculos  de  segurança  durante  os  procedimentos  de  soldagem  e  me  

responsabilizo  pelo  destino  desta  máquina  no  que  diz  respeito  a  não  permitir  

que  a  mesma  seja  aberta  por  quem  quer  que  seja. 

Estou  ciente  de  que  a  abertura  desse  equipamento  pode  provocar  sérias  

lesões  corporais  e  até  levar  à  morte  dos  menos  avisados,  isso  devido  a  altas  

cargas  elétricas  acumuladas  internamente,  as  quais  podem  estar  presentes  

mesmo  com  a  máquina  desligada  e  desconectada. 

Comprometo-me  ainda,  a  informar  à  KERNIT INDÚSTRIA MECATRÔNICA 

LTDA.  sobre  a  possível  venda  a  terceiros,  por  carta  registrada,  remetendo  um  

termo  de  transferência  com  os  dados  do  novo  proprietário. 

Fica implícito que na assinatura do canhoto da nota fiscal, este MANUAL DE 

INSTRUÇÕES será considerado oficialmente recebido e aceito. 

 

 

_______________________, _____ de ____________ de _______ 

 

______________________________________________ 

 

 

ESTA  GARANTIA  SÓ SERÁ   VÁLIDA  APÓS O  RECEBIMENTO  DO  CANHOTO 

DA NOTA FISCAL  E, OU, DO TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE 

DATADOS E ASSINADOS   

 

Imprima essa página, date e assine, enviando-a para 

Kernit Ind. Mecatrônica ltda. 

R. Laura Fahl Corrêa 146  Jd. Juliana 

13340-450 Indaiatuba SP 
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DIREITOS AUTORAIS 

 

A reprodução total ou  parcial  deste  manual  de  instruções,  por  qualquer  meio  

que  seja,  ou  ainda,  por  qualquer  motivo,  só  será  permitida  com  a  devida  

autorização  por  escrito  da  KERNIT INDÚSTRIA MECATRÔNICA LTDA-ME. 

Sempre  que  a  reprodução  for  permitida,  deverá  constar  clara  e  

evidenciadamente  a  fonte  de  tal  reprodução. 

 

A  KERNIT INDÚSTRIA MECATRÔNICA LTDA-ME.  reserva-se  o  direito  de  alterar  

o  seu  produto  a  qualquer  momento  sem  prévio  aviso,  sem  que  isso  a  torne  

obrigada  a  atualizar  equipamentos  de  versões  anteriores. 

 

Todas as imagens, fotos ou desenhos deste manual são meramente ilustrativas. 

 

 

 

 

KERNIT INDÚSTRIA MECATRÔNICA LTDA-ME 

CNPJ   07.746.661/0001-00 

RUA LAURA FAHL CORREA, 146 � JD JULIANA 

INDAIATUBA / SP � CEP: 13.340.450 

 

(19) 3894 7372 
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