
  
 

 
 

Associação IEx Certificações 

 Alameda Tocantins, 75 
Sala 609 – Alphaville 

06455-020 Barueri, SP 

 

   
 

IEx-ADF-001, Rev.2, 24/11/2015 
 

Barueri, 01 de dezembro de 2020 
 
 

Laudo Técnico de Não Aplicabilidade 
N° 1300.529.20 

 
 
 

Solicitante:  REPROCOPIA COM REPREST E ASSITENCIA TECNICA LTDA 
Rua Gabriel Rodrigues, 693 
36.026-090 – Juiz de Fora – MG – Brasil 
CNPJ: 86.524.352/0001-61 
 

Fabricante:   LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI 
Avenida Nossa Senhora da Encarnação 731 
04180-081 – São Paulo – SP – Brasil 
CNPJ: 62.807.599/0001-27 

 
 

Assunto:  Avaliação do produto e seu enquadramento na Portaria Inmetro N# 170 
de 10 de abril de 2012 – Bens de Informática. 

 
 
Produto: Auto envelopadora Laurenti modelo SM 5134 
 
 

Natureza do Laudo: Declaração de Não Aplicabilidade 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O objetivo deste laudo técnico consiste comparar as funcionalidades da Auto envelopadora 
Laurenti com os produtos abrangidos no anexo A da Portaria Inmetro N# 170:2012. 
 
 

2. ANÁLISE DA NÃO APLICABILILIDADE  
 

2.1 CONCLUSÃO 
 

• O produto avaliado “Auto Envelopadora Laurenti modelo SM 5134” não exerce 
função de impressão e suas funcionalidades (Auto alimentador, Cola, dobra, serrilha, 
corte central e acumulador de envelopes) não são similares aos produtos passiveis 
de certificação e funciona exclusivamente em ambiente industrial gráfico, não em 
escritório. Assim sendo não é possível certificar o produto no âmbito do Sistema 
Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC – Inmetro) 
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2.2 DOCUMENTOS RECEBIDOS 
 

• Catálogo Tecnico do Fabricante; 

• Manual da Auto Envelopadora 

• Anexo A da portaria Inmetro N# 170:2012 
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3. VALIDAÇÃO 
 
IEx 
É um Organismo de Certificação brasileiro criado não apenas para ser mais um Organismo de 
Certificação, mas para reafirmar o compromisso de contribuir diretamente na preservação da vida dos 
trabalhadores que atuam em áreas de risco.  
 
 
Nós somos responsáveis pela avaliação da maior gama de produtos eletroeletrônicos profissionais 
disponíveis no mercado mundial de acordo com as normas, regulamentos e resoluções brasileiras e 
suas atualizações, com base em diretrizes estabelecidas da ABNT ISO IEC 17065, com avaliações 
objetivas, responsáveis e imparciais. 
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Anexo: Catalogo e dados técnicos da SM 5134 
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SM 5134 

Auto envelopadora de alta produção 

A auto-envelopadora SM 5134 processa formulários planos em diferentes formatos, pré impressos 

por processo gráfico ou eletrônico. 

Para a confecção de auto-envelopes nos formatos “Simplex” e “Duplex”, dispõe de sistemas de 

alimentação de folhas, cola, dobra, serrilha, corte central e acumulador de envelopes. Os auto-

envelopes podem ter até 3 dobras em "C". 

Dentre as principais aplicações destacam-se o auto-envelopamento de documentos transacionais, 

malas-diretas, cupons, correspondências bancárias e promocionais, extratos de pagamento, etc. 

A auto-envelopadora SM 5134 pode ser utilizada também como dobradora de folhas, desabilitando o 

sistema de cola e serrilha. 

Características principais 

• Sistema eletrônico inteligente que gerencia o processo de produção de auto-envelopes 

• Inseridor de folhas com capacidade para até 3000 folhas e laterais ajustáveis que permitem diferentes 

tamanhos, de carta a A3 

• Auto-envelopes nos modos simplex e duplex, com troca rápida para diferentes tipos de serviços 

• Sistema que detecta inserção de dupla folha 

• Versátil sistema de dobra que permite diferentes dimensões até 3 dobras 

• Sistema de corte central e serrilhas ajustáveis para diferentes tamanhos e aplicações 

• Exclusivo sistema de cola interrompida 

• Esteira de saída que acumula auto-envelopes e permite retirada sem necessidade de parada do 

equipamento 

• Painel de controle com display LCD que informa status do equipamento e mostra mensagens de alerta 

• Leitor de código de barras que garante leitura de todos os documentos 

Tipos de dobras 

2 dobras Uniplex 2 dobras em "C" 3 dobras em "C" 
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• Impressão de dados variáveis em um lado 

• Sistema de cola interrompida 

• Impressão de dados variáveis em dois lados 

• Sistema de cola contínua 

Especificações técnicas 

Dimensões 
Comprimento 1820 mm, Largura 840 mm, Altura 1200 mm 

Peso 257 Kg 

Elétricas 
127 / 220 V AC +/- 5% (aterrado) 

60 Hz (50 Hz opcional), 6 A (nominal), 1320 W, 4505 BTU/h 

Papel 

Duplex ( Landscape) 

A4 (210 x 297mm) - Carta 8 ½ x 11” (216 x 279mm) 

 

Simplex (Portrait)* 

A3 (297 x 420mm)** 

A4 (210 x 297mm) 

Carta 8 ½ x 11” (216 x 279mm) 

Ofício 2 - 8 ½ x 13” (216 x 330mm) 

Ofício 1 - 8 ½ x 14” (216 x 355mm) 

 

Gramatura de 75 g/m² a 120 g/m² 

 

* Outros tamanhos sob consulta. ** Requer kit opcional 

Capacidade 

Inseridor até 3000 folhas 75 g/m² 

 

Acumulador 

500 auto envelopes - Simplex 

1000 auto envelopes - Duplex 

Velocidade 

Simplex - 18000 auto envelopes / hora 

Duplex - 46000 auto envelopes / hora 

 

Velocidade máxima nominal 
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