
Configuração do servidor LPD no Windows

Versões: 7, 8 e 10

Procedimento para utilização de impressoras USB dentro do 

software Printertux



1 – Instalar o Serviço LPD no Windows

Painel de Controle → Programas → Ativar ou desativar recursos do Windows

Serviços de Impressão e Documentos → Monitor de Porta LPR e Serviço de impressão LPD



2 – Configurar o Serviço LPD

Painel de Controle → Sistema e Segurança → Ferramentas Administrativas → Serviços

Marcar tipo de inicialização como Automático.



3 - Bloquear usuários para imprimir na impressora local (enviar direto na USB)

Habilitar a aba segurança nas impressoras 

Painel de controle → Opções de pasta.

Desmarque a opção, Usar Assistente de compartilhamento (Recomendado)



Dispositivos e Impressoras → Selecione a impressora USB instalada no Windows → Propriedades da 

impressora → Segurança



Adicione o usuário Sistema (ou System), concedendo todas as permissões para ele e remova os outros 

usuários. 



Desta forma, nem mesmo o usuário da estação conseguirá imprimir na impressora local, somente pela fila 

fornecida pelo Printertux.



4 – Liberar a porta 515/TCP no firewall do Windows















5 – Cadastrar a impressora no Printertux

Acesse a interface web do sistema.

Cadastros → Inclusão de Impressora

Informe o nome e descrição

Tipo: Servidor LPD

Informe o endereço IP da estação onde está conectada a impressora USB e o nome da impressora assim 

como consta no painel de controle



Nome da impressora USB no Windows

Selecione o fabricante: Raw

Modelo: Raw Queue



Resumo da configuração

A instalação da impressora para utilização pelos usuarios deve seguir os mesmos parâmetros de impressoras

em rede.

Segue manual com este procedimento: 

https://www.hesolucoes.com.br/arquivos/instalacao_impressora_lpr_windows.pdf

Em caso de dúvidas, estamos a disposição nos contatos abaixo.

Telefones: (31) 2626-3845 / (31) 4063-9876

Email: suporte@hesolucoes.com.br

TeamViewer versão 9: https://hesolucoes.com.br/suporte

Horário de atendimento: Segunda a sexta, de 8:30 as 18 horas.
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