
1. Determinar o local de instalação da mola, nível e verticalidade da 
garantia, de acordo com a cena na base correta da mola dos acessórios
de instalação, após a conclusão da instalação da cobertura da superfície

2. A placa principal na base está fixa, o parafuso da base afrouxa, 
alavancando a chave móvel ou as outras ferramentas vão se mover 
para a mola de 90 graus.

3. Com uma braçadeira e um eixo superior, na válvula reguladora na 
direção correta da junta sem amianto, o vidro é empurrado para dentro 
do corpo.

4. Junta sem amianto (com a terceira etapa) depois de carregado uma
junta de alumínio, observe os cinco parafusos.

5.Teste o aperto fechado e ajuste os parafusos de alinhamento da base 
para corrigir a velocidade da válvula de ajuste de verticalidade, caso 
necessário, consulte a velocidade de "orientação".

Passos para instalação

 6.  Instalação da versão de capa, instalação e uso.

Imagem do furo do Vidro.

Orientação de velocidade

1. Trava de válvula número 1 e número 2

2. As válvulas número 1 e número 2 estão abertas 4/4 (semanas)

3. Número de Regulação 1 para atingir a velocidade ideal de fechamento da válvula

4. Regulação da válvula número 2 para alcançar a velocidade desejada

5. Recomendado para cada válvula que ajusta a amplitude por menos de 1/4 (semanas)

Antes da instalação, preste atenção para não perder a velocidade 
completamente, a fim de manter a utilidade da função do produto 
e a manutenção original da fábrica.
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Instalação dos acessórios e cena.

Instalar cena: ladrilho, piso de cimento

Categorias de acessórios: parafuso superior

Instale a cena: piso de madeira

Categorias de acessórios: parafuso de dentes 

de madeira e tubo de expansão

Espessura da porta de vidro

Dosagem e espessura da junta

10mm

12mm

14mm

2mm 1mm

2 2

2 0

0 2

Grampo hidráulico da porta

1. Faixa da porta: 20 graus -0 graus (no ajuste do parafuso 

da válvula 2)

2. Faixa da porta: 70 graus -25 graus (no ajuste do parafuso da 

válvula 2)

3. Faixa de porta: 85 graus -70 graus (não ajustável)

4. Localize a configuração: 90 graus -125 graus

5. Abertura máxima com: 125 graus

Diagrama de análise do produto



1. Determinar o local de instalação da mola, nível e verticalidade da 
garantia, de acordo com a cena na base correta da mola dos acessórios
de instalação, após a conclusão da instalação da cobertura da superfície

2. A placa principal na base está fixa, o parafuso da base afrouxa, 
alavancando a chave móvel ou as outras ferramentas vão se mover 
para a mola de 90 graus.

3. Com uma braçadeira e um eixo superior, na válvula reguladora na 
direção correta da junta sem amianto, o vidro é empurrado para dentro 
do corpo.

4. Junta sem amianto (com a terceira etapa) depois de carregado uma
junta de alumínio, observe os cinco parafusos.

5.Teste o aperto fechado e ajuste os parafusos de alinhamento da base 
para corrigir a velocidade da válvula de ajuste de verticalidade, caso 
necessário, consulte a velocidade de "orientação".

Passos para instalação

 6.  Instalação da versão de capa, instalação e uso.

Imagem do furo do Vidro.

Orientação de velocidade

1. Trava de válvula número 1 e número 2

2. As válvulas número 1 e número 2 estão abertas 4/4 (semanas)

3. Número de Regulação 1 para atingir a velocidade ideal de fechamento da válvula

4. Regulação da válvula número 2 para alcançar a velocidade desejada

5. Recomendado para cada válvula que ajusta a amplitude por menos de 1/4 (semanas)

Antes da instalação, preste atenção para não perder a velocidade 
completamente, a fim de manter a utilidade da função do produto 
e a manutenção original da fábrica.
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Instalação dos acessórios e cena.

Instalar cena: ladrilho, piso de cimento

Categorias de acessórios: parafuso superior

Instale a cena: piso de madeira

Categorias de acessórios: parafuso de dentes 

de madeira e tubo de expansão

Espessura da porta de vidro

Dosagem e espessura da junta

10mm

12mm

14mm

2mm 1mm

2 2

2 0

0 2

Grampo hidráulico da porta

1. Faixa da porta: 20 graus -0 graus (no ajuste do parafuso 

da válvula 2)

2. Faixa da porta: 70 graus -25 graus (no ajuste do parafuso da 

válvula 2)

3. Faixa de porta: 85 graus -70 graus (não ajustável)

4. Localize a configuração: 90 graus -125 graus

5. Abertura máxima com: 125 graus

Diagrama de análise do produto
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