Componentes

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Medidas básicas do móvel
Altura Interna – Mínimo / Máximo

PISTÃO GIVI PLUS FRICCIONADO
A gás - porta em madeira

Fone: (41) 3906-8080
FAX: (41) 3906-8008
www.givimobili.com.br

Altura interna

ALTURA INTERNA

GIVI MOBILI ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS LTDA.
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Engate lateral

PISTÃO A GÁS - PARA ABERTURA DE PORTA POR
ELEVAÇÃO

Tam. do Braço

Mínimo

153

158

Máximo
204

185

205

259

247

260

319

310

320

420

370

380

600

Vista lateral

Engate porta MAD

Medidas básicas do móvel
kg

A

Força do pistão
3/5/8/10/12/15/20kg

32

Curso útil

B

Comprimento

Pistão Givi Plus Friccionado - a gás - para porta
em madeira

Para a instalação do pistão no móvel também é necessário instalar
dobradiças entre a porta e o chapéu
Para cada tamanho e peso de porta é indicado um pistão específico
para que a porta abra adequadamente.

37

Tam. do Braço

A

B

153

29

146

185

44

175

247

74

229

310

94

291

370

124

343

Corte Lateral do Móvel

Engate porta MAD

Com o auxílio da chave de fenda,
levantar os anéis das ponteiras
para a instalação do pistão entre os
engates.

1

Fixação do engate na porta

Posicionamento
CORRETO

Posicionamento
INCORRETO

Engate lateral

Para engates instalados do lado esquerdo

IM.TEC.GV.004/00 - CÓPIA NÃO CONTROLAD

As medidas de A e B
variam conforme o
comprimento do pistão.

É normal que durante o funcionamento do pistão,
ocorra um som contínuo, resultante do deslocamento
do óleo ou gás no seu interior.
Um desalinhamento dos pontos de fixação gera atrito
entre as partes ocasionando um som diferente ao do
deslocamento do óleo ou gás.

LATERAL

Cálculo de fixação do engate na porta

X = D + 21
D = Recobrimento
Vista lateral

Para cada dimensão e peso de porta é indicado um pistão de
força específica para que a porta abra adequadamente

Vista frontal interna da porta

2

Fixação do pistão nos engates
Conforme a pressão aplicada, o gás ou óleo se desloca como
na imagem.

Abertura
Abertura Normal

CERTO

Vista lateral

Não inverter a posição do pistão.

Vista lateral

PISTÃO GIVI PLUS A GÁS FRICCIONADO

É possível instalar dispositivo magnético em conjunto com
o pistão, para abertura de portas sem puxador.

O nosso serviço de assistência técnica está a disposição para quaisquer esclarecimentos
que se façam necessários.
Nos reservamos o direito de modificar as especificações técnicas sem aviso prévio.

