MANUAL DE MONTAGEM

DT 25

KIT DT 25 | 26 mm
KIT DT 25 | 28 mm
KIT DT 25 | UNIVERSAL MOLA OCULTA
KIT DT 25 | UNIVERSAL METÁLICA
KIT DT 25 | METÁLICO COM ROLAMENTO

Kit DT25 / 26 mm
Cód. 024348.001

60
KG
Sustentação
na base

Componentes (kit para uma porta):

x2

Peso máximo
60 kg

Trilhos:

x2

Rolamento
Carro
Sistema Anti
Blindado Sobreposto Descarrilhamento

Guia 26 mm

26 mm

Ø 26

28 a 34 mm
varia de acordo com a
espessura da porta

x2

Vão interno

Vão interno - 35 mm

1 Dimensionamento
das portas

2 Posição e fixação
dos carros/guias

3 Colocação das
portas

mín.
55 mm

E
Altura da porta =
Vão interno - 35 mm

mín.
50 mm

62 mm

24
10

! Lembre-se que para colocar as portas
na posição, os carros devem estar com
as molas travadas (empurrar a roda para
cima até clipar).

Espessura da porta
E=15 mm

4 Fixação freio

Depois das portas montadas
posicionar e fixar os freios

5 Regulagem

As molas dos carros devem se soltar com o peso da porta,
regular a altura ajustando o parafuso.

máx.
5 mm

(54) 2102.5900
www.detoni.com.br

Kit DT25 / 28 mm
Cód. 024349.001

60
KG
Sustentação
na base

Componentes (kit para uma porta):

x2

Peso máximo
60 kg

Trilhos:

x2

Rolamento
Carro
Sistema Anti
Blindado Sobreposto Descarrilhamento

Guia 28 mm

28 mm

Ø 28

28 a 34 mm
varia de acordo com a
espessura da porta

x2

Vão interno

Vão interno - 35 mm

1 Dimensionamento
das portas

2 Posição e fixação
dos carros/guias

3 Colocação das
portas

mín.
55 mm

E
Altura da porta =
Vão interno - 35 mm

mín.
50 mm

62 mm

24
10

! Lembre-se que para colocar as portas
na posição, os carros devem estar com
as molas travadas (empurrar a roda para
cima até clipar).

Espessura da porta
E=18 mm

4 Fixação freio

Depois das portas montadas
posicionar e fixar os freios

5 Regulagem

As molas dos carros devem se soltar com o peso da porta,
regular a altura ajustando o parafuso.

máx.
5 mm

(54) 2102.5900
www.detoni.com.br

Kit DT25 / Universal
Mola Oculta
Cód. 024350.001

60
KG
Carro
Sistema Anti
Sustentação Peso máximo Rolamento
60 kg
Blindado Sobreposto Descarrilhamento
na base

Componentes (kit para uma porta):

x2

Trilhos:

x2

Guia Universal MO
26 a
38 mm

28 a 34 mm
varia de acordo com a
espessura da porta

x2

Vão interno

Vão interno - 35 mm

1 Dimensionamento
das portas

26
a

2 Posição e fixação
dos carros/guias

38

3 Colocação das
portas

mín.
55 mm

E
62 mm

Altura da porta =
Vão interno - 35 mm

mín.
50 mm

24
10

! Lembre-se que para colocar as portas no
armário, os carros devem estar com as molas
travadas (empurrar a roda para cima até clipar)
e as guias devem estar na posição fechada.

Espessura da porta
E=18 a 30 mm

4 Fixação freio

Depois das portas montadas
posicionar e fixar os freios

5 Regulagem

As molas dos carros devem se soltar com o peso da porta,
regular a altura ajustando o parafuso.

máx.
5 mm

(54) 2102.5900
www.detoni.com.br

Kit DT25 / Universal
Metálica Cód. 024351.001

60
KG
Carro
Sistema Anti
Sustentação Peso máximo Rolamento
60 kg
Blindado Sobreposto Descarrilhamento
na base

Componentes (kit para uma porta):

Trilhos:

x2

Guia Universal Metálica

38 mm
28 a 34 mm

x2

varia de acordo com a
espessura da porta

Vão interno - 35 mm

1 Dimensionamento
das portas

Vão interno

a3
8

26 a

26

x2

2 Posição e fixação
dos carros/guias

3 Colocação das
portas

mín.
40 mm

E
Altura da porta =
Vão interno - 35 mm

mín.
50 mm

62 mm

24
10

! Lembre-se que para colocar as portas no
armário, os carros devem estar com as molas
travadas (empurrar a roda para cima até clipar)
e as guias devem estar na posição fechada.

Espessura da porta
E=18 a 30 mm

4 Fixação freio

Depois das portas montadas
posicionar e fixar os freios

5 Regulagem

As molas dos carros devem se soltar com o peso da porta,
regular a altura ajustando o parafuso.

máx.
5 mm

(54) 2102.5900
www.detoni.com.br

Kit DT25 / Universal
Metálica c/ Rolamento
Cód. 024352.001

60
KG
Carro
Sistema Anti
Sustentação Peso máximo Rolamento
60 kg
Blindado Sobreposto Descarrilhamento
na base

Componentes (kit para uma porta):

Trilhos:

x2

Guia Universal Metálica
com Rolamento
38 mm

28 a 34 mm
varia de acordo com a
espessura da porta

x2

Vão interno - 35 mm

1 Dimensionamento
das portas

Vão interno

a3
8

26 a

26

x2

2 Posição e fixação
dos carros/guias

3 Colocação das
portas

mín.
40 mm

E
Altura da porta =
Vão interno - 35 mm

mín.
50 mm

62 mm

24
10

! Lembre-se que para colocar as portas no
armário, os carros devem estar com as molas
travadas (empurrar a roda para cima até clipar)
e as guias devem estar na posição fechada.

Espessura da porta
E=18 a 30 mm

4 Fixação freio

Depois das portas montadas
posicionar e fixar os freios

5 Regulagem

As molas dos carros devem se soltar com o peso da porta,
regular a altura ajustando o parafuso.

máx.
5 mm

(54) 2102.5900
www.detoni.com.br

