DT SOFT 30KG

Amortecedor para
portas de armários

Cód. 024345.012

Pistão
cor cinza

30KG

30
KG

(54) 2102.5900 | www.detoni.com.br

Peso máximo
30 kg

Trilhos:

Sustentação
na base

Use com os sistemas:

Posição do amortecedor no trilho superior
Trilho de 26mm

26 mm

28 mm

34 mm

DT15

DT18

DT20

DT25
Trilho de 28mm

Configuração das portas:
DT03

Frente do móvel

DT02

Trilho de 34mm

Duas portas:
Ø 26

Ø 28

2 portas
1 amortecedor por porta

26
a

Guia 26 mm
1 Amortecedor
Largura mínima da porta = 600 mm

2 portas
2 amortecedores por porta

2 Amortecedores
Largura mínima da porta = 700 mm

Guia 28 mm

38

Guia Universal MO

Posicionar o amortecedor na frente do canal do trilho
(frente do móvel), com o gatilho voltado para trás.

Antes de instalar:
Antes de fixar o amortecedor no trilho superior, não esqueça
de acionar os gatilhos do amortecedor. Movendo o gatilho
para a posição 2.

1
Amortecedor

Três portas:
3 portas
1 ou 2 amortecedores porta frontal
1 amortecedor portas traseiras

2

Frente do móvel

Pescador
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Montagem do amortecedor no trilho

Posição do pescador na porta

Base superior do móvel

Fixar o pescador na porta observando a
indicação da posição: o pescador deve ser
posicionado em relação ao eixo da porta,
conforme o canal do trilho, 26, 28 ou 34.

Trilho superior visto de frente

A haste do pescador deve
ser posicionada em direção
ao interior do móvel.

Trilho superior visto de cima

116

Montagem das portas

mm

Exemplo de
posicionamento do
pescador em trilho
com canal de 28mm.

116 mm

116 mm
270 mm

270 mm

o
Eix

da
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po

! Lembre-se que
para colocar as
portas no armário,
carros e guias
devem estar com
as molas travadas.

Vista frontal das portas
Solte as molas dos carros
(se tiver) e regule a altura
da porta conforme o
sistema de correr que
estiver usando.

