Dobradiças Universais

Características técnicas

Braço e caneco em zamak.
Dobradiaças para portas em materiais especiais de
espessura mínima 8 mm.

Isenção de responsabilidade

Para portas com espessura mínima 8 mm

As dobradiças Universais (CBY) da Salice foram projetadas
para uso em portas com espessura mínima de 8 mm.
A fixação deve ser realizada, quando possível, com os
parafusos inclusos na embalagem.
No caso de materiais específicos, é aconselhável entrar em
contato com nosso serviço de assistência técnica.
A Salice não se responsabiliza por qualquer inconveniente
decorrente do uso de parafusos além dos incluídos ou de uma
instalação incorreta e suas consequências.

Valor constante “L” 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente
a dobradiça.

Altura da porta mm

Número indicativo de dobradiças necessárias, em função da
dimensão e peso da porta.

Largura da porta mm

Peso da porta (N)

Regulagens

Calço.

Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5 mm.
Regulagem vertical ±2mm.
Regulagem frontal com calço nas séries 200 +2,8 mm.
Regulagem frontal com calço Domi, de -0,5 a +2,8 mm.
Clip de segurança anti - destravamento.

Calços simétricos e assimétricos em aço ou em zamak niquelado
opaco da Série 200.
Encaixe rápido sobre calço Domi.
Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calços
tradicionais da série 200.
Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos
os parafusos.
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Apertura 110°

Informações técnicas
Dobradiças para portas em materiais especiais com espessura
mínima 8 mm.
K igual a 0 e 22 mm.
Abertura 110° Para limitar a abertura da dobradiça, verificar o
capítulo “Acessórios” na página 17.
Adaptável a todos os calços tradicionais da série 200 e a todos
os calços Domi de inserção rápida.

H= -1 + K - (D)

CBY2AE9 = com sistema de desaceleração
CBY2AC9 = com fechamento automático
CBYQAC9 = com abertura Push
CBY1AC9 = com abertura livre

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças
1) Fixar a plaqueta na porta com os
parafusos fornecidos.

K

19

32
2) Quando a plaqueta estiver bem fixa
encaixar a dobradiça.

3) Gire o excêntrico de fixação.
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