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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 
informações sobre modelos, códigos,  
 instalação e especificações, visite

• Pontos de travamento   
 ocultos
• Recursos de ejeção da   
 porta
• Aceitam desalinhamentos  
 entre a porta e o batente
• Travamento de ponto único  
 ou multipontos 

Materiais e acabamentos
Aço zincado, termoplástico branco, 
alumínio natural

Resistência
 
 
 
 
 

Temperatura de operação: 
-18ºC a 120ºC

Classificação de flamabilidade: 
UL94-V0

Instalação
Visite www.southco.com/e2

*Posição nominal do engate desde a 
superfície interna da porta.  
Regulável 6,4 mm para dentro ou 
para fora, para acomodar variações 
de montagem,  vedação, etc. 

Códigos de conjuntos com instalação próximo à borda*

Com engate fixo Com engate flutuante

E2-50-101-10 E2-50-101-20

Códigos
Consulte a tabela

www.southco.com/E2
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E2 - Fechos de Impacto
Pressione o botão para abrir · Sistema para travamento oculto de 
painéis

Engate flutuante para painéis de balanço Engate fixo para painéis removíveis

* Um conjunto completo de fecho com instalação próximo à borda inclui engate

Disponíveis em duas versões: instalação próximo à borda e instalação remota (com recuo)
Próximo à borda  Remota

1. Selecione o engate

2. Determine a instalação do fecho - próximo à borda ou remota (ponto único ou dois pontos)
Próximo à borda

Tipo de 
engate

Carga 
estática

Carga 
máxima

Fixo 1,300 N 2,200 N 

Flutuante 750 N 1,400 N

TAMANHO 
REAL

Arruela de
pressão em 
"U"

Contraporca

Ilhó

Engate

Fecho

Botão de
acionamento

Borda do painel, para
acionador exposto
(acionamento manual)

Borda do painel,
para acionador oculto
(acionamento por
inserto)

FuroCurso de operação

38 Posição nominal 
do engate desde a 
superfície interna 
da porta. Regulável 
6,4 mm para dentro 
ou para fora, para 
acomodar variações 
de montagem, 
vedação, etc.
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Rosca
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

 Códigos de fechos com instalação remota - Ponto único

Engate fixo E2-55-101-10

Engate flutuante E2-55-102-10

Vareta de 500 mm E2-46-0500-16

Vareta de 1.250 mm E2-46-1250-16

Fecho E2-92-101

Acionador E2-91-101

Códigos de fechos com instalação remota - Dois pontos

Engate fixo E2-55-101-10

Engate flutuante E2-55-102-10

Vareta de 500 mm E2-42-0500-16

Vareta de 1.250 mm E5-42-1250-16

Fecho E2-92-102

Acionador E2-93-102
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Instalação remota - ponto único Instalação remota - dois pontos

Para encomendar varetas com outros comprimentos, use o seguinte 
código:  
E2-42-XXX-16  
XXX = comprimento em milímetros (mm)  
Mín. = 160 mm  
Máx. = 1.372 mm  
Pedido mínimo = 50 unidades

Um conjunto completo de fecho com instalação remota e travamento de 
ponto único contém 4 componentes: engate, vareta, fecho e acionador

Um conjunto completo de fecho com instalação remota e travamento de 
dois pontos contém 4 componentes: engate, vareta, fecho e acionador

* Fórmula de ajuste: comprimento da vareta - 30 mm

Engate
Fecho

Conjunto do
receptor

Fecho

Porta

Parafuso de
regulagem

Acionador

Acionador

Vareta
do acionador

Comprimento
da vareta
160 a 1,372

*Comprimento da vareta
160 a 1,372

Furos
Ø 5,2

4,4 Curso de operação
(variável conforme
comprimento da vareta)

4,4 Curso de operação
(variável conforme
comprimento da vareta)

Borda do painel,
para acionador oculto
(acionamento por inserto)

Borda do painel,
para acionador oculto
(acionamento por inserto)

Borda do painel, para
acionador exposto
(acionamento manual)

Borda do painel, 
para acionador 
exposto
(acionamento 
manual)




