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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contráriowww.southco.com/F2

F2 - Sistemas de Compressão
Integração de sistemas

• Projetados para   
 painéis internos
• Operação fora da área   
 vedada
• Instalação próximo à   
 borda da porta
• O sistema é engatado   
 com a porta posicionada  
 até 15 mm distante da   
 posição fechada

Observação
Um sistema completo consiste de: 
Um conjunto de acionador  
(página 221)  
Dois conjuntos de varetas  
(páginas 222 e 223)  
Engates (a quantidade depende 
do número de fechos especificado. 
Consulte a página 223)

Peça cada componente 
separadamente.

Posição do  
pino roscado

Montagem do acionador
Porta

Batente

Engate

Retentor
superior

Posição do fecho
inferior, com o

acionador na 
posição fechado

Posição do fecho 
superior durante a

instalação

Posição do pino 
roscado

Retentor
inferior

Os fechos deslizam ao longo da vareta e são
engatados ao engate e logo desengatados,
conforme o acionador é operado (levantado ou
abaixado).

Capa da
maçaneta

Moldura

Mecanismo
de acionamento

Conjunto de varetas

Posição do fecho
superior durante 

a instalação

Os engate devem ser insta-
lados de modo que os roletes 

estejam direcionados ao 
acionador

Posição do fecho
superior, com o

acionador na
posição fechado
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Acionador 
embutido

Acionador de 
superfície

Eixo do acionador

2 pinos de pressão M5
17 à partir do interior da porta

TAMANHO 
REAL

TAMANHO 
REAL

F2 - Sistemas de Compressão
Acionadores de superfície e embutidos

www.southco.com/F2

• Projetados para   
 painéis internos
• Operação fora da área   
 vedada
• O sistema é engatado  
 com a porta posicionada  
 até 15 mm distante da   
 posição fechada

Materiais e acabamentos
PC/ABS preto,  
zamac e aço, zincados

Resistência 
Carga estática máxima:  
100 N por ponto de engate 
500 N para o sistema completo 

Classificação de flamabilidade:  
UL94-VO para todos os compo-
nentes plásticos

Acessórios
Chaves planas mesmo segredo  
CH751 (par)  
Código: PK-10-01

Chaves com capa plástica  
mesmo segredo CH751 (par) 
Código: PK-10-01-05

Chaves planas segredo SC001 (par)  
Código: FK-KEY-SC001

19,2±0,2 

200±1

180±1

8±0,5
5,4±0,1

Ø 5,4±0,1 

R 1,5
Max,

10±0,1 

100

213

29,5 

6,5 

13,1

2 x R32
4 x R3

185,6±0,5

8,3±0

200±0,5
185,6±0,5

200±0,5

8,3±0

2 x R32
4 x R3

33,8±0,5

40

44,5

185

290

33

82

21,7

Códigos
Para acionadores, consulte a tabela.

Um sistema completo consiste de: 
Um conjunto de acionador  
(página 221)  
Dois conjuntos de varetas  
(páginas 222 e 223)  
Engates (a quantidade depende 
do número de fechos especificado. 
Consulte a página 223)

Peça cada componente 
separadamente.

 Travamento
Código do acionador de 

superfície
Código do acionador 

embutido

Sem travamento F2-20-17 F2-20-12

Chave mesmo segredo SC001 (2 chaves incluídas) F2-20-18 F2-20-13

Chave mesmo segredo CH751 (2 chaves incluídas) F2-20-19 ~

Eixo do
acionador
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F2 - Sistemas de Compressão
Conjuntos de varetas · Alta compressão

www.southco.com/F2

• Diversos comprimentos e  
 posicionamento de pontos  
 de engate
• Os mecanismos de  
 travamento são acoplados  
 aos engates com a porta  
 posicionada até 15 mm 
 distante da posição fechada 

Materiais e acabamentos
PC/ABS preto,  
zamac e aço, zincados

Instalação
Os pinos para instalação do fecho 
não estão incluídos. Use pinos de 
pressão M5 ou pinos de solda retos.  
O comprimento varia de 6 a 10 mm, 
medido desde a superfície interna 
da porta.  Exemplo: F2-10-625-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os pinos devem ser posicionados  
no máximo a 0,2 da distância 
nominal apresentada

Códigos
Para conjuntos de varetas de alta 
compressão, consulte a tabela.

Um sistema completo consiste de: 
Um conjunto de acionador  
(página 221)  
Dois conjuntos de varetas  
(páginas 222 e 223)  
Engates (a quantidade depende 
do número de fechos especificado. 
Consulte a página 223)

Peça cada componente 
separadamente.

625
672

297

125

 - Não é um ponto de engate   - Conexão com o acionador

 - Ponto de engate   - Posição dos pinos de instalação 

 Desengatado  Engatado  Fechado

Comprimento 
da vareta

Instalação dos 
fechos

Posição  
dos pinos  em 

relação    
ao  eixo   

do acionador

Código

F2
-1

0-
12

5-
1

F2
-1

0-
25

0-
2

F2
-1

0-
37

5-
3

F2
-1

0-
37

5-
13

F2
-1

0-
50

0-
14

F2
-1

0-
62

5-
25

F2
-1

0-
75

0-
26

F2
-1

0-
75

0-
36

F2
-1

0-
87

5-
37

125 172  

250 297  

375 422 

500 547 

625 672  

750 797 

875 922 

Posição do
pino M5

Posição do
pino M5

Eixo do
acionador

Engate

Porta

Batente

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

F2 - Sistemas de Compressão
Conjuntos de varetas · Instalação flexível

www.southco.com/F2

www.southco.com/F2

3,5

18

X

 41,3

Altura Código X
Compatibilidade com o sistema:

Alta compressão Flexível
15 F2-30-15 11,5  ~

19 F2-30-19 15,5  

20 F2-30-20 16,5  

22 F2-30-22 18,5  

25 F2-30-25 21,5  

• Opções de instalação   
 flexíveis 
Materiais e acabamentos
Nylon com fibra de vidro, preto, 
latão e aço zincado 

Código
Para conjunto de varetas e linguetas, 
consulte a tabela.

Um sistema completo consiste de: 
Um conjunto de acionador (página 221); 
dois conjuntos de varetas  
(páginas 222 e 223); engates (a 
quantidade depende do número de fechos 
especificado. Consulte a página 223)

Peça cada componente separadamente.

Engates

Código do conjunto de linguetas

O pacote contém:  
1 lingueta, 1 arruela e 1 porca  

(pedir 1 pacote por ponto de engate)
F2-50-1

Montagem do conjunto de linguetas e vareta

Comprimento da vareta Código

125 F2-11-125-19

250 F2-11-250-19

375 F2-11-375-19

500 F2-11-500-19

625 F2-11-625-19

750 F2-11-750-19

875 F2-11-875-19

Códigos
Para engates, consulte a tabela

Um sistema completo consiste de: 
Um conjunto de acionador (página 
221) Dois conjuntos de varetas 
(páginas 222 e 223) Engates (a 
quantidade depende do número de 
fechos especificado. Consulte a 
página 223)

Peça cada componente 
separadamente.

F2 - Sistemas de Compressão
Engates

• O rolete garante uma   
 operação suave
Observação
Peça um engate para cada ponto de 
travamento

Lingueta

Arruela

Porca Vareta

Comprimento da vareta

Ponto de engate

Batente

Altura

Engate

Vareta

Vedação
Porta


