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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Códigos

Fechos de compressão remota M3-50

Engate (opcional)  
Usado para alturas de 15 a 30 mm

M3-51

Vista interna

www.southco.com/M3

M3 - Sistemas de Compressão
Fechos de compressão remota

15,4

       25,4 61,5

50

54

16

Ø 5,4

Ø 5,4

35±0.1

25±0.1

18±0.1

40±0.1

* A sua altura deve ser a distância entre a superfície de instalação dos fechos até a superfície interna do  
 batente, com a vedação comprimida.

• Compressão consistente  
 através de vareta rotativa
• Altura regulável
• Atendem aos padrões de  
 vedação NEMA 4, IP66 e EMI
• Podem ser operados   
 através de acionadores  
 manuais, por inserto ou  
 com chave 

Materiais e acabamentos
Zamac e aço, aço zincado

Resistência
Carga estática máxima: 890 N (para 
cada fecho/ponto de engate) 
Carga média máxima: 1.335 N

Observação
Não exceder a altura máxima de  
20 mm com a lingueta invertida

Códigos
O sistema completo consiste de:  
Fechos de compressão remota e/  
ou engates (página 210)  
Acionador (páginas 211 a 214)  
Varetas (página 215)

Peça cada componente  
separadamente.

Altura

Altura*

Altura

Lingueta para frente

Batente

Porta

Porta

Eixo da vareta

4 furos de
montagem para
parafusos M5
(para fechos)

2 furos de montagem
para parafusos M5
(para engates
opcionais)

Vedação

Batente

Fecho com
compressão
remota

Vareta
sextavada

Acionador
(modelo com
maçaneta
reclinável
apresentado)

40 (ref.)

10±0,5
Posição da borda do batente

Lingueta Compressão 5

Conjunto de fecho
(na posição aberto)

Engate (opcional)

Lingueta invertida

3,5 a 10,2

10,2 a 20

TAMANHO 
REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Maçaneta reclinável

www.southco.com/M3

21,5

6,5

Ø 11,2

150

200

54

10º∞

178±1

43±0,3

34±0,3

• Adequados para  
 travamento  
 à esquerda ou à direita
• Atendem aos padrões de  
 vedação NEMA 4,  
 IP66 e EMI
• Maçaneta ejetável

Materiais e acabamentos
Zamac com pintura a pó preta,  
aço zincado

Vedação
Padrões NEMA 4 e IP66 com o uso 
do componente de vedação incluído

Código da trava padrão DIN
M3-0-36406

M3 - Sistemas de Compressão
Acionadores · Maçaneta reclinável

M3 - 40 - L  P  - D

Seleção do código de produto
(somente para acionadores)

O sistema completo consiste de:  
Fechos de compressão remota e/  
ou engates (página 210)  
Acionador (páginas 211 a 214)  
Varetas (página 215)

Peça cada componente  
separadamente.

P  Trava para cadeado
0 Sem trava
1 Com trava 

L   Travamento
10 Chave mesmo segredo CH751 (duas chaves incluídas)
11 Padrão DIN mesmo segredo 347876 (três chaves incluídas)
12 Padrão DIN, trava não fornecida 
13 Botão
16 Bellcore 216
17 Bellcore eletrônicos

D  Espessura da porta
10 1,5 a 3
11 3 a 4,5
25 24 a 25,5 

Opções de travamento

Maçaneta aberta 80ºChaves
Southco

Maçaneta
liberada

Para travamento com
chave ou Bellcore

10±0,5
Posição da borda do batente

Furos de montagem
para fechos de
compressão remota

Suporte de
instalação
63 x 190

Batente

Mín. 17

Porta

R  
máx. 5

Para travamento
padrão DIN

Trava para
cadeado

(opcional)

Bellcore
eletrônicos

Bellcore 
216

Padrão 
DIN

TAMANHO 
REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Maçaneta com botão

24

90±0,1

28±1 

35±0,1 

110

50  

M3 - Sistemas de Compressão
Acionadores · Maçaneta com botão

• Adequados para  
 travamento à esquerda ou 
 à direita

Materiais e acabamentos
Zamac com pintura a pó preta  
e aço zincado

Vedação
Padrões NEMA 4 e IP66 com o uso  
do componente de vedação  
opcional (vendido separadamente)

Acionador Espessura da porta Código

Maçaneta com botão
0 a 5 M3-90

5 a 10 M3-92

Maçaneta com botão e travamento com 
chave

0 a 5 M3-91

5 a 10 M3-93

www.southco.com/M3

Códigos

Para acionadores e componentes  
de vedação, consulte a tabela.
O sistema completo consiste de: 
Fechos de compressão remota e/ou 
engates (página 210) 
Acionador (páginas 211 a 214) 
Varetas (página 215)

Peça cada componente 
separadamente.

Código do componente de vedação

C5-82

TAMANHO 
REAL

Acionador
(aberto)

Vedação
(opcional)

Furo de
montagem

Suporte de
instalação

Parafuso de
instalação M6

Furos de montagem para fechos
de compressão remota 10±0,5

Posição da borda do batente

Batente

R máx. 3

Porta

Mín. 300
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Maçaneta manopla larga

Códigos
Para acionadores e componentes de 
vedação, consulte a tabela.

O sistema completo consiste de: 
Fechos de compressão remota e/ou 
engates (página 210) 
Acionador (páginas 211 a 214) 
Varetas (página 215)

Peça cada componente 
separadamente.

25,4

165

90

www.southco.com/M3

Acionador Código

Maçaneta manopla larga (inclui suporte de instalação e parafusos) M3-10

Maçaneta manopla larga com trav. com chave (inclui suporte de instalação e parafusos) M3-17

150±0.1 

22.1±1 

75±0.1 

Tipo de vedação Código

Ambiental M3-12

Blindagem EMC M3-13

Batente

1,1 a 6,2

10±0,5
Posição da borda
do batente

Furos de montagem para fechos
de compressão remota

Parafusos de instalação
(parafusos de cabeça
chata M5 incluídos)

Mín. 200 em
portas com espessura máxima

R máx. 1,5

Espessura
da porta

M3 - Sistemas de Compressão
Atuadores · Maçaneta manopla larga

• Adequados para  
 travamento à esquerda  
 ou à direita

Materiais e acabamentos
Zamac com pintura a pó preta  
e aço zincado

Vedação
Padrões NEMA 4 e IP66 com o uso 
do componente de vedação incluído

TAMANHO 
REAL

Acionador
(aberto)

Vedação
(opcional)

Furo de
montagem

Suporte de
instalação
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Acionador Código

Allen com anel O-ring M3-30

Acionador Tipo Código

Alavanca  
(inclui adaptador e 

anel O-ring)

A M3-31

B M3-32

www.southco.com/M3

• Acionador simples, para a  
 borda superior ou inferior 
 da porta

Materiais e acabamentos
Alavanca para borda: zamac com 
pintura a pó preta e aço zincado  
Adaptador: zamac com filme 
químico para proteção 
Acionador oculto: zamac com filme 
químico para proteção

Observação
Acionador oculto: operado com uma 
chave Allen 8 mm (não incluída)  

M3 - Sistemas de Compressão
Acionadores· Alavanca para borda · Instalação oculta

19

19,4

76,2

152

3,2

Ø11±0,1

40±1

38 

Ø 14,7

Ø 11±0,1

40±1

Alavanca para borda Acionador oculto

Códigos
Para acionadores, consulte a tabela.

O sistema completo consiste de: 
Fechos de compressão remota  
e/ou engates (página 210)  
Acionador (páginas 211 a 214)  
Varetas (página 215)

Peça cada componente 
separadamente.

Alavanca
(tipo B)

Adaptador

Acionador

Anel O-ring

Anel O-ring

Alavanca tipo B

Alavanca tipo B

Alavanca tipo A

Alavanca tipo A

Dobradiças Dobradiças

Furos de montagem
para fechos de
compressão remota Porta

(vista
interna)

Furos de montagem
para fechos de
compressão remota

7,6±0,1
Até a superfície
interna da porta

Chave Allen 8 mm
(não incluída)

7,6±0,1
Até a superfície
interna da porta

Acionador
Allen (com
anel O-ring)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário www.southco.com/M3

M3 - Sistemas de Compressão
Varetas e fórmulas de cálculo

Comprimentos das varetas Código

Varetas sexta-
vadas  

(comprimento 
medido em 

CENTÍMETROS)

125 cm M3-125

155 cm M3-155

185 cm
M3-185

Materiais e acabamentos
Aço inox natural 

Observação
Se você preferir usar as suas 
próprias varetas, estas não podem  
ter mais de 1 grau de torção a cada 
metro.

Observação
Após completar o cálculo ao lado, 
peça os seguintes componentes: 
 • 1 acionador  
 • 1 ou 2 varetas no comprimento  
  correto  
 • O número de fechos de   
  compressão necessários,   
  conforme o cálculo

Como determinar o comprimento da vareta por modelo de acionador

Para maçaneta reclinável e 
alavanca larga

Para maçaneta com botão Para alavanca para borda e acionador 
oculto com Allen 8 mm

• Use a distância entre o centro  
do último fecho de cima e o  
centro do primeiro fecho de baixo

• Adicione 2 cm

• É necessário usar 2 varetas

• Para cada vareta, use a distância  
entre o centro do acionador e o  
centro do fecho mais distante

• As varetas (superior e inferior)  
podem ter comprimentos diferentes

• Use a distância entre a extremidade da  
porta e o centro do fecho mais distante

Os fechos de compressão remota devem ter intervalos regulares ao longo da borda da porta.

Fórmulas
Como determinar o número mínimo de fechos de compressão necessários ao longo da extremidade da porta: 

Vareta sextavada

Exemplo: 5.200 mm x 0,3 N / mm = 3,28 = 3 fechos

   470

N = Número de fechos de compressão ao longo da extremidade da 
porta  
  (arredondar para o número inteiro mais próximo)  
L = Comprimento total do perfil de vedação (em milímetros)  
R = Grau de compressão do perfil de vedação, em N / mm

N = L x R 
470

Códigos
Para varetas, consulte a tabela.

O sistema completo consiste de: 
Fechos de compressão remota e/ou 
engates (página 210) 
Acionador (páginas 211 a 214) 
Varetas (página 215)

Peça cada componente separada-
mente.


