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SOLEAL

FY 65
Calçamentos de corte P. 7
- Calçamento para corte dos aros P. 7
- Calçamento para corte das folhas
- Calçamento para corte dos bites
Mecanizações e montagem dos aros

P. 7
P. 7
P. 8

- Drenagem aparente dos aros, travessas
e travessa PMR

P. 8

- Mecanização da travessa PMR FY1116 abrir para fora P. 9
- Drenagem para aro fixo abrir para fora P. 10
- Drenagem oculta dos aros P. 12
- Drenagem oculta das travessas P. 13
- Mecanização tábua de peito / remates P. 14
- Montagem por cravação dos aros P. 15
- Montagem por cravação dos esquadros expansíveis P. 16
- Montagem por cavilhas P. 17
- Montagem por cavilhas dos esquadros  expansíveis P. 18
- Montagem por cavilhas
  dos esquadros de ângulos variáveis

P. 19

- Montagem por cavilhas das travessas P. 20
  taco de ligação de ângulos variáveis
- Mecanização da travessa PMR FY1116 P. 21
  janela de sacada 2 folhas abrir para fora
- Mecanização da travessa PMR FY1116 P. 22
  janela de sacada 2 folhas abrir para fora
- Montagem da travessa PMR FY1109 abrir para dentro P. 23
- Montagem da travessa PMR FY1109 com aro P. 24
  equipado de remates abrir para dentro
- Montagem por cavilhas das travessas e prumos P. 25
- Mecanização e montagem por taco de ligação da
  travessa montagem de frente P. 26
- Tampas para montantes reforçados (não fornecidos) P. 27
- Equilíbrio de pressão nas golas dos vidros P. 28
- Montagem da junta central 410009 no aro P. 29
- Montagem das juntas no aro abrir para fora P. 30
- Montagem tábua de peito / remates P. 31
- Montagem perfis de remate P. 32
- Montagem clip mata-juntas FY3830 P. 33
- Montagem das patas de fixação P. 34
- Fixação do aro a meio vão P. 35
- Montagem instalação para renovação P. 36
- Montagem do mata-juntas P. 37
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Mecanização e montagem das folhas P. 38
- Aparamento da folha abrir para fora P. 38
- Aparamento da folha abrir para dentro P. 39
- Mecanização dos bites e dos bites clipáveis P. 40
- Mecanização dos bites para travessa PMR abrir p/ fora P. 41
- Drenagem e equilíbrio das folhas e  bites abrir para
  dentro P. 42
- Mecanização da cremone encastrada com cunho ou
  freza

P. 43

- Mecanização da cremone encastrada folha Vista
  de abrir para fora  

P. 44

- Drenagem da folha versão Vista P. 45
- Drenagem folha versão Vista abrir para fora P. 46
- Aparamento da travessa da folha em janela de sacada
  prumo do fecho 2 folha de abrir para fora P. 47
- Mecanização do prumo para ferragem da folha versão
  Vista de abrir para fora                      

P. 48

- Mecanização prumo da fechadura versão Minima e
  Vista de abrir para dentro P. 49
- Mecanização prumo da fechadura de 1 ponto 920001
  janela de sacada 1 e 2 folhas de abrir para fora P. 50
- Mecanização prumo da fechadura de 1 ponto 920001
  janela de sacada de 1 e 2 folhas de abrir para fora P. 51
- Mecanização prumo da fechadura de 3 pontos 920005
  janela de sacada 1 folha de abrir para fora P. 52
- Mecanização cremone de bombeiro P. 53
- Mecanização do batente interior cremone centrada P. 55
- Mecanização do batente interior versão Éclat P. 56
- Mecanização das folhas semi-fixas versão Éclat P. 57
- Montagem por cravação da folha versão Minima P. 58
  abrir para dentro
- Montagem por cavilhas da folha versão Minima P. 59
  abrir para dentro
- Montagem por cavilhas das folhas Vista e P. 60
  oscilo-paralela
- Montagem por cavilhas das folhas Vista e P. 61
  oscilo-paralela
- Montagem por cavilhas das folhas Vista versão P. 62
  Éclat
- Montagem por cravação das folhas Vista de abrir P. 63
  para fora
- Montagem por cavilhas da folha Vista de abrir P. 64
  para fora
- Montagem por cavilhas dos esquadros de expansão P. 65
  na folha pivotante
- Montagem por cravação dos esquadros de expansão P. 66
  na folha pivotante
- Montagem por cavilhas dos esquadros de expansão P. 67
  no inversor pivotante
- Montagem por cavilhas dos esquadros de ângulos P. 68
  variables folha Vista
- Montagem por cavilhas dos esquadros de ângulos P. 69
  variàveis na folha Minima
- Mecanização e montagem da travessa da folha P. 70
  Minima altura 80 mm
- Mecanização e montagem travessa da folha P. 71
  Minima altura 100 mm
- Mecan. e montagem travessa da folha Vista P. 72
- Montagem dos tacos de estanquidade nas folhas P. 73
  Minima e Vista travessa PMR
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Mecanização e montagem das folhas P. 74
- Montagem dos tacos de estanquidade folha Vista P. 74
  travessa PMR abrir para fora
- Montagem do batente central P. 75
- Montagem do batente central travessa PMR P. 76
- Montagem do batente exterior versão Éclat P. 77
- Montagem do batente interior versão Éclat P. 78
- Montagem do batente interior muleta centrada P. 79
- Montagem do batente central prumo de fechadura
  janela de sacada 2 folhas abrir para fora P. 80
- Montagem tacos de estanquidade prumo de fechadura P. 81
- Montagem tacos de estanquidade prumo de fechadura
  folha Vista abrir para fora P. 82
- Montagem prumo de fechadura 1 ponto folha Minima
  e Vista janela de sacada abrir para dentro P. 83
- Montagem prumo de fechadura 1 ponto folha Vista
  janela de sacada 1 folha abrir para fora P. 84
- Montagem prumo de fechadura 3 pontos folha Minima
  e Vista janela de sacada 1 folha abrir para fora P. 85
- Montagem prumo fechadura 3 pontos folha Vista
  janela de sacada 1 folha abrir para fora P. 86
- Ligação dos caixilhos em banda P. 87
Montagem de acessórios P. 88
- Montagem fecho na folha semi-fixa P. 88
- Montagem do limitador de abertura P. 88
- Montagem da ponteira 940030 P. 89
- Montagem da ponteira FY6027 abrir para fora P. 90
- Montagem do fecho FY6029 abrir para fora P. 91
- Montagem do fecho 940029 P. 92
- Montagem das dobradiças 940025 e do complemento
  940024 P. 93
- Montagem da dobradiça FY6006 abrir para fora P. 95
- Montagem da cremone encastrada 940046 na
  folha Minima P. 96
- Montagem da cremone encastrada 940046 na P. 97
  folha Vista
- Montagem da cremone encastrada FY6007 na P. 98
  folha Vista abrir para fora
- Montagem de ferragem à francesa com 940031 P. 99
- Montagem de ferragem à francesa com 940034 P. 100
- Montagem de ferragem à francesa com 940036 P. 101
- Montagem de ferragem à francesa com limitador P. 102
- BO 940013 P. 104
- Montagem da ferragem no aro BO compasso P. 110
  940014
- Montagem da ferragem no aro BO compassos P. 111
  940015 e 940016
- OB 940017 P. 112
- Montagem da ferragem OB compasso 940018 P. 118
- Montagem da ferragem OB no aro compasso P. 119
  940019 e 940020
- Montagem da dobradiça do pivot inferior P. 120
  940011 - 940023 - 940035
- Montagem do compasso na dobradiça superior 940011 P. 121
- Montagem da peça de reforço 940022 P. 121
- Mecanização para fecho do batente 940042 na folha P. 122
  Minima
- Mecanização para fecho do batente 940041 na folha
  Vista P. 123
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Montagem dos acessórios P. 124
- Montagem das dobradiças do basculante P. 124
- Montagem do compasso basculante 940037 P. 125
- Montagem da gache, ponto de segurança e reenvio de
  ângulo de abrir para fora P. 126
- Posicionamento das gaches italiana e projecção
  2 e 3 pontos A < 1000 P.127
- Posicionamento das gaches italiana e projecção
  4 e 5 pontos A > 1000 P. 128
- Dobradiça de 3 lemes FY6006 peso ≤ 100 kg de
  abrir para fora P. 129
- Janela à inglesa sobre compassos 3 pontos P. 132
- Compasso italiana 2 pontos P. 134
- Compasso italiana 3 pontos P. 135
- Compasso italiana 4 pontos P. 136
- Compasso italiana 5 pontos P. 137
- Compasso italiana 6 pontos P. 138
- Montagem dos calços de compasso aro italiana P. 139
- Montagem dos calços de compasso folha italiana P. 140
- Montagem do limitador de abertura FY6025 abrir P. 141
  para fora
- Montagem do fecho passivo para compasso italiana P. 142
- Montagem peça de segurança para compasso italiana P. 143
- Compasso de projecção P. 144
- Montagem do compasso de projecção P. 148
- Ábaco de abertura da folha de projecção P. 149
- Compasso paralelo 4 pontos P. 150
- Compasso paralelo 6 pontos P. 151
- Compasso paralelo 8 pontos P. 153
Mecanização e montagem caix. oscilo-paralelo P. 154
- Mecanização e montagem do caixilho oscilo-paralelo P. 154
- Mecanização e montagem carris sup. e inferior no aro P. 155
- Mecanização e montagem da folha oscilo paralela P. 156
- Montagem da ferragem P. 157
- Posição das gaches P. 158
- Mecanização do capot FY2507 e da haste inox FY3715 P. 159
Mecanização e montagem pivotante pivot aparente P. 160
- Mecanização do inversor do aro 510033 P. 160
- Mecanização do inversor da folha 510033 P. 161
- Distribuição dos furos de fixação do inversor 510033 P. 162
- Drenagem da junta central FY5006 e inversor 510033 P. 163
- Fixação dos conjuntos pivot FY6011 P. 164
- Montagem dos reforços no aro antes da montagem do P. 165
  inversor
- Fixação do inversor 510033 e da junta FY5006 P. 165
  no aro
- Mecanização da folha FY1211 para fixação pivots 
  FY6011

P. 166

- Mecanização da folha FY1211 para muleta 960009 e P. 166
  cremone 940091
- Drenagem da folha FY1211 P. 167
- Aparamento da folha FY1211 P. 167
- Montagem dos reforços na folha antes da montagem P. 168
  do inversor
- Fixação do inversor 510033 e da junta FY5006 P. 168
  na folha
- Montagem das placas de fixação do pivot no aro P. 169
- Montagem das placas de fixação do pivot na folha P. 169
- Montagem dos conjuntos pivot FY6011 P. 170
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Mecan. e montagem do pivotante pivot oculto P. 172
- Mecanização do inversor do aro 510033 P. 172
- Mecanização do inversor da folha 510033 P. 173
- Distribuição dos furos de fixação do inversor 510033 P. 174
- Drenagem da junta central FY5006 e inversor 510033 P. 175
- Mecan. da folha FY1211 para fixação do pivot FY3719 P. 176
- Mecanização da folha FY1211 para muleta 960009 P. 176
  e cremone 940091
- Drenagem do aro FY1211 P. 177
- Aparamento da folha FY1211 P. 177
- Montagem dos reforços na folha antes da montagem P. 178
  do inversor
- Fixação do inversor 510033 e da junta FY5006 P. 178
  no aro  
- Montagem da placa FY3718 no aro P. 179
- Montagem dos reforços na folha antes da montagem P. 180
  do inversor  
- Fixação do nversor 510033 e da junta FY5006 no P. 180
  aro
- Montagem da placa FY3718 no aro P. 181
- Montagem dos pivots FY3719 P. 182
Montagem acessórios pivotante pivot oculto P. 184
- Pivotante Lv ≤ 1500 posicionamento das gaches P. 184
- Pivotante Lv >1500 posicionamento das gaches P. 185
Mecan. e montagem do pivotante pivot aparente P. 186
- Drenagem do aro P. 186
- Mecanização do inversor do aro 510033 P. 187
- Mecanização do inversor da folha 510033 P. 188
- Distribuição dos furos de fixação do inversor 510033 P. 189
- Fixação dos conjuntos pivot FY6026 P. 190
- Mecanização para fixação dos pivots FY6026 com P. 191
  muleta à esquerda  
- Mecanização para fixação da muleta 960009 e P. 191
  cremone encastrada 940091  
- Drenagem da folha FY1211 P. 192
- Aparamento da folha FY1211 P. 192
- Drenagem da junta central FY5006 e inversor 510033 P. 193
- Montagem dos reforços no aro antes da montagem do P. 194
  inversor  
- Fixação do inversor 510033 e da junta FY5006 no P. 194
  aro
- Montagem da junta central 410009 no aro P. 195
- Montagem dos reforços na folha antes da montagem P. 196
  do inversor
- Fixação do inversor 510033 e da junta FY5006 na P. 196
  folha
- Montagem das placas de fixação do pivot no aro P. 197
- Montagem das placas de fixação do pivot na folha P. 197
- Montagem dos conjuntos pivot FY6026 P. 198
Mecanização e montagem pivotante pivot oculto P. 199
- Drenagem do aro P. 199
- Mecanização do inversor do aro 510033 P. 200
- Mecanização do inversor da folha 510033 P. 201
- Distribuição dos furos de fixação do inversor 510033 P. 202
- Drenagem da junta central FY5006 e inversor 510033 P. 203
- Mecanização para fixação dos pivots FY3719 com P. 204
  com muleta à esquerda
- Mecanização para fixação da muleta 960009 e cremone P. 204
 encastrada 940091
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Mecanização e montagem pivotante pivot oculto P. 205
- Drenagem da folha FY1211 P. 205
- Aparamento da folha FY1211 P. 205
- Fixação do inversor 510033 e da junta FY5006 P. 206
  no aro
- Montagem dos reforços na folha antes da montagem P. 207
  do inversor  
- Fixação do inversor 510033 e da junta FY5006 P. 207
  na folha
- Montagem da placa FY3718 no aro P. 208
- Montagem da junta central de estanquidade 410009
  no aro

P. 209

- Montagem da placa FY3718 na folha P. 210
- Montagem dos pivots FY3719 P. 211
Montagem dos acessórios pivotante pivot oculto P. 212
- Pivotante com pivot oculto FY3719 distribuição das P. 212
  gaches  
- Pivotante com pivot oculto FY3719 distribuição das P. 214
  gaches Hv > 1500
Recapitulativo ferramentas P. 216
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Calçamento para corte dos aros
Calçamentos

Folha versão Apparent
Abrir para dentro

Folha versão Minimal
abrir para dentro

Folha versão Apparent
abrir para fora

Calçamento para corte das folhas

Calçamento para corte dos bites
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Drenagem aparente dos aros,
travessas e travessa PMR

Mecanização e montagem dos aros

Drenagem dos aros

2 drenagens nas extremidades se L< 1000mm.
1 drenagem suplementar por cada 500mm,
se L > 1000mm

4 drenagens no caso de janelas de
2 folhas, se L > 1000mm.
6 drenagens, se L < 1700mm

Em ambiente de abrir Em ambiente de fixo

Sem mecanização

Drenagem suplementar
a partir de 37mm de 
espessura de vidro junto 
de cada drenagem

2 drenagens nas extremidades e
4 repartidas na largura no caso de
janela de sacada de 2 folhas

Drenagem travessa PMR FY1109

2 drenagens nas extremidades e 1 ao meio se L<1000mm
1 drenagem suplementar por cada 500mm se L>1000mm
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Mecanização e montagem dos aros

Mecanização da travessa PMR FY1116
abrir para fora

Aresta viva

2 drenagens nas extremidades se L<1000mm
2 drenagens suplementares a 150mm do centro se L>1000mm
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Drenagem dos aros fixos
abrir para fora

Mecanização e montagem dos aros

Drenagem suplementar alinhada

2 drenagens nas extremidades se L<1000mm
1 drenagem suplementar ao meio L>1000mm
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Drenagem dos aros fixos
abrir para fora

Mecanização e montagem dos aros

Folha Apparent

2 drenagens nas extremidades se L<1000mm
1 folha: 1 drenagem suplementares ao meio se L>1000mm
2 folhas: 2 drenagens suplementares a 150mm do centro se L>1000mm
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Mecanização e montagem dos aros

Drenagem 
suplementar a 
partir de 37mm 
de enchimento
junto de cada
drenagem

Ambiente de abrir Ambiente �xo

4 drenagens no caso de janelas
de 2 folhas, se L>1000mm.
6 drenagens se L>1700mm.

2 drenagens nas extremidades se L<1000mm.
1 drenagem suplementar por cada 500mm
se L>1000mm.

sem mecanização

Bloc outil WU0019

Drenagem oculta dos aros
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Drenagem suplementar a partir de
37mm de enchimento junto de cada 
drenagem

Fixo Fixo

Fixo Fixo

Abrir

Abrir

Vedar o apoio do ralo com
MS polymero W110

Altura de corte em função da
altura da caixa dos per�s

Ambiente de travessa 
�xo

Ambiente de travessa 
abrir com bandeira

Ambiente de travessa 
abrir com �xo inferior

4 drenagens no caso de 
janelas de 2 folhas, se L>1000mm,

6 drenagens se L>1700mm.
2 drenagens nas extremidades se 
L<1000mm.
1 drenagem suplementar por cada
500mm se L>1000mm.

Drenagem oculta das travessas
Mecanizações e montagem dos aros

Cunho WU0020
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Mecanização e montagem dos aros

Mecanização da tábua de peito / remates

Remate

Remate

Remate

Remate

(Ver �cha da ferramenta
para mecanização)

Ligação remate / remate

taco de
estanquidade

taco de
estanquidade

Tábua de peito

Tábua de peito

Ligação remate / tábua de peito

Remate

Tábua de peito

Remate

Remate
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53 co
ta te

óric
a

Espessura dos punções 3mm minimo.
Adaptar as cotas do posicionamento
de acordo com a espessura dos punções.

Colar os esquadros 
com cola W201

Mecanização e montagem dos aros

Montagem por cravação dos aros
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Montagem por cravação
dos esquadros expansíveis

Mecanização e montagem dos aros

SEC-000042236

Utilizar apenas punções de 5mm de espessura e 
respeitar a posição

53 co
ta te

óric
a

Princípios de montagem

Montagem sem injecção
- Vedar o corte dos perfis com MS polymero W110
- Colar os esquadros com cola W201

Montagem com injecção
- Furar as duas travessas superior e inferior em cada extremidade com o cunho WU0009 ou WU0010
- Vedar o corte dos perfis com MS polymero W110.
- Depois da cravação, injectar os esquadros com cola W201 atrevés dos dos orifícios dos punções.
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Colar os esquadros
com cola W201

Montagem por cavilhas
Mecanização e montagem dos aros
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Mecanização e montagem dos aros

Montagem por cavilhas
dos esquadros expansíveis

SEC-000042257

Princípios de montagem.

Montagem sem injecção
- Vedar o corte dos perfis com MS polymero W110
- Colar os esquadros com cola W201

Montagem com injecção
- Furar os aros em cada extremidade com o cunho WU0009 ou WU0010.
- Vedar o corte dos perfis com MS polymero W110.
- Depois de colocadas as cavilhas, injectar os esquadros com cola W201 através de uma das duas cavilhas.
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Ângulo (Ao)

Dimensão (L)

Mecanização e montagem dos aros

Montagem por cavilhas dos 
esquadros de ângulos variáveis

Gabarit MI0001

Para esquadro de cavilhas do aro
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Ângulo (Ao)

Dimensão (L)

Montagem por cavilhas das travessas
taco de ligação de ângulos variàveis

Mecanização e montagem dos aros

Gabarit MI0001

para esquadros de cavilhas da travessa
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Mecanização da travessa PMR FY1116
Janela de sacada de 2 folhas
abrir para fora

Mecanização e montagem dos aros

Parar a junta FY5005
de cada lado da

gache

Folha de serviço Folha semi-fixa

Folha semi-fixa Folha de serviço

Folha de serviço
Folha semi-fix

a
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Mecanização e montagem dos aros

Mecanização da travessa PMR FY1116
Janela de sacada de 2 folhas
abrir para fora

FY 65 - SOLEAL



FY 65 - SOLEAL23

Mecanização e montagem dos aros

Montagem da travessa PMR FY1109
abrir para dentro

Parte destacável a adaptar de 
acordo com o aro
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Montagem da travessa PMR FY1109
com aro equipado de remates
abrir para dentro

Mecanização e montagem dos aros

Parte destacável a adaptar
de acordo com o aro

Parte destacável a adaptar
de acordo com o aro
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Montagem por cavilhas
das travessas e prumos

Mecanização e montagem dos aros

Montagem com 4 cavilhas

Montagem com 2 cavilhas

Colar os tacos com
cola W201

Fundo de junta

Fresagem

Vedar a ligação
com MS polymero
W110
antes da 
montagem

Cassette WU0009

Por montagem

Caixas Refs
travessas

Refs
tacos

Qtd
tacos

Qtd cavilhas
AY0000 ou AY0002

15 FY1311 760003 2 2

15 FY1312 760003 2 2

15 FY1313 760003 2 2

28 FY1301 760005 2 4

38 FY1302 760006 2 4

38 FY1309 760006 2 4

38 FY1307 760006 2 4

68 FY1303 760009 2 4

98 FY1304 760012 2 4

18
FY1305

760004 2 2

68 760009 2 2
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Mecanização e montagem dos aros

Mecanização e montagem por tacos de
ligação da travessa, montagem de frente

Tacos de ligação

Fundo de junta

NÃO compatível com aros de
drenagem oculta 215031 e
215041.

Mecanização do aro

Secção A-A

1 - Inserir os tacos de ligação na travessa.
2 - Cavilhar
3 - Aparafusar os tacos cavilhados no aro,
     com parafusos St 4.2x25.
4 - Colocar a peça FY4000 e injectar W110.

Por montagem

Caixas Refs
travessas

Refs
tacos

Qtd
tacos

Qtd cavilhas
AY0000 ou AY0002

15 FY1311 760216 2 2

15 FY1312 760216 2 2

15 FY1313 760216 2 2

28 FY1301 760217 2 4

38 FY1302 760218 2 4

38 FY1309 760218 2 4

38 FY1307 760218 2 4

58 FY1310 FY3601 2 4

68 FY1303 FY3602 2 4

98 FY1304 FY3603 2 4
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Tampas para prumos reforçados
(não fornecidos)

Mecanização e montagem dos aros

Tampa a fazer em chapa de alumínio de 15/10
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Mecanização e montagem dos aros

Equilíbrio de pressão na gola dos vidros

Vidros em folha Apparent e fixo

Interromper a junta em 10mm
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Mecanização e montagem dos aros

Montagem da junta central 410009
no aro

1 - Montagem das peças de ângulo 440020

Vedar com

2 - Montagem da junta 410009 3 - Acabar a vedação dos ângulos com 
‘’Butyl’’  W150

Parar a injecção quando
sair ‘’Butyl’’

Começar a montagem na parte superior do aro.
Colar a junta com cola W200



FY 65 - SOLEAL

30

Mecanização e montagem dos aros

Montagem das juntas no aro
abrir para fora

SEC-000043675

FY5005

AS0180

20

FY5008

FY5008

410010

W110

Junta periférica

junção

W200

Pormenor A - Início da junta

Pormenor B - Drenagem
                       exterior do aro
 

Pormenor C - Equilibrio da pressão

Pormenor D - Drenagem da folha

Cortar a junta junto das
drenagens do aro (Pormenor B)

drenagem
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Mecanização emontagem dos aros

Montagem tábua de peito / remates

Pormenor

Parafuso

tampa do remate

Pormenor

Tábua de peito

Remate

Remate

Remate

Montagem dos remates
com o clip inox 770076

(2/peça)

(ver a ficha do cunho )
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Mecanização e montagem dos aros

Montagem dos remates

remate

Ligação remate/remate

Remate Remate

Remate

Mata-juntas

Parafuso

Mata-juntas

Parafuso

remate

remate
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Montagem do clip mata-juntas FY3830
Mecanização e montagem dos aros
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Mecanização e montagem dos aros

Montagem das patas de fixação
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Fixação do aro a meio vão
Mecanização e montagem dos aros
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Mecanização e montagem dos aros

Montagem para renovação

Fixar a peça 480004 no aro com um
parafuso autoperfurante

Mecanização a fazer de acordo com
a con�guração da instalação

Parafuso máx.
não Technal

Parfuso não Technal

Vedar o conjunto de remates
com o aro com mastique
elastómero translúcido
W118

1 Pata ou 1 parafuso a 100mm
de cada extremidade + 1pata ou 
um parafuso a cada 400mm Máx.

Distribuição das peças 480004 por aro BTC e dos parafusos de
fixação por aro
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Instalação do tapa juntas
Mecanização e montagem dos aros

No caso de folga na montagem,
com um alicate, produzir uma deformação do
tapa juntas para garantir uma boa fixação ao aro.

ou uma deformação na ranhura BTC do aro 
com um maço.
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Mecanização e montagem das folhas

‘‘Aparamento’’ das folhas
de abrir para fora

Projectante - à italiana à inglesa Paralela
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‘‘Aparamento’’ das folhas
de abrir para dentro

Mecanização e montagem das folhas

WU0012

WU0011

Folha versão Minimal

Folha versão Minimal

Basculante à francesa OB
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Mecanização dos bites e
dos clips decorativos

Mecanização e montagem das folhas

Cunho

Dimensão de corte antes da mecanização

parte a retirar com a
tesoura

Dimensão de corte antes da mecanização

Dimensão de corte antes da mecanização

Colocação do clip decorativo: Montar o clip decorativo sobre o 
bite, e instalar o conjunto no perfil 

Montagem do clip 
decorativo sobre o bite

Montagem do bite
+ clip decorativo

Montagem do bite com 
os clips decorativos
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Mecanização dos bites para travessa PMR
abrir para dentro

Mecanização e montagem das folhas

Dimensão de corte antes da mecanização
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Equilíbrio de pressões
OBRIGATÓRIO do lado das 
dobradiças

Bites

Drenagens

Mecanização para equilíbrio de pressão na gola do vidro
Folha Minimal

- 2 drenagens nas extremidades se L<1000mm
- 1 drenagem suplementar ao meio
   se L>1000mm

Mecanização e montagem das folhas

Drenagem e equilíbio das folhas
e bites versão Minima
abrir para dentro
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Mecanização para cremone encastrada
com cunho ou à fresa
abrir para dentro

Mecanização e montagem das folhas

WU0023 WU0022

Folha versão Minimal Folha versão Apparent

ABERTURA 
COM CUNHO

ABERTURA 
À FRESA

Fresa Fresa
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Mecanização e montagem das folhas

Mecanização para cremone encastrada
folha versão Vista
abrir para fora

Fresagem

Ap
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2 drenagens nas extremidades se L<1000mm
1 drenagem suplementar ao meio se L>1000mm

Ajustar a mecanização em relação
à drenagem efectuada na folha

Drenagem da folha
versão Vista

Mecanização e montagem das folhas

Drenagem da pingadeira 215312
travessa PMR

Cunho WU0021
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Drenagem da folha versão Vista
abrir para fora

Mecanização e montagem das folhas

O
rig

em
 d

a 
co

ta
 d

e 
10

0m
m

 *

2 drenagens nas extremidades se L<1000mm
1 drenagem suplementar ao meio se L>1000mm
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‘‘Aparamento’’ travessa folha de sacada
prumo fechadura 2 folhas
abrir para fora

Mecanização e montagem das folhas



FY 65 - SOLEAL

48

Mecanização e montagem das folhas

Mecanização prumo da fechadura
folha versão Vista
abrir para fora

Furos de fixação: 1º. a 100mm 
depois a cada 300mm

Cima
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Mecanização prumo da fechadura
versões Minima e Vista
abrir para dentro

Mecanização e montagem das folhas

Versão Minimal

Versão Apparent

Furos de fixação 1º. a 100mm restantes a cada 300mm
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Mecan. prumo fechadura 1 ponto 920001
Janela de sacada 1 e 2 folhas
abri para dentro

Mecanização e montagem das folhas

Mecanização para fechadura

A
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Mecanização e montagem das folhas

SEC-000043459
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Eixo
canhão

A
Mecan. prumo fechadura 1 ponto 920001
Janela de sacada 1 e 2 folhas
abri para fora
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Mecanização e montagem das folhas

Mecan. prumo fechadura 3 pontos 920005
Janela de sacada 1 folha abrir p/ fora

Eixo
cilindro

A
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Mecanização crémone de bombeiro
Mecanização e montagem das folhas

Folha versão Minimal Folha versão Apparent

Cunhagem

Fresagem

Freza

Fresagem
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Mecanização crémone de bombeiro
Mecanização e montagem das folhas

Eixo

Entalhe da junta a toda a altura
da parte esponjosa
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Mecanização do batente interior
muleta centrada

Mecanização e montagem das folhas

Ap
 =
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Mecanização e montagem das folhas

Mecanização do batente interior
versão Éclat

Ap
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Mecanização das folhas semi-fixas
versão Éclat

Mecanização e montagem das folhas

‘’Aparamento’’ da travessa da folha
 FY1206
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Montagem por cravação
folha versão Minima
abrir para dentro

Mecanização e montagem das folhas
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W110

W118

Montagem por cavilhas
folha versão Minima
abrir para dentro

Mecanização e montagem das folhas
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Mecanização e montagem das folhas

Montagem por cravação
folhas Vista e oscilo paralela

Jogo de punções deslocados 7 
ou 14mm no plano vertical 
para permitir o cravamento 

numa única operação

53, cota teórica
para cada punção

53, cota teórica
para cada punção
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Montagem por cavilhas
folhas Vista e oscilo paralela

Mecanização e montagem das folhas

Esquadro para o 
alinhamento do canto 
750220
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Montagem por cavilhas
folha Vista
versão Éclat

Mecanização e montagem das folhas

Esquadro para o
alinhamento do canto 
750220

Esquadro para o
alinhamento do canto 
750220
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Montagem por cravação
folha  Vista
abrir para fora

Mecanização e montagem das folhas

SEC-000043626

750008

FY3615

W110

W201

6Ø

30.5 9

11

5 5

14

63.5

EK7004

(co
ta 
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a)

Utilizar punções de
5mm de espessura e 

respeitar o posicionamento
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Mecanização e montagem das folhas

Montagem por cavilhasfolha  Vista
abrir para fora

SEC-000043618

6Ø
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30.59

11
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FY1208

AY0002

750008
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W2 10

EK7004
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Montagem por cavilhas
dos esquadros expansíveis
na folha pivotante

Mecanização e montagem das folhas
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Montagem por cravação
dos esquadros expansíveis
na folha pivotante

Mecanização e montagem das folhas

SEC-000042896

53, c
ota

    t
eóric

a

Utilizar apenas punções de 5mm
de espessura e respeitar o seu
posicionamento



FY 65 - SOLEAL67

Mecanização e montagem das folhas

Montagem por cavilhas
dos esquadros expansíveis
do inversor pivotante

Atenção à posição do perfil
no cunho.
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Mecanização e montagem das folhas

Ângulo

Dimensão

para esquadros de cavilhas folhas Apparent

Montagem por cavilhas
dos esquadros de ângulos variáveis
folha  Vista
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Montagem dos esquadros de ângulos va-
riáveis com cavilhas, folha  Minima

Mecanização e montagem das folhas

para esquadro de cavilhas folha Minimal

com cavilha com cavilha

Puncionamento da 
barrette feito directamente
pela cavilha FY3702

Ângulo

Dimensão

Dimensão
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Mecanização e montagem das folhas

Mecanização e montagem
travessa da folha  Minima
Altura 80 mm

Fresagens de 10X5

1 drenagem ao meio
se Lv > 1000mm

Drenagens
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Mecanização e montagem
travessa da folha Minima
Altura 100 mm

Mecanização e montagem das folhas

Fresagens de 10 x 5

Drenagens

1 drenagem ao meio
se Lv > 1000mm



FY 65 - SOLEAL

72

4.522

TACOS de
LIGAÇÃO

LIGADORES
EXTERIORES

TRAVESSAS
Fundo de junta

Escolha do taco de ligação e do ligador
exterior em função da travessa

Alinhamento da face de 
apoiodo ligador com a do 
taco.
O ligador deve ficar sempre 
em contacto com a parede
superior da travessa. 
(descarga do peso)

Mecanização e montagem das folhas

Mecanização e montagem
travessa da folha Vista
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Montagem dos tacos de estanq. nas folhas
Minima e Vista - travessa PMR

Mecanização e montagem das folhas

Posição dos tacos de estanquidade
em 1 e 2 folhas

Vedar antes de colocar do FY2108
com elastómero W118

Posição do porta juntas da folha FY2108 e
do suporte 740188 na travessa inferior da folha

Vedar antes de colocar do FY2108
com elastómero W118

740022 colado com
cola cianoacrílica W200

740027 colado com
cola cianoacrílica W200

Taco de estanquidade FY3817
colado com cianoacrílica W200

Taco de estanquidade FY3817
colado com cianoacrílica W200
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Instalação dos tacos de estanquidade
na folha Vista - travessa PMR
abrir para fora

Mecanização e montagem das folhas

SEC-000043474

4.5Ø

11.5

100

3 / ml

100

FY2500

(3/ml)

FY3822

FY3822

FY3822

AY0046

AY0046



FY 65 - SOLEAL75

Mecanização e montagem das folhas

Montagem do batente central

Colocação do enchimento com o bite
881000 ou 881001 antes da montagem
do batente central
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Montagem do batente central
travessa PMR

Mecanização e montagem das folhas

Colocar o enchimento e o bite 881000 
ou 881001 antes de montar o batente 

central

Pormenor A

Pormenor A
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Montagem do batente exterior
versão  Éclat

Mecanização e montagem das folhas

sem
travessa

com travessa
DEP

com travessa
GEP

36
 (s

em
 tr

av
es

sa
)

24
 (c

om
 tr

av
es

sa
)



FY 65 - SOLEAL

78

Mecanização e montagem das folhas

Montagem do batente interior
versão Éclat

Colocação do
perfil 591063
por rotação

Colocação do perfil 591063

1 - Furar a folha
2 - Montar os tacos de estanquidade 700085
     no perfil
3 - Posicionar o conjunto sobre a folha com a
     ajuda dos tacos.
4 - Fixar com parafusos 770020    

Altura da
muleta
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Montagem do batente interior
muleta centrada

Mecanização e montagem das folhas

Colocação do perfil 510022 por rotação

Altura da
muleta

Colocação do perfil 510022

1 - Furar a folha
2 - Montar os tacos de estanquidade 700089
     no perfil
3 - Posicionar o conjunto sobre a folha com a
     ajuda dos tacos.
4 - Fixar com parafusos 770020    



FY 65 - SOLEAL

80

Mecanização e montagem das folhas

Montagem do batente central
prumo da fechadura - sacada 2 folhas
abrir para fora
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Montagem bouchons
prumo da fechadura

Mecanização e montagem das folhas

Versão Minimal
FY1319

Versão Apparent
FY1320

s/ travessa

c/ travessa 1 folhac/ travessa 1 folha

s/ travessa
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Mecanização e montagem das folhas

Montagem bouchons prumo fechadura
folha Vista abrir para fora

SEC-000043996

FY1500

AY0047 (3/ml)

FY3824

FY3823

FY3823

FY3823

FY3823

AY0046

AY0046



FY 65 - SOLEAL83

Mecanização e montagem das folhas

Montagem prumo fechadura 1 ponto
folhas Minima e Vista
Janela de sacada 1 folha abrir dentro

Não utilizar a gache da referência
920001

1 - Aparafusar o prumo        na
folha        com parafusos AY0047
1 - Aparafusar o prumo        na
folha        com parafusos AY0047
1 - Aparafusar o prumo        na
folha        com parafusos AY0047
1 - Aparafusar o prumo        na
folha        com parafusos AY0047
1 - Aparafusar o prumo        na
folha        com parafusos AY0047

2 - Montar a fechadura 920001
no prumo 

3 - Montar as muletas e as
referências FY3707 e 960013
no prumo 
 
4 - Marcar a posição da
gache e fixá-la com parafusos 
AY0047
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Montagem do prumo fechadura 1 ponto
folha Vista
janela de sacada 1 folha abrir para fora

Mecanização e montagem das folhas

Parar a junta
FY5005 de cada
lado da gache
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Montagem prumo da fechadura 3 pontos
folhas Minima e Vista 
janela de sacada 1 folha abrir para dentro

Mecanização e montagem das folhas

Não utilizar a gache da referência
920001

Posição das gaches
700040

7 - Marcar a posição das gaches
depois fixá-las com os parafusos
AY0047

6 - Montar os dedos basculantes
no prumo 
(dedo basculante na posição
recolhida)

5 - Bloquear a fechadura central
920010 com as braçadeiras

4 - Montar a fechadura no
prumo

3 - Montar a fechadura central
920010 nas hastes       e no prumo      
sem os fixar

2 - Deslizar as hastes       no
prumo       

1 - Montar o  prumo        na
folha        com parafusos AY0047.
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A
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SEC-000043649
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920010
920011

920010
920011

FY6019

FY6019

Parar a junta
FY5005 de cada

lado da gache

Montagem prumo fechadura 3 pontos
folha Vista - Janela de sacada 1 folha
abrir para fora

Mecanização e montagem das folhas
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Mecanização e montagem das folhas

Ligação dos caixilhos em banda

‘’Aparamento’’

Reforço com
barra Alu

Drenagem das
águas de infiltração

Banda Butílica
JM0034

Aplicar a junta FY5004 a toda a largura do vão

Dilatação
Desviar as juntas dos diferentes

perfis e aros, e não as colocar perto
dos rasgos de drenagem.

Vedar as ligações e a
junta AS0048 em baixo

com mastique W118

Remate

Tábua de peito
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Montagem fecho semi-fixo
na folha semi-fixa

Montagem de acessórios

Conjunto de suporte 940027 Fecho da folha semi-fixa 940028

Folha

Peça

- Deslizar o elemento        na extremidade da travessa inferior da folha semi-fixa
- Fixar o elemento       no aro

- Deslizar o batente e o compasso na ranhura da 
travessa da folha

- Regular a posição do batente para a abertura pretendida,
  fixar o batente e o pivot 
- Rodar o sistema de fecho do pivot para evitar que se solte

- Ajustar sistema de freio do compasso

para
para

(Distância ranhura da folha-batente)

para
para

(Distância ranhura do aro-pivot)
Compasso

Batente

Sistema de fecho do
compasso

Ajuste do freio
Batente

Montagem do limitador de abertura
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Seta virada
para fora

1 - Colocar o suporte da folha e, depois, fixar o batente central
2 - Deslizar o conjunto de peças do fecho na ranhura do batente central
3 - Fixar o fecho (posição do parafuso a 226mm do bordo da folha)

Versão sem haste de cremone

No caso OF
940031

No caso BO/OB
BO 940013
OB 940017

Para facilitar a manobra na parte de cima, intercalar uma haste de 
cremone 131604 entre a ponteira e a peça de manobra.

T1
 =

 A
v 

- A
p 

- 4
40

Montagem de acessórios

Montagem do fecho 940030
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Montagem do fecho FY6027
abrir para fora

Montagem dos acessórios

SEC-000043651
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Seta virada
para fora
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Montagem do fecho de alavanca FY6029
abrir para fora

Montagem dos acessórios

C

Seta virada
para fora
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Seta virada
para dentro

No caso OF
940031

No caso BO/OB
BO 940013
OB 940017

1 -  Colocar o suporte da folha e, depois, fixar o batente central
2 - Deslizar o fecho de alavanca na ranhura do batente central
3 - Fixar o fecho (posição do parafuso a, H fecho mínima, 251mm da ponta da folha)
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Montagem do fecho de alavanca 940029
Montagem dos acessórios
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Assemblage quincaillerie

Montagem das dobradiças 940025
e do reforço 940024

Dobradiça regulável 2 lemes    940025 Dobradiça 3 lemes     940026

NOTA:
Não cortar a junta de 

batente 410010 a toda a 
altura da dobradiça da 

folha

NOTA:
Cortar a junta de 

batente 410010 a toda a 
altura da dobradiça da 

folha

2 dobradiças + reforço ou 3 dobradiças 2 dobradiças + reforço

conjunto de reforço
lado da dobradiça

conjunto de reforço
lado da dobradiça

Aro Folha Aro Folha
para

para

para

para

Aro AroFolha Folha

3 dobradiças4 dobradiças
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Instalação das dobradiças

1 - Montar os lemes das dobradiças por rotação (NÃO INTERROMPER AS JUNTAS)
2 - Imobilizar o conjunto com os parafusos de bloqueio 

Leme da Folha

Leme do Aro

Leme da Folha

Leme do Aro

Regulação dobradiça / Folha Regulação dobradiça / Aro

Regulação - 0,6

Regulação + 0,6

Regulação - 0,6

Regulação + 0,6

Reforço 940024

1 - Deslizar a peça        na folha e
posicioná-la no centro do prumo

 2 - Montar a peça        no aro  
junto da peça 

Montagem dos acessórios

Montagem das dobradiças 940025
e do reforço 940024



FY 65 - SOLEAL95
SEC-000043521
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vH >1200

Montagem dos acessórios

Montagem da dobradiça FY6006
abrir para fora



FY 65 - SOLEAL

96

Montagem da cremone encastrada 940046
na folha Minima

Montagem dos acessórios

1 - Clipar o espaçador grande          na mecanização *
2 - Posicionar a cremone
3 - Posicionar as peças           nas hastes
4 - Deslizar o conjunto na ranhura
5 - Fixar o conjunto com os parafusos
6 - Fixar a muleta

Montagem da peça A

Desnecessário no caso de fresagem
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Montagem da cremone encastrada 940046
na folha Vista

Montagem dos acessórios

1 - Clipar o espaçador grande          na cremone
2 - Posicionar o conjunto na mecanização
3 - Posicionar as peças           nas hastes
4 - Deslizar o conjunto na ranhura
5 - Fixar o conjunto com os parafusos
6 - Fixar a muleta

Desnecessário no caso de fresagem



FY 65 - SOLEAL

98

Montagem da cremone encastrada FY6007
na folha  Vista abrir para fora

Montagem dos acessórios

SEC-000043466

FY6007

FY6020
FY6021

(com chave)

Montagem:
Montagem da quadra
antes da mola.
Lubri�car o conjunto.



FY 65 - SOLEAL99

Montagem dos acessórios

Montagem da ferragem à francesa com
940031

Cunho

Não montar a gache se 2 folhas
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Montagem da ferragem à francesa com
940034

Montagem dos acessórios

Com fecho semi fixo de mola

Cunho

Com fecho semi fixo ou fecho semi fixo de alavanca

Não utilizar a gache alta

Seta apontada
para fora
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Montagem da ferragem à francesa com
940036

Montagem dos acessórios

Ferragem para 
uma folha apenas
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Fechado

Limitador activo

Limitador desligado

960001 muleta com quadra de 7

960003 muleta com quadra de 7
BO com chave

Montagem da ferragem à francesa com
compasso limitador de abertura integrado
940040

Montagem dos acessórios
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Montagem dos acessórios

Montagem da ferragem à francesa com
comp. lim. de abertura integrado 940040

Ferragem para 
uma folha apenas
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Partir esta parte
no caso de janelas 
de 2 folhas

Ordem cronológica de montagem

COMPATÍVEL com PMR

Cunho

fecho semi fixo

fecho sf alavanca

fecho sf de mola

Compatibilidade com semi fixo

NÃO
SIM

SIM

NÃO

Altura Folha / Altura Muleta

1 Fl

2 Fls

H. Muleta miniH. Fl mini

Montagem de acessórios

BO 940013
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Altura Folha / Altura Muleta

1 Fl

2 Fls

H. Muleta miniH. Fl mini

COMPATÍVEL com PMR

fecho semi fixo

fecho sf alavanca

fecho sf de mola

Compatibilidade com semi fixo

NÃO
SIM

SIM

NÃO

Ordem cronológica de montagem

Partir esta parte
no caso de janelas 
de 2 folhas

BO 940013
Montagem dos acessórios



FY 65 - SOLEAL

106

Altura Folha / Altura Muleta

1 Fl

2 Fls

H. Muleta miniH. Fl mini

COMPATÍVEL com PMR

fecho semi fixo

fecho sf alavanca

fecho sf de mola

Compatibilidade com semi fixo

NÃO
SIM

SIM

NÃO

Ordem cronológica de montagem

Partir esta parte
no caso de janelas 
de 2 folhas

BO 940013
Montagem de acessórios
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Altura Folha / Altura Muleta

1 Fl

2 Fls

H. Muleta miniH. Fl mini

COMPATÍVEL com PMR

fecho semi fixo

fecho sf alavanca

fecho sf de mola

Compatibilidade com semi fixo

NÃO
SIM

SIM

NÃO

Ordem cronológica de montagem

Partir esta
parte no 
caso de 

janelas de
2 folhas

BO 940013
Montagem de acessórios
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Altura Folha / Altura Muleta

1 Fl

2 Fls

H. Muleta miniH. Fl mini

COMPATÍVEL com PMR

fecho semi fixo

fecho sf alavanca

fecho sf de mola

Compatibilidade com semi fixo

NÃO
SIM

SIM

NÃO

Ordem cronológica de montagem

Partir esta parte
no caso de janelas 
de 2 folhas

940022 reforço no caso de
100kg < peso < 130kg

Montagem dos acessórios

BO 940013
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Altura Folha / Altura Muleta

1 Fl

2 Fls

H. Muleta miniH. Fl mini

COMPATÍVEL com PMR

fecho semi fixo

fecho sf alavanca

fecho sf de mola

Compatibilidade com semi fixo

NÃO
SIM

SIM

NÃO

Ordem cronológica de montagem

Partir esta parte
no caso de janelas 
de 2 folhas

940022 reforço no caso de
100kg < peso < 130kg

BO 940013
Montagem dos acessórios
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Montagem dos acessórios

Montagem da ferragem
no aro BO
Compasso 940014



FY 65 - SOLEAL111

Montagem dos acessórios

Montagem da ferragem
no aro BO
Compasso 940015 e 940016
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Altura Folha / Altura Muleta

1 Fl

2 Fls

H. Muleta miniH. Fl mini

COMPATÍVEL com PMR

fecho semi fixo

fecho sf alavanca

fecho sf de mola

Compatibilidade com semi fixo

NÃO
SIM

SIM

NÃO

Ordem cronológica de montagem

Partir esta parte
no caso de janelas 
de 2 folhas

OB 940017
Montagem dos acessórios



FY 65 - SOLEAL113

Altura Folha / Altura Muleta

1 Fl

2 Fls

H. Muleta miniH. Fl mini

COMPATÍVEL com PMR

fecho semi fixo

fecho sf alavanca

fecho sf de mola

Compatibilidade com semi fixo

NÃO
SIM

SIM

NÃO

Partir esta parte
no caso de janelas 
de 2 folhas

Ordem cronológica de montagem

OB 940017
Montagem dos acessórios
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Ordem cronológica de montagem

Partir esta parte
no caso de janelas 
de 2 folhas

Altura Folha / Altura Muleta

1 Fl

2 Fls

H. Muleta miniH. Fl mini

COMPATÍVEL com PMR

fecho semi fixo

fecho sf alavanca

fecho sf de mola

Compatibilidade com semi fixo

NÃO
SIM

SIM

NÃO

Montagem dos acessórios

OB 940017
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COMPATÍVEL com PMR

fecho semi fixo

fecho sf alavanca

fecho sf de mola
Compatibilidade com semi fixo

NÃO
SIM
SIM

NÃO

Altura Folha / Altura Muleta

1 Fl

2 Fls

H. Muleta miniH. Fl mini

Ordem cronológica de montagem

Partir esta parte
no caso de janelas 
de 2 folhas

OB 940017
Montagem dos acessórios
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Ordem cronológica de montagem

Partir esta parte
no caso de janelas 
de 2 folhas

COMPATÍVEL com PMR

fecho semi fixo

fecho sf alavanca

fecho sf de mola

Compatibilidade com semi fixo

NÃO
SIM

SIM

NÃO

Altura Folha / Altura Muleta

1 Fl

2 Fls

H. Muleta miniH. Fl mini

940022 reforço no caso de
100kg < peso < 130kg

Montagem dos acessórios

OB 940017



FY 65 - SOLEAL117

Ordem cronológica de montagem

Partir esta parte
no caso de janelas 
de 2 folhas

COMPATÍVEL com PMR

fecho semi fixo

fecho sf alavanca

fecho sf de mola

Compatibilidade com semi fixo

NÃO
SIM

SIM

NÃO

Altura Folha / Altura Muleta

1 Fl

2 Fls

H. Muleta miniH. Fl mini

940022 reforço no caso de
100kg < peso < 130kg

OB 940017
Montagem dos acessórios
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Montagem dos acessórios

Montagem da ferragem OB
Compasso 940018
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Montagem dos acessórios

Montagem da ferragem OB
no aro
Compasso 940019 e 940020



FY 65 - SOLEAL

120

Montagem dos acessórios

Montagem das dobradiças sobre pivot
940011 - 940023 - 940035

Montagem da dobradiça superior
Colocar um calço de 2mm
entre a dobradiça e o aro,

antes da fixação do
 compasso com 2 parafusos 

de ponta

Montagem da dobradiça no Pivot

Posicionar a dobradiça
contra o ângulo

Utilizar o parafuso com 
bico para imobilizar
o eixo

Regulação em altura

No caso de 130kg
aliviar a folha para 

efectuar a regulação

Parafuso com verniz de bloqueamento
amarelo

in
te

rr
om

pe
r a

 ju
nt

a 
= 

10
5

O parafuso deve bater
contra a folha

in
te

rr
om

pe
r a

 ju
nt

a 
= 

11
5
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Parafuso com verniz de 
bloqueio azul

Montagem dos acessórios

Montagem do compasso
na dobradiça superior 940011

Montagem da peça de reforço 940022
(130 kg)
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Montagem dos acessórios

Mecanização do fecho de
bloqueio à francesa 940042
folha Minima

9
=

26
=

11
.5

Ø
5

Ø
5

Ø12
.5
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Montagem dos acessórios

Mecanização do fecho de
bloqueio à francesa 940041
folha Vista

11
.5

Ø
5

Ø
5

Ø12
.5

=
26

=
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A montagem das dobradiças faz-se com os
quadros deitados na horizontal

Aro

Folha

Calço intercalar a
utilizar apenas

no caso de folha
versão Apparent

Folha versão Apparent

Folha versão Minimal

Interromper a junta 410010
na zona do fecho

Parte a fixar no aro
com contraplaca

Parte a fixar na folha
com contraplaca

Montagem dos acessórios

Montagem das dobradiças do basculante

Montagem do fecho basculante 960007

Para a instalação das dobradiças, ver
a página montagem das dobradiças
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Parafuso de bloqueamento

Parafuso de bloqueamento

Abertura de 130 a 150mm

1 - Posicionar o compasso        na ranhura do aro

2 - Fixar o compasso         com dois parafusos de ponta

3 - Deslizar a peça         na ranhura da folha

4 - Posicionar a peça        em função da abertura pretendida

5 - Fixar a peça         com os pernos

6 - Deslizar o eixo na extremidade do compasso na ranhura

Montagem dos acessórios

Montagem do compasso basculante 
940037
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Montagem dos acessórios

Montagem gache, pião segurança
e reenvio  de ângulo
abrir para fora

SEC-000043657

101

FY6014T10

1- 1+

FY6008

Ø10

FY6017

0

T20

WU0006
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Montagem dos acessórios

Posicionamento das gaches para as
aplicações italiana, projecção
2 e 3 pontos H < 1000

SEC-000043570

H
<

10
00

80

(Lv/2) - 148.5 (L >1000)

L

(Lv/2) - 168.5

10 10

50

(Lv/2) - 168.5

FY6014

FY6008

FY6007

Ø 10
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Montagem dos acessórios

Posicionamento daes gaches para as
aplicações italiana, projecção
4 e 5 pontos H > 1000

SEC-000043538

8080

(H
v/

2)
-2

5
(H

>
10

00
)

H
>

10
00

L
(Lv/2) - 148.5 (L > 1000)

(Lv/2) - 128.5

10

(H
v/

2)
-1

61

10

10

50

10

50

(Lv/2) - 128.5

FY6007

FY6017

FY6014

FY6008

Ø 10

Ø 10
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Montagem dos acessórios

Dobradiça de 3 lemes FY6006
peso ≤ 100 kg abrir para fora



FY 65 - SOLEAL
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Dobradiça 3 lemes FY6006
peso ≤ 100 kg abrir para fora

Montagem dos acessórios
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Dobradiça 3 lemes FY6006
peso ≤ 100 kg abrir para fora

Montagem dos acessórios
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SEC-000044017

1000500

500

1000

1500

1

H
p

FY3619

940050

950006

FY6014

FY6008

FY6007
FY3723

FY6020/21

Janela à inglesa com compassos 3 pontos
Montagem dos acessórios
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Janela à inglesa com compassos 3 pontos
Montagem dos acessórios
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Compasso italiana 2 pontos
Montagem dos acessórios
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Compasso italiana 3 pontos
Montagem dos acessórios
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Compasso italiana 4 pontos
Montagem dos acessórios
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Compasso italiana 5 pontos
Montagem dos acessórios
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Compasso italiana 6 pontos
Montagem dos acessórios
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Montagem dos calços de espaçamento
folha à italiana

Montagem dos acessórios

SEC-000043501

10

'A'

'B'

'C'

'C'

FY3722

'C'

'B'

'A'

FY3721

'C'

'C'

'C'

'C'

Compasso Kit de fixação
para compasso

FY6000 FY3635 FY3722
FY6003 FY3636 FY3722
FY6005 FY3640 FY3721
FY7005 FY3637 FY3722
FY7006 FY3638 FY3722

2

Kit de paraf.
para compasso

Peça de regulação 950006

Folga
de montagem

Kit de fixação
compasso

Kit de fixação
compasso

Paraf. de bloqueamento  C

Alinhamento
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Montagem dos acessórios

Montagem dos calços de espaçamento 
folha à italiana

Alinhamento

Kit de fixação
compasso

Kit de fixação compasso Kit de fixação compasso

Alinhamento

Kit de fixação 
para compasso

Kit de paraf. 
para compassoCompasso
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Montagem dos acessórios

Montagem do limitador de abertura FY6025
abrir para fora

SEC-000043524

103

43

Ø3.8

10
0

168.5

40

4 mm

FY3644

9 mm

451

'B' *

2.5 mm

90

Nota : paraf. B do kit FY3721 ou FY3722
 ou 3 paraf. FY3717

Alinhamento

Regulação
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Montagem dos acessórios

Montagem do conjunto reforço
para compasso àitaliana

SEC-000043531

10

20

37

'A'

'C'

'B'

'2'

'1'

FY3619

'1'

'C'

'Y'

'Z'

940050

'Z'

B

'B'

'A'

'Y'
'2'

53

'1'

'2'

da
tu

m
fa

ceda
tu

m
fa

ce

vL

vL > 1000 vL > 1000
vL < 1000

= =

= = =

27.5 27.5

27
.5

(conjunto de reforço)

(suporte de reforço)

aro

aro

folha

folha



FY 65 - SOLEAL143

Montagem dos acessórios

Montagem da peça de segurança
para compasso à italiana

SEC-000043588

10

20

56

100

46

53

27
.5

da
tu

m
46

m
m

da
tu

m
10

0m
m

'C'

'1'

'2' 'A'

'B'

FY3619

'1'

'2'

'1'
'C'

'A'

'2'

'B'

100 100

L

72.5 72.5

vL

MD6024
(peça de segurança)

     aro

    folha

(suporte de reforço)
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Montagem dos acessórios

Compasso projecção
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Montagem dos acessórios

Compasso projecção
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Montagem dos acessórios

Compasso projecção
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Montagem dos acessórios

Compasso projecção
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Montagem compasso projecção
Montagem dos acessórios

950008

FY2200

FY3721 / FY3722

950008

abertura(ver ábaco)
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Ábaco de abertura da
folha de projecção

Montagem de acessórios

abertura(ver ábaco)

Dimensão de abertura

Altura do aro

abertura

abertura

abertura

abertura

abertura

abertura

Posição do deslizador H1
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Compasso paralela 4 pontos
Montagem dos acessórios
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Compasso paralela 6 pontos
Montagem dos acessórios
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Montagem dos acessórios

Compasso paralela 6 pontos
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Montagem dos acessórios

Compasso paralela 8 pontos
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SEC-000044236

A =  FY3705
B =  FY3829
C =  FY3708

B

C

FY3828

FY2504

FY2506

FY3713

C

C

C

C

B

B

B
B

A

B

A

A

940031

940031940031

940046

960001 940051

940051

FY2505

A
FY3711

FY3710

FY3618

FY3618

FY3715

FY3711
FY2507

A

T1 Lv - 530

T2 Hp - 212

T3 Hv - Hp - 218

T4 Lv - 107

T5 Hv/2 - 155

T4

T5

T3

T2

T1

Mecanização e montagem caixilho oscilo paralelo

Mecanização e montagem
caixilho oscilo paralelo



FY 65 - SOLEAL155

Mecanização e montagem caixilho oscilo paralelo

Mecanização e montagem carris sup. e inf.
no aro oscilo paralelo
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Mecanização e montagem
folha oscilo paralela

Mecanização e montagem caixilho oscilo paralelo

Detalhe A

Mecanizações:

Montagem:

Detalhe C

Detalhe B

Ver mecanização
cremone encastrável
940046
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Montagem dos acessórios
caixilho oscilo paralelo

Mecanização e montagem caixilho oscilo paralelo
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Montagem dos acessórios
posição das gaches

Mecanização e montagem caixilho oscilo paralelo
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Mecanização do capot FY2507
e da haste inox FY3715

Mecanização e montagem caixilho oscilo paralelo

Detalhe B

Detalhe A
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Mecanização do inversor aro 510033
Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot aparente

Mecanização pormenor C

Mecanização pormenor D



FY 65 - SOLEAL161

Mecanização do inversor folha 510033
Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot aparente

Mecanização pormenor A

Mecanização pormenor B

Aparamento com 
cunho WU0011

Pormenor do aparamento 
com cunho WU0011
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Distribuição dos furos de fixação
do inversor 510033

Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot aparente
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Drenagem da junta central FY5006
e do inversor 510033

Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot aparente

Drenagem inversor pormenor A

Pormenor B

2 drenagens nas extremidades se L< 1000mm.
1 drenagem suplementar por cada 500mm,
se L>1000.

2 drenagens nas extremidades se L< 1000mm.
1 drenagem suplementar por cada 500mm,
se L>1000.

Mecanização da junta FY5006
com o gabarit de furação FY7004
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Fixação dos conjuntos pivot FY6011
Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot aparente

Mecanização pormenor A para 
fixação dos pivots
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Montagem dos reforços interiores no aro 
antes da montagem do inversor

Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot aparente

Pormenor A

Fixação do inversor 510033
e da junta central FY5006 no aro

Pormenor B

(junta apenas por baixo
do inversor do aro)
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Mecanização da folha FY1211
para fixação dos conjuntos pivots FY6011

Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot aparente

Pormenor A

Mecan. da folha FY1211 para passagem da
muleta 960009 e cremone encast. 940091 

Pormenor B
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Drenagem da folha FY1211
Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot aparente

Drenagem suplementar,
fresada, a partir de 37mm
de enchimento junto de cada 
drenagem

Pormenor A

2 drenagens nas extremidades se L< 1000mm
1 drenagem suplementar ao centro se L>1000mm

Aparamento da folha FY1211
Pormenor B

Cunho WU0011
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Pormenor B

Antes da montagem 
da folha instalar uma 
parte da ferragem.

ver no catálogo de concepção
Ábacos e Ferragens

Pormenor A

Montagem dos reforços interiores na
folha antes da montagem do inversor

Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot aparente

Fixação do inversor 510033
e da junta central FY5006 na folha
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Montagem das placas de fixação
do pivot no aro

Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot aparente

Pormenor A

Pormenor B

Montagem das placas de fixação
do pivot na folha
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Montagem dos pivots FY6011
Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot aparente

Pormenor A

1 : Montagem dos pivots no aro

2 : Montagem da folha



FY 65 - SOLEAL171
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Mecanização do inversor do aro 510033
Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot oculto

Mecanização pormenor C

Mecanização pormenor D
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Mecanização do inversor da folha 510033
Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot oculto

Mecanização pormenor A

Mecanização pormenor B

Aparamento com
cunho WU0011

Pormenor de aparamento com
cunho WU0011
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Distribuição dos furos de fixação
do inversor 510033

Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot oculto
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Drenagem da junta central FY5006
e do inversor 510033

Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot oculto

Drenagem inversor pormenor A

Pormenor B

2 drenagens nas extremidades se L< 1000mm.
1 drenagem suplementar por cada 500mm,
se L>1000.

2 drenagens nas extremidades se L< 1000mm.
1 drenagem suplementar por cada 500mm,
se L>1000.

Mecanização da junta FY5006
com o gabarit de furação FY7004
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Mecanização da folha FY1211
para fixação dos conjuntos pivots FY3719

Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot oculto

Pormenor A

M
ec

an
iz

aç
ão

 s
im

ét
ric

a 
à 

es
q.

 e
 à

 d
ta

Mecan. da folha FY1211 para passagem da
muleta 960009 e cremone encastr. 940091 

Pormenor B
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Drenagem da folha FY1211
Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot oculto

Aparamento da folha FY1211

Drenagem suplementar,
fresada, a partir de 37mm
de enchimento junto de cada 
drenagem

Pormenor A

2 drenagens nas extremidades se L< 1000mm
1 drenagem suplementar ao centro se L>1000mm

Pormenor B

Cunho WU0011
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Montagem dos reforços internos na folha
antes da montagem do inversor

Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot oculto

Fixação do inversor 510033
e da junta central FY5006 no aro

Pormenor A

(junta apenas no
inversor do aro)
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Montagem da placa FY3718 no aro
Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot oculto

Colocar a placa apoiada no
inversor 510033 e fazer
4 furos

A 
ju

nt
a 

cr
es

ce
 3

m
m

 e
m

 re
la

çã
o 

ao
 p

er
fil

Fixação das placas no aro
Pormenor A
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Antes da montagem 
da folha instalar uma 
parte da ferragem.

ver no catálogo de concepção
Ábacos e Ferragens

Pormenor A

Montagem dos reforços interiores na folha
antes da montagem do inversor

Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot oculto

Fixação do inversor 510033
e da junta central FY5006 na folha

Pormenor B
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Montagem da placa FY3718 na folha
Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot oculto

Deslizar a contraplaca na ranhura
do inversor 510033

Fixar com os 4 parafusos à folha
Pormenor A

Colocar a placa apoiada no 
inversor 510033 e fazer 

2 furos 
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Montagem dos pivots FY3719
Mecanização e montagem pivotante e.h. pivot oculto

Pormenor A

1 : Fixar o pivot com os 4 parafusos à folha

2 : Fixar o pivolt com os 2 parafusos e anilhas ao aro

A fixar apenas depois de afinada a folha
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Pivotante Lv ≤ 1500
Posicionamento das gaches 

Montagem da ferragem do pivotante e.h. pivot oculto
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Pivotante Lv > 1500
Posicionamento das gaches

Montagem da ferragem do pivotante e.h. pivot oculto
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Drenagem do aro
Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot aparente

Abrir para
dentro

Abrir para
fora

Cunho WU0019

Drenagem abrir para fora

Lado que abre para fora

2 drenagens nas extremidades se L/2 < 1000mm
1 drenagm suplementar por cada 500mm, se
L/2  > 1000mm
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Mecanização do inversor do aro 510033
Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot aparente

Pormenor A

Pormenor B

Aparamento com
cunho WU0011

Pormenor do aparamento
cunho WU0011
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Mecanização do inversor folha 510033
Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot aparente

Mecanização pormenor C

Mecanização pormenor D
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Distribuição dos furos de fixação
do inversor 510033

Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot aparente

Furação do inversor 510033
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Fixação dos conjuntos pivot FY6026
Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot aparente

Mecanização pormenor A para a
fixação dos pivots
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Mecanização para fixação dos pivots
FY6026 com muleta à esquerda

Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot aparente

Pormenor A

pormenor B

Mecanização para fixação da muleta 
960009 e cremone encastrada 940091 
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Drenagem da folha FY1211
Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot aparente

Aparamento da folha FY1211

Drenagem suplementar por
fresagem para enchimentos a
partir de 37mm, junto de cada
drenagem

Pormenor A

2 drenagens nas extremidades se L>1000.
1 drenagem suplementar por cada
500, se L>1000.

Pormenor B

Cunho WU0011
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Drenagem da junta central FY5006
e do inversor 510033

Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot aparente

Drenagem do inversor pormenor A

Mecanização da junta FY5006 com cunho FY7004
Pormenor C

Mecanização da junta FY5006 com cunho FY7004
Pormenor D

2 drenagens nas extremidades se L<1000mm.
1 drenagem suplementar por cada 500mm, se
L>1000mm.

2 drenagens nas extremidades se L<1000mm.
1 drenagem suplementar por cada 500mm, se
L>1000mm.

Pormenor B
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Montagem dos reforços no aro
antes da montagem do inversor

Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot aparente

Fixação do inversor 510033
e da junta central FY5006 no aro

(junta apenas sob o 
inversor do aro)

Pormenor B

Pormenor A
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Montagem da junta central de
estanquidade 410009 sur le dormant

Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot aparente

Pormenor A

Posicionar a junta 410009
contra o montante
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Montagem dos reforços na folha
antes da montagem do inversor

Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot aparente

Fixação do inversor 510033
e da junta central FY5006 na folha

Antes da montagem 
da folha instalar uma 
parte da ferragem.

ver no catálogo de concepção
Ábacos e Ferragens

Pormenor A

20

Pormenor B
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A

A

Pormenor A

Pormenor B

Montagem das placas de fixação
do pivot no aro

Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot aparente

Montagem das placas de fixação
do pivot na folha
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Montagem dos conjuntos pivot FY6026
Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot aparente

Pormenor A

Montagem do pivot no aro

Montagem do pivot na folha
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Drenagem do aro
Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot oculto

Abrir para
dentro

Abrir para
fora

Cunho WU0019

Drenagem abrir para fora

Lado que abre para fora

2 drenagens nas extremidades se L/2 < 1000mm
1 drenagm suplementar por cada 500mm, se
L/2  > 1000mm
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Mecanização do inversor do aro 510033
Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot oculto

Mecanização pormenor C

Mecanização pormenor C
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Mecanização do inversor da folha 510033
Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot oculto

Mecanização pormenor A

Mecanização pormenor B

Pormenor do aparamento com 
cunho WU0011

Aparamento com
cunho WU0011
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Distribuição dos furos de fixação
do inversor 510033

Mecanizações e montagem pivotante pivot oculto
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Drenagem da junta central FY5006
e do inversor 510033

Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot oculto

2 drenagens nas extremidades se L/2 < 1000mm
1 drenagem suplementar por cada 500mm, se
L/2 > 1000mm.

Drenagem do inversor pormenor A

Pormenor B

2 drenagens nas extremidades se L/2 < 1000mm
1 drenagem suplementar por cada 500mm, se
L/2 > 1000mm.Pormenor C

Pormenor D
Mecanização da junta FY5006

Mecanização da junta FY5006
com o gabarit de furação FY7004
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Mecan. para fixação dos pivots FY3719
com muleta à esquerda

Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot oculto

Pormenor A

Pormenor B

Mecanização inversa
para muleta à direita

Mecanização simétrica em cima e em baixo

Mecanização para fixação muleta 960009
e cremone encastrada 940091 
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Drenagem da folha FY1211
Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot oculto

Drenagem suplementar por
fresagem para enchimentos a
partir de 37mm, junto de cada
drenagem

Pormenor A

2 drenagens nas extremidades se L>1000.
1 drenagem suplementar por cada
500, se L>1000.

Aparamento da folha FY1211

Pormenor B

Cunho WU0011
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Fixação do inversor 510033
e da junta central FY5006 no aro

Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot oculto

Pormenor A

(junta apenas por baixo do 
inversor do aro)
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Montagem dos reforços na folha
antes da montagem do inversor

Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot oculto

Antes de montar o 
caixilho, instalar uma 
parte da ferragem.

ver no catálogo de concepção
Ábacos e Ferragens

Pormenor A

Fixação do inversor 510033
e da junta central FY5006 na folha

Pormenor B
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Montagem placa FY3718
no aro

Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot oculto

Pormenor A

Prolongamento da junta de 3mm

Posicionar a placa no inversor 510033
e fazer 4 furos de      3,5mm
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Montagem da junta central de
estanquidade 410009 no aro

Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot oculto

Colocar a junta 410009
contra o montante

Pormenor A
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Montagem placa FY3718 no aro
Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot oculto

Deslizar a contra placa na
ranhura do inversor 510033

Colocar a platina sobre o inversor 510033
e fazer 2 furos      3,5mm

Prolongamento da junta de 3mm

Fixar com os 4 parafusos sobre a folha
Pormenor A
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Montagem dos pivots FY3719
Mecanização e montagem pivotante e.v. pivot oculto

Fixar depois da afinação da folha

Pormenor B

2 : Fixar o pivot com os 2 parafusos
e anilhas no aro.

Pormenor A
1 : Fixar o pivot com os 4 parafusos ao aro
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Muleta à esquerda 

Pivotante e.v. com pivot oculto FY3719
Posicionamento das gaches

Montagem das ferragens pivotante e.v. pivot oculto
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Muleta à direita

Pivotante e.v. com pivot oculto FY3719
Posicionamento das gaches

Montagem das ferragens pivotante e.v. pivot oculto
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Pivotante e.v. com pivot oculto FY3719
Hv > 1500  posicionamento das gaches

Montagem das ferragens pivotante e.v. pivot oculto

Muleta à esquerda
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Pivotante e.v. com pivot oculto FY3719
Hv > 1500  posicionamento das gaches

Montagem das ferragens pivotante e.v. pivot oculto

Muleta à direita
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  Gab. furação 
             esquadros AV
MI0002 folha Vista

Recapitulativo ferramentas

    Cunho puncionam.
   cavilha folha e 
WU0011 aparam. ranhura

   
   Cunho
WU0008 mecanização BTC

   Cunho puncionam.
   cavilhas OM
WU0012 aparam. ranhura

   Cunho puncionam.
   cavilhas travessas
WU0009 aro / bites

  
   
WU0005 Porta cassettes

   Cunho  
                drenagem aro
WU0019 e trav. alta

   Cunho puncionam.
   para aro
WU0010 BTC

   Cunho  
                corte das hastes
WU0006 e furação

   
    Cunho drenagem
WU0014 folha Minima

   Gab. furação
   Ø6 x 65
 FY7004 para junta FY5006

   Gab. furação 
    esquadros de 
MI0001  ângulo variável

   
 WU0004 de segurança

   
   Rolo para junta
 EK7001 central 410069

   Cunho
   cavilhas
 EK7006 pivotante 

  Gab. furação 
              equ.AV
EK7012 abrir int Minima

   Cunho
   drenagem oculta
WU0020 travessa

   Cunho passagem
   cremone encastr.
 WU0022 folha Vista

   Cunho  
                drenagem
WU0021 folha Vista

   Gab.furação
   cavilhas equ.AV
 EK7005 abrir ext Minima

  
  
 OM023 Tesoura para juntas

   Cunho
   cavilhas
 EK7004 abrir para fora

   Gab. de furação
   esquadros de 
MI0004  ângulo variável

  Cassette drenagem
 EK7017    abrir para fora
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Recapitulativo ferramentas

  
  Mastic elastómero
 W118 translúcido

  
  
 W150 Cartucho Butyl

  
  
 W110 MS polímero

   Cunho passagem
   cremone encast.
WU0023 folha Minima

  Cola bicomponente 
 W201 alu / alu

  
  
 W540 Óleo Perfopack

  
 W200 Cola cianoacrílica

   Cunho corte e 
     drenagem bite
WU0024 TPE e design

   Batente para
WU0025 cunho WU0026
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