BOLETIM TÉCNICO

Pistão Pneumático
Código, Descrição e Dimensional do Produto


De acordo com tabela abaixo:
Engate para parede

Engate para porta em madeira

CÓDIGO

Engate para porta em alumínio

DESCRIÇÃO

06023.0040.09

PISTAO 40N PRATA

06023.0080.09

PISTAO 80N PRATA

06023.0100.09

PISTAO 100N PRATA

06023.0120.09

PISTAO 120N PRATA

Instalação
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Cálculos
MDF / Aglomerado = PE = Peso Específico (m3) = 750kg/m3
1. Cálculo peso porta:
Largura (m) x Altura (m) x Espessura (m) x PE = Peso da Porta (kg)
2. Cálculo baricentro (centro da altura da porta):
Altura (mm) / 2 = Baricentro (mm)
3. Cálculo força do pistão:
Peso da Porta (kg) x (Baricentro (mm) / Curso útil (mm)) x 1,25 (constante)
Porta com Largura maior ou igual à 800 mm, indicado usar 02 pistões
Exemplo para calcular força do pistão:
Porta em MDF com 800mm de largura, 400mm de altura e 18mm de espessura
Peso porta: 0,8 x 0,4 x 0,018 x 750 = 4,32kg
Baricentro: 400 / 2 = 200mm
Força aproximada do pistão: 4,32 x (200 / 91) x 1,25 = 11,87kg
Força dividida por 2 pistões: 11,87 / 2 = 5,94kg
Indicado utilizar 2 pistões com força 60N

Características Técnicas
● Além do design silencioso, deslizamento suave e harmonia entre os materiais, a resistência e eficiência são características que agregam valor no resultado final.
● Os Pistões Pneumáticos estão disponíveis em diversas forças: 40N – 80N – 100N – 120N, mais características disponíveis em cada modelo;
● Possuem acabamento na cor prata;
● Atenção: Não utilize óleo lubrificante ou similares, pode interromper o funcionamento do pistão.

Aplicação e Indicação
● Destinados à abertura de portas, permitindo a visualização do conteúdo dos armários;
● Deverão ser aplicados em conjunto com as dobradiças, as mesmas não acompanham os pistões;
● Para cada tamanho e peso de porta é indicado um pistão, com força específica para que a porta abra adequadamente.
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