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1. Descrição do Produto

1.1 Funcionamento
No diagrama da aplicação poderá verificar as dimensões máximas da folha para um peso específico 
da folha que se poderão fabricar de acordo com a ferragem correspondente.
Estas só são validas para funcionamento continuo.

1.2 Fundamentos
A sigla IFT "Criação de diagramas de aplicativos para ferragens de abertura normal e oscilo batente é 
a base para a criação dos diagramas de aplicação.
Mais informações sobre o uso de diagramas de aplicação no site www.anwendungsdiagramme.de.

1.3 Explicação dos Termos

1.4 Pictograma

CG Redução de vidro CG [mm]
LF Largura da folha [mm]
AF Altura da folha [mm]
LFR Largura do canal ferragem [mm]
AFR Altura do canal ferragem [mm]
AFRA Altura da folha no rasgo até ao início de arco [mm]
FFHBS Altura do canal ferragem da folha no lado das dobradiças [mm]
GG Peso específico do recheio [kg / m²]
PG Peso do perfil [kg / m]

Janela oscilo batente

Janela oscilo batente com 

abertura lógica FT

Janela abertura normal

Janela basculante

Janela em arco

Perfis de Madeira

Perfis de AlumínioPerfis de PVC

Janela inclinada
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2. Uso de Diagramas de Aplicativos

2.1 Utilização Prevista
É estritamente necessário que leve em consideração os seguintes pontos ao usar o diagramas de aplicação:

Salvo indicação em contrário nos diagramas de aplicação, a ferragem é apenas indicada para montagem em 
janelas que abrem para dentro.

Salvo indicação em contrário nos diagramas de aplicação, a ferragem é indicada apenas para montagem em 
janelas montadas verticalmente em paredes verticais de um edifício fixo.

Tenha em consideração a redução do vidro CG e o peso do perfil PG indicado no aplicação.
Se diferentes componentes de ferragem forem combinados, o diagrama do aplicativo deve ser aplicada para o 

componente de ferragem com a menor capacidade de carga.
Pode consultar o campo de aplicação da ferragem no desenho ou catálogo de montagem e no correspondente 

diagrama de aplicação. Os dados não podem diferir, no que é indicado no plano de montagem.
Nota: Observe as especificações e limitações dos fabricantes de perfis, os proprietários de sistemas de janelas 

(madeira, PVC e alumínio) e DIN 68121 "Perfis de madeira para janelas e janelas de portas", especialmente no 
que se refere ao peso e para as dimensões da folha.

Nota: Observe os diagramas de dados e aplicativos fornecidos pelo fabricante do material de enchimento da 
janela (por exemplo, o fabricante do vidro).

Observe a diretiva VHBH „Especificações e informações sobre o produto e os responsabilidade "da Velbert 
Locks and Hardware Quality Association. Também tem deve ter em conta os documentos indicados nesta 
diretiva e as outras diretivas atuais. A diretiva VHBH está disponível na internet no seguinte endereço: 
http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp

Cumprimento destas especificações, especialmente as indicadas no diagrama de aplicação, também faz parte 
do uso pretendido. O fabricante não será responsável por danos de materiais ou pessoal causados pelo não 
cumprimento dessas especificações.

2.2 Redução do vidro CG [mm]
A redução do vidro CG depende do material utilizado na janela (madeira, PVC, alumínio ou combinações desses mate-
riais). Determinação da redução de cristal CG [mm] pode consultar cada material na figura a seguir.

Madeira
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2. Uso de Diagramas de Aplicativos

2.3 Peso do Perfil PG
O peso do perfil PG é o peso específico em quilogramas por metro linear do perfil da folha.
É calculado a partir do perfil da folha, dos bits de vidro, dos vedantes, dos reforços, etc.

2.4 Peso da Carga GG
O peso da carga GG em quilogramas por metro quadrado indica o peso específico da carga de uma janela O 
material de enchimento de uma janela pode ser de vidro ou de outro material utilizado na fabricação da mesma.
Os diagramas de aplicação representam curvas para os diferentes pesos específicos da enchimento GG, graças 
ás quais se pode determinar o peso da folha.

Cálculo do peso específico da carga GG para cargas de vidro
A seguir, mostramos como calcular aproximadamente o peso específico da carga GG para vidro:

Peso específico do material de enchimento GG = 2,5 x                     Espessura total do vidro (de todas as unidades 
de vidro) [mm]
 
Exemplo
Para vidros duplos, consistindo em 2 unidades de vidro com 6 mm de espessura cada, a espessura total do vidro 
é: 2 x 6 mm = 12 mm.
O peso específico da carga GG é calculado da seguinte forma:

Peso específico do material de enchimento GG = 2,5                    x 12 mm

Peso específico da carga GG = 30  

Pesos específicos da carga GG para diferentes espessuras totais do vidro

 

No diagrama de funções, a curva do peso de preenchimento corresponde ao peso específico 

máximo do enchimento, que pode ser usado para a ferragem correspondente! Não é permi-

tido usar um peso específico do preenchimento GG superior para a ferragem em questão!

Espessura do vidro* [mm] Peso específico do recheio [kg / m²]

* Espessura de todos os vidros somados

No caso de pesos específicos da carga GG, 

que estão entre os pesos da carga indica-

do no diagrama de aplicação, a curva de 

peso de preenchimento deve ser usada 

para peso específico do enchimento 

imediatamente superior
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2.5  Uso dos Diagramas de Aplicação
Requisitos para exemplos de uso:
O fabricante da janela deve verificar a fixação dos componentes de carga nas janelas de acordo com 

as diretivas TBDK com os valores do diagrama de aplicação.
A redução do vidro CG e o peso do perfil PG do sistema de janelas correspondem aos dados do 

diagrama do aplicativo.
A aplicação específica dos acessórios está incluída nas bases de verificação e cálculo do diagrama 

de aplicação.
Determinação do campo de aplicação, depende do peso específico da carga GG

Verifique o peso dos valores GG

Utilize a curva do peso do 
recheio para o peso específico do 
recheio determinado.

No caso de pesos específicos do 
recheio GG que se encontram entre 
os pesos do recheio indicado no 
diagrama de aplicação, deverá 
utilizar a curva do peso do recheio 
para o peso especifico superior.

Também são só consideradas 
dimensões de janelas que se 
encontram no espaço branco do 
lado esquerdo da respetiva curva 
do peso do recheio.

As dimensões das janelas que se 
encontram á direita da curva do 
peso do recheio não são admissíveis.
   

As áreas a cinzento indica as 
dimensões que não são admissí-
veis.
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2.6 Exemplos de Uso de Diagramas de Aplicação

2.6.1 Exemplo 1 - Determinação de possíveis larguras e alturas do rasgo da folha

Determinação de possíveis 
larguras LFR e altura AFR no rasgo 
de folha para um peso específico 
do total GG = 50 kg / m²:

As dimensões de folha, que 
estão no lado esquerdo da 
curva de peso para GG = 50 kg / 
m², são possíveis.

As dimensões de folha, que 
estão no lado direito da curva 
do peso para GG = 50 kg / m², 
não são admissível.

As medidas de referência AFR e LFR são usadas nos exemplos.

Nos diagramas de aplicação com medidas de referência LF e AF, o procedimento é 

análogo. 

AFR [mm]

LFR [mm]

2.6.2 Exemplo 2 - Peso específico máximo da carga GG
No diagrama de aplicação usado no exemplo acima, a curva de peso total com o peso específico do 
enchimento mais alto tem um valor de GG = 80 kg / m². Este valor é o peso específico máximo, que 
pode ser usado para esta ferragem. Não é permitido um peso superior GG, para esta ferragem.
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2.6.3 Exemplo 3 - Área permitida à esquerda da curva do peso máximo

Uma folha com os seguintes dados:

Largura do canal ferragem (rasgo)
LFR = 1200 mm
Altura do canal da ferragem (rasgo)
AFR = 1850 mm
Recheio: vidro temperado (ESG)
2 x 10 mm
» Peso específico do recheio
GG = 50 kg / m²:

As duas linhas
LFR = 1200 mm e AFR = 1850 mm  
cruzam à esquerda da curva o peso 
do recheio GG = 50 kg / m².

Os acessórios são admissíveis
para a folha.

AFR [mm]

LFR [mm]



Uma folha com os seguintes dados:

Largura do canal ferragem (rasgo)
LFR = 1050 mm
Altura do canal da ferragem (rasgo)
AFR = 2000 mm
Enchimento: vidro temperado (ESG)
2 x 10 mm
» Peso específico do recheio
GG = 50 kg / m²:

As duas linhas
LFR = 1050 mm e  AFR = 2000 mm 
cruzam à esquerda da curva o peso 
do recheio GG = 50 kg / m².

Os acessórios são admissíveis
para a folha.
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2.6.4 Exemplo 4 - Zona não admissível à direita da curva do peso máximo

AFR [mm]

LFR [mm]



Uma folha tem os seguintes dados:

Largura do canal ferragem (rasgo)
LFR = 1300 mm
Altura do canal da ferragem (rasgo)
AFR = 2200 mm

As duas linhas
LFR = 1300 mm e  AFR = 2200 mm 
cruzam na zona cinza superior, é 
inadmissível (área da folha > 2,6 m²).

Os acessórios são inadmissíveis 
para a folha (independentemente de 
peso específico do recheio GG).
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2.6.5 Exemplo 5 – As áreas na cor cinza que não são admissíveis 

AFR [mm]

LFR [mm]

Na zona inferior, área a cinza  
Uma folha tem os seguintes dados:

Largura do canal ferragem (rasgo)
LFR = 1100 mm
Altura do canal da ferragem (rasgo)
AFR = 700 mm

As duas linhas
LFR = 1310 mm e  AFR = 700 mm 
cruzam na zona cinza inferior é 
inadmissível (AFR/LFR > 1,4m²).

As ferragens são inadmissíveis 
para a folha (independentemente de 
peso específico do recheio GG). 



Uma folha tem os seguintes dados:

Largura do canal ferragem
LFR = 1200 mm
Altura do canal da ferragem
AFR = 2000 mm
» Peso específico do recheio
GG = 47 kg / m²:

No diagrama de aplicação não há 
curva para o próprio peso de 
recheio para o peso específico de 
recheio GG = 47 kg / m². Portanto, 
você deve trabalhar com a curva do 
peso do GG de recheio = 50 kg / m² 
imediatamente superior! 

As duas linhas LFR = 1200 mm e AFR 
= 2000 mm cruzam à direita da curva 
do peso de total GG = 50 kg / m². 

As ferragens não são admissíveis
para a folha.
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2.6.6 Exemplo 6 - Peso específico de recheio GG sem curva própria do peso da recheio

AFR [mm]

LFR [mm]

No diagrama de aplicação, não há curva de peso de recheio própria para o peso específico do recheio GG = 20 kg / m².
Por isso deve-se fazer com a curva de peso da carga GG = 38 kg / m² que é superior.

As duas linhas AFR = 1400 mm e LFR = 1800 mm cruzam à esquerda da curva de peso da recheio GG = 38 kg / m².

Os acessórios são admissíveis para a janela

O peso específico do recheio está abaixo do 
peso curva peso mínimo representado 
uma folha tem os seguintes dados:
Largura do canal ferragem (rasgo)
LFR = 1400 mm
Altura do canal da ferragem (rasgo)
AFR = 1800 mm
» Peso específico do recheio GG = 20 kg / m²:


