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Cremona central, vertical
AFR Pletina PF AM

820- 995 465 1 440
996-1120 590 1 440

1121-1370 840 1 500
1371-1620 1090 1 600
1621-1870 1340 2 600
1621-1870 1340 2 980
1871-2120 1590 2 980
2121-2370 1840 2 980

AFR= Altura do canal da ferragem
PF= Ponto de fecho
AM= Altura da manete

Nº13

Nº13

PASSO 3:
Na parte superior da folha onde os compassos irão trabalhar, será necessário cortar o vedante para que os compassos tenham uma 
melhor fixação à folha

PASSO 1:
Rasgo para manete:
A altura da manete vem descrita no lado direito dos desenhos técnicos (045817 - pág. 1). Indica a peça Nº20 e depende da altura do 
canal da ferragem AFR. Os furos ( 6 de rasgo  7 e 4 mm). Vem indicado no desenhos (pág. 7).
NOTA: A manete  sem cilindro contém uma bitola em cartão.

PASSO 2 (utilizar na manete sem cilindro):
Colocar os parafusos Nº 13 ( ver desenho acima) pelo interior da aba do perfil para que assim a manete possa ser montada.

Man/ Man com PZ

Entrada 30 o 40

Manete int. com PZ

Instruções de montagem ( FOLHA )
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PASSO 4:
Colocar as transmissões de ângulo, tendo em 
conta que os pontos de fecho ficam na parte 
vertical da follha, e que a transmissão tem um 
peça curva que fica sempre no LADO CON-
TRÁRIO DA MANETE ( ver desenho abaixo)

Transmissão inferior lado 
contrário da manete

PASSO 6:
Colocamos as cremonas que unem as transmissões de ângulo. Atenção à sua posição de montagem:
 • A cremona vertical do lado da manete, é cortada na parte superior.
 • A cremona vertical do lado contrário da manete, é cortada na parte inferior.
 • A cremona horizontal superior, é cortada no lado contrário da manete.
 • A cremona horizontal inferior, é cortada no lado da manete.

PASSO 7:
Colocamos a manete, mas antes apertamos a peça Nº 15 com os parafusos Nº 16 à cremona vertical.

PASSO 5:
Pomos os pontos de fecho das transmissões de ângulo nas suas posições de montagem:
 • Transmissões do lado da manete para cima ( ver desenho)
 • Transmissões do lado contrário da manete para baixo ( ver desenho)
 

Instruções de montagem ( FOLHA )
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PASSO 8:
Colocar os carros a 5 mm de cada lateral do aro (o mesmo carro pode servir de bitola para fazer a marcação dos parafusos) e, em 
seguida, a peça plástica nº 19 no meio da folha entre eles. Atenção aos parafusos de fixação, utilizar parafusos de reforço com uma 
cabeça maior, para que o ferragem suporte o peso máximo ( Parafusos: E-12562-47-0-1)

PASSO 9:
Cortamos o varão de 10 mm de diâmetro com as marcações que estão cravadas no carro na forma de uma escala com o número 10. 
O carro traseiro é o primeiro a ser fixado e só depois é que fixamos o carro dianteiro para que estes estejam a mesma altura. Para 
uma melhor fixação, aconselhamos um pequeno furo no varão antes de apertar o parafuso de fixação do mesmo.

PASSO 10:
Cortamos a capa de aluminio que cobre os carros e depois aplicamos as capas laterais para que estejam cobertas. A folha está ter-
minada, agora começamos com as marcações do aro.

Instruções de montagem ( FOLHA )
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PASSO 11:
A guia inferior é cortada com o respectivo com-
primento e aparafusada a 13 mm do interior do 
aro. A dimensão da sobreposição da folha (ge-
ralmente 8 mm) mais 5 mm e é medida a partir 
da borda inferior para dentro do aro.

PASSO 12:
A guia superior tem como comprimento, a lar-
gura interna do aro mais 10 mm (assumindo 
uma sobreposição de folha de 8 mm), uma vez 
colocada as tampas laterais, esta fica nivelada 
com a folha fechada. A guia superior deverá 
ser colocada a 18 mm do interior do aro, medi-
dos a partir da borda interna do aro.

PASSO 13:
As peças que controlam o deslizamento da folha devem ser colocados na guia superior pelo lado da manete, primeira peça a ser 
inserida tem um orificio onde os compassos irão “clipar”.
NOTA: Para corredoras-paralelas altas e estreitas, recomendamos colocar o batente superior Nº44 para que a folha não “rode”. 
Coloca-se à frente da peça de deslizamento, no lado da manete.

O carril tem de ser calçado em todo o seu comprimento

Instruções de montagem ( ARO )
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PASSO 14:
Coloca-se na guia inferior, a peça Nº3, a 12 mm do interior do aro, conforme mostrado no desenho ( ver desenho abaixo). A medida 
é aproximada. Verifique se a folha está centrada e distribuída com 12 mm para cada lado (a folha sobreposta a 8 mm em cada lado 
do aro com uma aba de 20 mm).
No lado oposto, coloca-se o batente a gosto do montador.

Interior do aro

Montagem do batente

PASSO 15:
Colocação do elementos de fecho segundo os esquemas páginas 7 e 8.

Instruções de montagem ( ARO )
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Posição dos elementos de fecho para corredora-paralela GU-966 Mz (sem compasso adicional)

* = Peça opcional para guia superior

* = Peça opcional para guia superior

Instruções de montagem ( ARO )
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Posição dos elementos de fecho para corredora-paralela GU-966 Mz ( com compasso adicional)

* = Peça opcional para guia superior

* = Peça opcional para guia superior

Instruções de montagem ( ARO )
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Afinação final.
Recomendamos que depois da folha estar devidamente montada e o aro instalado em obra.

Carros podem ser ajustados em altura 

a partir da sua posição, subindo mais 

4 mm ou abaixando menos 1 mm

Deslizante
(corredora em linha, elevadoras e paralelas)

Afinação final.
Recomendamos que depois da folha estar devidamente montada e o aro instalado em obra.

Verificar que está bem colocado

Bloqueio de eixo do compasso com chave Allen 4.
Para verificar a segurança do encravamento, puxar com 
força o braço de compasso

Cravado

Descravado

Colocação da folha no aro
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Sistema contra fecho indesejado
Este sistema impede que se a folha em posição de oscilo-batente se feche, isso é útil, para não ficar trancado no terraço ou numa 
varanda, por exemplo, se uma criança empurrá-la, esta não se fecha.

Instruções de uso
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Necessidade de Manutenção
Em primeiro lugar, devemos partir do principio que a ferragem é uma peça metálica que é submetida a esforços. 
Para garantir o funcionamento correcto dos seus componentes, a ferragem da CRUZFER  está homologada com selo RAL, reconhe-
cido internacionalmente pela sua exigência técnica e resistencia mecânica.
No entanto, todas as janelas sofrem, como o resto dos elementos da obra, um desgaste normal com o passar do tempo e pelo seu uso 
diário. Por isso, a suavidade do movimento e a duração do tempo de vida da janela, depende sobretudo do cuidado que devemos ter.
O desgaste mecânico produzido pelo passar do tempo, as ferragens, como peças metálicas que são, estão expostas às condições ambien-
tais, pelo qual, para a sua correcta conservação, é necessário cuidar também dos possiveis danos que a corrosão poderá fazer na ferragem.
Por todas estas razões, para um funcionamento correcto e utilização da ferragem, é necessário um cuidado minimo por parte do usuário.

Instruções de Manutenção
1- Manutenção mecânica. A manutenção é aconselhada pelo menos uma vez por ano, constituido pelos seguintes passos:
 • Limpeza e lubrificação das peças moveis ( ver desenho abaixo)
 • Usar lubrificante (contactar departamento técnico da CRUZFER)
 • Reapertar os parafusos da manete
2- Manutenção corrosiva. Para esta manutenção, o fabricante aconselha utilizar na ferragem o spray anticorrosivo “CORTEC” 
( Ref. 9-50910-00-0-0) pelo menos uma vez por ano, sendo aconselhado aplicar com mais regularidade em zonas de salinidade extrema.
3- Não utilizar na limpeza das ferragens produtos alcalinos ou ácidos.

NOTA: Desenhos meramente ilustrativos

Lubrifique os pontos de fecho e as peças 
que fazem o movimento da janela com um 
lubrificante sem ácidos

Instruções de Manutenção
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