
 



 

 

Instrução para instalação da barra anti-pânico dupla 
  

          01)  Fixar contra testa na folha fixa (altura de 0,90 a 1,00 metro) 
  02)  Posicionar e fixar suporte com lingüeta da folha de 01º abertura  e fixa-la na posição de travamento 

03)  Fixar cantoneira no batente na parte superior 

 04)  Fixar caixinha c/ lingüeta superior e inferior na folha fixa 

 05)  Marcar furação e regular o cabo de aço no mecanismo do suporte da barra anti-pânico 

 06)  Medir o tubo oblongo aproximadamente a largura da porta ou folha e corta-lo se necessário 

 07)  Fixar suportes  laterais da barra anti-pânico c/ +/-50mm de distancia do batente pelo lado interno 

08)  Medir perfil em “U” , corta-lo e fixa-lo sobre os cabos de aço na posição vertical     

 

          Utilizar broca aço rápido 3,5 e parafusos 4,2 auto atarraxante 

   

          

          
Instrução para instalação da barra anti-pânico simples c/ puxador e botão pelo lado externo 

          01)  Fixar contra testa do batente (altura de 0,90 a 1,00 metro) 

  02)  Posicionar o suporte com lingüeta da folha   na posição de travamento no contra testa. 

  03)  Medir o tubo oblongo aproximadamente a largura da porta ou folha e corta-lo se necessário 

  04)  Fixar suporte  lateral s/ lingüeta  da barra anti-pânico c/ +/-50mm de distancia do batente pelo lado 
interno 

  05)  Posicionar a chapa do puxador com chave ou botão de acordo  c/ furação existente do suporte c/ lingüeta 
( 04 furos) 

  06)  Fazer marcação da furação passante  na porta (03 novos furos)   

  07)  Utilizar broca de 10mm nos 02 furos das extermidades e broca de 20mm no furo do centro 

  08)  Encaixar o puxador pelo lado externo nesta nova furação e parafusar a chapa nos pinos do puxador  c/ 
rosca (extermidades) 

  09)   Posicionar e  fixar o suporte com lingüeta e parafusa-lo na porta.   

  
          Utilizar broca aço rápido 3,5 e parafusos 4,2 auto atarraxante 

   

          

          
Instrução para instalação da barra anti-pânico simples CEGA 

 

          01)Fixar contra testa do batente (altura de 0,90 a 1,00 metro) 
  02)Posicionar e fixar o suporte com lingüeta da folha   na posição de travamento no contra testa. 
  03)Medir o tubo oblongo aproximadamente a largura da porta ou folha e corta-lo se necessário 
  04)Fixar suporte  lateral s/ lingüeta  da barra anti-pânico c/ +/-50mm de distancia do batente pelo lado interno 
  

          Utilizar broca aço rápido 3,5 e parafusos 4,2 auto atarraxante 
    


