
Agility

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO



Desnivelado

1. Como fazer o cálculo e como nivelar o móvel?

O cálculo para a altura da porta deve ser

feito da seguinte maneira:

Altura da Porta = Vão do móvel - 53mm

Importante: Verificar se o peso da

porta não é maior do que 35 Kg

Correto

Empenado

A estruturação do móvel deve estar

firme para não comprometer o

funcionamento do sistema.

x - 53mm
KG
35



2. Devem ser utilizados TODOS parafusos de fixação?

Importante: A falta de parafusos pode comprometer o funcionamento do sistema.

Guia Amortecedor e Freio

Obs.: para o deslizador verificar o manual de

instalação.



3. Posso fixar o freio e o amortecedor diretamente no trilho?

Importante: Para evitar dano no sistema utilize adequadamente os parafusos e as

chapas de fixação que acompanham o kit.

Antes de ser fixado o freio e o amortecedor prenda as chapas de fixação, nas peças

após insira-as nos trilhos.   

Certo

(chapa e parafuso que acompanham no kit)

Errado

(usar outro tipo de parafuso)



4. Como instalar e ajustar o amortecedor e o freio?

É preciso encaixar as chapas de fixação

e após posicioná-las nos trilhos fazendo

os ajustes necessários.

Freio

Amortecedor

Prática regulagem após a instalação



5. Como deve ser feita a instalação dos trilhos?

Deve ser observado se não existe sujeira nos

trilhos, pois essas impedem o bom 

funcionamento do sistema.

Formas de fixação dos trilhos.

Obs.: os trilhos inferiores podem

ser fixados com parafusos ou 

fita dupla face.

Duplos Individuais

Superior

Inferior



6. Qual é a distância entre o guia e a lateral da porta?

Guia (vista frontal)
134mm

Obs.: para o deslizador inferior verificar as medidas conforme o manual de instalação.



7. Como deve estar o guia na hora da instalação?

O guia deve estar na regulagem MÍNIMA antes de ser instalado no trilho.

Guia (regulagem máxima)Guia (regulagem mínima)



8. Qual a forma correta de ajustar o limitador de altura?

Após a instalação, deve ser feita a regulagem do limitador de altura do guia,

deixando um espaço na parte superior do trilho para que a porta não descarrile.



9. Como o amortecedor deve estar na hora da instalação?

O amortecedor deve estar acionado

para que a porta seja puxada por ele.

Desacionado (Errado)

Acionado (Certo)

Certo

Errado

O pescador deve estar na altura adequada

para que o amortecedor seja acionado.



10. As portas empenaram o que devo fazer?

Importante: É aconselhável a utilização dos

desempenadores para que este sistema

funcione adequadamente.

Obs.: são necessário 02 desempenadores para cada porta.

DP 90 DP 100/101 DP 102

Algumas sugestões de desempenadores da Rometal:



11. Quais são os deslizadores que posso usar com esse
sistema, como acionar a mola?

RO 45 RO 46 RO 47 

RO 53 RO 65 

(Embutido) (Embutido) (Embutido)

(Sobreposto) (Sobreposto)
Importante: após a

instalação acione a

mola para impedir o

descarrilamento da porta.



12. Onde é feita a regulagem do sistema?

RO 45 RO 46 RO 47 

RO 53 RO 65 

(Embutido) (Embutido) (Embutido)

(Sobreposto) (Sobreposto) Importante: após a

instalação é necessário

fazer o ajuste do deslizador

para regular a altura da porta.
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