
MOLDURA ESTENDIDA

LINHA EVOLUTION / Ri

PARA

1. DESCRIÇÃO
A moldura estendida da Full Gauge Controls possibilita a instalação de controladores das linhas 

Evolution e Ri com medidas máximas de 76x34x77mm (medida de recorte de 71x29mm para 

instalação na moldura estendida) em variadas situações, pois dispensa precisão no recorte para 

embutir o instrumento. Permite a personalização através de um adesivo com a marca e contato 

da empresa, além de acompanhar dois interruptores de 10A (250 Vac) que podem acionar luz 

interna, cortina de ar, on/off do sistema ou ventilador.

DOBRADIÇA ABERTA

4. MONTAGEM DO CONTROLADOR NA MOLDURA ESTENDIDA 

Insira o controlador e as chaves laterais pela parte frontal da moldura e as travas laterais do 

controlador pela parte traseira, conforme ilustrado abaixo.

3. MARCAÇÃO PARA FURAÇÕES E FIXAÇÃO

Utilizando a moldura estendida, faça a marcação com um lápis para a furação e fixação nos pontos 

indicados. 

5. FIXAÇÃO NO PAINEL

Fixe a moldura estendida no local desejado com os parafusos que acompanham o produto.

Chaves seletoras
laterais

Travas laterais 

do controlador

Destaque as

peças frontais

DOBRADIÇA FECHADA

Após a fixação da moldura estendida com o produto, feche as dobradiças laterais, ocultando os 

parafusos.
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6. MOLDURA ESTENDIDA FIXADA

Abaixo a ilustração da moldura estendida fixada ao painel.

Controlador fixado
na moldura estendida
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INFORMAÇÕES AMBIENTAIS
Embalagem:
Os materiais utilizados nas embalagens dos produtos Full Gauge são 100% recicláveis. 
Procure fazer o descarte através de agentes recicladores especializados.

Produto:
Os componentes utilizados nos controladores Full Gauge podem ser reciclados e 
reaproveitados se forem desmontados por empresas especializadas. 

Descarte:
Não queime nem jogue em lixo doméstico os controladores que atingirem o fim de sua 
vida útil. Observe a legislação existente em sua região com relação à destinação do 
produto. Em caso de dúvidas entre em contato com a Full Gauge Controls.
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2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Moldura estendida

- 2 chaves ON/OFF

- 2 Parafusos M4 

2014
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45

Profundidade:8


