
อุปกรณ์เปิดระบบนิวเมติก

บานเปิดขึ้น พร้อมตัวปรับระดับการเบรค

For all profile types

เหมาะกับทุกโปรไฟล์

ด้วยอุปกรณ์ยกหน้าบานของเฮเฟเล่และจ�านวนบานพับ

ที่เหมาะสมกับความกว้างของหน้าบาน

ข้อแนะน�าในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งมือจับแยกต่างหาก

กรุณาระบุต�าแหน่งของมือจับ (โปรไฟล์แบบที่ 1 + 2)

หมายเหตุ

เหมาะกับทุกโปรไฟล์

หมายเหตุ

ส�าหรับโปรไฟล์เฟรม 55 มม.

Edge distance mm
ระยะห่างจากขอบ มม.

Cat. No.
รหัสสินค้า

37 373.66.612

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

 y ลักษณะการใช้งาน: ส�าหรับบานเปิดขึ้นไม้และบานเปิดขึ้นโครงอะลูมิเนียมและ

เหมาะกับการใช้เป็นบานพับข้อศอกส�าหรับบานเปิดลงด้วย

 y มุมเปิด: 90°

 y วัสดุ: ขาบานพับซิงค์อัลลอยด์, แป้นยึดบานเหล็ก

 y สี: นิกเกิ้ล

 y รูปแบบ: ระบบควบคุมการปิดอัตโนมัติ

 y ต�าแหน่งติดตั้ง: ทั้งซ้ายและขวา

Häfele’s special parts to support lift-up flap doors -

an appropriate quantity of hinges will be included in accordance 

with the door width.

Order reference

Please order handles seperately. 

Select the handles position for the glass drilling. (Profile type 1 + 2)

Note

For all profile types

Note

For profile frame 55 mm

Pneumatic support

Lid stays with adjustable breaking effect

Packing: 1 pc.

Packing: 1 pc.

• Area of application: For wooden flaps and flaps with aluminium       

frame, also suitable as flap stay

• Opening angle: 90° 

• Material: Zinc alloy lid, steel mounting bracket

• Finish: Nickel plated

• Version: With self-closing function

• Mounting: For left and right hand use

อุปกรณ์บานยกพร้อมระบบเปิดปิดแบบนุ่มนวล
GAS FILLED LID STAY with soft-close mechanism

Force N
แรงนิวตัน

Cat. No.
รหัสสินค้า

60 373.82.001

80 373.82.002

100 373.82.003

120 373.82.004

150 373.82.005
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หมายเหตุ

ส�าหรับโปรไฟล์แบบที่ 1 + 2

การปรับการใช้งาน

ตารางหน่วยวัดตัวอย่าง ส�าหรับน�้าหนักสูงสุดของบาน

 y ลักษณะการใช้งาน: ติดตั้งเพลทยึดเข้ากับโครงอะลูมิเนียม

 y มุมเปิด: 90° หรือ 100° 

 y วัสดุ: อุปกรณ์เหล็ก, ฝาปิดพลาสติก

 y สี: อุปกรณ์สีนิกเกิ้ล

 y การติดตั้ง: อุปกรณ์ติดตั้งด้วยสกรูหน้าบานไม่ต้องใช้เครื่องมือ 

(ระบบคลิปหนีบ) ติดตั้งอิสระกับแป้นยึดบานไม่ต้องใช้บานพับ

 y คณุสมบตั:ิ ไม่จ�าเป็นต้องใช้บานพบัลอ็คต�าแหน่งหน้าบานได้ทกุจดุ

พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Sample measurement table for max. flap weight

Note

For profile type 1 + 2

Packing: 1 pc.

ปรับในแนวระนาบ +1/-1.5

ปรับน�้าหนักในการเปิด

ปรับสูงต�่า +1/-1.5

ปรับในแนวดิ่ง

Side adjustment +1/-1.5

Holding power adjustment

Height adjustment +1/-1.5

Tilt adjustment

• Area of application: For wooden flaps and flaps with 

 aluminium frame

• Opening angle: 90° or 100°

• Material: Steel fitting, plastic cover cap

• Finish: Fitting nickel plated, cover cap grey, RAL 9006

• Installation: Fitting for screw fixing, flap without tools 

 (clip system) onto pre-mounted mounting bracket

• Features: Hinges not required, flap locks in any position, 

 with soft close function

Adjustment facility

ชุดอุปกรณ์ Free 3677 ส�าหรับบานเปิดบานเดี่ยว
FREE 3677 COMPLETE SET for one-piece flaps

Model
รุ่น

Opening angle 90o

มุมเปิด 90 องศา
Opening angle 100o

มุมเปิด 100 องศา

A 372.91.521 372.91.511

B 372.91.522 372.91.512

C 372.91.523 372.91.513

D 372.91.524 372.91.514

E 372.91.525 372.91.515

F 372.91.526 372.91.516
Model

รุ่น
A B C D E F

Flap height 
mm

ความสูงบาน 
มม.

Flap weight 
kg

น�้าหนักบาน 
กก.

    0–250 2.4–4.0 4.6–8.2 7.0–12.0 9.4–16.4 – – 
251–400 1.5–2.5 3.0–5.0 4.4–7.6 5.9–10.2 8.7–14.1 –
401–500 – 2.3–4.1 3.5–6.1 4.7–8.2 7.0–11.3 10.4–14.4
501–600 – – – 3.9–6.8 5.8–9.4   8.6–12.0
601–700 – – – 3.3–5.8 5.0–8.1   7.4–10.2
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ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

ล็อคเฟอร์นิเจอร์รุ่น EFL 3 และ EFL 3C

 y การใช้งาน: อุปกรณ์ส�าหรับติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์ภายใน เช่น ประตูบานเลื่อน 

ประตูบานเปิด และชุดลิ้นชัก

 y รูปแบบ: ระบบล็อคด้วยไฟฟ้า พร้อมเพลทล็อค

 y การท�างาน:

        - ล็อคอัตโนมัติหลังจากปลดล็อคด้วยคีย์การ์ด 3 วินาที

        - สามารถแสดงสถานะประตู (ล็อค / ปลดล็อค)

        - สามารถเลือกการท�างานเป็นแบบสลับระหว่างล็อค/ปลดล็อคค้าง

 y วัสดุ: ซิงค์อัลลอยด์

 y สี: นิกเกิ้ล 

 y ข้อมูลทางเทคนิค:

        - แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์

        - ปริมาณกระแสไฟที่ใช้ขณะท�างานปกติไม่เกิน 10 มิลลิแอมป์

        - ปริมาณกระแสไฟที่ใช้ขณะเปลี่ยนระหว่างล็อค/ปลดล็อค  100 มิลลิแอมป์เป็น 

          เวลา 40 มิลลิวินาที

        - ทนต่อแรงดึง 1,000 นิวตัน

 y ความกว้าางประตู: อย่างน้อย 200 มิลลิเมตร 

 y อุณหภูมิในการท�างาน: 0-50°C

 y มีสวิทซ์แจ้งสถานะประตูภายในล็อคเฟอร์นิเจอร์ (EFL 3C)

 y การล็อคด้วยไฟฟ้า ปฏิกิริยาแม่เหล็กไม่มีผลกระทบ

 y รูปทรงเรียบบาง

ข้อแนะน�าในการสั่งซื้อ

ก่อนการสั่งซื้อ กรุณาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ

• Optional, integrated contact for door status signal (EFL 3C)

• Electric locking, magnetic interactions cannot take place

• Flat design

Order reference

Before place an order, please kindly consult our specialist.

• Area of application: Installation equipment for interior furniture such as 

sliding doors, swing doors and drawers

• Version: Electronic furniture lock system with strike crossway

• Functionality: 

        - Automatically locks after 3 seconds presenting an authorized key

        - Show the door status (Locked/Unlocked)

        - Optional deadbolt function can be set

• Material: Body and locking bolt zinc alloy

• Finish: Body and locking bolt nickel plated

• Technical data: 

        - 12 V DC, Voltage supply 

        - Maximum 10 mA, Continuous current consumption

        - 100 mA/40 ms, current consumption unlocking/locking

        - 1,000N, Tensile load

• Door width: At least 200 mm

• Operating temperature: 0–50 °C

Packing: 1 pc.

EFL 3 & EFL 3C FURNITURE LOCKS

Cat. No.
รหัสสินค้า

EFL 3 Furniture lock

ล็อคเฟอร์นิเจอร์รุ่น EFL3
237.59.000

EFL 3C Furniture lock

ล็อคเฟอร์นิเจอร์รุ่น EFL3C
237.59.001

FT 200 Furniture terminal

ชุคควบคุมเฟอร์นิเจอร์รุ่น FT 200
237.59.010

FT 200 CAP Furniture terminal 

ชุคควบคุมเฟอร์นิเจอร์รุ่น FT 200 CAP
237.59.011
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