
MOTORES DE BATENTE

Pirilampo

Central

Botão Pressão

Folha 2

Folha 1

FORZA24-300/FORZA24-320/FORZA24-350/FORZA24-500

TENSÃO 24V DC 

PARA USO RESIDENCIAL 
MANUAL DE UTILIZADOR  (REV1.2PT) 





FORZA24-300/FORZA24-320/FORZA24-350/FORZA24-500 1

Í n d i c e
Informações

1. Descrição do Produto e Aplicações
1.1 Aplicações
1.2 Descrição do Automatismo
1.3 Descrição dos Dispositivos
1.3.1 FORZA24-300/FORZA24-320/FORZA24-350/

 FORZA24-500 - Motores Eletromecânicos
1.3.2 Central
1.3.3 Fotocélulas
1.3.4 Comandos Rádio-Transmissores
1.3.5 Pirilampo
1.3.6 Seletor de Chave
1.3.7 Botão de Pressão
1.3.8 Eletrofechadura e Batente

2. Instalação
2.1 Notas de Montagem
2.1.1 Ferramentas para Instalação
2.1.2 Diagramas dos Motores, Componentes
             e da sua Instalação
2.2 Ligação à Alimentação
2.2.1 Notas de Segurança
2.3 Instalação
2.3.1 Preparação para a Instalação dos Motores
2.3.2 Instalação dos Motores 
2.3.3 Instalação do Seletor de Chave 
2.3.4 Instalação do Botão de Pressão 
2.3.5 Instalação do Pirilampo 
2.3.6 Instalação das Fotocélulas 
2.3.7 Instalação da Eletrofechadura e do Batente

3. Central

4. Definições

4.1 Configuração do Dip-Switch SW1

4.1.1      Modo de Abrandamento (1. Slow)

4.1.2      Ajuste de Sobrecarga (2. Over_C1

              e 3. Over_C2)

4.1.3      Ajuste do Fecho Automático (4. Auto_C1,

5. Auto_C2 e 6. Auto_C3)

4.1.4      Ajuste do Modo Pedonal (7. P_Mode)

4.1.5      Ajuste do Pirilampo (8. Light)

4.2        Configuração do Dip-Switch SW2

4.2.1     Ajuste das Fotocélulas (1. Photo1, 2. Photo2)

4.2.2     Retardamento no Modo de 2 Folhas

             (3. Delay1, 4. Delay2)

4.2.3     Ajuste de Eletrofechadura (5. Latch)

4.2.4     Ajuste de Velocidade de Abrandamento dos

             Motores (6. D_Speed)

4.2.5     Ajuste da Velocidade dos Motores

             (7. O_Speed)

4.2.6     Ajuste de Modo de 1 Folha ou 2 Folhas 

             (8. D/S_Set)

4.3 Indicadores LED

4.4 Processo de Programação dos Comandos

4.5 Processo de Programação das Folhas

4.6 Operação do Portão (Opcional)

4.7 Lógica de Movimentos do Portão

4.8 Operação Avançada dos Comandos

5. Resolução de Problemas

6. Características Técnicas

6.1 FORZA24-300

6.2 FORZA24-320

6.3 FORZA24-350

6.4 FORZA24-500

6.5 Central

6.6 Fotocélulas

6.7 Seletor de Chave

6.8 Botão de Pressão

6.9 Pirilampo

6.10 Comando Rádio-Frequência

6.11 Eletrofechadura

7. Anexos
7.1 Declaração de Conformidade CE

2

3
3
3
3

4
4
4
4
5
5
5
5

5
5
6

6
6
6
7
7
9

11
12
12
13
14

16

18
18
18
18

18

19
19

19
19
20

20
20

20

20

20
21
21
22
22
22

22

23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24

25
25



FORZA24-300/FORZA24-320/FORZA24-350/FORZA24-5002

Avisos

Por favor leia este manual de instruções com atenção antes 
de proceder à instalação do automatismo de portão.
Este manual é indicado principalmente para instaladores 
qualificados. O seu fornecedor não pode ser 
responsabilizado pela instalação inadequada e pela 
inobservância das regras de instalações elétricas e de 
construção civil.
Guarde todos os componentes do seu Kit FORZA24-300 / 
FORZA24-320 / FORZA24-350 / FORZA24-500 e este 
manual para consulta futura.

● Neste manual, por favor preste atenção especial ao
conteúdo assinalado com o símbolo:

● Esteja ciente dos perigos que possam existir nos
procedimentos de instalação e de operação dos sistemas
de automatismos de portões. Além disso, a instalação
deve ser efectuada em conformidade com os padrões e
as legislações locais.

● Se o sistema for corretamente instalado e usado
seguindo essas regras, é-lhe garantido um alto nível de
segurança.

● Tenha a certeza de que os portões movimentam-se bem
antes de instalar o automatismo de portão. Confirme
também que os portões adequam-se à aplicação do
automatismo.

● Não permita que as crianças usem ou brinquem com o
sistema de automatismo de portão.

● Não atravesse o portão enquanto o mesmo estiver em
movimento.

● Por favor mantenha os dispositivos de controlo do
automatismo longe de crianças, para evitar que o portão
seja acionado acidentalmente.

● Não modifique qualquer dos componentes deste
automatismo, excepto o que seja mencionado neste
manual.

● Não tente abrir ou fechar manualmente as folhas do
portão sem desbloquear os motores.

● Se existir alguma dificuldade que não possa ser
resolvida e não esteja mencionada neste manual, por
favor entre em contacto com alguém especializado na
matéria.

● Não use o automatismo sem primeiro ter lido todos os
procedimentos e instruções constantes neste manual.

● Teste o automatismo numa base semanal e peça a
alguém qualificado para fazer uma vistoria e
manutenção ao sistema a cada 6 meses.

● Coloque sinalética adequada (se necessário) em
ambos os lados do portão para avisar as pessoas do
perigo potencial existente em redor do automatismo.

NOTA:
As imagens que costam neste manual são meramente ilustrativas. Poderão não corresponder ao produto real.
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1.1 Aplicações

1.2 Descrição do Automatismo

FORZA24-300/FORZA24-320/FORZA24-350/FORZA24-500 aplica-se à automatização residencial de portões de 1 ou 2 folhas.
FORZA24-300/FORZA24-320/FORZA24-350/FORZA24-500 pode ser operado com eletricidade da rede. O uso das baterias de
backup fornecidas deve ser exclusivo para situações de emergência (falha de energia da rede) e nunca para uma utilização
normal. Nas emergências os motores podem ser desbloqueados e as folhas movidas manualmente.

O seguinte diagrama mostra uma instalação típica do FORZA24-300/FORZA24-320/FORZA24-350/FORZA24-500, descrevendo 
os termos e os acessórios que compõe o kit de automatismo de portões de batente:

1.3 Descrição dos Dispositivos

A

B
C D

E

FORZA24-300/FORZA24-320/FORZA24-350/FORZA24-500 inclui os acessórios descritos na Figura 2. Por favor 
verifique que os acessórios correspondem aos descritos neste manual.
Atenção: Alguns acessórios do FORZA24-300/FORZA24-320/FORZA24-350/FORZA24-500 não estão incluídos 
e deverão ser encomendados à parte ao seu fornecedor.

A) 2 motores FORZA24-300/FORZA24-320/FORZA24-350/FORZA24-500

    eletromecânicos com suportes de montagem.

B) 2 chaves de desbloqueio

C) 1 par de fotocélulas

D) 2 comandos rádio-transmissores

E) 1 seletor de chave (opcional) A E F

F) 1 botão de pressão (opcional)

G) 1 pirilampo (opcional)

I) 1 eletrofechadura (opcional)

J) 1 batente (opcional)

K) diversos: parafusos, porcas, etc.     

Ver Tabelas 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Figura 2

Figura 1

1) Descrição do Produto e Aplicações

F

G H

I J

K

I

J

F

E

C

H

G

AA

H) 1 central
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1.3.1 Motores Eletromecânicos FORZA24-300/FORZA24-320/FORZA24-350/
         FORZA24-500
FORZA24-300/FORZA24-320/FORZA24-350/FORZA24-500 consiste 
numa engrenagem, num sem-fim e num motor 24V de corrente contínua.  
Quando existir uma falha de corrente elétrica,  a  engrenagem do 
motor pode ser desbloqueada manualmente recorrendo às chaves 
especiais para o efeito.

O motor é instalado através de dois suportes nas extremidades que 
depois têm a furação para o segurar na parede e no portão.

1.3.2 Central

2pcs

2pcs

4pcs

4pcs

4pcs

2pcs 

2pcs

2pcs 

2pcs

2pcs

4pcs

4pcs

4pcs

2pcs 

2pcs

2pcs 

2pcs

4pcs

4pcs

4pcs

2pcs

0

2pcs

2pcs 

2pcs

2pcs

4pcs

4pcs

4pcs

2pcs 

2pcs

2pcs 

Suporte frontal

Suporte traseiro

Outros suportes

Parafuso Hex. M8*25L

Porca segurança M8

Parafuso Hex. M12*25L

Porca segurança M12

Chave de Desbloqueio

Tabela 1: Lista de peças FORZA24-300 FORZA24-320 FORZA24-350 FORZA24-500

Parafuso 5*30
Bucha de Nylon

4 pcs
4 pcs

Tabela 2: Lista de peças para a Central

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

1.3.3 Fotocélulas
As fotocélulas devem ser instaladas numa parede ou suporte equivalente e 
ligadas à central. A função das fotocélulas é detetar obstáculos que se 
atravessem no feixe de luz infravermelha entre a fotocélula transmissora (TX) e 
a recetora (RX). Estes dispositivos são usados para fins de segurança dos 
utilizadores.

1.3.4 Comandos Rádio-Transmissores
Os comandos rádio-transmissores são usados para controlar à distância o 
movimento do portão automatizado. Para usar um comando, pressione um botão 
dele por  cerca de 1 segundo.  Por norma o  botão (1) executa “abrir-parar-
fechar” e o botão (2) controla a abertura pedonal. No entanto essa definição pode 
ser alterada como descrito mais à frente neste manual.

1)FORZA24-300 2)FORZA24-320

3)FORZA24-350

4)FORZA24-500

5)Chave Desbloqueio

A central consiste num painel de controlo com recetor incorporado, um 
transformador e duas baterias de emergência.
Providencia o funcionamento automatizado dos motores de batente e 
respetivos acessórios dos kits 
FORZA24-300/FORZA24-320/FORZA24-350/FORZA24-500.

TX

RX

Quant.
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Parafuso 3*20
Bucha de Nylon

3 pcs
3 pcs

Tabela 3: Lista de peças do pirilampo Quant.

Parafuso 3*20
Bucha de Nylon

3 pcs
3 pcs

Tabela 5: Lista de peças do botão de pressão

Parafuso 3*20
Bucha de Nylon
Chave

3 pcs
3 pcs
2 pcs

Tabela 4: Lista de peças do seletor de chave

Figura 7

Figura 8

Figura 9

1.3.5 Pirilampo (Opcional)
O pirilampo é controlado diretamente pela central e pisca para 
assinalar o movimento do portão. 
O pirilampo pára de piscar quando o portão termina o 
movimento de abertura ou fecho.

1.3.6 Seletor de Chave (Opcional)
O seletor de chave é usado para abrir o portão do exterior sem 
recurso ao comando rádio-transmissor. Este seletor funciona 
através de chaves que são fornecidas em conjunto.

1.3.7 Botão de Pressão (Opcional)
O botão de pressão é usado para abrir o portão no interior 
sem recurso aos comandos via rádio.

2.1 Notas de Montagem
Os motores FORZA24-300/FORZA24-320/FORZA24-350/FORZA24-500 são aplicáveis a folhas de 2.5/3.0/3.0/4.0m de largura e
300/250/350/500kg de peso, respetivamente. A abertura faz-se até 120º e são automatismos primariamente para uso residencial.
ATENÇÃO: O desempenho é afectado por factores como tamanho/peso das folhas e por condições climatéricas.

2) Instalação:

Parafuso sextavado M8*25L
Porca de segurança M8
Chave

3 pcs
3 pcs
2 pcs

Tabela 6: Lista de peças da eletrofechadura

Figura 101.3.8 Eletrofechadura e Batente (Opcionais)
A eletrofechadura é usada para trancar o portão. Deve ser instalada na folha 
principal (a que abre primeiro e fecha por último). Neste caso tem de ser aplicado 
um batente adequado ao funcionamento da eletrofechadura, como demonstra a 
figura 10. A eletrofechadura dispõe de um sistema de desbloqueio de emergência 
por chave para quando falhe a energia.

Quant.

Quant.

Quant.
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Figura 11

Figura 12

2.1.1 Ferramentas para Instalação
Por favor tenha a certeza que todas as ferramentas e cabos utilizados cumprem com os regulamentos industriais de segurança 
antes de efetuar a instalação. Por favor observe a Figura 11.

O procedimento de instalação do kit FORZA24-300/FORZA24-320/FORZA24-350/FORZA24-500 poderá ser ajustado consoante 
a disponibilidade dos acessórios a serem incluídos. O diagrama de ligações encontra-se na Figura 12.
Não são fornecidos cabos para ligação dos acessórios incluídos nos kit FORZA24-300 / FORZA24-320 / FORZA24-350 / 
FORZA24-500.

2.1.2 Diagramas dos Motores, Componentes e da sua Instalação

Na instalação do kit FORZA24-300/FORZA24-320/FORZA24-350/FORZA24-500 é necessário ligar por cada motor dois fios 
principais, que trabalham com uma tensão (Volts) baixa. Não são por isso necessárias medidas extraordinárias no que respeita 
à segurança. No entanto, recomenda-se ao instalador que leia todo o manual de instruções previamente à instalação. Depois de 
conhecer todos os acessórios a serem montados, é preferível começar primeiro pela passagem dos cabos e tratar das suas 
condutas para prevenir que os mesmos se partam ou fiquem danificados nas etapas seguintes.

2.2 Ligação à Alimentação

1. A instalação dos cabos de alimentação da central e motores deve ser efetuada por um eletricista profissional
qualificado.

2. Os cabos de alimentação devem ter circuitos de proteção contra curto-circuito (disjuntores diferenciais) e devem
estar isolados da água. Por favor tenha a certeza de desligar a energia antes de proceder à instalação ou
manutenção do sistema.

2.2.1 Notas de Segurança
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Por favor verifique os seguintes itens antes de prosseguir com a instalação:

Figura 13

Figura 14  (Vista Superior)

2.3.1 Preparação para a Instalação dos Motores
2.3 Instalação

O kit FORZA24-300/FORZA24-350/FORZA24-500 não é aplicável a portões com deficiências de construção, de estrutura 
insegura ou com falta de manutenção.

1). Certifique-se que o peso e dimensões do portão estão de acordo com os limites do kit FORZA24-300 /
     FORZA24-320 / FORZA24-350 / FORZA24-500. Não instale se o portão não cumprir com esses requisitos.
2). Assegure-se que a estrutura do portão é adequada para aplicar uma automatização.
3). Tenha a certeza que a(s) folha(s) do portão se move(m) facilmente tanto no curso de abertura como do fecho.
4). Verifique que o portão está nivelado com o plano horizontal e que não descai para o lado em qualquer posição.
5). Observe se o portão pode ser sujeito à força motriz do automatismo quando o mesmo estiver instalado e que os 
     locais de montagem são suficientemente rígidos.
6). Garanta que as fotocélulas são montadas em superfícies planas e paralelas uma à outra, para assegurar que o 
     feixe de infravermelhos da fotocélula transmissora esteja alinhado com a fotocélula recetora.
7). Analise as dimensões dos motores nos seguintes diagramas.

8). Durante a montagem/funcionamento garanta que é deixado espaço suficiente para o portão poder abrir totalmente. 

Min
150mm

150mm(Max)

FORZA24-500

FORZA24-320

FORZA24-500FORZA24-320

Min
150mm

150mm(Max)

115mm 344mm 540mm

992mm

1039mm

10
6m

m

Min
150mm

150mm(Max)

FORZA24-300 / FORZA24-350

FORZA24-300 / FORZA24-350
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Figura 16  (Abertura para o Interior - Posição Fechada)

Figura 17

Figura 15 (Abertura para o Exterior - Posição Fechada)

10). Verifique se as cotas de montagem são cumpridas de acordo com o ângulo de abertura pretendido 
       (Figuras 16 e 17).

11). O valor “C” é de 139mm.
12). O valor “D” pode ser medido no portão facilmente
13). “A” = “C” + “D”
14). O valor “B” pode ser obtido a partir do valor “A” e o ângulo de abertura da(s) folha(s). Ex. Se “A”=160mm com 
       um ângulo de abertura de folha de 100º, então o valor de “B” é aproximadamente de 190mm.

**Por favor assegure-se que os valores “B” e “A” são similares, ou pelo menos de grandeza tal que permita 
   que a(s) folha(s) opere(m) suavemente, isto para reduzir a carga ou o esforço impostos ao motor.

9). Se o portão abrir para fora, por favor deixe pelo menos 70mm entre o suporte mural do motor e o portão.

FORZA24-500FORZA24-320

Min
70mm

Min
70mm

FORZA24-500FORZA24-320 FORZA24-300 / FORZA24-350

FORZA24-500FORZA24-320 FORZA24-300 / FORZA24-350

FORZA24-300 / FORZA24-350

Min
70mm
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Figura 18

Figura 22

Figura 20Figura 19

2.3.2 Instalação dos Motores
1. Reveja as dimensões do motor, escolha a posição adequada para montagem. Se necessário ensaie 1º a montagem.
2. Observe se a superfície de montagem dos suportes do(s) motor(es) é plana, vertical e rígida.
3. Prepare as condutas para a passagem dos cabos de alimentação dos motores.
4. Para poder obter a melhor montagem possível do suporte traseiro do motor, por favor componha os dois suportes murais e o

suporte do motor de acordo com a Figura 18.
5. Retire os dois parafusos da tampa traseira do motor como demonstrado na Figura 19.
6. Coloque o motor na posição recolhida. Neste caso a posição da(s) folha(s) muda consoante o tipo de montagem. Para abertura

exterior, a(s) folha(s) fica(m) fechada(s). Para abertura interior, a(s) folha(s) fica(m) aberta(s).

Figura 23

Figura 24

10. Como na Figura 23, a distância entre o eixo de suporte frontal do motor e o eixo de suporte traseiro do motor,
com o motor recolhido, é de 735mm para o FORZA24-320, 798mm para os FORZA24-300 / FORZA24-350 e de 992mm para
o FORZA24-500.

11. Fixe temporariamente o suporte dianteiro do motor ao portão com um grampo.

7. Baseando-se na distância “B” na Figura 17, coloque o suporte traseiro na posição correcta de montagem.
Verifique se as medidas estão de acordo com a Figura 23, em particular a posição do suporte dianteiro.

8. Com o suporte traseiro corretamente alinhado, marque a posição dos 4 pontos de perfuração e efetue os furos com um mínimo
de 8mm de diâmetro. Use buchas, parafusos e anilhas para prender o suporte à parede.

9. Tenha a certeza que o suporte dianteiro do motor ao portão fica em posição completamente horizontal.

FORZA24-300 / FORZA24-350 FORZA24-500

FORZA24-320

FORZA24-320

FORZA24-320

FORZA24-300 / FORZA24-350 / FORZA24-500

FORZA24-300 / FORZA24-350 / FORZA24-500

13
9

43
m

m

798mm

22
.5

m
m

43
m

m

992mm

22
.5

m
m

Figura 21

43
m

m

735mm

18
.3

m
m
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Figura 25 Figura 25.1 Figura 25.2

Figura 26

Figura 27 Figura 28

Figura 29 Figura 30 Figura 31

14. Aperte o parafuso de retenção, desapertando no fim meia volta para permitir a rotação do motor no eixo.
15. Garanta a fixação do suporte frontal como na  Figura 26. Faça as furações do suporte frontal no portão,

aplicando depois parafusos para o segurar. Pode em alternativa soldar este suporte diretamente no portão.

12. Levante o motor e fixe-o no suporte frontal, como na Figura 26.
13. Retire a tampa do motor. Desaperte o parafuso traseiro de retenção do veio de rotação. Retire o eixo traseiro conforme

a Figura25. Eleve o motor até encaixar no suporte traseiro e mova o portão ligeiramente até haver um alinhamento do orifício
do motor com um dos orifícios do suporte, como demonstrado na Figura 25.1. Coloque o eixo do motor no lugar
como mostrado na Figura25.1.

21. Efetue as ligações dos cabos de energia do motor, como mostrado na Figura27.
22. Volte a colocar a tampa do motor apertando os dois parafusos como na Figura28.

23. Desbloqueio do Motor
1) Rode a peça redonda da tampa do sistema de desbloqueio para a posição de cadeado aberto. Veja Figura 29.
2) Retire a tampa do sistema de desbloqueio, deslizando até ao fim. Veja Figura 30.
3) Use a chave de desbloqueio para rodar até ao fim o desbloqueador no sentido anti-horário. Veja Figura 31.

1

1

2 2

3

3

B

FORZA24-320 FORZA24-300 / FORZA24-350 / FORZA24-500

Branco (+)
Amarelo (-)

Motor

B

A
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2.3.3 Instalação do Seletor de Chave (instruções para modelo específico)
1). O seletor de chave é instalado no exterior do portão, perto da entrada, por norma a uma altura de cerca de 100cm, de maneira 
     que possa ser usado pela maioria das pessoas. Poderá montar noutra posição. Veja Figura 2.3.3 (1).
2). Remova a tampa com a ajuda de uma chave de fendas. Veja Figura 2.3.3 (2).
3). Desaperte os parafusos que seguram a tampa à base do seletor. Veja Figura 2.3.3 (3).
4). Rode a chave e separe a parte de baixo da cobertura da base do seletor de chave. Veja Figura 2.3.3 (4).

5). Abra os três buracos existentes na base e marque os pontos na parede usando a base como referência.
6). Perfure os buracos na parede e fixe a base do seletor com buchas e parafusos. Veja Figura 2.3.3 (5).
7). Ligue os fios elétricos aos terminais como demonstrado na Figura 2.3.3(6). Não  existe distinção da polaridade.   
     Os terminais podem ser  removidos para  facilitar a ligação dos  cabos.
8). Rode a chave e insira a cobertura na base do seletor. Rode a chave novamente mas para a posição central e a 
     tampa ficará fixa à base.
9). Aperte a tampa com os dois parafusos que a seguram e pressione o anel de cobertura no seu lugar.

Figura 2.3.3 (1)

Figura 2.3.3 (2)

Figura 2.3.3 (5) Figura 2.3.3 (6)

Figura 2.3.3 (3) Figura 2.3.3 (4)

10
00

m
m

A
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2.3.5 Instalação do Pirilampo (instruções para modelo específico)
1). Escolha a posição de instalação do pirilampo. O pirilampo deve ser instalado perto do portão de forma que seja 
     facilmente visível pelos utilizadores e pelos transeúntes. O pirilampo pode ser instalado horizontalmente e 
     verticalmente. Veja a Figura 2.3.5 (1).
2). Desaperte os quatro parafusos na base do pirilampo e separe a cobertura da base como na Figura 2.3.5 (2).
3.) Passe os fios no orifício da base e proceda à sua ligação. Veja Figura 2.3.5 (3).
4.) Proceda à perfuração da parede e prenda a base do pirilampo com parafusos à parede. Veja Figura 2.3.5 (4).

2.3.4 Instalação do Botão de Pressão (instruções para modelo específico)
1). O botão de pressão é instalado no interior a uma altura de 100cm, para ser acessível à maioria das pessoas.
2). Remova a cobertura redonda (A) por retirá-la com uma chave de fendas. Veja Figura 2.3.4 (1).
3). Desaperte os dois parafusos ao lado do botão.
4). Separe a tampa exterior da base. Veja Figura 2.3.4 (2).
5). Abra os três buracos na base e use-os para efetuar as marcações na parede.
6). Perfure a parede e fixe a base do botão de pressão com buchas e parafusos. Veja Figura 2.3.4 (3).
7). Ligue os fios elétricos como mostrado na Figura 2.3.4 (4). Não existe distinção da polaridade. Os terminais 
    podem ser removidos para tornar a ligação dos cabos mais fácil.
8). Coloque a tampa do botão de pressão no lugar e segure-a à base com os dois parafusos. Depois volte a encaixar 
    a cobertura em anel no lugar.

Figura 2.3.5 (1) Figura 2.3.5 (2) Figura 2.3.5 (3) Figura 2.3.5 (4)

Figura 2.3.4 (1)

Figura 2.3.4 (4)Figura 2.3.4 (3)

A
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2.3.6 Instalação das Fotocélulas (instruções para modelo específico)

5). Ligue os quatro fios do pirilampo e da antena à central. Se necessário faça passar antes os fios por uma conduta.
     Veja Figura 2.3.5 (5).
6). Aperte os quatro parafusos na base do pirilampo. Figura 2.3.5 (6)
7). Para trocar a lâmpada, execute os seguintes passos: (Veja Figura 2.3.5 (7))
7.1) Desligue os fios de alimentação do pirilampo à central e tenha a certeza que a luz do pirilampo fica apagada.
7.2) Desaperte os três parafusos (A) (B) (C) da cobertura do pirilampo.
7.3) Retire a cobertura do pirilampo e substitua a lâmpada por uma nova.
7.4) Reponha a cobertura e os parafusos (A) (B) (C) no pirilampo.

Figura 2.3.5 (5) Figura 2.3.5 (6) Figura 2.3.5 (7)

As fotocélulas são dispositivos de segurança para funcionamento de portões automáticos. Consistem num transmis-
sor (TX) e num recetor (RX), normalmente com uma caixa resistente à água. São ativadas quando se interrompe o 
feixe de infravermelhos estabelecido entre elas.

INSTALAÇÃO:
Ligações da fotocélula:

TX: Ligue os terminais 1 e 2 do transmissor com os terminais G e +12V na placa da Central.

RX: Ligue os terminais 1, 2 e 4 do recetor com os terminais G, FO+ e FO1 na placa da Central. Use um fio extra para 

fazer uma ponte no recetor entre os terminais 2 e 5.

1). Retire a tampa Figura 2.3.6 (1) e ligue os fios conform e instruções acim a. Figura 2.3.6 (2).
2). Monte o recetor e o transmissor na posição adequada Figura 2.3.6 (3).
3). Assegure-se que não existem obstáculos entre o recetor e o transmissor.

     Para uma eficiência óptima, o recetor e o transmissor devem estar bem alinhados.

4). Ligue a energia da central e certifique-se que os LEDs tanto no recetor como no emissor estão acesos.

Método de Deteção

Alcance de Deteção

Tensão de Entrada

Tempo de resposta

Elemento Emissor

Indicadores Luminosos

Dimensões 

Tipo de Saída

Consumo máximo

Consumo máximo

Feixe de luz infravermelha modulada

25M

AC/DC 12~24V

100MS

IR LED

RX: LED Vermelho à passagem - TX/RX: LED Verde 

quando alimentado

96*45*43mm

Saída por Relé

TX: 35mA / RX: 38mA (Em modo de espera);

TX: 35mA / Rx: 20MA (Quando o feixe é atravessado) 

IP54

ESPECIFICAÇÕES:

A

B
C



FORZA24-300/FORZA24-320/FORZA24-350/FORZA24-50014

2.3.7  Instalação da Eletrofechadura e do Batente (instruções p/ modelo específico)
1. Batente:

1). Antes de instalar o batente, assegure que o portão está fechado e que a superfície de montagem é plana.
2). Coloque o batente no chão usando o alinhamento da folha como referência. Marque os três pontos para perfurar.

         Veja a Figura 2.3.7 (1) para quando as folhas abrem para dentro. Veja a Figura 2.3.7 (2)  para quando as folhas abrem 
         para fora.

Nota: Se o portão abrir para fora, coloque o batente em posição contrária

3). Perfure os três pontos e prenda o batente ao chão com parafusos e anilhas. Veja Figura 2.3.7 (3)

Figura 2.3.6 (1)

Figura 2.3.6 (3)

Figura 2.3.6 (2)

RX

RXLentes

Alinhamento do
Feixe

Led 
Alimentação

Bloco terminais

Bloco
Alimentação

COM
N.C.
N.O.
GND
DC (12~24V)

GND
DC (12~24V)TX

TX
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2. Eletrofechadura:
(Se o portão abrir para fora)
    1). Se o portão abrir para fora, por favor inverta a posição da mola e do veio.
         Consulte Figura 2.3.7 (4),  Figura 2.3.7 (5),  Figura 2.3.7 (6) & Figura 2.3.7 (7)

2). Solde a parte traseira da eletrofechadura à estrutura principal do portão. Veja Figura 2.3.7 (8).
     Por favor evite derreter os fios por excesso de calor quando estiver a soldar.

Figura2.3.7(4) Desaperte parafusos.

Figura2.3.7(7) 
Mude a mola e o veio e coloque-os na posição inversa.

Figura2.3.7(8) Portão que abre para dentro. Figura2.3.7(9) Portão que abre para fora

4). Ligue os fios da eletrofechadura aos terminais LAT(+) e LAT(-) na Central.

Figura2.3.7(10) Portão que abre para dentro Figura2.3.7(11) Portão que abre para fora.

(Instalação)

Figura2.3.7(5) Retire a tampa.
Figura2.3.7(6) 

Localização da mola.

7mm 7mm

3). A folga recomendada entre a parte inferior da eletrofechadura e o batente deverá ser inferior a 7mm. Veja Figura 2.3.7 (10)
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3) Central

Instalação da Central
1. Escolha o sítio onde vai instalar a Central. É recomendado que a mesma seja instalada perto do portão mas de forma que

esteja protegida de ser danificada. Tenha em atenção a limitação do tamanho dos cabos do motor.
2. Remova a cobertura por retirar os 4 parafusos. Veja Figura 1(1).
3. Use uma chave de fendas para abrir os buracos na base da central. Veja Figura 1(2).
4. Prenda a central à parede. See Figure 1(3).

5. Ligações:
Prepare todos os fios dos acessórios antecipadamente e ligue os fios dos motores e dos acessórios à Central como 
explicado na Figura 1(4). Ligue os fios respeitando a polaridade das ligações quando aplicável:
1). Pirilampo: Ligue os dois fios do pirilampo aos terminais L+ e L- na placa da central.
2). Eletrofechadura: Ligue os dois fios da eletrofechadura aos terminais Lo+ e Lo- na placa da central.
3). Motores: Observe a Figura 1(4) e ligue os fios de acordo nos terminais da placa da central: Motor 1: Ligue o 
     fio do motor Branco(+) ao terminal Mo1+ e o Amarelo(-) ao terminal Mo1-. Motor 2: Ligue o fio do motor 
     Branco(+) ao terminal Mo2+ e o Amarelo(-) ao terminal Mo2-.

Notas:
Para portões que abrem para fora:
Motor 1: Ligue o fio do motor Branco(+) ao terminal Mo1- e o Amarelo(-) ao terminal Mo1+.
Motor 2: Ligue o fio do motor Branco(+) ao terminal Mo2- e o Amarelo(-) ao terminal Mo2+.

4). Fotocélulas: Veja Figura 1(4)
(A) Instaladas fotocélulas em FO1. Assim se configura SW3:
3. Ph_conn1 > OFF e 4. Ph_conn2 > ON

(B) Instaladas fotocélulas em FO2. Assim se configura SW3:
3. Ph_conn1 > ON e 4. Ph_conn2 > OFF

(C) Fotocélulas em FO1 e FO2. Assim se configura SW3:
3. Ph_conn1 > OFF e 4. Ph_conn2 > OFF

(D) Sem fotocélulas instaladas. Assim se configura SW3:
3. Ph_conn1 > ON e 4. Ph_conn2 > ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Transformer

Figura 1(1) Figura 1(2)

Figura 1(3)
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14 15 16 17

Figura 1(4)

Motor1 Seletor Chave TX1

TX: Fotocélula Emissora
RX: Fotocélula Recetora

TX2 RX1 RX2Botão PressãoFechadura

Pirilampo

Motor2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Transformador

Antena

LED1
LED2
LED3
LED4

6

6

1

1 2 3 4

2 3 4 5

5

7 8 9

9

10

10
7
8
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4.1 Configuração do Dip-Switch SW1
4.1.1 Modo de Abrandamento (1.Slow)

4.1.2 Ajuste de Sobrecarga (2.Over_C1 e 3.Over_C2)

Dip Switch 2 OFF

Dip Switch 2 OFF

Dip Switch 2 ON

Dip Switch 2 ON

Dip Switch 3 OFF

Dip Switch 3 ON

Dip Switch 3 OFF

Dip Switch 3 ON

2A

3A

4A

5A

OVER C1 OVER C2 Intensidade Corrente (Amp)

4) Definições

ON: Os motores não abrandam durante o início e o fim dos movimentos de abertura/fecho. 
OFF: Os motores abrandam durante o início e o fim dos movimentos de abertura/fecho.

4.1.3 Ajuste do Fecho Automático
(4.Auto_C1, 5.Auto_C2 e 6.Auto_C3)

Dip switch 4 OFF

Dip switch 4 OFF

Dip switch 4 OFF

Dip switch 4 OFF

Dip switch 4 ON

Dip switch 4 ON

Dip switch 4 ON

Dip switch 4 ON

Dip Switch 5 OFF

Dip Switch 5 OFF

Dip Switch 5 ON

Dip Switch 5 ON

Dip Switch 5 OFF

Dip Switch 5 OFF

Dip Switch 5 ON

Dip Switch 5 ON

Dip Switch 6 OFF

Dip Switch 6 ON

Dip Switch 6 OFF

Dip Switch 6 ON

Dip Switch 6 OFF 

Dip Switch 6 ON

Dip Switch 6 OFF

Dip Switch 6 ON

Sem fecho automático

3 seg.

10 seg.

20 seg.

40 seg.

60 seg.

120 seg.

360 seg.

Auto C1  Auto C2  Auto  C3 Efeito

Nota: A função de fecho automático só funciona depois de ter havido uma abertura total ou depois de ter havido uma paragem 
manual do portão. Se os botões dos comandos ou dos seletores forem pressionados antes do fecho automático acontecer, o 
portão fecha imediatamente.

Antes de ligar a alimentação da central
os dip-switch à esquerda têm de ser 
ajustados de acordo com o peso do 
portão e as condições de funcionamento 
pretendidas.

SW1
OFF ON

SW2
OFF ON

SW3
OFF ON

LED1
LED2
LED3
LED4

1. OFF
2. ON
3. OFF
4. OFF
5. OFF
6. OFF
7. ON
8. OFF

1. Slow
2. Over_C1
3. Over_C2
4. Auto_C1
5. Auto_C2
6. Auto_C3
7. P_Mode
8. Light

1. Photo_1
2. Photo_2
3. Delay_1
4. Delay_2
5. Latch
6. D_speed
7. O_speed
8. D/S_Set

1. Remote_1
2. Remote_2
3. Ph_conn1
4. Ph_conn2

Definição
Fábrica

1. ON
2. OFF
3. ON
4. ON

1. OFF
2. OFF
3. OFF
4. OFF
5. ON
6. ON
7. ON
8. ON

Definição
Fábrica

Definição
Fábrica
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1. SW2_2, SW2_1: OFF OFF

Dispositivo Segurança 2: 
Fotocélula-ABRIR

Abertura não permitida
Sem efeito

Abertura não permitida
Sem efeito

Fecha portão

Dispositivo Segurança 1: 
Fotocélula-FECHAR

Sem efeito
Reinicia o temporizador de fecho autom.
Reinicia o temporizador de fecho autom.

Abre portão
Sem efeito

Posição do Portão Quando os dispositivos de segurança são ativados

2. SW2_2, SW2_1: OFF ON

Dispositivo de 
Segurança
FECHADO
ABERTO
PARAR NO MOVIMENTO
A FECHAR
A ABRIR

Dispositivo de 
Segurança
FECHADO
ABERTO
PARAR NO MOVIMENTO
A FECHAR
A ABRIR

Dispositivo de 
Segurança
FECHADO
ABERTO
PARAR NO MOVIMENTO
A FECHAR
A ABRIR

Dispositivo de 
Segurança
FECHADO
ABERTO
PARAR NO MOVIMENTO
A FECHAR
A ABRIR

Dispositivo Segurança 2: 
Espira de Chão

Abertura não permitida

Imobiliza portão
Recua para abrir por 2 seg.

Recua para fechar por 2 seg.

Reinicia o temporizador de fecho autom.

Dispositivo Segurança 1: 
Fotocélula-FECHAR

Sem efeito

Reinicia o temporizador de fecho autom.
Abre portão
Sem efeito

Posição do Portão Quando os dispositivos de segurança são ativados

3. SW2_2, SW2_1: ON OFF

Dispositivo Segurança 2: 
Dispositivo de Abertura

Abre portão

Abre portão
Abre portão
Sem efeito

Reinicia o temporizador de fecho autom.

Dispositivo Segurança 1: 
Fotocélula-FECHAR

Sem efeito

Reinicia o temporizador de fecho autom.
Abre portão
Sem efeito

Posição do Portão Quando os dispositivos de segurança são ativados

4. SW2_2, SW2_1: ON ON

Dispositivo Segurança 2: 
Fotocélula-ABRIR/FECHAR

Abertura não permitida

Imobiliza portão
Pára portão
Pára portão

Fecho não permitido, Abertura por 2 seg. quando fecho automático está ON

Dispositivo Segurança 1: 
Fotocélula-FECHAR

Sem efeito

Fecho não permitido
Abre portão
Sem efeito

Posição do Portão Quando os dispositivos de segurança são ativados

4.1.4 Ajuste do Modo Pedonal (7.P_Mode)
ON: Modo pedonal com abertura de portão a 45 º. Use o botão (2) do comando (configurações padrão) ou botão de pressão 
para abrir uma só folha. OFF: O portão faz movimento completo de abertura e fecho da folha acionada pelos meios descritos.

4.1.5 Ajuste do Pirilampo (8.Light)
ON: O pirilampo começa por piscar 3 segundos antes do portão mexer e pisca até o movimento terminar. OFF: O 
pirilampo pisca somente quando o portão está em movimento.

4.2 Configuração do Dip-Switch SW2
4.2.1 Ajuste das Fotocélulas (1.Photo1, 2.Photo2)
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4.2.2 Retardamento no Modo de 2 Folhas (3.Delay1, 4.Delay2)
O desfazamento das duas folhas pode ser ajustado de 2 a 6 segundos.

OFF

ON

OFF

ON

Dip3. Delay 1 Dip4. Delay 2
OFF

OFF

ON

ON

2 seg

2 seg

3 seg

3 seg

3 seg

4 seg

5 seg

6 seg

DIP switch
Atraso Abertura Atraso Fecho

4.2.5 Ajuste da Velocidade dos Motores (7.O_Speed)
ON: A velocidade de funcionamento é máxima.
OFF: A velocidade de funcionamento é 70% da velocidade máxima.

4.2.6 Ajuste de Modo de 1 Folha ou 2 Folhas (8.D/S_Set)
ON: Modo de funcionamento de 2 Folhas em aprendizagem ou em normal funcionamento. 
OFF: Modo de funcionamento de 1 Folha em aprendizagem ou em normal funcionamento

4.2.3 Ajuste da Eletrofechadura (5.Latch)
ON: Assim que haja ordem de movimento de abertura, a folha principal vai mover-se no sentido do fecho por 0.25seg, 
       vai então ser acionada a eletrofechadura e só depois o portão começa a abrir.
OFF: Assim que haja ordem de movimento de abertura, a eletrofechadura é acionada e o portão começa a abrir.

4.2.4 Ajuste de Velocidade de Abrandamento dos Motores (6. D_Speed)
ON: A velocidade de abrandamento é ajustada para 70% da velocidade máxima. 
OFF: A velocidade de abrandamento é ajustada para 50% da velocidade máxima.

4.3 Indicadores LED
LED1 Aprendizagem:    

 LED1 está sempre aceso, enquanto a aprendizagem não terminar.
LED1 pisca 1x quando a aprendizagem em modo de 1 folha termina. 
LED1 pisca 2x    quando a aprendizagem em modo de 2 folhas termina.
LED2 Ordem: Se um botão de um comando, seletor de chave ou botão de pressão for ativado, o LED2 acende.
LED3 Fotocélulas 1: LED3 acende quando o primeiro par de fotocélulas for ativado. LED4 Fotocélulas 2: LED4 

acende quando o segundo par de fotocélulas for ativado. LED5 Indicador Rádio: LED5 
acende quando é recebido um sinal rádio.

Antena

LED1
LED2
LED3
LED4

LED1

LED2

LED3

LED4

SYSlearn

RFLED

Ph01

Ph02
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B. Portão de uma Folha (começa aberto):
(1) Portão 1 Fecha → (2) Portão 1 Abre → (3) Portão 1 Fecha

1 2 3

1 2 3

4 5 6

4.5 Processo de Programação das Folhas
ATENÇÃO! Antes de efetuar a aprendizagem do sistema, os comandos transmissores já terão de estar programados.

Pressione o botão “SYS-learn” durante 2 segundos, depois pressione o botão (1) do comando (configurações de fábrica). 
A aprendizagem irá ocorrer passo a passo. Espere que o processo termine sem fazer qualquer interrupção.

A. Portão de duas folhas (começa aberto):
(1) Portão 2 Fecha → (2) Portão 1 Fecha → (3) Portão 1 Abre → (4)  Portão 2 Abre →
(5) Portão 2 Fecha → (6) Portão 1 Fecha

Nota: A aprendizagem do sistema para um portão de uma folha demora mais tempo do 
          que para um portão de duas folhas. Por favor aguarde até o processo terminar.

4.4 Processo de Programação dos Comandos (ficam 2 botões associados) Carregue 
em “RF-learn” durante 2 segundos e o LED azul irá acender. Depois carregue no botão (1) do comando transmissor 
(configurações de fábrica). O LED azul irá piscar duas vezes e depois permanece aceso. A programação fica concluída depois 
de o LED se apagar sozinho. Para eliminar comandos pressione RF-learn por 10seg.

LED azul pisca 
duas vezes

LED azul 
apaga-se

LED azul acende

2 Sec

RF-Learn

►
◄

►

►
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4.6 Operação do Portão (configurações de fábrica)

Carregue no botão “1” do comando transmissor para operar as duas folhas de um portão.

Carregue no botão “2” do comando transmissor para operar apenas uma folha num sistema de 
portão de uma ou duas folhas.

4.7 Lógica de Movimentos do Portão
(A) Durante fase de abertura: As folhas do portão param se forem ativadas as teclas do comando transmissor, seletor de chave

ou botão de pressão. As folhas fecham se um destes meios for ativado novamente.
(B) Durante fase de fecho: As folhas do portão param se forem ativadas as teclas do comando transmissor, seletor de chave ou

botão de pressão. As folhas abrem se um destes meios for ativado novamente.
(C) Durante fase abertura/fecho: Por razões de segurança, as folhas param imediatamente se forem detetados obstáculos.

4.8 Operação Avançada dos Comandos (SW3 Dip1/2 Remote_1 e Remote_2)
Situação 1: Dip1. Remote_1:ON e Dip2. Remote_2:ON
Botão 1 do comando para operação de uma folha (pedonal). 
Botão 2 do comando para operação de duas folhas.

Situação 2: Dip1. Remote_1:ON e Dip2. Remote_2:OFF
Botão 2 do comando para operação de uma folha (pedonal). 
Botão 1 do comando para operação de duas folhas.

Situação 3: Dip1. Remote_1:OFF e Dip2. Remote_2:ON
Botão 3 do comando para operação uma folha (pedonal). 
Botão 4 do comando para operação de duas folhas.

Situação 4: Dip1. Remote_1:OFF e Dip2. Remote_2:OFF 
Botão 4 do comando para operação de uma folha (pedonal). 
Botão 3 do comando para operação de duas folhas.

Veja a seguinte descrição:
SW3OFF ON

Baterias de Emergência muito quentes
O portão não funciona quando é 
pressionado um botão do comando 
transmissor

O portão apenas mexe-se um pouco quando 
acionado pelo comando
O alcance dos comandos é muito curto
Os motores mexem-se muito devagar
O pirilampo não funciona
As folhas em vez de abrir fecham-se e 
vice-versa
As folhas param subitamente durante um 
movimento

As folhas não se movem ou só se movem 
numa direção

A folha principal fecha-se primeiro e depois a 
folha secundária pára e o pirilampo pisca 
rapidamente por cinco segundos.
Os motores não funcionam e o relé da 
central, quando é ordenada uma abertura ou 
fecho, faz o barulho normal.

Verifique as ligações das baterias
1. Verifique se o LED3 ou o 4 acendem.
2. Verifique se a tensão das baterias de emergência está abaixo dos 22V.
3. Verifique se o LED1 acende.
4. Certifique que todas as ligações estão bem feitas aos terminais da central.
5. Certifique-se que o fusível está em condições.
Verifique que as ligações aos sensores ou fotocélulas estão ok.

Tenha a certeza que as ligações da Antena estão bem feitas. Troque pilha do comando.
Verifique e ajuste se necessário a configuração de velocidade dos motores na central. 
Verifique se as ligações ao pirilampo estão em condições. Verifique pirilampo.
Inverta a polaridade dos motores, trocando o fio positivo (+) pelo negativo (-).

1. Certifique que a energia de alimentação da central é suficiente (AC230V) e constante.
2. Garanta que as ligações elétricas ao motor estão bem feitas.
3. Verifique que as ligações aos sensores ou fotocélulas estão ok.
4. A ligação GND das fotocélulas na central deve levar um "shunt" se as fotocélulas não

estiverem instaladas.
5. Verifique se o fusível da central está em bom estado.
1. Certifique que a energia de alimentação da central é suficiente (AC230V) e constante.
2. Garanta que as ligações elétricas ao motor estão bem feitas.
3. Verifique que as ligações aos sensores ou fotocélulas estão ok.
4. A ligação GND das fotocélulas na central deve levar um "shunt" se as fotocélulas não

estiverem instaladas.
Desligue a alimentação da rede elétrica e das baterias de emergência. Desbloqueie as 
duas folhas do portão manualmente, depois abra a folha principal até ao fim e feche a folha 
secundária até ao fim. Volte a ligar a alimentação da rede elétrica e das baterias.
Verifique se o fusível da central está em bom estado.

5) Resolução de Problemas
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6) Características Técnicas

6.1/6.2/6.3/6.4  FORZA24-300 / FORZA24-320  / FORZA24-350  / FORZA24-500

6.6 Fotocélulas
Tipo de Deteção
Alcance Deteção
Tempo de Resposta
Alimentação
Temperatura Funcionamento
Índice de Proteção
Dimensões

Feixe de infra-vermelhos modulados (IR)
depende do modelo
100ms
AC/DC 12~24V
-20oC~ +50oC
depende do modelo
depende do modelo

6.7 Seletor de Chave
Aplicação
Instalação
Temperatura Funcionamento
Dimensões

Para uso exterior
Mural, vertical
-20oC~ +50oC
depende do modelo

6.8 Botão de Pressão
Aplicação
Instalação
Temperatura Funcionamento
Dimensões

Para uso interior
Mural, vertical
-20oC~ +50oC
depende do modelo

6.5 Central
Aplicação
Fonte de Alimentação
Bateria de Emergência (opção)
Transformador
Recetor
Instalação
Temperatura Funcionamento
Dimensões

Para kits FORZA24-300/FORZA24-320/FORZA24-350/FORZA24-500
230Vac/110Vac, 50Hz/60Hz
Ligação 24V para 2 baterias de emergência 1.2Ah de Ácido-Chumbo 
4.2A ou 6A, 24V
433.92MHz; Capacidade de memória para 200 comandos
Mural, vertical
-20oC~ +50oC
275mm * 195mm * 102mm

Motor

Tipo de Engrenagem

Máx. Potência Absorvida

Pico de Força

Força Nominal

Comprimento Veio

Fonte de Alimentação

Intens. Corrente Nominal

Intensidade Corrente Máx.

Peso Máx. Portão

Comprimento Máx. Portão

Ciclo de Trabalho

Temperatura Funcionamento

Dimensões

Peso

Motor 24Vdc com 

desbloqueio mecânico

Sem-Fim

144W

3000N

2500N

350mm

24Vdc

2A

4A no máximo por 10 seg.

300Kg por folha

2,5 metros

20%

-20
o
C~ +50

o
C

844mm * 115mm * 106mm

6.25Kg

Motor 24Vdc com 

desbloqueio mecânico

Sem-Fim

144W

3000N

2500N

356 mm com fim de curso 
mecânico / 400mm sem fim
de curso mecânico
24Vdc

2A

5.5A no máximo por 10 seg.

250Kg por folha

3 metros

20%

-20
o
C~ +50

o
C

819mm * 115mm * 106mm

6Kg

Motor 24Vdc com 

desbloqueio mecânico

Sem-Fim

144W

3500N

3000N

350mm

24Vdc

2A

5.5A no máximo por 10 seg.

350Kg por folha

3 metros

20%

-20
o
C~ +50

o
C

844mm * 115mm * 106mm

6.45Kg

Motor 24Vdc com 

desbloqueio mecânico

Sem-Fim

144W

3500N

3000N

540mm

24Vdc

2A

5.5A no máximo por 10 seg.

500Kg por folha

4 metros

20%

-20
o
C~ +50

o
C

844mm * 115mm * 106mm

7.25Kg

FORZA24-300 FORZA24-320 FORZA24-350 FORZA24-500
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6.10 Comando Rádio-Frequência
Aplicação
Frequencia
Código Emissão
Botões
Alimentação
Temperatura Funcionamento
Dimensões

Comandos rádio para FORZA24-300/FORZA24-320/FORZA24-350/FORZA24-500
433.92Mhz
Rolling code
depende do modelo
depende do modelo
-20oC~ +50oC
depende do modelo

6.11 Eletrofechadura
Aplicação
Fonte de Alimentação
Temperatura Funcionamento
Corrente Consumida
Dimensões

Para bloquear os portões
24V DC
-20oC~ +50oC
depende do modelo
depende do modelo

6.9 PF-1 Pirilampo
Aplicação
Lampada
Temperatura Funcionamento
Instalação
Dimensões

Para efeito de aviso de segurança durante o movimento das folhas
Lâmpada de filamento ou LED DC24V 
-20oC~ +50oC
Horizontal ou vertical
depende do modelo
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Requerente: Automatoportas, Lda
Morada: Rua de Santa Luzia, nº277 - Urb. Quinta dos Gafanhotos, 2775-739 Carcavelos

Modelo: FORZA24-300; FORZA24-320; FORZA24-350; FORZA24-500

1. Certificado de conformidade dos produtos cumprindo com os requisitos essenciais do art. 3.2 da normativa 
    1999/5/EC a respeito dos Equipamentos de Rádio e Terminais de Telecomunicações (R&TTE) .
2. Os produtos mencionados foram testados em conformidade com a Diretiva Comunitária LVD 2006/95/EC.
3. Os exemplos enviados foram testados para incluir a marcação CE de acordo com a seguintes Diretivas Comunitárias:

2006/42/EC Diretiva das Maquinarias.

Estão em Conformidade com os seguintes padrões:

EN 301489-1 V1.8.1: 2008
EN 301489-3 V1.4.1: 2002
EN 300220-1 V2.1.1: 2006
EN 300220-2 V2.1.2: 2007

EN 60335-1: 2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008
EN 60335-2-103: 2003
EN 62233: 2008

EN 12445: 2001
EN 12453: 2001

(A Administração)

Declaração de Conformidade
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