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Central para Barreira Automática

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL 
ANTES DO USO E INSTALAÇÃO 





AVISO IMPORTANTE  DE SEGURANÇA

É IMPORTANTE PARA A SEGURANÇA DAS

PESSOAS SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE

MANUAL. 

1. Antes de iniciar os trabalhos de instalação e operação ou

manutenção, certificar-se de cortar o fornecimento de energia.

2. A barreira deve ser ligado à terra. É necessário um disjuntor de terra

na fonte de alimentação.

3. Quanto ao tipo e secção do cabo eléctrico, sugerimos o tipo de cabo

<HAR> com secção mínima de 1.Smm-

4. Não alterar a cablagem original existente.

5. Em caso de falha de energia, desligar primeiro a fonte de

alimentação, depois abrir a porta e rodar manualmente o manípulo

por baixo do motor para abrir a haste da barreira.

6. Manter os comandos da barreira (botão de pressão, controlo remoto,

etc.) fora do alcance das crianças. Os sistemas de controlo devem ser

instalados a uma altura mínima de 1.Sm a partir da superfície do solo.

7. Utilize os comandos via rádio apenas se conseguir ver o portão.

8. É proibido abrir a porta ou a tampa da barreira quando a máquina

está em funcionamento.

9. Este manual de instruções é exclusivamente dedicado a profissionais

especializados, conhecedores dos critérios de construção e dos

dispositivos de protecção contra acidentes para portas motorizadas

(de acordo com os regulamentos e leis em vigor).



Alimentação AC220V50Hz 

Consumo máximo 6W 

Alimentação acessórios DC12V5WMAX 

Temperat. de funcionamento -lO'C-+60'C

Frequência comandos via rádio 433.92Mhz 

Fecho automático l--99S 

Diagrama Geral:----------------
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Abertura de segurança 

1. Fotocelulas (N. C.) 2. Espira magnético (N .C.)

>Quando a barreira está a fechar, se

o feixe de infravermelhos fôr

interrompido, ela abre de imediato.

>Quando a barreira está aberta, se o 

feixe de infravermelhos for 

interrompido, ela manter-se-á aberta.
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Emissor Receptor(NC) 

Fotocélula 

>Quando a barreira está a fechar, se

um carro for detectado pelo enlace,

ela abre de imediato.

> Quando a barreira está aberta, se

um carro for detectado pelo enlace,

ela manter-se-á aberta.

J5 

íl@)íl@íl@íl@) íl@) íl@) íl
OL V+ CL PT PHOTO GND 

Espira

Espira
magnética

L N 
220VAC 

Nota: Se o fecho automático estiver activado, logo que o obstáculo 

passar pelo sensor, a porta fechar-se-á automaticamente após o tempo 

definido. O tempo de fecho automático pode ser ajustado de 

1--99segundos. 



J5 3. Espira Magnética (N .O.)

(DIPl - OFF)

> Se for detectado um veículo, a barreira abre

ou mantem-se aberta.
OL V+ CL PT PHOTO BNO 
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Espira Magnetica L N 
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> Depois do veiculo passaro

sensor, a barreira fecha de imediato. 

Terminal Externo:----------------
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>Sempre que se utilize um leitor de 

cartões, ele será ligado a OPEN e COM. 

>O funcionamento  "PUSH" é o mesmo

butlon(N.C) 

........ 

()pen butlon(N.0) ........ 

de um comando, em passo-a-passo,

cumprindo o ciclo abrir - fechar - abrir-... . Se 

a barreira estiver aberta, fecha-se quando

carrega no botão do comando e vice-versa. 

Enquanto estiver a abrir, qualquer ordem de

fecho é ignorada. Se estiver a fechar e for

carregado o botão, a barreira abre de

imediato.

DIP Swltch : ---------------

ON 

1 2 

OFF 

DIPl: ON: Fecho automático é válido. Pode ser ajustado o tempo 

DIP2, 

rodando o potênciometro.

 OFF: Fecho automático cancelado. 

ON: Acende a luz vermelha, durante a 

abertura. 

OFF: Acende a luz vermelha, durante o fecho 

e a luz verde, durante a abertura. 



Memorização de comandos via rádio: ----------

Pressionar "LEARN BUTTON" ,o "LEARN LED" acende-se, pressione então 

o botão do comando a memorizar seleccionado, até que o "LEARN LED "

pisque e se apague. O comando foi memorizado com êxito. Para adicionar

novos, comandos repetir o processo
Apagar comandos memorizados: ---------

Para apagar comandos: Mantenha pressionado o " LEARN BUTTON"até 

que o "LEARN LED" se apague. Todos os comandos memorizados foram 

apagados
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