
QUADRO ELECTRÓNICO 
LRX 2102 NEW 

Central electrónica monofásica, para a automatização de 
portões corrediços com receptor rádio incorporado. 

- Mod.   LG 2102 NEW : Sem rádio receptor 
- Mod.   LRS 2102 NEW : 433,92 Mhz 
- Mod.   LRS 2102 NEW SET : 433,92 Mhz “narrow band” 
- Mod.   LRH 2102 NEW : 868,3 Mhz “narrow band” 

IMPORTANTE PARA O UTILIZADOR 

- O dispositivo pode ser utilizado por crianças maiores de 8
anos e por pessoas com capacidades físicas, psicológicas
e sensoriais reduzidas ou com pouco conhecimento e/ou
experiência, desde que sejam supervisionadas ou
instruídas sobre o funcionamento e as modalidades de
utilização com segurança para compreender os perigos
envolvidos em sua utilização.
- estas instruções também estão disponíveis no site
www.seav.com
- Os rádios-controlos devem ser mantidos fora do alcance
das crianças e não deve ser permitido que brinquem com
o dispositivo.
- Examinar frequentemente o sistema para detetar
eventuais sinais de danos. Não utilizar o dispositivo
quando é necessário intervir para uma reparação.
- Lembrar sempre de desconectar a alimentação antes de
realizar operações de limpeza ou manutenção.
- As operações de limpeza e manutenção não devem ser
realizadas por crianças sem supervisão.

ATENÇÃO: conservar este manual de instruções e 
respeitar as importantes prescrições de segurança nele 
referidas. A inobservância destas prescrições pode 
provocar danos e graves incidentes. 

IMPORTANTE PARA o INSTALADOR 

46) Antes de automatizar o portão é necessário verificar se
está em boas condições, de acordo com a diretiva de
máquinas e em conformidade com a EN 12604.
47) Certificar-se de que o local de instalação permita o
respeito dos limites de temperatura de exercício indicados
para o dispositivo.
48) A segurança da instalação final e o respeito de todas
as prescrições normativas (EN 12453 - EN 12445) são de
responsabilidade da pessoa que monta as diversas partes
para obter um fechamento completo.
49) Use os dispositivos de segurança que podem
monitorar o status da sua conexão com a usina.
50) Aconselha-se, no final das operações, que sejam
realizados todos os controlos necessários (programação
apropriada da unidade central e correta instalação dos
dispositivos de segurança) para verificar a conformidade
da instalação.
51) Corrigir o painel de uma parede, utilizando, para a
montagem, o suporte relevante que é montado no
invólucro, de tal modo a deixar esse apoio descendente
e inserir os parafusos de fixação nos espaços
apropriados.
52) A central não apresenta nenhum tipo de dispositivo de
seccionamento da linha elétrica 230 Vac e caberá ao
instalador providenciar a instalação desse tipo de
dispositivo no sistema. É necessário instalar um

interruptor unipolar com categoria III de sobretensão. Este 
dispositivo deve estar posicionado de modo que esteja 
protegido contra os fechamentos acidentais, de acordo 
com o que foi previsto no item 5.2.9 da EN 12453.  
53) Os  cabos de alimentação e de ligação do motor
adequados para introdução em prendedores de cabo pg9
fornecidos devem ter diâmetro externo compreendido entre
4,5 e 7 mm. Os fios condutores internos devem ter secção
nominal igual a 0,75mm2.. Se não for utilizada uma canaleta,
recomenda-se usar cabos de material H05RR-F. Prestar
atenção ao fixar os cabos de modo a que estejam fixados
de modo estável.
Prestar atenção, também, durante a fase de perfuração
do invólucro exterior para permitir a passagem dos cabos
de alimentação e conexão, e de montagem dos prensa-
cabos; instalar o conjunto de forma a manter as
características de proteção (grau IP) da caixa inalteradas.
54) O motorredutor usado para mover o portão deve estar
em conformidade com as prescrições do item 5.2.7 da EN
12453.
55) De acordo com o 5.4.2 da EN 12453 é
aconselhável usar motorredutores dotados de um
dispositivo de desbloqueio electromecânico, para
consentir em caso de necessidade, mover a porta
manualmente.
56) De acordo com o 5.4.3. da EN 12453 utilize
sistemas de desbloqueio electromecânico ou
dispositivos similares que permitam à porta parar em
segurança na sua posição de fim de percurso.
57) A cablagem dos diversos componentes elétricos
situados na parte externa da unidade deve ser efetuada
de acordo com as prescrições da norma EN 60204-1 e
com as respetivas alterações do item 5.2.7 da EN 12453.
58) A montagem eventual de uma botoeira para o
comando manual deve ser feita considerando o
posicionamento da botoeira de modo tal que o utilizador
não se encontre numa posição perigosa.
59) A função de segurança garantida pela unidade de
controlo só é ativa no fechamento; portanto, a proteção na
abertura deve ser assegurada na fase de instalação com
medidas (protetores ou distâncias de segurança)
independentes do circuito de controlo.
60) Para que o rádio-recetor funcione corretamente, no
caso de utilização de duas ou mais centrais, aconselha-se
a instalação a uma distância de pelo menos 3 metros
entre elas.

A Central Eletrónica: 

LG 2102 NEW - LRS 2102 NEW - LRS 2102 NEW SET - 

LRH 2102 NEW 

estão em conformidade com as especificações das Diretivas 

RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU 

P 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

- Alimentação  : 230 Vac  50/60Hz  900W (4A) máx. 
- Saída pisca-pisca  : 230 Vac 50/60Hz 

      100W Resistive Load máx. 
      50W Inductive Load máx. 

- Saída do motor  :230 Vac 50/60Hz  750 W máx. 
- Saída de alimentação dos serviços  : 24 Vac  3 W máx. 
- Seguranças e comandos em BT  : 24 Vcc 
- Temperatura de funcionamento        : -10 ÷ 55 °C 
- Recetor rádio       : 433MHz 
- Transmissores op.  : 12-18 Bit ou Rolling Code 
- Códigos TX máx. na memória     : 120 (CODE ou CODE PED)
- Dimensões da ficha    : 110x121x47 mm 
- Recipiente  : ABS V-0  ( IP54 ). 

LIGAÇÕES DA CAIXA DE TERMINAIS: 

CN1 : 
1   : Entrada da linha de 230 Vac (fase). 
2   : Entrada da linha de 230 Vac (neutro). 
3   : Entrada do pisca-pisca de 230 Vac (neutro). 
4   : Entrada do pisca-pisca de 230 Vac (fase). 
5   : Saída do motor de abertura. 
6   : Saída do motor comum. 
7   : Saída do motor de fechamento. 

CN2 : 
1   : Saída alimentação serviços 24 Vac 6 W. 
2   : Saída alimentação serviços (GND) 
3   : Entrada do botão de comando abre/fecha (NA). 
4   : Entrada terra comum. 
5   : Entrada do dispositivo de segurança (NC). 
6   : Entrada dispositivo de final de percurso da abertura (NC). 
7   : Entrada terra comum. 
8  : Entrada dispositivo de final de percurso do fechamento 
(NC). 
9   : Entrada da massa da antena. 
10 : Entrada do pólo quente da antena. 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS : 

Funcionamento Passo a Passo: 
Utilizando tanto o rádio-controlo ( led CODE aceso ) como os 
botões em baixa tensão para o acionamento da caixilharia, 
será obtido o seguinte funcionamento: 
o primeiro impulso comanda a abertura até esgotar o tempo do
motor ou até alcançar o fim de curso de abertura, o segundo
impulso comanda o fechamento da caixilharia; quando um
impulso é enviado antes de esgotar o tempo do motor ou antes
de alcançar um dos dois dispositivos de fim de curso, a central
efetua a paragem do movimento, tanto na fase de abertura
como da fase de fechamento. Um outro comando determina o
restabelecimento do movimento no sentido oposto.

Fechamento automático: 
A central permite fechar a caixilharia de modo automático, sem 
enviar comandos adicionais. 
A escolha deste funcionamento encontra-se descrita no modo 
de programação do Tempo de pausa. 

Passagem Pedonal: 
A central permite, utilizando tanto o rádio-controlo ( led CODE 
PED  aceso) como o botão Pedonal,  efetuar o acionamento do 
Motor durante um tempo programável. 

Fotocélulas: 
A central permite a alimentação e a ligação de Fotocélulas em 
conformidade com a diretiva EN 12453.  

- Entrada DS (NC)
A intervenção das fotocélulas na fase de abertura não é 
considerada e na fase de fechamento provoca a inversão do 
movimento. 

Fim de curso de Abertura e Fechamento: 
A central permite a ligação de Fim de Curso de Abertura e 
Fechamento (NC). A intervenção em qualquer fase de 
funcionamento  causa a paragem imediata do movimento.  
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Se esta entrada não for utilizada deve ser realizada uma 
ponte. 

Regulação da Força e da Velocidade dos Motores: 
A central eletrónica é provida de um trimmer VR1 para a 
regulação da Força e da Velocidade dos motores, 
completamente controladas pelo microprocessador. A 
regulação pode ser efetuada em uma faixa de 50% a 100% da 
Força máxima. 
Para cada movimento está prevista uma força de arranque 
inicial, com a alimentação do motor por 2 segundos na potência 
máxima, mesmo quando está inserida a regulação da força do 
motor. 
Atenção: Uma variação do trimmer VR1solicita a repetição 
do procedimento de aprendizagem, ao passo que poderão 
variar os tempos de manobra e de desaceleração. 

Desaceleração: 
A função de desaceleração dos motores é utilizada nos portões 
para evitar a batida com forte velocidade das folhas no final da 
fase de abertura e fechamento.  
A central permite durante a programação do Tempo do Motor 
(consultar o menu Principal) também a programação da 
desaceleração nos pontos desejados (antes de abrir e fechar 
totalmente). 
Quando é utilizada a função de “Programação  automática” 
(consultar o menu 2) é possível inserir uma fase de 
desaceleração (consultar o menu Principal). 

Funcionamento com TIMER : 
A central permite ligar um timer no lugar do botão de comando 
abrir – fechar.   
Por exemplo: às 08.00 horas, o timer fecha o contacto e a 
central comanda a abertura. Às 18.00 horas, o timer abre o 
contacto e a central comanda o fechamento. Durante o 
intervalo 08.00 – 18.00 no final da fase de abertura, a central 
desabilita o pisca-pisca, o fechamento automático e os rádios-
controlos.  

PROGRAMAÇÃO : 

Tecla SEL : seleciona o tipo de função que deve ser 
memorizada, a seleção é indicada pelo sinal intermitente do 
Led. 
Pressionando a tecla algumas vezes é possível posicionar-se 
na função desejada.  A seleção permanece ativa por 10 
segundos, visualizada pelo LED a piscar e, após esse tempo, a 
central volta para o seu estado original. 
Tecla SET : efetua a programação da informação de acordo 
com o tipo de função escolhida com a tecla SEL . 
IMPORTANTE: A função da tecla SET pode ser também 
substituída pelo rádio-controlo se tiver sido anteriormente 
programado ( led CODE aceso ).  

MENU PRINCIPAL 
A central é fornecida pelo fabricante com a possibilidade de 
selecionar algumas funções importantes. 

---------------------- MENU PRINCIPAL ----------------- 
Referência Led  Led apagado  Led Aceso 
1) CODE  Nenhum código  Código inserido 
2) CODE PED  Nenhum código  Código inserido 
3) IN.CMD.AP.  Desabilitado  Habilitado 
4) INTER./CORT  Pisca-pisca  Luz de Cortesia 
5) PGM. AUT.  PGM Automática=OFF  PGM Automática=ON 
6) T. MOT  Tempo motor 30 seg.  Tempo programado 
7) T.MOT.PED   Tempo Mot. Ped. 10 seg.     Tempo programado
8) T. PAUSA  Sem fechamento aut.  Com fechamento aut. 
1) CODE :  (Código do rádio-controlo)
A central permite memorizar até 120 rádios-controlos com
códigos diferentes entre si, de tipo fixo ou rolling code.

Programação. 
A programação do código de transmissão deve ser feita do 
seguinte modo: posicionar-se com a tecla SEL sobre o sinal 
intermitente do led CODE e ao mesmo tempo enviar o código 
escolhido com o rádio-controlo desejado. Quando o led CODE 
permanece aceso de modo permanente, é um sinal de que a 
programação foi  concluída.  Quando os 120 códigos estão 
memorizados, ao ser repetida a programação, todos os LEDS 
de programação iniciam a piscar para sinalizar que não é 
possível memorizar outros códigos. 
Como apagar. 
Para apagar todos os códigos memorizados, seguir as 
seguintes indicações: pressionar a tecla SEL, o LED CODE 
começará a piscar; em seguida, pressionar a tecla SET; o LED 
CODE será apagado e o procedimento estará concluído. 

2) CODE PED:(Código do rádio-controlo Ped. / Folha S.)
O procedimento para programar e apagar é análogo ao que foi
descrito acima, mas obviamente refere-se ao led CODE
PEDONAL.

3) IN. CMD. AP.: (Inibição dos Comandos durante a Abertura e
durante o tempo de pausa, se estiver inserido)
A função de inibição dos comandos durante a abertura e
durante o tempo de pausa, se estiver inserido, é utilizada
quando a automação tiver um loop detector. A central, durante
a fase de abertura ou de pausa, ignora os comandos feitos pelo
loop detector a cada travessia.
A central, na configuração de fábrica, apresenta a inibição dos
comandos durante a abertura e o tempo de pausa desabilitada;
se for necessário habilitá-la, seguir estas indicações:
posicionar-se com a tecla SEL sobre o sinal intermitente do
LED IN.CMD.AP e depois pressionar a tecla SET; desse modo
o LED IN.CMD.AP ficará aceso de modo permanente. Repetir a
operação se desejar restabelecer a configuração anterior.

4) LAMP/CORT : (Seleção do pisca-pisca ou da luz de
cortesia)
A central dispõe de uma saída 230Vac para a ligação de um
pisca-pisca ou de uma luz de cortesia.
A central é fornecida pelo fabricante com a função Pisca-pisca
habilitada. Para habilitar o funcionamento pisca-pisca também
na pausa, seguir estar indicações: posicionar-se com a tecla
SEL sobre o sinal intermitente do LED LAMP/CORT e depois
pressionar a tecla SET; desse modo o LED LAMP/CORT ficará
aceso de modo permanente.
Repetir a operação se desejar restabelecer a configuração de
fábrica.
Para habilitar a luz de cortesia, repetir a operação acima
descrita pressionando a tecla SEL duas vezes (obtendo o sinal
intermitente rápido do LED LAMP/CORT) ao invés de
pressionar só uma vez. Repetir a operação se desejar
restabelecer a configuração de fábrica.

5) PGM. AUT. : ( Programação Automática):
A central permite efetuar uma Programação Automática (
SIMPLIFICADA ).
A primeira coisa a fazer é colocar as folhas da automação na
posição intermédia, posicionar-se com a tecla SEL sobre o
sinal intermitente do LED PGM. AUT. depois pressionar de
modo contínuo a tecla SET, a central completa a fase de Auto
programação  executando uma abertura e um fechamento
completos  ( manter sempre pressionara a tecla SET até
terminar a Auto Programação ). No mesmo momento é
Automaticamente definido o ciclo de Desaceleração igual a
15% do ciclo completo.
Durante a Programação Automática é possível usar, ao invés
da tecla SET, situada na central, a tecla do rádio-controlo
somente se tiver sido anteriormente memorizada.
6) T. MOT e DESACELERAÇÃO: (Program. tempo de trabalho
dos motores, 4 minutos máx.)
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A central é fornecida pelo fabricante com um tempo de trabalho 
do motor de 30 seg. predefinido e sem desaceleração. 
Quando é necessário modificar o tempo de funcionamento do 
motor, a programação deve ser efetuada com a caixilharia 
fechada, do seguinte modo: posicionar-se com a tecla SEL 
sobre o sinal intermitente do LED T. MOT.  em seguia, 
pressionar por um instante a tecla SET, o Motor iniciará o ciclo 
de abertura; ao ser alcançado o ponto inicial desejado de 
desaceleração, pressionar novamente a tecla SET; ao mesmo 
tempo o motor efetua a desaceleração até à posição desejada; 
pressionar a tecla SET para concluir o ciclo de abertura. 
Sucessivamente o LED T. MOT.  começará a piscar 
rapidamente; nesta altura, repetir a operação de programação 
do tempo do motor e desaceleração para o ciclo de 
fechamento. Se não desejar que a central efetue a 
desaceleração, durante a programação, quando terminar o 
ciclo de abertura e fechamento, pressionar a tecla SET duas 
vezes consecutivamente ao invés de somente uma vez.  
Durante a programação é possível usar, ao invés da tecla SET, 
situada na central, a tecla do rádio-controlo somente se tiver 
sido anteriormente memorizada. 

7) T. MOT. PED(Program. tempo de trabalho pedonal 4 minutos
máx.)
A central é fornecida pelo fabricante com um tempo de trabalho
do Motor 1 Pedonal predefinido de 10 segundos e sem
desaceleração.
Quando é necessário modificar o tempo de funcionamento
pedonal, a programação deve ser efetuada com a caixilharia
fechada, do seguinte modo: posicionar-se com a tecla SEL
sobre o sinal intermitente do LED T. MOT. PED. em seguida,
pressionar por um instante a tecla SET, o Motor iniciará o ciclo
de Abertura; na posição que corresponde ao ponto inicial de
desaceleração desejado, pressionar novamente a tecla SET: o
LED T. MOT. PED.  começará a piscar mais lentamente e o
Motor 1 efetuará a desaceleração; quando for obtido o
posicionamento desejado, pressionar a tecla SET para terminar
o ciclo de Abertura. Nesta altura, o LED T. MOT. PED. voltará a
piscar regularmente e o Motor partirá novamente no modo
Fechamento; repetir as operações mencionadas acima para a
fase de Fechamento.
Se não desejar que a central efetue a desaceleração, durante a
programação, quando terminar o ciclo de abertura e
fechamento, pressionar a tecla SET duas vezes
consecutivamente ao invés de somente uma vez.
Durante a programação é possível usar, ao invés da tecla SET,
situada na central, a tecla do rádio-controlo somente se tiver
sido anteriormente memorizada.

8) T. PAUSA: (Programação do tempo de fechamento aut. 4 min.
máx.)
A central é fornecida pelo fabricante sem o fechamento
automático. Para habilitar o fechamento automático, seguir
estas indicações: posicionar-se com a tecla SEL sobre o sinal
intermitente do LED T. PAUSA, pressionar por um instante a
tecla SET, e depois aguardar durante um tempo igual ao tempo
desejado; pressionar novamente por um instante a tecla SET,
no mesmo momento será determinada a memorização do
tempo de fechamento automático e o LED T. PAUSA.
permanecerá aceso de modo fixo. Se desejar restabelecer as
condições iniciais (sem fechamento automático), posicionar-se
sobre o sinal intermitente do led T. PAUSA e pressionar
consecutivamente por 2 vezes a tecla SET em um intervalo de
tempo de 2 segundos. O Led será apagado e a operação
estará concluída.
Durante a programação é possível usar, ao invés da tecla SET,
situada na central, a tecla do rádio-controlo somente se tiver
sido anteriormente memorizada.

MENU ESTENDIDO 1 

A central é fornecida pelo fabricante com a possibilidade de 
seleção direta somente das funções do menu principal. 
Para habilitar as funções descritas no Menu Estendido 1, seguir 
estas indicações: pressionar a tecla SET de modo contínuo por 
5 segundos, após os quais será obtido o sinal intermitente 
alternado do Led T.MOT.PED e do Led T. PAUSA. Desse 
modo é obtido o tempo de 30 segundos para selecionar as 
funções do Menu Estendido 1, por meio da utilização das teclas 
SEL e SET; após mais 30 segundos a central volta para o 
menu principal. 

----------------------    MENU ESTENDIDO 1    ----------------- 
Referência Led  Led Apagado  Led Aceso 
A) CODE  Passo - Passo  Inversor 
B) CODE PED     Freio Eletrónico = OFF  Freio Eletrónico= ON 
C) IN.CMD.AP.   Homem Pres.=OFF Homem     Pres. APCH ou CH=ON
D) LAMP/CORT  Desaceleração = OFF  Desaceleração = ON 
E) PGM. AUT  Follow Me = OFF  Follow Me = ON 
F) T.MOT  PGM à distância = OFF  PGM à distância = ON 
G) T. MOT.PED  Sinal intermitente ON/OFF alternado 
H) T. PAUSA  Sinal intermitente ON/OFF alternado 

A) CODE ( Funcionamento Passo a Passo / Automático ) :
A central é fornecida pelo fabricante com o modo de
funcionamento Automático desabilitado. Para habilitar a função,
seguir estas indicações: assegurar-se de ter habilitado o menu
estendido 1 (evidenciado pelo sinal intermitente alternado dos
Leds T.MOT. PED. e Led T. PAUSA),  posicionar-se com a
tecla SEL sobre o sinal intermitente do LED CODE e pressionar
a tecla SET; no mesmo instante, o LED CODE  ficará aceso de
modo permanente e a programação estará concluída.
Desse modo, utilizando tanto o rádio-controlo como a botoeira
em baixa tensão para o acionamento da caixilharia, será obtido
o seguinte funcionamento: o primeiro impulso comanda a
abertura até esgotar o tempo do motor, o segundo impulso
comanda o fechamento da caixilharia; quando é enviado um
impulso antes de esgotar o tempo do motor, a central efetua a
inversão  do movimento, tanto na fase de abertura como na
fase de fechamento. Repetir a operação se desejar
restabelecer a configuração anterior.

2) CODE PED  ( Freio Eletrónico ) :
A central é fornecida pelo fabricante com a função de freio
eletrónico desabilitada. Para habilitar a função, seguir estas
indicações: assegurar-se de ter habilitado o Menu Estendido 1
(evidenciado pelo sinal intermitente alternado do Led
T.MOT.PED e do Led T. PAUSA), posicionar-se com a tecla
SEL sobre o sinal intermitente do LED CODE PED. e depois
pressionar a tecla SET; no mesmo instante o LED CODE PED.
ficará aceso de modo permanente e a programação estará
concluída.
Desse modo a central reduz o avanço do portão provocado
pela inércia, após uma paragem ou um comando de inversão.
Repetir a operação se desejar restabelecer a configuração
anterior.

C) IN. CMD. AP. ( Funcionamento Homem Presente ) :
A central é fornecida pelo fabricante com a função de Homem
Presente desabilitada. Para habilitar a função, seguir estas
indicações: assegurar-se de ter habilitado o menu estendido 1
(evidenciado pelo sinal intermitente simultâneo do Led
T.MOT.PED e do Led T. PAUSA),  posicionar-se com a tecla
SEL sobre o sinal intermitente do LED LED IN.  CMD. AP.  e
depois pressionar a tecla SET; no mesmo instante o LED LED
IN. CMD. AP. ficará aceso de modo permanente e a
programação será concluída. Desse modo a central funcionará
na modalidade Homem Presente.
Para habilitar o funcionamento Homem Presente apenas na
fase de Fechamento, repetir a operação descrita acima
pressionando a tecla SEL duas vezes (obtendo o sinal
intermitente rápido do LED IN.CMD.AP.). Repetir a operação se
desejar restabelecer a configuração anterior.
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D) LAMP/CORT  ( Desaceleração ):
A unidade da planta de controle, a função de desaceleração e
detecção de obstáculos durante a desaceleração habilitado.
Se, entretanto, você não quer ter uma desaceleração, você
pode excluí-la: desta forma, usando programação automática
deixarão de ser ativado automaticamente durante a
desaceleração, ou usando o Número de Motor de
programação, deixarão de ser dada a oportunidade de planejar
os estágios de abrandamento. Depois de desativar a fase de
desaceleração será necessário repetir a programação
automática ou manual Tempos Engine. Se você quiser
desativar a desaceleração faça o seguinte: Certifique-se de ter
ativado o menu Avançado 1 (indicado pelos LEDs piscam
alternadamente T.MOT.PED e Led T. PAUSA), use o botão
SEL sobre a intermitência do LED LAMP / CORT. e, em
seguida, pressione a tecla SET: o LAMP / CORT. será
desligado permanentemente ea programação será concluída.
Se você quiser reativar a fase de desaceleração, repita a
operação acima, ao pressionar o botão SEL (ficando a piscar
normal de LAMP / CORT LED para permitir a detecção lenta e
obstáculos durante a fase de desaceleração) quando você
pressiona duas vezes (ficando a piscar LED LAMP / CORT
rápido para permitir a desaceleração sem detecção de
obstáculos durante a fase de desaceleração).

E) PGM. AUT. ( Follow Me ) :
A central permite definir o funcionamento “Follow Me”: essa
função, programável somente se já tiver sido programado o
Tempo de Pausa, prevê a redução do tempo de Pausa para 5
seg. depois da desocupação da fotocélula, ou seja, a caixilharia
fecha 5 seg. após a passagem do utilizador. Para ativar a
função, seguir estas indicações: assegurar-se de ter habilitado
o Menu Estendido 1 (evidenciado pelo sinal intermitente
alternado do Led T.MOT.PED e do Led T. PAUSA),  posicionar-
se com a tecla SEL sobre o sinal intermitente do LED  PGM.
AUT.  e, em seguida, pressionar a tecla SET: o LED PGM.
AUT.  ficará aceso de modo permanente e a programação será
concluída. Repetir a operação se desejar restabelecer a
configuração anterior.

7) T. MOT   (Programação do Comando Rádio à distância) :
A central consente a programação do código de transmissão,
sem intervir directamente na tecla SEL da central, mas
realizando uma operação à distância.
A programação do código de transmissão à distância realiza-se
da seguinte maneira: envie de maneira contínua por um tempo
maior de 10 segundos o código de um comando rádio
anteriormente guardado na memória, ao mesmo tempo a
central passa ao modo de programação da maneira acima
descrito para o LED CODE no menu principal.
A central é fornecida pelo fabricante com a programação do
código de transmissão à distância desactivada, se desejar
habilitar esta função, realize as seguintes operações: assegure-
se que o menu extenso 1 (evidenciado pelo piscar alternado
dos Led T. MOT. e Led T. PAUSA), coloque-se com a tecla
SEL, sobre a intermitência do LED T.MOT e, em seguida,
carregue na tecla SET, no mesmo instante o LED T.MOT
acende-se permanentemente e a programação será concluída.
Repita a operação se desejar restabelecer a configuração
precedente.

MENU ESTENDIDO 2 
A central é fornecida pelo fabricante com a possibilidade de 
seleção direta somente das funções do menu principal. 
Para habilitar a programação da potência da desaceleração 
efetuada a partir da central, seguir estas indicações: aceder ao 
Menu Estendido 1 (como descrito no respetivo parágrafo), 
pressionar novamente a tecla SET de modo contínuo por 5 
segundos, após os quais será obtido um sinal intermittente 
simultâneo, do Led T.MOT.PED e do Led T. PAUSA Desse 

modo é obtido o tempo de 30 segundos para selecionar a 
desaceleração desejada , por meio da utilização das teclas 
SEL e SET; após mais 30 segundos a central volta para o 
menu principal. 

----------------------    MENU ESTENDIDO 2    ----------------- 
Nível  Leds Acesos 
1   CODE 
2   CODE – CODE PED 
3   CODE – CODE PED – IN.CMD.AP. 
4   CODE – CODE PED – IN.CMD.AP. –  LAMP/CORT 
5    CODE – CODE PED – IN.CMD.AP. – LAMP/CORT – PGM.AUT. 
6  CODE – CODE PED– IN.CMD.AP. – LAMP/CORT – PGM.AUT. – T.MOT 

Programação da Desaceleração 
A central permite a programação da potência com a qual será 
efetuada a fase de desaceleração. 
É possível escolher entre 6 níveis diferentes de potência deste 
modo: a cada combinação de leds acesos corresponde um 
nível, de acordo com a tabela referida acima; na prática, 
partindo do led mais baixo ( LED CODE ) em direção ao mais 
alto, cada led corresponde a um nível de potência superior. 
Mediante a tecla SEL é possível percorrer os diversos níveis de 
potência. Para cada nível de potência selecionado, o respetivo 
led mais no alto pisca (por exemplo, quando é selecionado o 
nível 4, os leds CODE, CODE PED e IN.CMD.AP. ficam acesos 
de modo fixo, ao passo que o led LAMP/CORT pisca); 
pressionar SET para confirmar. 
Na programação da fábrica está selecionado o nível 3. 

RESET : 

Caso seja necessário restabelecer a central com a 
configuração da fábrica, pressionar as teclas SEL e SET juntas; 
no mesmo momento será obtido o acendimento 
contemporâneo de todos os leds VERMELHOS de sinalização 
e, logo a seguir, eles serão apagados. 

DIAGNÓSTICO : 

Teste input dos comandos: 
Na posição correspondente a cada entrada de comando em 
baixa tensão, a central conta com um LED de sinalização para 
poder efetuar o controlo rápido do estado.  
Lógica de funcionamento : LED aceso: entrada fechada, LED 
apagado: entrada aberta. 

GESTÃO DE LEDS 

A central após 3 minutos de inatividade no processo de 
programação, realiza o desligamento automático da 
programação de LED de poupança de energia. A única 
pressione a tecla SEL, SET, ou receber um comando de 
movimento vai ativar os LEDs de acordo com os parâmetros 
estabelecidos anteriormente. 




