
SELET-DT 

INSTRUÇÕES        PT1.0 

 
FUNCIONALIDADES 

• Seletor digital de programas de 5 funções, com proteção por código PIN de 5 dígitos 

• Para funcionamento com automatismos de porta de vidro 

• Com memória do último programa escolhido em caso de falha de energia 

• Contacto de saída de polo negativo / GND 

• Compatível com automatismos de referências INTENS110, INTENS140, INTENS155, INTENS160 ou 

outros com seleção de programas feita através de shunt com o polo negativo 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

ALIMENTAÇÃO: DC12-24V 

CONSUMO: 20mA 

SAÍDAS: 4 saídas para 5 programas de porta (LOCK, FULL OPEN, PARTIAL OPEN, EXIT ONLY, AUTOMATIC) 

CONTACTO DE SAÍDA: polo negativo 

PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: pedido de PIN de 5 dígitos 

AVISOS LUMINOSOS: LED (vermelho/verde) indicador de estado e LEDs (vermelhos) indicadores de 

programa escolhido 

AVISOS SONOROS: Bipper 

TIPO DE USO: interior 

ACABAMENTO: plástico PVC pintado 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -10°C a 50°C 

MEDIDAS: 63mm x 113mm x 20mm 

 

LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

DC+ (fio vermelho) – alimentação DC +12V a +24V (polo positivo) 

DC- (fio preto) – alimentação GND (polo negativo) 

1 (fio azul) – contacto de porta sempre fechada (LOCK) 

2 (fio verde) – contacto de porta sempre aberta (INSIDE SENSOR/FULL OPEN) 

3 (fio amarelo) – contacto de abertura parcial (PARTIAL OPEN) 

4 (fio branco) – contacto para apenas sair (EXIT ONLY) 



OPERAÇÃO BÁSICA 

Introduza o PIN (de fábrica é 12345), é emitido um BIP longo e o LED vai passar de vermelho a piscar para 

verde a piscar. Tem nesse momento 30 segundos para escolher o programa de porta pretendido conforme 

lista que se segue, antes do teclado voltar a bloquear (modo de espera). 

Pressione os botões: 

1 (Lock) – para manter a porta sempre fechada; 

2 (Full Open) – para manter a porta sempre aberta; 

3 (Partial Open) – para modo automático, mas com abertura parcial da porta; 

4 (Exit Only) – para abrir a porta apenas na saída (radar interior funciona/radar exterior inibido); 

5 (Automatic) – abertura de porta em modo automático. 

Nota1: Se introduzir um PIN errado de desbloqueio do seletor por mais de 5 vezes terá de esperar 3 minutos 

até poder fazer uma nova tentativa. Esta é uma função de segurança para dissuadir o uso indevido do 

seletor por parte de terceiros. 

 

ALTERAR O PIN 

Para alterar o PIN original, siga as seguintes instruções: 

ENQUANTO O LED PISCA VERMELHO → PRESSIONE O BOTÃO FUNC (5) DURANTE CERCA DE 10 SEGUNDOS 

ATÉ O SELETOR EMITIR UM BIP → RETIRE O DEDO DO BOTÃO → O LED PASSA A VERDE FIXO → INTRODUZA 

O PIN ANTIGO (POR EX. 12345) → O SELETOR EMITE 2 BIPS LONGOS → INTRODUZA O PIN NOVO PELA 1ª VEZ 

→ O SELETOR EMITE 3 BIPS LONGOS → INTRODUZA O PIN NOVO PELA 2ª VEZ → O SELETOR EMITE 4 BIPS 

LONGOS → FOI ALTERADO O PIN DE DESBLOQUEIO → O LED PASSA A PISCAR VERDE → O SELETOR ESTÁ EM 

MODO DE SELEÇÃO DE PROGRAMA DE PORTA → SE PRETENDER SIGA OS PROCEDIMENTOS DA OPERAÇÃO 

BÁSICA 

 

Nota1: O novo PIN terá de ter 5 dígitos, seguindo a mesma lógica do PIN original. 

Nota2: Se por algum motivo, nos diferentes passos de alteração de PIN introduzir PIN’s errados, terá de 

repetir todo o processo do início, emitindo o seletor 2 BIPS curtos para informar dessa situação. 

Nota3: Se, durante a alteração de PIN, ao fim de 30 segundos não for introduzido nenhum PIN ou o PIN 

introduzido estiver incompleto (por exemplo se não tiver 5 dígitos), o seletor volta ao modo de espera com o 

LED a piscar vermelho. 

 

REPOR PIN DE FÁBRICA 

Se se esquecer do PIN de segurança programado, retire a tampa traseira do seletor de programas e 

pressione durante 10 segundos o botão de pressão existente na placa eletrónica. O seletor vai emitir um BIP 

longo e o LED de estado vai acender verde. Retire o dedo do botão. Nesse instante foi reposto o PIN de 

fábrica 12345. 


