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AVISOS DE SEGURANÇA 

1. Este automatismo industrial deve ser instalado e mantido por um instalador profissional. 
2. A instalação e a eletrificação correspondente devem estar de acordo com as normas de 

construção. Certifique-se de que a fonte de alimentação do automatismo esteja 
devidamente protegida por ligação terra. É proibido cortar o fio terra. O mesmo deve estar 
sempre firmemente ligado. Por razões de segurança, o automatismo deverá ser ligado a um 
disjuntor diferencial de acordo com as normas de instalações elétricas.   

3. Este automatismo é aplicável apenas a portões balanceados por mola. As molas têm de 
estar bem afinadas de acordo com o peso/tamanho do portão. Se este automatismo não 
for aplicado a portões com balanceamento por mola ou a mola estiver mal afinada, poderá 
o motor ficar inutilizado. 

4. O portão deve deslizar livremente e sem qualquer dificuldade. As calhas deverão possuir 
batentes para impedir que o portão descarrile em caso de falha do motor. 

5. A central de controlo deve ser instalada na parede a pelo menos 1.4m de distância do chão, em 
local onde se garanta um controlo visual do portão e onde as crianças não possam ter acesso.  
Por razões de segurança os comandos devem ser mantidos longe das crianças. É proibido operar 
o automatismo num local onde seja impossível controlar visualmente o movimento do portão. 

6. O fornecimento de eletricidade ao automatismo deverá ser cortado em caso de manutenção. A 
porta deve ser verificada antes da manutenção ao motor para garantir que está em condições 
de ser travada e que não haja nenhum risco de queda. 

7. Não é permitido a passagem pelo portão ou permanência junto ao mesmo quando o motor 
estiver em funcionamento. 

8. É proibido puxar o cadernal do motor quando o automatismo estiver em funcionamento, pois 
isso poderá causar danos irreversíveis nas engrenagens do motor. 

9. Caso o motor tenha sistema de desbloqueio (embraiagem), o mesmo não pode ser 
desbloqueado enquanto a porta esteja em posição completamente fechada. 

10. Por razões de segurança das pessoas e dos objetos é necessário que o portão onde este 
automatismo esteja montado esteja provido de dispositivos de segurança (por ex. fotocélulas, 
paraquedas, interruptores de corte). 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

MODELO INDUS260 INDUS350 INDUS500 
Tensão de Trabalho AC400V 50Hz 

Potência 800W 1000W 1000W 

Binário 260Nm 350Nm 500Nm 

Tempo de Trabalho 40min 

Proteção Térmica 120°C 

Velocidade de Saída 12RPM 12RPM 8RPM 

Tipo de Lubrificação Imersão em Óleo 

Ruído ≤55dB 

Número Máximo de 
Revoluções do Veio 

20 voltas na saída 

Diâmetro do Veio 25.4mm 

Temperatura de 
Trabalho 

-20°C até +45°C 

Ciclo de Trabalho S2 – 20% (10min de trabalho contínuo com peso aplicado) 

Rádio-recetor 433,92MHz 

Capacidade de memória Até 50 comandos 

Índice de Proteção IP54   
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CONFIGURAÇÃO DO MOTOR E DA CENTRAL DE CONTROLO 

 

 

 

SUBIR 

STOP / 

PARAR 

DESCER 

PARAGEM DE 

EMERGÊNCIA  
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DIAGRAMA ELÉTRICO DOS FINS DE CURSO DO MOTOR 

 

 

 

 

1. Interruptores dos fins de curso 
2. Proteção térmica do motor 
3. Linha trifásica do motor (única) 
4. Identificação das ligações 
5. Cablagem dos fins de curso 
6. Bucins estanques 
7. Interruptor do cadernal (NC) 
8. Cablagem do motor 
9. Cablagem dos fins de curso 

 
 

NOTA: o motor tem ao total 6 interruptores de fim de curso para além daqueles que são 
normalmente usados para abertura (OL – número 1) ou para fecho (CL – número 6). As ligações do 
interruptor 3 (S1) e do interruptor 4 (S2) estão livres e podem ser usadas para delimitar, por 
exemplo, o funcionamento do abrandamento do motor (com uma central que tenha essa função). 
A ligação dos interruptores 2 e 5 (S3) pode ser usado como uma proteção adicional de corte de 
energia caso os interruptores 1 e 6 falhem (contacto STOP). 
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DIAGRAMA ELÉTRICO DA CENTRAL 

 

 

 
DESCRIÇÃO DAS LIGAÇÕES DA CENTRAL 
 

1. PE, L1, L2, L3, N – ligações de alimentação da central (AC400V) 
L1, L2, L3 – fases de alimentação da central 

N – neutro de alimentação da central 

PE – ligação terra da central 

2. U, V, W – ligações de alimentação do motor (AC400V) 
3. D1, D2 – Saída de alimentação de pirilampo/travão elétrico (AC230V) 
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1. GND – polo positivo encoder (fio verde) 

2. B – ligação RS485B (fio roxo) 

3. A – ligação RS485A (fio rosa) 

4. VCC – polo positivo encoder (fio vermelho) 

 

 

1. COM – ligação comum 

2. OH – switch do cadernal/sensor sobreaquecimento motor 

3. OPEN – abrir porta 

4. CLOSE – fechar porta  

5. STOP – parar porta 

6. COM – ligação comum 

7. EX – limite de curso intermédio 

8. KEY – contacto passo-a-passo (PUL) 

 

9. +24V – alimentação dos acessórios 

10. COM – ligação comum 

11. INF – ligação de fotocélulas 

12. COM – ligação comum 

13. RAD – ligação de radar 

14. LK_I – interligação de portas (entrada) 

15. LK_O – interligação de portas (saída) 
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DIPSWITCHES 

BLOCO DE 3 DIPS 

DIP1 ON – fins de curso mecânicos 

DIP1 OFF – fins de curso por encoder 

DIP2 ON – homem presente ativo 

DIP2 OFF – homem presente inativo 

DIP3 ON – fecho automático ativo 

DIP3 OFF – fecho automático inativo 

NOTA: As funções controladas pelos DIP2 e DIP3 só estão disponíveis se o DIP1 estiver em posição ON. 

 

BLOCO DE 5 DIPS 

DIP1 ON – ajuste fino eletrónico de limite de abertura (só em encoder) 

DIP1 OFF – ajuste fino eletrónico de limite de fecho (só em encoder) 

DIP2 e DIP3 ON – cada dip em ON adiciona 15 impulsos à leitura do encoder 

DIP2 e DIP3 OFF – os dips em OFF não adicionam impulsos à leitura do encoder 

DIP4 ON – comandos à distância funcionam em modo passo a passo (1 botão) 

DIP4 OFF – comandos à distância funcionam com 3 botões separados 

DIP5 ON – deteção de sequência trifásica está desligada 

DIP5 OFF – deteção de sequência trifásica ativa 
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INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL 

1. Função de proteção de sobreaquecimento do motor: 
Quando o motor atingir uma temperatura superior a 120°C irá parar de trabalhar de imediato. Só voltará a 

trabalhar novamente depois de arrefecer. As ligações CO no motor devem ser correspondidas à central em 

COM (1) e OH (2). 

2. Painel de controlo de 3 botões: 
É possível ligar um painel de controlo de 3 botões individuais. As ligações são OPEN (3) para abrir, CLOSE (4) 

para fechar e STOP (5) para parar. A linha comum dos botões é COM (6). As ligações são do tipo NO 

(contacto normalmente aberto). 

3. Função de limite de curso intermédio: 
O limite de curso intermédio permite que a porta, quando fechada, abra até meio do curso e pare 

automaticamente nessa posição. Esta função será útil em situações de interligação da central do 

automatismo com centrais de emergência/incêndio. A ligação é feita nos terminais EX (7) e COM (6). A 

ligação é do tipo NO (contacto normalmente aberto).  

4. Função de botão passo a passo: 
Esta central está provida de funcionamento passo a passo na ligação de botão externo. O mesmo terá de ser 

ligado nos terminais KEY (8) e COM (6). A ligação é do tipo NO (contacto normalmente aberto). 

5. Alimentação de acessórios: 
A alimentação de acessórios (fotocélulas, etc.) faz-se em DC24V. As ligações são feitas em +24V (9) e COM 

(10). 

6. Dispositivos de segurança (por ex. fotocélulas): 
A central tem uma ligação para dispositivos de segurança. Esta ligação impede o fecho da porta quando haja 

um obstáculo a ser detetado. A ligação elétrica é feita em INF (11) e COM (12). O sinal elétrico do dispositivo 

de segurança pode ser do tipo NO (contacto normalmente aberto) ou NC (contacto normalmente fechado). 

Consoante o tipo de contacto, assim terá de ser ajustado o parâmetro P2-09 na programação. 

7. Função de porta de serviço: 
Esta função permite proteger a porta principal/automatismo de danos causados pela abertura indevida da 

porta de serviço. Caso a porta de serviço seja aberta, o automatismo não funciona. De fábrica a central vem 

com esta função desativada. Para ativá-la, por favor remova a ponte (shunt) entre os terminais RAD (13) e 

COM (12) e ligue nesses dois terminais o contacto do interruptor de segurança da porta de serviço. Nesta 

ligação é possível escolher o tipo de contacto NO (contacto normalmente aberto) ou NC (contacto 

normalmente fechado). Consoante o tipo de contacto, assim terá de ser ajustado o parâmetro P2-10 na 

programação. 

8. Função de interligação de centrais: 
Esta função permite interligar centrais para um funcionamento combinado. Enquanto uma porta esteja 

aberta a outra não abre até a primeira fechar. As ligações entre centrais são feitas nos terminais COM (12), 

LK_I (14) e LK_O (15), conforme o esquema seguinte. 
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AJUSTE MECÂNICO DOS FINS DE CURSO 

• AJUSTE DO FIM DE CURSO DE FECHO 
Feche a porta eletricamente até à posição pretendida de fecho. Observe a direção de 
rotação das cams durante o fecho (ver imagem). Pressione o botão “STOP” para parar a 
porta na posição pretendida. Desaperte o parafuso da cam branca CL - 6 (fios roxos), rode-a 
na mesma direção de quando estava em movimento de 
fecho até ouvir o interruptor fazer o click de acionamento. 
Aperte o parafuso da cam para prendê-la nessa posição. 
 

• AJUSTE DO FIM DE CURSO DE ABERTURA 
Abra a porta eletricamente até à posição pretendida de 
abertura. Observe a direção de rotação das cams durante 
a abertura (ver imagem). Pressione o botão “STOP” para 
parar a porta na posição pretendida. Desaperte o parafuso das cam branca OL - 1 (fios 
amarelos),  
rode-a na mesma direção de quando estava em movimento de abertura até ouvir o 
interruptor fazer o click de acionamento. Aperte o parafuso da cam para prendê-la nessa 
posição.  
 

• AJUSTE FINO DOS LIMITES DE FIM DE CURSO 
Faça o movimento completo da porta para verificar a necessidade 
de afinação. 
Se for necessário reajustar, proceda ao ajuste fino das cams. Para 
fazê-lo use o parafuso sextavado interior das cams e rode-o para 
um lado ou para o outro consoante a necessidade de fazer 
descer/subir em relação à posição final pretendida. Ao rodar este 
parafuso cerca de 90° isso representa uma alteração de cerca de 
25mm no movimento portão. 
 

 

PROGRAMAÇÃO DE COMANDOS 

É possível programar até 50 comandos na memória do recetor da central. Para programar novos comandos 

carregue no botão branco do recetor até que o LED nele existente acenda. Pressione o botão do comando 

que pretende memorizar. O LED do recetor apaga-se indicando que o processo foi terminado. 

 

ELIMINAR MEMÓRIA DE COMANDOS 

Para eliminar os comandos memorizados, pressione continuamente o botão branco no recetor. O LED vai 

permanecer uns instantes aceso. Quando apagar pode deixar de pressionar o botão do recetor. Foram 

eliminados todos os comandos na central. 
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CADERNAL MANUAL 

ATENÇÃO: O uso da corrente de cadernal deve ser feito apenas em 

situações de emergência.  

Ao usar o cadernal deverá fazer uma força constante para que a 

corrente não enrole e com isso possa danificar o automatismo. Puxe 

uma extremidade da corrente ou a outra conforme a direção do 

movimento que pretende fazer. Por segurança, o mecanismo do 

cadernal está provido de um interruptor elétrico de segurança para 

fazer um corte de energia ao motor enquanto o sistema manual está 

em uso. Ao finalizar o movimento manual do cadernal é reposto o 

normal funcionamento elétrico do motor.  

Depois de usar o cadernal, por razões de segurança, procure segurar a corrente do cadernal à parede. 

 

COMPOSIÇÃO DO KIT 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Central eletrónica 1 unidade 

Comandos 2 unidades (opcionais)  

Bucins estanques 4 unidades 

Motor 1 unidade 

Suporte de motor 1 unidade 

Anel de fixação 2 unidades 

Escatel 1 unidade 

Parafusos sextavados M10x20 4 unidades 

Cabo 4x0,75mm² 4 metros 

Cabo 6x0,3mm² 4 metros 

 

 

 

 

 

 


