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INTRODUÇÃO 
A L44/L44G é uma central para controlo de todo o tipo de motores de estore através de comandos radiofrequência, 

neste último caso usando a banda standard de 433,92Mhz. A captação do sinal dos comandos RF é capaz de atingir os 

80m em espaço aberto e cerca de 20m se houver duas paredes de betão pelo meio. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 Com função de mudança de direção 

 Funcionamento mono-estável (por impulsos) e funcionamento bi-estável (constante) 

 Função Anti-bloqueio 

 Invólucro plástico resistente a impactos 

 Relés resistentes a quedas  

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Alimentação: AC230V 50Hz 

Potência de Controlo do motor: ≤300W 

Frequência de Funcionamento: 433,92Mhz 

Capacidade de Memória: 20 comandos 

Potência de Emissão RF: ≤10mW 

Sensibilidade: -110dBm 

Alcance Nominal: 20m 

Alcance Máximo: 80m 

Temperatura de Funcionamento: -40°C a +85°C 

 

AVISOS 

 

 
 

Desligue a energia Evite o contato com a A ligação Terra tem de Para garantir bom alcance RF 

antes das operações  eletricidade estática estar bem feita evite montar a L44 em metais 

 

NOTAS: Por favor LEIA ESTAS INSTRUÇÕES POR COMPLETO antes de efetuar qualquer instalação ou configuração da central. 

ESTA CENTRAL NÃO É ESTANQUE e por isso não é adequada para instalação em exterior ou ambientes demasiado húmidos. 

 

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES 
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DISPOSITIVOS DE CONTROLO EXTERNO (não incluídos com a central) 

 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO (se não for executado nenhum passo durante a fase de programação, que dura 5 segundos, a central volta ao modo de espera) 

1. Para introduzir um novo comando na memória da central L44/L44G inicie o processo mantendo a corrente de alimentação 

desligada da central; 

2. Selecione o canal pretendido no comando usando os botões indicados (se houver diferenças no tipo de comando procure no 

manual de instruções desse comando as funções equivalentes às descritas ou se necessário contacte o seu fornecedor); 

3. Pressione e mantenha premida a tecla SUBIR do comando; 

4. Aguarde até que o LED indicador de funcionamento do comando fique aceso constantemente. Quando isso acontecer ligue a 

alimentação da central; 

5. Nesse momento a central começará a emitir um aviso sonoro longo, que se repete a cada segundo que passa durante cerca 

de 5 segundos. Pode largar o botão SUBIR. Está agora no modo de programação. Terá 5 segundos para memorizar o 

comando. Se não o conseguir fazer neste tempo terá de repetir todo o processo desde o início do passo 1. da programação; 

6. Para memorizar o comando pressione novamente a tecla SUBIR. A central irá emitir 3 bips curtos, significando que o 

comando foi memorizado com sucesso. 

 

NOTA: Por defeito, num comando que é memorizado pela primeira vez é-lhe atribuído um funcionamento mono-estável (o motor 

só se movimenta enquanto premir continuamente as teclas SUBIR ou DESCER). Se pretender alterar o comando para um 

funcionamento bi-estável (o motor executa continuamente a operação com um impulso na tecla correspondente do comando) 

repita o processo todo de programação desde o ponto 1. mas no último passo 6. da programação pressione PARAR (e não SUBIR). 
 

 

ELIMINAR PROGRAMAÇÃO (se não for executado nenhum passo em 5 segundos, a central volta ao modo de espera) 
1. Para eliminar um comando já memorizado na memória da central L44/L44G inicie o processo mantendo  a alimentação à 

corrente desligada da central; 

2. Pressione e mantenha premida a tecla SUBIR do comando; 

3. Aguarde até que o LED indicador de funcionamento do comando fique aceso constantemente. Quando isso acontecer volte a 

ligar a alimentação da central; 

4. A central irá emitir um aviso sonoro longo, que se repete a cada segundo que passa durante cerca de 5 segundos. Pode largar 

o botão SUBIR. Está agora no modo de programação. Terá 5 segundos para eliminar o comando da memória. Se não o 

conseguir fazer neste tempo terá de repetir todos os procedimentos desde o início do passo 1. deste processo de eliminação; 

5. Para eliminar esse comando pressione, com a ajuda da ponta de um clip ou objeto semelhante, o botão de programação na 

parte traseira do comando. A central irá emitir 3 bips curtos, significando que o comando foi eliminado com sucesso. 
 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

PROBLEMAS TESTE/CAUSA PROVÁVEL/SOLUÇÃO 

Quando o comando é acionado a central não reage. 
Verifique que a central está bem ligada à energia/motor e que o comando 
está programado devidamente na memória da central. Volte a efetuar, se 
necessário, o processo de programação descrito neste manual. 

O LED/DISPLAY do comando transmissor não acende ou 
está fraco. 

Verifique que as pilhas do comando utilizado estão em boas condições e 
devidamente instaladas dentro do compartimento apropriado. 

A central parece funcionar bem mas o motor não. 
Verifique as ligações ao motor e se o mesmo sofreu algum dano. 
Certifique-se que as ligações dos interruptores de fim de curso estão bem 
feitas na central. 

O motor de estore funciona ao contrário dos 
movimentos ordenados no comando. 

De acordo com o diagrama de ligações troque o fio da fase 1 do motor 
pelo da fase 2 e vice-versa. Assim inverte-se a direção do funcionamento. 

O meu problema não se encontra listado neste manual. Por favor contacte o seu fornecedor. 

 


