




As ferramentas necessárias para a instalação devem estar em bom estado e conformes às normas de segurança 

2-1 • Ferramentas necessárias (não incluídas no KIT)
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3-1 • A regulamentação

A instalação de uma porta de garagem motorizada ou de uma motorização numa porta de garagem existente no marco de uma utilização de 
tipo" Residencial" deve ser conforme à diretora 89/106/CEE que concerne os produtos de construção.A norma de referência para verificar dita 
conformidade é EM 13241-1 que faz referência a vários regulamentos entre as quais a EM 12445 e EM 12453 que descrevem os métodos e 

componentes de segurança da porta motorizada com o propósito de reduzir e eliminar os perigos para as pessoas. 
O automatismo de porta de garagem, é um sistema de comando por impulsos, isto é que um simples impulso sobre um dos 
comandos (comando a distância, seletor de chave etc ... ) permite pôr a porta em movimento ou funcionamento. Este motor de porta de 

garagem está equipada de um limitador de força conforme ao anexo A de a norma EM 12453 no marco de uma utilização com uma porta 
conforme às normas de segurança vigentes. 

As especificações do regulamento EMl 2453 permitem 2 casos de utilizações seguintes bem como os níveis mínimos de proteção. 
- Posta em funcionamento por impulso com a porta visível.
- Nível de proteção mínimo: Limite de força.

- Posta em funcionamento por impulso com porta não visível.
- Nível de proteção mínimo: limite de força e um par de fotocélulas para proteger o fecho da porta.

3-2 • Especificações da porta a motorizar

•  Este automatismo de porta de garagem, pode automatizar portas basculantes de folha única: 

 - Com uma altura máxima de 2,80m se usada calha de 3,30m ou com uma altura máxima de 3,40m se usada calha de 3,90m;
 - Com peso máximo de 100Kg para motor WHITE100 ou de 120Kg para motor WHITE120.

O peso máximo foi calculado para uma porta que se abre e fecha livremente sem atritos importantes. O funcionamento manual da porta 
deve funcionar com uma força inferior a 15kg (150N). Caso contrário, há que reduzir o peso máximo dado anteriormente. 

•  Pode também automatizar portas seccionadas: 

 - Com uma altura máxima de 2,30m se usada calha de 3,30m ou com uma altura máxima de 2,90m se usada calha de 3,90m;
  - Com peso máximo de 100Kg para motor WHITE100 ou de 120Kg para motor WHITE120.
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Importante: 

- Não utilizar o automatismo sem terminar completamente todos os ajustes e a instalação. Não utilizar o automatismo sem ler préviamente
as instruções de segurança deste manual. 
- Assegurar-se de que a saída está desbloqueada antes de ativar o fecho. 
-Em caso de disfunção grave, não acionar o automatismo, contatar com o serviço técnico ou bem com um profissional 

7-1 ·Abertura/ fecho

- O controle pode efetuar-se desde um comando programado ou qualquer outro elemento de controle instalado.
- É possível parar o movimento da porta de garagem em qualquer momento, pulsando o botão do comando a distância programado ou bem
acionando um elemento de controle. Uma nova ação sobre um elemento de controle acionará o movimento da porta. Este movimento será o
contrário ao anterior.
1 - Pulsar o botão do comando a distância programado ou bem acionar um elemento de controle.
2 - A porta se move. 
3 - Soltar o botão do comando a distância ou do elemento de controle utilizado. 

7-2 ·Iluminação

Este automatismo de garagem está provido de uma iluminação (potência máxima 2SW). 
A iluminação se acende quando se inicia o movimento da porta de garagem e se apaga 5 minutos depois da detenção total da porta 

7-3 • Detecção de obstáculo

Quando a porta encontra um obstáculo durante o fecho, o automatismo procede assim: 
-A porta pára.
- A porta volta a abrir-se imediatamente até sua posição completamente aberta.

1 -Retirar o obstáculo. 
2 - Pulsar o botão do comando a distância ou acionar um elemento de controle para voltar a fechar a porta. 

7-4 • Fotocélulas

As fotocélulas estão ativas ao início e durante o fecho. 
-Ao início de cada fecho:
1 - Pulsar o botão do comando a distância ou acionar um elemento de controle para fechar a porta. 
2 - Se o raio das fotocélulas se corta, a porta não se fecha. Quando o raio se corta, é impossível pôr em movimento a porta. 
3 - Uma vez livre o raio, pulsar o botão do comando ou acionar um elemento de controle para voltar a fechar a porta. 

- Durante o fecho:
Se o raio das fotocélulas está cortado, a porta volta a abrir-se totalmente. 

7-5 • Movimento manual

Para poder manipular manualmente a porta de garagem, em caso de corte de corrente elétrica ou em caso de mau funcionamento do automa
tismo, acionar diretamente o desembrague do carrinho com a ajuda da corda: 
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ATENDIMENTO: uma vez desbloqueado o automatismo, a porta pode mover-se tão só com seu próprio peso. 
É importante ter cuidado a bloquear a porta para evitar acidentes. 
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