
Manual de instalação, utilização e 
manutenção

WHITE 60   

Motor de Garagem  60 Kg

WHITE 80   

Motor de Garagem  80 Kg



PROGRAMAÇÃO DO AUTOMATISMO 

É muito importante que este guia de instalação e do usuário seja lido na íntegra antes 
da instalação  deste produto.  

 
IMPORTANTE: 
 
Antes de programar o automatismo de porta garantir que a porta se abre e fecha facilmente e sem problemas, 
quando se abre manualmente. 
Faça os ajustes necessários e volte a verificar que a porta se move suavemente com a mão antes da programação. 
 
Embraiar o carrinho e ligar a alimentação. 
 
Iniciar  sempre a programação com a porta na posição fechada. 
 
Os seguintes parâmetros devem ser programados para cada automatismo: 
- Limite de curso da porta aberta e fechada 
- Detecção de obstrução / nível de força 
- Comandos à distância 
 
Leia todas as informações sobre a programação neste guia antes de começar. 
 
Botões & LEDS 
 
Programação da abertura da porta é facilmente realizada através de 4 botões e com os 
LEDS que fornecem informação visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botões: 
 
Botão "P"  (Programação) 
- Inicia modo de programação e salva as configurações. 
 
Botão "+" (Up / Abrir) 
- Abre a porta 
- Aumenta os ajustes no modo de programação 
 
Botão "-" (Down  /Fechar) 
- Fecha a porta 
- Reduz os ajustes do modo de programação 
 
  Botão "S" (Programação dos comandos) 
- Memoriza os comandos 
- Remove (exclui) os comandos da programação 

 



 

 

LEDS : 
 
Cada botão no painel de controle do motor tem um LED acima dele, fornecendo indicações visuais. 
 
"P" LED 
- Fornece informação visual durante a programação 
- Mostra que a energia está ligada à unidade 
- Mostra que a unidade está em modo operacional 
 
"+" LED 
- Fornece informação visual durante a programação específica para a abertura. 
 
"-" LED 
- Fornece informação visual durante a programação específica para o fecho da porta. 
 
"S" LED 
- Fornece informação visual durante a programação e remoção de comandos. 

 

 Programação dos limites 
 

 
- Segure o botão "P" botão por +/- 3  segundos para iniciar a programação. 
 -   LED"+"  começará a piscar rápidamente. 
 
- Largue o botão "P". 
  -   O LED "+" pisca mais lento, mostrando que o limite de curso em abertura irá ser memorizado. 
 
- Carregue no botão "+" até que a porta atinja a posição desejada em abertura. 
 - A porta move-se apenas enquanto o botão está pressionado. 
 - o ajuste final é feito usando os botões "+" e "-". 
 
- Pressione o botão "P" para salvar o limite de abertura. 
 - O LED "+"  irá piscar brevemente 
 - O LED  "-"  começa a piscar. 
 - O limite de fecho da porta irá agora ser programado. 
 
- Mantenha o botão "-" até que a porta atinja a posição desejada em fecho. 
 - A porta move-se apenas enquanto o botão está pressionado. 
 - o ajuste final é feito usando os botões "+" e "-". 
 
- Pressione o botão "P" para salvar o limite de fecho. 
 - O LED "-"  piscará por alguns instantes. 
 
- Automaticamente a porta iniciará um ciclo completo de teste; uma abertura e um fecho 
 -  A força necessária para a porta irá agora ser programada. 
 -  Isto permite a verificação de que os limites foram salvos adequadamente. 
 -  O LED "P"  piscará continuamente indicando que o modo de programação foi encerrado, o       
    automatismo encontra-se em modo de funcionamento normal. 

 

 

 

 



 

 

Programação da sensibilidade da força /  obstrução 
 
 

IMPORTANTE: Quanto maior for a força programada, menos sensibilidade haverá para detecção dos obstáculos no 
percurso da porta. 
 
O nível de sensibilidade deve ser sempre definido no mais sensível para melhorar a segurança da porta. As 
configurações da Força devem, portanto, ser definidas no mínimo. 
 
Neste modo, os níveis de força artificial aplicada são indicados pelo número de pisca LED. 
Existem 4 configurações para abertura e 4 configurações para o fecho. 
 
1 flash indica a configuração de força mínima. 
A configuração mínima de força deve ser sempre selecionada, particularmente, no fecho da porta. 
Se as configurações mais altas de força são utilizadas, precisa ser instalado um dispositivo de segurança extra: 
fotocélulas ou bandas elétricas de borracha no bordo inferior da porta. 
 
O LED "+" indica força definida para a porta na direção de abertura. 
O LED "-" indica força definida para a porta na direção de fecho. 
 
Se surgir a necessidade de aumentar as configurações de força durante a manutenção ou reparação, recomenda-se o  
reprogramação do automatismo em vez de aumentar a configuração de força. 
 
Se os limites de curso da porta forem reajustados é necessário reajustar as configurações da sensibilidade da força. 
 
Programação: 
 
- Mantenha o botão "P" pressionado +/- 6 segundos. 
 - O LED "+" pisca inicialmente. 
 - De seguida LED "+" brilha contínuo. 
 
- Solte o botão "P" 
 - A força de abertura da porta pode agora ser ajustada. 
 - o Botão "-" diminui a força e  o botão "+" aumenta a força. 
 
- Pressione o botão "-" brevemente até que seja mostrado 1 flash. 
 -Cada vez que o botão é pressionado o LED "+" mostrará com 1 flash o aumento de nível de força. 
   
- Pressione "P" para confirmar a configuração selecionada no sentido de abertura. 
 - LED "-" acenderá contínuo. 
 -A força de fecho pode agora ser ajustada. 
 
- Pressione o botão "-" brevemente até que seja mostrado 1 flash. 
 - Cada vez que o botão é pressionado o LED "-" pisca a configuração em vigor. 
   
- Pressione "P" para confirmar a configuração necessária no sentido de fecho. 
 - P LED "P"  acenderá continuamente, indicando que o modo de programação foi encerrado o       
    automatismo encontra-se em modo de funcionamento normal. 

 

 

 

 

 



Fecho automático 

 

Este motor dispõe de fecho automático que de fábrica vem desativado. 

O tempo programado para o fecho automático é de cerca de 38segundos e não pode ser 
alterado para outro valor. 

 

Ativar Fecho Automático: 

Para poder ativar o fecho automático retire a tampa do motor e na placa da central de controlo 
retire o jumper (peça amarela) ou coloque-o seguro apenas a um dos pinos, deixando o outro 
livre, conforme a imagem abaixo exemplifica: 

 

 

 

Desativar Fecho Automático: 

Para poder desativar o fecho automático, repondo a definição de fábrica, retire a tampa do 
motor e na placa da central de controlo coloque o jumper (peça amarela) a fazer ‘shunt’ nos 
dois pinos, conforme a imagem abaixo demonstra:  

 



 

Memorizar e remover comandos da programação 
 
 

IMPORTANTE:   Podem ser memorizados até 6 códigos. 
 
A remoção de comandos irá resultar em que todos os  comandos armazenados sejam apagados. 
 
Memorizar comandos: 
 
-Pressione o botão "S" +/- 2 segundos    
 O LED "S" pisca 
 
-Solte o botão "S"  
 
- Pressione o botão do comando a ser programado 
  O LED "S" pisca brevemente 
 
- Pressione o mesmo botão do comando novamente 
  O LED "S"  pisca +/- 3 vezes 
 
- Pressione o mesmo botão do comando pela terceira vez 
  A porta começa mover-se 
  O botão do comando está memorizado 
 
Remoção  de comandos: 
 
- Pressione o botão "S"  +/- 6 segundos 
  O LED "S" acende brevemente 
  O LED "S"  apaga-se 
 
- Solte o botão "S"  
Os códigos armazenados foram apagados 
 
AVISO IMPORTANTE DE SEGURANÇA: 
 
Depois de programar o automatismo realizar sempre uma verificação de segurança. 
Assegure-se que a porta pára e inverte o sentido se entrar em contacto com um obstáculo de 50 milímetros de altura 
que tenha sido colocado no seu caminho, no chão. 
Verifique se o automatismo pára se a porta estiver a  abrir e encontrar resistência / uma obstrução. 
 
Certifique-se que o usuário final tem a consciência  dos perigos das portas automáticas de modo a evitar acidentes, 
ferimentos ou danos materiais. 



 

 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

 
 
Ao montar o motor, o ponto mais alto da porta no seu percurso (borda superior) deve ser de 10-50mm a partir 
do fundo da calha. 
 
É importante montar o suporte da parede com segurança porque este é o ponto onde a maioria das forças são 
aplicadas durante a operação. 
Todos os outros suportes devem ser fixados com firmeza para garantir a eficiência do motor 

Suporte parede 

 
Pin de fixação 



Botão de parede

Esquema de ligações do botão de parede

+24V    RX   GKD   KEY   

+24V    RX   GKD   KEY   



CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES 

 
Principais características do produto: 
 
- Fácil instalação 
- Programação simples e rápida passo a passo 
- Compacto e potente 
- Arranque Suave, Paragem Suave 
- Deteção de obstáculos 
- Limites eletrónicos com memória de falha de energia 
- Energia de iluminação de cortesia eficiente LED 
- Ligação à bateria 
- Acessórios opcionais: Segurança externa e botão   
- Garantia do produto de 2 anos contra defeitos de fabrico 
    
Principais Especificações do produto: 
 
Tensão de operação:   220 - 260VAC / 50Hz 
 
Potência do motor:   WHITE 80  -120W-24VDC 
    WHITE 60  -100W-24VDC 

  
Motor Torque:    WHITE 80  - 800N 
    WHITE 60  - 600N 
 
Luz de Cortesia :    2W 
 
Velocidade do carreto:   140mm / s 
 
Temperatura de Operação:  -35 ° C - 70 ° C 
 
Ruído:     <60 dB 
 
Frequência Controle Remoto:  433Mhz 
 
Alcance do controle remoto:  + / - 25M 
 
 Tamanho/peso da porta:  WHITE 80  -  Para portas até 12m² 
                        Peso máximo da porta  150 kg 
    WHITE 60  -  Para portas até 10m2 

             Peso máximo da porta  100Kg 



CONTEÚDO DA EMBALAGEM 

 
    Automatismo de porta de garagem: 
 
 • Automatismo de porta da garagem 
 
 • 2 Comandos 
       
 • Saco de acessórios de montagem 
 
 • Calha 
 
 • Suporte  Curvo 
 
 • 2 braçadeiras de  montagem  
  
 • Instalação e Manual do Usuário 
 
 Calha:    A abertura de porta Garagem é fornecido  com uma calha de 3,20 m, que 
 permite uma altura máxima de abertura de porta de 2,30 m. 
 
 Extensões vendidas à parte, opcional. 



INFORMAÇÕES PARA USUÁRIO 

 
NOTAS IMPORTANTES SOBRE A SEGURANÇA: 
 
A porta da garagem é o maior objeto em movimento automatizado na maioria das casas! 
Deve ser tomado muito cuidado quando se usa este sistema. 
 
Como qualquer outro aparelho elétrico ou máquina, é importante familiarizar-se com as diretrizes de segurança que 
são aplicáveis às portas de garagem automatizados. Estas estão contidas no início e ao longo desta brochura. 
 
O resumo a seguir destaca alguns deles: 
- Somente operar a porta da garagem quando em plena vista se garantir que as pessoas permanecem  longe da 
  porta, enquanto esta está em movimento. 
- Mantenha os comandos longe das crianças e não permita que elas brinquem com a porta 
- Verifique regularmente o funcionamento da porta e, quando necessário, solicite manutenção e reparação da mesma 
- Fotocélulas ou um dispositivo de segurança equivalente são recomendadas em qualquer porta automática, para 
  segurança adicional. 
 
OPERAÇÃO PADRÃO DA PORTA 
 
Quando o botão do comando programado for pressionado, a porta  começará a mover-se. 
O próximo impulso sobre o botão vai parar a porta. 
O impulso seguinte fará a porta avançar na direção oposta. 
 
DETALHES DE INSTALAÇÃO: 
 
Data de instalação:     
 

Instalado por:         
 

Número de telefone:      
 
 
NOTAS:             
             
              



REQUISITOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA E 
REGULAMENTOS 

 
 

INOBSERVÂNCIA DESTES REQUISITOS  E NORMAS DE  
SEGURANÇA LOCAIS PODEM RESULTAR EM SÉRIO RISCO DE 

ACIDENTES PESSOAIS OU DANOS À PROPRIEDADE. 
 

LEIA COM ATENÇÃO E GARANTA QUE TODAS RECOMENDAÇÕES E REQUISITOS DE SEGURANÇA SÃO 
TIDOS EM CONSIDERAÇÃO E RESPEITADOS. 

 
 
- Somente pessoas qualificadas, com conhecimento de normas locais de instalação elétrica e regulamentos 
de segurança relativos ao funcionamento dos portões, portas e janelas devem instalar, implementar ou 
manter esses sistemas. 
 
- O automatismo tem de ser instalado num espaço seco que seja protegido de condições de humidade, de 
água, e de intempéries. 
 
- A alimentação elétrica deve ser desligada antes da manutenção, e a realização de qualquer obra ou 
remoção de tampas. 
 
- É altamente recomendável que a configuração de sensibilidade mais sensível seja programada e utilizada 
em todas as aplicações. 
 
- Apesar de existir uma característica de detecção de obstrução recomenda-se que um jogo de fotocélulas 
ou uma banda de segurança seja instalado, pois  irá melhorar significativamente a segurança e reduzir o 
risco de ferimentos quando a porta de se mover. 
 
- A porta só deve ser operada por ciclos completos e quando não existem pessoas, animais ou objectos 
perto ou no caminho do movimento da porta. 
 
- Nenhuma pessoa, animais de estimação ou objecto deve mover-se através da abertura da porta ou no 
caminho da porta, enquanto a porta se encontra em movimento. 
  
- Observar a porta até que esta esteja  totalmente aberta ou fechada e garantir que as pessoas 
permanecem longe da porta em movimento. 
 
- O usuário do sistema deve ser feito ciente dos riscos associados de portas automáticas e as salvaguardas 
aplicáveis, para se proteger contra danos ou prejuízos. 
 
- Este produto não é destinado ao uso por crianças ou qualquer pessoa com incapacidades mentais. 
 
- As crianças não devem, em circunstância alguma, brincar com a porta, comandos ou interruptores de 
parede. Recomenda-se que os comandos sejam mantidos fora do alcance de crianças em todos os 
momentos. 
  
- Verifique regularmente o seguinte e ter reparado se necessário: 
- que todas as partes da porta e os sistemas de operação estão em boa ordem e que não há sinal de 
desgaste ou dano. 
-  que a porta está devidamente equilibrada, pode ser facilmente movida à mão e continuará a ser parada 
em qualquer posição sem apoio, enquanto se  transporta à mão. 
 
- Regularmente verificar que a porta  pára e inverte o sentido quando entra em contacto com um 
obstáculo com 50 milímetros de altura que tenha sido colocado no chão. Uma verificação semestral é 
fortemente recomendada. Faça os ajustes necessários e, se necessário, rever. 
   
- Devem ser tomados cuidados quando se opera o desbloquear da porta para funcionamento  manual pois 
se esta não estiver equilibrada, pode cair rapidamente. 
 
- É muito importante que este guia de instalação e do usuário seja lido na íntegra antes da instalação 
deste produto.  
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