
CENTRAL ELECTRÓNICA L4
Central electrónica com receptor com rádio incorporado para o comando
remoto de persianas, toldos e venezianas. Possibilidade de associar um ou
mais rádios-comandos e sensores sem fios para o comando individual ou
centralizado (para manobra simultânea de mais aparelhagens).

DADOS TÉCNICOS

- Alimentação: 230V~  50/60Hz  600W
- Saída motor: 230V~  500W máx.
- Temperatura de funcionamento: -10÷55°C
- Receptor rádio: 433,92 MHz
- Rádios-comandos tipo: 12-18 Bit ou Rolling Code
- Quantidade Rádios-comandos que podem ser memorizados:  6 máx
- Quantidade Sensores sem fios que podem ser memorizados: 3 máx.     
- Dimensões: 102x27x23mm
- Contentor: plástico ABS+PC V0
- Grau de protecção: IP 65

CN1: LIGAÇÕES ALIMENTAÇÃO CENTRAL

N -  Azul - Entrada linha 230V~ (Neutro)
F -  Marrom - Entrada linha 230V~ (Fase)

CN2: LIGAÇÕES DO MOTOR

1 -  Preto - Saída motor 230V~ ????SUBIDA
2 - Azul - Saída motor 230V~ COMUM
3 -  Marrom - Saída motor 230V~ DESCIDA

CONDIÇÃO INICIAL DE FUNCIONAMENTO

O aparelhamento pode funcionar somente em associação a um ou mais
rádios-comandos e sensores sem fios. No momento do primeiro
acendimento, a central não contém nenhum rádio-comando ou sensor
sem fios em memória.
FUNCIONAMENTO COM DIFERENTES MODELOS DE RÁDIOS-COMANDOS

É possível programar diferentes modelos de rádios-comandos
memorizando um código (uma tecla) para obter o funcionamento cíclico:
Passo - Passo (Subida - Parada -Descida); memorizando dois códigos
(duas teclas) diferentes obtém-se comandos diferentes sendo o primeiro
para a Subida e o segundo para a Descida; memorizando três códigos
(três teclas) diferentes são obtidos comandos diferentes sendo o primeiro
para a Subida, o segundo para a Parada e o terceiro para a Descida. É
possível também programar o funcionamento da Veneziana.
Funcionamento com rádio-comando com 1 Tecla:
Utilizando o rádio-comando com uma tecla somente, obtém-se o seguinte
funcionamento: o primeiro impulso comanda a Subida até terminar o
tempo do motor que é de 3 minutos. O segundo impulso comanda a
Descida do fechamento. Se um impulso for efectuado antes que termine o
tempo do motor, a central efectua a parada do fechamento. Um outro
impulso efectua o restabelecimento do movimento no sentido oposto de
marcha.
Funcionamento com rádio-comando com 2 Teclas:
Utilizando o rádio-comando com 2 teclas, obtém-se o seguinte
funcionamento: a primeira tecla (“Up” associada ao sentido de subida)
comanda a Subida até terminar o tempo do motor que é de 3 minutos e a
segunda tecla (“Down” associada ao sentido da Descida) comanda a
Descida do fechamento. Caso durante a Subida for enviado novamente
um comando Up, a central continuar o movimento de Subida e se for
enviado um comando Down, a central efectua a parada do movimento.
O mesmo procedimento é válido na fase de Descida.
Funcionamento com rádio-comando (Série BeFree) com 3 Teclas:
Utilizando o rádio-comando com 3 teclas Série BeFree obtém-se o
seguinte funcionamento: a tecla Up comanda a Subida até que termine o
tempo do motor que é de 3 minutos. A tecla Stop comanda a parada e a
tecla Down comanda a Descida do fechamento. Caso durante a subida ou
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a descida for enviado um comando de Stop, a central comanda a parada
do fechamento. Caso durante a subida ou a descida for enviado um
comando do mesmo em direcção ao movimento actual, a central continua
o movimento. 
Caso durante a subida ou a descida for enviado um comando contrário ao
movimento actual, a central comanda a inversão do sentido de marcha.

OUTRAS MODALIDADES DE FUNCIONAMENTO

Funcionamento da Veneziana:
Nesta modalidade, pressionando a tecla Up ou então Down de um rádio-
comando memorizado por menos de 2 segundos, obtém-se o
funcionamento de tipo homem presente: é possível, neste modo, efectuar
ligeiras rotações para um sentido ou para o outro das lamelas da veneziana
para modular como desejar a filtração da luz. Se for pressionada a tecla do
rádio-comando por mais de 2 segundos obtém-se o movimento da cortina
na subida ou descida, de acordo com a tecla pressionada até o final do
tempo do motor que é de 3 minutos. Caso durante a subida ou descida
seja enviado um comando de Stop, a central comanda a parada do
fechamento. Caso durante a subida ou a descida for enviado um comando
do mesmo em direcção ao movimento actual, a central continua o
movimento. 
Caso durante a subida ou a descida for enviado um comando contrário ao
movimento actual, a central comanda a inversão do sentido de marcha.
Funcionamento Homem Presente:
Nesta modalidade deve ser mantido constantemente activado o comando
para obter o movimento do fechamento na direcção relacionada com a
tecla que está sendo pressionada. A liberação do comando provoca a
parada do movimento.
Funcionamento com Tempo motor infinito:
Nesta modalidade, pressionando o rádio-comando, activa-se a central por
um tempo infinito, a não ser que seja efectuado um outro comando,
fazendo, deste modo, com que o mesmo seja desactivado.

CENTRALIZAÇÃO DE GRUPO OU GERAL

É possível, além disso, inserir códigos (teclas) iguais de um rádio-comando
a todas as centrais ou a um grupo que se encontrem a uma distância não

superior de 20 metros do local de comando para obter o movimento geral
ou parcial de mais automatizações.

PROGRAMAÇÃO RÁDIO-COMANDO E OU SENSORES SEM FIOS MEDIANTE TECLA

“SEL”
A programação dos códigos de transmissão do rádio-comando e ou dos
sensores sem fios pode ser efectuada da seguinte maneira:
Programação com rádio-comando com 1 ou 2 Teclas:
Pressionar a tecla “SEL” (por exemplo, com a ponta de uma caneta)
situada na extremidade da caixa e no mesmo instante podem ser ouvidos
sons que confirmam a entrada em programação. Pressionar a tecla do
rádio-comando a associar ao movimento de subida de modo contínuo por
5 segundos até que a central emita um som de confirmação. Em seguida,
pressionar a segunda tecla do rádio-comando a associar ao movimento de
descida de modo contínuo por 5 segundos até que a central emita dois
sons de confirmação. Após um segundo, a central emite quatro sons de
confirmação para sinalizar o final da programação. 
Se não for enviado o segundo código depois da programação do primeiro
código, a central sai da modalidade de programação emitindo quatro sons
de confirmação e seleccionando o funcionamento com um código
somente.
Programação com rádio-comando (Série BeFree) com 3 Teclas:
Pressionar a tecla “SEL” (por exemplo, com a ponta de uma caneta),
situada na extremidade da caixa. No mesmo instante, podem ser ouvidos
três sons que confirmam a entrada em programação. Pressionar a tecla Up
do rádio-comando série BeFree a associar ao movimento de subida de
modo contínuo por 5 segundos até que a central emita um som de
confirmação. Em seguida, após um segundo, a central emite quatro sons
de confirmação para sinalizar o final da programação. 
Programação com sensores sem fios:
Pressionar a tecla “SEL” (por exemplo, com a ponta de uma caneta),
situada na extremidade da caixa. No mesmo instante, podem ser ouvidos
três sons que confirmam a entrada em programação. Pressionar a
respectiva tecla, situada no interior do Sensor sem fios até que a central
emita um som de confirmação. Em seguida, após um segundo, a central
emite quatro sons de confirmação para sinalizar o final da programação.
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Ausência de comunicação.
Em ausência de comunicação entre o Sensor sem fios e a central, após 20
minutos activa-se automaticamente a subida de segurança do
fechamento. Em caso de falta de comunicação, é necessário persistir.
Outros comandos colocam sempre a central em estado de segurança.

ULTERIORES PROGRAMAÇÕES DE RÁDIO-COMANDOS E OU SENSORES SEM FIOS

É possível repetir as operações de programação acima descritas para
colocar na memória da central outros Rádios-comandos até um máximo
de 6 diferentes e sensores sem fios até um máximo de 3 diferentes. 
Caso a memória contenha já 6 Rádios-Comandos memorizados e ou 3
sensores sem fios memorizados, efectuando o procedimento de
programação, a central emite seis sons de confirmação para avisar que a
memória disponível terminou.

HABILITAÇÃO DO SENSOR SOL SEM FIOS COM RÁDIO-COMANDO COM 3 TECLAS

(BEFREE X3 - X6):
A central é fornecida pelo fabricante com o Sensor Sol sem fios
desabilitado. A habilitação do Sensor Sol sem fios pode ser realizada da
seguinte maneira: pressionar de modo contínuo por 5 segundos a tecla ( +
) de um rádio-comando anteriormente memorizado. A central efectua um
movimento Up/Down de 1 segundo para confirmar a habilitação do Sensor
Sol. É possível repetir a operação para desabilitar o Sensor Sol utilizando
o mesmo procedimento mas pressionado a tecla ( – ) de modo contínuo
por 5 segundos.

INVERSÃO DO MOVIMENTO DE ROTAÇÃO

Caso seja identificado que com o comando (Up) do rádio-comando a
central associe a descida do fechamento ao invés de associar a subida, é
necessário somente repetir o procedimento de programação pressionado
a tecla (Down) ao invés que (Up) ou então inverter o fio de Subida com o
fio de Descida do motor.

PROGRAMAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA VENEZIANA

Para activar esta modalidade de funcionamento, é necessário deslocar o
jumper J1, situado na placa no interior do contentor de plástico, do

posicionamento 2-3 para o posicionamento 1-2. Efectuar esta operação
com a central não ligada à rede eléctrica 230V.

PROGRAMAÇÃO DO FUNCIONAMENTO HOMEM PRESENTE

Para activar esta modalidade de funcionamento é necessário extrair o
jumper J1 situado na placa no interior do contentor de plástico. Efectuar
esta operação com a central não ligada à rede eléctrica 230V.

PROGRAMAÇÃO TEMPO DE MOTOR INFINITO

Para programar um tempo de motor infinito seguir as instruções abaixo:
pressionar e manter pressionada a tecla SEL e contemporaneamente
alimentar a central mediante a conexão com a rede eléctrica até que a
central emita sete sons de confirmação. Para restabelecer o tempo do
motor igual a três minutos repetir a operação descrita ou então efectuar o
procedimento de zeramento (reset).

ZERAMENTO (RESET) MEDIANTE A TECLA “SEL”
Para restabelecer a central na programação efectuada pela fábrica, seguir
as instruções abaixo: pressionar a tecla SEL de modo contínuo por 5
segundos até que a central emita cinco sons de confirmação e a operação
terá sido terminada.

SINALIZAÇÃO SONORAS

1 BIP = Primeiro código do rádio-comando ou sensor sem fios
memorizado
2 BIPS = Segundo código do rádio-comando memorizado
3 BIPS = Início da fase de programação
4 BIPS = Final da fase de programação
5 BIPS = Restabelecimento da programação de fábrica
6 BIPS = Final de memória para novo rádio-comando ou sensor sem fios.
7 BIPS = Programação do tempo do motor
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A Automatoportas declara que o produto:
Central Electrónica L4
está de acordo com as especificações das Directivas
R&TTE 99/5/EC, EMC 2004/108/EC e LVD 2006/95/EC .

IMPORTANTE PARA O INSTALADOR

A central foi projectada para permitir ao instalador automatizar o
fechamento de modo que sejam respeitadas as prescrições das
normativas. A real observância às obrigações e obtenção dos requisitos
mínimos de segurança é sempre responsabilidade do instalador.
Quando terminar a instalação, de acordo com as especificações da
normativa EN 60335-2-97 “ Segurança dos aparelhos de uso doméstico
e similar” parte 2 “ Normativas especiais para motores de movimentação
para persianas, toldos para o externo esterno e aparelhagens de enrolar
similares, é necessário certificar-se para que:
Não haja movimentos acidentais 
Não haja movimentos indesejados devidos às variações da tensão de
alimentação.
A força de impacto da borda do fechamento principal não deve superar:

- 25 N por mais de 5s
-150 N por mais de 0,5s.
Caso esta última indicação não seja realizada, é possível, em alternativa,
através do funcionamento Homem Presente, utilizar os rádios-
comandos para obter um accionamento. 
do tipo de comando com liberação sem auto-retenção Neste caso,
porém, é indispensável utilizar o rádio-comando somente em condições
de perfeita visibilidade do fechamento (fixando-o na parede, por
exemplo).     

Aconselha-se também respeitar as seguintes advertências:
-   Para um correcto funcionamento por parte do rádio-receptor, em

caso de utilização de duas ou mais centrais, aconselha-se a instalação a
uma distância de pelo menos 3 metros uma da outra.
-   A central não apresenta nenhum tipo de dispositivo de
seccionamento, será, então, responsabilidade do instalador
providenciar na instalação um dispositivo de seccionamento. É
necessário instalar um interruptor omnipolar com categoria III de
sobretensão. Ele deve ser posicionado de modo a estar protegido
contra os fechamentos acidentais.
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IMPORTANTE PARA O UTENTE

- O dispositivo não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com
reduzidas capacidades psico-físicas se não forem supervisionadas ou
treinadas para o funcionamento e utilização do aparelho.
- Os rádios-comandos devem ser mantidos longe do alcance das
crianças e não permitir que brinquem com o dispositivo.
- ATENÇÃO: conservar este manual de instruções e respeitar as
importantes prescrições de segurança nele contidas. A inobservância a
tais prescrições pode provocar danos e graves incidentes.
- Examinar frequentemente o implante para detectar sinais de danos.
Não utilizar o dispositivo se for necessário intervir para um conserto. 
Aconselha-se, para efetuar operações de manutenção ou limpeza da
instalação, desconectar antes o dispositivo da alimentação.
- Em caso de necessária substituição dos fios (alimentação ou então
saída dos motores) dirigir-se exclusivamente a pessoal experiente e
qualificado.




