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A - AVISOS AO INSTALADOR E UTILIZADOR

1) ATENÇÃO! Para a sua segurança pessoal é importante seguir atentamente as
instruções. Uma instalação incorreta ou o uso incorreto do produto poderá
provocar danos sérios e ferimentos graves.

2) Mantenha as instruções num lugar seguro para futura referência.
3) Este produto foi desenhado e produzido exclusivamente para o uso indicado

neste documento. Qualquer outra utilização não expressamente indicada neste
documento poderá danificar o produto ou ser uma fonte de perigo para quem o
vá utilizar.

4) O fabricante e o importador declinam qualquer responsabilidade decorrente de
um uso inadequado deste automatismo.

5) Não instale o automatismo numa área de risco, perto de materiais inflamáveis,
explosivos ou gases que possam constituir perigo de segurança.

6) O fabricante e o importador não aceitam qualquer responsabilidade se as regras
de segurança forem ignoradas e se ocorrerem danos decorrentes do
funcionamento do automatismo.

7) Antes de iniciar qualquer trabalho no sistema desligue o fornecimento de
eletricidade.

8) Os dispositivos de segurança (fotocélulas, borrachas de segurança, etc) podem
ser usados para evitar um potencial risco à passagem pela zona de
funcionamento do automatismo.

9) O fabricante e o importador não se responsabilizam pelo uso de quaisquer
componentes complementares ao sistema e que não tenham sido fornecidos
junto deste automatismo.

10) Não fazer alterações aos componentes deste automatismo (inclui motor,
central e outros acessórios).

11) O instalador deverá instruir de forma completa os utilizadores sobre os
procedimentos a ter na utilização deste produto, incluindo nas situações de
emergência, socorrendo-se se necessário deste manual de instruções.

12) Não permita que crianças, pessoas com dificuldades de mobilidade ou animais
permaneçam junto das partes móveis do automatismo em funcionamento

13) Keep transmitters away from children to prevent the machine from being
activated accidentally.

14) Os utilizadores não devem fazer qualquer tentativa de reparação ou ajuste do
sistema. Esse trabalho deverá ser executado apenas por profissionais.

15) Os sensores devem ser instalados com a função de fecho automático ativada.
16) Garanta que o sistema é ligado a um circuito de alimentação AC230V com uma

boa ligação terra, instalado por um eletricista qualificado.
17) Este automatismo é só para uso interior.

Antes de instalar este automatismo, deverá a mola do 
portão ser equilibrada corretamente, de acordo com o 
peso do mesmo.



DESBLOQUEIO DE EMERGÊNCIA

Só pode ser usado numa emergência e 
quando a porta estiver aberta

CADERNAL

Não puxe a corrente do cadernal quando o motor estiver a 
trabalhar. De outro modo irá provocar danos no produto e 
passa a constituir um risco para a utilização! 

B - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.Especificações da Central Eletrónica:

Modelo 

Fonte de Alimentação 

Potência Absorvida 

Saída para Acessórios

Temperatura Funcionamento

L230-E 

AC230V ± 10% 50Hz

5W 

0.2A 

-30°C até +50°C

2. Especificações do Motor:  ___________________________________________________________________

Modelo INDUS35 
Fonte de Alimentação AC230V ± 10% 50Hz 
Potência do Motor 370W 
Condensador 25uF 
Proteção Térmica 120°C 
Temperatura Funcionamento -20°C até +50°C
Elevação máxima 
Força Máxima 35Nm 
Diâmetro Veio 25.4mm
Velocidade do Veio 24r/min 

1 

até 5m 



C - DESCRIÇÕES DO PRODUTO

1. Motor:
-------------------------

(4) 

(5) 

(3) 

(6) 

� Corrente do Cadernal
 @ Desbloqueio

CD Redutora
@ Fins de Curso
CID Motor AC230V
@ Sistema de Cadernal

2. Acessórios:

Imagem Nome Medidas 

1 .a 
=---=--..=J 

Suporte Montagem 

2 � Escatel 6.4x100mm 

3 - Bucha Metálica M10 

4 d"",..__ 
--

Parafuso Sextavado M10x20mm 

5 g Anilha de Segurança 10mm 

6 tj Anilha 10mm 

(2) 

(1) 

Quantidade 

1 

4 

4 

4 

4 

2 -



D - GUIA DE INSTALAÇÃO

1. Instalação típica:  __________________________________________________
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(D INDUS35 
® Central Eletrónica
@Portão
@Calha
@ Suportes

(Com rolamentos)
® Veio
(Z) Fixador da Mola
@ Mola Helicoidal
® Suporte da Mola
@) Polie enroladora
@ Cabo de aço

2. lnstalação do Motor:

(1) Insira o veio no tubo.

3

(2) Prenda o veio ao tubo com
soldadura ou parafusos.



4 -

(3) Junte o motor ao suporte e
coloque os parafusos sem apertar.

(4) Suporte o motor no veio para
identificar e marcar a posição
exata de montagem na parede.

(5) Retire o motor do veio, perfure a
parede nas marcas feitas e coloque as
buchas metálicas nos orifícios.

(6) Encaixe o motor ao veio
novamente e monte o suporte à
parede.

(7) Encaixe o escatel do motor
na ranhura do veio  e aperte os
parafusos do suporte do motor
ao motor.



3. Montagem da central na parede:   ________________

altura ao chão
1600mm

o 

� � aj 

E - CENTRAL ELETRÓNICA
CD 

5

AC230V

G) Corte de Emergência

® Botão FECHAR

Botão PARAR

@ Botão ABRIR

Recetor 

®   Placa Principal

é[)  Comandos



F - AJUSTE DOS FINS DE CURSO
ATENÇÃO:  Se o automatismo mover-se no sentido oposto ao desejado inverta 
para isso as ligações L1 e L2 na central. Se os ajustes abaixo funcionarem ao 
contrário, deverá inverter as ligações CL e OL na central. 

Porca de Fixação Ajuste Fecho 

Ajuste Abertura

Batente de Abertura

Batente Fecho

1. Ajuste dos Fins de Curso _______________________________________________________________

Passo 1 - Posicione o portão totalmente 
fechado ou totalmente aberto, de acordo 

com o fim de curso que quer ajustar. 
Alivie a porca de fixação e rode o 

parafuso correspondente de ajuste do 
fim de curso. 

Passo 2 - Ajuste o fim de curso 
que pretende até que o 

respetivo batente toque no 
interruptor de fim de curso e o 
acione. O LED5 (abertura) ou o 

LED6 (fecho) vai acender.

Passo 3 - Aperte a porca de fixação 
para garantir o ajuste efetuado.

Passo 4 - Acione o automatismo 
e inspecione se a função de fim 

de curso é ativada de acordo 
com a posição de porta. De 

contrário faça estes ajustes do 
começo.

6 -



G - INSTALAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
1. lnstalar fotocélulas:

Nota: as fotocélulas só deverão ser instaladas após instalação e 
testes do automatismo serem terminados

(1) As fotocélulas devem ser instaladas dos dois lados da estrutura do
portão, a cerca de 100mm do chão.

(2) Desligue a energia, faça a ligação das fotocélulas emissora e recetora à
central. Ligue a energia da central e ajuste com cuidado o feixe de
infravermelhos, garantindo que as fotocélulas estão alinhadas uma
com a outra. As fotocélulas costumam dispor de um led que ajuda a
fazer esse alinhamento.

(3) Segure devidamente as fotocélulas para que não saiam da sua posição.

...
. 

.. ·•
···•··

··•• 
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····
·

····
····

····
····
· 

····
····
···· 

2. Instalação de Borracha de Segurança:   ______________

2.1. Princípio de funcionamento: sempre que a borracha seja pressionada, é feito
um contacto que é transmitido à central do motor.

... 

.. 1 

Pressionada Não pressionada
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H - UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
1. Pressione o botão de emergência para parar imediatamente o portão e 

cortar a energia. Rode o botão de emergência no sentido das setas nele 
existentes para repor o normal funcionamento do automatismo.

2. Funcionamento do automatismo: o utilizador pode controlar o movimento 
do portão pressionando na central os botões de ABRIR, PARAR ou FECHAR 
ou fazê-lo através de comandos rádio frequência memorizados na central.

3. Verifique com alguma regularidade o equilíbrio das molas helicoidais que 
sustentam portão para garantir que estão ajustadas ao peso do mesmo.  

I -RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1 

2 

3 

4 

5 

Problema 

O motor 
não 

trabalha

Causa Possível 
-       Não há alimentação
- Fusível está fundido
- Condensador danificado
- Proteção de sobrecarga
- Proteção térmica
- Microswitch do cadernal 
acionado

Solução

- Garanta alimentação AC230V
- Troque o fusível
- Troque o condensador
- Verifique se há obstáculos ou se o 
peso do portão é adequado
- Deixe o motor arrefecer 20min.
- Puxe o cadernal

8

6 

O portão fecha 
(abre) mas não 

abre (fecha)

-       Os fios L1, COM ou L2 do 
motor estão mal ligados

-       Ligue a cablagem do motor de 
acordo com o diagrama de ligações

Os fins de 
curso não 
funcionam

- Fins                       de                      curso                   mal                    ajustados
-       Os interruptores de fim de 
curso estão danificados

-Reajuste                    os                     fins                           de                           curso 
-    Substitua os interruptores de 
fim de curso por novos

O desbloqueio 
do motor não 

funciona

-       As engrenagens estão presas 
- A mola da redutora está 
danificada

-       Mova as engrenagens em ambas 
as direções
- Substitua a mola da redutora

Pressionando 
para abrir o 
portão fecha

-       Os fios L1 e L2 estão ligados 
ao contrário

-       Inverta as ligações L1 e L2, de 
acordo com as instruções

O motor faz 
força mas o 

automatismo 
não mexe

-       Mola da redutora mal 
afinada ou danificada
- Motor desbloqueado

-       Ajuste a pressão da mola ou 
substitua a mesma
- Bloqueie o motor no componente 
6 conforme diagrama da pág. 2
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