
PILAR ELETROMECÂNICO

ATENÇÃO!! Antes de instalar, leia completamente este manual

Este produto se instalado por pessoal qualificado cumpre com as 
normas EN 12453 e EN 12445

A marca CE está de acordo com a diretiva europeia
EEC 89/336 + 92/31 + 93/68 D.L. 04/12/1992 N. 476.

PI450



DIMENSÕES
Ø 230mm

Ø 220mm

Ø 410mm

Ø 325mm
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Tensão do Motor AC230V
Potência do Motor 250 W

Velocidade do Motor 1400 RPM

Condensador 8 µF

Temperatura Operação -20° C / +55° C

Fonte Alimentação LEDs 24 Vac

Índice de Proteção IP66

DADOS TÉCNICOS

Tempo para abrir/fechar 7 seg.

Altura máxima pilar 450 mm
Intensidade corrente motor 1 A

Peso da Fundação 35 Kg

Peso do Pilar 45 Kg
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MÉTODO DE INSTALAÇÃO
Faça uma escavação no solo de tamanho adequado para suster a 
estrutura da fundação e prepare os canais de drenagem de água na 
base. Nivele e aplique cimento.

IMPORTANTE: é obrigatório, para que haja um bom funcionamento e 
fiabilidade do automatismo, que seja preparado um sistema de 
drenagem de água, conforme exemplificado na figura seguinte.

Bomba

Fossa

Tubo de Drenagem

Pilar

� A instalação e operações de teste devem ser efetuadas somente por
pessoas qualificadas para garantir o funcionamento seguro deste
automatismo.
O fabricante/importador declina qualquer responsabilidade pelos danos
causados pela instalação incorreta devido à falta de competências
e/ou negligência por parte do instalador.

CONSIDERAÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Pág. 3



Bomba

Fossa
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TAREFAS
 Crie a base A a uma profundidade de 1m da superfície.        

 Prenda a estrutura do pilar T através de cimento misturado M 

 Verifique a instalação nivele se necessário.

 Encha o resto do buraco com cimento.

T M
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Reentrância

� Insira o pilar fazendo com que os rodízios
dele entrem nas reentrâncias da estrutura.
�Mantenha o cabo elétrico esticado tendo

em atenção a posição do contra-peso.

Rodízios

� Durante a inserção do pilar na estrutura de
base garanta que o suporte inferior é
corretamente encaixado e é feita a retenção
com o freio. 

Contra-peso

Suporte 
inferior

Encaixe

INSTALAÇÃO DO AUTOMATISMO
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� Faça passar o cabo para o exterior pelo orifício
� Coloque a cobertura superior de ferro forjado e fixe com parafusos.

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO

COBERTURA/MOLDURA DE 
FERRO FORJADO

CABO DA BOMBA

� Faça as ligações elétricas usando uma caixa de eletricidade estanque,
usando resina epóxida para garantir que fica à prova de água.

Caixa Estanque

CABO DO PILAR
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ALIMENTAÇÃO
DOS LEDS

12/24V AC/DC
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CABLAGEM  DO PILAR

LIGAÇÕES ELÉTRICAS

+ -

NOTA:
AUTOMATISMO FECHADO SIGNIFICA PILAR LEVANTADO

DESBLOQUEIO DE EMERGÊNCIA
� Insira a chave de desbloqueio na reentrância do pilar para o efeito.
� Rode a chave no sentido dos ponteiros do relógio até desbloquear.
� Pressione o pilar até ele baixar completamente.
� Bloqueie o pilar rodando a chave de desbloqueio no sentido oposto.
� Retire a chave de desbloqueio do pilar.

Chave de Desbloqueio

Reentrância
 para chave

O DESBLOQUEIO PODE CAUSAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA.

TERRA

ALIMENTAÇÃO MOTOR
AC230V
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CENTRAL ELETRÓNICA

1. Em caso de instalação de várias
centrais, e para assegurar o correto
funcionamento do recetor de rádio
frequência, deverá manter as centrais
a pelo menos 3m de distância umas
das outras.

2. A central não é dotada de nenhum
dispositivo de segurança de
alimentação AC230V. Deverá usar
para esse efeito um disjuntor
adequado.

3. Para a passagem de cabos de
alimentação da central deverá ser
usado um tubo passa cabos.

1. Comum da Antena.
2. Sinal da Antena.
3. Em modo Automático = Sinal fotocélulas (N.C.)

Em modo Homem presente = Contato de botão de pressão de
fecho (N.O.)

4. GND / comum
5. Contato de botão de pressão de abertura (N.O.)
6. Alimentação auxiliar de periféricos AC24V
7. Alimentação auxiliar de periféricos AC24V
8. Alimentação pirilampo 230V (máx. 100W)
9. Alimentação pirilampo 230V (máx. 100W)
10. Fase 1 do motor (Levantar/Baixar - CASTANHO)
11. Comum do motor (CINZENTO)
12. Fase 2 do motor (Baixar/Levantar - VERDE)
13. Alimentação AC230V (Fase - L)
14. Alimentação AC230V (Neutro - N)
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Jumper SEL1 inserido:
Alimentação de pirilampo em modo intermitente.
Jumper SEL1 não inserido:
Alimentação de pirilampo em modo de luz de cortesia.
Jumper SEL2 inserido:
Fecho automático ativo.
Jumper SEL2 não inserido:
Fecho automático não ativo.
Jumper SEL3 inserido:
Função homem presente ativa.
(o pilar baixa automaticamente quando pressionado o botão de abertura do
comando por breves instantes; para o pilar subir terá de ficar a premir o botão de
fecho até ao fim do movimento)
Jumper  SEL3 não inserido:
Função passo-a-passo (o pilar baixa e sobe de forma automática a cada pressão do 
botão do comando)

Não inserido       Inserido

Para programar a central utilize o botão de pressão PROG e utilize o led D2.

PROGRAMAÇÃO COMANDOS

Durante o procedimento de programação de comandos é possível memorizar 1 ou 
2 botões do comando. Com um botão obtém-se uma movimentação cíclica 
(abertura/fecho). Com dois botões pode comandar-se separadamente a abertura e 
o fecho. A programação dos comandos é feita do seguinte modo:
1 – Premir o botão PROG.
2 – O led D2 começará a piscar lentamente.
3 – Carregar no primeiro botão do comando.
4 – O led D2 irá piscar rapidamente.
5 – Carregar no segundo botão do comando.
6 – O led permanecerá aceso para assinalar o fim da programação.
Se no passo 5 não for premido o segundo botão do comando a central sai do modo
de programação, ficando a funcionar em modo de comando de 1 canal (passo-a-
passo). É possível memorizar até 120 comandos.
Atenção: Depois de uma programação, o led de sinalização piscará muito 
rapidamente se a memoria estiver totalmente cheia, indicando que não poderá 
inserir mais comandos.
Atenção: Se tentar memorizar um comando já memorizado anteriormente o led D2 
irá piscar 4 vezes indicando essa situação.

FUNÇÕES PARAMETRIZÁVEIS
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Para apagar os comando da memória, premir durante 25 segundos o botão PROG. 
Durante esse tempo o LED piscará lentamente. Quando o LED iniciar a piscar 
rapidamente, isso indica que a memória foi totalmente eliminada.

ELIMINAR COMANDOS

A central é dotada de gestão automática do tempo de motor de 30 segundos.

TEMPO DE MOTOR

A central permite a alimentação e a ligação de dispositivos de segurança 
(fotocélulas) de contato normalmente fechado. Esta ligação não provoca qualquer 
alteração num movimento de abertura mas num movimento de fecho provoca o 
STOP imediato e a inversão do movimento para abrir novamente. Se a central 
estiver a ser usada em modo automático, colocar uma ponte entre o terminal 3 e 4 
se não pretender utilizar esta função.

LIGAÇÃO DE FOTOCÉLULAS

.Para ativar o modo de homem presente, inserir o jumper sel3. Premir 1 segundo o 
botão do comando ou do botão de pressão de abertura (terminal 4 e 5), a abrir o pilar 
fará o movimento totalmente automático. O fecho do pilar pressupõe a presença da 
pessoa a carregar no botão do comando ou do botão de pressão de fecho (terminal 3 
e 4) até que o pilar fique na posição de fecho pretendida.
Em qualquer momento, se largar o botão de fecho do pilar o pilar pára o movimento.
Atenção: se não tiverem sido memorizados ambos os botões do comando, através 
do mesmo a central não funcionará em modo de homem presente.

FUNÇÃO HOMEM PRESENTE
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA PROVÁVEL SOLUÇÃO

Ao enviar uma ordem com 
os comandos ou através 
de botão de pressão, o 

automatismo não se mexe 
ou o motor não se 

movimenta

Alimentação AC230V 
ausente

Verifique o disjuntor  
principal

Paragem de emergência
ativada

Verifique por botões de 
emergência STOP. Se 
não existirem, verifique 

pela existencia de 
contacto STOP efetuado 

na central do pilar

Fusível fundido
Substitua por fusível do 

mesmo valor

Cabo de energia do 
automatismo não ligado 

ou defeituoso

Ligue o cabo 
corretamente à 

central ou substitua-o

As fotocélulas não estão 
a funcionar ou o feixe 
está a ser obstruído.

Verifique ligações, 
remova obstáculos da 
frente das fotocélulas

Ao enviar uma ordem com 
os comandos remotos o 

automatismo não funciona 
mas funciona com botão 

de pressão

Os comandos não foram  
memorizados ou a 

bateria dos mesmos está 
gasta

Proceda à 
aprendizagem dos 

comandos no recetor 
ou substitua a bateria 

por uma nova

O automatismo inicia o 
movimento mas pára 

imediatamente

A força do motor é 
insuficiente

Modifique o valor da 
força no potenciómetro 

de ajuste da central

Nota - Se o problema persistir, contate o seu revendedor
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NOTAS
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Estes avisos são uma parte essencial do produto e devem ser dados ao utilizador. Eles dão 
indicações importantes da instalação, uso e manutenção deste produto e devem ser lidos com 
atenção. Este documento deve ser preservado e passado aos utilizadores do sistema. A 
instalação incorreta ou o uso incorreto deste produto poderá ser perigoso para bens e pessoas.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
• A instalação deve ser efetuada por instaladores profissionais e treinados para cumprir com as

legislação local, nacional e europeia.
• Antes de iniciar a instalação, verifique a integridade do produto.
• A passagem dos cabos, ligações elétricas e ajustes devem ser efetuados pelo instalador.
• Os materiais de embalagem (cartão, plástico, esferovite, etc.) são resíduos e devem ser

reciclados corretamente e não devem ser deixados ao alcance de crianças.
• Não instale o produto em ambientes potencialmente explosivos ou afetados por campos

eletromagnéticos. A presença de gases inflamáveis ou fumos são perigos para a segurança.
• Instale este produto recorrendo a dispositivos de segurança de sobretensão ou sobrecarga. A

instalação de um disjuntor ou diferencial adequado é obrigatória.
• O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade pelo uso de dispositivos e/ou

componentes que não sejam compatíveis com este produto e que ponham em causa a
integridade e segurança na utilização deste produto.

• Só deverão ser usadas peças originais para a reparação deste produto.
• O instalador deverá providenciar toda a informação de operação relevante e instruções de

manutenção ao utilizador final.

ALERTAS PARA O UTILIZADOR
• Leia as instruções e documentação anexa com atenção.
• Este produto deve ser usado apenas para o uso explícito para o qual foi desenhado. Qualquer

outro uso é considerado uso indevido e perigoso.
• A informação neste manual pode ser objeto de alterações sem aviso prévio.
• Mantenha este produto, dispositivos anexos, documentação e acessórios fora do alcance de

crianças. No caso de avaria ou falha do produto, de ser necessária manutenção ou limpeza,
desligue a energia de alimentação do produto e não tente qualquer operação do mesmo.
Contate o seu instalador profissional responsável pela manutenção. A não observação destas
instruções poderá constituir um perigo para os utilizadores.

Os dados e as imagens presentes neste manual são meramente ilustrativas.
O fabricante reserva o direito de fazer qualquer mudança de características do produto 

em qualquer altura e sem aviso prévio.
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