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INTRODUÇÃO 
A L40 é uma central para controlo de todo o tipo de motores de estore. Pode ser controlada localmente com botões 

próprios, pode ser controlada através de uma botoneira com fio e remotamente através de comandos 

radiofrequência, neste último caso usando a banda standard de 433,92Mhz. O alcance para captação do sinal via rádio 

é cerca de 100m em espaço aberto e cerca de 20m com obstáculos pelo meio. 

 

ESPECIFICAÇÕES 
Alimentação: AC230V 50Hz 

Potência de Controlo: ≤500W 

Frequência de Funcionamento: 433,92MHz 

Capacidade de Memória: 20 códigos 

Potência de Emissão RF: ≤10mW 

Sensibilidade: -110dBm 

Alcance Nominal: 20m 

Alcance Máximo: 100m 

Temperatura de Funcionamento: -10°C a +50°C 

 

 

AVISOS 

 

 
 

Desligue a energia Evite o contato com a A ligação Terra tem de Para garantir bom alcance RF 

antes de mexer  eletricidade estática estar bem feita evite montar a L40  em metais 

 

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES 
 

 

  Eletricidade   

 Botoneira  Motor 

 

 

 

 

Botoneira Externa 

D – DESCER/SUBIR 

S – PARAR 

U – SUBIR/DESCER 

G – COMUM 

 

Ligação à Eletricidade 

N – NEUTRO (azul) 

E – TERRA (amarelo/verde) 

L – FASE (castanho) 

 

Ligação ao Motor 

E – TERRA (amarelo/verde) 

N – NEUTRO (azul) 

L – SUBIR/DESCER (preto) 

R – DESCER/SUBIR (castanho) 

Alimentação 

AC230V 50Hz 
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MÉTODOS DE CONTROLO EXTERNO (exemplos/opcionais) 

 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO (se não for executado nenhum passo em 10segundos, a central volta ao modo de espera) 

 

 

 

 Execute o passo a 

 seguir em 10seg. O LED1 para de piscar 

 

 

 

 

 

Ligue a Energia Carregue no Botão de Programação "KEY" O LED1 irá começar a piscar lentamente, Carregue na tecla para SUBIR Programação 

 da central L40 indicando o modo de programação do comando RF terminada 

 

 

 

 Execute o passo a 

 seguir em 10seg. O LED1 para de piscar 

 

 

 

 

  

 Ligue a Energia Carregue no Botão de Programação "KEY" O LED1 irá começar a piscar lentamente, Carregue no botão de programação Programação 

 da central L40 indicando o modo de programação nas costas do comando RF terminada 

 

ELIMINAR PROGRAMAÇÃO (se não for executado nenhum passo em 10segundos, a central volta ao modo de espera) 
 

 

 

 Execute o passo a O LED1 para de piscar 

 seguir em 6seg.             

  

 

 

 

 Mantenha a  

 energia ligada Pressione o Botão de Programação "KEY" da O LED1 irá começar a piscar rapidamente, Carregue novamente no botão Eliminados todos 

 central L40 durante cerca de 4 segundos indicando o modo de eliminação de programação "KEY" da central L40 os comandos 

 

 

 Execute o passo a O LED1 para de piscar 

   seguir em 6seg. 

  

 

 

 

 Mantenha a 

 energia ligada Pressione o Botão de Programação "KEY" da O LED1 irá começar a piscar rapidamente, Carregue no botão DESCER Eliminado o 

 central L40 durante cerca de 4 segundos indicando o modo de eliminação do comando RF comando escolhido 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

MÉTODO 1 

MÉTODO 2 

ELIMINAR TODOS OS COMANDOS 

ELIMINAR SÓ UM COMANDO 

PROBLEMAS TESTE/CAUSA PROVÁVEL/SOLUÇÃO 
Quando o comando é acionado a central não reage Verifique que a central está bem ligada e que o comando está programado 

O LED do comando transmissor não acende ou está fraco Verifique que a bateria está em condições e devidamente instalada 

A central funciona mas o motor não Verifique as ligações ao motor e se o mesmo sofreu algum dano 

 


