
 

 

 

 

 

KIT BAR6-24V 
MANUAL DE INSTRUÇÕES DA CENTRAL  

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMAÇÃO 

DE COMANDOS 
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ABRIR 

PARAR 

FECHAR 



LIGAÇÕES 

LIGHT – Ligação de Pirilampo AC24V 

+MOTOR/-MOTOR – Ligação de Motor DC24V 

E – Alimentação - Terra 

N – Alimentação - Neutro 

L – Alimentação - Fase 

CL – Ligação do limite de fim-de-curso de fecho (atua com contacto fechado NC) 

GND – Ligação comum dos limites de fim-de-curso/Ligação de alimentação (polo negativo) 

para acessórios 

OL – Ligação do limite de fim-de-curso de abertura (atua com contacto fechado NC) 

+15V – Ligação de alimentação (polo positivo) para acessórios (DC15V) 

PHOTO – Ligação de fotocélulas (contacto fechado NC). Caso sejam instaladas, remover a 

ponte/shunt existente com o terminal GND. 

GND – Ligação comum das fotocélulas 

OPEN – Ligação de botoneira externa para comando ABRIR (contacto aberto NO) 

STOP – Ligação de botoneira externa para comando PARAR (contacto aberto NO) 

CLOSE – Ligação de botoneira externa para comando FECHAR (contacto aberto NO) 

GND – Ligação comum de botoneira externa 

PUSH – Ligação de botoneira externa com movimento passo-a-passo (contacto aberto NO) 

GND – Ligação comum de botoneira externa passo-a-passo 

 

INDICADORES LED 

POWER – LED de alimentação. Acende quando está a ser fornecida energia à central. 

CL_LED – LED de fim-de-curso de fecho. Apaga apenas quando a porta chega à posição final de 

fecho. Está aceso enquanto a porta não tiver chegado ao fim do percurso de fecho. 

OL_LED – LED de fim-de-curso de abertura. Apaga apenas quando a porta chega à posição final 

de abertura. Está aceso enquanto a porta não tiver chegado ao fim do percurso de abertura. 

LEARN – LED de programação. Acende fixo quando está em espera para programar comandos. 

Pisca quando adicionou um comando com sucesso ou quando foi feita eliminação da memória. 

 

 

 



BOTÕES/AJUSTES/PROGRAMAÇÃO COMANDOS 

K4 – Botão de Energia – I: Ligado / O: Desligado 

VR3 – Ajuste de força do motor 

VR2 – Ajuste de força do motor 

S1 – OFF:Fecho automático desligado / ON: Fecho automático ligado 

VR1 – Potenciómetro de ajuste de tempo de fecho automático (0 ~ 60seg) 

 

LEARN – Botão de programação de comandos.  

Para adicionar comandos pressione brevemente o botão assinalado. O LED LEARN vai acender 

durante 6 segundos. Nesse tempo pressione o botão do comando a adicionar. Se tiver 

adicionado com sucesso um comando, a luz vai piscar a seguir. Se não repita o processo. Ao 

fim dos 6 segundos, o sistema volta ao standby 

Para eliminar comandos pressione durante 10 segundos o botão LEARN. Ao fim desse tempo, 

quando o LED LEARN começar a piscar, largue o botão. Nesse momento a memória de 

comandos foi limpa.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


