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   QUADRO ELETRÓNICO  L2 NEW
Central eletrónica monofásica para a automação de portões de batente com rádio-recetor 
incorporado.

importante para o utilizador
- O dispositivo pode ser utilizado por 

crianças maiores de 8 anos e por pes-
soas com capacidades físicas, psico-
lógicas e sensoriais reduzidas ou com 
pouco conhecimento e/ou experiência, 
desde que sejam supervisionadas ou 
instruídas sobre o funcionamento e as 
modalidades de utilização com segu-
rança para compreender os perigos en-
volvidos em sua utilização. 

- Os rádios-controlos devem ser mantidos 
fora do alcance das crianças e não deve ser 
permitido que brinquem com o dispositivo. 

-  Examinar frequentemente o sistema para 
detetar eventuais sinais de danos. Não 
utilizar o dispositivo quando é necessário 
intervir para uma reparação.  

- Lembrar sempre de desconectar a alimen-
tação antes de realizar operações de lim-
peza ou manutenção. 

- As operações de limpeza e manutenção 
não devem ser realizadas por crianças sem 
supervisão. 

atenção: conservar este manual de ins-
truções e respeitar as importantes pres-
crições de segurança nele referidas. A 
inobservância destas prescrições pode 
provocar danos e graves incidentes.

importante para o instalador
- Antes de automatizar o portão é ne-

cessário verificar se está em boas 
condições, de acordo com a diretiva 
de máquinas e em conformidade com 
a EN 12604. 

- Certificar-se de que o local de insta-
lação permita o respeito dos limites 
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de temperatura de exercício indicados 
para o dispositivo.

- A segurança da instalação final e o 
respeito de todas as prescrições nor-
mativas (EN 12453 - EN 12445) são de 
responsabilidade da pessoa que monta 
as diversas partes para obter um fecha-
mento completo.   

- Aconselha-se, no final das operações, 
que sejam realizados todos os controlos 
necessários (programação apropriada da 
unidade central e correta instalação dos 
dispositivos de segurança) para verificar a 
conformidade da instalação. 

- A central não apresenta nenhum tipo de 
dispositivo de seccionamento da linha 
elétrica 230 Vac e caberá ao instalador 
providenciar a instalação desse tipo de 
dispositivo no sistema. É necessário ins-
talar um interruptor unipolar com cate-

goria III de sobretensão. Este dispositivo 
deve estar posicionado de modo que es-
teja protegido contra os fechamentos aci-
dentais, de acordo com o que foi previsto 
no item 5.2.9 da EN 12453.  

- Para os cabos de alimentação, é recomen-
dável utilizar cabos flexíveis revestidos 
com bainha isolante em policloropreno de 
tipo harmonizado (H05RN-F ) com secção 
mínima dos condutores igual a 1mm2. 

- A cablagem dos diversos componentes 
elétricos situados na parte externa da uni-
dade deve ser efetuada de acordo com as 
prescrições da norma EN 60204-1 e com 
as respetivas alterações do item 5.2.7 
da EN 12453. Os cabos de alimentação 
podem ter um diâmetro máximo de 14 
mm. A fixação dos cabos de alimentação 
e conexão deve ser assegurada através 
da montagem dos prensa-cabos forneci-
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dos opcionalmente. Prestar atenção ao 
fixar os cabos de modo a que estejam fi-
xados de modo estável.

 Prestar atenção, também, durante a fase 
de perfuração do invólucro exterior para 
permitir a passagem dos cabos de ali-
mentação e conexão, e de montagem 
dos prensa-cabos; instalar o conjunto de 
forma a manter as características de pro-
teção (grau IP) da caixa inalteradas.

- A montagem eventual de uma botoeira 
para o comando manual deve ser feita 
considerando o posicionamento da bo-
toeira de modo tal que o utilizador não 
se encontre numa posição perigosa.   

- O invólucro na parte traseira é provido de 
 predisposições adequadas para a fixação 

na parede (predisposição para furos para 
fixação por meio de buchas ou furos para 
a fixação por meio de parafusos). Provi-

denciar e implementar todas precauções 
para efetuar uma instalação que não al-
tere o grau IP.

- O motorredutor usado para mover o por-
tão deve estar em conformidade com as 
prescrições do item 5.2.7 da EN 12453. 

- A saída D.S. A Power Supply deve ser uti-
lizada exclusivamente para a alimentação 
das fotocélulas, não é permitido que seja 
utilizada para outras aplicações. 

- A central, a cada ciclo de manobra, efe-
tua o teste de funcionamento das foto-
células, garantindo uma proteção contra 
falhas dos dispositivos antiesmagamento 
de Categoria 2, segundo as prescrições 
do item 5.1.1.6. da EN 12453. Portanto, 
quando os dispositivos de segurança não 
são conectados e/ou não estão a funcio-
nar, a central não está habilitada para o 
funcionamento. 
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- A função de segurança garantida pela 
unidade de controlo só é ativa no fecha-
mento; portanto, a proteção na abertura 
deve ser assegurada na fase de instala-
ção com medidas (protetores ou distân-
cias de segurança) independentes do 
circuito de controlo.  

- Para que o rádio-recetor funcione corre-
tamente, no caso de utilização de duas 
ou mais centrais, aconselha-se a insta-
lação a uma distância de pelo menos 3 
metros entre elas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alimentação                      : 230 Vac  50-60Hz  1600W máx.
- Saída pisca-pisca                : 230 Vac 500 W máx.
- Saídas dos motores                        : 230 Vac 50/60 Hz. 500 W máx. 
- Saída da fechadura eletrónica            : 12 Vdc  15 W máx.
- Alimentação das fotocélulas        : 24 Vac  3 W máx
- Seguranças e comandos em BT   : 24 Vcc 
- Temperatura de funcionamento         : -10 ÷ 55 °C 
- Recetor rádio                         : 433,92 Mhz “narrow band”
- Transmissores op.                       : 12-18 Bit ou Rolling Code
- Códigos TX máx. em memória   : 150 (CODE ou CODE PED)
- Dimensões da placa                : 140x125x45 mm.
- Dimensões do recipiente             : 190x140x70 mm. 
- Grau de proteção                  : IP 56 

LIGAÇÕES À PLACA DE TERMINAIS:
CN1:

1   : Entrada da linha 230 Vac (Fase).
2   : Entrada da linha 230 Vac (Neutro).
3   : Saída Pisca-pisca 230 Vac (Neutro).
4   : Saída Pisca-pisca 230 Vac (Fase).
5   : Saída Motor 1 abertura.
6   : Saída Motor 1 comum.
7   : Saída Motor 1 fechamento.
8   : Saída Motor 2 abertura.
9   : Saída Motor 2 comum.
10 : Saída Motor 2 fechamento. 

CN2:
1   : Controlo e alimentação das Fotocélulas ( 24Vac ).
2   : Controlo e alimentação das Fotocélulas ( GND ).
3   : Saída da fechadura eletrónica 12 Vdc 15 W ( +12V ).
4   : Saída da fechadura eletrónica 12 Vdc 15 W ( GND ).
5   : Entrada PUL botão comando abre-fecha (NA).
6   : Entrada GND comum.
7   : Entrada PUL PED botão comando pedonal (NA).
8   : Entrada DS1 dispositivo de segurança (NC).
9   : Entrada GND comum.

10   : Entrada DS2 dispositivo de segurança (NC). 
11   : Entrada massa antena.
12   : Entrada polo quente antena.

A Central Eletrónica:

L2 NEW              

estão em conformidade com as especificações das Diretivas 
RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS :
Funcionamento Automático:
Utilizando tanto o rádio-controlo ( led CODE aceso ) como a botoeira em baixa tensão ( PUL ) 
para o acionamento da caixilharia, será obtido o seguinte funcionamento:
o primeiro impulso comanda a abertura até se esgotar o tempo do motor, o segundo impulso 
comanda o fechamento da caixilharia; quando um impulso é enviado antes de se esgotar o 
tempo do motor, a central de comando realiza a inversão do movimento, tanto na fase de 
abertura como na fase de fechamento. 

Funcionamento Passo a Passo:
Utilizando tanto o rádio-controlo ( led CODE aceso ) como a botoeira em baixa tensão 
(PUL) para o acionamento da caixilharia, será obtido o seguinte funcionamento:
O primeiro impulso comanda a abertura até se esgotar o tempo do motor, o segundo im-
pulso comanda o fechamento da caixilharia; ao enviar um impulso antes de se esgotar o 
tempo do motor, a central de comando efetua a paragem do movimento tanto na fase de 
abertura como na fase de fechamento. Um outro comando determina o restabelecimento 
do movimento no sentido oposto. 

Fechamento automático:
A central permite fechar a caixilharia de modo automático, sem enviar comandos adi-
cionais.
A escolha deste modo de funcionamento está descrita no modo de programação do 
Tempo de pausa. 

Passagem Pedonal:
A central permite o acionamento apenas do Motor 1 utilizando tanto o rádio-controlo 
( led CODE PED. aceso) quanto a botoeira ( PED ) durante o tempo programado ( led 
T.MOT. PED. ).
Dispositivo de segurança 1 :
A central permite a alimentação e a ligação de Fotocélulas em conformidade com a di-
retiva EN 12453. 
A intervenção na fase de abertura provoca a parada momentânea do cerramento e 
quando for liberado, a central retoma a fase de abertura. A intervenção em fase de fecha-
mento provoca a inversão do movimento.
A central necessita obrigatoriamente da utilização de fotocélulas, conectadas às específi-
cas entradas. Caso contrário, a central não é habilitada para o funcionamento.

Dispositivo de segurança 2:
A central permite a alimentação e a ligação de Fotocélulas em conformidade com a diretiva 
EN 12453. 
A intervenção na fase de abertura provoca a parada momentânea do cerramento e quando 
for liberado, a central retoma a fase de abertura. A intervenção em fase de fechamento 
provoca a inversão do movimento.

A central necessita obrigatoriamente da utilização de fotocélulas, conectadas às específicas 
entradas. Caso contrário, a central não é habilitada para o funcionamento.

Regulação da Força e Arranque inicial:
A central eletrónica está equipada com um trimmer “ FORÇA ” para a regulação da Força 
e da Velocidade dos motores, completamente controladas pelo microprocessador. A regu-
lação pode ser efetuada em uma faixa de 50% a 100% da Força máxima.
Para cada movimento está prevista uma força de arranque inicial, com a alimentação 
do motor por 2 segundos na potência máxima, mesmo quando está inserida a regulação 
da força do motor.
Atenção: Uma variação do trimmer “ FORÇA ” solicita a repetição do procedimento de 
programação do Tempo Motor, enquanto que poderão variar os tempos de manobra e 
de desaceleração. 

Desaceleração:
A função de desaceleração dos motores é utilizada nos portões para evitar a batida com 
forte velocidade das folhas no final da fase de abertura e fechamento. 
A central permite durante a programação do Tempo do Motor (consultar o menu Principal) 
também a programação da desaceleração nos pontos desejados (antes de abrir e fechar 
totalmente). Além disso é possível selecionar a força do motor com a qual ser realizada a 
fase de desaceleração entre 6 níveis diferentes de potência (ver o menu Estendido 3). Na 
programação de fábrica está selecionado um nível intermediário.

Funcionamento do Pisca-pisca:
A central é dotada de uma saída para a gestão de um pisca-pisca 230 Vac. O seu funcio-
namento é condicionado pelo movimento do motor e pelo fechamento automático que, se 
for ativado, habilita o pisca-pisca mesmo durante o tempo de pausa.

Funcionamento com TIMER:
A central permite conectar um timer no lugar do botão de comando abre – fecha ( PUL ).  
Por exemplo: às 08.00 horas, o timer fecha o contacto e a central comanda a abertura. Às 18.00 
horas, o timer abre o contacto e a central comanda o fechamento. Durante o intervalo 08.00 – 
18.00 no final da fase de abertura, a central desabilita o pisca-pisca, o fechamento automático 
e os rádios-controlos. 

PROGRAMAÇÃO :
Tecla SEL: seleciona o tipo de função que deve ser memorizada, a seleção é indicada 
pelo sinal intermitente do Led.
Pressionando a tecla algumas vezes é possível posicionar-se na função desejada. A sele-
ção permanece ativa por 10 segundos, visualizada pelo LED a piscar e, após esse tempo, 
a central volta para o seu estado original.
Tecla SET: efetua a programação da informação de acordo com o tipo de função esco-
lhida com a tecla SEL. IMPORTANTE: A função da tecla SET pode ser também subs-
tituída pelo rádio-controlo se tiver sido anteriormente programado ( led CODE aceso ). 
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MENU PRINCIPAL
A central é fornecida pelo fabricante com a possibilidade de selecionar algumas funções 
importantes.

————————————      MENU’ PRINCIPAL    —————————————
Referência Led  Led apagado  Led Aceso
1) AUT / P-P Automático Passo – Passo
2) CODE Nenhum código  Código inserido
3) CODE PED. Nenhum código  Código inserido
4) INB.CMD.AP Desabilitado Habilitado
5) T. MOT. Tempo motor 30 seg. Tempo programado
6) T.MOT. PED. Tempo Mot. Ped. 10 seg. Tempo programado
7) T. PAUSA. Sem fechamento aut.  Com fechamento aut.
8) RIT. FOLHAS  Sem atraso folhas. Tempo programado

1) AUTOMÁTICO/PASSO A PASSO:
A central na configuração-padrão apresenta a lógica de funcionamento “ Automático ” habili-
tado (Led AUT/P-P apagado); se for necessário habilitar a lógica de funcionamento “ Passo a 
Passo ” (Led AUT/P-P aceso), proceder do seguinte modo: posicionar-se com a tecla SEL sobre 
o sinal intermitente do Led AUT/P-P e, em seguida, pressionar a tecla SET; ao mesmo tempo 
o Led AUT/P-P ficará aceso de modo permanente. Repetir a operação se desejar restabelecer 
a configuração anterior.

2) CODE: (Código do rádio-controlo)
A central permite memorizar até 150 rádios-controlos com códigos diferentes entre si, 
de tipo fixo ou rolling code.

Programação
A programação do código de transmissão deve ser feita do seguinte modo: posicionar-se 
com a tecla SEL sobre o sinal intermitente do led CODE e ao mesmo tempo enviar o código 
escolhido com o rádio-controlo desejado. Quando o led CODE permanecer aceso de modo 
permanente estará a indicar que a programação foi concluída. Quando os 150 códigos 
estão memorizados, ao ser repetida a programação, todos os LEDS de programação ini-
ciam a piscar para sinalizar que não é possível memorizar outros códigos.

Como apagar. 
Para apagar todos os códigos memorizados, seguir as seguintes indicações: pressionar a 
tecla SEL, o LED CODE começará a piscar; em seguida, pressionar a tecla SET; o LED CODE 
será apagado e o procedimento estará concluído.

3) CODE PED: (Código do rádio-controlo Ped. / Folha S.)
O procedimento para programar e apagar é análogo ao que foi descrito acima, mas obvia-
mente refere-se ao led CODE PEDONAL.

4) INB. CMD. AP: (Inibição dos Comandos durante a Abertura e durante o tempo 
de pausa, se estiver inserido)
A função de inibição dos comandos durante a abertura e durante o tempo de pausa, se 
estiver inserido, é utilizada quando a automação tiver um loop detector. A central durante 
a fase de abertura ou de pausa não capta os comandos enviados pelo loop detector a 
cada travessia.
A central, na configuração-padrão, apresenta a inibição dos comandos durante a aber-
tura e o tempo de pausa desabilitada; se for necessário habilitá-la, proceder do seguinte 
modo: posicionar-se com a tecla SEL sobre o sinal intermitente do LED INB.CMD.AP e 
depois pressionar a tecla SET; desse modo o LED INB.CMD.AP ficará aceso de modo 
permanente. Repetir a operação se desejar restabelecer a configuração anterior. 

5) T. MOT e DESACELERAÇÃO: (Program. tempo de trabalho dos motores, 4 minutos máx.)
A central é fornecida pelo construtor com um tempo de trabalho dos motores pré-definido 
em 30 seg. e sem desaceleração.
Quando é necessário modificar o tempo de funcionamento dos motores, a programação 
deve ser efetuada com a caixilharia fechada, do seguinte modo: posicionar-se com a tecla 
SEL sobre o sinal intermitente do LED T. MOT. em seguida, pressionar por um instante a 
tecla SET, o Motor iniciará o ciclo de abertura; na posição que corresponde ao ponto ini-
cial de desaceleração desejado, pressionar novamente a tecla SET: o LED T. MOT. come-
çará a piscar mais lentamente e o Motor 1 efetuará a desaceleração; quando for obtido 
o posicionamento desejado, pressionar a tecla SET para terminar o ciclo de abertura. 
Neste ponto o LED T. MOT. voltará a piscar regularmente e o Motor 2 partirá em abertura: 
repetir a operação de programação do tempo de trabalho para o Motor 2. Concluída a 
programação dos tempos de motor em abertura, o Motor 2 reinicia imediatamente em 
fechamento: repetir as operações descritas acima para a fase de Fechamento do Motor 
2 e, em seguida, para o Motor 1. Se não desejar que a central efetue a desaceleração, 
durante a programação, quando terminar o ciclo de abertura e fechamento, pressionar a 
tecla SET duas vezes consecutivamente ao invés de somente uma vez. 
Durante a programação é possível usar, ao invés da tecla SET, situada na central, a tecla 
do rádio-controlo somente se tiver sido anteriormente memorizada.

6) T. MOT. PED: (Program. tempo de trabalho pedonal 4 minutos máx.)
A central é fornecida pelo fabricante com um tempo de trabalho do Motor 1 (Pedonal) 
predefinido de 10 seg. e sem desaceleração.
Quando é necessário modificar o tempo de funcionamento pedonal, a programação deve 
ser efetuada com a caixilharia fechada, do seguinte modo: posicionar-se com a tecla 
SEL sobre o sinal intermitente do LED T. MOT. PED. e, em seguida, pressionar por um 
instante a tecla SET; o Motor iniciará o ciclo de abertura; na posição que corresponde 
ao ponto inicial de desaceleração desejado, pressionar novamente a tecla SET: o LED 
T. MOT. PED. começará a piscar mais lentamente e o Motor 1 efetuará a desaceleração; 
quando for obtido o posicionamento desejado, pressionar a tecla SET para terminar o 
ciclo de abertura. Nesta altura, o LED T. MOT. PED. voltará a piscar regularmente e o 
Motor 1 arrancará novamente no modo fechamento; repetir as operações mencionadas 
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acima para a fase de fechamento. Se não desejar que a central efetue a desaceleração, 
durante a programação, quando terminar o ciclo de abertura e fechamento, pressionar a 
tecla SET duas vezes consecutivamente ao invés de somente uma vez. 
Durante a programação é possível usar, ao invés da tecla SET, situada na central, a tecla 
do rádio-controlo somente se tiver sido anteriormente memorizada.

7) T. PAUSA: (Programação do tempo de fechamento aut. 4 min. máx.)
A central é fornecida pelo fabricante sem o fechamento automático. Para habilitar o 
fechamento automático, seguir estas indicações: posicionar-se com a tecla SEL sobre 
o sinal intermitente do LED T. PAUSA, pressionar por um instante a tecla SET, e depois 
aguardar durante um tempo igual ao tempo desejado; pressionar novamente por um ins-
tante a tecla SET, no mesmo momento será determinada a memorização do tempo de 
fechamento automático e o LED T. PAUSA. permanecerá aceso de modo fixo. Se desejar 
restabelecer as condições iniciais (sem fechamento automático), posicionar-se sobre o 
sinal intermitente do led T. PAUSA e pressionar consecutivamente 2 vezes a tecla SET 
em um intervalo de tempo de 2 segundos; ao mesmo tempo, o Led será apagado e a 
operação será concluída.
Durante a programação é possível usar, em vez da tecla SET, situada na central, a tecla do 
rádio-controlo apenas se tiver sido anteriormente memorizada.

8) T. ATR. FOLHAS: (Programação de atraso porta de 15 seg. máx.)
A central é fornecida pelo fabricante sem atraso de folhas de abertura e fechamento. 
Quando é necessário inserir um tempo de atraso das folhas, a programação deve ser efe-
tuada com a caixilharia fechada, do seguinte modo: posicionar-se com a tecla SEL sobre o 
sinal intermitente do Led ATR. FOLHAS, pressionar por um instante a tecla SET, e esperar 
por um tempo igual ao desejado; pressionar novamente por um instante a tecla SET e ao 
mesmo tempo será feita a memorização do tempo de atraso das folhas de abertura fixo 
em 2 segundos, do tempo de atraso das folhas de fechamento para o tempo programado 
e o Led ATR. FOLHAS ficará aceso de modo fixo.
Para restabelecer a condição inicial (sem atraso folhas), posicionar-se sobre o sinal in-
termitente do Led ATR. FOLHAS e pressionar 2 vezes consecutivas a tecla SET em um 
intervalo de tempo de 2 segundos; ao mesmo tempo o led ficará apagado e a operação 
será concluída.

MENU ESTENDIDO  1  
A central é fornecida pelo fabricante com a possibilidade de seleção direta apenas das 
funções do menu principal.
Para habilitar as funções descritas no menu estendido, proceder do seguinte modo: pres-
sionar a tecla SET de modo contínuo por 5 segundos, após os quais será obtido o sinal 
intermitente alternado dos Led T. PAUSA e Led ATR. FOLHAS; deste modo, tem-se 30 
segundos para selecionar as funções do Menu estendido 1 usando as teclas SEL e SET; 
após 30 segundos, a central retorna ao menu principal.

———————————        MENU’ ESTENDIDO  1    ————————————       
Referência Led Led Apagado  Led Aceso
A) AUT / P-P PGM à distância = OFF PGM à distância = ON  
B) CODE Teste Fotocélulas = ON Teste Fotocélulas= OFF
C) CODE PED. Mant. Pressão = OFF Mant. Pressão = ON  
D) INB.CMD.AP Golpe de aríete = OFF Golpe de aríete = ON 
E) T. MOT. Golpe de Fechamento = OFF Golpe de Fechamento = ON 
F) T.MOT.PED. Dispositivo de Segurança 2 Entrada Bloqueio
G) T. PAUSA   Sinal intermitente ON/OFF alternado     
H) ATR. FOLHAS Sinal intermitente ON/OFF alternado 
  
A) AUT / P-P (Programação Rádio-controlo à distância):
A central permite a programação de um código de transmissão, sem intervir diretamente 
sobre a tecla SEL da central, efetuando a operação à distância.
A programação do código de transmissão à distância deve ser feita do seguinte modo: 
enviar de modo contínuo por um tempo superior a 10 segundos o código de um rádio-con-
trolo memorizado anteriormente; ao mesmo tempo a central entra no modo programação, 
como descrito acima para o LED CODE no menu principal.
A central é fornecida pelo fabricante com a programação do código de transmissão à dis-
tância desabilitado; para habilitar a função, proceder do seguinte modo: assegurar-se de 
ter habilitado o Menu Estendido 1 (evidenciado pelo sinal intermitente alternado do Led 
T. PAUSA e Led ATR. FOLHAS), posicionar-se com a tecla SEL sobre o sinal intermitente 
do led AUT/P-P e pressionar a tecla SET; ao mesmo tempo, o led AUT/P-P ficará aceso 
de modo permanente e a programação será concluída. Repetir a operação se desejar 
restabelecer a configuração anterior.

B) CODE (Teste Fotocélulas ):
A central é fornecida pelo fabricante com a programação do teste fotocélulas ativado (de 
acordo com a norma EN 12453); para desabilitar, proceder do seguinte modo: assegurar-
-se de ter desabilitado o Menu Estendido 1 (evidenciado pelo sinal intermitente alternado 
dos Led T. PAUSA e Led ATR. FOLHAS), posicionar-se com a tecla SEL sobre o sinal inter-
mitente do LED CODE e pressionar a tecla SET; ao mesmo tempo, o LED CODE ficará aceso 
de modo permanente e a programação será concluída. Deste modo não será feito o teste 
das fotocélulas, portanto, mesmo se não estiverem conectadas (as entradas DS1 e DS2 
deverão ser ligadas em ponte se não forem utilizadas), a central estará habilitada para 
o funcionamento. Repetir a operação se desejar restabelecer a configuração anterior.

C) CODE PED (Manter Pressão Mot. Hidráulicos):
A central é fornecida pelo fabricante com a função para manter a pressão dos motores 
hidráulicos desabilitada. Para habilitar a função, proceder do seguinte modo: assegurar-
-se de ter habilitado o Menu Estendido 1 (evidenciado pelo sinal intermitente alternado 
do Led T. PAUSA e Led ATR. FOLHAS), posicionar-se com a tecla SEL sobre o sinal inter-
mitente do LED CODE PED e pressionar a tecla SET; ao mesmo tempo, o LED CODE PED 
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ficará aceso de modo permanente e a programação será concluída. Desse modo a central 
enviará a cada 2 horas um comando de fechamento para o motor com duração de 2 segun-
dos. Repetir a operação se desejar restabelecer a configuração anterior. 

D) CODE PED (Golpe de Aríete):
A central é fornecida pelo fabricante com a função de Golpe de Aríete desabilitada. Para 
habilitar a função de Golpe de Aríete, proceder do seguinte modo: assegurar-se de ter 
habilitado o Menu Estendido 1 (evidenciado pelo sinal intermitente alternado do Led T. 
PAUSA e Led ATR. FOLHAS), posicionar-se com a tecla SEL sobre o sinal intermitente do 
LED INB.CMD.AP e pressionar a tecla SET; ao mesmo tempo, o LED INB.CMD.AP ficará 
aceso de modo permanente e a programação será concluída. Para desabilitar a função de 
Golpe de Aríete com a potência definida através do Trimmer ” FORÇA “, repetir a operação 
descrita acima, pressionando a tecla SEL duas vezes (obtendo o sinal intermitente rápido 
do LED INB.CMD.AP.) em vez de uma única vez. Repetir a operação se desejar restabe-
lecer a configuração inicial. 
Desse modo será possível facilitar o desbloqueio da fechadura e permitir que a fase de 
abertura seja realizada corretamente. De facto, antes de iniciar a fase de abertura, a 
central envia um comando de fechamento durante 2 segundos com potência relativa à 
escolha selecionada. 

E) T. MOT. (Golpe de Fechamento):
A central é fornecida pelo fabricante com a função de Golpe de Fechamento desabilitada. 
Para habilitar a função Golpe de Fechamento, proceder do seguinte modo: assegurar-se 
de ter habilitado o Menu Estendido 1 (evidenciado pelo sinal intermitente alternado do 
Led T. PAUSA e Led ATR. FOLHAS), posicionar-se com a tecla SEL sobre o sinal intermi-
tente do LED T.MOT. e pressionar a tecla SET; ao mesmo tempo, o LED T.MOT. ficará aceso 
de modo permanente e a programação será concluída. Para habilitar a função de Golpe 
de Fechamento com a potência definida através do Trimmer “ FORÇA “, repetir a operação 
acima descrita pressionando a tecla SEL duas vezes (obtendo o sinal intermitente rápido 
do LED T.MOT.) ao invés de pressionar só uma vez. Repetir a operação se desejar resta-
belecer a configuração inicial. 
Desse modo a central, se estiver a funcionar com desaceleração em fechamento, adicio-
nará (após ter concluído a fase de fechamento desacelerada) um tempo de 1 segundo com 
potência relativa à escolha selecionada de modo a superar uma fechadura eventualmente 
instalada.  

F) T. MOT. PED. ( Dispositivo de segurança 2 / Bloqueio):
A central é fornecida pelo fabricante com a função de entrada Bloqueio desabilitada. Para 
habilitar a função, proceder do seguinte modo: assegurar-se de ter habilitado o Menu Esten-
dido 1 (evidenciado pelo sinal intermitente alternado do Led T. PAUSA e Led ATR. FOLHAS),  
posicionar-se com a tecla SEL sobre o sinal intermitente do LED T.MOT. PED. e, em seguida, 
pressionar a tecla SET, ao mesmo tempo o LED T.MOT. PED. ficará aceso de modo perma-
nente e a programação será concluída. 
Desse modo a central modifica o funcionamento previsto para o Dispositivo Segurança 2 

( CN2 n° 9-10 ) na entrada em bloqueio de segurança com o seguinte funcionamento: a 
intervenção em qualquer fase de funcionamento da central provoca a paragem imediata do 
movimento. Um comando adicional de movimento será válido apenas se tiver sido desati-
vada a entrada de bloqueio e, de qualquer modo, será realizada a fase de fechamento do 
automatismo com piscada prévia de 5 segundos. 

MENU ESTENDIDO 2 
A central é fornecida pelo fabricante com a possibilidade de seleção direta somente das 
funções do menu principal.
Para habilitar as funções descritas no Menu Estendido 2, proceder do seguinte modo: 
aceder ao Menu Estendido 1 (como descrito no respetivo parágrafo), pressionar nova-
mente a tecla SET de modo contínuo por 5 segundos após os quais será obtido o sinal 
intermitente simultâneo do T. PAUSA e Led ATR. FOLHAS; deste modo, tem-se 30 segun-
dos para selecionar as funções do Menu Estendido 2 usando as teclas SEL e SET; após 30 
segundos, a central retorna ao menu principal.

————————————     MENU STENDIDO 2    —————————————       
Referência Led Led Apagado Led Aceso
A) AUT / P-P Follow Me = OFF Follow Me = ON  
B) CODE Piscada Prévia e L. Cort.=OFF Piscada Prévia ou L. Cort.=ON
C) CODE PED.   Lamp. in Pausa = OFF  Lamp. in Pausa = ON 
D) INB.CMD.AP  SOFT START = OFF   SOFT START = ON 
E) T. MOT.   El. Caix. CMD PED = OFF El. Caix. CMD PED = ON 
F) T.MOT.PED.  PUL=PUL - PED=PED  PUL=AB  -  PED=FECH
G) T. PAUSA Sinal intermitente ON/OFF simultâneo     
H) ATR. FOLHAS Sinal intermitente ON/OFF simultâneo     

A) AUT/P-P (Follow Me):
A central permite definir o funcionamento “Follow Me”: essa função, programável apenas 
se já tiver sido programado o Tempo de Pausa, prevê a redução do tempo de Pausa para 5 
seg. depois da desocupação da fotocélula DS1, ou seja, a caixilharia fecha 5 seg. após a 
passagem do utilizador. Para habilitar a função, proceder do seguinte modo: assegurar-se 
de ter habilitado o Menu Estendido 2 (evidenciado pelo sinal intermitente simultâneo 
do Led T. PAUSA e Led ATR. FOLHAS), posicionar-se com a tecla SEL sobre o sinal in-
termitente do LED AUT/P-P e pressionar a tecla SET; ao mesmo tempo, o led AUT/P-P 
ficará aceso de modo permanente e a programação será concluída. Repetir a operação se 
desejar restabelecer a configuração anterior. 

B) CODE (Piscada Prévia / Luz de Cortesia):
A central é fornecida pelo fabricante com as funções Piscada Prévia e Luz de Cortesia desa-
bilitadas. Para habilitar a função Piscada Prévia, proceder do seguinte modo: assegurar-se 
de ter habilitado o Menu Estendido 2 (evidenciado pelo sinal intermitente simultâneo do Led 
T. PAUSA e Led ATR. FOLHAS), posicionar-se com a tecla SEL sobre o sinal intermitente do 
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LED CODE e pressionar a tecla SET; ao mesmo tempo, o LED CODE ficará aceso de modo 
permanente e a programação será concluída. Para habilitar a função Luz de Cortesia, repetir 
a operação acima descrita pressionando a tecla SEL duas vezes (obtendo o sinal intermitente 
rápido do LED CODE) em vez de pressionar uma única vez. Repetir a operação se desejar res-
tabelecer a configuração inicial.  
Funcionamento Piscada Prévia: A saída Pisca-pisca 230 Vac será sempre ativada 3 se-
gundos antes que a automação inicie qualquer movimento.  
Funcionamento Luz de Cortesia: A saída Pisca-pisca 230 Vac. será ativada por 3 minutos, 
toda vez que for efetuado um comando de abertura. 
 
C) CODE PED (Funcionamento do Pisca-pisca):
A central é fornecida pelo fabricante com o funcionamento do Pisca-pisca durante o Tempo 
de Pausa habilitado. Para desabilitar o funcionamento, proceder do seguinte modo: assegu-
rar-se de ter habilitado o Menu Estendido 2 (evidenciado pelo sinal intermitente simultâneo 
do Led T. PAUSA e Led ATR. FOLHAS), posicionar-se com a tecla SEL sobre o sinal intermi-
tente do LED CODE PED e pressionar a tecla SET; ao mesmo tempo, o LED CODE PED ficará 
aceso de modo permanente e a programação será concluída. Repetir a operação se desejar 
restabelecer a configuração anterior.

D) INB. CMD. AP. (SOFT START ):
A central é fornecida pelo fabricante com a função Soft Start desabilitada. Para habilitar 
a função, proceder do seguinte modo: assegurar-se de ter habilitado o Menu Estendido 
2 (evidenciado pelo sinal intermitente simultâneo do Led T. PAUSA e Led ATR. FOLHAS), 
posicionar-se com a tecla SEL sobre o sinal intermitente do LED INB.CMD.AP e pressionar 
a tecla SET; ao mesmo tempo, o LED INB.CMD.AP ficará aceso de modo permanente 
e a programação será concluída. Desse modo, a cada início de movimento, a central 
fará o controlo do arranque do motor, aumentando a força de modo gradual, do mínimo 
ao máximo, nos primeiros 2 segundos de funcionamento. Repetir a operação se desejar 
restabelecer a configuração anterior.
 
E) T. MOT. (Ativação da Fechadura Eletrónica CMD PED): 
A central é fornecida pelo fabricante com a função de ativação da fechadura eletrónica 
através do comando Pedonal desabilitada. Para habilitar a função, proceder do seguinte 
modo: assegurar-se de ter habilitado o Menu Estendido 2 (evidenciado pelo sinal inter-
mitente simultâneo do Led T. PAUSA e Led ATR. FOLHAS), posicionar-se com a tecla SEL 
na intermitência do LED T.MOT. e pressionar a tecla SET; ao mesmo tempo, o LED T.MOT. 
ficará aceso de modo permanente e a programação será concluída. A função de ativação 
da fechadura eletrónica através do comando Pedonal é usada quando há, por exemplo, 
um portão de correr com uma porta lateral para a passagem Pedonal. Desse modo é 
possível obter a abertura do portão através do comandos PUL e também da porta Pedonal 
através do acionamento da fechadura eletrónica com os comandos PED. Repetir a opera-
ção se desejar restabelecer a configuração anterior.  

F) T. MOT. PED. (Funcionamento dos comandos PUL e PED):

A central é fornecida pelo fabricante com o funcionamento da entrada de comando PUL  
para a ligação de um comando principal (NA) cíclico e a entrada PED para a ligação de um 
botão de comando Pedonal (NA) cíclico. Para outro modo de funcionamento das entradas 
PUL e PED, proceder do seguinte modo: assegurar-se de ter habilitado o Menu Estendido 
2 (evidenciado pelo sinal intermitente simultâneo do Led T. PAUSA e Led ATR. FOLHAS),  
posicionar-se com a tecla SEL na intermitência do LED T.MOT. PED. e, em seguida, pres-
sionar a tecla SET, ao mesmo tempo o LED T.MOT. PED. ficará aceso de modo permanente 
e a programação será concluída. 
Desse modo a entrada PUL permitirá a ligação de um botão (NA) exclusivo para a fase de 
Abertura e a entrada PED permitirá a ligação de um botão (NA) exclusivo para a fase de 
Fechamento. Repetir a operação se desejar restabelecer a configuração anterior.

MENU ESTENDIDO 3
A central é fornecida pelo fabricante com a possibilidade de seleção direta somente das 
funções do menu principal.
Para habilitar a programação da desaceleração feita pela central, proceder do seguinte 
modo: aceder ao Menu Estendido 2 (como descrito no respetivo parágrafo), pressionar 
novamente a tecla SET de modo contínuo por 5 segundos após os quais será obtida uma 
sequência de sinal intermitente alternado no começo e depois simultâneo do T. PAUSA 
e Led ATR. PORTAS; desse modo têm-se 30 segundos para selecionar a desaceleração 
desejada utilizando as teclas SEL e SET. Depois de mais de 30 segundos, a central retorna 
ao menu principal.

————————————   MENU’ ESTENDIDO 3    ————————————       
Nível   Leds Acesos  
1                                                 AUT / P-P
2                                           AUT / P-P - CODE
3                                  AUT / P-P – CODE – CODE PED.
4                         AUT / P-P - CODE - CODE PED. - INB. CMD. AP.
5                  AUT / P-P - CODE - CODE PED. – INB. CMD. AP -  T. MOT.
6      AUT / P-P - CODE - CODE PED. -  INB. CMD. AP - T. MOT. - T.MOT.PED.

Programação Força Motor durante a Desaceleração
A central permite a programação da força do motor com a qual será efetuada a 
fase de desaceleração.
É possível escolher entre 6 níveis diferentes de potência deste modo: a cada 
combinação de leds acesos corresponde um nível, de acordo com a tabela re-
ferida acima; na prática, partindo do led mais baixo ( LED AUT/ P-P ) em direção 
ao mais alto, cada led corresponde a um nível de potência superior. Através da 
tecla SEL é possível percorrer os diversos níveis de potência. Para cada nível de 
potência selecionado, o respetivo led mais no alto pisca (por exemplo, quando é 
selecionado o nível 4, os leds AUT/P-P, CODE  e CODE PED ficam acesos de modo 
fixo, ao passo que o led INB. CMD. AP pisca); pressionar SET para confirmar.
Na programação da fábrica está selecionado o nível 3.
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RESET:
Caso seja necessário restabelecer a central com a configuração da fábrica, pressionar as 
teclas SEL e SET juntas; no mesmo momento será obtido o acendimento contemporâneo 
de todos os leds VERMELHOS de sinalização e, logo a seguir, eles serão apagados.

DIAGNÓSTICO : 
Teste das Fotocélulas: 
A central está preparada para a conexão de dispositivos de segurança de acordo com o 
item 5.1.1.6 da norma EN 12453. A cada ciclo de manobra é feito o teste de funcionamento 
das fotocélulas conectadas. No caso de falha na ligação e/ou não funcionamento, a central 
não habilita o movimento da caixilharia e evidencia visualmente o resultado negativo do 
teste através do piscar simultâneo de todos os Leds de sinalização. Após restabelecer o 
funcionamento correto das fotocélulas, a central estará pronta para a utilização normal. 
Isso garante um monitoramento contra avarias de acordo com a Categoria 2 da EN 954-1.

Teste input dos comandos: 
Na posição correspondente a cada entrada de comando em baixa tensão, a central conta 
com um LED de sinalização para poder efetuar o controlo rápido do estado. 
Lógica de funcionamento : LED aceso: entrada fechada, LED apagado: entrada aberta.

Gestão DE LEDS
A central após 3 minutos de inatividade no processo de programação, realiza o desliga-
mento automático da programação de LED de poupança de energia. A única pressione a 
tecla SEL, SET, ou receber um comando de movimento vai ativar os LEDs de acordo com os 
parâmetros estabelecidos anteriormente.
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