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AVISOS DE INSTALAÇÃO

1. Antes de instalar e usar este automatismo, por favor leia este manual com atenção e siga as instruções 

nele contidas.

2. Evite instalar o produto onde haja vibrações, altas temperaturas, humidade elevada, produtos inflamáveis,

produtos explosivos, pó ou gases corrosivos. 

3. Os utilizadores não devem abrir a tampa da central, uma vez que a central trabalha com tensões elevadas e 

há o risco de electrocussão. Caso necessário, peça ajuda a um profissional com experiência.

4. O fabricante não assume qualquer responsabilidade sobre danos causados pela má instalação.

5. Deverá ser instalado um disjuntor na entrada de alimentação da central.

6. Antes de instalar o automatismo, verifique se a porta a automatizar se movimenta normalmente

e de forma suave. Ajuste a mola de torsão se necessário.

7. Antes de dar energia / diagnosticar a central, ajuste a porta para uma posição intermédia.

8. Para operar a porta manualmente tem de desligar o fornecimento de energia à central.

9. Garanta que o caminho de passagem da porta esteja desobstruído durante o funcionamento da mesma.

10. Dispositivos de segurança do tipo fotocélulas são altamente recomendados. Verifique a instalação dos 

mesmos periódicamente para garantir que estão em correta condição de funcionamento.

11. Por favor guarde este manual em local seguro mas acessível para posterior consulta. 
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1.1 Diagrama da Central

1. Características Técnicas

1.2 Especificações Técnicas

Abrir / Aumentar Valor STOP / Parar / Definir Fechar / Diminuir Valor

Display LED

Botão de paragem
de emergência

Fechar
Diminuir Valor

Abrir
Aumentar Valor

STOP 
Parar / Definir
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Alimentação

Consumo em espera

Potência máxima de controlo

Temperatura de funcionamento

Temperatura de armazenamento

1.3 Controlos

AC400V 50Hz

Humidade relativa

Recetor de comandos 433.92MHz, 25 códigos rolling code ou dip-switch



2. Funções Principais
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● Configuração digital, alta precisão, diagnóstico simples
de problemas.

● Auto-diagnóstico e auto-proteção inteligentes.

● Função de fecho automático com temporização
ajustável de 1 a 99 segundos.

● Função de homem presente.

● Ligações para dispositivos externos de segurança de
contacto NO (normalmente aberto) ou NC (normalmente
fechado).

● Recetor rádio de frequência 433.92MHz com memória
para até 25 comandos rolling code ou dip-switch.



3. Diagrama de Ligações Elétricas
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Módulo Recetor 433.92MHz
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Saída1   Fotocélulas

Azul
Am

arelo
Preto
C

astanho

Porta-em
-porta

C
om

um
Borracha Segurança
Abrir
Fechar
Parar

Motor

Encoder

1

2

Pirilampo

Alimentação Nota: se não usar 
pirilampo não é 
necessário ligar o 
fio neutro (N).

Saída2

Saída1: altera o estado quando 
o portão abre completamente.
Saída2: altera o estado quando 
o portão fecha completamente.

Exemplo de uso: semáforos

Alimentação
das fotocélulas



Pressione       uma vez, entra na configuração 
de limite de abertura e é exibido um valor.

Pressione continuamente o botão "SET" até 
o display LED exibir "P--1".

Pressione        por 1 segundo.  Ao mesmo 
tempo observe o valor no display e qual o 
sentido do movimento da porta.

A porta está a abrir?

O valor no display está a alterar?

Pressione       para guardar a definição.

O display LED exibe "P--2".

Pressione uma vez para introduzir o limite 
de fecho, o display vai exibir um valor.

Pressione       uma vez para guardar a definição.

O display LED exibe "P--3".

Pressione o botão de paragem de emergência para guardar.       

Destranque o botão de paragem de emergência no 
sentido dos ponteiros do relógio para terminar.

Desligue a energia.

Mude o DIP1 para “ON”

Troque os fios de ligação do 
motor à central em L1 e L2.

Pressione        ou      repetidamente para ajustar a 
posição limite de abertura.

Nota: Depois desta configuração a porta irá trabalhar 
normalmente. Por favor teste a abertura e o fecho da 
porta para verificar se os limites de fim-de-curso são 
satisfatórios. Se existir um pequeno desvio da afinação 
pretendida, poderá ser feito um ajuste fino conforme 
os passos descritos na página seguinte.

NÃO

Nota: Se a central nunca tiver sido programada, coloque manualmente a porta a meio do 
curso antes de lhe fornecer energia.  

4. Ajuste grosseiro dos limites de curso da porta

Ligue a energia.

NÃO
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SIM

SIM

Pressione        ou      repetidamente para 
ajustar a posição limite de abertura.

"P--1" limite de abertura, "P--2" limite de fecho



5. Ajuste fino dos limites de curso da porta

"P--3" limite fino de abertura, "P--4" limite fino de fecho

Ligue a energia.

Pressione e mantenha premido "SET", o display exibe "P--1".

Pressione uma vez, observe o valor exibido para 
poder efetuar o ajuste fino do limite de abertura.

Pressione       ou        para ajustar o valor.       

Pressione duas vezes, o display LED exibe "P--3".

Pressione       para guardar o novo valor definido.       

O display LED exibe "P--4".

Pressione        uma vez, observe o valor exibido para 
poder efetuar o ajuste fino do limite de fecho.

O display LED exibe "P--5".

Pressione o botão de paragem de emergência para guardar.       

Nota: Se a porta parar antes da posição definida inicialmente, pressione       para ajustar. 
Se a porta parar depois da posição definida inicialmente, pressione       para ajustar.
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Pressione       ou        para ajustar o valor.       

Pressione       para guardar o novo valor definido. 



6. Fecho automático

Descrição da função: A porta, depois de aberta, irá fechar 
automaticamente ao fim do tempo de espera definido. 

Nota1: esta função vem desativada de fábrica (valor 0). Quando ativada, o tempo 
de espera pode ser ajustado de 1 a 99 segundos.
Nota2: Esta função fica inibida quando a função de homem presente está ativa.

Ligue a energia. Pressione continuamente "SET", o display exibe "P--1".

Pressione       uma vez, ajuste o tempo de espera para fecho 
automático em segundos de acordo com o pretendido.

Pressione        4 
vezes, o display 
exibe "P--5".

Pressione        e depois o 
botão de paragem de 
emergência para guardar.   

Pressione         para aumentar o valor ou         para 
diminuir o valor em segundos. O valor 0 desativa a função.

7. Modo de Homem Presente

Com o modo de Homem Presente ativo, a central obriga a que fique 
a pressionar o botão de subir/descer para garantir o movimento 
contínuo do portão. Mal deixe de pressionar o botão, o motor pára 
imediatamente. Esta função existe por questões de segurança, 
obrigando a um controlo presencial do movimento do automatismo.

Nota1: de fábrica a função vem desativada (valor 1).
Nota2: quando ativada esta função, os comandos à distância deixam de trabalhar.
Nota3: quando ativada esta função, a função de fecho automático é inibida.
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Pressione continuamente "SET", o display exibe "P--1".

Ligue a energia.

Pressione        5 vezes, o display exibe "P--6". 

Pressione       uma vez para alterar o modo.

Que modo pretende usar?

O display exibe "0"?

Pressione        para guardar a
opção pretendida.

O display vai exibir "P--7".

Pressione o botão de paragem de 
emergência para guardar.       

NÃO

SIM

Modo Automático Modo de Homem Presente 
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Pressione        até que o 
display exiba "0".

O display exibe "1"?
SIM

NÃO

Pressione        até que o 
display exiba "1".



8. Distância de inibição dos sistemas de segurança
Quando o portão estiver a fechar e se existir uma obstrução,  
dependendo da distância a que o mesmo esteja do fecho total, o 
motor irá ou não fazer o movimento de reversão de segurança.

Nota: Esta função permite inibir as funções de segurança de fotocélulas/borrachas de segurança 
quando o portão estiver a fechar. O valor da distância  de inibição é ajustável de 10 a 250 (não pode 
ser 0 por causa da borracha poder ser pressionada contra o solo. Quanto maior o valor selecionado 
maior a altura em que haverá inibição dos sistemas de segurança durante o fecho do portão.

Pressione continuamente "SET", o display exibe "P--1".

Ligue a energia.

Pressione 6 vezes, o display exibe "P--7". 

Pressione para verificar o valor de distância 
de inibição dos sistemas de segurança que está definido.

Pressione e mantenha premido        até reduzir o 
valor para 10 (valor mínimo).

Pressione       e a seguir o botão de emergência.

Pressione       até o portão subir acima da altura
de inibição da seguranças e depois pressione        .   

Pressione         para fechar o portão.        

Fim do processo.

Pressione continuamente 
"SET", o display exibe "P--1".

Pressione        6 vezes, o 
display exibe "P--7".

Pressione        para verificar 
o valor de distância de
inibição que está definido.

Pressione        para aumentar 
o valor definido.

Pressione       e a seguir o 
botão de emergência.

NÃO
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O automatismo fechou o portão? 

Nota: Verifique regularmente o funcionamento dos dispositivos de segurança e, se 
necessário, afine novamente os valores desta função para garantir que o portão 
funcione nas melhores condições de segurança para os utilizadores e bens.

SIM



DIP1 sem função. DIP1 sem função.

Coloque o DIP2 em baixo 

(OFF) caso pretenda que os 

contactos dos dispositivos 

de segurança sejam do tipo 

NO (normalmente aberto).

Coloque o DIP2 em cima (ON) 

caso pretenda que os 

contactos dos dispositivos de 

segurança sejam do tipo 

NC (normalmente fechado).

Coloque o DIP3 em baixo (OFF) 
caso pretenda que seja exibida a 
posição do portão.

OP. - movimento de abertura.
CL. - movimento de fecho.

4 traços em cima - portão 
totalmente aberto.
4 traços no meio - portão aberto 
parcialmente.
4 traços em baixo - portão 
totalmente fechado.

Coloque o DIP3 em cima 

(ON) caso pretenda que seja 

permanentemente exibida a 

leitura do encoder do motor.

Modo do 
display digital.

Seleção
do tipo de 

contacto dos 
dispostivos de 

segurança.
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9. Interruptores DIP-SWITCH

DIP1 sem 
função.



10. Recetor de comandos via rádio

A central está equipada com um recetor rádio de funcionamento 
passo-a-passo. Cada vez que pressionar o botão de um 
comando memorizado, a central irá cumprir com o ciclo abrir, 
parar, fechar, parar, abrir, ... etc.

Aprendizagem de comandos:
Pressione brevemente o botão do módulo recetor. O LED 
vermelho existente irá acender indicando que o recetor está em 
espera para memorizar comandos. Dispõe de 6 segundos para 
pressionar um botão do comando que pretender memorizar. O 
LED irá piscar 2 vezes e apagar se tiver sido bem sucedido ou 
piscar repetidamente se a memória estiver cheia. 
Repita o processo para adicionar mais comandos. No total é 
possível programar até 25 comandos diferentes. 

Nota: Se tiver dificuldades na programação de comandos, contacte o seu 
fornecedor do automatismo.
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Eliminar os códigos armazenados:
Atenção: Este processo não é seletivo e apaga todos os 
códigos dos comandos memorizados.

Pressione continuamente durante cerca de 10 segundos o 
botão do módulo recetor. O LED vermelho existente irá acender 
fixamente e de seguida piscar duas vezes. Pode retirar o dedo do 
botão. Nesse momento a memória do recetor foi limpa com 
sucesso.



11.Tabela de códigos de erro

Este automatismo deteta automaticamente erros/avarias 
existentes. Esses erros reportados pelo sistema permitem 
ajudar a diagnosticar e resolver os problemas ocorridos.

Código Descrição Solução

Err1 Problemas no sinal do encoder Verifique os cabos e o próprio encoder

Err2 Tempo de operação excedido Verifique as molas e a calha do portão

Err3 O portão pára ou abranda Verifique o motor e a calha do portão

Err4

1. O cadernal está a ser accionado ou
está com problemas.
2. O motor está em sobre-aquecimento.

Err5 O botão de emergência está preso. Rode o botão de emergência no sentido 
dos ponteiros do relógio para destrancar.

Err6 A porta de serviço está aberta. Feche a porta de serviço para atuar o portão.

Err7 As fotocélulas estão a atuar/avariadas. Retire o obstáculo no caminho das 
fotocélulas. Verifique as fotocélulas.

Err8 Borracha de segurança está a atuar. Remova o objeto do caminho da 
borracha. Reveja as ligações.
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1. Puxe o cadernal para trás ou para a
frente para resolver o problema.
2. Aguarde que o motor arrefeça.

STOP Botão de emergência está pressionado. Rode o botão de emergência até se soltar.

Err9 Uma das fases está desligada. Verifique a alimentação e ligações à central.



12. Resolução de problemas

Problema Causa Solução

O automatismo 
não dá qualquer 

sinal de 
funcionamento.

Fusível fundido / Disjuntor desligado. Substitua o fusível. Ligue o disjuntor.

Botão de emergência atuado.
Rode o botão de emergência para 

reativar a energia à central.

Curto-circuito das ligações à central. Verifique as ligações à central.

Encoder em curto-circuito. Verifique as ligações do encoder.

O motor não 
funciona

Más ligações.

Parâmetros mal definidos.

Verifique as ligações.

Reprograme os fins de curso 
do motor "P--1" e "P--2".

Ao accionar os 
comandos não há 

reação do 
automatismo.

A pilha dos comandos está gasta. Substitua a pilha dos comandos.

Sinal de transmissão rádio fraco. Encurte a distância ou evite obstáculos 
entre os comandos e a central do motor.

Os comandos à distância estão 
com problemas/avariados.

Substitua os comandos por novos e volte 
a programá-los no recetor da central.

Os cabos do motor estão trocados.
Troque as ligações de dois 

quaisquer cabos das fases do motor 
(um pelo outro) para inverter o 

sentido de funcionamento do motor.

Ao pressionar o 
botão de abrir o 

portão fecha
ou

ao pressionar o 
botão fechar o 
portão abre.
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