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REGULAMENTOS E REQUISITOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

O NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

SEGURANÇA E DOS REGULAMENTOS LOCAIS DE 

SEGURANÇA PODEM RESULTAR EM FERIMENTOS 

GRAVES, MORTE OU OUTROS DANOS MATERIAIS. 

 

POR FAVOR LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL E ASSEGURE QUE TODAS AS RECOMENDAÇÕES E 

REQUISITOS ENUMERADOS NELE SÃO RESPEITADOS. 

 

 Somente pessoas qualificadas, com conhecimento de normas locais de instalação elétrica e regulamentos de 

segurança rela�vos ao manuseamento dos motores para portões, portas e janelas, devem instalar, 

implementar e/ou manter esses sistemas. 

 O motor deve ser instalado num espaço seco, que esteja protegido da água, humidade e das condições 

climatéricas adversas. 

 A alimentação elétrica deve ser desligada antes da manutenção, da realização de qualquer obra ou da 

remoção das tampas.  

 É altamente recomendável que, em todas as instalações efetuadas, seja programada a sensibilidade à 

obstrução para o nível mais sensível que seja possível, mantendo o normal funcionamento do automa�smo. 

 Mesmo que exista a programação de deteção de obstrução, é recomendável que sejam instaladas fotocélulas 

e/ou interruptores de fim de curso. Isso irá aumentar significa�vamente a segurança da u�lização do 

automa�smo e reduzir o risco de ferimentos ou outros danos.  

 A porta só deve ser u�lizada quando esteja em linha de vista, quando não há pessoas, animais e objetos perto 

ou a atravessar o caminho do movimento da porta.  

 Observe a porta até que esteja totalmente aberta ou fechada. Nenhuma pessoa, animal ou objeto devem 

passar pelo caminho da porta enquanto esta es�ver em movimento.  

 As e�quetas de segurança da porta devem ser colocadas numa posição óbvia e claramente visível. O 

u�lizador do sistema deve estar ciente dos riscos associados a portas automá�cas e das garan�as aplicáveis 

para proteger contra ferimentos ou danos.  

 Este produto não se des�na a ser u�lizado por crianças ou por qualquer pessoa com reduzida capacidade 

�sica ou mental.  

 As crianças estão interditas em qualquer circunstância de brincar com a porta, botões da porta ou comandos 

à distância. Recomenda‐se que, em todas as situações, os botões e comandos à distância da porta automá�ca 

sejam man�dos longe e fora do alcance das crianças.   

 Verifique regularmente (e repare se necessário) o seguinte:  

‐ Que todas as partes do sistema de operação da porta estão em bom estado e que não há nenhum sinal de 

desgaste ou outros danos.  

‐ Que a porta está devidamente equilibrada, que pode ser facilmente movimentada à mão e que, por força da 

mola, manterá a mesma posição de quando for libertada. 

 Verifique regularmente se a porta faz a paragem e inversão quando se coloca um obstáculo no chão com a 

altura de 50milímetros. Uma verificação desta mensal é altamente recomendada. Faça os ajustes adequados, 

se necessário, e volte a testar. 

 Devem ser tomados cuidados quando se opera manualmente a porta, porque na falta de equilíbrio a mesma 

pode cair rapidamente. 
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 É importante que este manual de instalação/manual de u�lizador seja lido na íntegra antes da instalação e 

colocação em funcionamento deste produto. O fabricante e o fornecedor não podem ser responsabilizados 

por instalações defeituosas, que não são realizadas em conformidade com as regulamentações locais e as 

informações con�das nesta literatura.     

 

CONTEÚDO DA EMBALAGEM 

Automa�smo de Porta de Garagem: 

1x Motor para Porta Seccionada  

1x Braço de ligação à porta 

2x Comandos à Distância    

1x Saco com os acessórios de montagem 

1x E�queta de Segurança da porta (10 * 14cm)     

1x Manual de Instalação/Manual de U�lizador   

 

Calha: 

O portão de garagem é fornecido de série com uma calha de 3,2 metros e correia de transmissão adequada. 

Para obter um comprimento de calha mais longo entre em contato com o seu fornecedor.  

 

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES 

 Fácil instalação  

 Programação simples e rápida, passo a passo  

 Motor compacto e potente 

 Arranque e Paragem suaves 

 Fecho automá�co 

 Ligação para fotocélulas 

 Limites eletrónicos memorizáveis  

 Iluminação de cortesia em LEDs 

 Com ligação para botão de pressão de parede 

 Garan�a do produto de 2 anos contra defeitos de fabrico 

 

    MOTOREASY 700 MOTOREASY 800 

Tensão de Funcionamento AC230V 50Hz AC230V 50Hz 

Tensão do Motor DC24V DC24V 

Potência do Motor 105W 120W 

Força Motor 700N 800N 

Velocidade  140mm/seg. 140mm/seg. 

Tamanho Máx. Porta 10m² 12m² 

Capacidade de Comandos 6 6 

Frequência Comandos 433,92mHz 433,92mHz 

Alcance Comandos 25m‐35m  

Luz Cortesia LED 2W LED 2W 

Ruído <60dB <60dB 

Temperatura Funcionamento ‐30⁰C até +65⁰C ‐30⁰C até +65⁰C 

Tipo de U�lização Interior Interior 

25m‐35m
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MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

 

Quando es�ver a montar o automa�smo, o ponto mais alto da porta no seu percurso (aresta superior) deverá estar 

distante de 10 a 50 mm em relação à base da calha. 

 

É importante que o suporte da calha esteja montado de forma bem segura, porque este é o ponto onde a maioria das 

forças, resultantes do movimento da porta, são aplicadas durante a operação.  

Todos os outros suportes devem também ser montados com firmeza para garan�r a eficiência do motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPORTE METÁLICO 

 

CONEXÃO PIN 
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PROGRAMAÇÃO 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

 Antes de programar o automa�smo da porta, garanta que a porta se abre e se fecha facilmente quando 

movimentada à mão. 

Se necessário reajuste a força da mola, lubrifique ou faça outros ajustes que considere necessários para a 

porta mover‐se suavemente à mão, antes de fazer a programação. 

  

 Bloqueie o carrinho e ligue a alimentação do motor.  

 

 Inicie sempre a programação com a porta na posição fechada. 

  

 Os seguintes parâmetros precisam ser programados para cada motor:  

- Limites de porta aberta e porta fechada 

- Sensibilidade de Obstrução / Nível de Força 

- Comandos Transmissores à Distância 

 

 Antes de começar a u�lizar o motor leia neste manual todas as informações sobre a programação. 

 

 

BOTÕES DE PRESSÃO E LEDS 
 

A programação do motor é facilmente realizada com 4 teclas ou botões (‘P’, ‘↑ , ‘↓’ e ‘S’). Existem também 4 LEDs. 

Cada um deles é iden�ficado pela letra do botão de pressão que lhe está à direita. Os LEDs existentes dão um feedback 

visual para programar/operar o automa�smo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Função dos Botões: 

 

Botão ‘P’ (Programação) 

 Inicia o modo de programação e guarda as configurações.  
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Botão ‘↑’ (Para Cima / Subir / Abrir) 

 Abre a porta  

 Avança na opção de menu das configurações, dentro do modo de programação. 

 

Botão ‘↓  (Para Baixo / Descer / Fechar) 

 Fecha a porta  

 Recua na opção de menu das configurações, dentro do modo de programação. 

 

Botão ‘S’ (Guardar Comandos) 

 Memoriza os comandos à distância no automa�smo 

 Remove (exclui) comandos do automa�smo  

 

 

Função dos LEDs: 

 

LED ‘P’ 

 Fornece feedback visual durante a programação 

 Indica que o automa�smo está ligado à energia 

 Indica que o automa�smo está em modo operacional 

 

LED ‘↑’ 

 Fornece feedback visual durante a programação específica para a abertura da porta.  

 

LED ‘↓’ 

 Fornece feedback visual durante a programação específica para o fecho da porta. 

 

LED ‘S’ 

 Fornece feedback visual durante a memorização e a remoção de comandos à distância. 

 

 

PROGRAMAÇÃO DOS LIMITES DE ABERTURA/FECHO 

 

 Carregue no botão ‘P’ no máximo durante 2 segundos para iniciar a programação. 

o O LED ‘↑’ começará por piscar rapidamente de início e depois fica a piscar lentamente, indicando 

que entrou no modo de programação do limite de abertura. 

 

 Pressione o botão ‘↑  até que a porta tenha a�ngido a posição de abertura desejada. 

o A porta só se irá mover enquanto o botão for pressionado.  

o Se �ver que reajustar a posição final o ajuste fino é feito nos botões ‘↑’ e ‘↓’. 

 

 Pressione o botão ‘P’ para guardar a posição de porta aberta. 

o O LED ‘↑’ piscará rapidamente durante breves instantes, apagando‐se a seguir. 

o O LED ‘↓’ começará a piscar. 

o Neste momento será possível programar o limite de fecho. 
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 Pressione o botão ‘↓  até que a porta tenha a�ngido a posição de fecho desejada. 

o A porta só se irá mover enquanto o botão for pressionado.  

o Se �ver que reajustar a posição final o ajuste fino é feito nos botões ‘↑’ e ‘↓’. 

 

 Pressione o botão ‘P’ para guardar a posição de porta fechada. 

o O LED ‘↓’ piscará rapidamente durante breves instantes, apagando‐se a seguir. 

 

 A porta irá de seguida iniciar um ciclo de teste em que será efetuada uma abertura total e depois um fecho 

total, de acordo com a programação efetuada. 

o Este processo permite fazer a verificação de que os limites ficaram bem definidos.  

o Depois de a programação terminar somente o LED ‘P’ ficará aceso de forma fixa, indicando que o 

automa�smo está pronto a ser u�lizado. 

 

 

PROGRAMAÇÃO DA SENSIBILIDADE À OBSTRUÇÃO / FORÇA 

 

INFORMAÇÃO 

Os valores de força e os valores de sensibilidade à obstrução são inversamente proporcionais, o que quer dizer que 

quanto maior for a força do motor menos sensível será à deteção de uma obstrução na porta.   

 

A sensibilidade à obstrução deve ser colocada sempre no valor mais sensível possível para melhorar a segurança de 

u�lização da porta. O valor de força deve, neste caso, ser definido no mínimo.   

 

Neste automa�smo o valor parametrizável é o nível de força. O número de flashes de LED indica o nível de força 

aplicado. Há quatro definições possíveis para a força na abertura e quatro definições possíveis para a força no fecho.  

O LED ‘↑’ indica a força definida da porta na direção da abertura. 

O LED ‘↓’ indica a força definida da porta na direção do fecho. 

Um flash de LED indica a configuração de mínima força e quatro flashes de LED indicam a configuração de força 

máxima.  

 

A configuração de força mínima deve ser selecionada, sempre que possível, par�cularmente em contextos de fecho 

das portas. Se forem u�lizados valores de força maior devem obrigatoriamente ser u�lizados disposi�vos de segurança 

adequados (fotocélulas, espiras magné�cas, interruptores de fim de curso, etc.).  

 

Se surgir a necessidade de mexer nas configurações de força durante a assistência ou manutenção, recomenda‐se que 

o automa�smo seja reprogramado novamente. 

Se os limites das portas forem alterados é necessário rever as definições de força / sensibilidade à obstrução. 

 

 Pressione o botão ‘P’ pelo menos durante 5 segundos seguidos. 

o Inicialmente o LED ‘↑’ pisca mas depois fica aceso fixo. 

o A força de abertura da porta pode agora ser ajustada.  

 

 Carregue no botão ‘↓’ para diminuir a força e no botão ‘↑’ para aumentar a força. 

o A cada ajuste feito, o LED ‘↑’ pisca o número de vezes equivalente ao ajuste de força de abertura. 
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 Pressione o botão ‘P’ para confirmar a configuração feita no sen�do da abertura. 

o O LED ‘↑’ irá apagar passados alguns instantes e o LED ‘↓’ passa a aceso fixo. 

o A força de fecho pode agora ser ajustada. 

 

 Carregue no botão ‘↓  para diminuir a força e no botão ‘↑  para aumentar a força. 

o A cada ajuste feito, o LED ‘↓’ pisca o número de vezes equivalente ao ajuste de força de fecho. 

   

 Pressione o botão ‘P’ para confirmar a configuração feita no sen�do do fecho. 

o O LED ‘↑’ irá piscar e de seguida apagar, ficando só o LED ‘P’ aceso. 

o O automa�smo está em modo de espera e pronto a ser u�lizado. 

 

 

PROGRAMAÇÃO DE COMANDOS 

 

IMPORTANTE: 

Podem ser memorizados pelo automa�smo até 6 comandos.  

O modo de funcionamento dos mesmos é passo‐a‐passo (ABRIR‐PARAR‐FECHAR‐PARAR‐ABRIR...). 

A função de apagar comandos remove todos os comandos armazenados. 

   

Memorizar Comandos: 

 

 Pressione o botão ‘S’ durante cerca de 1 segundo. 

o O LED ‘S’ ficará aceso, o que indica a disponibilidade para memorizar comandos. 

 

 Pressione o botão do comando à distância a ser programado.  

o O LED ‘S’ apaga‐se momentaneamente. 

 

 Pressione novamente o mesmo botão do comando à distância a ser programado. 

o O LED ‘S’ pisca três vezes rapidamente. 

 

 Pressione o mesmo botão do comando pela terceira vez. 

o A porta inicia o movimento. 

o O botão do comando à distância é memorizado no automa�smo. 

 

Nota: O modo de memorizar comandos só está disponível durante breves segundos, pelo que os passos acima terão 

de ser executados sequencialmente num curto espaço de tempo. 

 

Apagar Comandos: 

 

 Mantenha pressionado o botão ‘S’ durante pelo menos 6 segundos. 

o O LED ‘S’ acende durante breves momentos e depois apaga‐se. 

o Nesse momento os códigos dos comandos armazenados foram apagados. 

 

 



 

 

FECHO AUTOMÁTICO 
 

Este motor dispõe de fecho automático que de fábrica vem desa�vado. 

O tempo programado para o fecho automático é de cerca de 38segundos e não pode ser alterado para outro valor. 

 
Ativar Fecho Automático: 
 
Para poder ativar o fecho automático retire a tampa do motor e na placa da central de controlo retire o jumper 

(peça amarela) ou coloque‐o seguro apenas a um dos pinos da placa, deixando o outro livre, conforme a imagem 

abaixo exemplifica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desativar Fecho Automático: 
 
Para poder desativar o fecho automático, repondo a definição de fábrica, retire a tampa do motor e na placa da 

central de controlo coloque o jumper (peça amarela) a fazer ‘shunt’ nos dois pinos, conforme a imagem abaixo 

demonstra: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 

Depois de programar o automa�smo, fazer sempre uma verificação de segurança.  

Assegure‐se que a porta, quando es�ver a fechar, irá parar e inverter o sen�do do movimento se entrar em contacto 

com um obstáculo de 50 milímetros de altura que foi colocado no seu caminho no chão.  

Verifique também se a porta, enquanto es�ver a abrir, faz uma paragem quando há resistência ou outro �po de 

obstrução.   

 

Cer�fique‐se de que o u�lizador final está ciente dos perigos inerentes ao uso de portas automá�cas e faz uma 

u�lização segura do automa�smo para evitar acidentes ou ferimentos.  
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ACESSÓRIOS E CONEXÕES 

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 

 

Fotocélulas (IR) e outros disposi�vos de segurança semelhantes podem ser ligados a este automa�smo. 

Quando o disposi�vo de segurança for a�vado, enquanto a porta es�ver a fechar, o automa�smo irá parar 

de imediato revertendo o sen�do para fazer a porta abrir totalmente.  

A porta só vai voltar a fechar uma vez que a obstrução no disposi�vo de segurança tenha desaparecido. 

A ligação destes disposi�vos de segurança é de contato Normalmente Fechado (NC). 

Os fios de ligação dos disposi�vos de segurança deverão ser ligados de acordo com o seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÃO DE PRESSÃO 

 

O automa�smo permite a adição de um botão de pressão de parede para fazer atuar o motor. O modo de 

funcionamento deste botão é passo‐a‐passo, como nos comandos à distância. No diagrama seguinte pode 

ver como fazer as ligações do botão à central do motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ao ligar as fotocélulas pela 1ª vez o automa�smo assume que passa a ter fotocélulas sempre. 

             Para anular este facto desligue as fotocélulas do motor e o motor da corrente, volte a ligar o 
             motor à corrente e reprograme o motor.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

SEGURANÇA 

 

A porta da garagem é o maior objeto em movimento automa�zado na maioria das casas. 

Como tal deve redobrar os cuidados ao usar este sistema.  

Como qualquer outro aparelho elétrico ou máquina, é importante familiarizar‐se com as diretrizes de segurança que 

são aplicáveis para portas automá�cas de garagem. Estas estão con�dos no início e ao longo deste manual. O resumo 

a seguir destaca algumas delas:  

 A porta só deve ser u�lizada quando esteja em linha de vista, quando não há pessoas, animais e objetos perto 

ou a atravessar o caminho do movimento da porta.  

 Mantenha todos os comandos do automa�smo fora do alcance das crianças e não permita que elas brinquem 

com a porta. 

 Verifique regularmente o estado da porta e faça as suas reparações quando necessário. 

 Fotocélulas ou um disposi�vo de segurança equivalente são recomendadas para qualquer porta automá�ca. 

Assim garante uma segurança adicional na u�lização do automa�smo.  

 

 

FUNCIONAMENTO PADRÃO DA PORTA 

 

Quando o botão do comando à distância (o mesmo para o botão de parede) for pressionado a porta começará a 

mover‐se. 

A próxima vez que o pressionar, a porta vai parar (desde que não tenha concluído o movimento inicial). 

Se voltar a pressionar o botão, a porta irá mover‐se na direção oposta à inicialmente ordenada. 

Este modo de funcionamento é chamado habitualmente de passo‐a‐passo. 

 

 

DETALHES DA INSTALAÇÃO 

 

Data de Instalação: _________________________________ 

Instalado por:   _________________________________ 

Número de Telefone: _________________________________ 

 

 

NOTAS 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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