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Instruções de Segurança
- Para a instalação do equipamento, é importante que o instalador
especializado siga todas a instruções descritas neste MANUAL TÉCNICO.
- Antes de utilizar o equipamento, leia e siga as instruções contidas neste
manual.
- A manutenção do equipamento só poderá ser realizada por técnico
autorizado e somente deverão ser utilizadas peças originais. A empresa não
se responsabiliza pelos danos e acidentes causados pelo não cumprimento
destas diretrizes, isentando-se assim de qualquer problema ocasionado.
- Durante a instalação não permita que pedestres transitem ou se
aproximem do local.
- Antes de instalar o equipamento, verifique a qualidade da execução da
obra, certificando-se que o local irá suportar a carga total a ser instalada.
- Para a instalação do equipamento é necessária uma tomada conectada a
rede elétrica com cabos de 2,5mm², provida de condutor Terra e protegida
individualmente com disjuntor 10A.
- Não ligue a rede elétrica até que a instalação ou manutenção seja
concluída. Faça as ligações elétricas sempre com a rede elétrica desligada.
- Para maior segurança durante a utilização do equipamento, é obrigatório a
instalação de fotocélulas.
- As folhas das portas automáticas devem ser sinalizadas de forma visível
com a seguinte descrição: “PORTA AUTOMÁTICA”.
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Dados Técnicos
Parâmetro e Características técnicas
Capacidade de utilização

Alto fluxo

Capacidade

1 folha = 130Kg | 2 folhas = 120 Kg (por folha)

Comprimento do operador

2500 mm - lateral 01 folha
5000 mm - central 02 folhas
6000 mm - medida máxima

Vão passagem livre (mínimo)

750 mm - 1 folha
1200 mm - 2 folhas

Dimensões do operador

120 mm (altura) x 160 mm (profundidade)

Seletor de funções

Sim (digital)

Radares

Sim - Micro-ondas (padrão)/Infravermelho (opcional)

Fotocélula

Sim - 01 sensor (padrão)/02 sensores (opcional)

Baterias

Sim - (24 Vdc / 2,3 A/h) – Autonomia 50 ciclos de abertura

Velocidade de abertura

100 – 1000 mm/s (ajustável)

Velocidade de fechamento

100 – 1000 mm/s (ajustável)

Alimentação elétrica

100 – 250 Vca (50-60 Hz)

Alimentação acessórios

24 Vdc

Potência

150 W

Motor

BRUSHLESS 24 Vdc - 55W

Tempo de abertura

0 - 60 s (ajustável)

Temperatura de operação

-10°C a 70°C

Abertura de emergência

Sim (De acordo com as normas de PCCI)
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Tipologia de Portas

Folha
Fixa

Folha
Fixa

Folha
Móvel

Folha
Móvel

Folha
Móvel

Folha
Móvel

Folha
Móvel

Folha
Móvel

Folha
Móvel

Folha
Móvel

Folha
Fixa

Folha
Fixa
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Medidas das Folhas e Vidros
Linha 20

FOLHA
Altura da folha móvel: Altura do vão - 5mm
Altura da folha fixa: Altura do vão - 5mm
Altura
do vão

VIDRO
Largura do vidro: Largura da folha - 68mm
Altura do vidro: Altura da folha - 125mm

Linha Vidro - SV 9010

Altura
do vão
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VIDRO
Altura do vidro móvel: Altura do vão - 45mm
Altura do vidro fixo: Altura do vão - 30mm

Linha Vidro - SV 9020
VIDRO
Altura do vidro móvel: Altura do vão - 10mm
Altura do vidro fixo: Altura do vão - 30mm
Detalhe da furação no vidro
180

Altura
do vão

31

R19
19
147,5

65

Linha 32

FOLHA
Altura da folha móvel: Altura do vão - 10mm
Altura da folha fixa: Altura do vão - 20mm
Altura
do vão

VIDRO
Largura do vidro: Largura da folha - 140mm + 12mm
Altura do vidro: Altura da folha - 157mm + 12mm
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Instalação do Operador
O operador da Porta Automática poderá ser fixado na alvenaria na posição
frontal ou superior, conforme imagens abaixo. Verifique na obra qual o caso
para a instalação.
Ao fixar o operador na alvenaria, certificar-se de que o mesmo se encontre no
nível e prumo.
OBS: Em caso de fixação em gesso acartonado, o mesmo deverá possuir uma
estrutura interna reforçada que suporte a carga do operador e folhas.
Fixação Frontal

Fixação Superior

120mm

120mm

160mm

160mm

Corte do Operador
Caso o comprimento do operador desejado for menor que o fornecido pela
empresa, deverá ser realizado o corte na lateral direita do operador.
Certifique-se de que o ponto de corte não coincida com outros componentes
(batente fim de curso, chapa de fixação lateral, conjunto de baterias). Caso
isso ocorrer, após o corte, os componentes deverão ser realocados no perfil,
realizando os devidos ajustes.
Comprimento desejado do operador
Operador
Comprimento fornecido pela empresa
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Furação do Operador
Para realizar a fixação é necessário fazer a furação do perfil do operador
conforme imagem abaixo, respeitando as medidas.
50mm

480mm

480mm

480mm

480mm

480mm

50mm

Os furos devem seguir os guias de furações do perfil do operador e devem ser
intercalados entre os guias.

Furos intercalados

Componentes
Bateria
Esticador da correia

Drive fotocélula
Controlador
Batente fim
de curso

Motor
Correia

Carros

Batente fim de curso
9

Regulagem dos Carros

(D)

(C)
(B)
(A)
(C)
Profundidade da folha
1 – Alinhar a folha da porta para que a mesma fique paralela a parede ou a
folha fixa.
2 – Apertar o parafuso (A).
Altura da folha
1 – Ajustar a altura da folha através do parafuso (B).
2 – Apertar os parafusos (C) após a folha estar nivelada e na altura correta.
3 – Apertar o parafuso (B).
Rodízio antidescarrilamento
1 – Afrouxar o parafuso (D).
2 – Ajustar o rodízio até encostar no perfil.
3 – Apertar o parafuso (D).
Chaves
Chave de boca 13mm - (A) (C)
Chave de boca 10mm - (B)
Allen 4mm - (D)
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Regulagem do Esticador da Correia

1 – Afrouxe os 4 parafusos (A).
2 – Ajuste a correia através do parafuso
(B) utilizando chave Allen 5mm.
3 – Aperte os 4 parafusos (A).

(A)

(B)

OBS: Após o ajuste da correia,
certifique-se de que a mesma esteja
devidamente esticada.

Esquema de Ligação Controlador, Motor e Alimentação

Chave
Liga/Desliga
Alimentação
Motor

AC100-250V

A energização da porta somente poderá ser feita após ser realizada as conexões
das interfaces no controlador, com exceção das baterias que deverão ser
conectadas no controlador após a energização. As baterias para o devido
funcionamento devem ser carregadas pelo controlador por 24h.
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Controlador
K1

L1

K2

L2

1
2
3
4
5
6

Fusível

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

K1- Teste

9- Abertura parcial

23- Nulo

39- Nulo

K2- Leitor remoto

10- Aberta

24- Nulo

40- Nulo

L1 - LED energia

11- Somente saída

25- Nulo

41- Nulo

L2 - LED leitor remoto 12- Fechada

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

26- Nulo

42- Nulo

13- GND

27- GND

43- GND

14- +24V

28- +24V

44- +24V

29- Nulo

45- Nulo

30- Nulo

46- Nulo

31- Nulo

47- Nulo

32- Nulo

48- Nulo

33- Fotocélula (COM)

49- Fotocélula (COM)

34- Fotocélula (NO)

50- Fotocélula (NO)

2- Trava (+12V)

15- +24V

3 - +12V

16- GND
17- RX

4- Alarme incêndio

18- TX

5- COM

19- Nulo

6- Interligação

20- Nulo

(SELETOR DIGITAL)

1- Trava (-12V)

35- Sensor externo (COM) 51- Sensor interno (COM)
36- Sensor externo (NO)

52- Sensor interno (NO)

37- GND

53- GND

7- Bateria (+)

21- Emergência (NC)

8- Bateria (-)

22- Emergência (COM) 38- +24V

54- +24V

K1 – TESTE (pressione para a porta realizar um ciclo de abertura e fechamento).
K2 – LEITOR REMOTO (pressione o botão para ativar e desativar o controle remoto).
L1 – LED energia
L2 – LED leitor remoto
Mensagem de erro (sonoro)
1 – BIP a cada 0,5s – sobrecorrente
2 – BIP a cada 1s – motor não conectado ou problema no motor
3 – BIP a cada 6s – tensão da bateria baixa
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39
40
41
42
43
44

Programação do Ciclo de Autoleitura
Para realizar a programação do ciclo de autoleitura seguir o passo a passo:
1- Verificar se os batentes estão devidamente instalados e fixados na posição correta de
fim de curso.
2-Posicionar as folhas da porta na posição aberta.
3-Energizar o controlador na chave liga/desliga.
4-A porta realizará a autoleitura lentamente até a posição fechada.
5-Acionar o botão K1 no controlador ou acionar um sensor.
6-A porta realizará a autoleitura lentamente até a posição aberta.
7-Após o tempo de abertura a porta retornará para a posição fechada.
8-A autoleitura estará concluída.
Após a autoleitura, se a porta estiver realizando a abertura na direção oposta a desejada,
mudar o parâmetro P18 (esquerda – direita).

Procedimento Reset Controlador
1 - Desconecte as baterias do controlador.
2 - Desligue a energia do controlador.
3 - Conecte com um “jump” os terminais 12 e 13 do controlador.
4 - Ligue a energia do controlador e, após o bip, desconecte rapidamente o “jump”.
5 - A porta realizará uma autoleitura.

Esquema de Ligação das Interfaces

Trava

1 Trava (-12V)
2 Trava (+12V)
3 +12V

Alarme de
incêndio

4 Entrada

COM

5 COM

Bateria

7 Bateria (+)
8 Bateria (-)

Trava 12V DC

Chave alarme de
incêndio NC/NO

+
-

Bateria 24V DC
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Seletor de funções
SF01

9
10
11
12
13
14

Abertura Parcial
Aberta
Somente Saída
Fechada
GND
+24V

Abertura Parcial
Branco
Aberta
Amarelo
Somente Saída
Marrom
Fechada
Verde
GND
Preto
+24VDC
Vermelho

2
Full Open

1
Lock

Func
5
Automatic
3
Partial Open

4
Exit Only

Seletor de funções
Digital

FUNCTION KEYPAD

15 +24V
16 GND
17 RX
18 TX
19 Nulo
20 Nulo

Emergência

Interligação
de portas

Vermelho
Preto
Verde
Amarelo

F3

F2

SET

21 Emergência (NC)
22 Emergência (COM)

F1

Chave de emergência

5 COM
6 Interligação
12 Fechada

5 COM
Interligação
6 Interligação de portas
12 Fechada

Porta A

Porta B

Sensor Radar Externo
/Fotocélula

Fotocélula (Drive)
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29 Nulo
30 Nulo
31 Nulo
32 Nulo
33 Fotocélula (COM)
34 Fotocélula (NO)
35 Sensor externo (COM)
36 Sensor externo (NO)
37 GND
38 +24V

Vermelho
Preto
Amarelo
Verde

1
2
3
4

+
-

Alimentação

COM
NO

Saída

Sensor radar externo
Amarelo
Verde
Preto
Vermelho

4
3
2
1

COM
NO

Saída

+

Alimentação

45 Nulo
46 Nulo
47 Nulo
48 Nulo
49 Fotocélula (COM)
50 Fotocélula (NO)
51 Sensor interno (COM)
52 Sensor interno (NO)
53 GND
54 +24V

Sensor Duplo Interno

Sensor de
proximidade
SP01

Sensor Radar Interno
/Fotocélula

Fotocélula (Drive)

35
36
37
38

1
2
3
4

Vermelho
Preto
Amarelo
Verde

+
-

Alimentação

COM
NO

Saída

Sensor radar interno
Amarelo
Verde
Preto
Vermelho

Sensor (COM)
Sensor (NO)
GND
+24V

4
3
2
1

COM
NO

Saída

+

Alimentação

Azul
Amarelo
Verde
Vermelho

45 Nulo
46 Nulo
47 Nulo
48 Nulo
49 Fotocélula (COM)
50 Fotocélula (NO)
51 Sensor interno (COM)
52 Sensor interno (NO)
53 GND
54 +24V

ACCESS CONTROLLER

Sensor duplo
Rosa
Violeta
Amarelo
Branco
Marrom
Verde

6
5
4
3
2
1

COM
NO
COM
NO

+

Fotocélula (Segurança)
Sensor Radar
Alimentação

Configuração do Controle Remoto
K1

L1

K2

L2

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

1

2

3

4

5

6

1- Automática
2- Fechada
3- Aberta
4- Somente saída
5- Abertura parcial
6- Pulso abertura
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Ativar o Controle Remoto

Desativar o Controle Remoto

1- No controlador pressione o botão K2
até o Led L2 ficar azul.
2- Solte o botão e acione o controle
remoto enquanto o Led2 estiver azul.
3- O Led L2 piscará 2 vezes indicando
que realizou a memorização.
4- Após o controle remoto estará
ativado.

1- Pressione o botão K2 até o Led L2 ficar
azul.
2- Continue pressionando o botão e solte
somente quando o Led L2 piscar 10
vezes.
3- Este processo desativará todos os
controles memorizados.

ON

P
U
S
H

1234

OBS: Para ativar e desativar o acionador
wireless deve ser seguido o mesmo
procedimento do controle remoto,
descrito acima. Verificar se as chaves
no DIP Switch do acionador wireless
estão de acordo com a configuração da
figura abaixo.

Seletor de Funções SF01
1 – Fechada
2 – Aberta
3 – Abertura parcial
1
Lock

2
Full Open

4 – Somente saída
5 – Automática

Func
5
Automatic

SENHA PADRÃO: 12345
3
Partial Open

4
Exit Only

FUNCTION KEYPAD

OBS: Para fechar a porta com chaves, selecione o
modo “ABERTA” e movimente a folhas manualmente.

Para selecionar o modo de funcionamento entre com a senha. O LED verde ficará piscando,
permitindo a alteração da função. Caso a senha estiver incorreta, o seletor emitirá 2 sinais
sonoros curtos. Ao desligar a alimentação da porta, o seletor manterá a função selecionada
anteriormente.
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Seletor de Funções Digital
As configurações do controlador somente podem ser ajustadas pelo Seletor de Funções
Digital. Através dele podemos selecionar o modo de funcionamento e ajustar os parâmetros
da porta automática.

SET

Seleciona o modo de funcionamento / Confirma
parâmetros / Pressionando 8s entra no modo de
ajuste dos parâmetros, pressionando 8s novamente
retorna para modo de funcionamento.

F1

Altera o valor do parâmetro em modo de ajuste /
Seleciona o n° 2 no código de acesso.

F2

Seleciona o parâmetro em modo de ajuste /
Seleciona o n° 4 no código de acesso.

F3

Altera o valor do parâmetro em modo de ajuste /
Seleciona o n° 3 no código de acesso.
Abertura parcial no modo de funcionamento /
Seleciona o parâmetro em modo de ajuste /
Seleciona o n° 1 no código de acesso.

Após 30s sem pressionar qualquer botão, o display do
Seletor de funções retornará ao modo de funcionamento.
OBS: Caso aparecer a mensagem “CONNECT ERROR” (ERRO DE CONEXÃO) no display do Seletor,
deverá ser desligado a energia do controlador e desconectado as baterias, após ligar novamente. Isso
pode ocorrer caso seja desconectado os bornes do Seletor e conectado novamente enquanto o
controlador esteja energizado. Verificar as conexões entre o Seletor e Controlador.

Modos de Funcionamento
Modo Automática

Habilita o sensor interno e o externo.
A porta abre ao ser acionado qualquer sensor.

Modo Somente Saída

Desabilita o sensor externo.
A porta abre somente quando acionado
o sensor interno.
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Modo Somente Entrada

Desabilita o sensor interno.
A porta abre somente quando acionado
o sensor externo.

Modo Aberta

A porta abre e permanece aberta.
Os sensores ficam desabilitados.

Modo Fechada
A porta fecha e permanece fechada.
Desabilita o sensor interno e o externo.
OBS: No modo fechada a porta poderá ser
aberta através de um pulso emitido por uma
interface externa (controle remoto, acionador
wireless, chave alarme de incêndio).

Modo Manual
A porta pode ser movimentada manualmente.
Desabilita o sensor interno e externo.
Ao mudar de modo a porta se fechará
automaticamente.

Modo Abertura Parcial

No modo automático, acionando o botão

no seletor digital a porta abre parcialmente,

conforme programação no parâmetro P10. O sensor externo e o interno ficam habilitados.
No modo abertura parcial o
botão
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ficará piscando no seletor digital. Ao acionar novamente o

a porta funcionará no modo automático, desaparecendo o

do seletor digital.

Configurações

Pressione o botão “SET” por 8s para
entrar nos ajustes.

Parâmetros

Senha de acesso
Versão

Número de ciclos

Linguagem
Bateria

Ajustes de Parâmetros

P 01

OPENING
FAST SPEED

EXIT

99

Pressione o botão
para acessar os
parâmetros. Selecione o código P01 a
P25 através dos botões F2 e
.
Para alterar o valor selecione os
botões F3 e F1.

19

20

Código

Descrição da função

Faixa de Valores

Valor de fábrica

P01

Velocidade de abertura

30-99

80

P02

Velocidade de fechamento

30-99

65

P03

Velocidade desaceleração na
abertura

05-30

06

P04

Velocidade desaceleração no
fechamento

05-30

10

P05

Distância desaceleração na abertura

20-50

30

P06

Distância desaceleração no
fechamento

10-50

30

P07

Força reversa na abertura

01-03

02

P08

Força reversa no fechamento

01-03

02

P09

Força de travamento no fechamento

01-03

02

P10

Porcentagem da abertura parcial

20% - 80%

60%

P11

Tempo de abertura (0- 60s)

00-60

03

P12

Tipo de trava (00: com energia, 01:
sem energia)

00-01

00

P13

Monitoramento bateria (00:
habilitado, 01: desabilitado

00-01

00

P14

Modo bateria (00: aberta, 01:
fechada, 02: automática)

00-02

00

P15

Modo alarme de incêndio (00:
aberta, 01: fechada)

00-01

00

Código

Descrição da função

Faixa de Valores

Valor de fábrica

P16

Contato alarme de incêndio (00: NF,
01: NA)

00-01

01

P17

Contato fotocélula (00: NF, 01: NA)

00-01

01

P18

Direção abertura (00: esquerda, 01:
direita)

00-01

01

00-01

00

00-01

00

P19
P20

Modo de funcionamento
(00: automática, 01: pulso
abertura/fechamento)
Acionamento da trava
(00: modo fechada, 01:
cada vez que a porta fecha)

P21

Monitoramento limite interno (00:
Não, 01: Sim)

00-01

00

P22

Monitoramento limite externo (00:
Não, 01: Sim)

00-01

00

P23

Monitoramento porta lateral direita
(00: Não, 01: Sim)

00-01

00

P24

Monitoramento porta lateral
esquerda (00: Não, 01: Sim)

00-01

00

P25

Tempo funcionamento (00: infinito,
01: 100.000, 02: 10.000)

00-02

00

Configuração Senha de Acesso

Selecione
e pressione SET.
Entre com a senha padrão de acesso 111111.
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Selecione ON ou OFF.
Selecionando OFF desativa a senha e
retorna a tela de configuração.

Selecione ON e entre com a nova senha.
A senha deverá ter 6 números.

Entre com a senha novamente
para confirmar.

A nova senha está ativa.
Pressione SET para sair.

OBS: Caso a senha de acesso estiver errada a mensagem “PASSWORD WRONG” aparecerá
na tela. Após a senha ser ativada é importante lembrá-la, pois será utilizada para alterar o
modo de funcionamento e configurações de parâmetros.

Sensor Radar
O sensor radar é um dispositivo para realizar o acionamento de abertura da porta
automática. Ao identificar algum movimento na área de abrangência, o sensor envia um
sinal para o controlador abrir a porta.
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Luz de sinalização

Capa do radar
LED
• Quando o sensor for conectado,
a luz de sinalização acenderá
parcialmente por alguns segudos.
• Quando o sensor detecta algum
movimento, a luz de sinalização
acenderá.

Ajuste da sensibilidade

Conector

Sensor

ATENÇÃO

O sensor deve ser
fixado firmemente
para evitar vibração
do dispositivo.

!

O sensor não pode
ser coberto por
nenhum tipo de
material, ou ser
fixado atrás de
alguma barreira.

A área de detecção
do radar não poderá
ter nenhum objeto
se movendo ou
balançando.

A área de detecção
interna não poderá ter
a fonte de iluminação
ﬂuorescente incidindo
diretamente sobre o
sensor

Não encostar
diretamente no
sensor do radar.

A sensibilidade e a área de abrangência do radar podem ser alteradas conforme indicações
abaixo.
Chave de regulagem
da sensibilidade

2

1

0

1

2

(metros)

Min.
1
Máx.
2

Min.

Máx.
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Ângulo do sensor

Máx. 3 metros

Rotação do sensor

Os sensores devem ser instalados no centro das folhas móveis da porta. A altura máxima
para sua fixação é 3m.

Fotocélula
Por questões de segurança é obrigatório a utilização de fotocélulas nas portas automáticas.
Caso uma pessoa ou objeto interromper o sinal entre os sensores (transmissor e receptor), a
porta permanecerá aberta.
As conexões de ligação devem seguir o diagrama abaixo.
38
37
Controlador
33
34
Chave seletora

Fio

- 1 ou 2 sensores
- Próximo ou distante

Malha

1º SENSOR

2º SENSOR
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TRANSMISSOR
(Fio Azul)

RECEPTOR
(Fio Preto)

Os sensores (transmissor e receptor) devem ser fixados em cada um dos lados de acesso,
ambos nivelados. Utilizar uma broca 13mm para realizar o furo onde serão encaixados os
sensores.
OBS: Para o devido funcionamento o LED do Drive deve estar na cor verde. Caso contrário o
feixe de luz entre o transmissor e o receptor estará interrompido.

1 Sensor
No caso da fixação de um
par de sensores, ambos
devem ser fixados a
70cm de altura do piso.

RECEPTOR
(Fio Preto)

70 cm

TRANSMISSOR
(Fio Azul)

2 Sensores
No caso da fixação de dois
pares de sensores, eles
devem ser fixados um à
30cm e o outro à 90cm de
altura do piso.

RECEPTOR
(Fio Preto)

30 cm

90 cm

TRANSMISSOR
(Fio Azul)

OBS: Para uma maior segurança, além das fotocélulas, a porta automática possui um
sistema antiesmagamento. Ao encontrar um obstáculo, a porta abre instantaneamente.
Após realizar 3 tentativas consecutivas de fechamento, a porta abrirá e permanecerá aberta
por 60s. Depois deste tempo a porta funcionará normalmente.
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Guia Soluções de Problemas
Problema

Causa Provável

Verificação

Solução

O ajuste da velocidade
de abertura e
fechamento estão
muito lentos

Verifique os
parâmetros de
velocidade de
abertura e
fechamento

Ajuste os parâmetros de
velocidade

Observar os carros
e os guias das
folhas

Regule corretamente as
alturas, aperte parafusos

Verifique
obstáculos no trilho

Limpe o trilho

A porta abre e
fecha
lentamente
A porta está muito
pesada quando está
desligada

As folhas da
porta batem
uma na outra
no fechamento

A porta abre
sozinha

O batente fim de curso
Verifique o batente
não está bem
fim de curso de
apertado ou fixado no
fechamento
lugar incorreto
A velocidade de
fechamento na
desaceleração está
muito rápida ou a
distância de
desaceleração está
muito pequena

Verifique os
parâmetros P04 e
P06

Diminua a velocidade de
fechamento na
desaceleração e aumente
a distância de
desaceleração

Verifique se há
algum objeto se
movendo na área
de detecção.
Ex: folhagem

Remova o objeto

Sensor Radar
Iluminação
funcionado de maneira
fluorescente
muito
incorreta
próxima ao radar
Interferência
eletromagnética
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Ajuste a posição do
batente e aperte o
parafuso. Realizar uma
nova autoleitura

Afaste o objeto

Remover ou bloquear a
interferência magnética

Problema

A porta não
funciona

Causa Provável

Verificação

Solução
Conecte a energia elétrica

Sem energia elétrica

Verifique as conexões,
medindo a energia
elétrica
Verifique disjuntor e
fusível

Acione disjuntor e troque
fusível

Falha na conexão entre
motor e controlador

Verifique se a conexão
entre motor e
controlador está
correta

Efetue a conexão entre o
motor e controlador
novamente

Porta interligada em
funcionamento

Verifique se a porta
interligada está em
funcionamento

Aguarde o fechamento da
porta interligada

Verifique se há algum
objeto na área de
Remova o objeto identificado
detecção
Sensor Radar ativado
Verifique se existe
algum defeito no
sensor radar

Substitua o sensor

Verifique se os
sensores de
Ajuste o nível dos sensores
transmissão e recepção
estão nivelados

A porta não fecha
Fotocélula interrompida

A superfície do sensor
pode estar suja

Limpe os sensores

Os sensores podem
estar mal conectados

Conecte os sensores
corretamente

Drive e sensores com
defeito

Substitua os componentes

Verifique no drive da
fotocélula as chaves (1 Selecione as chaves no drive
ou 2 sensores) e
corretamente
(próximo ou distante)

Seletor de funções em
modo aberto ou controle
remoto acionado

Verifique o modo de
funcionamento no
seletor ou controle
remoto

Selecione o modo automático
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