
MANUAL CENTRAL NB 47
(CONTATORA)

1 PRINCIPAIS COMPONENTES DA CENTRAL

LIGAÇÃO PARA MOTOR TRIFÁSICO 220V

6 LIGAÇÃO DA FOTOCÉLULA

LIGAÇÃO PARA MOTOR MONOFÁSICO 220V

5 LIGAÇÃO DE FINS DE CURSO (OBRIGATÓRIO)
REED OU MICROS EM N/A

7 BOTOEIRA

borne entrada de rede
e saída p/ motor

fusíveis 10A

Cn1 Seletor 220 x 380 V

Transformador
220V x 24V

Saída 24V
Alimentação
RX Externo

Bot Botoeira na Placa

Aprender

Botoeira Abre

Botoeira Fecha

LED Piloto
Jumpers pausa fechamento
automático / semi Placa RFAntena

Bornes saídas
externas

Fins de Curso

Trava

Luz

Memória
Externa

Contatores
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R / S 220V Rede

Letra C: Comum do motor
Letra A: Abertura do motor
Letra F: Fechamento do motor

Motor Elétrico
Bifásico 220 V

OBS: Consultar o valor do capacitor recomendado pelo fabricante da máquina (motor).
Consultar também a cor do fio do comum do motor segundo o fabricante da máquina (motor). 
Para inverter rotação trocar na central fio que estiver ligado no borne A por F.

OBS: Não
utilizar

capacitor

Ligação 220 V
Trifásico ligar

as pontas
W/Y, V/X, U/Z ou
3/5, 2/4, 1/6 ou

segundo
fabricante do
motor tensão

menor
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OBS: Consultar também cor / letras ou números de fio do motor segundo o
fabricante da máquina (motor). Para inverter rotação, trocar na central fio que
estiver ligado no borne A por F.

LEIA COM
ATENÇÃO
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N Ligação
do Neutro

R / S / T Trifásico 380 VRede

Letra C: Comum do motor
Letra A: Abertura do motor
Letra F: Fechamento do motor

Motor Elétrico
Trifásico 380V

OBS: Não
utilizar

capacitor

Ligação 380 V
Trifásico ligar

as pontas
Y, X e Z ou 3, 4 e 6
para ligação 380 V

ou segundo
fabricante do

motor

OBS: Consultar também cor / letras ou números de fio do motor segundo o fabricante da máquina
(motor), para inverter rotação trocar na central fio que estiver ligado no borne A por F.
OBS IMPORTANTE: Para funcionar a central em 380V é obrigatório ligar o fio neutro no borne 
(N) da central. 

LIGAÇÃO PARA MOTOR TRIFÁSICO 380V

GND - Comuns dos fios de curso
FCA - Fim de curso de abertura
FCF - Fim de curso de fechamento

Importante Programar o Tempo
de Curso Conforme Manual

LEIA COM
ATENÇÃO

Contato N/A do Relê

Vermelho +12

Preto Negativo GND

Vermelho

Preto/Branco

Azul

VCC 12+ para alimentação da foto GND negativo para
alimentação da foto GND contato do relê N/A da foto
FOT contat0 comum do relê da foto.

Ligar fios da Botoeira
1 Fio no GND
2 Fio no BOT
OBS: Botoeiras com contato N/A

LEIA COM
ATENÇÃO

Fios do Acoplador
Laranja 12 V
Preto GND
Verde Luz
Amarelo pulso negativo não usar
Azuis chave para luz

OBS: Ajustar tempo da luz no Trimpot do Acoplador podendo
assim também ser usado como sinaleiro com Trimpot zerado.

8 LIGAÇÃO MÓDULO LUZ DE GARAGEM CENTRAL
COM PULSO + PARA O ACOPLADOR



10 PROGRAMAÇÃO DE PERCURSO 11 PROGRAMANDO OS CONTROLES

12 APAGANDO OS CONTROLES 13 AUTOMÁTICO OU SEMI-AUTOMÁTICO 14 BOTOEIRA ABRE / BOTOEIRA FECHA

15 RX EXTERNO COM PULSO + 16 MEMÓRIA 17 ATENÇÃO!!!

LIGAÇÃO DE MÓDULO DE TRAVA ACPCM

Com o portão fechado (FCF) pressionar e soltar o 
botão aprender e em seguida segurar pressionando o 
botão BOT.
A central partirá lendo o percurso até chegar no fim 
de curso de abertura (FCA) e retornará ao fim de 
curso de fechamento (FCF) e irá parar. Pronto seu 
percurso está gravado.

Percurso de fábrica sai com 4 minutos de tempo de 
percurso parando nos fins de curso.

Para apagar percurso: Com o botão aberto (FCA) 
pressionar e soltar o botão aprender, em seguida 
segurar pressionando o botão BOT.

O LED piloto vai piscar zerando o percurso anterior 
voltando ao percurso de fábrica.
 

(Apagar a memória da central antes de gravar pela 
primeira vez os controles para assegurar que não há 
controles desconhecidos que possam abrir ou fechar 
acidentalmente o portão).

Programando os Controles:
Pressionar o botão aprender e soltar LED piloto fica aceso 
em seguida aperte a tecla do controle desejada a ser 
programada, o LED piloto ficará piscando esperando 
confirmação pressione novamente o botão aprender da 
central. Pronto está confirmado o código do controle.
OBS: Se não for confirmado em aproximadamente 20 
segundos a central ignora este código e não será 
gravado. Siga esta operação para gravação dos demais 
controles ou teclas desejadas.

OBS: Alguns controles poderão não identificar botões 
independente. Ex: (Peccinin 3 botões) todos acionarão a 
central.

Pressionar o botão aprender e manter 
pressionado até o LED piloto acender e apagar, 
assim apagará todos os controles gravados.

Botoeira abre serve para abrir o portão com botoeira 
fotocélula ou qualquer outro sensor. Com pulso na 
botoeira fecha serve para fechar o portão com 
botoeira fotocélula ou qualquer outro sensor.

Após acionado a botoeira abre e só desligará nas 
seguintes condições: Chegada ao fim de curso de 
abertura ou botoeira fecha (nesta condição dá o 
primeiro pulso para e em seguida fechar).

Após acionado botoeira fecha só desligará nas 
seguintes condições: Chegada ao fim de curso de 
fechamento, fotocélula (para e abre) ou botoeira 
abre (nesta condição primeiro o pulso para e em 
seguida abre).

Sem a memória no soquete central com 
capacidade para 30 controles.
Com memória 24LC16 no soquete capacidade 
para 256 controles.

Como trocar a memória da central sem perder 
os controles já gravados:
1° Passo desligar a alimentação da central, 
retirar a memória a ser trocada e colocar a nova 
central, feito isso religar a alimentação da placa.
OBS: A memória só será aceita se a troca for do 
mesmo modelo da central.
Motivo pelo qual a troca não perde os controles já 
gravados.

A Trava só será liberada na abertura do portão por 3,5 segundos
só terá outro pulso após a chegada do sensor no fim de curso FCF.
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LEIA COM
ATENÇÃO

Semi-automático um toque no controle para abrir e outro para 
fechar automático pré ajustável.

PAUSA 1 PAUSA 2
Pausa 1 e Pausa 2 fechados
semi-automático

PAUSA 1 PAUSA 2
Pausa 1 aberto e Pausa 2 fechado
5 segundos fecha automático.

PAUSA 1 PAUSA 2
Pausa 1 fechado e Pausa 2 aberto
15 segundos fecha automático.

PAUSA 1 PAUSA 2
Pausa 1 aberto e Pausa 2 aberto
30 segundos fecha automático.

Fios do RF Externo
Marrom GND
Vermelho VCC
Laranja VCC
Amarelo P+

* Fazer a instalação do equipamento com a central de comando sem que esteja 
ligada a alimentação da central.
* Manter todos os controles fora do alcance de crianças.
* Nunca trocar componentes elétricos ou eletrônicos da central quando a mesma 
estiver alimentada (energizada).

Importante:
* Toda alimentação trifásica requer proteção de fase.
* Ligar sempre disjuntores na rede elétrica antes da alimentação da central (caso 
não tenha).
*Disjuntores de no máximo 10A.
* Utilize sempre fios (cabos) de boa qualidade, nunca utilize fios de telefone, 
similares ou de bitola inferior a 1,5mm.
* Realize uma instalação limpa sem fios desencapados fora da caixa ou tubulação, 
lembre-se que o capricho e a boa instalação é o seu cartão de visita e evita danos 
futuros aos equipamentos.
* Oriente sempre o seu cliente tirando o máximo de possíveis dúvidas, isso garante 
o bom funcionamento do aparelho e evita retornos indesejados para reparos que 
poderiam ser evitados.
* Em lugares propícios a descargas elétricas (raios) instale protetores de energia.
Ex: Protetor de rede mono ou trifásico New Back (dependendo da alimentação 
utilizada).
* Evitar instalação sem que haja uma boa proteção de entrada de água ou outros 
líquidos ou sem vedar bem o lugar ou caixa que será instalado o equipamento 
(todo equipamento eletrônico não combina com água ou umidade).
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