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 O tempo de abertura poderá variar de acordo com a dimensão de cada portão
 e configurações da central de comando.









V4. 0



Observações:

Coloque o DIP 6 na posição OFF

·O portão irá lento até o fim de curso de abertura

Para habilitar o encoder 

·Solte a tecla PROG

IMPORTANTE: Durante o movimento do motor a central piscará o LED se o encoder estiver funcionando, caso 
não pisque o encoder está com defeito.

·O portão irá lento até o fim de curso de fechamento

2-APAGANDO OS CONTROLES DA MEMÓRIA E O PERCURSO (Somente se necessário)

- O aprendizado de percurso também será apagado

Coloque o DIP 6 na posição ON

4-PROGRAMANDO O PERCURSO (PARADA SUAVE) Com encoder habilitado

Com a central devidamente energizada, faça como segue:

1-PROGRAMANDO UM OU MAIS CONTROLES REMOTOS (Deixar pelo menos um controle 
configurado antes de prosseguir)

·Pressione e solte um botão do controle remoto 

·Pressione e deixe pressionada a tecla PROGRAMAR, o led para de piscar

·Após 10 segundos começa a piscar rápido

·Pressione e solte o botão PROGRAMAR, o led para de piscar

·Solte a tecla PROGRAMAR enquanto estiver piscando rápido
IMPORTANTE: Quando o LED estiver piscando rápido, para cancelar a operação, continue segurando a tecla 
PROGRAMAR até que o LED pare de piscar, em seguida solte a tecla PROGRAMAR.

3-HABILITAR OU DESABILITAR O ENCODER

·Após 5 segundos começa a piscar lento

·O botão do controle está configurado

·Coloque o DIP 3 na posição OFF

Todos os motores para portão deslizante da AGL possuem encoder, com o este recurso ativado na central o 
sistema de antiaprisionamento irá funcionar, isto é, se algum obstáculo for encontrado durante o 
fechamento o portão irá parar e abrir novamente.

PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

Para inibir o encoder

·Pressione a tecla PROG até o LED começar a piscar lento (aproximadamente 5 segundos)
·Solte a tecla PROG

·Ao chegar no fim de curso de fechamento o percurso estará aprendido e as rampas de partida e parada 
suave funcionarão corretamente.
Com encoder desabilitado ( a partir da REV 4)
·Pressione a tecla PROG até o LED começar a piscar lento (aproximadamente 5 segundos)

·O portão irá fazer um ciclo completo de abertura e fechamento na velocidade normal
·Ao chegar no fim de curso de fechamento o percurso estará aprendido e as rampas de partida e parada 
suave funcionarão corretamente.
IMPORTANTE: Enquanto não for configurado o percurso o portão ele fará a maior parte do percurso no 
modo lento (somente nos na linha SPEED, na linha trino, se o percurso não for configurado, ele fará o 
percurso somente no modo rápido). Para tirar a parada suave e a partida suave, executar o ítem 2 com o 
DIP 3 em ON, com isto o motor somente rodará no modo rápido. 
5-EMBREAGEM
Serve para controlar a força que o motor terá para abrir ou fechar o portão, a idéia é deixar somente o 
suficiente de força
para que o sistema de anti aprisionamento funcione melhor. 

·Coloque o trimpot de embreagem no mínimo

6-FREIO
Serve para parar o portão ao chegar no final de curso, fazendo com que ele fique exatamente com o led FA 
aceso no caso de
abertura e com o led FF aceso no caso de fechamento.
Para ajustar, siga os passos abaixo:

·Faça o portão abrir e fechar
·Verifique se ao parar totalmente aberto ou fechado, se o led FA (no caso de abertura ) e FF (no caso de 
fechamento) ficam acesos

·Vá aumentando o trimpot de embreagem até que o portão consiga abrir e fechar sem parar no meio do 
caminho

·No caso de não ficar, aumente o valor do freio até conseguir a parada exata.

Para ajustar, siga os passos abaixo:

·Faça o portão abrir e fechar

·Coloque o trimpot de freio no mínimo



·Após chegar no tempo desejado, pressionar um botão do controle que esteja configurado na central.
·Contar o número de piscadas, cada piscada equivale a 1 segundo
·O led começará a piscar mais rápido 
·Colocar o DIP 4 na posição ON

CONFIGURANDO OS RECURSOS ADICIONAIS
1-FECHAMENTO AUTOMÁTICO
Este recurso serve para fazer o fechamento automático do portão após o tempo configurado, este tempo 
Para habilitar o fechamento automático

IMPORTANTE: Se o valor de ajuste do freio estiver grande, ao chegar nos finais de recurso, o portão irá 
retornar um pouco.

7-TIPO 2 PAUSA

5-FUNÇÃO PREDIAL 
Esta facilidade é habilitada colocado o DIP 5 na posição ON, com ela o portão somete irá abrir pelo controle 
remoto, o fechamento deverá ser feito

Esta facilidade é habilitada colocado o DIP 3 na posição ON, utilizar somente no caso do portão dar um 
tranco na diminuição de velocidade.

pela facilidade “FECHAMENTO AUTOMÁTICO”
6-FINAL MENOR

(somente funciona com o ENCODER habilitado)

Esta facilidade é habilitada colocado o DIP 2 na posição ON, com ela o portão irá diminuir a velocidade mais 
próximo do final de curso

Colocar o DIP 4 na posição OFF, se existir algum tempo configurado, ele será perdido.
2-SINALEIRA (Necessário uso do opcional Placa de Acionamento, não incluso) 

O relé será ativado sempre que ocorrer abertura ou fechamento do portão e desativará somente 2 minutos após 
2 minutos sem acionamento.
4-TRAVA (Necessário uso do opcional Placa de Acionamento, não incluso)

Para inibir o fechamento automático

3-LUZ GARAGEM (Necessário uso do opcional Placa de Acionamento, não incluso)

Sempre que for iniciada uma abertura do portão, o relé será ativado, um segundo despois o motor será 
ativado e o relé será desativado 4 segundos

O relé é ativado sempre que o motor é colocado em movimento, e para ao estar fechando e encontrar o fim de 
curso de portão fechado.(REV5 ou superior).

após o acionamento do motor, colocar o DIP 6 em ON . 
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