
MANUAL CENTRAL DUPLA

1 CARACTERÍSTICAS

* Bivolt
* Decodifica Rolling Cod, Cod Lenning 433,92mhz das 
mais conceituadas marcas do mercado.
* Capacidade de operação de até 600 controles.
* Saída positiva para alarme.
* Saída positiva para acoplador de trava.
* Saída para acoplador de luz cortesia.
* Ajuste do tempo de retardo entre folhas.
* Ajuste de embreagem (força do motor).
* Ajuste de curso mínimo 2 seg máximo 85 seg.
* Ajuste de pausa mínimo 2 seg máximo 85 seg.
* Entrada de fotocélula. HRF desliga receptor da placa.
* Recuo automático programável através da tecla 
aprender.
* Tecla aprender para cadastramento dos controles.
* LED para monitoramento de programação.
* Proteção de motor antitravamento após 3 seg não 
havendo movimento do portão o motor é desligado 
(somente na função abertura).
* Função clear (apagar).
* LED on verde para central ligada.

2 PRINCIPAIS COMPONENTES DA CENTRAL

3
LIGAÇÃO DO PRIMEIRO MOTOR 
MONOFÁSICO 127/220V

4 LIGAÇÃO DO SEGUNDO MOTOR 
MONOFÁSICO 127/220V

5 6LIGAÇÃO DA FOTOCÉLULA BOTOEIRA
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ATENÇÃO: LEIA COMPLETAMENTE ESTE MANUAL ANTES 
DE INSTALAR OU OPERAR O EQUIPAMENTO
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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).
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Leia com
ATENÇÃO

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).

Leia com
ATENÇÃO

Ligação dos fios:
Vermelho = VCC
Preto = GND
Branco = GND
Azul = Fotocélula
Amarelo = Não Liga

Contato N/A do Relê

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

Leia com
ATENÇÃO

Botoeira

Leia com
ATENÇÃO

Ligar fios da Botoeira
1 Fio no GND
2 Fio no BOT
OBS: Botoeiras com contato NA



7 PROGRAMAÇÃO 8 PROGRAMANDO OS CONTROLES

9

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

FUNÇÕES 10 MEMÓRIA

12 LIGAÇÃO MÓDULO DE TRAVA ACPCM

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

14 ATENÇÃO!

Configuração do recuo:
(Abertura automática) basta dar 3 toques em 
sequência no botão aprender habilitará ou 
desabilitará a função, que poderá ser verificada 
fazendo o teste prático. Ao fim do terceiro toque o 
LED do monitor irá se apagar.

Operação fotocélula:
Quando o portão estiver sendo fechado e for 
detectado a presença de algum objeto pelo sensor 
fotocélula o módulo irá parar o motor e abrir 
novamente.
No momento do recuo o sistema não aceita nenhum 
comando do controle ou botoeira. Permanecerá 
aberto até que o sensor não detecte mais nenhuma 
presença de objetos.

Cadastramento de controles:
Pressionar o botão aprender. O LED vermelho acenderá, 
pressionar qualquer tecla do controle e segurar até que o 
LED vermelho pisque duas vezes e apaga.
Erro de cadastramento: O LED vermelho não apaga.
Duração do tempo de programação: 10 seg (após este 
tempo se não houver códigos compatíveis o LED se 
apaga encerrando o cadastramento).
OBS: Quando o LED estiver piscando rapidamente, não 
apertar o botão aprender pois é um sinal que algum 
controle está sendo acionado. Ex: Chegada de algum 
vizinho acionando o controle assim não irá ser cadastrado 
controle não desejado.

Apagando a memória:
Pressionar o botão aprender e mantê-lo pressionado por 
mais de 6 seg o LED irá piscar 4 vezes indicando que a 
memória já foi apagada.

Características das funções de saída: Saída de trava 
manda pulso (+) por 2 segundos sempre que a central for 
abrir após sair do fim de curso de fechamento e só 
acionará de novo após sair do fim do curso de 
fechamento e só acionará de novo após o portão chegar 
ao fim do curso de fechamento.
Saída de Luz Cortesia: Manda pulso a cada 
acionamento de controle ou botoeira.
Saída Alarme: Esta saída irá dar um pulso (+) 5V, toda 
vez que o portão for aberto sem que tenha sido por 
controle ou botoeira. Ex: Violação forçada do portão. Esta 
saída deverá ser acoplada a uma central de segurança 
para ativar um alarme.
Conf.: Pode cadastrar só um botão de cada controle e 
retirá-lo que o outro botão também responderá ao 
comando.
OBS: Controles de dois botões para duplo comando 
cadastrar cada botão do controle para uma central: 
(controles Pecinin 3 botões todos irão ser cadastrados em 
um só canal não tendo assim o duplo comando).

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.

Leia com
ATENÇÃO

Comuns dos
Fins de Curso

Comuns dos
Fins de Curso

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

Importante programar o Tempo
de Curso Conforme Manual

* 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).

Azul

Azul

Verde

Preto

Laranja 12V

Amarelo

Rede

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.

Leia com
ATENÇÃO

Amarelo

Laranja Preto

Trava

Alimentação 12V / 24V / 127V / 220V
Dependendo da voltagem da trava

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.

Leia com
ATENÇÃO
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