
MANUAL NB HALL COM RAMPA

1 CARACTERÍSTICAS

*Para motores de até 1/2 HP.
*Fim de curso SENSORHALL e convencional.
*Jumper seletor de tensão, rampa e pausa.
*Módulo de receptor 433,92.
*Decodifica Code Learning, Rolling Code (Não 
individualiza os botões).
*265 Transmissores.
*512 Botões.
*Trimpot para regulagem de tempo de pausa, torque e 
freio.
*Tecla para cadastro de controle e o mesmo para 
cadastramento de percurso.

Entrada para:
01 X Fotocélula
01 X Botoeira (abertura e fechamento)

Saída para:
01 X Alimentação + 12V
01 X ACP Luz de Cortesia / ACP Sinaleiro
01 X ACP Trava

2 CADASTRANDO TRANSMISSORES

1. O portão deve estar parado.
2. Pressionar o botão APRENDER, LED PROG 
acenderá.
3. Pressionar o botão transmissor que deseja 
cadastrar.
4. LED PROG piscará indicando a recepção do sinal.
5. Pressionar (1X) o botão APRENDER, para 
confirmar o cadastro.
6. Voltar para o passo (2) para cadastrar novo 
transmissor.

Apagando Transmissores:
1. O portão deve estar parado.
2. Pressionar (1X) o botão APRENDER, LED PROG 
acenderá.
3. Segure mais 10 segundos o mesmo. LED PROG 
pisca rápido, finalizando o processo de exclusão.

3 PROGRAMANDO TEMPO DE CURSO

1. O portão deve estar parado.
2. Pressionar o botão APREENDER, durante 5 
segundos e solte (modo programação).
3. Entre em modo de programação fazendo o 
reconhecimento de fim de curso de abertura e 
fechamento (finalizando a programação).

Anulando a Programação:
1. Acione a botoeira para cancelar a programação. 
(BOT).

Apagando Tempo de Curso
1. O portão deve estar parado.
2. Pressionar o botão APRENDER, durante 5 
segundos e solte.
3. Acione a botoeira para apagar a programação.

OBS: Tempo de fábrica 120sg. 

4 FIM DE CURSO SENSOR HALL

O SENSORHALL identifica a polaridade dos imãs 
norte e sul. Antes de fixar os imãs, identifique o FA e 
o FF, para isso movimente o imã sobre a 
cremalheira até passar em frente ao SENSORHALL 
que irá acender o LED vermelho ''Abre'' ou LED 
vermelho ''Fecha''. Caso os dois imãs acenda o 
mesmo LED, escolha um deles para inverter a 
polaridade.

5 PROGRAMAÇÃO DOS TRIMPOTS

Pausa
Regulagem do tempo do automático.
OBS: SP: Semi-Automático / CP: Automático.

Freio
Regulagem da intensidade do freio.
OBS: Freio funciona no final do curso.

Torque
Regulagem da força do motor.



6 SAÍDA PARA ACOPLADORES

Saída de Luz
Emite um pulso de 5V a cada abertura (Pulso 
infinito na abertura). Esse pulso tem um 
TEMPO FIXO de 1:30min, que começa a contar 
depois que o portão fecha (FCF).

OBS: Central sai configurada de fábrica como 
Luz de Garagem (1:30min), para configurar 
como Sinaleiro (Desligando o pulso no FCF), 
basta apertar 3X o botão APRENDER.

Saída de Trava
Emite um pulso de 5V só na abertura.

OBS: Emite o pulso quando fechada no FCF. 

7 JUMPERS DE PROGRAMAÇÕES

JUMPER PARTIDA SUAVE
Jumper Fechado = Desabilitado
Jumper Aberto = Habilitado

JUMPER RAMPA LONGA (RL)
Jumper Fechado = Desabilitado
Jumper Aberto = Habilitado

JUMPER DE RAMPA
Jumper Fechado = Desabilitado
Jumper Aberto = Habilitado

JUMPER REVERSO
Jumper Fechado = Desabilitado
Jumper Aberto = Habilitado

8 PRINCIPAIS COMPONENTES DA CENTRAL

Trimpot
Botão 

Apreender
SENSORHALL RF 433,92

Jumper Pausa
Automático / Semi-Automático

CP     SP

Saída para Acopladores

Jumper Seletor de Tensão Fusível 7 A

Rede Elétrica
127/220V
(50/60) HZ)

Motor
Monofásicocomum do motor

abertura

fechamento

Capacitor

LED de Sinalização
+12VCC

Fotocélula Botoeira

FCF

FCA entrada de
fim de curso

9 ATENÇÃO!

TERMO DE GARANTIA NEW BACK
A New Back Sistemas Eletrônicos, sediada em São Bernardo do Campo - SP, CNPJ: 05.644.384/0001-07 garante este produto contra defeitos de projeto, fabricação e montagem que o torne impróprio ou 
inadequado ao consumo a que se destina, pelo prazo legal de 90 dias da data da aquisição. Para tornar viável e exigível a garantia, deve ser observada as orientações de instalação contidas neste manual. 
Havendo exigência legal, deve ser contratada uma pessoa habilitada e com capacitação técnica para o ato das instalações do produto, com o respectivo recolhimento da Anotação de Responsabilidade 
Técnica. Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da New Back Sistemas Eletrônicos fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação, não incluso o custo de sua 
retirada e reinstalação, bem como o transporte ate a sede da fábrica. Por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos New Back, acrescemos ao prazo de garantia de mais 275 
dias, atingindo o total de um ano de garantia. Igualmente contado da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra. No tempo adicional de 275 dias, serão 
cobradas as visitas e/ou transportes para eventuais consertos dos produtos. Nas localidades existam serviços autorizados, as despesas de transporte de produto e/ou técnico também correm por conta do 
proprietário consumidor. A substituição ou conserto de equipamento não prorroga o prazo de garantia. Esta garantia perderá o seu efeito nos seguintes casos:
* Se o produto sofrer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza. Tais como: raios, inundações, desabamentos, fogo, etc;
* Se o produto for instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação expostas no manual;
* Se o produto for atingido por descargas elétricas que afetem o seu funcionamento;
* Não for empregado ao fim que se destina;
* Não for utilizado em condições normais, ou danificado por vandalismo;
* Sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto, ou outros aparelhos periféricos de outros fabricantes que tornem o produto inoperante;
* Instalação realizada por pessoas não capacitadas;
* Ligação em voltagem diferente à selecionada;
* Instalação de acessórios e/ou periféricos de terceiros que não sejam compatíveis ao produto.
Exija sempre peças originais New Back.

IMPORTANTE
Se houver corte no fornecimento de energia elétrica ou qualquer causa que eventualmente afetem o funcionamento do produto, isso isentará qualquer responsabilidade do fabricante. Assim, recomendamos 
especial atenção quanto ao fornecimento desses serviços. Caso o produto apresente defeito, procure o Serviço Técnico Autorizado New Back.

DICAS PARA UMA BOA INSTALAÇÃO:
*Fazer a instalação do equipamento com a rede elétrica desligada.
*Manter todos os controles fora do alcance de crianças.
*Nunca trocar componentes elétricos ou eletrônicos da central quando a mesma estiver alimentada (energizada).
*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 boa instalação é seu cartão de visita e evita danos futuros.
*Procure utilizar fios de cores diferentes para facilitar a instalação.
*Oriente sempre seu cliente tirando o máximo de dúvidas, isso garante o bom funcionamento do equipamento e evita retornos indesejados para reparos que poderiam ser evitados.
*Em lugares propícios a descargas elétricas (raios) instale protetores de surto de energia.
EX: Protetor de rede mono ou trifásico New Back (dependendo da alimentação utilizada).
*Fazer uma boa proteção para que não haja entrada de água ou líquidos (todo equipamento eletrônico não combina com água ou umidade).


	Página 1
	Página 2

