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MANUAL DE USOESPAÑOL
Al agradecerle la preferencia que ha manifestado por este producto, 
la empresa está segura de que de él obtendrá las prestaciones 
necesarias para sus exigencias. Lea atentamente el folleto “Adver-
tencias ” y el “Manual de instrucciones ” que acompañan a este 
producto, pues proporcionan importantes indicaciones referentes a 
la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento del mismo. 
Este producto cumple los requisitos establecidos por las normas 
reconocidas de la técnica y las disposiciones relativas a la seguridad, 
y es conforme a las siguientes directivas europeas: 89/336/CEE, 
73/23/CEE y modificaciones sucesivas.

1) GENERALIDADES
Las centrales de mandos Mod. ALPHA-ALPHA BOM son idóneas 
para controlar un solo operador.

2) DEMOLICION
Atención: Sírvase exclusivamente de personal cualificado.
La eliminación de los materiales debe hacerse de conformidad con 
las normas vigentes. En caso de demolición, no existen particulares 
peligros o riesgos que deriven del producto mismo.
Es oportuno, en caso de recuperación de los materiales, que se se-
paren por tipos (partes eléctricas, cobre, aluminio, plástico, etc.).

3) DESMANTELAMIENTO
Atención: Sírvase exclusivamente de personal cualificado.
En el caso de que la central se desmonte para después volver a 
montarla en otro lugar, hay que realizar lo siguiente:
•  Cortar el suministro de corriente y desconectar toda la instalación 

eléctrica.
•  En el caso de que algunos componentes no se puedan sacar o 

resulten dañados, será necesario sustituirlos.

4) ADVERTENCIAS
Es necesario:
•   Asegurarse de que haya, en la red de alimentación del automa-

tismo, un interruptor o un magnetotérmico omnipolar con una 
distancia de abertura de los contactos igual o superior a 3,5 
mm.

•   Asegurarse de que haya, antes de la red de alimentación, un 
interruptor diferencial con un umbral de 0,03 A.

•   Asegurarse de que los dispositivos de seguridad aplicados a 
la cancela estén siempre en función; en caso contrario, habrá 
que cortar el suministro de corriente, desbloquear los motores 
y dirigirse enseguida a personal cualificado.

•   Asegurarse de que la toma de tierra se haya realizado correcta-
mente.

•   No permitir que niños o adultos estacionen en el campo de acción 
del automatismo.

•   No dejar radiomandos u otros dispositivos de mando al alcance 
de los niños para evitar el accionamiento involuntario del auto-
matismo.

•   El usuario debe evitar cualquier intento de intervención o repa-
ración del automatismo y dirigirse exclusivamente a personal 
cualificado.

El buen funcionamiento del operador resulta garantizado úni-
camente si se respetan los datos contenidos en este manual de 
instrucciones. La empresa no responde de los daños causados 
por el incumplimiento de las normas de instalación y de las 
indicaciones contenidas en este manual.

Las descripciones y las ilustraciones del presente manual tie-
nen un carácter puramente indicativo. Dejando inalteradas las 
características esenciales del producto, la Empresa se reserva 
la posibilidad de aportar, en cualquier momento, las modifi-
caciones que considere convenientes para mejorar técnica, 
constructiva y comercialmente el producto, sin la obligación 
de poner al día esta publicación.

MANUAL PARA DE USOPORTUGUÊS
Agradecendolhe pela preferência dada a este produto, a Empresa 
tem a certeza que do mesmo obterá as prestações necessárias 
para o uso que entende fazer. Leia atentamente o opúsculo “Re-
comendações ” e o “ Manual de instruções ” que o acompanham, 
pois que esses fornecem indicações importantes respeitantes a 
segurança, a instalação, o uso e a manutenção. Este produto está 
em conformidade com as normas reconhecidas pela técnica e pelas 
disposições relativas à segurança. Confirmamos que o mesmo está 
em conformidade com as seguintes directivas europeias: 89/336/
CEE, 73/23/CEE  (e modificações sucessivas).

1) GENERALIDADES
As centrais Mod. ALPHA-ALPHA BOM são apropriadas para co-
mandar um só operador.

2) DEMOLIÇÃO
Atenção: Use exclusivamente pessoal qualificado.
A eliminação dos materiais deve ser feita respeitando-se as normas 
legais e técnicas vigentes. Em caso de demolição, não existem perigos 
particulares ou riscos derivantes do próprio produto. É oportuno, em 
caso da reciclagem dos materiais, que esses sejam separados por 
tipologia (partes eléctricas, cobre, alumínio, plástico, etc.).

3) DESMANTELAMENTO
Atenção: Use exclusivamente pessoal qualificado.
No caso em que a central seja desmontada para depois ser remon-
tada num outro sítio, é necessário:
•  Interromper alimentação e desligar todo o sistema eléctrico.
•  No caso em que alguns componentes não possam ser removidos 

ou estejam danificados, efectuar a substituição dos mesmos.

4) RECOMENDAÇÕES
•   Acertar-se que na rede de alimentação da automatização, haja 

um interruptor ou um magnetotérmico omnipolar com distância 
de abertura dos contactos igual ou superior a 3,5 mm.

•   Acertar-se que a montante da rede de alimentação, haja um 
interruptor diferencial com limiar de 0.03A.

•   Acertar-se que os dispositivos de segurança instalados no portão, 
estejam sempre em boas condições de funcionamento; caso 
contrário, interromper a alimentação, desbloquear os motores e 
consultar imediatamente pessoal qualificado.

•   Acertar-se que instalação de terra tenha sido realizada correc-
tamente.

•   Não permitir que pessoas e crianças fiquem paradas no raio de 
acção da automatização.

•   Não deixe radiocomandos ou outros dispositivos de comando ao 
alcance de crianças, para evitar accionamentos involuntários da 
automatização.

•   O utilizador deve evitar de efectuar qualquer tentativa de inter-
venção ou de reparação da automatização e servirse unicamente 
de pessoal qualificado.

O bom funcionamento do operador é garantido, somente se 
forem respeitados os dados contidos neste manual. A empre-
sa não responde por danos provocados pela inobservância 
das normas de instalação e das indicações contidas neste 
manual.

As descrições e as ilustrações deste manual não constituem 
um compromisso. Mantendo inalteradas as características es-
senciais do produto, a Empresa reservase o direito de efectuar 
em qualquer momento as modificações que julgar convenien-
tes para melhorar as características técnicas, de construção 
e comerciais do produto, sem comprometerse em actualizar 
esta publicação.
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MANUAL PARA A INSTALAÇÃO PORTUGUÊS

Agradecendolhe pela preferência dada a este produto, a Empresa 
tem a certeza que do mesmo obterá as prestações necessárias 
ao seu uso.
Leia atentamente o opúsculo ”Manual de instruções” que o acom-
panha, pois que esse fornece indicações importantes respeitantes 
a segurança, a instalação, o uso e a manutenção.
Este produto está em conformidade com as normas reconhecidas 
pela técnica e pelas disposições relativas à segurança. Confir-
mamos que o mesmo está em conformidade com as seguintes 
directivas europeias: 89/336/CEE, 73/23/CEE  e suas modificações 
sucessivas.

1) SEGURANÇA GENERAL
ATENÇÃO! Uma instalação errada ou um uso impróprio do pro-
duto, podem provocar danos a pessoas, animais ou coisas.
•   Leia atentamente o fascículo ”Advertências ” e o ”Manual ins-

truções ” que acompanham este produto, pois que fornecem 
indicações importantes respeitantes a segurança, a instalação, 
o uso e a manutenção.

•   Elimine os materiais de embalagem (plástico, cartão, polistireno, 
etc.) de acordo com quanto previsto pelas normas vigentes. Não 
deixe sacos de nylon e polistireno ao alcance das crianças.

•   Conserve as instruções para anexálas ao fascículo técnico e 
para poder consultálas no futuro.

•   Este produto foi projectado e construído exclusivamente para 
o uso indicado nesta documentação. Usos não indicados nesta 
documentação, poderiam constituir fonte de danos para produto 
e fonte de perigo.

•   A Empresa declina qualquer responsabilidade derivante do uso 
impróprio ou diverso daquele para o qual é destinado e indicado 
nesta documentação.

•   Não instale o produto em atmosfera explosiva.
•   Os elementos de construção da máquina devem estar de acordo 

com as seguintes Directivas Europeias: 89/336/CEE, 73/23/CEE, 
98/37/CEE e modificações sucessivas. Para todos os Países 
fora da CEE, para além das normas nacionais vigentes, para 
um bom nível de segurança também é oportuno respeitar as 
normas supracitadas.

•   A Empresa declina qualquer responsabilidade pela inobservância 
da Boa Técnica na construção dos fechos (portas, portões, etc.), 
assim como pelas deformações que poderiam verificarse durante 
o uso.

•   A instalação deve estar de acordo com quanto previsto pelas Directi-
vas Europeias: 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CEE e modificações 
sucessivas.

•   Interrompa a alimentação eléctrica, antes de qualquer intervenção 
na instalação. Desligue também eventuais baterias compensadoras, 
se presentes.

•   Instale na rede de alimentação da automatização, um interruptor 
ou um magnetotérmico omnipolar com distância de abertura dos 
contactos igual ou superior a 3,5 mm.

•   Verifique que a montante da rede de alimentação, haja um in-
terruptor diferencial com limite de 0.03A.

•   Verifique se a instalação de terra foi realizada correctamente: 
ligue todas as partes metálicas de fecho (portas, portões, etc.) 
e todos os componentes da instalação providos de terminal de 
terra.

•   Instale todos os dispositivos de segurança (fotocélulas, perfis 
sensíveis, etc.) necessários para proteger a área de perigos de 
esmagamento, arrastamento, tesourada.

•   Instale pelo menos um dispositivo de sinalização luminosa 
(lampejante) numa posição visível, fixe à estrutura um cartaz de 
Atenção.

•   A Empresa declina qualquer responsabilidade relativa à segurança 
e ao bom funcionamento da automatização, se forem utilizados 
componentes de outros produtores.

•   Use exclusivamente peças originais para qualquer manutenção 
ou reparação.

•   Não efectue nenhuma modificação nos componentes da automa-
tização, se não for expressamente autorizada pela Empresa.

•   Instrua o utilizador da instalação, no que diz respeito os sistemas 
de comando instalados e a realização da abertura manual no 
caso de emergência.

•   Não permita a pessoas e crianças de ficarem paradas na área 
de acção da automatização.

•   Não deixe radiocomandos ou outros dispositivos de comando ao 
alcance de crianças, para evitar accionamentos involuntários da 
automatização.

•   O utilizador deve evitar qualquer tentativa de intervenção ou 
reparação da automatização e valer-se unicamente de pessoal 
qualificado.

•   Tudo aquilo que não é expressamente previsto nestas instruções, 
não é consentido.

•   A instalação deve ser efectuada utilizando dispositivos de segu-
rança e comandos conformes à EN 12978.

2) GENERALIDADES
As centrais Mod. ALPHA-ALPHA BOM são apropriadas para 
comandar um só operador.

3) DADOS TÉCNICOS
Alimentação:  .................................................. 230V±10%, 50Hz(*)
Isolamento rede/baixíssima tensão: .....................> 4M , 500V
Temperatura de funcionamento: ..................................  -10 / +55°C
Potência máx. do motor: ........................................................500W 
Campo eléctrico disruptivo:  ...............rete/bt 3750V~ por 1 minuto
Spia cancello aperto:  ..............................................24V~, 3W max
Alimentação dos acessórios:  ..............24V~ (0.2A absorção máx.)
Radiorreceptor Rolling-Code incorporado:  Frequência 433.92MHz
Codificação:  ............................... Algoritmo Rolling-Code Clonável
N° combinações: ..............................................................4 bilhões
Impedância antena: ............................................... 50Ohm (RG58)
N° máx radiocomandos armazenáveis: ...................................... 63
Dimensões:  .................................................................. ver figura 1
(*a pedido, estão disponíveis outras tensões)

4) CONEXÕES NA PLACA DE BORNES (Fig.2)
Para o esquema eléctrico e para a secção dos cabos consultar o 
manual do actuador.
ADVERTÊNCIAS - Nas operações de cablagem e instalação 
seguir as normas em vigor e, seja como for, o código de uma boa 
prática.
Os condutores alimentados com tensões diferentes, devem estar 
fisicamente separados, ou então devem estar adequadamente 
isolados com um isolamento suplementar de pelo menos 1 mm. Os 
condutores devem estar fixados com uma fixação suplementar nas 
proximidades dos bornes, por exemplo por meio de abraçadeiras.
Todos os cabos de conexão devem ser mantidos suficientemente 
afastados do dissipador.
Ligar o condutor amarelo/verde do cabo de alimentação com o borne 
de terra.
Os condutores de 230V devem ser mantidos fisicamente separados 
dos circuitos de baixíssima tensão de segurança.
Manter bem separadas as ligações de rede das ligações de baixís-
sima tensão de segurança (24V).
Los condensadores que se montan dentro de la central de mando 
deben colocarse de manera que no se reduzcan las distancias su-
perficiales y aéreas respecto a la bajísima tensión de seguridad.
ATENÇÃO! Para a ligação à rede, utilize cabo multipolar de 
secção mínima 3x1.5mm 2 e do tipo previsto pelas normativas 
vigentes. A título de exemplo, se o cabo for externo (ao ar 
livre), deve ser pelo menos igual a H07RN-F enquanto que, se 
for interno (em canalização), deve ser pelo menos igual a H05 
VV-F com secção 3x1.5mm 2.

JP1
1-2 Alimentação 230V +/- 10% 50/60 Hz (Neutro no terminal 

1).
3-4-5 Conexão motor M (terminal 4 comum, terminais 3-5 marcha 

motor e condensador).
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MANUAL PARA A INSTALAÇÃOPORTUGUÊS

1-4 Conexão lampejante 230V  e fechadura eléctrica 230V mod. 
EBP.

JP2
7-8 Alpha: Entrada START ou selector com chave (N.O.)
 Alpha BOM:
 Entrada START ou selector com chave (N.O.) com trimmer 

TW=máx.
 Entrada OPEN (N.O.) com trimmer TW=mín.
7-9 Botão STOP (N.F.). Se não for usada, deixar a ponte ligada.
7-10 Entrada Fotocélula ou perfil pneumático (N.F.). Se não for 

usada, deixar a ponte ligada.
7-11 Final de curso de abertura (N.F.).Se não for usada, deixar a 

ponte ligada.
7-12 Final de curso de fecho (N.F). Se não for usada, deixar a 

ponte ligada.
13-14 Saída 24V~ alimentação fotocélulas ou outros dispositivos.
15-16 Saída indicador luminoso de portão abertoou em alternativa 

2° canal rádio.
17-18 Entrada antena para placa radiorreceptor de acoplamento 

(17 sinal, 18 fio trançado).
JP3
19-20 Alpha: Entrada POSTIGO (N.O.)
 Alpha BOM:
 Entrada POSTIGO (N.O.) com trimmer TW=máx.
 Entrada CLOSE (N.O.) com trimmer TW=mín.
ATENÇÃO: a função postigo pode ser usada somente na pre-
sença de interruptores de fim-de-curso.
JP4 Conector placa radiorreceptor 1-2 canais.
Na fig. 7 está ilustrado um esquema general de ligação.

5) LED (Fig.3)        
As centrais ALPHA-ALPHA BOM estão equipadas de uma série 
de Leds de auto-diagnóstico que consentem de controlar todas 
as funções.
As funções dos leds são as seguintes:
DL1: Led radiorreceptor incorporado
DL2: Alpha: START - acende-se ao comando de START
        Alpha BOM:
 START (trimmer TW=max) - acende-se ao comando de START
        OPEN (trimmer TW=min) - acende-se ao comando de OPEN
DL3: STOP - apaga-se ao comando de stop.
DL4: PHOT - apaga-se com as fotocélulas não alinhadas ou na 

presença de obstáculos.
DL5: SWO - apaga-se ao comando de final de curso de abertura.
DL6: SWC - apaga-se ao comando de final de curso fecho.

6) SELECÇÃO DIP-SWITCH (Fig.3)
DIP1) TCA [ON]  - Tempo de fecho automático TCA.
ON: Activa o fecho automático
OFF: Desactiva o fecho automático.
DIP2) FCH [ON]  - Fotocélulas
ON: Fotocélulas activas unicamente no fecho.
OFF: Fotocélulas activas no fecho e na abertura.
DIP3) BLI - Blocca impulsi.
ON: Durante la fase di apertura non accetta i comandi di START.
OFF: Durante la fase di apertura accetta i comandi di START.
DIP4) 3P/4P -3 Fases - 4 Fases
ON: Activa a lógica de 3 fases.
OFF: Activa a lógica de 4 fases.
DIP5) CODE FIX – Código fixo.
ON: Activa o receptor incorporado na modalidade código fixo.
OFF: Activa o receptor incorporado na modalidade rolling-code.
DIP6) RADIO LEARN  - Programação dos radiocomandos
ON Activa a memorização dos transmissores via rádio: 
 1 - Pressionar em sequência a tecla escondida (P1) e a tecla 

normal (T1-T2-T3-T4) de um transmissor já memorizado no 
modo standard através do menu rádio.

 2 - Pressionar dentro de 10s a tecla escondida (P1) e a tecla 
normal (T1-T2-T3-T4) de um transmissor a ser memoriza-
do.

 O receptor sai do modo programação passados 10s e, dentro 
deste período de tempo é possível inserir outros transmissores 
novos.

 Este modo não requer o acesso ao quadro de comando.
OFF Desactiva a memorização dos transmissores através de 

rádio. 
 Os transmissores são armazenados só através de programação 

manual.
DIP7) SCA – Luz indicadora de portão aberto ou 2° canal rádio.
OFF: Activa a saída relê na modalitdade Luz indicadora de portão 

aberto.
ON: Activa  saída relé como 2° canal rádio.
DIP8) FAST CLOSE
ON Fecha o portão após o desprendimento das fotocélulas antes 

de aguardar o fim do TFA definido 
OFF Comando não ligado

7) REGULAÇÃO DO TRIMMER (Fig.3)
TCA (Dip1 ON).
Regula o tempo de fecho automático, decorrido o qual, o portão 
fecha-se automaticamente (regulável de 0 a 90 seg).
TW
Alpha:   Regula o tempo de trabalho dos motores (de 0 a 

90s), passado o qual, os motores param.
              No caso em que se utilizem interruptores de fim-de-

curso, regular com alguns segundos a mais em re-
lação ao momento de paragem da folha do portão.

Alpha BOM:  O tempo de trabalho está fixado em 10s.
trimmer TW = min: as entradas 7-8 e 19-20 são consideradas respec-

tivamente como entradas OPEN e CLOSE.
trimmer TW = max:as entradas 7-8 e 19-20 são consideradas respec-

tivamente como entradas START e POSTIGO.

8) DADOS TÉCNICOS DO RECEPTOR INTEGRADO
Canais de saída do receptor: 
- canal de saída 1, se activado comanda um START 
- canal de saída 2, se activado comanda a excitação do relé II° 

canal rádio por 1s.
Versões dos transmissores utilizáveis:
todos os transmissores Rolling Code compatíveis com .

INSTALAÇÃO DA ANTENA
Usar uma antena sintonizada aos 433MHz.
Para a conexão Antena-Receptor usar um cabo coaxial 
RG58.
A presença de massas metálicas perto da antena, pode causar 
interferência na recepção rádio. Em caso de pouco alcance do 
transmissor, deslocar a antena para um ponto mais apropriado
 
9) PROGRAMAÇÃO
O armazenamento dos transmissores pode ser efectuado em modo 
manual ou por meio do programador palmar universal, que consenteprogramador palmar universal, que consente, que consente 
a execução de instalações no modo “comunidade de receptores” 
e a gestão através do software EEdbase do database completo 
da instalação.

10) PROGRAMAÇÃO MANUAL
No caso de instalações standard em que não são requeridas 
funcionalidades avançadas é possível executar o armazenamento 
manual dos transmissores.

1) Se pretender que a tecla T do transmissor seja memorizado como 
start, pressionar o botão SW1 na central ou se desejar que a tecla 
T do trasmissor seja memorizado como um segundo canal rádio, 
pressionar o botão SW2 na central. 

2) Quando o Led DL1 piscar, pressionar a tecla escondida P1 do trans-
missor;

 o Led DL1 ficará aceso em modo fixo.
3) Pressionar a tecla do transmissor a ser armazenada, o led DL1 

recomeçará a piscar.
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4) Para armazenar um ulterior transmissor repetir os passos 2) e 3).
5) Para sair do modo de armazenamento aguardar que o led se 

apague completamente.
NOTA IMPORTANTE: MARCAR O PRIMEIRO TRANSMISSOR 
ARMAZENADO COM O ADESIVO CHAVE (MASTER).
O primeiro transmissor, no caso de programação manual, atribui 
o código chave ao receptor; este código é necessário para poder 
efectuar a sucessiva clonação dos radiotransmissores.
10.1) CANCELAR A MEMÓRIA CENTRAL
Premir ao mesmo tempo por 10 segundos os botões SW1 e SW2 na 
central (o Led DL1 pisca), para cancelar completamente a memória. O 
correcto cancelamento da memória será sinalizado pelo Led 11 aceso 
em modo fixo. Para sair do modo de armazenamento aguardar que o 
led se apague completamente.

11) CONFIGURAÇÃO DO RECEPTOR
O receptor a bordo de tipo clonável, reúne as características de ex-
trema segurança da cópia da codificação com código variável (rolling 
code) e, a vantagem pratica de consentir de efectuar, graças a um 
sistema exclusivo, operações de “clonação” de transmissores.
Clonar um transmissor, significa criar um transmissor capaz de 
inserir-se automaticamente na lista dos transmissores armazena-
dos no receptor, indo-se adicionar ou substituir a um determinado 
transmissor. 
A clonação por substituição, consente de criar um novo transmissor 
que hospeda-se no receptor de um transmissor precedentemente 
armazenado; desta maneira, o transmissor perdido será removido da 
memória, deixando de ser utilizável.
Portanto, sem agir no receptor, será possível programar à distância 
um elevado número de transmissores que se adicionam ou substituem 
aos transmissores que, por exemplo, tiverem sido perdidos.
Caso a segurança da codificação não seja importante, o receptor a 
bordo consente de efectuar a clonação em adição com código fixo, 
renunciando ao código variável possuindo todavia uma codificação 
com um elevado número de combinações e, mantendo a possibilidade 
de “copiar” um qualquer  transmissor já programado.

12) CLONAÇÃO DOS RADIOTRANSMISSORES (Fig.7)
Clonação com rolling code/Clonação com código fixo
Fazer referência às instruções de programador palmar universal e à 
Guia de programação CLONIX. 

12.1) PROGRAMAÇÃO AVANÇADA: COMUNIDADE DE RECEP-
TORES
Fazer referência às instruções de programador palmar universal e à 
Guia de programação CLONIX. 

13) ACESSÓRIOS 
SPL (fig.4).
Placa opcional de pré-aquecimento. Aconselhada para temperaturas 
inferiores aos -10°C. (No caso de motores hidráulicos).
ME (fig.5).
Placa opcional que consente de ligar uma fechadura eléctrica a 12V~.
Nota:  a placa opcional ME não funciona com o comando de START 
da placa rádio integrada. Para um correcto funcionamento da placa 
opcional ME utilizar uma das seguintes configurações:
1. utilizar o segundo canal rádio como comando de START e executar 

as oportunas ligações à placa de terminais.
2. utilizar o radiorreceptor de acoplamento.
EBP (fig.2).
A fechadura eléctrica de funcionamento contínuo tipo EBP pode 
ser ligada directamente aos bornes 1 e 4.

14) DEMOLIÇÃO
Atenção: Use exclusivamente pessoal qualificado.
A eliminação dos materiais deve ser feita respeitando-se as normas 
legais e técnicas vigentes. Em caso de demolição, não existem perigos 
particulares ou riscos derivantes do próprio produto. É oportuno, em 
caso da reciclagem dos materiais, que esses sejam separados por 
tipologia (partes eléctricas, cobre, alumínio, plástico, etc.).

15) DESMANTELAMENTO
Atenção: Use exclusivamente pessoal qualificado.
No caso em que a central seja desmontada para depois ser remon-
tada num outro sítio, é necessário:
•  Interromper alimentação e desligar todo o sistema eléctrico.
•  No caso em que alguns componentes não possam ser removidos 

ou estejam danificados, efectuar a substituição dos mesmos.

As descrições e as ilustrações do presente manual n ão 
constituem um compromisso. Deixando inalteradas as ca-
racterísticas essenciais do produto, a Empresa rese rva-se o 
direito de executar em qualquer momento as modificaç ões 
que achar convenientes para melhorar técnica, const rutiva e 
comercialmente o produto, sem comprometer-se em act ualizar 
a presente publicação.
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