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MANUAL PARA DE USO 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 fascículo ”Advertências” e o ”Manual de instruções” que acompanham este produto, pois que fornecem indicações Importantes
respeitantes a segurança, a instalação, o uso e a manutenção. Este produto responde às normas reconhecidas da técnica e das disposições relativas
à segurança. Confirmamos que está em conformidade com as seguintes directivas europeias: 89/336/CEE, 73/23/CEE (e modificações sucessivas).
RECOMENDAÇÕES!  Toda e qualquer intervenção nos componentes da automatização deve ser efectuada por pessoal qualificado (instalador).

1) GENERALIDADES
O atuador electromecânico ELI-250 é a solução ideal para aplicações embutidas sob as dobradiças. O atuador é fabricado com um único redutor
monobloco completamente vedado. A posição sob as dobradiças mantém a estética do portão e torna a automatização praticamente invisível. Uma vez
instalada a caixa portante, o portão está em condições de operação mesmo sem montar o atuador que pode ser inserido sucessivamente.
Em caso de manutenção, este tipo de caixa consente tirar o atuador sem desmontar a folha do portão. O atuador ELI-250 é aplicável a qualquer tipo
de portão de batentes que atenda aos valores indicados na tabela dos Dados técnicos. A força de empuxo é regulada na central de comando (ver manual
específico). O funcionamento em fim de curso é regulado por meio de stops mecânicos situados internamente à caixa de fundação.
ATENÇÃO! O accionador mod. ELI-250 não está dotado de regulação mecânica de binário. É obrigatório utilizar um quadro de comando do
mesmo fabricante, conforme aos requisitos essenciais de segurança das directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE, 89/37/CEE e dotado de adequada
regulação eléctrica do binário.

2) MANOBRA DE EMERGÊNCIA
Efetua-se o desbloqueio de emergência, atuando com a chave específica em dotação, sobre o conjunto de desbloqueio localizado sob o portão na parte
saliente da alavancaeixo. Para desbloquear, introduzir a chave no triângulo de desbloqueio e girar a mesma em direção da indicação de cadeado aberto
por aproximadamente 90° (fig.1). Se a folha do portão for dotada de fechadura eléctrica, desbloquear também a fechadura eléctrica. Empurrar
manualmente a folha do portão para abrir/fechar o mesmo. Para retornar à operação motorizada, reposicionar o portão alinhado com a alavanca que
tem o conjunto de bloqueio e girar a chave em direção da indicação do cadeado fechado (fig.1) tendo o cuidado de verificar a ocorrência do engate da
folha do portão. Repor a chave de desbloqueio da folha do portão (e da fechadura eléctrica se presente) em local conhecido aos usuários.

3) USO DA AUTOMATIZAÇÃO
Já que a automatização pode ser comandada a distância por meio de um controle remoto ou botão de Start, e conseqüentemente não visualmente, é
indispensável verificar freqüentemente a perfeita eficiência de todos os dispositivos de segurança. Em caso de qualquer anomalia de funcionamento,
intervir rapidamente valendo-se de pessoal qualificado. Recomenda-se manter as crianças a uma distância segura do raio de ação da automatização.

4) DEMOLIÇÃO
A eliminação dos materiais deve ser feita respeitando-se as normas vigentes. Em caso de demolição da automatização não existem perigos particulares
ou riscos derivantes da própria automatização. É oportuno, no caso da recuperação dos materiais, que os mesmos sejam separados por tipologia (partes
eléctricas, cobre, alumínio,plástico, etc.).

5) DESMANTELAMENTO
Caso a automatização seja desmontada para ser remontada em seguida num outro sítio, é necessário:
• Interromper alimentação e desligar todo o sistema eléctrico.
• Desmontar o motoredutor da base de fixação.
• Desmontar o quadro de comando se separado e todos os componentes da instalação.
• Caso alguns componentes não possam ser removidos ou estejam danificados, efectuar a substituição dos mesmos.

6) MAU FUNCIONAMENTO: CAUSAS E SOLUÇÕES
Em caso de qualquer anomalia de funcionamento não solucionada, interromper a alimentação do sistema e solicitar a presença de pessoal qualificado
(instaladores). Durante o período for a de serviço, ativar o desbloqueio manual para consentir a abertura e fechamento manuais. Neste período, para
manter o bloqueio quando fechado, mantêlo trancado por meio de corrente e cadeado.
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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 fascículo ”Advertências” e o ”Manual de instruções”
que acompanham este produto, pois que fornecem indicações Importantes
respeitantes a segurança, a instalação, o uso e a manutenção.
Este produto responde às normas reconhecidas da técnica e das disposições
relativas à segurança. Confirmamos que está em conformidade com as
seguintes directivas europeias: 89/336/CEE, 73/23/CEE (e modificações
sucessivas). RECOMENDAÇÕES!  Toda e qualquer intervenção nos
componentes da automatização deve ser efectuada por pessoal
qualificado (instalador).

1) GENERALIDADES
O atuador electromecânico ELI-250 é a solução ideal para aplicações
embutidas sob as dobradiças. O atuador é fabricado com um único redutor
monobloco completamente vedado. A posição sob as dobradiças mantém
a estética do portão e torna a automatização praticamente invisível.
Uma vez instalada a caixa portante, o portão está em condições de
operação mesmo sem montar o atuador que pode ser inserido
sucessivamente. Em caso de manutenção, este tipo de caixa consente tirar
o atuador sem desmontar a folha do portão. O atuador ELI-250 é aplicável
a qualquer tipo de portão de batentes que atenda aos valores indicados na
tabela dos Dados técnicos. A força de empuxo é regulada na central de
comando (ver manual específico). O funcionamento em fim de curso é
regulado por meio de stops mecânicos situados internamente à caixa de
fundação. ATENÇÃO! O accionador mod. ELI-250 não está dotado de
regulação mecânica de binário. É obrigatório utilizar um quadro de
comando do mesmo fabricante, conforme aos requisitos essenciais
de segurança das directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE, 89/37/CEE e
dotado de adequada regulação eléctrica do binário.

2) SEGURANÇA GENERAL
ATENÇÃO! Uma instalação errada ou um uso impróprio do produto,
podem provocar danos a pessoas, animais ou coisas.
• Leia atentamente o fascículo ”Advertências” e o ”Manual instruções”

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 Directivas
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 3mm.

• Verifique que a montante da rede de alimentação, haja um interruptor
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, segundo e em conformidade com as directivas

e normas técnicas aplicáveis.
• 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 automatização,
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.

3) PARTES PRINCIPAIS DA AUTOMATIZAÇÃO
Atuador mecânico vedado (fig.1) constituído de:
a) motor monofásico 2 pólos protegido por disjuntor térmico.
b) redutor de dupla rosca sem fim com engrenagem de saída em liga

especial de alumínio.
c) alavanca de saída e stops mecânicos.
d) caixa de fundação portante (predispõe à automatização).
e) série de alavancas para a movimentação do portão.
f) conjunto de desbloqueio com chave.
ATENÇÃO! O atuador pode ser montado tanto esquerdo quanto direito, e
por convenção observa-se o portão pelo lado interno (lado abertura).

4) DADOS TÉCNICOS
Alimentação monofásica: ...................................... 230Vac ±10% 50Hz (*)
Rotações motor: ......................................................................... 1400min-1

Rotação eixo de saída: .................. ELI250  0.95min-1 - ELI250V 1.9min-1

Potência consumida: ........................................................................ 270W
Condensador: .................................................................................... 10mF
Corrente absorvida: .............................................................................1.4A
Tempo de abertura 110°: ................................ ELI250 32s - ELI250V 16s
Torque máx.: ....................................... ELI250 380Nm - ELI250V 240Nm
Comprimento/peso máx. Folha do portão: ELI250 2.5m/3000N (~300kg)-
3.5m/2500N (~250kg) ELI250V 2m/1500n (~150kg)
Abertura máx. folha do portão: .......................................................... 110°
Manutenção bloqueio: ....................... Motoredutor irreversível; fechadura
eléctrica obrigatória para folhas de portão superiores a 2.5m di compri-
mento
Reação a choques: ......... Fricção electrônica (com quadro de comando)
Manobra manual: ....................................................Chave de desbloqueio
Número máx de manobras em 24 horas: ............................................ 100
Proteção térmica: ........................................................ 130°C auto rearme
Condições do ambiente: ............................................... de -20°C a +50°C
Lubrificação: ................................................................ Graxa permanente
Grau de proteção: ........................................................................ IP67 AM
Peso atuador: ....................................................................... 100N (~10kg)
Dimensões gerais: ........................................................................ Ver fig.3
(*) Tensões de alimentação especiais sob encomenda.

5) INSTALAÇÃO DO ATUADOR
5.1) Verificações preliminares
Verificar:
• Que a dobradiça superior esteja em bom estado e possivelmente seja

de tipo ajustável.
• Que seja possível executar a escavação para embutir a caixa sob a

dobradiça.
• Que sejam instaladas os batentes de parada das folhas do portão

“FA” (fig.8).
• Consertar ou substituir as partes defeituosas ou gastas das estruturas

a serem movimentadas.
Na fig.1, está indicada uma vista explodida da instalação. A confiabilidade
e a segurança da automatização é diretamente influenciada pelo
estado da estrutura do portão.

MANUAL PARA A INSTALAÇÃO PORTUGUÊS
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5.2) Os componentes principais para uma automatização são (Fig.2):
I) Interruptor omnipolar homologado de capacidade apropriada com abertu-

ra dos contactos de pelo menos 3mm, com protecção contra as sobrecargas
e os curtos-circuitos, apto a isolar a automatização da rede.
À montante da automatização se não for presente, instale um interruptor
diferencial homologado com limiar de 0,03A.

Qr)Quadro comando e receptor incorporado.
S) Selector a chave.
AL)Semáforo com antena.
M) Atuador.
E) Fechadura eléctrica (obrigatória para folhas de portão superiores a 2.5m

de comprimento).
Fte)Par de fotocélulas externas (lado emissor).
Fre)Par de fotocélulas externas (lado receptor).
Fti)Par de fotocélulas internas com coluna CF (lado emissor).
Fri)Par de fotocélulas internas com coluna CF (lado receptor).
T)Transmissor 1-2-4 canais.

RG58) Cabo para antena.
D) Caixa de derivação.

5.3) Predisposição instalação eléctrica
Predispor a instalação eléctrica como indicado na fig.2 tendo como
referência as normas vigentes para instalações eléctricas CEI 64-8,
IEC364, harmonização HD384 e outras normas nacionais. Manter distin-
tamente separadas as ligações de alimentação de rede das ligações de
serviço (fotocélulas, superfícies sensí-veis, dispositivos de comando etc.).
ATENÇÃO! Para a ligação à rede, utilizar cabo multipolar do tipo previsto
nas nor-mas anteriormente citadas (como exemplo, o cabo pode ser do tipo
H05VV-F). Realizar as ligações dos dispositivos de comando e de segurança
em harmonia com as normas para instalações anteriormente citadas.
Na fig.2 está indicada o número de ligações e a secção para um comprimento
dos condutores de aproximadamente 100 metros; para comprimentos
superiores, calcular a secção para a carga real da automatização.

5.4) Cimentação da caixa de fundação
Deve ser cimentada em posição sob a dobradiça considerando que o eixo
por-tante do atuador deve resultar perfeitamente alinhado com o eixo de
rotação da folha do portão. Se o portão for do tipo de dobradiças fixas,
remover o portão e tirar a dobradiça inferior. Se a folha do portão for
suficientemente elevada do piso e não pode ser removida, providenciar
sua sustentação por meio de um calço entre o piso e a própria folha do
portão durante a montagem. Se o portão for do tipo de dobradiça reguláveis,
tirar aquela inferior, afrouxar a dobradiça superior e deslocar lateralmente
a folha do portão. Se o portão for de concepção recente, prevê uma
dobradiça superior do tipo aju-stável. Executar uma escavação para
fundações com as dimensões indicadas na fig.4.
Prever um tubo de descarga (fig.4) para a água pluvial de maneira a evitar
estagnações na parte interna da caixa de fundação. Predispor o conduíte
para o cabo de alimentação até a caixa de derivação “D”. Realizar no fundo,
uma fundação sólida (fig.3) onde mergulhar a caixa de fundação. Para
obter uma boa perpendicularidade entre caixas e folhas do portão, observar
o alinhamento destas com uma corda tensa entre os 2 eixos portantes,
alinhando as 2 referências “C” entre si (ver fig.12). Deixar o cimento
solidificar pelo tempo necessário.

6) MONTAGEM DA FOLHA DO PORTÃO
• Engraxar abundantemente o eixo presente na caixa de fundação.
• Posicionar o conjunto de alavancas introduzindo o tubo A no eixo da

caixa de fundação conforme indicado na fig.9. Caso a altura do conjunto
de alavancas não seja suficiente, prever uma espessura de compensação
“S” a ser interposto entre o conjunto de alavancas e a folha do portão
conforme fig.5.

• Posicionar as folhas do portão em fechamento e em batente no stop de
parada central.

• Alinhar perfeitamente o grupo do conjunto de alavancas com a dobradiça.
• Se for usada uma espessura de compensação, soldá-la antes à folha

do portão e depois soldar o conjunto alavancas à espessura de
compensação.

• Verificar o funcionamento da folha do portão.
• Se não for inserido o motoredutor, montar a tampa da caixa de fundação

e fixá-la com os respectivos parafusos. Neste ponto o portão abre-se e
fecha-se manualmente. Falta posicionar o motoredutor.

7) MONTAGEM MOTOREDUTOR
Tirar as porcas do fundo da caixa com a chave CH19. O motoredutor fixa-

se à caixa de fundação na posição indicada nas figs. 6 e 8, utilizando as 4
porcas anteriormente tiradas.
• Parafusar os parafusos “VR” (fig.7) e respectivas contraporcas à guia do

fim 92 de curso e identificar a posição de fixação direita ou esquerda (fig.8).
• Fixar as guias dos fim de curso mecânicos utilizando os parafusos

M6x30 auto-rosqueantes em dotação (fig.7).
• Montar os detalhes da lavanca de ligação motoreixo, na seqüência

correcta indicada na fig.9. Caso a posição assumida pelas alavancas
atrapalhe a montagem dos detalhes, alimentar os motores (por meio da
central de comando) até que as alavancas atinjam a posição desejada.

• ngraxar o cubo dentro do qual será introduzido o tubo A.
• Verificar a operação de abertura e fechamento.
• Aplicar à folha do portão as etiquetas de desbloqueio internas e

externas, no sentido e na posição indicada na fig.14. O símbolo do
cadeado aberto deve estar sempre virado para o eixo de rotação da
folha do portão.

8) REGULAGEM FIM DE CURSO
Caso não haja os stop de parada no piso “FA”, regular os stop de parada
internos agindo nos parafusos “VRC-VRO” (fig.10-11) até quando a folha
do portão pára no ponto desejado. O batente de parada mecânica em
fechamento e abertura, é regulada agindo-se nos apósitos parafusos
“VRC-VRO” emfechamento (fig.10). O parafuso de regulagem do fim de
curso “VRC”, deve interceptar a alavanca “L” depois que a folha do portão
tiver chegado no batente do stop de parada central “FA” (fig.8). Deste
modo, garante-se o apoio da folha do portão ao stop de parada central “FA”
que, se completo de tampa de borracha, evita também os ruídos de
batidas. Quando na regulagem do stop fim de curso “VRC” a medida “Z”
(fig.8) resultasse maior de 18¸20mm, aconselha-se girar o stop conforme
indicado na fig.13. Em ABERTURA (fig.11). O parafuso de regulagem do
fim de curso “VRO”, deve interceptar a alavanca “L” depois que a folha do
portão tiver chegado no batente do stop de parada de abertura “FA”
(fig.8). o Terminada a regulagem, bloquear a contraporca dos parafusos
de regulagem de fim de curso “VRO” e o parafuso que bloqueia o pino de
regulagem do fim de curso “VRC”.  Repetir as mesmas operações também
para o segundo atuador.

9) REGULAGEM DO TORQUE DO MOTOR
ATENÇÃO! Se for utilizada uma central de controle modelo ARIES com
torque regula-do em “F4” (torque máximo), são obrigatórios os stops de
parada de piso “FA” tanto em abertura quanto em fechamento. A regulagem
do torque do motor (anti-amassamento), é feita na central de comando.
Ver o manual de instruções da central de comando. O esquema de
conexão do motor está indicado nas instruções de uso da relativa central
de comando. A regulagem deve ser calibrada para a mínima força necessária
para efectuar o curso de abertura e fechamento completo e, todavia, dentro
dos limites previstos pelas normas vigentes.
ATENÇÃO! Uma regulagem excessiva do torque, pode comprometer a
segurança anti-esmagamento. Ao contrário, uma regulagem insuficiente
do torque, pode não garantir um curso de abertura e fechamento correcto.

10) MANOBRA DE EMERGÊNCIA
Efetua-se o desbloqueio de emergência, atuando com a chave específica
em dotação, sobre o conjunto de desbloqueio localizado sob o portão na
parte saliente da alavancaeixo. Para desbloquear, introduzir a chave no
triângulo de desbloqueio e girar a mesma em direção da indicação de
cadeado aberto por aproximadamente 90° (fig.14). Se a folha do portão for
dotada de fechadura eléctrica, desbloquear também a fechadura eléctrica.
Empurrar manualmente a folha do portão para abrir/fechar o mesmo. Para
retornar à operação motorizada, reposicionar o portão alinhado com a
alavanca que tem o conjunto de bloqueio e girar a chave em direção da
indicação do cadeado fechado (fig.14) tendo o cuidado de verificar a
ocorrência do engate da folha do portão. Repor a chave de desbloqueio da
folha do portão (e da fechadura eléctrica se presente) em local conhecido
aos usuários.

11) VERIFICAÇÃO DA AUTOMATIZAÇÃO
Antes de tornar definitivamente operativa a automatização, controlar
escrupulosamente os itens a seguir:
• Verificar que todos os componentes estejam perfeitamente fixados.
• Controlar o correcto funcionamento de todos os dispositivos de segurança

(fotocélulas, superfícies sensíveis, etc.).
• Verificar o comando da manobra de emergência.
• Verificar a operação de abertura e fechamento com os dispositivos de

comando aplicados.

MANUAL PARA A INSTALAÇÃOPORTUGUÊS
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MANUAL PARA A INSTALAÇÃO PORTUGUÊS

• Verificar a lógica electrônica de funcionamento normal ou personalizada.

12) USO DA AUTOMATIZAÇÃO
Já que a automatização pode ser comandada a distância por meio de um
controle remoto ou botão de Start, e conseqüentemente não visualmente,
é indispensável verificar freqüentemente a perfeita eficiência de todos os
dispositivos de segurança. Em caso de qualquer anomalia de
funcionamento, intervir rapidamente valendo-se de pessoal qualificado.
Recomenda-se manter as crianças a uma distância segura do raio de ação
da automatização.

13) COMANDO
A utilização da automatização permite a abertura e o fechamento do portão
em modo motorizado. O comando pode ser tipos diferentes (manual, com
controle remoto, controle acessos com cartão magnético, etc.) dependendo
das necessidades e características da instalação. Para os diversos sistemas
de comando, ver as relativas instruções. Os usuários da automatização
devem ser instruídos ao comando e ao uso.

14) MANUTENÇÃO
Para qualquer manutenção, desligar a alimentação eléctrica do sistema.
• Verificar periodicamente o bom estado das dobradiças e sua lubrificação.
• Após 80000 manobras e, todavia após 5 anos de vida, substituir o

mancal B (fig.9) tendo o cuidado de limpar cuidadosamente o local e
substituir a graxa velha.

• Executar periodicamente a limpeza das partes óticas da fotocélula.
• Solicitar a pessoal qualificado (instalador) que verifique a correcta

regulagem da embraiagem eléctrica.
• Se o cabo de alimentação apresentar danos, esse deve ser substituído

pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica, ou seja
como for por uma pessoa com qualificação semelhante, de modo a
evitar todos os riscos.

• Em caso de qualquer anomalia de funcionamento não solucionada, tirar
a ali-mentação eléctrica do sistema e solicitar a presença de pessoal
qualificado (instalador). Durante o período fora de serviço, ativar o
desbloqueio manual para permitir a abertura e o fechamento manuais.

15) RUIDO
O ruido aéreo produzido pelo motoredutor em condições normais de
utilização é constante e não supera 70dB(A).

16) DEMOLIÇÃO
A eliminação dos materiais deve ser feita respeitando-se as normas
vigentes. Em caso de demolição da automatização não existem perigos
particulares ou riscos derivantes da própria automatização.
É oportuno, no caso da recuperação dos materiais, que os mesmos sejam
separados por tipologia (partes eléctricas, cobre, alumínio,plástico, etc.).

17) DESMANTELAMENTO
Caso a automatização seja desmontada para ser remontada em seguida
num outro sítio, é necessário:
• Interromper alimentação e desligar todo o sistema eléctrico.
• Desmontar o motoredutor da base de fixação.
• Desmontar o quadro de comando se separado e todos os componentes

da instalação.
• Caso alguns componentes não possam ser removidos ou estejam

danificados, efectuar a substituição dos mesmos.

18) MAU FUNCIONAMENTO: CAUSAS E SOLUÇÕES
Em caso de qualquer anomalia de funcionamento não solucionada, inter-
romper a alimentação do sistema e solicitar a presença de pessoal
qualificado (instaladores). Durante o período for a de serviço, ativar o
desbloqueio manual para consentir a abertura e fechamento manuais.
Neste período, para manter o bloqueio quando fechado, mantêlo trancado
por meio de corrente e cadeado.

18.1) O portão não abre. O motor não gira
a) Verificar que as fotocélulas ou superfícies sensíveis não estejam sujas

ou impregnadas, ou não alinhadas. Proceder de conseqüência.
b) Verificar que a aparelhagem electrônica esteja devidamente

alimentada.Verificar a integridade do fusíveis.
c) Verificar o funcionamento correcto de cada dispositivo.
d) Se a central de comando não funciona, substituíla.

Caso as condições acima citadas não dêem êxito positivo, contactar um
centro de assistência autorizado.

Se o cabo de alimentação apresentar danos, esse deve ser substituído
pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou de
qualquer maneira por uma pessoa com qualificação semelhante, de
modo a prevenir todos os riscos.

18.2) O portão não abre
O atuador vibra mas não ocorre movimento.
a) Verificar que o condensador esteja ligado aos bornes de marcha do motor.
b) Verificar que o fio comum (fio azul celeste) esteja ligado corretamente.
c) Desligar e religar o sistema. O primeiro comando de start deve abrirse.

Caso o atuador tenda a fechar, inverter as respectivas ligações de
marcha do atuador.

d) Ajudar manualmente a abertura da folha do portão. Se esta se abre,
controlar onde estão os problemas mecânicos na mesma.
Caso as condições acima citadas não dêem êxito positivo, aumentar o
torque na central de comando e eventualmente contactar um centro de
assistência autorizado.

ADVERTÊNCIAS! O bom funcionamento do atuador é garantido apenas
se forem respeitados os dados indicados neste manual. A empresa
não responde dos danos causados pela inobservância das normas de
instalação e das indicações presentes neste manual.

As descrições e as ilustrações do presente manual não são vinculantes.
Ao deixar inalteradas as características essenciais do produto, a
Empresa reserva-se o direito de executar a qualquer instante as
modificações que achar convenientes para melhorar técnica,
construtiva e comercialmente o produto, sem comprometer-se a
atualizar a presente publicação.
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