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1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MODELO
Alimentação

Tempo de abertura

Tempo de abertura e retenção

Temperatura

VELOCE

200V ~240V

3 ~ 7 segundos / 90°

1 ~30 segundos

Nível de proteção IP12D

Peso do produto 6,5 Kg

Volume do produto 515 x 95 x 90 mm

-20°C ~ 55°C

Alcance ideal

Limite de alcance

1.1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

N°

01

02

03

04

NOME QUANTIDADE

Automatizador

Braço de abertura interna

Kit de Parafusos para Fixação

Controle Remoto 433 Mhz 

1

1

1

2

* PRODUTOS VENDIDOS SEPARADAMENTE: 1. BRAÇO PARA ABERTURA EXTERNA -  2. RADAR FOTOELÉTRICO  

mm = Largura da porta

kg = Peso da porta



2. DESCRIÇÃO DOS ACESSÓRIOS

Entrada do cabo de alimentação

Piso

Entrada para acessórios

Carenagem de Proteção

Conexão de energia
200 ~ 240V Motor DC

Controlador do
microcomputador

Tranformador 24VEixo de saída
Dispositivo de condução

Braço de abertura externa (Acessório)
Braço de abertura interna
( Acompanha o produto)



3. INSTALAÇÃO MECÂNICA

3.1 Exemplo de instalação

. Montagem do braço de abertura interna: Adequado para abertura da porta para dentro 
(sistema de acionamento interno) 

. Instalação do braço de abertura externa: Adequado para abertura da porta para fora 
(sistema de acionamento interno)

3.2 Instalação da placa base

Montagem de braço de abertura interna

Entrada para
acessórios
Ø 20mm

Entrada de 
alimentação
Ø 20mm

A base é fixada na estrutura acima
da porta com 8 parafusos de cabeça
chata M6x15

Entrada de 
alimentação
Ø 20mm

Entrada para
acessórios
Ø 20mm

Instalação no lado direito da porta automática

A base é fixada na estrutura acima
da porta com 8 parafusos de cabeça
chata M6x15

Instalação no lado esquerdo da porta automática

Alinhar a placa
com a dobradiça

Alinhar a placa
com a dobradiça



Montagem de braço de abertura externa

Entrada para
acessórios
Ø 20mm

Entrada de 
alimentação
Ø 20mm

Entrada de 
alimentação
Ø 20mm

Entrada para
acessórios
Ø 20mm

Instalação no lado direito da porta automática

Instalação no lado esquerdo da porta automática

3.3 Montagem do braço de abertura interna

O motor Veloce trabalha com final de curso digital, de forma que a limitação de movimento
é feita pelo batente da porta no fechamento e pelo ‘stop’ do braço na abertura.  

‘stop’ de fim
de curso

Mova o bloco de limite para ajustar o 
ângulo de abertura (o bloco de limite de 
tempo esquerdo está no lado esquerdo).

Ajuste o ‘stop’ para o ângulo de abertura
que deseja. 

Na instalação esquerda, o ‘stop’ ficará do
lado direito do braço.

Instalação no lado direito da porta automática



3.4 Instalação do braço abertura externa

Parafuso
Parafuso

De acordo com as diferentes profundidades L da moldura da porta, o comprimento do braço de 
abertura externa pode ser ajustado afrouxando três parafusos de fixação, de modo que o ângulo 
entre o braço e o corpo da porta seja de 90 graus, conforme mostrado na figura.

Instalação no lado direito 
da porta automática

‘stop’ de fim
de curso

Ajuste o ‘stop’ de fim de curso
de acordo com o ângulo de
abertura da porta.



3.5 Instalação do dispositivo de condução

Instalação do sistema de acionamento
conforme mostrada nas ilustrações.

Encaixe o dispositivo de cima para
baixo na placa base, fixando-o com
os 8 (oitos) parafusos de junção da
base com o motor.

Parafuso

3.6 Instalação da carenagem

Para abrir a carenagem utilize uma chave de fenda
fina, fazendo uma alavanca de dentro para fora, 
conforme imagem. 



3.7 Sistema de acionamento e conexão do braço de abertura interna

3.8 Sistema de acionamento e conexão do braço de abertura externa

VELOCE



Cabo de alimentação externo 220V

CentralConexão do cabo 
de força

Motor, conexão 
do transformador

Caixa de
fusível

Transformador 

Fio de oito núcleos 
do motor

Central

Já saem conectados de fábrica

4. CONEXÃO ELÉTRICA

+12V
0

COM

Abra a porta para colisão / partida
À prova de colisões ao fechar a porta

Sinal do guarda de entrada

Fonte de alimentação 12V
GND
Fotocélula

Botoeira

Guarda de Entrada

Fechadura elétrica + 

Fonte de alimentação de emergência+

COM

Bloqueio de porta dupla (dentro/in)

COM
Bloqueio de porta dupla (fora/out)

Entrada para fechadura Bloqueio de controle remoto

Fechadura elétrica + 

Fonte de alimentação 
de emergência+
COM

K1: Sentido de abertura direito/esquerdo
K2: Definir como motor principal
K3: Braço de ab. externa / ab. interna
K4: Bloquear ao forçar para a porta



Sincronização de porta dupla

Central da porta A Central da porta B

Bloqueio de porta dupla

Sensor, controle de acesso e conexão do controlador de porta ativo

Central da porta A Central da porta B

Atenção: Quando duas portas compartilham um sensor diferente da mesma fonte, a porta 
dupla pode abrir normalmente. Neste ponto, mude as duas linhas de sinal do sensor em 
um dos controles para restaurar a operação normal.

5. AJUSTE DE PARÂMETRO

Gire no sentido horário para aumentara velocidade e no sentido anti-horário 
para diminuir 

1 . Programar

2. Velocidade de abertura

3. Rampa de abertura Controlar a redução de velocidade ao final da abertura

4. Velocidade de fechamento
Gire no sentido horário para aumentara velocidade e no sentido anti-horário 
para diminuir 

5. Rama de fechamento Controla a redução da velocidade ao final do fechamento

6. Pausa com porta aberta Ajuste de fechamento automático. O tempo aumenta ao girar no sentido horário

Usado para cadastramento do controle remoto

Configuração dos DIP SWICH: Após ajustar o DIP, desligue e ligue a central para confirmar.



Programar controle remoto

. K1: Ao ligar a central o primeiro movimento da parte deve ser no sentido de fechamento, 
forçando no batente. Caso ocorra o contrário, mova o DIP K1 e confirme desligando e ligando 
a central.
. K2: Define o motor com principal quando já sincronizado com a porta dupla.
. K3: Ajuste a força para o braço de abertura externa e interna.
. K4: Travamento da porta ao puxar ou empurrar/ liberar a porta para puxar ou empurrar.

Descrição da central e funcionamento do controle
 
1. Aperte o botão PROGRAMAR da central e soará um ‘bip’;
2. Pressione o botão ‘   ‘ do controle remoto logo em seguida, e será dado um sinal sonoro 
indicado a gravação bem sucedida. Ao usar o controle sempre emitirá um bip;
3. APAGAR CONTROLES: Pressione e segure o botão programar até que seja emitido um sinal 
sonoro. Depois disso, todos os controles estarão apagados.
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