
CM FFFA CM

Led Verde - FA 
(Fim de Curso Aberto)

Led Vermelho - FF 
(Fim de Curso Fechado)

05 - Botoeira externa / sinaleira / Luz de garagem 

Luz de garagem/Sinaleira

Saída 12Vcc
12Vcc

FREIO - Ajuste de níveis  
A central possui 5 níveis de freio eletrônico.
Pressione e solte o botão AJUSTE, com intervalos menores de 
1seg. de acordo com o nível desejado.

Nível 1 =            25% de freio - Pressione 1 vez
Nível 2 =            50% de freio - Pressione 2 vezes
Nível 3 =            75% de freio - Pressione 3 vezes
Nível 4 =            100% de freio - Pressione 4 vezes
Nível 5 =            sem freio - Pressione 5 vezes

OBS.: Ao termino de cada ajuste espere 2seg. e o LED ST 
piscará indicado em que nível está programado.

- Fonte automática 90V - 240V ~ ac
- Fim de curso Red Switch
- Memória interna para 30 botões
- Sistema de recepção HCS, anti-clonagem
- Frequência de recepção 433 Mhz

- Função residencial e predial
- Fechamento automático regulável (Pausa)
- Partida suave
- Parada suave programável

- Botoeira
- Embreagem eletrônica regulável
- Apaga botão invidual da chave de acesso
- Saída para sinaleira 

- Entrada para fotocélula FS
- Saída fechadura (FHC)
- Saída para luz de garagem
- Freio eletrônico programável

SIN -  Sinaleira
consiste em interligar uma sinaleira 
com a central do portão utilizando 
os bornes SIN - GND e 12Vcc. 

Saída SIN - Luz de garagem.
para interligar placa acessório LUZ 
de Garagem, utilize os bornes 
SIN - GND e 12Vcc.

BOT/GND
• A Botoeira consiste em instalar um botão de pulso (tipo 
campainha) no borne (BOT) da central ou interligar uma 
Receptora.
“A Botoeira é utilizada para acionamento manual em guaritas, 
acionamento pelo interfone ou eventual necessidade de 
acionamento á distância por botão externo.”

Saída  GND - 12V
Sáida para alimentação das placas 
acessórios ROSSI, placa luz de 
garagem, p laca dr iver,  p laca 
fechadura, Fotocélula SIA 30.

Saída FCH - Fechadura
para interligar placa acessório 
fechadura, é obrigatório habilitar o  
Dip 2

N/F - Entrada 90-240V~ ac
Fonte automática
Entrada de tensão já interceptada 
por um disjuntor bipolar de 10A ou, e 
providenciar o aterramento 
do equipamento.

CAP- Capacitor de Partida
Capacitor de acordo com a potência 
do motor verifique na etiqueta do 
motor,  os  f ios  não possuem 
polaridade. 

Fins de curso - CM-FA-FF
Escolha aleatoriamente uma ponta de fio de cada 
reed e una formando o comum;
As outras duas que serão FF (fechado) e FA 
(aberto), Conecte os fios nos bornes indicando FF, 
FA e CM (comum);
‘’Observar a posição dos fins de curso no acionador 
de maneira que ao portão fechado, acende o led FF 
vermelho e quando aberto o led verde FA acesso’’.
Fins de curso ESPECIAL  - FF - FA
Habilitar  -  pressione  -  8 vezes
Desabilitar  -  pressione  -  9 vezes



1234

01

Pino de encaixe da central

03

Central fixada com parafuso

02

Furo de fixação da central

04

Pontos de passagem de fios
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• 1 - Parada suave
Diminui a velocidade do portão pouco antes de chegar ao fim de curso, com dois níveis de 
intensidade, portão leve ou pesado. 
para habilitar coloque o DIP 1 em ON e aperte o botão AJUSTE
(6 vezes -portão leve) ou (7 vezes para voltar ao nível norma).
Obs: sai de fábrica no nível 7.
• 2 - Fechadura
A programação fechadura quando habilitada faz com que a central, após receber um 
comando de abertura, primeiramente mande um pulso para abrir a fechadura e logo após 
alguns segundos começa abrir o portão.

• 3 - Fechamento automático (pausa)
coloque a chave da pausa na posição ON e dê o comando de abertura. Ao atingir o fim de 
curso aberto (FA ) o led ST começará a piscar em intervalos de 1 segundo, deixe 
transcorrer o tempo desejado para o valor de pausa e dê o comando novamente. Cada 
piscada indica 1 segundo decorrido até 12h  (Ex.: Se o led piscar 20 vezes, significa que o 
tempo de pausa será de 20 segundos. Após realizada esta operação, a pausa estará 
programada, toda abertura que ocorrer e decorrer no tempo programado será fechado 
automaticamente o portão.) 
 Para desabilitar esse recurso, basta colocar a chave da pausa na posição OFF. No 
próximo comando a pausa será desabilitada. (para este tipo de configuração, é de extrema 
importância, para a segurança do usuário, utilizar sensores de barreira ‘SIA 30' .)
• 4 -  Predial
Predial -  coloque a chave da pausa na posição ON - Todo comando abre o portão, que só 
fecha por fechamento automático, o qual só irá parar no fim de curso aberto, se houver 
outro comando durante a abertura, a central ignorará. Após o portão chegar ao fim de curso 
aberto será iniciado a contagem de tempo de fechamento automático, o portão só irá 
fechar após decorrido o tempo programado. Se houver comando do controle remoto ou de 
botoeira, será zerado o tempo, iniciando a contagem novamente. Se o portão estiver 
fechando, qualquer comando fará o portão para e torna abrir. (Obs.: No modo predial o 
fechamento automático é habilitado automáticamente, basta regular o tempo no 1º 
comando.)  Residencial - Aceita todos os comandos do controle e botoeira (1º - comando 
abre, 2º - para, 3º - fecha 

SIA 30FS.

-  ligar o comum da

   alimentação do transmissor

   fotocélula no borne TX- 
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