
Cuidados na Instalação

Garantia

C.A. Produtos Eletrônicos Ltda garante este produto contra defeitos de
fabricação por 1 ano.

Exclui da garantia danos causados por:
-Descargas atmosféricas;
-Instalação inadequada;
-Substituição de peças ou partes por pessoal não qualificado;
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Principais Características
1.Memorização automática do tempo de abertura / fechamento.

2.Entrada para fotocélula.

3.Embreagem eletrônica ajustável por trimpot.

4.Freio eletrônico de parada ajustável por trimpot.

5.Função de Pausa ajustável de 10s a 2 minutos.

7.Função parada suave ajustável por trimpot.

6. Led’s indicadores de sensores de fim de curso e recepção de dados.

7.Acionamento do motor por Rele + Triac.

8.Alimentação da placa 110V ou 220V.

9. Receptor de RF 433,92Mhz Code Learn (HT6P20) e Rolling Code
(HCS201) com capacidade para 100 controles incorporado na placa.

10. Capacidade para 100 TX independente da quantidade de botões.Modelo PCR-55
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1- Antes de ligar a placa verifique a tensão da rede e do motor, e
selecione no jumper da placa a tensão adequada.

2- Fixe bem a placa com os 4 parafusos no motor a fim de evitar vibrações
que podem danificar a placa.

3- Verifique o estados dos sensores de fim de curso bem como se os imãs
estão bem fixados, na placa os led’s FCAe FCF indicam o funcionamento dos
sensores.

4- Ligue os fios da rede por último, evitando o ris o de choque elétrico ec
curto circuito acidental que pode danificar a placa e o motor.-

Problemas neste capacitor
causam perda de força do motor

A função destes sensores é detectar quando o portão chega ao final de seu
percurso de aberto ou fechado. Basicamente são compostos em duas partes: o
sensor eletrônico que vai ligado a placa conforme desenho acima e é fixado no
corpo do motor, e os imãs que são colocados um em cada extremidade do portão
conforme desenho abaixo.

Observe que a ligação dos sensores deve ser respeitada conforme a
disposição dos sensores em relação a direção de fechamento do portão conforme
desenho abaixo.



Ajustes dos Trimpots

Quanto maior o ajuste do trimpot maior a força
do portão.

EMBREAGEM

Controle remotoLed’s de fim de curso
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RAMPA

Quanto o trimpot estiver no mínimo a função
rampa fica adesativad .

A função da rampa é reduzir a velocidade do motor quando este estiver
próximo de atingir o fechamento ou abertura total proporcionado assim uma
parada suave ao final do percurso.

Esta função só funciona após a central fazer o ajuste de tempo de abertura e
fechamento.

Quanto maior o ajuste do trimpot, maior sera a distância antes de atingir a
abertura ou fechamento total em que a central vai entrar em modo parada suave.

Para ajustar faça pequenos movimentos no trimpot no sentido horário, abra e
feche o portão totalmente e observe o movimento do mesmo no final do percurso
de cada acionamento, caso o portão comece a parar antes do fechamento total
gire o trimpot no sentido anti-horário.

Após o ajuste da rampa refaça o ajuste de freio se necessário.
Fique atento quanto as condições do motor bem como as do portão para ter

um bom funcionamento de rampa:
- Capacitor ruim;
- Cremalheira solta, com dentes quebrados ou mal posicionada;
- Roldanas do portão oxidadas ou travadas;
- Portão muito pesado mesmo para movimentar com as mãos;
Todos esses problemas comprometem o funcionamento da parada suave

bem como o funcionamento como um todo.

ATempo de bertura / Fechamento

O tempo de percurso vem ajustado de fábrica para o seu tempo máximo de 1
minuto e 30 segundos, e a aste ajuste é feito autom ticamente após abertura e
fechamento completo do portão pela primeira vez.

Esta função é extremamente importante para que a função de rampa de
parada funcione adequadamente e também para evitar que o motor sofra algum
dano em caso algum dos sensores de fim de curso apresentarem algum problema.

Reset do tempo deAbertura / Fechamento

Caso precise reprogramar o tempo de abertura/fechamento siga os passos
abaixo:

1 - Desligue a placa da energia através do jumper 110V/220V.
2 - Aperte e mantenha o botão PROG pressionado.
3 - Recoloque o jumper 110V/220V na posição correta mantendo o botão

PROG pressionado.
4 -Aguarde até que o led BUS de duas piscadas rápidas para soltar o botão.
5 - Com o controle remoto abra e feche o portão totalmente para a placa

recalcular o tempo.

Os led’s o FECHADO e o ABERTO indicam quando os sensores detectam os
imãs que estão presos em cada extremidade do portão, ao instalar a placa verifique
se os sensores estão indicando a posição correta do portão, isto é, o led ABERTO
deve ficar aceso quando o portão esta aberto e o led FECHADO aceso quando o
portão estiver fechado. Caso esta indicação esteja ao contrário ou não indicando
verifique a ligação dos sensores e a posição do imã.

O led FECHADO também tem a função de indicar quando a placa esta
contanto o tempo de pausa, quando este led esta piscando indica que o sistema
esta em modo pausa e logo o portão começará a fechar automaticamente. O tempo
de pausa é determinado pela posição do trimpot PAUSA.

Este led tem diversas funções conforme descritas abaixo:
1. Quando a memória esta vazia o led BUS ficará piscando lentamente.
2. Quando a tecla PROG é pressionada o led BUS acende indicando modo

de gravação de controle.
3. Quando a tecla PROG é pressionada por mais de 6 segundos o led BUS

começa a piscar rapidamente indicando que a memória da placa foi apagada.
4. Quando a placa recebe um comando de um controle não cadastrado o led

BUS pisca rapidamente.

Programando controlesos

1. perte o Botão ‘PROG’, o led vermelho irá acender.A BUS se
2. Aperte a tecla do controle a ser programado e o led se apagar , se o led piscará

v rias vezes é porque a memória esta cheia.á
Repita os passos acima para cada tecla do controle.
O módulo tem capacidade para 0 controles independ nte da quantidade de teclas10 e

de cada controle.
Quando a memória estiver cheia não mais aceitara novos controles, casoa placa

seja necessário adicionar mais controles recomenda-se o uso de outro receptor externo
utilizando a entrada de botoeira para acionar a placa.

Limpando a memória

Para limpar a memória aperte a tecla ‘PROG’ até que o ledda placa, e segure BUS
comece a piscar, feito isto solte a tecla e o led ficar piscando indicando que a memóriaá
esta vazia.

Alcance

alcance de até 90 metros em campo aberto que pode ser reduzido emA placa tem
situações adversas como próximos a coluna de concreto, utilizado em portões feitos de
chapas fechadas, etc.

Procure manter a antena esticada e o mais longe possível do bloco do motor e
partes metálicas.

Hombrus é marca registrada de C.A. Produtos Eletrônicos Ltda
CNPJ:06.152.687/0001-67

Quanto o trimpot estiver no o freiomínimo fica
desativado.

Ajuste a intensidade do freio conforme o peso do portão.
Freio em excesso provoca solavancos durante a parada do portão, em alguns

casos poderá causar até mesmo um pequeno recuo, além de provocar o desgaste
prematuro das engrenagens.

Faça o ajuste aumentando progressivamente o trimpot.

FREIO

Quando o trimpot estiver no mínimo a função
Pausa fica desa .tivada

PAUSA

O tempo m nim possível é de 10 segundos e o máximo é de 2 minutos.í o
Coloque o trimpot na posição aproximada ao tempo desejado, abra o portão

até o fim e aguarde que o mesmo se feche sozinho, reajuste o trimpot se
necessário.

Observe que o led FECHADO/PAUSA ficará piscando, indicando contagem
de tempo para o fechamento do portão.

Para que a PAUSA funcione corretamente o sensor de fim de curso FCA
deve permanecer fechado, caso contrário a placa entenderá que o portão foi
movido manualmente da posição deABERTO e a função pausa deixara de atuar.


