
 O tempo de abertura poderá variar de acordo com a dimensão de cada portão
 e configurações da central de comando.

Central Flex 4.0 ou Superior



recomenda-se





Velocidade (m/seg): 13 segundos

Trino BV3 Speed
Ciclo/Hora: 30
Peso do Portão: até 450(kg)
Potência do Motor (cv): 1/3HP
Velocidade (m/seg): 9 segundos 

Trino BV4 
Ciclo/Hora: 20
Peso do Portão: até 300(kg)
Potência do Motor (cv): 1/4HP
Velocidade (m/seg): 13 segundos 

Trino BV4 Speed 
Ciclo/Hora: 20
Peso do Portão: até 250(kg)
Potência do Motor (cv): 1/4HP
Velocidade (m/seg): 9 segundos 

Peso do Portão: até 500(kg)









1. Parafuso M6x20

2. Arruela M6

3. Mancal - Inferior

4. Suporte da Bucha

5. Bucha de Nylon

MONTAGEM DO SUPORTE
DE AUTOMATIZADOR

BASCULANTES





Importante:
Tenha Certeza que o Led FA está aceso com o portão totalmente aberto, e o FF quando o portão
estiver totalmente fechado.
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SAÍDA IGUAL SINALEIRA E TRAVA

- Instalando a Central Flex





desativar a rampa, de um toque no botão (+) do recurso RAMPA (veja se o led pisca para confirmar que o botão foi pressionado 
corretamente). Neste caso estará selecionado o primeiro tipo de rampa. Outro toque no botão (+) e você selecionará o 
segundo tipo de rampa e assim por diante, até o valor máximo de 8. Quanto maior o número, mais suave será a parada. 

ALTERANDO O PONTO DE PARADA: 
Após a programação de abertura e fechamento, a central entenderá que deve-se fazer a parada suave aproximadamente 2 
segundos antes de atingir o sensor de fim de curso. É possível, entretanto, alterar este ponto de parada de forma diferente na 
abertura e no fechamento. Para isso, escolha o tipo de parada suave e depois refaça a programação do tempo de abertura e 
fechamento. DURANTE a movimentação do motor na programação (o led PROG estará piscando), pressione o solte a chave 
PROG exatamente no ponto em que se deseja começar a parada suave. Após a programação, o portão começará a fazer a 
parada suave no ponto em que a chave PROG foi pressionada. 

FREIO: 
Existem 10 níveis de freio que podem ser escolhidos pelas chaves (+) e (-) do recurso FREIO. O freio trava o motor por um 
curto espaço de tempo, quando o portão é parado pelo fim de curso ou comando externo. É usado principalmente para tirar a 
inércia em portões deslizantes que não conseguem parar sobre o fim de curso porque se movimentam um pouco após a central 
desligar o motor. Quando colocado no mínimo, esse recurso é desativado. O recurso vem desativado de fábrica. 

PAUSA: 
O tempo de pausa e o tempo em que o portão permanece completamente aberto antes de fechar de forma automática. A cada 
toque na chave (+) do recurso PAUSA, acrescenta-se 5 segundos no tempo de pausa, podendo-se chegar a um tempo máximo 
de 21 minutos (255 toques ou pressiona-se o botão (+) por mais de dois segundos). Para desativar o recurso e zerar esse 
tempo, pressione a chave (-) do recurso pausa por mais de 2 segundos. Se houver uma passagem pela foto célula, o tempo de 
pausa será recarregado e passará a contar a partir da liberação da mesma. O recurso vem desativado de fábrica. 

EMBREAGEM: 
A embreagem e a quantidade de energia elétrica fornecida ao motor. Ao diminuir a embreagem o motor fica mais fraco e menos 
perigoso, caso uma pessoa ou animal entre na frente do portão. A embreagem pode ser regulada com o portão em movimento, 
pressionando-se as chaves (+) e (-) do recurso EMBREAGEM. Deve ser tão baixa quanto possível, e ainda permitir que o portão 
se mova normalmente. Ao pressionar o botão (+) deste recurso por mais de dois segundos temos a máxima força no motor. 
Este recurso sai de fábrica com o valor máximo. 

OUTROS RECURSOS DE RAMPA: 
Além do recurso de parada suave ativado quando o portão chega próximo ao final de curso, a central possui ainda dois recursos 
úteis para a preservação do conjunto mecânico do automatizados. 

RAMPA INICIO (Rev3 ou superior):
 prove uma rampa de aceleração no início de movimento do motor. Quando habilitado, a central entrega, no momento de ligar 
o motor, energia de forma gradual para que não haja trancos na partida. Quando desabilitado, o motor parte com força 
máxima. Desabilite o recurso caso o automatizador não tenha força suficiente para partir o motor de forma gradual. Para 
habilitar este recurso, retire  a alimentação da central e segure botão programar assim que fizer a retirada. Mantenha o botão 
programar pressionado e faça a realimentarão da central, depois disso o led de programação piscará duas vezes indicando que 
o recurso foi habilitado. Para desabilitar repita o procedimento (por padrão o automatizador sai de fábrica com o recurso 
desabilitado).

RAMPA MEIO: 
ao habilitar este recurso, um comando de botoeira ou controle remoto com o portão em movimento faz com que o portão 
execute a parada suave configurada da mesma maneira que ocorre quando o portão estiver próximo ao final de curso. O 
mesmo não ocorre com um comando vindo da fotocélula, que obrigatoriamente faz uma parada instantânea no automatizador. 

RELÉ AUXILIAR (PLACA ACIONADORA):
O relé auxiliar é um acessório opcional vendido separadamente para melhorar a automação do produto. Pode-se usá-lo para 
acender uma luz de garagem, uma sinaleira, uma trava elétrica dentre outros. Conecte no conector "TRAVA", "LUZ GARAGEM" 
ou "SINALEIRA", colocando o cabo vermelho no pino 1 do conector. 

SINALEIRA: O relé ficara ativado o tempo todo e somente desativará quando o portão acabar de fechar. Ficará desligado com 
o portão parado e fechado. 
LUZ GARAGEM: O relé ficará ativado o tempo todo e desativará somente 2 minutos depois do portão fechar completamente. 
Depois ficará desligado com o portão parado e completamente fechado.
 TRAVA: O relé ativará na abertura do portão durante dois segundos depois que um comando for dado e ele estiver 
completamente fechado. Quando ele estiver configurado neste modo, a central atrasa a abertura do portão em 1 s, para dar 
tempo de destravar a trava elétrica. No fechamento, 2 segundos antes de chegar ao sensor de fim de curso, a trava é 
novamente acionada e desliga após chegar ao sensor. 

PLACA ACIONADORA Aconselha-se o uso da placa acionadora na instalação de travas eletromagnéticas, fechaduras e 
outros dispositivos de fechamento. 


