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

AUTOMATIZADOR 
INTELIGENTE  IZZY
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Central Izzy 1.0 OU SUPERIOR
(SOFTWARE INOVADOR COM NOVAS FACILIDADES) 









O Automatizador  Izzy é compatível com vários assistentes de voz disponíveis, como Alexa, Google 
Assistente e Siri;

O izzy também é compatível com o Apple Watch;

1 - O produto deverá ser instalado onde há bom sinal WiFi. ( Requer rede WiFi 2,4Ghz ).

3 - Faça seu cadastro utilizando seu email;
4 - Na página inicial clique no botão “+” conforme demonstrado na Figura 1;
5 - Procure o ícone do produto Automatizador Izzy WiFi Figura 2;

2 – Faça o download do aplicativo AGL Home na plataforma de aplicativos de seu smartphone;

6 - Siga os passos indicados no aplicativo para configuração do produto na rede WiFi Figura 3;

Com o Izzy você pode fazer automações e criar rotinas com outros produtos da linha AGL Home.

Configuração pelo aplicativo AGL Home

Figura 01 Figura 02 Figura 03



Como fazer: OKClique na posição desejada, aperte , e 
logo em seguida pressione o botão do controle a ser 
configurado. (O controle precisa estar próximo ao motor).

Configuração pelo aplicativo 

5- Rampa de desaceleração: nessa opção é possível 
configurar o tempo de mudança da velocidade normal para a velocidade de parada suave. Nos casos em 
que há um tranco na redução de velocidade, utilize uma rampa de desaceleração menor.

OBS: O último controle gravado que foi utilizado para o 
acionamento sempre irá aparecer nesta opção, para 
facilitar a identificação do último usuário que acionou a 
automatizador pelo controle remoto.

3- Quantidade de controles gravados: nessa opção 
você pode ver a quantidade total de botões gravados na 
memória da placa;

4- Fechamento automático: este recurso serve para 
fazer o fechamento automático do portão após o tempo 
configurado. Sempre que o imã reconhecer o sensor de 
abertura “FA”, será iniciada a contagem de fechamento 
automático;

6- Embreagem: aqui é possível fazer o ajuste de força que o motor irá empregar para mover o portão. O 
ideal é usar a quantidade de forma mínima que consiga mover o portão para que o sistema anti-
aprisionamento funcione de forma efetiva.

Para apagar apenas uma posição: Basta selecionar o 
número desejado e apertar o botão para confirmar.

1- Gravar controle na posição número: nessa opção 
você pode adicionar controles na memória da placa. Você 
poderá escolher um número aleatório para gravar a 
posição do controle ou então deixar que o próprio 
aplicativo posicione de forma automática a posição do 
botão gravado, sempre lembrando que caso não seja 
selecionada a posição desejada, o botão será gravado de 
forma sequencial. Isso facilita o cadastro de vários 
controles rapidamente.

Dica: Salve em um bloco de notas ou em uma planilha o 
nome do usuário que irá receber o controle, para facilitar 
caso seja necessário apagar aquele controle gravado;

2- Apagar controle & número do controle: nessa 
opção você pode apagar apenas um único botão por vez 
ou então apagar todos eles de forma conjunta.

Para apagar todas as posições:  0 Selecione o número
na opção de apagar controles e confirme, assim todos os 
controles gravados até a presente data serão apagados da 
memória, entrando novamente na escala de número 0.

9- Redução A: nessa opção é configurado o tamanho da parada suave que o portão fará antes de chegar  
no sensor de abertura FA.

7- Freio: emprega uma pequena reversão na rotação do motor para que ele pare exatamente no nível do 
sensor de fim de curso, mantendo o led FF aceso com o portão totalmente fechado e o led FA aceso com o 
portão totalmente aberto. Caso o freio seja configurado além da necessidade, o portão irá chegar no sensor 
e voltar, ficando um pouco aberto.

10- Fechadura & trava: (é necessá ” o rio o uso da placa opcional chamada de “Placa Acionadora , a qual nã
está incluída no produto.)

11- Encoder (anti-aprisionamento): todos os motores IZZY possuem encoder, com este recurso ativado 

Sempre que for iniciada a abertura do portão, o relé da placa acionadora  ativado para a abertura da será
fechadura/trava. Após um segundo o motor será ativado;

8- Redução F: nessa opção é configurado o tamanho da parada suave que o portão fará antes de chegar 
no sensor de fechamento FF.



na central o sistema anti-aprisionamento atuará, fazendo com que o portão pare durante seu fechamento e 
abra novamente sempre que se deparar com algum obstáculo em seu curso, atingindo assim o status de 
aberto até um novo acionamento.

13- Reconhecimento percurso: sempre que finalizar a instalação do produto, deve-se realizar o 
procedimento de configuração do percurso, para que ele realize as paradas suaves e tenha parâmetros 
precisos de fechamento e abertura.
Somente ative essa opção quando o portão estiver totalmente fechado ou totalmente aberto, com o led de 
fim de curso indicando FA ou FF.

12- Função predial: com esta facilidade habilitada, o o somente fechará por meio da função   portã
“FECHAMENTO AUTOMÁTICO”, pois ela permite acionamentos de controles ou aplicativo apenas na 
abertura, impedindo assim que o portão feche em algum obstáculo que esteja passando no local.

A função bluetooth do produto é ativada automaticamente quando a internet fica offline por mais de 2 
minutos. Dessa forma, mesmo sem internet você pode controlar o dispositivo desde que esteja próximo a 
ele.

O aplicativo AGL também envia notificações e avisos de advertência. Exemplos :

9 - Problema com sensor portão, verificar fim de curso de fechamento.

3 - Portão fechado;

5 - Todos controles remotos foram apagados com sucesso;

2 - Portão aberto;

8 - Problema com sensor portão, verificar fim de curso de abertura;

7 - Anti-aprisionamento ativado, verifique se seu portão não bateu em algum objeto ou se não há nada 
obstruindo seu trilho;

4 - Acionado pela botoeira;

6 - Sensor de barreiras ativado, algum objeto passou pelo trajeto do seu portão, fique atento;

1 - Conectado na rede elétrica;

Tela para ativar/desativar
notificações push

Tela de notificações push



Características:
• Memória interna;

• Fusível de proteção de 5A; 

• Capacidade de memória de 1024 controles;
• Receptor digital, não perde a calibração de frequência dos 433,92Mh;z
• Rampa de partida e de chegada;

• Capacidade para motores de ate 1/2CV em 220V ou 1/3CV em 127V;
• Fusível de ação rápida de 5A, NCT e Varistor;
• Aprendizado de percurso com ou sem encoder; 
• Led que indica controle pressionado e encoder funcionando;
• Entrada para fotocélula;
• Saída para fechadura;
• Saída para luz de garagem; 
• Saída para sinaleira;
• Sistema de anti aprisionamento por encoder;
• Proteção nas entradas de fim de curso e botoeira: menor risco de queima do microcontrolador;
• Freio (DC) do motor nas paradas: evita passar do fim de curso (inércia do portão);
• Se estiver com o módulo wifi/bluetooth, toda a configuração e operação poderá ser feita pelo smartphone.

Instalando a Central Izzy 1.0 OU SUPERIOR
(SOFTWARE INOVADOR COM NOVAS FACILIDADES) 



·Solte a tecla PROG

·Após 5 segundos começa a piscar lento

•Para motores da linha rápida soft/speed faça o reset com o DIP 3 em on. Ele fará o primeiro trajeto lento.

Observações:
- O aprendizado de percurso também será apagado

IMPORTANTE: Quando o LED estiver piscando rápido, para cancelar a operação, continue segurando a tecla 
PROGRAMAR até que o LED pare de piscar, em seguida solte a tecla PROGRAMAR.

Para inibir o encoder

·Solte a tecla PROG

·O portão irá lento até o fim de curso de fechamento

·Pressione e deixe pressionada a tecla PROGRAMAR, o led para de piscar

Para habilitar o encoder 
Coloque o DIP 6 na posição ON

·Ao chegar no fim de curso de fechamento o percurso estará aprendido e as rampas de partida e parada 
suave funcionarão corretamente.

Serve para controlar a força que o motor terá para abrir ou fechar o portão, a idéia é deixar somente o 
suficiente de força

Todos os motores para portão deslizante da AGL possuem encoder, com o este recurso ativado na central o 
sistema de antiaprisionamento irá funcionar, isto é, se algum obstáculo for encontrado durante o 
fechamento o portão irá parar e abrir novamente.

·Pressione a tecla PROG até o LED começar a piscar lento (aproximadamente 5 segundos)

3-HABILITAR OU DESABILITAR O ENCODER

Para ajustar, siga os passos abaixo:

·Coloque o DIP 3 na posição ON

·Vá aumentando o trimpot de embreagem até que o portão consiga abrir e fechar sem parar no meio do 
caminho
6-FREIO

Com encoder desabilitado ( a partir da REV 4)

·Solte a tecla PROGRAMAR enquanto estiver piscando rápido

4-PROGRAMANDO O PERCURSO (PARADA SUAVE) Com encoder habilitado

Coloque o DIP 6 na posição OFF
IMPORTANTE: Durante o movimento do motor a central piscará o LED se o encoder estiver funcionando, caso 
não pisque o encoder está com defeito.

·O portão irá lento até o fim de curso de abertura

·O portão irá fazer um ciclo completo de abertura e fechamento na velocidade normal

·Pressione a tecla PROG até o LED começar a piscar lento (aproximadamente 5 segundos)

·Após 10 segundos começa a piscar rápido

abertura e com o led FF aceso no caso de fechamento.

·Coloque o trimpot de freio no mínimo

·Verifique se ao parar totalmente aberto ou fechado, se o led FA (no caso de abertura ) e FF (no caso de 
fechamento) ficam acesos

·Faça o portão abrir e fechar

para que o sistema de anti aprisionamento funcione melhor. 

IMPORTANTE: Enquanto não for configurado o percurso o portão ele fará a maior parte do percurso no 
modo lento (somente nos na linha SPEED, na linha trino, se o percurso não for configurado, ele fará o 
percurso somente no modo rápido). Para tirar a parada suave e a partida suave, executar o ítem 2 com o 
DIP 3 em OFF, com isto o motor somente rodará no modo rápido. 

·Coloque o trimpot de embreagem no mínimo

5-EMBREAGEM

·No caso de não ficar, aumente o valor do freio até conseguir a parada exata.

·Ao chegar no fim de curso de fechamento o percurso estará aprendido e as rampas de partida e parada 
suave funcionarão corretamente.

Para ajustar, siga os passos abaixo:

·Faça o portão abrir e fechar

Serve para parar o portão ao chegar no final de curso, fazendo com que ele fique exatamente com o led FA 
aceso no caso de

PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÕES BÁSICAS CENTRAL IZZY
SEM UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO

Com a central devidamente energizada, faça como segue:
·Pressione e solte o botão PROGRAMAR, o led para de piscar

1-PROGRAMANDO UM OU MAIS CONTROLES REMOTOS (Deixar pelo menos um controle 
configurado antes de prosseguir)

·Pressione e solte um botão do controle remoto 
·O botão do controle está configurado
2-APAGANDO OS CONTROLES DA MEMÓRIA E O PERCURSO (Somente se necessário)



Sempre que for iniciada uma abertura do portão, o relé será ativado, um segundo despois o motor será 
ativado e o relé será desativado 4 segundos

5-FUNÇÃO PREDIAL 

Colocar o DIP 4 na posição OFF, se existir algum tempo configurado, ele será perdido.

O relé será ativado sempre que ocorrer abertura ou fechamento do portão e desativará somente 2 minutos após 
2 minutos sem acionamento.

2-SINALEIRA (Necessário uso do opcional Placa de Acionamento, não incluso) 
O relé é ativado sempre que o motor é colocado em movimento, e para ao estar fechando e encontrar o fim de 
curso de portão fechado.(REV5 ou superior).
3-LUZ GARAGEM (Necessário uso do opcional Placa de Acionamento, não incluso)

4-TRAVA (Necessário uso do opcional Placa de Acionamento, não incluso)

após o acionamento do motor. 

pela facilidade “FECHAMENTO AUTOMÁTICO”

7-TIPO 2 PAUSA

Esta facilidade é habilitada colocado o DIP 5 na posição ON, com ela o portão somete irá abrir pelo controle 
remoto, o fechamento deverá ser feito

6-FINAL MENOR
Esta facilidade é habilitada colocado o DIP 3 na posição ON, com ela o portão irá diminuir a velocidade mais 
próximo do final de curso

Esta facilidade é habilitada colocado o DIP 2 na posição ON, utilizar somente no caso do portão dar um 
tranco na diminuição de velocidade.

(somente funciona com o ENCODER habilitado)

Este recurso serve para fazer o fechamento automático do portão após o tempo configurado, este tempo 

·Colocar o DIP 4 na posição ON
·O led começará a piscar mais rápido 
·Contar o número de piscadas, cada piscada equivale a 1 segundo

CONFIGURANDO OS RECURSOS ADICIONAIS

Para habilitar o fechamento automático

1-FECHAMENTO AUTOMÁTICO

IMPORTANTE: Se o valor de ajuste do freio estiver grande, ao chegar nos finais de recurso, o portão irá 
retornar um pouco.

·Após chegar no tempo desejado, pressionar um botão do controle que esteja configurado na central.
Para inibir o fechamento automático





AGL Motores Ltda
Rua Ferroviário Anísio Viriato nº320
Divinópolis MG Fone (37) 3215-5535

CNPJ: 21.725.948/0001-84  
sac@aglfechaduras.com.br
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