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CONCEITOS BÁSICOS SOBRE ELETRÔNICA

  TENSÃO ELÉTRICA (VOLT) E OS SEUS TIPOS (ALTERNA E CONTINUA)   
 A tensão elétrica é a diferença de quan�dade de carga elétrica entre dois pontos e pode ser 
definida como diferença de potencial (DDP) e esta pode ser con�nua ou alternada. A sua unidade de 
medida é o “V” (VOLTs) .
 Tensão alternada (AC ou CA) é encontrada nas tomadas, geralmente com tensão de 127V (110V) 
ou 220V. Sua principal caracterís�ca é a de não possuir polaridade, ou seja, não há posi�vo ou 
nega�vo. 

0 Tempo

TENSÃO ALTERNADA:

0

CICLO: 60Hz

Tensão

V+

V-

Tempo

+++ +++

------

TENSÃO CONTINUA:Tensão

V+

  CORRENTE ELÉTRICA (AMPÈRE)   
 A  c o r r e n t e  e l é t r i c a  é  a 
quan�dade de carga elétrica que 
circulam de um ponto ao outro. A 
sua unidade de medida é o AMPÈRE 
(A) e só pode ser medida com um 
i n s t r u m e n t o  c o n h e c i d o  p o r 
amperímetro.

  POTÊNCIA ELÉTRICA (WATT)  
 A potência elétrica (tensão X corrente elétrica) e o seu valor de unidade é o “W” (WATTs). A 
potência tem uma relação direta com a corrente elétrica, ou seja, quanto maior a potência de um 
equipamento maior é a corrente consumida pelo mesmo. O instrumento capaz de medir a potência é 
o wa�metro e geralmente não existe nos mul�metros. 

  EXEMPLIFICANDO TENSÃO ALTERNA E CONTINUA, CORRENTE E   
  POTÊNCIA ELÉTRICA  
 U�lizaremos a analogia da caixa d’água para compreendermos cada 
uma das grandezas elétricas descritas anteriormente.
 A caixa de água representa uma bateria. É onde fica armazenada a 
energia elétrica.
 O cano representa o condutor da energia elétrica, igual aos fios.
 A vazão de água representa a corrente elétrica, e só acontecerá 
quando a torneira for aberta. Igual a um circuito elétrico que só 
consumirá a corrente elétrica quando es�ver ligado à bateria.
 Conforme vamos abrindo o registro da torneira a quan�dade da vazão aumenta 
de forma proporcional, podemos neste caso afirmar que a potência está aumentando. Por outro lado, 
se a vazão é maior, o tempo para que a caixa esvazie será menor. Depois de certo tempo, tanto a 
quan�dade de água como a pressão de vazão, diminuirão. Então, se colocarmos uma lâmpada de 50 
Wa�s em uma bateria ao invés de uma de 5 Wa�s, o consumo será 10 vezes maior (maior potência) e 
certamente o tempo de descarga será também 10 vezes menor, pois quanto maior for a potência, 
maior será o consumo. 
 Se a torneira ficar simplesmente aberta, tendo fluxo de água constante, este caso é idên�co à 
tensão de corrente con�nua. Agora se ficarmos abrindo e fechando a torneira, teremos um esguicho 
alternado, ou seja, ora sai água e ora não. Por comparação, esta é a corrente alternada.

B
at

er
ia

Sentido da carga elétrica:

Lâmpada

Fio Condutor

+

-

Torneira

Caixa de água

Cano
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  CAPACITOR  
 O capacitor tem a finalidade de armazenar energia elétrica. A sua unidade de valor é o “F” (Farad). 
Geralmente é usado como filtro, re�rando ruídos e oscilações deixando a tensão elétrica ‘limpa’.
 Há vários modelos, cada um é específico para uma aplicação, os mais comuns são os cerâmicos, 
eletrolí�cos e poliéster.

Curiosidade: O capacitor de par�da usado em motores trata-se de um capacitor poliéster para alta 
tensão.

  RESISTOR  
 O Resistor (ou resistência) têm por finalidade oferecer uma oposição (resis�r) à passagem de 
corrente elétrica. Sua unidade é “ohm”, representada pela letra grega “Ω” (Omega). É usado para 
limitar a tensão elétrica sobre os outros componentes eletrônicos.
 Para iden�ficar o seu valor, foi adotado uma medida universal que são as faixas de cores em seu 
corpo, que são lidas a par�r da faixa mais próxima a um terminal. Cada cor significa um valor e é 
representado na tabela abaixo:

Eletrolitico Poliester Cerâmico Simbolo Elétrico

Foto do resitor:

Simbolo elétrico:

  TRIMPOT E POTENCIÔMETRO  
 O Trimpot e o potenciômetro têm a função idên�ca ao do resistor (resis�r à passagem de corrente 
elétrica atenuando a tensão). A sua diferença está no fato de ter o seu valor ajustável, bastando 
apenas girar a sua alavanca para alterar o seu valor de resistência.

Fotos de Trimpot: Foto de Potenciômetro: Simbolo elétrico:

+++ +++

  INDUTOR OU BOBINA  
 O indutor é responsável em capturar indução de campo magné�co e tem por principal função de 
atrasar a passagem de corrente elétrica. Sua unidade de valor é o “H” (Henry) e geralmente é usado 
como filtro, onde impede que uma frequência se misture com uma tensão con�nua. Sua construção 
�sica é a das mais simples, pois trata apenas de uma bobina de fio enrolado, é tão simples que 
podemos afirmar que qualquer fio enrolado é um indutor (bobina).

Indutor (bobina)
de núcleo a ar:

Indutor em
formato toroide:

Micro indutor
solido:

Simbolo Elétrico:

Indutor com núcleo
de ferrite:
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  DIODO  
 É um componente que possui 2 materiais em seu corpo, o Anado e o Catodo. É feito de silício ou 
germânio e sua função é de deixar passar tensão posi�va para apenas um lado e impedir que retorne 
(polariza a tensão). Seu corpo possui uma lista que monstra para que lado à tensão posi�va será 
passada. Geralmente é empregado para separar a tensão posi�va da nega�va, como em fontes de 
alimentação. Os diodos mais comuns são o 1N4007 e 1N4148. Apesar de ter esta função singular, há 
outro �po de diodo que chama a atenção, é o DIODO ZENER, este por sua vez tem a propriedade de 
deixar passar apenas a tensão posi�va excedente. Por exemplo; um zener de 9V aplicado a um fonte de 
12V fará com que a tensão de sua diferença (12V – 9V = 3V) passe para o outro lado, mantendo assim 
um dos seus terminais sempre com a tensão fixa de 9V, é muito usado em fonte de alimentação para 
ajustar a tensão.

Diodo
1N4007: Diodo

Zener:

Símbolo Elétrico:

Anodo Catodo

Diodo
1N4141:

  TRANSISTOR  
 É um componente a�vo, ou seja, precisa ser a�vado para funcionar. Se apresenta com 3 terminais; 
BASE, COLETOR e EMISSOR. A BASE recebe a tensão para a�va-lo. O COLETOR é o que coleta a corrente 
elétrica e o EMISSOR é onde emite esta corrente elétrica. Basicamente; quando o transistor tem a base 
excitada, ele passar a corrente do coletor para o emissor. 
 Possuir basicamente 2 funções:
 Como chave (igual a um interruptor) fazendo ligar ou desligar uma carga, como por exemplo; ligar 
ou desligar um relé.
 E, como amplificador, que capta um sinal fraco e o transformar em um sinal forte. Ex.: amplificador 
de caixa de som.
 Existem 2 �pos de transistor, o chamado NPN (composto por elemento Nega�vo + Posi�vo + 
Nega�vo) que só é excitado com tensão posi�va na base. E o transistor PNP (Posi�vo + Nega�vo + 
Posi�vo) o que só é excitado por tensão nega�va em sua base.
 No mercado existem inúmeras marcas e modelos. Os comumente u�lizados são da família BC 
(BC327, BC337, BC548), de rádio frequência (KSP-10, MPSH-10) e de potência (TIP41, TIP42).

Símbolo Elétrico:

NPN: PNP:

Transistor de Potência
(TIP41, TIP142, etc...):

Transistor de Potência
2N3055:

Transistor
(familia BC, KSP-10 etc...):

B

C

E

B

C

E

  LED  
 Do inglês Light Emi�ng Diode (Diodo Emissor de Luz) tem a função é unica de emi�r luz, usando 
para isso baixa tensão, geralmente em torno de 2V. Assim como o diodo, ele possui Catodo e Anodo, 
ou seja, é um componente polarizado. 

Símbolo Elétrico:

Anodo Catodo

  TRIAC  
 Do inglês Triode for Alterna�ng Current (Triodo para 
Corrente Alternada) é um componente equivalente a dois 
diodos ligados em sen�do opostos e possui o terminal para 
disparo chamado de ‘gate’ (ga�lho em inglês). Tem a função 
de chave eletrônica bidirecional que conduz a corrente 
elétrica nos dois sen�dos. É usado em corrente alternada 
(tensão da tomada) para ligar ou desligar uma carga, por 

Símbolo Elétrico:

Gate

A1 (ou T1)

A2 (ou T2)

TRIAC:
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 exemplo um motor ou lâmpada.
 Pode ser disparado tanto por uma corrente posi�va quanto nega�va, para isso basta aplicar a 
tensão no terminal de disparo (gate). Uma vez disparado, mesmo que acabe a tensão do gate, o TRIAC 
con�nua conduzindo só parando quando a tensão elétrica cair a zero. Como a corrente alternada da 
tomada é senoidal, com frequência de 60Hz, esta passagem por zero acontece 120 vezes por segundo, 
sendo então necessário realizar vários disparos consecu�vos no TRIAC para acionar a carga (por 
exemplo, motor ou lâmpada). Graças a esta caracterís�ca que mais parece um grande problema, é 
possível controlar a corrente elétrica com disparos precisos no TRIAC, fazendo a carga sofrer com 
tensão “dimmerizada”, ou seja, com tensões de valor igual ou inferior a da própria rede elétrica. Por 
exemplo, um TRIAC ligado em 220V pode alimentar uma lâmpada, controlando a tensão para que seja 
enviada apenas 90V.
 Nas centrais de portão da MKN, este componente é usado para controlar a força do motor 
(embreagem eletrônica), par�da, desaceleração (reduz velocidade do motor) e freio.
 IMPORTANTE: A sua aparência é igual a um transistor de potência. Porém, o transistor trabalha em 
baixa tensão. Então, NUNCA subs�tua um TRIAC por um transistor. 

  TRANSFORMADOR (TRAFO)  
 É um componente pra transformar uma tensão elétrica em outra através de campo magné�co, e 
só funciona em corrente alternada.
 Geralmente é usado para transformar tensões altas em baixas. Ex.: nas centrais MKN o 
transformador usa a tensão da rede elétrica (110V ou 220V) e a transforma em 12V para ser usado 
pelo circuito eletrônico. Este �po de ‘trafo’ é conhecido como ‘transformador de baixa’, pelo fato de 
baixar a tensão.  Mas, também existem os transformadores de alta, responsável em usar a tensão 
baixa para transformar em tensão alta.  Nesta situação, para haver a transformação o componente 
consume mais corrente elétrica (quanto maior a tensão se saída, maior terá que ser o consumo 
elétrico para fazer esta transformação), em um exemplo hipoté�co seria um transformador em 12V 
gerando a de saída de 1200V, caso se o 12V tem corrente de 1A, obrigatoriamente a saída será de 
1200V com 0,001A, ou seja, enquanto a tensão aumentou em 1000x, a corrente precisou sofrer a 
mesma proporção, porem reverso, ou seja, diminuiu em 1000x. Lembremos; na �sica não há milagres, 
para aumentar algo (neste caso tensão) e necessário re�rar da conversão de outro fator (neste caso a 
corrente).

Símbolo Elétrico:

  RELE   
 É um interruptor acionado eletricamente. É composto por contatos metálicos e uma bobina. A 
movimentação deste "interruptor" ocorre quando há corrente elétrica na bobina, que cria um campo 
magné�co e atrai a alavanca responsável pela mudança do estado dos contatos (Liga/Desliga). 
 Geralmente os reles possuem 3 contatos, sendo eles;
CM (Comum) = Como o próprio nome diz, é o pino comum do interruptor.
NA (Normalmente Aberto) = Fica normalmente aberto em relação ao comum (CM) e fecha contato 
quando o rele é acionado.
NF (Normalmente Fechado) = Fica fechado em relação ao CM e abre quando o rele é acionado.

Símbolo Elétrico:Composição interna do rele:

Bobina

CM

NF

NA
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  OPTOACOPLADOR  
 Opto + acoplador (acoplamento ó�co) é 
um componente que usa luz para acionar 
uma carga. É semelhando ao C.I. (circuito 
integrado). Internamente é composto por 
um LED e Transistor, ou LED e TRIAC.
Seu funcionamento é acionar algo através 
de luz, como um interruptor. É semelhante 
ao relé, se diferenciando pelo fatos:
   1. É ligado instantaneamente (enquanto que o relé possui perda de tempo ao mover seus 
contatos)
     2. Usa baixíssima tensão (por volta de 2V)
  3. É acionado por luz, assim não há nenhuma interferência entre a carga acionada e o circuito 
eletrônico. 
     4. Porém, suporta carga muito baixa de corrente elétrica. Ex: não suporta ligar uma lâmpada.
O principal mo�vo para uso do optoacoplador é sua alta precisão de acionamento, sendo usado para 
controlar os momentos exatos de disparos de um TRIAC, o que isso seria impossível com o uso de rele.
Nas centrais de portão da MKN, o optoacoplador é usado para que o Microcontrolador acione o TRIAC, 
comandando assim um motor de 220V para fazer rampa de desaceleração, freio e força (embreagem 
eletrônica).

Símbolo Elétrico:
Foto: Com TRIAC: Com transistor:

  CIRCUITO INTEGRADO (C.I.)  
 Como o nome diz, é um circuito miniaturizado com inúmeros componentes como resistores, 
diodos e transistores. Foi desenvolvido para subs�tuir grandes circuitos por apenas um componente. 
Suas vantagens são custo e desempenho. 
 O custo é baixo porque os C.Is têm inúmeros componentes impressos em uma única peça de silício, 
com isto, muito menos material é usado para construir um equipamento. O desempenho é alto, pois 
são construídos em alto padrão de qualidade e consomem pouca energia.

Foto:
Símbolo Elétrico:

  MICROCONTROLADOR (MICROPROCESSADOR)  
 Também chamado MCU (Unidade Central Microcontrolada) ou simplismente CHIP, tem a sua 
apresentação �sica idên�ca ao Circuito Integrado, só que enquanto o C.I. tem função especifica, o 
microcontrolador é de aprendizagem, ou seja, executa funções específicas desenvolvidas para ele via 
so�ware (programa). 
 Diferente de processador de computador (des�nando-se apenas a executar operações 
aritmé�cas e dependem de componentes externos como RAM, disposi�vos de entrada e saída etc) o 
microcontrolador sai à frente por possuir tudo o que precisa internamente (memória RAM, EEPROM, 
periféricos entrada e saída analógico/digital, operações aritmé�cas, etc.
 Curiosidade: Um so�ware gravado em um microcontrolador é impossível de ser copiado. Esta é a 
segurança do produto MKN não ser copiado por outro fabricante.
 IMPORTANTE: Nunca subs�tua um microcontrolador por outro. É vital cer�ficar que o so�ware 
gravado nele seja o mesmo do circuito, caso não, poderá promover grandes danos.

Microcontrolador em seu interior: Símbolo Elétrico:
Foto:
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  COMPONENTES SMD  
 Do inglês Surface Montage Device (Componentes de Montagem em Super�cie) são componentes 
que não possuem terminais e são apenas colocado sobre a super�cie da placa (daí originou-se o seu 
nome). 
 A sua montagem e feita através de robó�ca. A vantagem é a produção acelerada dos produtos, 
pois o robô é extremamente rápido na colocação dos SMD, e ao seu tamanho reduzido é possível ser 
feito produtos cada vez menores.

SMD: tamanho super reduzido

Capacitor: Transistor:LED:Diodo: C.I.: Microcontrolador:

Exemplo de circuito com SMD:

  MÚLTIPLOS E SUBMÚLTIPLOS  
 Sempre ouvimos falar em Kilo (K), Mega (M), Mili (m), Micro (μ) etc. Mas afinal, o que são estas 
unidades?
 Essas letras representam múl�plos e submúl�plos, amplamente usado em nosso dia-a-dia, mas 
passam despercebidos:
 2Kg de carne significa que há 2 mil gramas de carne;
 10Km é o mesmo que afirmarmos que é 10 mil metros. 
 Um arquivo de computador com tamanho de 4MB é o mesmo que 4 Mega Bytes
 Logo abaixo há uma tabela que demonstra estas grandezas:

TIPOS DE MOTORES ELÉTRICOS

 Motor elétrico é uma máquina que converte a energia elétrica em mecânica (movimento 
rota�vo), possui construção simples e custo reduzido.  É composto por estator (bobina de fios = 
indutor), também chamado de enrolamento, e ao centro está o induzido, também conhecido como 
rotor. Quando a energia elétrica passa pelo estator é produzido efeito eletromagné�co, 
transformando a parte interna do motor em um grande imã, e o induzido feito de metal que está no 
centro desde campo magné�co acaba por ser induzido a se movimentar, criando rotação no mesmo 
sen�do do magne�smo (daí se explica o porquê do nome induzido). Vale lembrar que igual ao imã, 
existe os campos de atração magné�ca chamados de polo norte e polo sul, é através deste sen�do de 
polo norte e sul que o induzido gira, se invertermos este sen�do, consequentemente é inver�do o 
sen�do de rotação do motor.
 Em portão eletrônico, a máquina usada é um MOTOREDUTOR: É um motor acompanhado de uma 
“caixa de redução” composta por peças simples como engrenagem, coroa e fuso, e seu obje�vo é 
semelhante a caixa de câmbio de carro que é reduzir a velocidade que chega do rotor para aumentar a 
força (torque) que saíra do motor. Por exemplo; Os motores monofásicos usados em automa�zadores 
possuem uma caixa de redução na ordem de 26 para 1 (26:1), isso significa que é preciso eixo do motor 
fazer 26 voltas completas para que o eixo de saída gire apenas 1 vez. Podemos afirmar com isso que o 
motor teve redução de 26 voltas para 1 na sua velocidade, porém teve um aumento na ordem de 26 
vezes mais força na sua saída, suportando assim movimentar um portão bem mais pesado do que se 
não houvesse o sistema de redução.
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Estator
(Enrolamento)

Induzido (Rotor)

Motor

0

TENSÃO ALTERNADA QUE
ENTRA NO CAPACITOR:

V+

V-

+++ +++

0

TENSÃO ALTERNADA QUE
SAÍ DO CAPACITOR:

V+

V-

+++

---

  TIPOS DE MOTORES ELÉTRICOS  
 Há basicamente 2 �pos de motores elétricos; os de corrente alternada (AC ou CA) e o de corrente 
con�nua (DC ou CC).
 IMPORTANTE: A MKN não produz centrais para motores de corrente con�nua, apenas corrente 
alternada. A intenção aqui é de informar a diferenças entre estes dois �pos.

Motor de corrente con�nua (DC ou CC)
 É um motor de custo muito elevado e precisa de uma fonte de corrente con�nua, bateria, ou de um 
disposi�vo que converta a corrente alternada da rede elétrica (tomada) para con�nua. Podem 
funcionar com velocidade ajustável sem alterar o seu torque (força) e estão presentes em controles 
que requer grande precisão. 
 Também é conhecido como ‘motor de imã permanente’ ou “Brushless”, ele é formado de forma 
diferente aos motores de corrente alternada pelo fato do seu bobinamento de fios ficar enrolado no 
próprio rotor e possuir imã permanente fixados na carcaça em volta do rotor, por isso o seu nome.

Motor de corrente alternada (AC ou CA):
 Este motor funciona direto a rede elétrica da tomada, com tensões comumente de 127V (110V), 
220V e 380V e possui velocidade constante. Por ser robustez e de baixo custo, é o motor mais usado.
 Neste �po de motor existem a divisão de motores monofásicos e os trifásicos.
 O motor de corrente alternada tem a sua velocidade sempre constante e, se alterarmos a sua 
tensão elétrica a velocidade con�nuará a mesma, alterado apenas o torque (força). As únicas formas 
de controlar velocidade no motor de corrente alternada é mecanicamente através de ‘câmbio’ (igual a 
carro), ou eletronicamente por ‘inversor de frequência’  (alimenta o motor com frequência (Hz = 
Hertz) diferente do que a da rede elétrica). 
    
  MOTOR MONOFÁSICO   
 Possui apenas 2 bobinas e sua alimentação é feita por uma única fase de corrente alternada. É o 
�po de motor mais simples e barato. Porém, precisa de capacitor, devido a isto é um motor que 
consome mais energia e gera menor força em comparação a um motor trifásico.
 São usados em cargas que necessitam de motores de pequena potência como, ven�lador, 
geladeira, portão eletrônico etc. Este �po de motor é encontrado até 3/4HP, acima disto seu custo fica 
inviável, sendo mais vantajoso o uso de motor trifásico.
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  MOTOR TRIFÁSICO  
 São motores próprios para serem ligados a rede elétrica de três fases e são os motores de emprego 
mais amplo na indústria por oferecem melhores condições de operação do que os motores 
monofásicos por não necessitam de auxílio na par�da, dão rendimento mais elevado e são 
encontrados em potências maiores. No estator do motor trifásico existem três enrolamentos 
referentes as três fases da rede.
 Do enrolamento do estator saem os fios para ligação do motor a rede elétrica, podem ter 3, 6, 9 ou 
até 12 fios, o mais comum são 6 (ligação estrela ou triângulo). 
 Igual ao motor monofásico, o trifásico também é síncrono, ou seja, sua velocidade é constante. 
Para ajuste de velocidade é preciso inversor de frequência, o qual irá alterar a frequência (Hz) a ser 
enviado para o motor.

  LIGAÇÃO ESTRELA E TRIÂNGULO EM MOTOR TRIFÁSICO  
 O motor trifásico tem 3 bobinas de valor idên�cas em seu estator e estas bobinas podem ser 
interligadas, formando ligações em estrela [ Y = 380 V] ou em triângulo [ Δ = 220 V ], também 
chamados de ligação Y e ligação Delta respec�vamente. Para isso, deve-se levar em conta a tensão na 
qual irá operar. 

 No corpo do motor existe a placa de iden�ficação, que além de informar tensão e corrente 
elétrica, coeficiente de potência, RPM, temperatura de trabalho etc... também informa como realizar 
a ligação triângulo e estrela:

Para 220V a ligação é no formato triângulo, 
para isto use os fios 1+6, 2+4 e 3+5.

Em 380V a ligação é do �po estrela, para isto 
devem ser unidas os fios 4,5,6 e a rede elétrica 
ligada nos fios 1, 2 e 3

LIGAÇÃO TRIÂNGULO (220V): LIGAÇÃO ESTRELA (380V):

  POTÊNCIA DO MOTOR HP e CV  
 Potência é a força que o motor gera para movimentar. Esta força é medida em HP (padrão norte 
americano para “Horse Power”) ou em CV (padrão europeu para “Cavalo Vapor”).
 Na conversão, 1 HP é equivalente a 1,01CV (diferença de 1%). Portanto, podemos afirmar que HP e 
CV são iguais.
 IMPORTANTE: A potência do motor é a força gerada no eixo do motor. Este valor é diferente da 
‘potência elétrica’, isto porque 1HP conver�do em W é equivalente em 725W, o que seria um motor 
com consumo de 3,3A (Ampères), mas na real é encontrado motores de até 8A (enrolamento em 
alumínio) para conseguir gerar o mesmo 1HP de força na eixo do motor.

CURIOSIDADES 
 1. O motor trifásico pode ser ligado em rede elétrica monofásica, desde que respeitado a sua 
tensão e acrescentado um capacitor de par�da na sua bobina. Porém, esquentará mais do que o seu 
uso comum além de perder torque (força).
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 2. Existem motores trifásicos com mais de 3 fios. Neste, é possível fazer o chamado ‘fechamento’ 
nas diferentes bobinas para ligar em tensões diferentes sem alterar as suas caracterís�cas de 
funcionamento. Para saber como fazer este ‘fechamento’ deve-se consultar a placa de iden�ficação 
fixado na carcaça do motor.
 3. A embreagem (força) para motor monofásico é feito através de circuito chamado ‘Dimmer’ o 
qual reduz a tensão elétrica que vai para o motor
 4. Para alterar a velocidade desde motor é preciso ‘inversor de frequência’  =  gera outras 
frequências para o motor
 5. Se liga-lo a uma tensão corrente con�nua, o motor não irá girar, porém exercerá uma grande 
força de travamento, é assim que é feito o freio eletrônico DC (freio por corrente con�nua).
 6. O motor monofásico apresenta maior aquecimento do que o trifásico devido ao capacitor de 
par�da.
 7. Se for usado freio de corrente con�nua (freio DC) várias vezes consecu�va, é observado 
aquecimento rápido do motor, isso acontece por que o motor em tensão con�nua tem a situação de 
um quase curto-circuito. 

  REALIZANDO TESTE NO MOTOR DE CORRENTE ALTERNADA (AC OU CA)  
 É possível realizar teste no motor de corrente alternada para saber se está funcionando ou 
queimado. Para isso é preciso o uso de um mul�metro e rede elétrica.
 Em motor MONOFÁSICO:
 1° - Desligue os seus fios do motor por completo da central, e mantenha SEM o capacitor de 
par�da.
 2° - Coloque o mul�metro na escala de resistência por volta de 200Ω e meça os 3 fios:
  - Entre Comum e Fechamento = valor entre 10 à 30Ω
  - Entre Comum e Abertura = entre 10 à 30Ω
  - Entre Abertura e Fechamento = em torno de entre 20 à 60Ω (é a somatória dos outros 2 valores 
anteriores)
  - Entre qualquer fio e a carcaça do motor = não pode conduzir, caso contrário o motor está 
“vazando”
   3° -  Estando tudo certo é hora de testar o funcionamento. NÃO PROSSIGA SE A RESISTÊNCIA DEU 
VALOR PROXIMO DE 0Ω
  - Ligue o capacitor de par�da nos fios de ABERTURA e FECHAMENTO do motor, deixando o fio 
comum livre.
  - Ligue a rede elétrica no fio COMUM e ABERTURA, o motor deverá girar para um sen�do.
  - Ligue a rede elétrica no fio COMUM e FECHAMENTO, o motor deverá girar para o outro sen�do.
 IMPORTANTE: A resistência do motor varia de fabricante e a sua potência. O intuito do teste com 
o mul�metro e iden�ficar se nenhuma bobina deste motor esteja em curto (com resistência muito 
próximo de 0Ω - curto circuito). 

 Em motor TRIFÁSICO siga os passos:
 1° - Desligue os seus fios do motor por completo.
 2° - Coloque o mul�metro na escala de resistência por volta de 200Ω e meça os 3 fios:
  - Entre fio 1 e 2 = entre 10 à 30Ω
  - Entre fio 1 e 3 = entre 10 à 30Ω
  - Entre fio 2 e 3 = entre 10 à 30Ω
  - Entre qualquer fio e a carcaça do motor = não pode conduzir, caso contrario o motor está 
“vazando”
   3° -  Estando tudo certo é hora de testar o funcionamento. NÃO PROSSIGA SE A RESISTÊNCIA DEU 
VALOR PROXIMO DE 0Ω
  - Ligue a rede elétrica TRIFÁSICA, sendo um para cada fio do motor. O motor deverá girar para um 
lado.
  - Escolha 2 fios (qualquer um) inverta entre si e religue na energia, o motor irá girar para o outro 
sen�do.
 IMPORTANTE: A resistência do motor varia de acordo com o fabricante e sua potência. O intuito 
do teste com o mul�metro e iden�ficar se nenhuma bobina deste motor esteja em curto. 
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O QUE É INVERSOR DE FREQUÊNCIA E COMO FUNCIONA?

 Inversor de frequência é responsável em controlar a velocidade do motor de corrente alternada 
através da variação da frequência elétrica (Hz).
 Motor de corrente alternada tem sua velocidade determinada pela sua frequência de alimentação 
(medida em Hertz =  Hz), quanto maior a freqüência, maior será a velocidade de rotação do motor. 
Como sabemos, nossa rede elétrica tem a frequência de 60Hz, a maioria dos motores elétricos geram 
em torno de 1800 RPM (Rotações Por Segundo). Mas, há também os motores que geram em média 
3600 RPM (o dobro – lembrando que quanto maior a velocidade, menor é a força. Como já dito, para 
alterarmos esta velocidade, ou façamos uso de câmbio o que gera solavancos nas trocas de marchas, 
ou usamos inversor de frequência e temos a alteração de velocidade de forma suave através de rampa 
de aceleração e desaceleração.
 IMPORTANTE: QUANTO MAIOR VELOCIDADE, MENOR É A FORÇA DO MOTOR. NA FÍSICA NÃO HÁ 
GANHO SEM PERDA.
 O primeiro estágio de um inversor de frequência é converter a corrente alternada da tomada em 
corrente con�nua, transformando 220Vac em 312Vcc, e mantem esta tensão armazenada no 
capacitor eletrolí�co da central – por isto aquele ‘capacitorzão’ de 400V na placa. E, para acionar o 
motor é usado esta corrente con�nua, transformando-a novamente em corrente alternada. Porém, 
agora, com o valor de frequência (Hz) alterado (frequência diferente da tomada), fazendo assim o 
motor girar em velocidade diferente.
 IMPORTANTE; NÃO FISICA NÃO EXISTE TRANSFORMAÇÃO SEM PERDA. COMO FORAM 
REALIZADAS 2 TRANSFORMAÇÕES (CORRENTE ALTERNADA PARA CONTINUA, DEPOIS CORRENTE 
CONTINUA PARA ALTERNADA) NUNCA UM MOTOR ALIMENTADO PELA INVERSORA NA MESMA 
FREQUENCIA DA TOMADA (60HZ) TERÁ A MESMA FORÇA QUE ESTE MESMO MOTOR LIGADO 
DIRETO NA TOMADA. ISTO ACONTECE EM TODA E QUALQUER INVERSORA. POR ISTO É 
IMPORTANTE, ANTES DE SUA INSTALAÇÃO, GARANTIR QUE O MOTOR TENHA FORÇA DE SOBRA 
PARA PODER SER CONVERTIDO EM VELOCIDAE (NOVAMENTE LEMBRANDO, QUANTO MAIOR A 
VELOCIDADE MENOR É A FORÇA).
 Outro detalhe da inversora é que conforme a frequência enviada ao motor, deve-se manter a 
proporção da tensão elétrica, caso contrario o motor queima. Vamos a um exemplo:
 Um motor 220V de 60Hz com rotação de 1800RPM, precisa girar na metade de sua velocidade. 
Para se obter isto é enviado a metade da frequência nominal do motor, neste caso 30Hz, e 
obrigatoriamente seguir a mesma proporção para a tensão elétrica, sendo assim e gerado a saída para 
o motor em 110V e 30Hz = 900RPM. 
 Outro fato importante é que a central consegue gerar várias tensões de saída, porém não 
consegue ser maior que 220Vac. O que acontece com isto é que o motor com frequência abaixo de 
60Hz mantem sua força nominal, porém, acima de 60Hz a tensão não pode ser aumentada, é quanto 
mais o motor ganha velocidade, mas perde em força. Exemplo: Motor de 60Hz, quando alimentado 
pela inversora em 120Hz, obrigatoriamente teria que receber 440Vac para manter o seu torque 
(força), como só lhe chega 220Vac o motor passa a ter velocidade, porém a metade de sua força.
 INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
 • A inversora gera saída de CORRENTE alternada e não TENSÃO alternada, e faz uso de técnica 
chamada SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modula�on = Modulação por Largura de Pulso Senoidal). 
Portanto não é possível medir a tensão de saída da central, podendo até promover danos na 
ferramenta usada para medição (mul�metro, osciloscópio etc).
 • Nunca pode ser usado capacitor nos fios do motor. Como é um componente que armazena 
energia elétrica, ora ele receberá energia posi�va e ora nega�va, quando a inversora altera a 
polarização da corrente, haverá um breve curto-circuito com a outra tensão que ficou armazenada no 
capacitor, podendo promover a queima da central.
 • Mesmo que a inversora tenha a opção de saída para motor “Trifásico” ou “Monofásico”, SEMPRE 
os 3 bornes de saída para o motor terão tensão elétrica. O que muda entre motor trifásico e 
monofásico é o ângulo de defasagem entre as senoides (defasagem entre as tensões dos 3 fios do 
motor), esta defasagem é responsável em fazer a mesma função do capacitor de par�da (melhor 
dizendo, é o capacitor de par�da que gera uma 3° fase para o motor monofásico funcionar).
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FIT

 A linha FIT são as centrais mais básicas, des�nadas para qualquer portão ou cancela. 

  PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  
•  Para motor monofásico de até 1/2 cv em 127V/220V
•  Gravação automática de percurso
•  Receptor 433,92 MHz multicódigos: Code-Learning e Rolling-Code
•  Grava até 41 controles com até 3 botões por controle

  TAMANHO E FORMATOS DAS CENTRAIS FIT  
 A FIT é encontrada em 3 formatos diferentes:
 LGT-FIT 110x50mm  ,  GR2-FIT  110x75mm  ,  RGG-FIT 100x75mm

  DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO  
CAPACITOR

MOTORMOTORMOTOR

IMPORTANTE:
IDENTIFIQUE O FIO COMUM DO MOTOR
E LIGUE NO BORNE CM, OS DEMAIS FIOS 

DO MOTOR, LIGUE EM AB e FC. 
*CONSULTE TABELA ABAIXO

REDE ELÉTRICA
(127V / 220V)

FUSÍVEL DE PROTEÇÃO

SELECIONE A TENSÃO
DA REDE ELÉTRICA

JUMPER PROGRAMA
PERCURSO

LED DE SINALIZAÇÃO

BOTÃO GRAVA TX

SENSOR
FIM DE CURSO

Ligue o sensor de 3 ou 5 vias
no conector
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PROGRAMANDO O TEMPO DE PERCURSO DO PORTÃO
 A central faz a programação automática do percurso, basta colocar o jumper GRAVA PERC. na 
posição SIM e aguardar. O portão irá abrir e fechar, salvando o percurso na memória. 
 Após concluído, recoloque o jumper GRAVA na posição OFF.

  GRAVANDO CONTROLES REMOTOS (TX):  
 A linha FIT possue receptor (RX) em 433,92MHz que aceita a maioria dos controles remotos 
digitais (Code-Learning, Rolling-Code e Hopping-Code) e pode gravar até 41 controles (TXs) 
independentes da quantidade de botões por controle. 
 1° - Mantenha acionado o botão do controle remoto (TX) que deseja gravar
 2° - Lentamente dê 2 pressionadas seguidas no botão “GRAVA TX” da central. Acompanhe as 
piscadas do LED:
 • 3 piscadas: Controle remoto gravado com sucesso pela primeira vez
 • 2 piscadas: Adicionado o novo botão para o controle remoto já gravado na memória
 • 1 piscada: Controle e botão já estão gravados (ignorou a ação)
 • 1 piscada longa: Memória cheia ou passou mais de 5 segundos sem ação no botão “GRAVA TX” 
(ignorou a ação)
IMPORTANTE: Ao gravar o controle remoto, mantenha-o acionado (transmitindo o sinal) antes de 
iniciar a programação. Isso garante que o código a ser gravado é realmente deste controle, e não de 
outro acionado pela redondeza.
OBSERVAÇÕES: 
- Para interromper esta ação, basta solta o botão “GRAVA TX” e aguardar alguns segundos até o LED se 
apagar.
- Se preferir gravar mais botões do mesmo controle, basta continua o processo de gravação para os 
demais botões
- A gravação de novos botões do MESMO CONTROLE REMOTO não influencia na quantidade de TXs 
suportado pela memória da central que é de até 41 controles.
- Pode existir controle que ao gravar um botão, todos os demais são aceitos pela central como sendo o 
mesmo botão.

  APAGANDO A MEMÓRIA DE CONTROLES REMOTOS (TX)  
 ATENÇÃO, ESTA AÇÃO APAGA A MEMÓRIA POR COMPLETO.
 1° - MANTENHA pressionado o botão “GRAVA TX” da central.
 2° - Acione um controle remoto (não é preciso estar gravado na memória). O LED acenderá
 3°- CONTINUE MANTENDO PRESSIONADO o botão “GRAVA TX” até que o LED pisque 3 vezes 
confirmando o apagamento. 
OBSERVAÇÃO: Para interromper esta ação, basta solta o botão “GRAVA TX” e aguardar alguns 
segundos até o LED se apagar.

ST (STANDARD) – geração 3

 www.mkn.com.br        Manual do Instalador MKN | rev.05 (2021)

V
O

LT
A

R
A

O
 IN

D
IC

E

http://www.mkn.com.br
http://www.mkn.com.br


página: 13

 A linha ST é básica, considerada a Standard da MKN. Ideal para quem deseja o básico sem perder a 
qualidade de um produto microcontrolado. 
 IMPORTANTE: Por ser um produto básico a central não possui Embreagem Eletrônica (Força do 
Motor) e nem mesmo Freio Eletrônico.

  PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  
•  Para motores monofásicos de até 1/2cv 127/220V
•  Bornes para conexões opcionais de: fim de curso, fotocélula e botoeira
•  Receptor 433,92 MHz multicódigos: Code-Learning e Rolling-Code
•  Grava até 248 controles com até 3 botões por controle
•  Conector para Opcional 8 Funções (8F): Trava, Luz, Sinaleira etc
•  Conector para módulo rele para acionamento de trava
Novidades da 3ª geração:
•  Identificação automática da rotação do motor (abre ou fecha)
•  Ajuste de tempo para fechamento após passagem pela fotocélula
•  Função ‘Para e Reverte’ com 3 configurações
•  Fonte chaveada full-range (90 a 240V  -  50 ou 60Hz)
•  Saída de tensão auxiliar de 12V nos bornes (500mA máximo associado junto a módulos opcionais se 
instalados)
•  LED’s indicativos para sensores de Fim de Curso
•  Aceita sensor fim de curso padrão 3, 4 ou 5 vias

  TAMANHO E FORMATOS DAS CENTRAIS ST  
 A ST é encontrada em 5 formatos diferentes:
 LGT-ST :  110x50mm  ,  Classica-ST:  85x75mm  ,  GR2-ST:  110x75mm  ,  RGG-FIT:  100x75mm  ,  
GTR-ST:  100x80mm

  CONEXÕES DA CENTRAL (VIA BORNES)  
REDE:  Rede elétrica automático (90 a 240V  /  50 ou 60Hz) 
CM (U):  Fio comum do motor
AB (V) e FC (W): Demais fios do motor
CAP (x2):  Capacitor de partida do motor
VCC:  Saída 12V (500mA máximo associado junto a módulos opcionais se instalados)
FCA:  Entrada do sensor de ABERTURA
FCF:   Entrada do sensor de FECHAMENTO
FOT:  Entrada de fotocélula para ação de antiesmagamento (opcional)
GND: Tensão negativa (comum dos sensores)
BOT:  Botoeira para comando externo (opcional)

  CONECTOR PARA FIM DE CURSO DE 3 / 4 / 5 VIAS  
 Através da barra de pinos de 5 vias é possível conectar sensores de fim de curso com padrão de 3, 4 
ou 5 fios da seguinte forma:

SENSOR PADRÃO 3 FIOS: SENSOR PADRÃO 4 FIOS: SENSOR PADRÃO 5 FIOS:

Plugue  o  conector  nos  3 
terminais do centro e deixe o fio 
do sensor de fechamento para o 
lado da escrita FCF

Plugue conforme a figura acima 
e deixe o fio do sensor de 
fechamento para o lado da 
escrita FCF

Use o conector por completo e 
de ixe  o  fio  do  sensor  de 
fechamento para o lado da 
escrita FCF
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CORES DE FIOS DE MOTORES:

  DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO  
CAPACITOR

MOTORMOTORMOTOR

IMPORTANTE:
IDENTIFIQUE O FIO COMUM DO MOTOR
E LIGUE NO BORNE CM, OS DEMAIS FIOS 

DO MOTOR, LIGUE EM AB e FC. 
*CONSULTE TABELA ABAIXO

REDE ELÉTRICA
(127V / 220V)

FUSÍVEL DE PROTEÇÃO

CONECTOR PARA
MÓDULO DE TRAVA

FUNÇÃO
PARA E REVERTE

CONECTOR PARA 
OPCIONAL 8 FUNÇÕES 

LED DE SINALIZAÇÃO

MENU DE AJUSTES E PROGRAMAÇÃO
DE CONTROLE REMOTO

CONECTOR PARA 
RECEPTOR EXTERNO

(opcional)

ATIVA RECEPTOR

LED DOS SENSORES
DE FIM DE CURSO

SENSOR
FIM DE CURSO

Ligue o sensor de 3 ou 5 vias no 
conector, ou use os bornes 

FCA (abertura), FCF (fechamento) 
e GND (Comum)

SENSOR
INFRAVERMELHO

(Fotocélula / Barreira)
(opcional)

R
E

C
E

P
T

O
R

T
R

A
N

S
M

IS
S

O
R

  INSTALANDO A CENTRAL  
 1°-  Faça as ligações necessárias conforme mostrado no DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO
 2°-  Mova o portão para deixar os sensores de fim de curso abertos (os LEDs FCA e FCF devem ficar 
apagados). SOBRE: Isso é necessário, para que na gravação de percurso a central possa identificar o 
sentido de rotação do motor (abre ou fecha) e corrigi-la se for necessário (esta é a chamada 
identificação automática da rotação do motor). Ou seja, se o sentido do portão estiver invertido, a 
própria central fará a inversão dos fios AB e FC através de seu software.
 3°-  Acione manualmente os sensores de fim de curso e observe se o LED correspondente a ele se 
acende. Se for necessário, inverta, manualmente, o conector da central para corrigir a sequência dos 
sensores.  Lembre-se: 
   FCA = Sensor de Abertura. 
   FCF = Sensor de Fechamento.
 4°-  A partir de agora, todos os ajustes serão realizados no menu AJUSTE em conjunto com os botão 
(-) (+) e o LED
 5°-  Siga com atenção os próximos tópicos

PROGRAMANDO O TEMPO DE PERCURSO:
 Deixe o portão entre-aberto, ou garanta que nenhum dos sensores de fim de curso esteja 
acionado. Para isso, observe os LEDs FCA e FCF, eles devem estar apagados.
 Coloque o menu AJUSTES em PERC. e aguarde. O portão irá abrir e fechar programando assim o 
tempo de percurso e corrigindo o sentido de rotação do motor (se for necessário).
 Ao fim, recoloque o menu AJUSTE na posição OFF/TX .
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   GRAVANDO CONTROLES REMOTOS (TX):  
 A linha ST possue receptor (RX) em 433,92MHz que aceita a maioria dos controles remotos digitais 
(Code-Learning, Rolling-Code e Hopping-Code) e pode gravar até 248 controles (TXs) independentes 
da quantidade de botões por controle. 
 1° - Deixe no menu AJUSTES (ou CONFIGURA, dependendo do modelo) na posição OFF/TX
 2° - Mantenha acionado o botão do controle remoto (TX) que deseja gravar
 3°- Lentamente dê 2 pressionadas seguidas no botão PROG da central. Acompanhe as piscadas do 
LED:
 • 3 piscadas: Controle remoto gravado com sucesso pela primeira vez
 • 2 piscadas: Adicionado o novo botão ao controle já cadastrado na memória
 • 1 piscada: Controle e botão já estão gravados (ignorou a ação)
 • 1 piscada longa: Memória cheia ou passou mais de 5 segundos sem ação no botão PROG 
(ignorou a ação)
IMPORTANTE: Ao gravar o controle remoto, mantenha-o acionado (transmitindo o sinal) antes de 
iniciar a programação. Isso garante que o código a ser gravado é realmente deste controle, e não de 
outro acionado pela redondeza.
OBSERVAÇÕES: 
- Para interromper esta ação, basta solta o botão PROG e aguardar alguns segundos até o LED se 
apagar.
- Para gravar mais botões do mesmo controle, basta continua o processo de gravação para os demais 
botões. 
- A gravação de novos botões do MESMO CONTROLE REMOTO não influencia na quantidade de TXs 
suportado pela memória da central.
- Pode existir controle que ao gravar um botão, todos os demais são aceitos pela central como sendo o 
mesmo botão.

  APAGANDO A MEMÓRIA DE CONTROLES REMOTOS (TX)  
 ATENÇÃO, ESTA AÇÃO APAGA A MEMÓRIA POR COMPLETO
 1° - Deixe no menu AJUSTES (ou CONFIGURA, dependendo do modelo) na posição OFF/TX
 2° - MANTENHA pressionado o botão PROG da central
 3° - Acione algum controle remoto (não é preciso estar gravado na memória). O LED acenderá
 4°- CONTINUE MANTENDO PRESSIONADO o botão PROG até que o LED pisque 3 vezes 
confirmando o apagamento. 
OBSERVAÇÃO: Para interromper esta ação, basta solta o botão PROG e aguardar alguns segundos até 
o LED se apagar.

FECHAMENTO AUTOMÁTICO - TEMPO DE PAUSA
 Após o portão ser aberto, a central contará o tempo ajustado como PAUSA e realizará o 
fechamento automático. Esse tempo pode ser de 0 segundos (fechamento automático desligado) ou 
até 120 segundos (2 minutos).
Ligando o fechamento automático:
 1° - Coloque o jumper AJUSTES (ou CONFIGURA, dependendo do modelo) na posição PAUSA
 2°- Use o botão PROG para ajustar o tempo. Cada pressionada acrescenta 2 segundos. Exemplo: 
Para ajustar 10 segundos, dê 5 cliques no botão PROG
 3°- Ao fim, coloque o jumper AJUSTES de volta a posição OFF/TX
Desligando o fechamento automático:
 1° - Coloque o jumper AJUSTES (ou CONFIGURA, dependendo do modelo) na posição PAUSA
 2°- Pressione e mantenha o botão PROG por alguns segundos até o LED piscar 3 vezes. Pronto!
 3°- Recoloque o jumper AJUSTES na posição OFF/TX

*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE ***
Após o ajuste, é IMPRESCINDÍVEL colocar o jumper AJUSTES 

na posição OFF/TX para que a central salve a informação.

   Com o menu AJUSTES (CONFIGURA) em OFF/TX  observe o LED:
1 piscada por segundo    =  fechamento automático DESLIGADO

2 piscadas por segundo  =  fechamento automático LIGADO
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*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE ***
Após o ajuste, é IMPRESCINDÍVEL colocar o jumper AJUSTES 

na posição OFF/TX para que a central salve a informação.

  TEMPO PÓS-FOTOCÉLULA (FECHAMENTO AUTOMÁTICO)  
 O tempo pós-fotocélula existe para que o mesmo sensor usado como antiesmagamento 
(fotocélula ou sensor de massa ligado ao borne FOT), também seja responsável em fechar 
automaticamente o portão segundos após a passagem do veículo. 
 Essa função funciona independente de ter ou não tempo de Pausa (fechamento automático). Ou 
seja, a função Pós-Foto é exclusiva e não depende de nenhum outro ajuste ou seleção.
 A contagem de tempo só ocorrerá quando o portão abrir completamente e o veículo ter passado e 
liberado o sensor de antiesmagamento. Exemplo: Tempo pós-foto em 2 segundos, portão ainda em 
movimento de abertura, se algum veículo passar pelo sensor; o portão terminará o movimento de 
abertura, ficando completamente aberto, só então contará o tempo ajustado (nesse exemplo: 2 
segundos), e fechará.

Ativando o fechamento Pós-Fotocélula:
 1° - Coloque o jumper AJUSTES (ou CONFIGURA, dependendo do modelo) na posição PÓS-FOTO
 2°- Use o botão PROG para ajustar o tempo. Cada pressionada acrescenta 1 segundo. Exemplo: 
Para ajustar 2 segundos, dê 2 cliques no botão PROG
 3°- Ao fim, coloque o jumper AJUSTES de volta a posição OFF/TX

Desligando o fechamento Pós-Fotocélula:
 1° - Coloque o jumper AJUSTES (ou CONFIGURA, dependendo do modelo) na posição PÓS-FOTO
 2°- Pressione e mantenha o botão PROG por alguns segundos até o LED piscar 3 vezes. Pronto!
 3°- Recoloque o jumper AJUSTES na posição OFF/TX

  FUNÇÃO PARA E REVERTE  
 Como o próprio nome diz, a função faz parar e inverter o sentido de movimento do portão. Por 
exemplo; se a central estiver executando movimento de fechamento e receber um comando, ela irá 
parar o portão e em seguida executar o movimento de abertura.
 No jumper PARA E REVERTE é possível escolher 3 condições:
 OFF: Não há reversão. Se a central receber comando com o portão em movimento, irá apenas parar 
o movimento.
 FC: Executa a reversão SOMENTE quando o portão estiver FECHANDO
 A+F: Faz a reversão em AMBOS OS SENTIDOS de movimento do portão. Então, se o portão está 
abrindo e receber comando, irá parar e voltar a fechar. E, se estava fechando, irá parar e voltar a abrir.

  JUMPER RF-ON  
 Em casos em que for usado rádio receptores externo ou controle de acesso via RF, é possivel 
desligar o receptor da central afim de evitar interferência entre os receptores. Para isso, basta retirar o 
jumper RF-ON que está localizado próximo ao módulo de Rádio Frequência.

  ACIONANDO TRAVA, LUZ, SINALEIRA, SEMÁFORO ETC   
 A central possui conectores para uso de módulos opcionais para trava, sinaleira, semáforo, luz de 
garagem etc

OPC.8F: Conector dedicado para módulo Opcional 8F (8 funções) da MKN, o qual comanda até 8 
funções: Sinaleira, Semáforo, Trava, Alarme, Luz de Garagem...
  O Opcional 8F pode ser usado quantos desejar, basta liga-los em  “cascata”, ou seja, um após o 
outro pelo conector expansor do próprio Opcional 8F. Com isso, é possível comandar mais de uma 
função, como por exemplo; trava e luz de garagem.

TRAVA: Não havendo um módulo Opcional 8F, é possível usar qualquer módulo auxiliar de relê para 
comandar o acionamento de trava, basta conecta-lo no soquete TRAVA respeitando a polaridade: 
+12V | GND | SINAL 
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MIXX / HALL – geração 6 

  PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  
•  Para motores monofásicos de até 1/2cv 127/220V
•  Menu de ajustes digitais para:
  -  Força do motor (embreagem eletrônica)
  -  Freio
  -  Rampa de desaceleração
  -  Torque do motor durante a desaceleração
  -  Pausa. Tempo para fechamento automático
  - Pós-Foto. Tempo para fechamento automático após passar pela fotocélula
  -  Abertura parcial
•  Bornes para conexões opcionais de: fim de curso, fotocélula e botoeira
•  Receptor 433,92 MHz multicódigos: Code-Learning e Rolling-Code
•  Grava até 1.590 controles com até 3 botões por controle
•  Conector para Opcional 8 Funções (8F): Trava, Luz, Sinaleira etc
•  Conector para módulo rele para acionamento de trava
Novidades da 6ª geração:
•  Programação avançada para controle remoto com até � comandos independentes: Abre-Para-Fecha  
/  Só Abre  /  Só Fecha  /  Abertura Parcial
•  Botoeiras independentes para: Abre-Para-Fecha  /  só Abre  /   só Fecha
•  Identificação automática da rotação do motor (abre ou fecha)
•  Ajuste de tempo para fechamento após passagem pela fotocélula
•  Função ‘Para e Reverte’ com 3 configurações
•  Fonte chaveada full-range (90 a 240V  -  50 ou 60Hz)
•  Saída de tensão auxiliar de 12V nos bornes (500mA máximo associado junto a módulos opcionais se 
instalados)
•  Todos os ajustes sinalizados por LEDs VU
•  LED’s indicativos para sensores de Fim de Curso
•  Aceita sensor fim de curso padrão 3, 4 ou 5 vias
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  TAMANHO E FORMATOS DAS CENTRAIS MIXX  
 A MIX é encontrada em 7 formatos diferentes:
 FCT-Mixx:  110x65mm,  GR2-Mixx:  110x75mm,  RGG-Mixx:  100x75mm,  GTR-Mixx:  100x80mm,  
RSS-Mixx: 115x90mm,  MK2-Mixx: 115x100mm,  PC2-Mixx: 100x100mm

CONECTORES KRE (BORNES)
REDE:  Rede elétrica 90 até 240V, 50/60Hz (fonte full-range; automático)
CM:   Fio comum do motor 
AB e FC : Demais fios do motor
12V:     Tensão auxiliar (12V x 500mA máximo - associado junto a módulos opcionais se instalados)
FOT:  Entrada de fotocélula para ação de antiesmagamento (opcional)
FCF:    Entrada do sensor de FECHAMENTO
FCA:    Entrada do sensor de ABERTURA
BOT.F: Botoeira externa exclusiva para comando SÓ FECHA (opcional)
BOT.A: Botoeira externa exclusiva para comando SÓ ABRE (opcional)
BOT*:  Botoeira externa para comando Abre-Para-Fecha (opcional)
GND:   Tensão negativa (comum das botoeiras e sensores)
(*) Em alguns modelo de centrais pode não haver o borne BOT. Neste caso, haverá o jumper “UNIFICA 
BOTOEIRAS” responsável em fazer qualquer BOT (BOT.A ou BOT.F) se transformar em BOT comum 
(Abre-Para-Fecha)

  CONECTORES FLAT  
•  INTER-TRAV (Intertravamento):  Usado para conectar com mais centrais MKN e executar a função 
de intertravamento, onde apenas 1 central  é comanda por vez (função clausura).
• TRAVA: Conector exclusivo para acionamento de módulo rele (CLG Mixx MKN ou similar) para 
comando de trava.
• OPCIONAL 8F (Opcional 8 Funções): Módulo para trava, sinaleira, luz, semáforo, alarme etc. Pode 
ser usado mais de 1 módulo 8F simultaneamente.
• FIM-DE-CURSO:  Sensores de fim de curso padrão 3, 4 ou 5 vias

CONECTOR PARA FIM DE CURSO DE 3 / 4 / 5 VIAS
 Através da barra de pinos de 5 vias é possível conectar sensores de fim de curso com padrão de 3, 4 
ou 5 fios da seguinte forma:

SENSOR PADRÃO 3 FIOS:
Plugue o conector nos 3 terminais 

do centro e deixe o fio do sensor de 
fechamento para o lado da escrita FCF

SENSOR PADRÃO 4 FIOS:
Plugue conforme a figura 

ao lado e deixe o fio do sensor de 
fechamento para o lado da escrita FCF

SENSOR PADRÃO 5 FIOS:
Use o conector por 

completo e deixe o fio do sensor de
fechamento para o lado da escrita FCF

  FIM DE CURSO POR SENSOR HALL  
 A central Mixx modelo RS3-HL (apenas esse modelo) possui sistema híbrido de 
leitura para sensor de fim de curso. Nessa central pode ser usado tanto sensores 
comum com fio (micro-switch ou reed-switch) como também o sensor por efeito 
magnético Hall.
 O sensor Hall está situado na borda da central, próximo ao módulo de RF, e é 
responsável em identifica os polos norte e sul do imã fixado no portão e sinalizar 
como sendo sensor de Fechamento ou sensor de Abertura.

 www.mkn.com.br        Manual do Instalador MKN | rev.05 (2021)

V
O

LT
A

R
A

O
 IN

D
IC

E

http://www.mkn.com.br
http://www.mkn.com.br


página: 19

 Antes de fixar os imãs no portão, é necessário passa-los próximo ao Hall e observar qual é a 
sinalização dado para ele, onde LED FCA aceso indica fim de curso de ABERTURA, e LED FCF aceso é 
para  FECHAMENTO. Caso estiver acendendo o led errado, basta inverter o imã, mudando assim a sua 
polarização norte e sul.

Sensibilidade do Sensor Hall:
 A central RS3-HL (apenas esse modelo) possui o jumper SENSIBILIDADE DO HALL, com ele é 
possível ligar ou desligar a leitura desse sensor, como também ajustar o nível de detecção desse 
componente.

Calibração do Sensor Hall:
 Em casos raros, onde o sensor Hall, por algum outra influencia, possa ficar acionado mesmo sem 
estar próximo a um imã. Nesse caso é necessário refazer a calibração do sensor. Para isso, siga os 
passos:
 1°. Deixe o portão parado.
 2°. Mantenha o jumper AJUSTES na posição em OFF/TX
 3°. Pressione e mantenha pressionado o botão (-) por mais de 3 segundos até que o LED pisque 3
 vezes.

  INSTALANDO A CENTRAL  
 1°-  Faça as ligações necessárias conforme mostrado no DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO
 2°-  Mova o portão para deixar os sensores de fim de curso abertos (os LEDs FCA e FCF devem ficar 
apagados). SOBRE: Isso é necessário, para que na gravação de percurso a central possa identificar o 
sentido de rotação do motor (abre ou fecha) e corrigi-la se for necessário (esta é a chamada 
identificação automática da rotação do motor). Ou seja, se o sentido do portão estiver invertido, a 
própria central fará a inversão dos fios AB e FC através de seu software.
 3°-  Acione manualmente os sensores de fim de curso e observe se o 
LED correspondente a ele se acende. Se for necessário, inverta, 
manualmente, o conector da central para corrigir a sequência dos 
sensores.  Lembre-se: 
   FCA = Sensor de Abertura. 
   FCF = Sensor de Fechamento.
 4°-  A partir de agora, todos os ajustes serão realizados no menu 
AJUSTE em conjunto com os botão (-) (+) e o LED
 5°-  Siga com atenção os próximos tópicos

PROGRAMANDO O TEMPO DE PERCURSO:
 Deixe o portão entre-aberto, ou garanta que nenhum dos sensores de fim de curso esteja 
acionado. Para isso, observe os LEDs FCA e FCF, eles devem estar apagados.
 Coloque o menu AJUSTES em PERC. e aguarde. O portão irá abrir e fechar programando assim o 
tempo de percurso e corrigindo o sentido de rotação do motor (se for necessário).
 Ao fim, recoloque o menu AJUSTE na posição OFF/TX .

  DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO  

Cores de fios de motores:
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CAPACITOR

MOTORMOTORMOTOR

IMPORTANTE:
IDENTIFIQUE O FIO COMUM DO MOTOR
E LIGUE NO BORNE CM, OS DEMAIS FIOS 

DO MOTOR, LIGUE EM AB e FC. 
*CONSULTE TABELA ACIMA

REDE ELÉTRICA
(90 a 220V AUTOMÁTICO)

HABILITA RÁDIO
RECEPTOR

INTERTRAVAMENTO
ENTRE CENTRAIS

BOTOEIRA DE
COMANDO - opcional

SENSOR
FIM-DE-CURSO

OPCIONAL 8 FUNÇÕES
E TRAVA

FUNÇÃO
PARA E REVERTE

LED DE 
SINALIZAÇÃO

MENU E BOTÕES
PARA AJUSTES

FUSIVEL DE 
PROTEÇÃO

SENSOR
FIM DE CURSO

Ligue o sensor de 3, 4 ou 5 vias no 
conector, ou use os bornes 

FCA (abertura), FCF (fechamento) 
e GND (Comum)

SENSOR
INFRAVERMELHO

(Fotocélula / Barreira)
(opcional)
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   GRAVANDO CONTROLES REMOTOS (TX) PARA COMANDO COMUM (ABRE-PARA-FECHA)  
 A linha Mixx possue receptor (RX) em 433,92MHz que aceita a maioria dos controles remotos 
digitais (Code-Learning, Rolling-Code e Hopping-Code) e pode gravar até 1.590 controles (TXs) 
independentes da quantidade de botões por controle. 
 1° - Deixe no menu AJUSTES na posição OFF/TX
 2° - Mantenha acionado o botão do controle remoto (TX) que deseja gravar
 3°- Lentamente dê 2 pressionadas seguidas no botão GRAVA TX da central. Acompanhe as 
piscadas do LED:
 • 3 piscadas: Controle remoto gravado com sucesso pela primeira vez
 • 2 piscadas: Adicionado o novo botão ao controle já cadastrado na memória
 • 1 piscada: Controle e botão já estão gravados (ignorou a ação)
 • 1 piscada longa: Memória cheia ou passou mais de 5 segundos sem ação no botão GRAVA TX 
(ignorou a ação)
IMPORTANTE: Ao gravar o controle remoto, mantenha-o acionado (transmitindo o sinal) antes de 
iniciar a programação. Isso garante que o código a ser gravado é realmente deste controle, e não de 
outro acionado pela redondeza.
OBSERVAÇÕES: 
- Para interromper esta ação, basta solta o botão GRAVA TX e aguardar alguns segundos até o LED se 
apagar.
- Para gravar mais botões do mesmo controle, basta continua o processo de gravação para os demais 
botões. 
- A gravação de novos botões do MESMO CONTROLE REMOTO não influencia na quantidade de TXs 
suportado pela memória da central.
- Pode existir controle que ao gravar um botão, todos os demais são aceitos pela central como sendo o 
mesmo botão.
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  APAGANDO A MEMÓRIA DE CONTROLES (TX) DE COMANDO COMUM (ABRE-PARA-FECHA)  
 1° - Deixe no menu AJUSTES na posição OFF/TX
 2° - MANTENHA pressionado o botão GRAVA TX da central
 3° - Acione algum controle remoto (não é preciso estar gravado na memória). O LED acenderá
 4°- CONTINUE MANTENDO PRESSIONADO o botão GRAVA TX até que o LED pisque 3 vezes 
confirmando o apagamento. 
  
  APAGANDO A MEMÓRIA  DE CONTROLES (TX) - APAGAMENTO TOTAL, GERAL  
 ATENÇÃO, ESTA AÇÃO APAGA A MEMÓRIA POR COMPLETO
 1° - Deixe no menu AJUSTES na posição OFF/TX
 2° - MANTENHA pressionado o botão GRAVA TX da central
 3° - Acione algum controle remoto (não é preciso estar gravado na memória). O LED acenderá
 4°- CONTINUE MANTENDO PRESSIONADO o botão GRAVA TX até que o LED pisque 3 vezes.
 5°- CONTINUE PERMANECENDO com o botão GRAVA TX pressionado por mais de 5 segundos,  até 
que o LED pisque novamente 3 vezes.

  GRAVANDO TX PARA 'SÓ ABRE' ou 'SÓ FECHA’  
 Tanto para o cadastramento quando o apagamento de controles usados para comando exclusivo 
de ‘Só Abre’ ou ‘Só Fecha’ será preciso entrar em um menu avançado. Para tal, serão usados os botões 
(-) e (+) além dos LED FCF e FCA.
 1°. Deixe o jumper AJUSTES na posição em OFF/TX
 2°. Mantenha pressionado AMBOS os botões (-) e (+) até o LED FCA ficar piscando. Solte os botões.
Nesse instante a programação do controle será exclusivo para ABERTURA. Para selecionar o 
fechamento basta clicar SIMULTANEAMENTE os botões (-) e (+) e o LED FCF ficará piscando, indicando 
que a programação agora será EXCLUSIVO PARA O FECHAMENTO.
 3°. Acione e mantenha o botão do controle remoto (TX) que deseja gravar
 4°. Lentamente dê 2 pressionadas seguidas no botão GRAVA TX da central. 
 5°. Para continuar cadastrando mais controles com a mesma opção, basta fazer o tópico 3° e  4° 
novamente

  APAGANDO OS CONTROLES DO ‘SÓ ABRE’ ou do ‘SÓ FECHA’  
 Pode ser apagado a memoria para os controles de ‘Só Abre’, ou de ‘Só Fecha’ sem influenciar os 
demais controles remotos cadastrado. Porém, quando se escolher apagar os controles de ‘Só Abre’ 
(por exemplo), todos os controles salvos com esse mesmo comando serão apagados. Outra opção, é 
regravar do botão do controle para outra função.
 1°. Deixe o jumper AJUSTES na posição em OFF/TX
 2°. Mantenha pressionado AMBOS os botões (-) e (+) até o LED FCA ficar piscando. Solte os botões.
Nesse instante a programação do controle será exclusivo para ABERTURA. Para selecionar o 
fechamento basta clicar SIMULTANEAMENTE os botões (-) e (+) e o LED FCF ficará piscando, indicando 
que a programação agora será EXCLUSIVO PARA O FECHAMENTO.
 3° - Acione algum controle remoto (não é preciso estar gravado na memória). O LED acenderá
 4°- CONTINUE MANTENDO PRESSIONADO o botão GRAVA TX até que o LED pisque 3 vezes 
confirmando o apagamento. 

  SAINDO DO MODO AVANÇADO  
 Basta aguarde 10 segundos sem realizar nenhuma ação na central.

  PROGRAMANDO O TEMPO DE PERCURSO  
 Deixe o portão entre-aberto, ou garanta que nenhum dos sensores de fim de curso esteja 
acionado. Para isso, observe os LEDs FCA e FCF, eles devem estar apagados.
 Coloque o menu AJUSTES em PERC. e aguarde. O portão irá abrir e fechar programando assim o 
tempo de percurso e corrigindo o sentido de rotação do motor (se for necessário).
 Ao fim, recoloque o menu AJUSTE na posição OFF/TX .

  FORÇA DO MOTOR (EMBREAGEM ELETRÔNICA)  
 Ajuste a força do motor para evitar danos físicos e materiais quando houver obstáculos no 
movimento do portão.  

 www.mkn.com.br        Manual do Instalador MKN | rev.05 (2021)

V
O

LT
A

R
A

O
 IN

D
IC

E

http://www.mkn.com.br
http://www.mkn.com.br


página: 22

  1°- Coloque o menu AJUSTES em FORÇA
  2°-  Dê vários toques no botão (-) até o LED ficar sempre aceso indicando que está na força mínima.
  3° - Comande a central, o portão irá se movimentar um pouco (partida) e em seguida ficar parado 
forçando o motor. Nesse momento vá clicando no botão (+) até o motor voltar a se movimentar 
sozinho. Pronto!
  4°- Retorne o jumper AJUSTES na posição OFF/TX

  FREIO ELETRÔNICO  
  O ajuste do freio trata-se da intensidade da força aplicada no momento da frenagem.
  1°- Coloque o menu AJUSTES em FREIO
  2°-  Use os botões (-) ou (+) para diminuir ou aumentar a força do freio. Acompanhe os ajustes 
através dos LEDs de VU. 
  PARA DESATIVAR ESSA FUNÇÃO basta manter pressionado o botão (-) por alguns segundos (ou ir 
clicando-o) até que todos os LEDs de VU se apagarem e o LED status fique aceso .
  3°- Após concluído, retorne o jumper AJUSTES na posição OFF/TX

  DESACELERAÇÃO: RAMPA E TORQUE  
  É possível ajustar a central para realizar rampa de desaceleração momentos antes da conclusão do 
percurso, promovendo assim uma parada suave, sem batidas.

 Ajustando a rampa de desaceleração: 
  1°- Coloque o menu AJUSTES em RAMPA DESAC.
  2°-  Use os botões (-) ou (+) para diminuir ou aumentar o momento em que será ativado a 
desaceleração . O ajuste é em 0,5 segundo. Acompanhe os ajustes através dos LEDs de VU.
  3° - Após escolhido o tempo, coloque o menu AJUSTES em TORQUE DESAC e use os botões (-) ou 
(+) para diminuir ou aumentar o TORQUE* DURANTE a desaceleração. Acompanhe os ajustes através 
dos LEDs de VU.
  4°- Após concluído, retorne o jumper AJUSTES na posição OFF/TX
(*) IMPORTANTE: Nem sempre clicar em (+) aumentará a força da desaceleração, isso dependerá das 
condições (portão e motor)
 Desativando a rampa de desaceleração:
  1°- Coloque o menu AJUSTES em RAMPA DESAC
  2°-  Mantenha pressionado o botão (-) até o LED status ficar sempre aceso e o todos os LEDs do VU 
ficarem apagados. Pronto!
  3°- Retorne o jumper AJUSTES na posição OFF/TX

  FECHAMENTO AUTOMÁTICO - TEMPO DE PAUSA  
 Após o portão ser aberto, a central contará o tempo ajustado como PAUSA e realizará o 
fechamento automático. Esse tempo pode ser de 0 segundos (fechamento automático desligado) ou 
até 120 segundos (2 minutos).
 1° - Coloque o jumper AJUSTES  na posição PAUSA
 2°- Pressione o botão (-)  ou botão (+) para diminuir ou aumentar em 2 segundos o tempo de 
pausa.
 PARA DESATIVAR ESSA FUNÇÃO basta manter pressionado o botão (-) por alguns segundos (ou ir 
clicando-o) até que todos os LEDs de VU se apagarem e o LED status fique aceso .
 3°- Ao fim, coloque o jumper AJUSTES de volta a posição OFF/TX

  TEMPO PÓS-FOTOCÉLULA (FECHAMENTO AUTOMÁTICO)  
 O tempo pós-fotocélula existe para que o mesmo sensor usado como antiesmagamento 
(fotocélula ou sensor de massa ligado ao borne FOT), também seja responsável em fechar 
automaticamente o portão segundos após a passagem do veículo. 
 Essa função funciona independente de ter ou não tempo de Pausa (fechamento automático). Ou 
seja, a função Pós-Foto é exclusiva e não depende de nenhum outro ajuste ou seleção.
 A contagem de tempo só ocorrerá quando o portão abrir completamente e o veículo ter passado e 
liberado o sensor de antiesmagamento. Exemplo: Tempo pós-foto em 2 segundos, portão ainda em 
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movimento de abertura, se algum veículo passar pelo sensor; o portão terminará o movimento de 
abertura, ficando completamente aberto, só então contará o tempo ajustado (nesse exemplo: 2 
segundos), e fechará.

Ajustando o fechamento Pós-Fotocélula:
 1° - Coloque o jumper AJUSTES  na posição PÓS-FOT
 2°- Pressione o botão (-) ou botão (+) para diminuir ou aumentar em 1 segundo o tempo de Pós 
Fotocélula. Acompanhe os ajustes através dos LEDs de VU. 
 PARA DESATIVAR ESSA FUNÇÃO basta pressionar por várias vezes o botão (-) até todos os LEDs de 
VU se apagarem e o LED de status ficar sempre aceso (valor =  0).
 3°- Após concluído, retorne o jumper AJUSTES na posição OFF/TX

  ABERTURA PARCIAL  
 Abertura Parcial é o local do percurso, determinado pelo usuário, para que o portão fique 
entreaberto. Essa função só é obtido através do controle remoto cadastrado para tal. A memória para 
esses controles é a mesma de controles convencionais, portanto, no geral, 
pode ser cadastrado até 1.590 controles.
  O mesmo controle remoto cadastrado para  Abertura Parcial também 
executa o fechamento (Abertura parcial - e - Fecha)
  Para essa programação, além do jumper AJUSTE, também usaremos 
os botões “(-) AB.PARCIAL” e “(+) GRAVA TX”

Programando o local da Abertura Parcial:
  1°- Comande o portão até onde deseja que seja a Abertura Parcial
  2°- Coloque o menu AJUSTE em AB.PARC
  3° - Pressione o botão “ (-) ABERTURA PARCIAL ” para salvar o local

Desligando a Abertura Parcial: 
  Há 2 maneira para desativar a Abertura Parcial: Regravado o controle para outra função, ou 
Apagado o local determinado como Abertura Parcial, para isso siga os passos:
  1°- Feche o portão por completo
  2°- Coloque o menu AJUSTE em AB.PARC
  3° - Pressione o botão “ (-) ABERTURA PARCIAL ” 

Gravando controle para Abertura Parcial:
  1°- Coloque o menu AJUSTE em AB.PARC
  2° - Mantenha acionado o botão do controle que queira gravar
  3° - Pressione o botão “ (+) GRAVA TX ” por 2 vezes. Pronto!

Apagando os controles da Abertura Parcial:
  Basta regravar o controle para outra função como por exemplo Abre-e-Fecha, ou apaga-lo 
propriamente dito, para isso siga os passos abaixo:
  1°- Coloque o menu AJUSTES em AB.PARC
  2°- MANTENHA pressione o botão (+) GRAVA TX da central
  3°- Acione algum controle (não precisa ser cadastrado)
  4°- O LED acenderá, MANTENHA acionado o botão (+) GRAVA TX por mais de 3 segundos até o LED 
piscar 3 vezes. Pronto!

  FUNÇÃO PARA E REVERTE  
 Como o próprio nome diz, a função faz parar e inverter o sentido de movimento do portão. Por 
exemplo; se a central estiver executando movimento de fechamento e receber um comando, ela irá 
parar o portão e em seguida executar o movimento de abertura.
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    BOTOEIRAS INDEPENDENTES: BOT / BOT.A / BOT.F  BOTOEIRAS INDEPENDENTES: BOT / BOT.A / BOT.F  

  No jumper PARA E REVERTE é possível escolher 3 condições:
  OFF: Não há reversão. Se a central receber comando com o portão em movimento, irá apenas 
parar o movimento.
  C: Executa a reversão SOMENTE quando o portão estiver FECHANDO
  A+F: Faz a reversão em AMBOS OS SENTIDOS de movimento do portão. Então, se o portão está 
abrindo e receber comando, irá parar e voltar a fechar. E, se estava fechando, irá parar e voltar a abrir.

  INTER TRAVAMENTO - FUNÇÃO CLAUSURA  
  O Intertravamento é para quando um portão estiver em uso (em movimento ou aberto) outros 
seram impedidos de abrir, ou seja, apenas 1 portão pode ser usado por vez.
   Para sua utilização, basta ligar 2 fios do conector INTER-TRAV no mesmo conector das demais 
centrais MKN mantendo a mesma polarização, ou seja, o fio ligado no terminal + deve ser ligado na 
mesma posição nas demais centrais.
  Pode ser ligado 2 ou mais centrais, basta fazer toda a ligação em paralelo.

  BOTOEIRAS INDEPENDENTES: BOT / BOT.A / BOT.F  
  A central tem botoeiras (uso opcional) para comandos independentes. E, o seu funcionamento se 
dá da seguinte forma; Se for acionado o BOT.A (por exemplo), imediatamente a central comanda o 
motor para abrir, indiferente da condição atual do portão (parado, fechado ou em movimento) o 
portão irá abrir por completo. E o mesmo aconteceria para fechar se fosse acionado o BOT.F
  BOT.F:   Botoeira exclusiva para comando SÓ FECHA
  BOT.A: Botoeira exclusiva para comando SÓ ABRE
  BOT*:   Botoeira para comando unificado Abre-Para-Fecha
  GND:   Tensão negativa (comum das botoeiras e sensores)
  (*) Em alguns modelo de centrais pode não haver o borne BOT. Neste caso, haverá o jumper 
“UNIFICA BOTOEIRAS” responsável em fazer qualquer BOT (BOT.A ou BOT.F) se transformar em 
BOT comum (Abre-Para-Fecha)

  JUMPER RF-ON  
 Em casos em que for usado rádio receptores externo ou controle de acesso via RF, é possivel 
desligar o receptor da central afim de evitar interferência entre os receptores. Para isso, basta retirar o 
jumper RF-ON que está localizado próximo ao módulo de Rádio Frequência.

  ACIONANDO TRAVA, LUZ, SINALEIRA, SEMÁFORO ETC   
 A central possui conectores para uso de módulos opcionais para trava, sinaleira, semáforo, luz de 
garagem etc

OPC.8F: Conector dedicado para módulo Opcional 8F (8 funções) da MKN, o qual comanda até 8 
funções: Sinaleira, Semáforo, Trava, Alarme, Luz de Garagem...
  O Opcional 8F pode ser usado quantos desejar, basta liga-los em  “cascata”, ou seja, um após o 
outro pelo conector expansor do próprio Opcional 8F. Com isso, é possível comandar mais de uma 
função, como por exemplo; trava e luz de garagem.

TRAVA: Não havendo um módulo Opcional 8F, é possível usar qualquer módulo auxiliar de relê para 
comandar o acionamento de trava, basta conecta-lo no soquete TRAVA respeitando a polaridade: 
+12V | GND | SINAL 
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FCT-HB (HIBRIDA - ENCODER E REED)

 A FCT-HB é perfeita reposição nos produtos que fazem uso de sistema Híbrido, ou seja, centrais 
que podem ser instalados tanto com fim de curso analógico (micro ou reed-switch) como sensor 
digital da rotação motor (Encoder).

  PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  
•  Bivolt: 127V (110V) ou 220V (tensão da rede elétrica)
•  Funcionamento Hibrido: Fim de curso analógico (micro ou reed) ou sensor digital (Encoder)
•  Entrada para fotocélula/sensor de massa (antiesmagamento)
•  Receptor (RX) 433MHz: aceita controles remotos code-learning, rolling-code e hopping-code
•  Grava até 2.048 controles remotos, independente da quantidade de botões de cada controle
•  Gravação automática do percurso 
•  Ajustes  por trimpot para: 
 • Força do motor (embreagem eletrônica)
 • Tempo para fechamento automático (Pausa)
 • Rampa de desaceleração
 • Torque de desaceleração
•  Inter-travamento com mais centrais de portão MKN
•  Conector para Módulo MKN 8F 8 Funções (luz de garagem, sinaleira, semáforo, alarme etc)

  TAMANHO E FORMATOS DAS CENTRAL FCT-HB  
 A FCT-HB é disponível em apenas um formato: 110x65mm

  CONECTORES KRE (BORNES):  
AC:   Rede elétrica 127V / 220V
CM (U):   Fio comum do motor
AB e FC :  Demais fios do motor
CAP:   Capacitor de partida do motor
VCC:   Saída de tensão auxiliar (12V)
FOT:   Entrada de fotocélula para ação de antiesmagamento (opcional)
GND:   Tensão negativa (comum dos sensores)
BOT:    Botoeira para comando externo (opcional)
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  CONECTORES FLAT  
• FIM-DE-CURSO: Sensores de fim de curso
• ENCODER: Sensor de encoder do eixo do motor
• OPC.8F/TRAVA: Opcional  8F (8 Funções) ou módulo rele trava (opcional)
• RX EXT.: Receptor externo  (opcional)
• INTER-TRAV.: Intertravamento entre centrais MKN (opcional)

  DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO  

CAPACITOR

MOTORMOTORMOTOR

IMPORTANTE:
IDENTIFIQUE O FIO COMUM DO 
MOTOR E LIGUE NO BORNE CM, 

OS DEMAIS FIOS DO MOTOR, 
LIGUE EM AB e FC. 

*CONSULTE TABELA ABAIXO

REDE ELÉTRICA

FUSIVEL DE 
PROTEÇÃO

BOTOEIRA
opcional

OPCIONAL 8F
/ TRAVA

RECEPTOR EXTERNO
opcional

BOTÃO
GRAVA TX

ENCODER

INTER
TRAVAMENTO

LED
DE SINALIZAÇÃO

SELEÇÃO DA TENSÃO
DE REDE

AJUSTE DO TORQUE
NA DESACELERAÇÃO

AJUSTE DO TEMPO
DE DESACELERAÇÃO

AJUSTE DO TEMPO
DE PAUSA

AJUSTE DA FORÇA
DO MOTOR

FECHAMENTO
AUTOMÁTICO

MODO
CONDOMINIO

GRAVA PERCURSO
DO PORTÃO

sensor
fim de curso

SENSOR
INFRAVERMELHO

(Fotocélula/Barreira)
(opcional) R

E
C

E
P

T
O

R

T
R

A
N

S
M

IS
S

O
R

Cores de fios de motores:

  INSTALANDO A CENTRAL  
 1°-  Faça as ligações necessárias conforme mostrado no DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO
 2°-  Ligue a alimentação (rede elétrica ) e dê o primeiro comando na central. Nesse 1º comando o 
portão deverá se movimentar para o sentido de abertura, caso esteja ao contrario, desligue a 
alimentação e inverta os fios do motor nos bornes AB e FC
 3°-  Siga com atenção os próximos tópicos
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  PROGRAMANDO O TEMPO DE PERCURSO  
 A central FCT-HB faz a programação do percurso e identifica se irá trabalhar com ou sem sensor de 
encoder (leia o importante abaixo) de forma automática, basta colocar o jumper GRAVA PERC. na 
posição SIM e aguardar. O portão irá abrir e fechar, salvando o percurso na memória. 
 Após concluído, recoloque o jumper GRAVA PERC. na posição NÃO.

IMPORTANTE - ENCODER AUTOMÁTICO:
Para a central identificar se possui encoder ligado, é preciso deixar o portão 
entre-aberto, distante dos sensores de fim-de-curso (se houver). Com isso, o

motor irá girar, em seguida a central identificará o encoder e, só após isso 
buscará os finais-de-curso.

IMPORTANTE 2 - FORÇA DO MOTOR:
Se fizer uso apenas de encoder como sistema de fim-de-curso, é necessário 
antes de fazer a programação de percurso, realizar o correto ajuste da força 
do motor. Pois, sem ter os sensores convencionais, a central irá identificar os 
fim de curso através de esmagamento, a força deve estar ajustada para não 

promover danos.

   GRAVANDO CONTROLES REMOTOS (TX) PARA COMANDO COMUM (ABRE-PARA-FECHA):  
 A FCT-HB possue receptor (RX) em 433,92MHz que aceita a maioria dos controles remotos digitais 
(Code-Learning, Rolling-Code e Hopping-Code) e pode gravar até 2.048 controles (TXs) 
independentes da quantidade de botões por controle. 
 1° - Mantenha acionado o botão do controle remoto (TX) que deseja gravar
 2°- Lentamente dê 2 pressionadas seguidas no botão GRAVA TX da central. Acompanhe as 
piscadas do LED:
 • 3 piscadas: Controle remoto gravado com sucesso pela primeira vez
 • 2 piscadas: Adicionado o novo botão ao controle já cadastrado na memória
 • 1 piscada: Controle e botão já estão gravados (ignorou a ação)
 • 1 piscada longa: Memória cheia ou passou mais de 5 segundos sem ação no botão GRAVA TX 
(ignorou a ação)
IMPORTANTE: Ao gravar o controle remoto, mantenha-o acionado (transmitindo o sinal) antes de 
iniciar a programação. Isso garante que o código a ser gravado é realmente deste controle, e não de 
outro acionado pela redondeza.
OBSERVAÇÕES: 
- Para interromper esta ação, basta solta o botão GRAVA TX e aguardar alguns segundos até o LED se 
apagar.
- Para gravar mais botões do mesmo controle, basta continua o processo de gravação para os demais 
botões. 
- A gravação de novos botões do MESMO CONTROLE REMOTO não influencia na quantidade de TXs 
suportado pela memória da central.
- Pode existir controle que ao gravar um botão, todos os demais são aceitos pela central como sendo o 
mesmo botão.

  APAGANDO TODA A MEMÓRIA  DE CONTROLES (TX)   
 ATENÇÃO, ESTA AÇÃO APAGA A MEMÓRIA POR COMPLETO
 1° - MANTENHA pressionado o botão GRAVA TX da central
 2° - Acione algum controle remoto (não é preciso estar gravado na memória). O LED acenderá
 3°- CONTINUE MANTENDO PRESSIONADO o botão GRAVA TX até que o LED pisque 3 vezes 
confirmando o apagamento. 

FORÇA DO MOTOR (EMBREAGEM ELETRÔNICA)
 A força do motor é ajusta de 40% até 100%, basta fazer uso do trimpot FORÇA DO MOTOR

FECHAMENTO AUTOMÁTICO - TEMPO DE PAUSA
 A Pausa (fechamento automático) tem ajuste de 2 segundos até 2 minutos e esse ajuste de tempo 
é feito por trimpot
 Coloque o JUMPER PAUSA na posição SIM e use o TRIMPOT PAUSA para ajustar o tempo.
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  INTER TRAVAMENTO - FUNÇÃO CLAUSURA    INTER TRAVAMENTO - FUNÇÃO CLAUSURA  

 PARA DESATIVAR ESSA FUNÇÃO basta colocar o JUMPER PAUSA na posição NÃO

  DESACELERAÇÃO: RAMPA E TORQUE  
  É possível ajustar a central para realizar rampa de desaceleração momentos antes da conclusão do 
percurso, promovendo assim uma parada suave, sem batidas.

 Ajustando a rampa de desaceleração: 
  1°. Use o trimpot RAMPA para selecionar o tempo em que deverá ser ativado a descaleração.
  2°. Agora use o trimpot TORQUE para selecionar o tipo e força de torque DURANTE A 
DESACELERAÇÃO

 Desativando a rampa de desaceleração:
 Basta girar o trimpot RAMPA todo no sentido anti-horário, ou seja, todo para o sinal de “-”

  INTER TRAVAMENTO - FUNÇÃO CLAUSURA  
  O Intertravamento é para quando um portão estiver em uso (em movimento ou aberto) outros 
seram impedidos de abrir, ou seja, apenas 1 portão pode ser usado por vez.
   Para sua utilização, basta ligar 2 fios do conector INTER-TRAV no mesmo conector das demais 
centrais MKN mantendo a mesma polarização, ou seja, o fio ligado no terminal + deve ser ligado na 
mesma posição nas demais centrais.
  Pode ser ligado 2 ou mais centrais, basta fazer toda a ligação em paralelo.

  MODO CONDOMINIO:  
 No modo CONDOMÍNIO a central executa funções exclusivas : 
 1°.  Ao receber comando (Controle ou Botoeira) a central SEMPRE fará o portão abrir.
 2°. Cada vez que algum veículo passar pelo sensor de fotocélula ou sensor de massa ligado ao 
borne FOT, a central reiniciará o seu tempo de PAUSA (fechamento automático) e ao final fechará o 
portão. 
IMPORTANTE: Se não houver tempo de PAUSA ajustado, o portão fechará imediatamente após o 
veículo passar pelo sensor.

  ACIONANDO TRAVA, LUZ, SINALEIRA, SEMÁFORO ETC   
 A central possui conectores para uso de módulos opcionais para trava, sinaleira, semáforo, luz de 
garagem etc

OPC.8F: Conector dedicado para módulo Opcional 8F (8 funções) da MKN, o qual comanda até 8 
funções: Sinaleira, Semáforo, Trava, Alarme, Luz de Garagem...
  O Opcional 8F pode ser usado quantos desejar, basta liga-los em  “cascata”, ou seja, um após o 
outro pelo conector expansor do próprio Opcional 8F. Com isso, é possível comandar mais de uma 
função, como por exemplo; trava e luz de garagem.

TRAVA: Não havendo um módulo Opcional 8F, é possível usar qualquer módulo auxiliar de relê para 
comandar o acionamento de trava, basta conecta-lo no soquete TRAVA respeitando a polaridade: 
+12V | GND | SINAL 
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ROBUSTA G40 (Rele) ou CT (Contator) geração 3 – Universal 220V/380V

  PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  
•  Para motores monofásicos ou trifásicos de até 2cv
•  2 Formatos de placas: Com reles de 40A, ou Contatoras de 20A
•  Bornes para conexões de fim de curso, fotocélula e botoeiras
•  Receptor 433,92 MHz multicódigos: Code-Learning e Rolling-Code
•  Grava até 248 controles com até 3 botões por controle
•  Conector para Opcional 8 Funções (8F): Trava, Luz, Sinaleira etc
•  Conector para módulo rele para acionamento de trava
Novidades da 3ª geração:
•  Botoeiras independentes: Abre-Para-Fecha ; só Abre ; só Fecha
•  Ajuste de tempo para fechamento após passagem pela fotocélula
•  Identificação automática da rotação do motor (abre ou fecha)
•  Sensor falta de fase (para rede trifásica)
•  Lê sensor térmico do motor (para modelos de motores que possuam saída de sensor térmico)
•  Fonte chaveada full-range automático (90 a 240V  /  50 ou 60Hz)
•  Saída de tensão auxiliar de 12V nos bornes (500mA máximo associado junto a módulos opcionais se 
instalados)
•  LED’s indicativos para sensores de Fim de Curso

  TAMANHO E FORMATOS DAS CENTRAIS ROBUSTA TRIFÁSICA  
 Robusta CT: Com contatora de 7A. Tamanho 1de 05x115mm
 Robusta G40: Com relês de 30/40A. Tamanho de 100x115mm

  CONECTORES KRE (BORNES):  
N*:  Neutro da rede elétrica. OBRIGATORIO QUANDO A REDE FOR 380V
R, S, T*:  Fases da rede elétrica (220V ou 380V trifásico)
(*) Em rede monofásica não são usados os bornes N e T. A rede deve ser ligado apenas nos bornes em R 
e S
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CM**, AB e FC:  Fios do motor trifásico         
(**) Em motor monofásico, ligar o comum do motor em no borne CM
12V:    Saída de tensão auxiliar (12V x 500mA máximo)
FOT:   Entrada para fotocélula para antiesmagamento (opcional)
FCF:    Entrada do sensor de FECHAMENTO
FCA:   Entrada do sensor de ABERTURA
BOT.F:  Botoeira exclusiva para comando SÓ FECHA (opcional)
BOT.A: Botoeira exclusiva para comando SÓ ABRE (opcional)
BOT:   Botoeira externa para comando Abre-Para-Fecha (opcional)
GND:   Tensão negativa (comum dos sensores)

  CONECTORES FLAT  
•   OPCIONAL 8F (Opcional 8 Funções): Módulo para trava, sinaleira, luz, semáforo, alarme etc. Pode 
ser usado mais de 1 módulo 8F simultaneamente.
• TRAVA: Conector exclusivo para acionamento de módulo rele (CLG Mixx MKN ou similar) para 
comando de trava.

  DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO:  

IMPORTANTE: ANTES DE LIGAR A CENTRAL NA REDE ELÉTRICA, 
SELECIONE A TENSÃO DE ENTRADA (220V/380V) NO JUMPER “TENSÃO”

MOTORMOTORMOTOR

IMPORTANTE:
Em rede 380V é 

imprescindível ligar o
neutro em N e 

selecionar 380V no 
jumper TENSÃO

*
*

REDE TRIFÁSICO
220V / 380V

ATIVA A DETECÇÃO DA FALTA DE FASE
*APENAS EM REDE TRIFÁSICA

FUSIVEIS

BOTOEIRAS DE COMANDO

Abre e Fecha

Só Abre

Só Fecha

FAZ A LEITURA
DO SENSOR

TÉRMICO DO
MOTOR

LEDs DOS
SENSOR FIM
DE CURSO

FAZ A LEITURA
DO SENSOR

TÉRMICO DO
MOTOR

CONECTOR P/
OPCIONAIS

Se for monofásico
use apenas R e S

SENSORSENSOR
FIM DE CURSOFIM DE CURSO

SENSOR
FIM DE CURSO

se motor mono: 
Comum em CM

capacitor em AB e FC 

SENSOR
INFRA

(Barreira)
opcional

AJUSTE
E

GRAVAÇÃO 
DE TXT

R
A

N
S

M
IS

S
O

R

R
E
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E
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Cores de fios de motores MONOFÁSICO:
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IMPORTANTE: ANTES DE LIGAR A CENTRAL NA REDE ELÉTRICA, 
SELECIONE A TENSÃO DE ENTRADA (220V/380V) NO JUMPER “TENSÃO”

 1°- Mantenha o jumper TENSÃO em 380V. Caso contrário, a central irá queimar ao ser ligada na rede 
elétrica.
 2°- Coloque o NEUTRO da rede no borne N. 
 3°- Ligue os demais fios da rede trifásica nos bornes R, S, T

 1°- Coloque o jumper TENSÃO em 220V. 
 2°- Deixe o borne N sem conexão
 3°- Ligue  os fios da rede trifásica nos bornes R, S, T
 4°- Ligue o motor em CM, AB e FC. Não requer sequência de fios.

 1°- Coloque o jumper TENSÃO em 220V.
 2°- Deixe o borne N e T sem conexão
 3°- Ligue  os fios da rede monofásica nos bornes R e S
 4°- Ligue os fios do motor em CM, AB e FC. IMPORTANTE: Em monofásico é obrigatório a ligação do 
fio comum do motor no borne CM, e junto aos fios ligados nos bornes AB e FC também deve ser ligado 
o capacitor do motor.

 5°- Mova o portão para deixar os sensores de curso abertos (os LEDs FCA e FCF devem ficar 
apagados). Assim, na programação de percurso a central irá identificar o sentido de rotação do motor 
e corrigir se for necessário (identificação automática). 
 6°- Acione manualmente os sensores de fim de curso e observe se o LED correspondente a ele se 
acende. Se necessário, inverta os fios dos bornes FCF e FCA . (FCA = Sensor de Abertura. FCF = Sensor 
de Fechamento).
 7°- A partir de agora, todos os ajustes serão realizados no menu AJUSTE em conjunto com os botão 
PROG e o LED.
 8°- Siga com atenção os próximos tópicos desse manual.

   GRAVANDO CONTROLES REMOTOS (TX) PARA COMANDO COMUM (ABRE-PARA-FECHA):  
 A linha ROBUSTA possue receptor (RX) em 433,92MHz que aceita a maioria dos controles remotos 
digitais (Code-Learning, Rolling-Code e Hopping-Code) e pode gravar até 248 controles (TXs) 
independentes da quantidade de botões por controle. 
 1° - Deixe no menu AJUSTES na posição OFF/TX
 2° - Mantenha acionado o botão do controle remoto (TX) que deseja gravar
 3°- Lentamente dê 2 pressionadas seguidas no botão GRAVA TX da central. Acompanhe as 
piscadas do LED:
 • 3 piscadas: Controle remoto gravado com sucesso pela primeira vez
 • 2 piscadas: Adicionado o novo botão ao controle já cadastrado na memória
 • 1 piscada: Controle e botão já estão gravados (ignorou a ação)
 • 1 piscada longa: Memória cheia ou passou mais de 5 segundos sem ação no botão GRAVA TX 
(ignorou a ação)
IMPORTANTE: Ao gravar o controle remoto, mantenha-o acionado (transmitindo o sinal) antes de 
iniciar a programação. Isso garante que o código a ser gravado é realmente deste controle, e não de 
outro acionado pela redondeza.
OBSERVAÇÕES: 
- Para interromper esta ação, basta solta o botão GRAVA TX e aguardar alguns segundos até o LED se 
apagar.
- Para gravar mais botões do mesmo controle, basta continua o processo de gravação para os demais 
botões. 
- A gravação de novos botões do MESMO CONTROLE REMOTO não influencia na quantidade de TXs 

LIGAÇÃO EM TRIFASICO 380V:

LIGAÇÃO EM TRIFASICO 220V:

LIGAÇÃO EM MONOFÁSICO 220V:

CONTINUAÇÃO:

  INSTALANDO A CENTRAL:  
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JU
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suportado pela memória da central.
- Pode existir controle que ao gravar um botão, todos os demais são aceitos pela central como sendo o 
mesmo botão.

  APAGANDO TODA A MEMÓRIA  DE CONTROLES (TX)   
 ATENÇÃO, ESTA AÇÃO APAGA A MEMÓRIA POR COMPLETO
 1° - Deixe no menu AJUSTES na posição OFF/TX
 2° - MANTENHA pressionado o botão GRAVA TX da central
 3° - Acione algum controle remoto (não é preciso estar gravado na memória). O LED acenderá
 4°- CONTINUE MANTENDO PRESSIONADO o botão GRAVA TX até que o LED pisque 3 vezes.

  FECHAMENTO AUTOMÁTICO  - TEMPO DE PAUSA  
 Após o portão ser aberto, a central contará o tempo ajustado como PAUSA e realizará o 
fechamento automático. Esse tempo pode ser de 0 segundos (fechamento automático desligado) ou 
até 120 segundos (2 minutos).
 1° - Coloque o jumper AJUSTES  na posição PAUSA
 2°- Pressione o botão PROG  para selecionar o tempo, cada pressionada acrescenta 2 segundos. 
Exemplo: Para ajustar 10 segundos, dê 5 pressionadas no botão PROG (5x 2 = 10)
 3°- Ao fim, coloque o jumper AJUSTES de volta a posição OFF/TX

  DESATIVANDO O FECHAMENTO AUTOMÁTICO - TEMPO DE PAUSA  
 1° - Coloque o jumper AJUSTES  na posição PAUSA
 2°- Pressione e MANTENHA o botão PROG  por alguns segundos, até o LED piscar 3 vezes. Pronto!
 3°- Ao fim, coloque o jumper AJUSTES de volta a posição OFF/TX

  TEMPO PÓS-FOTOCÉLULA (FECHAMENTO AUTOMÁTICO)  
 O tempo pós-fotocélula existe para que o mesmo sensor usado como antiesmagamento 
(fotocélula ou sensor de massa ligado ao borne FOT), também seja responsável em fechar 
automaticamente o portão segundos após a passagem do veículo. 
 Essa função funciona independente de ter ou não tempo de Pausa (fechamento automático). Ou 
seja, a função Pós-Foto é exclusiva e não depende de nenhum outro ajuste ou seleção.
 A contagem de tempo só ocorrerá quando o portão abrir completamente e o veículo ter passado e 
liberado o sensor de antiesmagamento. Exemplo: Tempo pós-foto em 2 segundos, portão ainda em 
movimento de abertura, se algum veículo passar pelo sensor; o portão terminará o movimento de 
abertura, ficando completamente aberto, só então contará o tempo ajustado (nesse exemplo: 2 
segundos), e fechará.

Ajustando o fechamento Pós-Fotocélula:
 1° - Coloque o jumper AJUSTES  na posição PÓS-FOT
 2°- Pressione o botão (-) ou botão (+) para diminuir ou aumentar em 1 segundo o tempo de Pós 
Fotocélula. 
 PARA DESATIVAR ESSA FUNÇÃO pressione e MANTENHA o botão PROG até o LED de status dar 3 
piscadas informando que desativou a função.
 3°- Após concluído, retorne o jumper AJUSTES na posição OFF/TX

   SENSOR FALTA DE FASE  
 É um sensor incorporado na central que identifica a queda de tensão 
em uma das linhas da alimentação trifásica e, imediatamente desativa o 
funcionamento do motor, evitando assim a sua queima.
IMPORTANTE: Esse sensor só funciona em rede elétrica trifásica (220V 
ou 380). Em monofásico, o jumper DETECTA FALTA DE FASE precisa ficar 
na posição NÃO para o funcionamento correto da central. Mesmo assim, 
em monofásico, a proteção da central e motor continuará, isso porque se falta qualquer uma das 2 
fases, a central simplesmente será desligada.
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  BOTOEIRAS INDEPENDENTES: BOT / BOT.A / BOT.F    BOTOEIRAS INDEPENDENTES: BOT / BOT.A / BOT.F  

  SENSOR TÉRMICO / RELÊ TÉRMICO  
  Existem motores que dispõem de rele/sensor térmico para monitoramento da 
central, geralmente são 2 fios de bitola finas que saem do motor. 
  Esse sensor pode ser conectado no plug RELE TERMICO da central, assim, sempre 
que houver sobreaquecimento do motor, a central será notificada e irá inibir novos comandos, 
permanecendo assim até o motor se resfriar.
  Em motores que NÃO POSSUEM esse sistema, é preciso manter um jumper fechando o contato 
do plug RELE TERMICO para que a central possa funcionar corretamente.

  BOTOEIRAS INDEPENDENTES: BOT / BOT.A / BOT.F  
  A central tem botoeiras (uso opcional) para comandos independentes. E, o seu funcionamento se 
dá da seguinte forma; Se for acionado o BOT.A (por exemplo), imediatamente a central comanda o 
motor para abrir, indiferente da condição atual do portão (parado, fechado ou em movimento) o 
portão irá abrir por completo. E o mesmo aconteceria para fechar se fosse acionado o BOT.F
  BOT.F:   Botoeira exclusiva para comando SÓ FECHA
  BOT.A: Botoeira exclusiva para comando SÓ ABRE
  BOT:   Botoeira para comando unificado Abre-Para-Fecha
  GND:   Tensão negativa (comum das botoeiras e sensores)

  JUMPER RF-ON  
 Em casos em que for usado rádio receptores externo ou controle de acesso via RF, é possivel 
desligar o receptor da central afim de evitar interferência entre os receptores. Para isso, basta retirar o 
jumper RF-ON que está localizado próximo ao módulo de Rádio Frequência.

  ACIONANDO TRAVA, LUZ, SINALEIRA, SEMÁFORO ETC   
 A central possui conectores para uso de módulos opcionais para trava, sinaleira, semáforo, luz de 
garagem etc

OPC.8F: Conector dedicado para módulo Opcional 8F (8 funções) da MKN, o qual comanda até 8 
funções: Sinaleira, Semáforo, Trava, Alarme, Luz de Garagem...
  O Opcional 8F pode ser usado quantos desejar, basta liga-los em  “cascata”, ou seja, um após o 
outro pelo conector expansor do próprio Opcional 8F. Com isso, é possível comandar mais de uma 
função, como por exemplo; trava e luz de garagem.

TRAVA: Não havendo um módulo Opcional 8F, é possível usar qualquer módulo auxiliar de relê para 
comandar o acionamento de trava, basta conecta-lo no soquete TRAVA respeitando a polaridade: 
+12V | GND | SINAL 
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DUPLA DP1-MIXX

  PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  
•  Para motores monofásicos de até ½ cv em 127V/220V
•  Gravação automática de percurso, com tempo independente para cada motor (ideal para portões 
pivotantes que tem ângulos diferentes de abertura em cada ‘folha’)
•  Opção de com/sem tempo de retardo entre os motores
•  Ajuste do tempo de retardo entre motores
•  Compensação automática do retardo no fechamento
•  Jumper de escolha do motor que terá retardo
•  Embreagem Eletrônica
•  Desaceleração do motor
•  Inter-travamento entre centrais MKN (função clausura)
•  Receptor 433,92 MHz multicódigos: Code-Learning e Rolling-Code
•  Grava até 2.048 controles com até 3 botões por controle

TAMANHO E FORMATO DAS CENTRAIS DP1-MIXX: 100x115mm

  CONECTORES FLAT  
•  INTER-TRAV (Intertravamento):  Usado para conectar com mais centrais MKN e executar a função 
de intertravamento, onde apenas 1 central  é comanda por vez (função clausura).
• TRAVA: Conector exclusivo para acionamento de módulo rele (CLG Mixx MKN ou similar) para 
comando de trava.
• OPCIONAL 8F (Opcional 8 Funções): Módulo para trava, sinaleira, luz, semáforo, alarme etc. Pode 
ser usado mais de 1 módulo 8F simultaneamente.
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MOTOR 2:
CM (U):  Fio comum do motor 2
AB (V) e FC (W): Demais fios do motor 2
CAP (x2):  Capacitor de partida do motor 2

MOTOR 1:
CM (U):  Fio comum do motor 1
AB (V) e FC (W): Demais fios do motor 1
CAP (x2):  Capacitor de partida do motor 1

AC (x2):  Rede elétrica 127V / 220V

FIM DE CURSO DO MOTOR 1:
FCA M1:  Sensor de ABERTURA do motor 1
FCF M1:   Sensor de FECHAMENTO do motor 1

FIM DE CURSO DO MOTOR 2:
FCA M2:  Sensor de ABERTURA do motor 1
FCF M2:   Sensor de FECHAMENTO do motor 1

SENSORES:
FOT:   Fotocélula para antiesmagamento (opcional)
GND: Comum dos sensores
BOT:  Botoeira para comando externo (opcional)

  CONECTORES KRE (BORNES)  

  DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO:  

IMPORTANTE:
IDENTIFIQUE O FIO 

COMUM DO MOTOR
E LIGUE NO BORNE CM, 

OS DEMAIS FIOS 
DO MOTOR, 

LIGUE EM AB e FC. 
*CONSULTE TABELA

C
A

P
A

C
IT

O
R

C
A

P
A

C
IT

O
RCONJUNTO

MOTOR 1

SENSOR DE CURSO SENSOR DE CURSO

CONJUNTO
MOTOR 2

Nos bornes da central, faça a seguinte instalação dos motores:
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REDE ELÉTRICA
(127V / 220V)

FUSIVEL DE
PROTEÇÃO

SELEÇÃO DA
TENSÃO DA REDE

MOTORES:
DIAGRAMA A CIMA

ESCOLHE O MOTOR
PARA RETARDO

FUNÇÃO
CONDOMINIO

BOTOEIRA EXTERNA
opcional

RECEPTOR EXTERNO
opcional

CONEXÃO PARA
INTER-TRAVAMENTO

OPCIONAL
8 FUNÇÕES / TRAVA

LED DE 
SINALIZAÇÃO

MENU E BOTÕES
PARA AJUSTES

BOTÃO DE GRAVAÇÃO
DE CONTROLE

SELECIONA O MOTOR
EM INSTALAÇÃO

SENSOR
INFRAVERMELHO

(Fotocélula / Barreira)
(opcional)

R
E
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E

P
T
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R
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R
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N

S
M

IS
S

O
R

FONTE
EXTERNA

12V

Cores de fios de motores:

 Antes de prosseguir com a instalação da central duplo comando DP1-Mixx é de extrema importante 
garantir que os motores estão devidamente instalados, que ambos irão se mover para o mesmo 
sentido e que seus respectivos finais-de-curso esteja posicionados e funcionando corretamente. Esse 
momento costuma gerar muita dificuldades ao instalador, para isso foi criado o jumper INSTALA 
MOTOR o qual tem a função de facilitar esse momento da instalação.

SIGA OS PASSOS:
1º Ligue os 2 motores e seus sensores fim-de-curso conforme demonstrado no DIAGRAMA DE 
INSTALAÇÃO 
2º Coloque o jumper INSTALA MOTOR na posição  para testar . Com isso, o M1 APENAS O MOTOR 1
motor 2 ficará anulado e não responderá a nenhum comando.
3º Ligue a rede elétrica e comande pela 1ª vez a central. O deverá se mover no sentido de MOTOR 1 
ABERTURA, caso esteja fechando, desligue a rede elétrica, inverta os fios AB e FC do .  MOTOR 1
Religue a energia e refaça o teste.
4º  Após confirmado a rotação correta do motor, comande a central por algumas vezes e confira o 
funcionamento do sensores fim-de-curso do motor .MOTOR 1
5º  Finalizado os teste do , troque o jumper INSTALA MOTOR para a posição  para testar MOTOR 1 M2
APENAS O MOTOR 2
6º Desligue e ligue a rede elétrica e comande pela 1ª vez a central. Agora, o deverá se   MOTOR 2
mover no sentido de ABERTURA, caso esteja fechando, desligue a rede elétrica, inverta os fios AB e FC 
do . Religue a energia e refaça o teste. MOTOR 2
7º Garantido a rotação correta do motor, comande a central por algumas vezes e confira o 
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funcionamento do sensores fim-de-curso do motor .MOTOR 2
8º  Após concluído todos esses testes, recoloque o jumper INSTALA MOTOR na posição OFF e 
continue a instalação normalmente, seguindo esse manual.

  TEMPO DE RETARDO ENTRE OS MOTORES  
 Em portão pivotante duplo é necessário o uso de retardo entre os motores para que as ‘folhas’ do 
portão não se choquem durante o percurso e travem entre si.
  Já em portão basculante com acionamento duplo (2 motores para o mesmo portão) este retardo, 
obrigatoriamente precisa ser 0, ou seja, desligado.
 1°. Escolhe no jumper RETARDO o motor sofrerá atraso no momento da ABERTURA do portão.
         M1 = Motor 1   |   M2 = Motor 2
 2°. Coloque o jumper CONFIGURA na posição RETARDO
 3°. Use os botões (+) e (-) para aumentar ou diminuir em 1 segundo o tempo de retardo.
 PARA DESATIVAR O RETARDO basta colocar o valor 0 nesse ajuste, para isso, pressione várias 
vezes o botão (-) até o LED ficar aceso.
 4°. Ao fim, coloque o jumper CONFIGURA de volta a posição OFF/TX

  PROGRAMANDO O TEMPO DE PERCURSO  
IMPORTANTE: Antes de realizar a programação de percurso é imprescindível configura o tempo de 
retardo (veja tópico anterior)
  A central DP1-Mixx faz a programação automática do percurso, basta colocar o jumper 
CONFIGURA na posição PERCURSO e aguardar. O portão irá abrir e fechar, salvando o percurso na 
memória. Após concluído, recoloque o jumper CONFIGURA na posição OFF/TX.

Se a central possui tempo de RETARDO, por  segurança irá comandar um motor por 
vez para gravar o percurso.

A central grava o tempo de cada motor independente. Isso significa que a DP1-Mixx 
pode ser usada em portão pivotante onde as ‘folhas’ tem angulos de abertura 

diferentes. E, neste caso, a central também calcula as diferenças entre as ‘folhas’ e 
ajusta automaticamente o retardo no momento de fechamento.

   GRAVANDO CONTROLES REMOTOS (TX) PARA COMANDO COMUM (ABRE-PARA-FECHA)  
 A central possue receptor (RX) em 433,92MHz que aceita a maioria dos controles remotos digitais 
(Code-Learning, Rolling-Code e Hopping-Code) e pode gravar até 2.048 controles (TXs) 
independentes da quantidade de botões por controle. 
 1° - Deixe no menu CONFIGURA na posição OFF/TX
 2° - Mantenha acionado o botão do controle remoto (TX) que deseja gravar
 3°- Lentamente dê 2 pressionadas seguidas no botão GRAVA TX da central. Observe o LED:
 • 3 piscadas: Controle remoto gravado com sucesso pela primeira vez
 • 2 piscadas: Adicionado o novo botão ao controle já cadastrado na memória
 • 1 piscada: Controle e botão já estão gravados (ignorou a ação)
 • 1 piscada longa: Memória cheia ou passou mais de 5 segundos sem ação no botão GRAVA TX
IMPORTANTE: Ao gravar o controle remoto, mantenha-o acionado (transmitindo o sinal) antes de 
iniciar a programação. Isso garante que o código a ser gravado é realmente deste controle.
OBSERVAÇÕES: 
- Para gravar mais botões do mesmo controle, basta continua o processo de gravação para os demais 
botões. 
- A gravação de novos botões do MESMO CONTROLE REMOTO não influencia na quantidade de TXs 
suportado pela memória da central.

  APAGANDO TODA A MEMÓRIA  DE CONTROLES (TX)   
 ATENÇÃO, ESTA AÇÃO APAGA A MEMÓRIA POR COMPLETO
 1° - Deixe no menu CONFIGURA na posição OFF/TX
 2° - MANTENHA pressionado o botão GRAVA TX da central
 3° - Acione algum controle remoto (não é preciso estar gravado na memória). O LED acenderá
 4°- CONTINUE MANTENDO PRESSIONADO o botão GRAVA TX até que o LED pisque 3 vezes.
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  INTER TRAVAMENTO - FUNÇÃO CLAUSURA    INTER TRAVAMENTO - FUNÇÃO CLAUSURA  

  FORÇA DO MOTOR (EMBREAGEM ELETRÔNICA)  
 1°-  Coloque o menu CONFIGURA em FORÇA
 2°-  Dê vários toques no botão (-) até o LED ficar sempre aceso indicando que está na força mínima.
 3°-  Comande a central, o portão irá se movimentar um pouco e em seguida ficar parado forçando o 
motor. Nesse momento vá clicando no botão (+) até o motor voltar a se movimentar sozinho. Pronto!
 4°-  Retorne o jumper CONFIGURA na posição OFF/TX

  DESACELERAÇÃO: RAMPA E TORQUE  
  É possível ajustar a central para realizar rampa de desaceleração momentos antes da conclusão do 
percurso, promovendo assim uma parada suave, sem batidas.

 Ajustando a rampa de desaceleração: 
  1°-  Coloque o menu CONFIGURA em DESAC. RAMPA
  2°-  Use os botões (-) ou (+) e ajuste o momento que será ativado a desaceleração . O ajuste é em 
0,5 segundo. 
  3° - Após escolhido o tempo, coloque o menu CONFIGURA em DESAC. TORQUE e use os botões (-) 
ou (+) para diminuir ou aumentar o TORQUE* DURANTE a desaceleração. 
  4°-  Após concluído, retorne o jumper CONFIGURA na posição OFF/TX
(*) IMPORTANTE: Nem sempre clicar em (+) aumentará a força da desaceleração, isso dependerá das 
condições (portão e motor)
 Desativando a rampa de desaceleração:
  1°-  Coloque o menu CONFIGURA em DESAC. RAMPA
  2°-  Mantenha pressionado o botão (-) até o LED de status ficar sempre aceso
  3°- Retorne o jumper CONFIGURA na posição OFF/TX

  FECHAMENTO AUTOMÁTICO - TEMPO DE PAUSA  
 Após o portão ser aberto, a central contará o tempo ajustado como PAUSA e realizará o 
fechamento automático. Esse tempo pode ser de 0 segundos (fechamento automático desligado) ou 
até 120 segundos (2 minutos).
 1° - Coloque o jumper CONFIGURA na posição PAUSA
 2°- Pressione o botão (-)  ou botão (+) para diminuir ou aumentar em 2 segundos o tempo de 
pausa.
 PARA DESATIVAR ESSA FUNÇÃO basta manter pressionado o botão (-) por alguns segundos até 
que o LED de status fique aceso .
 3°- Ao fim, coloque o jumper CONFIGURA de volta a posição OFF/TX

  MODO CONDOMÍNIO  
 No modo CONDOMÍNIO a central executa funções exclusivas : 
 1°.  Ao receber comando (Controle ou Botoeira) a central SEMPRE fará o portão abrir.
 2°. Cada vez que algum veículo passar pelo sensor de fotocélula ou sensor de massa ligado ao 
borne FOT, a central reiniciará o seu tempo de PAUSA (fechamento automático) e ao final fechará o 
portão. IMPORTANTE: Se não houver tempo de PAUSA ajustado, o portão fechará imediatamente 
após o veículo passar pelo sensor.

  INTER TRAVAMENTO - FUNÇÃO CLAUSURA  
  O Intertravamento é para quando um portão estiver em uso (em movimento ou aberto) outros 
seram impedidos de abrir, ou seja, apenas 1 portão pode ser usado por vez.
   Basta ligar 2 fios do conector INTER-TRAV no mesmo conector das demais centrais MKN 
mantendo a mesma polarização.   Pode ser ligado 2 ou mais centrais, basta liga-las em paralelo.

  ACIONANDO TRAVA, LUZ, SINALEIRA, SEMÁFORO ETC   
 A central possui conectores para uso de módulos opcionais para trava, sinaleira, semáforo, luz de 
garagem etc

OPCIONAL 8F: Conector dedicado para módulo Opcional 8F (8 funções) da MKN, o qual comanda até 8 
funções: Sinaleira, Semáforo, Trava, Alarme, Luz de Garagem...
  O Opcional 8F pode ser usado quantos desejar, basta liga-los em  “cascata”, ou seja, um após o 
outro pelo conector expansor do próprio Opcional 8F. Com isso, é possível comandar mais de uma 
função, como por exemplo; trava e luz de garagem.

 www.mkn.com.br        Manual do Instalador MKN | rev.05 (2021)

V
O

LT
A

R
A

O
 IN

D
IC

E

http://www.mkn.com.br
http://www.mkn.com.br


página: 39

INVERSORA W40-BLACK

  PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  
•  Para motores MONOFÁSICO, TRIFÁSICO ou JT-FLEXX até 1cv  127V/220V - Corrente máxima de 6A
•  Velocidade máxima de até 250Hz (motor 4x mais rápido)
•  Ajustes auto-programáveis (Percurso, velocidade e rampas)
•  Identificação automática da rotação do motor (abre ou fecha)
•  Ajustes manuais (opcionais) para:
  - Velocidade de cruzeiro
  - Velocidade final
   - Rampa de partida
  - Rampa de chegada
  - Pausa (fechamento automático)
  - Tempo de fechamento após passagem da fotocélula
  - Abertura Parcial
•  Programação independentes para o sentido de abertura e o sentido de fechamento (velocidades e 
rampas)
•  Programação de controle remoto para até 4 comandos independentes: Abre-Para-Fecha ; Só Abre ; 
Só Fecha ;  Abertura Parcial
•  3 botoeiras independentes para: Abre-Para-Fecha ; só Abre ; só Fecha
•  Saída opcional para ventoinha/cooler para refrigeração da central
•  Função ‘Para e Reverte’ com 3 configurações
•  Intertravamento (intertrava com mais centrais MKN) = função clausura 
•  Leitura do sensor térmico do motor (opcional)
•  Alta precisão de percurso; Não requer encoder
•  Fonte chaveada full-range automático (90 a 240V  /  50 ou 60Hz)
•  Saída de tensão auxiliar de 12V nos bornes (350mA máximo associado junto a módulos opcionais se 
instalados)
•  Central com proteção contra sobretemperatura, sobrecorrente, sobretensão e  subtensão
•  LED’s indicativos para; Alta Tensão ; Status ; Erro ; Fim de Curso
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•  Aceita sensor fim de curso no padrão 3, 4 ou 5 vias
•  Bornes para conexões opcionais de fim de curso, fotocélula e botoeiras
•  Receptor 433,92 MHz multicódigos: Code-Learning e Rolling-Code
•  Grava até 2.048 controles e até 3 botões por controle (6.144 botões)
•  Conector para Opcional 8 Funções (8F): Trava, Luz, Sinaleira etc
•  Conector para módulo rele para acionamento de trava
•  MONIT: Ferramenta opcional para informações visuais (via display)

TAMANHO E FORMATOS DA CENTRAL W401-BLACK: 100x115mm

  CONECTORES KRE (BORNES)  
REDE:  Rede elétrica 90 até 240V, 50 ou 60Hz (fonte full-range; automático)
CM:  Fio comum do motor (obrigatório em motor monofásico)
AB e FC : Demais fios do motor
VCC:  Tensão auxiliar (12V x 350mA máximo associado junto a módulos opcionais se instalados)
FOT:  Entrada de fotocélula para ação de antiesmagamento (opcional)
FCF:  Entrada do sensor de FECHAMENTO
FCA:  Entrada do sensor de ABERTURA
BOTF: Botoeira  exclusiva para comando de SÓ FECHA (opcional)
BOTA: Botoeira exclusiva para comando de SÓ ABRE (opcional)
BOT:  Botoeira de comando convencional Abre-Para-Fecha (opcional)
GND: Tensão negativa (comum dos sensores)

  CONECTORES FLAT  
•  INTER-TRAV (Intertravamento): Usado para conectar com mais 
centrais MKN e executar a função intertravamento, onde apenas 1 
central pode ser comanda por vez.

•  RELE TERM. (Rele térmico do motor) - opcional:  F a z  a  l e i t u r a 
térmica do motor, desativando a central quando ultrapassar o limite 
de temperatura

• VENTOINHA: Saída exclusiva para acionamento de ventoinha/cooler 
para refrigeração da central.

•  OPCIONAL 8F (Opcional 8 Funções): Módulo para trava, sinaleira, 
luz, semáforo e alarme. Pode ser usado mais de 1 módulo 8F 
simultaneamente.

•  TRAVA: Conector exclusivo para acionamento de módulo rele (CLG 
Mixx MKN ou similar) para comando de trava.

•  FIM-DE-CURSO:  Através da barra de pinos de 5 vias é possível 
conectar sensores de fim de curso com padrão de 3, 4 ou 5 fios da 
seguinte forma:

SENSOR PADRÃO 3 FIOS: SENSOR PADRÃO 4 FIOS: SENSOR PADRÃO 5 FIOS:

Plugue  o  conector  nos  3 
terminais do centro e deixe o fio 
do sensor de fechamento para o 
lado da escrita FCF

Plugue conforme a figura acima 
e deixe o fio do sensor de 
fechamento para o lado da 
escrita FCF

Use o conector por completo e 
de ixe  o  fio  do  sensor  de 
fechamento para o lado da 
escrita FCF
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MOTORMOTORMOTOR
ATÉ 1 CVATÉ 1 CVATÉ 1 CV

REDE ELÉTRICA
(90 até 240V
automá�co)

Menu de ajustes

Seleciona 
ajuste individual

Botoeira de comando
(opcional)

Comanda Abre-Para-Fecha

Comanda Só Abre

Comanda Só Fecha

Jumper’s de 
configurações

rápidas de: 
Para e Reverte; 
e �po do motor

Conexões via flat para:
Intertravamento; 

Rele termico do motor;
cooler/ventoinha, Módulo 8F e Trava;

 Sensor fim de curso

A�va rádio receptor
incorporado

fusivel de proteção

Ligue o sensor de 3, 4 ou 5 vias 
no conector, ou use os 
bornes FCA (abertura), 

FCF (fechamento) 
e GND (Comum)

SENSOR
INFRAVERMELHO

(Fotocélula/Barreira)
(opcional)
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*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE ***
NÃO use capacitor no motor, o uso desse componente promoverá a queima 

da central e a perda da garantia.

  DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO  

Cores de fios de motores MONOFÁSICOS:

*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE ***
NÃO use capacitor no motor, o uso desse componente promoverá a queima 

da central e a perda da garantia.

 1°-  Faça as ligações necessárias (rede elétrica, motor e fim de curso) 
conforme Diagrama Elétrica (próxima página).
 2°-  Mova o portão para deixar os sensores de fim de curso abertos. 
Para isso, use o jumper MOVIMENTO MANUAL e os botões     e     , na 
autoprogramação a central se encarregará de iden�ficar o sen�do de 
rotação do motor (abre ou fecha) e corrigi-la se for necessário 
(iden�ficação automá�ca).
 3°-  Acione manualmente os sensores de fim de curso e observe se o 
LED correspondente a ele se acende. Se for necessário, inverta o 
conector da central para corrigir a sequência dos sensores.
 Lembre-se: 
   FCA = Sensor de Abertura 
   FCF = Sensor de Fechamento
 4°-  A par�r de agora, todos os ajustes serão realizados no menu 
AJUSTES em conjunto com os botão       e      e o LED STATUS (imagem ao 
lado).
 5°-   Siga com atenção os próximos tópicos desse manual.

  INSTALANDO A CENTRAL  
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MOTOR TRIFÁSICO: 
Precisa ser padrão triângulo 220V. Este motor não tem sequência de ligação dos 

fios: CM, AB e FC

MOTOR MONOFÁSICO:
É OBRIGATÓRIO ligar o comum do motor no borne CM. 

Consulte a tabela abaixo e identifique o comum do motor.

  GRAVANDO CONTROLES  
 Pode ser gravado até 2.048 controles no sistema Code-Learning e Rolling-Code e com até 4 
comandos diferentes, sendo eles Abre-Para-Fecha (Comando convencional) , Só Abre , Só Fecha , 
*Abertura Parcial. E, até 3 botões do mesmo controle sem ocupar 
novo espaço na memória.

 1°. Use o jumper AJUSTE INDIVIDUAL  para indicar que o 
controle remoto será gravado como:
           OFF:   Para comando de Abre-Para-Fecha (comando comum)
      ABERTURA*: Para comando de Só Abre
          FECHAM*:   Para comando de Só Fecha
 *O LED de fim de curso ficará piscado indicando qual é o ajuste 
individual selecionado: 
      FCA = Ajuste para o Abre
          FCF = Ajuste para o fecha

 2°. Deixe o menu AJUSTES na posição em OFF/TX

 3°. MANTENHA acionado o botão do controle a ser gravado 
na central

 4°. Pressione lentamente por 2 vezes o botão GRAVA TX da 
central. Acompanhe as piscadas do LED STATUS:
 • 3 piscadas: Controle remoto gravado com sucesso pela primeira vez
 • 2 piscadas: Adicionado o novo botão ao controle já cadastrado na memória
 • 1 piscada: Controle e botão já estão gravados (ignorou a ação)
 • 1 piscada longa: Memória cheia ou passou mais de 5 segundos sem ação no botão GRAVA TX 
(ignorou a ação)

IMPORTANTE: Ao gravar o controle remoto, mantenha-o acionado (transmi�ndo o sinal) antes de 
iniciar a programação. Isso garante que o código a ser gravado é realmente deste controle, e não de 
outro acionado pela redondeza.

OBSERVAÇÕES: 
- Para interromper esta ação, basta solta o botão GRAVA TX e aguardar alguns segundos até o LED 
STATUS se apagar.
- Para gravar mais botões do mesmo controle, basta continua o processo de gravação para os demais 
botões. 
- A gravação de novos botões do MESMO CONTROLE REMOTO não influencia na quantidade de TXs 
suportado pela memória da central.
- Pode existir controle que ao gravar um botão, todos os demais são aceitos pela central como sendo o 
mesmo botão.
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*É possível cadastrar controle para Abertura Parcial, 
para isso consulte o tópico “ABERTURA PARCIAL”
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  APAGANDO OS CONTROLE REMOTO:  
 1°. Use o jumper AJUSTE INDIVIDUAL  para indicar qual memória 
apagar:
      OFF:   Memória do Abre-Para-Fecha
      ABERTURA*: Memória do Só Abre
      FECHAM*:   Memória do Só Fecha
      *O LED de fim de curso ficará piscado indicando qual é o ajuste 
individual selecionado: 
      FCA = Ajuste para o Abre. 
      FCF = Ajuste para o fecha 
 PARA APAGAR POR COMPLETO TODA A MEMÓRIA, 
MANTENHA O JUMPER NA POSIÇÃO “OFF”
 

 2°.  Deixe o menu AJUSTES na posição OFF/TX

 3°.  MANTENHA pressionado o botão GRAVA TX da central

 4°. Acione algum controle remoto (não é preciso estar 
gravado na memória). STATUS acenderá

 5°. CONTINUE MANTENDO PRESSIONADO o botão GRAVA 
TX até que o STATUS pisque 3 vezes.  P A R A  A P A G A R  P O R 
COMPLETO TODA A MEMÓRIA (ABSOLUTAMENTE TODOS OS 
CONTROLES): CONTINUE PERMANECENDO com o botão GRAVA TX pressionado por ainda mais de 5 
segundos,  até que o LED STATUS pisque novamente 3 vezes.

  AUTO-PROGRAMAÇÃO (grava percurso, ajusta velocidades e rampas)  
 A central executa programação automá�ca de percurso, correção da 
rotação do motor (abertura ou fechamento), encontra a MÁXIMA 
velocidade e presume as melhores rampas de acordo com o motor e 
portão. 
 IMPORTANTE: Antes da autoprogramação, é necessário selecionar o 
�po do motor. Use o jumper MOTOR para escolher se este é monofásico 
(jumper em MONO) ou trifásico (jumper em TRIF), ou se é Jet-Flex PPA® de 
fios pretos. 
 Coloque o menu AJUSTES em AUTO e aguarde. O portão irá abrir e 
fechar por algumas vezes em velocidades diferentes. Realizado isso, a 
central já está instala. Os demais ajustes são opcionais.
 Recoloque o menu AJUSTE na posição OFF/TX.
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Faça a auto-programação com o portão devidamente 
instalado e ligado ao motor

NUNCA ajude o motor a se movimentar. A própria central identificará a falha e 
se ajustará até obter o melhor resultado.

Em auto-programação a central encontra a maior velocidade aceita pelo motor, 
sem sofrer com ação de arraste. Lembre-se que para se ter velocidade é preciso 

converte-la da força, portanto, haverá motores que atingiram grandes 
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Rampa de partida: É o tempo que leva para o portão sair da posição estática (totalmente parado) e 
ACELERAR até atingir a velocidade de cruzeiro.

Velocidade: É a velocidade mantida durante o trajeto do portão.

Rampa de chegada: É o tempo que leva para o portão DESACELERAR (frenar) e se manter em baixa 
velocidade até concluir o percurso.

Velocidade de chegada (velocidade final): É a velocidade escolhida para o portão continuar seu 
movimento lento até encontrar o sensor de fim-de-curso.

  VELOCIDADE DE CRUZEIRO  
 A velocidade de cruzeiro (velocidade durante o percurso do portão) pode ser ajustada de 30Hz 
(metade da velocidade nominal) a até 250Hz* (4x mais rápido).

  VELOCIDADES, RAMPAS DE PARTIDA E CHEGADA - O QUE SÃO?  

velocidade

0Hz

20Hz

250Hz

rampa
de

partida

rampa
de

chegada

velocidade
final

velocidade
de cruzeiro

SENTIDO DE MOVIMENTO DO PORTÃO 

*Para atingir até 250Hz é preciso que o motor tenha força suficiente para ser 
convertido em velocidade, lembre-se: quanto maior a velocidade, 

menor é a força do motor.

Quanto maior a velocidade, menor é a força do motor. Isso é normal. Garanta 
que o motor continue tendo força suficiente para movimentar o portão.

Ajustando a velocidade de cruzeiro:
 A velocidade pode ser ajustada de 30Hz até250Hz
 1°. Use o jumper AJUSTE INDIVIDUAL  para indicar qual memória 
apagar:
      OFF:   Memória do Abre-Para-Fecha
      ABERTURA*: Memória do Só Abre
      FECHAM*:   Memória do Só Fecha
    *O LED de fim de curso ficará piscado indicando qual é o ajuste 
individual selecionado: 
      FCA = Ajuste para o Abre. 
      FCF = Ajuste para o fecha

 2°.  Coloque o jumper AJUSTES na posição VELOCID

 3°.  Use os botões      e      para diminuir ou aumentar a velocidade 
em 10Hz

 4°.  Ao final, coloque o jumper AJUSTES de volta a posição OFF/TX
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  RAMPA DE PARTIDA = ACELERAÇÃO  
 A Rampa de Partida é o tempo que leva para o portão sair da posição estática (totalmente parado) 
e ACELERAR até atingir a velocidade de cruzeiro.  Quanto menor o valor ajustado, menor é o tempo de 
rampa. Ou seja, mais rápido o portão atingirá a velocidade de cruzeiro.

Respeite as característica da instalação: Em portão muito grande e pesado, faça 
preferência de uma rampa mais suave para evitar danos.

Ajustando a rampa de partida:
 1°. No jumper AJUSTE INDIVIDUAL  indique onde será o ajuste
      OFF:   O ajuste é para o movimento de abertura e de fechamento
      ABERTURA*: O ajuste é apenas para o movimento de abertura
      FECHAM*:   O ajuste é apenas para o movimento de fechamento
    *O LED de fim de curso ficará piscado indicando qual é o ajuste 
individual selecionado: 
      FCA = Ajuste para o Abre. 
      FCF = Ajuste para o fecha

 2°. Coloque o jumper AJUSTES na posição RAMPA PARTIDA

 3°.  Use os botões       e       para diminuir ou aumentar o tempo de 
rampa

 4°. Ao final, coloque o jumper AJUSTES de volta a posição OFF/TX
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  RAMPA DE CHEGADA = DESACELERAÇÃO  
 A Rampa de Chegada é o tempo que leva para o portão DESACELERAR (frenar) e ficar em baixa  
velocidade até concluir o percurso.  Quanto menor o valor ajustado, menor é o tempo de rampa. Ou 
seja, mais rápido o portão atingirá a velocidade final (velocidade de chegada).

Respeite as característica da instalação: Em portão muito grande e pesado, faça 
preferência de uma rampa mais suave para evitar danos.

Ajustando a rampa de chegada:
 1°. No jumper AJUSTE INDIVIDUAL  indique onde será o ajuste
      OFF:   O ajuste é para o movimento de abertura e de fechamento
      ABERTURA*: O ajuste é apenas para o movimento de abertura
      FECHAM*:   O ajuste é apenas para o movimento de fechamento
    *O LED de fim de curso ficará piscado indicando qual é o ajuste 
individual selecionado: 
      FCA = Ajuste para o Abre. 
      FCF = Ajuste para o fecha

 2°.  Coloque o jumper AJUSTES na posição RAMPA CHEGADA

 3°.  Use os botões       e       para diminuir ou aumentar o tempo de 
rampa

 4°. Ao final, coloque o jumper AJUSTES de volta a posição OFF/TX

*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE ***
Após qualquer o ajuste, é IMPRESCINDÍVEL retornar o jumper AJUSTES 

na posição OFF/TX para que a central salve a informação.

Durante qualquer o ajuste, se o LED de STATUS permanecer aceso, 
é porque o ajuste chegou ao valor MÁXIMO ou MÍNIMO.
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  TEMPO PÓS FOTOCÉLULA (fechamento automático)  
 O tempo pós fotocélula existe para que o mesmo sensor usado 
como an�esmagamento (sensor ligado ao borne FOT), também seja 
responsável em fechar o portão segundos após a passagem do veículo. 
 Essa função funciona independente do tempo de Pausa 
(fechamento automá�co). Ou seja, a função Pós Foto é exclusiva e não 
depende de nenhum outro ajuste ou seleção.
 A contagem de tempo só ocorrerá quando o veículo passar e 
liberar o sensor de an�esmagamento e após o portão abrir 
completamente. Ex.: Tempo pós foto em 2 segundos, portão abrindo, 
se algum veículo passar pelo sensor; o portão terminará de abrir, só 
então contará os 2 segundos, e fechará.
 O Tempo Pós Fotocélula tem ajuste de 0 (DESLIGADO) a até 2 minutos.

 1°.  Coloque o jumper AJUSTES na posição TEMPO PÓS FOTO

 3°.  Use os botões       e       para diminuir ou aumentar o tempo em 1 segundo. PARA DESATIVAR 
ESSA FUNÇÃO, mantenha pressionado por alguns segundos o botão         até o LED STATUS ficar aceso.

 4°.  Ao final, coloque o jumper AJUSTES de volta a posição OFF/TX

  VELOCIDADE FINAL (VELOCIDADE DE CHEGADA)  
 A velocidade final é a velocidade em que o portão chega no sensor de 
fim-de-curso, também pode ser equiparado a “frenagem”. 
 Esse  ajuste é de 20Hz até 60Hz.
 1°. No jumper AJUSTE INDIVIDUAL  indique onde será o ajuste
      OFF:   O ajuste é para o movimento de abertura e de fechamento
      ABERTURA*: O ajuste é apenas para o movimento de abertura
      FECHAM*:   O ajuste é apenas para o movimento de fechamento
    *O LED de fim de curso ficará piscado indicando qual é o ajuste 
individual selecionado: 
      FCA = Ajuste para o Abre. 
      FCF = Ajuste para o fecha

 2°. Coloque o jumper AJUSTES na posição VEL. FINAL

 3°.  Use os botões       e       para diminuir ou aumentar em 10Hz a 
velocidade

 4°. Ao final, coloque o jumper AJUSTES de volta a posição OFF/TX
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  PAUSA (FECHAMENTO AUTOMÁTICO)  
 Após o portão ser aberto, a central contará o tempo ajustado como 
PAUSA e realizará o fechamento automá�co. E, esse tempo pode ser de 
0 segundos (fechamento automá�co desligado) a até 120 segundos (2 
minutos).

 1°.  Coloque o jumper AJUSTES na posição PAUSA

 2°.  Use os botões       e       para diminuir ou aumentar o tempo em 2 
segundos. , mantenha pressionado por PARA DESATIVAR A PAUSA
alguns segundos o botão         até o LED STATUS ficar aceso.

 3°.  Ao final, coloque o jumper AJUSTES de volta a posição OFF/TX

      Com o menu AJUSTES em OFF/TX  observe o LED STATUS:
 1 piscada por segundo    =  automático DESLIGADO

 2 piscadas por segundo  =  automático LIGADO STATUS
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  ABERTURA PARCIAL  
 Abertura Parcial é o local do percurso, determinado pelo usuário, para 
que o portão fique entreaberto. Essa função só é obtido através dos 
controles remoto cadastrado para tal. A memória para esses controles é a 
mesma usado por todos os controles, portanto, no geral, pode ser 
cadastrado até 2.048 TXs.
 O mesmo botão de controle cadastrado para  Abertura Parcial 
também executa o fechamento (Abre Parcial - Fecha)
 Para essa programação usaremos o jumper AJUSTES e os botões ABERTURA PARCIAL e GRAVA TX

Ativando a Abertura Parcial
 1°. Comande o portão até onde deseja que seja a Abertura Parcial. Se 
preferir, pode mover o portão através da função MOVIMENTO MANUAL 

 2°. Coloque o jumper AJUSTES na posição ABERTURA PARCIAL

 3°. Clique no botão ABERTURA PARCIAL para gravar o local 

 4°. Ao fim, coloque o jumper AJUSTES de volta a posição OFF/TX

Desligando a Abertura Parcial
 1°. Abra ou feche por completo o portão. É necessário que o sensor
fim de curso esteja acionado 

 2°. Coloque o jumper AJUSTES na posição ABERTURA PARCIAL

 3°. Clique no botão ABERTURA PARCIAL para gravar o local 

 4°. Ao fim, coloque o jumper AJUSTES de volta a posição OFF/TX

Gravando controle para Abertura Parcial
 1°. Coloque o jumper AJUSTES na posição ABERTURA PARCIAL

 2°. MANTENHA acionado o botão do controle a ser gravado na central

 3°. Pressione lentamente por 2 vezes o botão GRAVA TX da central

Apagando os controles gravados como Abertura Parcial
  Pode ser apagado (leia abaixo) ou se preferir apenas gravado uma nova função ao botão do 
controle, como por exemplo: Comando de Abre-Para-Fecha. Quando é feito a regravação, o comando 
anterior e apagado da memória.
 1°. Coloque o jumper AJUSTES na posição ABERTURA PARCIAL

 2°. MANTENHA pressione o botão GRAVA TX da central

 3°. Acione algum controle remoto e o LED STATUS da central se acenderá (O controle não precisa 
estar cadastrado na central)

 4°. CONTINUE MANTENDO  pressionado o botão GRAVA TX e após 3 segundos o LED STATUS 
piscará 3 vezes. Pronto!

Se preferir apagar TODOS os controles, então leia o tópico:
APAGANDO TODOS OS CONTROLES

 www.mkn.com.br        Manual do Instalador MKN | rev.05 (2021)

V
O

LT
A

R
A

O
 IN

D
IC

E

http://www.mkn.com.br
http://www.mkn.com.br


página: 48

  MOVIMENTO MANUAL  
 A central possui a possibilidade de fazer o movimento lento do 
motor de forma manual. Ideal para ajustar e testar as posições corretas 
dos sensores de curso, ou para posicionar o portão para a 
autoprogramação, ou para determinar o local da ABERTURA PARCIAL 
(veja tópico anterior) etc
 1°-  Feche o jumper MOVIMENTO MANUAL
 2°-  Use os botões            e           para movimentar  o motor

  JUMPER MOTOR  
 O jumper MOTOR deve ser usado para indicar para a central qual é o tipo 
do motor ligado a ela, se é monofásico ou trifásico. Esse ajuste é importante 
para o motor trabalhar de forma mais silenciosa, com menor aquecimento e 
melhor aproveitamento energético (mais econômica)
• MONO*:  Monofásico 
• TRIF: Trifásico. 
• JT-FLEXX: Deve ser selecionado quando o motor for Jet-Flexx® de fios 
PRETO

  JUMPER RF-ON  
  Em casos em que for usado rádio receptores externo ou controle de acesso via RF, é possivel 
desligar o receptor da central afim de evitar interferência entre os receptores. Para isso, basta retirar o 
jumper RF-ON que está localizado próximo ao módulo de Rádio Frequência.

  FUNÇÃO PARA E REVERTE  
 Como o próprio nome diz, a função trata-se de parar o movimento do 
portão e reverter o sentido. Por exemplo; se a central estiver executando 
movimento de fechamento e receber um comando, ela irá parar o portão e 
logo em seguida executar o movimento de abertura.
 No jumper PARA E REVERTE é possível escolher 3 posições:
 OFF: Não há reversão. Se a central receber comando com o portão em 
movimento, irá apenas parar o movimento.
 FC: Executa a reversão SOMENTE quando o portão estiver FECHANDO
 A+F: Faz a reversão em AMBOS OS SENTIDOS de movimento do portão. Então, se o portão está 
abrindo e receber comando, irá parar e voltar a fechar. E, se estava fechando, irá parar e voltar a abrir.

  SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR  
 Existem motores com saida de sensor térmico. É fácil identifica-lo, além dos 
fios do motor, tem outros 2 finos, estes são responsáveis em indicar para a central 
quando o motor atingir excesso de temperatura. Basta ligar esses fios junto ao 
conector RELE TERM. Assim, sempre que o sensor ABRIR indicando excesso de 
temperatura, a central irá paralisar e ignorar novos comandos até que o sensor 
volte a sinalizar normalidade na temperatura.
 OBS.: Em motor que não tenha o sensor térmico, é necessário manter um jumper fechando esse 
conector para a central funcionar normalmente.

JU
M

P
E

R

*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE ***
É necessário fazer a seleção do motor antes de realizar a autoprogramação. 

Caso contrário, há risco de danos no motor e/ou na central.

*Em monofásico, é obrigatório ligar o fio comum do motor no borne CM. Já, o 
motor trifásico ou Jt.Flexx não requer sequência de ligação dos fios.

JU
M

P
E
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  INTER-TRAVAMENTO  
 O Intertravamento é para quando um portão estiver em uso (em 
movimento ou aberto) outros sejam impedidos de abrir, ou seja, apenas 1 
portão pode ser usado por vez.
  Para sua utilização, basta ligar 2 fios do conector INTER-TRAV no mesmo 
conector das demais centrais MKN mantendo a mesma polarização, ou seja, o 
fio ligado no terminal + deve ser ligado na mesma posição nas demais centrais.
 Pode ser ligado 2 ou mais centrais, basta fazer toda a ligação em paralelo.

  LED’s: SINALIZAÇÃO DE STATUS E ERROS  
 A central possui LED’s para passar informações importantes 
como erros e status:

• ALTA-TENSÃO: Sinaliza que a placa está carregada com alta 
tensão e há risco de choque. Requer grande cuidado em seu 
manuseio. IMPORTANTE: Mesmo com a energia desligada, a 
central mantém a alta tensão por alguns segundos.

• STATUS : Indica o estado atual da central:
 1 picada por segundo:  Em stand-by e SEM fechamento automático
 2 picadas por segundo:  Em stand-by e COM fechamento automático

• ERRO : 
 Piscando: Excesso de corrente elétrica ou motor danificado
 Piscando com LED STATUS: Falha de comunicação entre os microcontroladores
 Aceso: Excesso de temperatura na central; ultrapassou 95°C
 Aceso ao energizar a central: Subtensão da rede elétrica: abaixo de 100V.

• FCF e FCA: Posicionados ao lado do conector dos sensores de 
fim de curso, esses LEDs se acendem quando o sensor estiver 
acionado.
 FCA = Fim de Curso de Abertura
 FCF = Fim de Curso de Fechamento

  VENTOINHA / COOLER  
 A central dispõem de uma saída exclusiva 
para acionamento de ventoinha/cooler para 
fazer a refrigeração da sua parte de potência 
(local onde está o dissipador de calor).
 A ventoinha é ligada automaticamente 
quando a temperatura da área de potência 
ultrapassar 50°C. 
 Não é necessário nenhum circuito opcional ou temporizador, 
basta conector os fios da ventoinha diretamente no conector da 
central, respeitando a polaridade, sendo o fio vermelho na posição 
de (+).
 O modelo de ventoinha é o de apenas 2 fios, alimentação de 
12V, e que não ultrapassar o consumo de 0,1A (100mA).

central “A” central “B”

 www.mkn.com.br        Manual do Instalador MKN | rev.05 (2021)

V
O

LT
A

R
A

O
 IN

D
IC

E

http://www.mkn.com.br
http://www.mkn.com.br


página: 50

Exemplo: Opcional 8F comandando sinaleira:

Ligação de módulo rele convencional: Acionamento de trava

INSTALANDO OPCIONAL 8F DA MKN

INSTALANDO MODULO RELE

+

+

REDE
ELÉTRICA

REDE
ELÉTRICA

TRAVA

Menu de
8 funções

Expansão para
ligação de mais

módulo 8F

NA

CM

CM

NA

Conectar com o
fio vermelho para

o sinal de + na central

Conectar com o
fio vermelho para

o sinal de + na central

  ACIONANDO TRAVA, LUZ, SINALEIRA etc  
 A central possui conectores para uso de módulos opcionais, podendo 
assim comandar trava, sinaleira, semáforo, luz de garagem, alarme etc

OPC.8F/MONIT: Conector para módulo Opcional 8F (8 funções) da MKN, que 
como o próprio nome diz, comanda até 8 funções diferentes: Sinaleira, 
Semáforo, Trava, Alarme, Luz de Garagem... Esse mesmo conector também é 
usado para o Monitor Digital, saiba mais no tópico MONITOR DIGITAL DE 
AJUSTES
  O Opcional 8F pode ser usado quantos desejar, basta liga-los em  “cascata”, ou seja, um após o 
outro pelo conector expansor do próprio Opcional 8F. Com isso, é possível comandar mais de uma 
função, como por exemplo; trava e luz de garagem.

TRAVA: Não havendo um módulo Opcional 8F da MKN no momento da instalação, é possível usar 
qualquer módulo auxiliar de rele para comandar o acionamento de trava, ao conecta-lo no soquete 
TRAVA respeitando a polaridade (+)

  MONITOR DIGITAL DE AJUSTES  
 É possível acompanhar visualmente todos os ajustes através de 
display digital. Para isso, com a ferramenta “MONIT BLACK” (opcional), 
conecte-o na central no soquete OPC.8F/MONIT.  Note que esse conector 
é o mesmo usado no Opcional 8 Funções. Se a instalação tem Opcional 8F 
instalado, basta conectar o MONIT no conector de nome EXPANSOR do 
módulo 8F. Após conectado, tudo o quer for realizado na central será 
impresso na tela do MONIT.
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INVERSORA NEW HOME

  PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  
•  Para motor monofásico ou trifásico até 1cv em 127V/220V - Corrente máxima de 6A
•  Fonte chaveada auto-volt (90-240V  /  50-60Hz automático)
•  Pode ser usado em motor Jt-Flexx
•  LED’s indicativos para ajustes, velocidade e finais de curso
•  Ajustes auto-programaveis
•  Ajustes manuais (opcionais) para:
   - Velocidade
   - Rampa de partida
   - Rampa de chegada
   - Velocidade final (Velocidade na chegada)
   - Pausa (Fechamento automático)
•  Identificação automática da rotação do motor
•  Alta precisão; Não requer encoder
•  Proteção contra sobretemperatura, sobrecorrente, sobretensão e
subtensão
•  Velocidade máxima de até 150Hz (motor 2,5x mais rápido)
•  Saída de tensão auxiliar de 12V nos bornes (350mA máximo)
•  Aceita sensor fim de curso padrão 3, 4 ou 5 vias
•  Bornes para conexões opcionais de fim de curso, fotocélula e botoeira
•  Receptor 433,92 MHz multicódigos: Code-Learning e Rolling-Code
•  Grava até 2.048 controles com até 3 botões por controle
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TAMANHO E FORMATOS DA CENTRAL NEW HOME: 100x115mm

  CONECTORES KRE (BORNES)  
REDE:  Rede elétrica 90 até 240V, 50 ou 60Hz
CM:  Fio comum do motor (obrigatório em motor monofásico)
AB e FC : Demais fios do motor
VCC: Saída de tensão auxiliar (12V x 350mA máximo)
FOT:  Entrada de fotocélula para ação de antiesmagamento (opcional)
FCA:  Entrada do sensor de ABERTURA
FCF: Entrada do sensor de FECHAMENTO
BOT:    Botoeira externa para comando (opcional)
GND:   Tensão negativa (comum dos sensores)

  CONECTORES FLAT  
•  OPC.8F: Opcional  8F (8 Funções) para trava, sinaleira, 
luz, semáforo, alarme etc. Pode ser usado mais de 1 
módulo 8F na central

•  TRAVA: Conector exclusivo para acionamento de 
módulo rele (CLG Mixx MKN ou similar) para comando de 
trava.

CONECTOR PARA FIM DE CURSO DE 3 / 4 / 5 VIAS
 Através da barra de pinos de 5 vias é possível conectar sensores de fim de curso com padrão de 3, 4 
ou 5 fios da seguinte forma:

SENSOR PADRÃO 3 FIOS: SENSOR PADRÃO 4 FIOS: SENSOR PADRÃO 5 FIOS:

Plugue  o  conector  nos  3 
terminais do centro e deixe o fio 
do sensor de fechamento para o 
lado da escrita FCF

Plugue conforme a figura acima 
e deixe o fio do sensor de 
fechamento para o lado da 
escrita FCF

Use o conector por completo e 
de ixe  o  fio  do  sensor  de 
fechamento para o lado da 
escrita FCF

 1°-  Faça as ligações necessárias conforme o Diagrama de Instalação

 2°-  Mova um pouco o portão para deixar os sensores de fim de curso aberto. Assim, na auto-
programação a própria central poderá identificar o sentido de rotação do motor e corrigi-la se caso for 
necessário (identificação automática do sentido de abertura)

 3°-  Use um imã ou algo que faça os sensores serem acionado manualmente e observe se o LED 
referente a este sensor acende e, se além disso, se não está invertido. Se for preciso, desinverta no 
conector da central. FCA = Sensor de Abertura. FCF = Sensor de Fechamento.

 4°-  Siga com atenção os próximos tópicos desse manual.

  INSTALANDO A CENTRAL  

*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE ***
NÃO use capacitor no motor, o uso desse componente promoverá a queima 

da central e a perda da garantia.

Cores de fios de motores:
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  DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO  

CAPACITOR

MOTORMOTORMOTOR
TRI / MONOTRI / MONOTRI / MONO
ATÉ 1 CVATÉ 1 CVATÉ 1 CV

REDE ELÉTRICA
(90 até 240V
automá�co)

Menu de ajustes

Seleciona se o motor é
Jet-Flex® de fios preto

Seleciona se o motor é
monofásico ou trifásico

Botão para gravar
controles (TX’s)

Botoeira externa
(opcional)

Opcional 8 funções (8F)
e opcional para trava

fusivel de proteção

sensor
fim de curso

Ligue o sensor de 
3, 4 ou 5 vias no 

conector, ou use os 
bornes FCA (abertura), 

FCF (fechamento) 
e GND (Comum)

SENSOR
INFRAVERMELHO

(Fotocélula / Barreira)
(opcional)

R
E

C
E

P
T

O
R

T
R

A
N

S
M

IS
S

O
R

*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE ***
NÃO use capacitor no motor, o uso desse componente promoverá a queima 

da central e a perda da garantia.

  GRAVANDO CONTROLES  
 A central grava até 2.048 controles em 433,92MHz no sistema Code-Learning e Rolling-Code. E, 
pode ser gravado até 3 botões do mesmo controle sem ocupar novo espaço na memória.
 1°. Deixe o menu AJUSTES na posição em OFF/TX

 2°. MANTENHA acionado o botão do controle a ser gravado 

 3°. Pressione lentamente por 2 vezes o botão GRAVA TX da central. 
Acompanhe as piscadas do LED STATUS:
 • 3 piscadas: Controle remoto gravado com sucesso pela primeira 
vez
 • 2 piscadas: Adicionado o novo botão ao controle já cadastrado na 
memória
 • 1 piscada: Controle e botão já estão gravados (ignorou a ação)
 • 1 piscada longa: Memória cheia ou passou mais de 5 segundos 
sem ação no botão GRAVA TX (ignorou a ação)

IMPORTANTE: Ao gravar o controle remoto, mantenha-o acionado 
(transmi�ndo o sinal) antes de iniciar a programação. Isso garante que o código a ser gravado é 
realmente deste controle, e não de outro acionado pela redondeza.

OBSERVAÇÕES: 
- Para interromper esta ação, basta solta o botão GRAVA TX e aguardar alguns segundos o LED STATUS 
se apagar.
- Para gravar mais botões do mesmo controle, basta continuar a gravação para os demais botões. 
- A gravação de novos botões do MESMO CONTROLE REMOTO não influencia na quantidade de TXs 
suportado pela memória da central.
- Pode existir controle que ao gravar um botão, todos os demais são aceitos pela central como sendo o 
mesmo botão.
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  APAGANDO TODOS OS CONTROLE REMOTO:  
 ATENÇÃO, ESTA AÇÃO APAGA A MEMÓRIA POR COMPLETO
 1°.  Deixe o menu AJUSTES na posição OFF/TX
 2°.  MANTENHA pressionado o botão GRAVA TX da central
 3°.  Acione algum controle remoto (não é preciso estar gravado na memória). STATUS acenderá
 4°. CONTINUE MANTENDO PRESSIONADO o botão GRAVA TX até que o LED STATUS pisque 3 
vezes.  Pronto!

  AUTO-PROGRAMAÇÃO (grava percurso, ajusta velocidades e rampas)  
 A central executa programação automá�ca de percurso, correção da 
rotação do motor (abertura ou fechamento), encontra a MÁXIMA 
velocidade e presume as melhores rampas de acordo com o motor e 
portão. 
 IMPORTANTE: Antes da autoprogramação, é necessário selecionar 
o �po do motor. Use o jumper MOTOR para escolher se este é 
monofásico (jumper em MONO) ou trifásico (jumper em TRIF), ou se é 
Jet-Flex PPA® de fios pretos. 
 Coloque o menu AJUSTES em AUTO e aguarde. O portão irá abrir e 
fechar por algumas vezes em velocidades diferentes. Realizado isso, a 
central já está instala. Os demais ajustes são opcionais.
 Recoloque o menu AJUSTE na posição OFF/TX.

Faça a auto-programação com o portão devidamente instalado e 
ligado ao motor

NUNCA ajude o motor a se movimentar. A própria central identificará a falha e 
se ajustará até obter o melhor resultado.

Em auto-programação a central encontra a maior velocidade aceita pelo motor, 
sem sofrer com ação de arraste. Lembre-se que para se ter velocidade é preciso 

converte-la da força, portanto, haverá motores que atingiram grandes 

  VELOCIDADES, RAMPAS DE PARTIDA E CHEGADA - O QUE SÃO?  

velocidade

0Hz

20Hz

150Hz

rampa
de

partida

rampa
de

chegada

velocidade
final

velocidade
de cruzeiro

SENTIDO DE MOVIMENTO DO PORTÃO 

Rampa de partida: É o tempo que leva para o portão sair da posição estática (totalmente parado) e 
ACELERAR até atingir a velocidade de cruzeiro.
Velocidade: É a velocidade mantida durante o trajeto do portão.
Rampa de chegada: É o tempo que leva para o portão DESACELERAR (frenar) e se manter em baixa 
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velocidade até concluir o percurso.
Velocidade de chegada (velocidade final): É a velocidade escolhida para o portão continuar seu 
movimento lento até encontrar o sensor de fim-de-curso.

   AJUSTES:  
 Para os ajustes serão usados o menu AJUSTES, os botões       e
e os LEDs 1 ao 5 usados para sinalizar o valor selecionado. Siga os 
próximos passos.

*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE ***
Após qualquer o ajuste, é IMPRESCINDÍVEL 

retornar o jumper AJUSTES 
na posição OFF/TX para que a central salve a 

informação.

Durante qualquer o ajuste, se o LED de STATUS 
permanecer aceso, é porque o ajuste chegou ao 

valor MÁXIMO ou MÍNIMO.

  VELOCIDADE DE CRUZEIRO  
 A velocidade pode ser ajustada desde 60Hz (velocidade nominal) até 150Hz (2,5x mais rápido)

*Para atingir até 150Hz é preciso que o motor tenha força suficiente para ser 
convertido em velocidade, lembre-se: quanto maior a velocidade, 

menor é a força do motor.

Quanto maior a velocidade, menor é a força do motor. Isso é normal. Garanta 
que o motor continue tendo força suficiente para movimentar o portão.

Ajustando a velocidade de cruzeiro:
 1°.  Coloque o jumper AJUSTES na posição VELOCIDADE

 2°.  Use os botões      e      para diminuir ou aumentar a velocidade em 10Hz. Os LEDs 1 a 5 
localizados ao lado do menu AJUSTE sinalizam o valor do ajuste.
,

 3°.  Ao final, coloque o jumper AJUSTES de volta a posição OFF/TX

  RAMPA DE PARTIDA = ACELERAÇÃO  
 A Rampa de Partida é o tempo que leva para o portão sair da posição estática (totalmente parado) 
e ACELERAR até atingir a velocidade de cruzeiro.  Quanto menor o valor ajustado, menor é o tempo de 
rampa. Ou seja, mais rápido o portão atingirá a velocidade de cruzeiro.

Respeite as característica da instalação: Em portão muito grande e pesado, faça 
preferência de uma rampa mais suave para evitar danos.

Ajustando a rampa de partida:
 1°. Coloque o jumper AJUSTES na posição RAMPA PARTIDA

 2°. Use os botões       e       para diminuir ou aumentar o tempo de rampa. Os LEDs 1 a 5 localizados 
ao lado do menu AJUSTE sinalizam o valor do ajuste.

 3°. Ao final, coloque o jumper AJUSTES de volta a posição OFF/TX

  RAMPA DE CHEGADA = DESACELERAÇÃO  
 A Rampa de Chegada é o tempo que leva para o portão DESACELERAR (frenar) e ficar em baixa  
velocidade até concluir o percurso.  Quanto menor o valor ajustado, menor é o tempo de rampa. Ou 
seja, mais rápido o portão atingirá a velocidade final (velocidade de chegada).

Respeite as característica da instalação: Em portão muito grande e pesado, faça 
preferência de uma rampa mais suave para evitar danos.
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Ajustando a rampa de partida:
 1°. Coloque o jumper AJUSTES na posição RAMPA PARTIDA

 2°. Use os botões       e       para diminuir ou aumentar o tempo de rampa. Os LEDs 1 a 5 localizados 
ao lado do menu AJUSTE sinalizam o valor do ajuste.

 3°. Ao final, coloque o jumper AJUSTES de volta a posição OFF/TX

  VELOCIDADE FINAL (VELOCIDADE DE CHEGADA)  
 A velocidade final é a velocidade em que o portão chega no sensor de fim-de-curso, também pode 
ser equiparado a “frenagem”. 
 Esse  ajuste é de 20Hz até 60Hz.
 1°. Coloque o jumper AJUSTES na posição VEL. FINAL

 2°.  Use os botões       e       para diminuir ou aumentar em 10Hz a velocidade

 3°. Ao final, coloque o jumper AJUSTES de volta a posição OFF/TX

PAUSA (FECHAMENTO AUTOMÁTICO)
 Após o portão ser aberto, a central contará o tempo ajustado como PAUSA e realizará o 
fechamento automá�co. E, esse tempo pode ser de 0 segundos (fechamento automá�co desligado) a 
até 120 segundos (2 minutos).

 1°.  Coloque o jumper AJUSTES na posição PAUSA

 2°.  Use os botões       e       para diminuir ou aumentar o tempo em 2 segundos. PARA DESATIVAR 
A PAUSA, mantenha pressionado por alguns segundos o botão         até o LED STATUS ficar aceso.

 3°.  Ao final, coloque o jumper AJUSTES de volta a posição OFF/TX

      Com o menu AJUSTES em OFF/TX  observe o LED STATUS:
 1 piscada por segundo    =  automático DESLIGADO

 2 piscadas por segundo  =  automático LIGADO STATUS

  JUMPER RF-ON  
  Em casos em que for usado rádio receptores externo ou controle de acesso via RF, é possivel 
desligar o receptor da central afim de evitar interferência entre os receptores. Para isso, basta retirar o 
jumper RF-ON que está localizado próximo ao módulo de Rádio Frequência.

  FUNÇÃO PARA E REVERTE  
 Como o próprio nome diz, a função trata-se de parar o movimento do portão 
e reverter o sentido. Por exemplo; se a central estiver executando movimento de 
fechamento e receber um comando, ela irá parar o portão e logo em seguida 
executar o movimento de abertura.
 No jumper PARA E REVERTE é possível escolher 3 posições:
 OFF: Não há reversão. Se a central receber comando com o portão em movimento, irá apenas 
parar o movimento.

LED’s: SINALIZAÇÃO DE STATUS E ERROS
 A central possui LED’s para passar informações importantes como erros e status:

• ALTA-TENSÃO: Sinaliza que a placa está carregada com alta tensão e há grande 
risco de choque. Requer grande cuidado em seu manuseio. IMPORTANTE: 
Mesmo com a rede elétrica desliga, a central mantém a alta tensão por algum 
tempo, veja se o LED Alta Tensão de apagou por completo.

• STATUS : Indica o estado atual da central:
  Em stand-by (aguardando comando)
    1 picada por segundo = SEM tempo de fechamento automático
    2 picadas por segundo = COM tempo de fechamento automático
    Piscando rápido = Erro: Excesso de corrente elétrica do motor
    Aceso constante = Erro: Temperatura da central ultrapassou 95°C
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 Aceso ao energizar a central: Erro: Tensão da rede abaixo de 100V.   
  As demais sinalização desse LED é informado conforme os modos de programação e ajustes.

• AJUSTES: LEDs posicionados ao lado do jumper AJUSTES possui 2 
funções:
 1. Durante configurações de ajustes, esses LEDs são responsáveis 
em sinalizar qual o valor ajustado.
 2. Em modo stand-by (jumper de Ajustes em OFF/TX) esses LED’s 
funcionam como V.U. e  indicam a evolução do movimento do portão. 
Onde, apenas um LED aceso indica inicio/final da rampa, enquanto os 
LED’s são acendendo/apagando vão indicando a evolução da 
velocidade, e quando todos os led’s estão acesos é porque o motor 
está em sua velocidade de cruzeiro ajustada pelo instalador.

• FCF e FCA: São LEDs posicionados ao lado do conector dos sensores 
de fim de curso e tem a característica de acender quando o sensor 
estiver acionado.
 FCA = Fim de Curso de Abertura
 FCF = Fim de Curso de Fechamento

Ligação de módulo rele convencional: Acionamento de trava
INSTALANDO MODULO RELE

+

REDE
ELÉTRICA

TRAVA

CM

NA

Conectar com o
fio vermelho para

o sinal de + na central

Exemplo: Opcional 8F comandando sinaleira:
INSTALANDO OPCIONAL 8F DA MKN

+

REDE
ELÉTRICA

Menu de
8 funções

Expansão para
ligação de mais

módulo 8F

NA

CM

Conectar com o
fio vermelho para

o sinal de + na central

  ACIONANDO TRAVA, LUZ, SINALEIRA etc  
OPC.8F/MONIT: Conector para módulo Opcional 8F (8 funções) da MKN, que como 
o próprio nome diz, comanda até 8 funções diferentes: Sinaleira, Semáforo, Trava, 
Alarme, Luz de Garagem... Esse mesmo conector também é usado para o Monitor 
Digital, saiba mais no tópico MONITOR DIGITAL DE AJUSTES
  O Opcional 8F pode ser usado quantos desejar, basta liga-los em  “cascata”, ou 
seja, um após o outro pelo conector expansor do próprio Opcional 8F. Com isso, é 
possível comandar mais de uma função, como por exemplo; trava e luz de garagem.

TRAVA: É possível usar qualquer módulo auxiliar de rele para comandar o acionamento de trava, ao 
conecta-lo no soquete TRAVA respeitando a polaridade (+)
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INVERSORA RESIDENCE

  PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  
• Para motor monofásico ou trifásico até 1cv em 127V/220V - Corrente máxima de 6A
• Pode ser usado em motor Jt-Flexx
• Fonte chaveada auto-volt (90-240V  /  50-60Hz automático)
• Velocidade do motor selecionável por jumper
• Identificação automática da rotação do motor
• Alta precisão; Não requer encoder
• Proteção contra sobretemperatura, sobrecorrente, sobretensão e
subtensão
• Velocidade máxima de até 150Hz (motor 2,5x mais rápido)
• Saída de tensão auxiliar de 12V nos bornes (350mA máximo)
• Aceita sensor fim de curso padrão 3, 4 ou 5 vias
• Bornes para conexões opcionais de fim de curso e fotocélula
• Receptor 433,92 MHz multicódigos: Code-Learning e Rolling-Code
• Grava até 2.048 controles com até 3 botões por controle
• Conector para Trava e Luz de Garagem

TAMANHO E FORMATOS DA CENTRAL RESIDENCE: 100x115mm

  CONECTORES KRE (BORNES)  
REDE:  Rede elétrica 90 até 240V, 50 ou 60Hz
CM:  Fio comum do motor (obrigatório em motor monofásico)
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MOTOR TRIFÁSICO: 
Precisa ser padrão triângulo 220V. 

Este motor não tem seqüência de ligação dos fios: CM, AB e FC

MOTOR MONOFÁSICO:
É OBRIGATÓRIO ligar o comum do motor no borne CM. 

MOTORMOTORMOTOR
ATÉ 1 CVATÉ 1 CVATÉ 1 CV

REDE ELÉTRICA
(90 até 240V
automá�co)

Grava o percurso do portão
e seleciona a velocidade do motor

Programação de 
controle remoto

Escolha
o �po do motor

Conectores opcionais para
Trava e Luz de Garagem

(requer modulo “CLG Mixx”)

fusivel de proteção (10A)
Antena. Não cortar. Não emendarLED: Alta tensão LED: Status

Conecte o sensor 
de 3, 4 ou 5 

vias no conector, 
ou use os bornes 
FCA (abertura), 

FCF (fechamento) 
e GND (Comum)

SENSOR
FOTOCÉLULA

(opcional)

IM
P

O
R

TA
N

TE

CAPACITOR

*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE ***
NÃO use capacitor no motor, o uso desse componente promoverá a queima 

da central e a perda da garantia.

VCC: Saída de tensão auxiliar (12V x 350mA máximo)
FOT:  Entrada de fotocélula para ação de antiesmagamento (opcional)
FCA:  Entrada do sensor de ABERTURA
FCF: Entrada do sensor de FECHAMENTO
BOT:    Botoeira externa para comando (opcional)
GND:   Tensão negativa (comum dos sensores)

CONECTORES FLAT
• LUZ 1m: Conector exclusivo para acionamento de módulo rele 
(CLG Mixx MKN ou similar) para comando de iluminação de 
cortesia na garagem. Possue tempo fixo de 1 minuto após o 
fechamento do portão.

• TRAVA: Conector exclusivo para acionamento de módulo rele 
(CLG Mixx MKN ou similar) para comando de trava.

CONECTOR PARA FIM DE CURSO DE 3 / 4 / 5 VIAS
 É possível conectar sensores de fim de curso com padrão de 3, 4 ou 5 fios da seguinte forma:

SENSOR PADRÃO 3 FIOS: SENSOR PADRÃO 4 FIOS: SENSOR PADRÃO 5 FIOS:

Plugue  o  conector  nos  3 
terminais do centro e deixe o fio 
do sensor de fechamento para o 
lado da escrita FCF

Plugue conforme a figura acima 
e deixe o fio do sensor de 
fechamento para o lado da 
escrita FCF

Use o conector por completo e 
de ixe  o  fio  do  sensor  de 
fechamento para o lado da 
escrita FCF

  DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO  
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Cores de fios de motores:

 1°-  Faça as ligações necessárias conforme o Diagrama de Instalação

 2°-  Mova um pouco o portão para deixar os sensores de fim de curso aberto. Assim, na auto-
programação a própria central poderá identificar o sentido de rotação do motor e corrigi-la se caso for 
necessário (identificação automática do sentido de abertura)

 3°-  Use um imã ou algo que faça os sensores serem acionado manualmente e observe se o LED 
referente a este sensor acende e, se além disso, se não está invertido. Se for preciso, desinverta no 
conector da central. FCA = Sensor de Abertura. FCF = Sensor de Fechamento.

 4°-  Siga com atenção os próximos tópicos desse manual.

  GRAVANDO CONTROLES  
 A central grava até 2.048 controles em 433,92MHz no sistema Code-Learning e Rolling-Code. E, 
pode ser gravado até 3 botões do mesmo controle sem ocupar novo espaço na memória.
 1°. MANTENHA acionado o botão do controle a ser gravado 

 2°. Pressione lentamente 2 vezes o botão GRAVA TX da central. Acompanhe as piscadas do LED 
STATUS:
 • 3 piscadas: Controle remoto gravado com sucesso pela primeira vez
 • 2 piscadas: Adicionado o novo botão ao controle já cadastrado na memória
 • 1 piscada: Controle e botão já estão gravados (ignorou a ação)
 • 1 piscada longa: Memória cheia ou passou mais de 5 segundos sem ação no botão GRAVA TX 
(ignorou a ação)

IMPORTANTE: Ao gravar o controle remoto, mantenha-o acionado (transmi�ndo o sinal) antes de 
iniciar a programação. Isso garante que o código a ser gravado é realmente deste controle, e não de 
outro acionado pela redondeza.

OBSERVAÇÕES: 
- Para interromper esta ação, basta solta o botão GRAVA TX e aguardar alguns segundos o LED STATUS 
se apagar.
- Para gravar mais botões do mesmo controle, basta continuar a gravação para os demais botões. 
- A gravação de novos botões do MESMO CONTROLE REMOTO não influencia na quantidade de TXs 
suportado pela memória da central.
- Pode existir controle que ao gravar um botão, todos os demais são aceitos pela central como sendo o 
mesmo botão.

  APAGANDO TODOS OS CONTROLE REMOTO:  
 ATENÇÃO, ESTA AÇÃO APAGA A MEMÓRIA POR COMPLETO
 1°.  MANTENHA pressionado o botão GRAVA TX da central

 2°.  Acione algum controle remoto (não é preciso estar gravado na memória). STATUS acenderá

 3°. CONTINUE MANTENDO PRESSIONADO o botão GRAVA TX até que o LED STATUS pisque 3 
vezes.  Pronto!

INSTALANDO A CENTRAL

*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE ***
NÃO use capacitor no motor, o uso desse componente promoverá a queima 

da central e a perda da garantia.
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Quanto maior a velocidade, menor é a força do motor. Isso é normal. Garanta 
que o motor continue tendo força suficiente para movimentar o portão.

  PROGRAMAÇÃO DE PERCURSO  
 IMPORTANTE: Antes de programar o tempo de percurso, é 
necessário selecionar qual é o �po do motor. Use para isso o jumper 
ESCOLHA/MOTOR para escolher se este é monofásico (jumper em 
MONO) ou trifásico (jumper em TRIFASICO), ou se é Jet-Flex PPA® de 
fios pretos. 
  A programação do tempo de percurso é muito simples, basta 
colocar jumper CONFIGURE na posição GRAVA PERC. e aguardar. O 
portão irá abrir e fechar em baixa velocidade e pronto, está salvo o 
tempo de percurso.

 

  VELOCIDADE DE CRUZEIRO  
 A velocidade pode ser ajustada desde 60Hz (velocidade nominal) 
até 150Hz* (2,5x mais rápido)
 Para ajustar a velocidade, basta fazer uso de um jumper e coloca-lo 
na velocidade desejada no jumper CONFIGURE. A velocidade pode ser 
de 60Hz (quando não há jumper selecionado) ou 90, 110, 130 e 150Hz

*Para atingir até 150Hz é preciso que o motor tenha 
força suficiente para ser convertido em velocidade, 

lembre-se: quanto maior a velocidade, 

   RAMPA DE PARTIDA (ACELERAÇÃO) e RAMPA DE CHEGADA (DESACELERAÇÃO)   
 A inversora Residence não possui ajuste de rampas. Na necessidade desta função, recomendamos 
as inversoras New Home ou a W40-Black.

  VELOCIDADE FINAL  (VELOCIDADE DE CHEGADA)  
 A velocidade final da inversora Residence é fixa em 30Hz (metade da velocidade nominal do 
motor). Esta central não possui ajuste desta velocidade. Na necessidade desta função, 
recomendamos as inversoras New Home ou a W40-Black.

  LED’s: SINALIZAÇÃO DE STATUS E ERROS  
 A central possui LED’s para passar informações importantes como erros e status:

• ALTA-TENSÃO: Sinaliza que a placa está carregada com alta tensão e há grande risco 
de choque. Requer grande cuidado em seu manuseio. IMPORTANTE: Mesmo com a 
rede elétrica desliga, a central mantém a alta tensão por algum tempo, veja se o LED 
Alta Tensão de apagou por completo.

• STATUS : Indica o estado atual da central:
  Em stand-by (aguardando comando)
  1 picada por segundo = Em stand-by, aguardando comando
  Piscando rápido = Erro: Excesso de corrente elétrica do motor
  Aceso constante = Erro: Temperatura da central ultrapassou 95°C
 Aceso ao energizar a central: Erro: Tensão da rede abaixo de 100V. 

• FCF e FCA: São LEDs posicionados ao lado do conector dos sensores de 
fim de curso e tem a característica de acender quando o sensor estiver 
acionado.
 FCA = Fim de Curso de Abertura
 FCF = Fim de Curso de Fechamento
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ACIONAMENTO DE TRAVA

ACIONAMENTO LUZ DE GARAGEM

+

+

REDE
ELÉTRICA

REDE
ELÉTRICA

TRAVA

CM

CM

NA

NA

Conectar com o
fio vermelho para

o sinal de + na central

Conectar com o
fio vermelho para

o sinal de + na central

  ACIONANDO TRAVA E LUZ DE GARAGEM  
 A central possui conectores para uso de módulos* opcionais podendo assim 
comandar trava e luz de garagem.
 *Qualquer módulo auxiliar de rele que tenha a sequência do seu conector 
como +12V | GND | SINAL

LUZ: Comanda o acendimento de luz de cortesia para a garagem ou acionamento 
de sinaleira de advertência. Possui desligamento por temporização fixa de 1 
minutos após o portão ter fechado.

TRAVA: Para acionamento de trava elétrica momento antes de iniciar o movimento de abertura do 
portão.

 www.mkn.com.br        Manual do Instalador MKN | rev.05 (2021)

V
O

LT
A

R
A

O
 IN

D
IC

E

http://www.mkn.com.br
http://www.mkn.com.br


página: 63

POSSIVEIS PROBLEMAS E SUAS SOLUÇÕES NAS CENTRAIS INVERSORAS

  MOTOR INICIA MOVIMENTO E PARA. O LED ERRO FICA PISCANDO  
   O consumo elétrico do motor deve ser alto (motor próximo de 1cv e/ou portão muito pesado). 
Aumente a rampa (tanto de partida quanto a de chegada) para suavizar esse pico de consumo. Veja o 
tópico “RAMPA DE PARTIDA” e “RAMPA DE CHEGADA”

   MOTOR INICIA MOVIMENTO, DEPOIS PARA, FICA RONCANDO,  EM SEGUIDA VOLTA A ANDAR  
   LENTO  
     O ajuste da velocidade de cruzeiro está alto, fazendo com que o motor perca força e não consiga 
movimentar o portão. Diminua a força do motor. Veja o tópico “VELOCIDADE DE CRUZEIRO”.

   FEITO AUTOPROGRAMAÇÃO E O PORTÃO NÃO FICOU RÁPIDO OU FICOU MAIS LENTO QUE O  
   ORIGINAL  
  A autoprogramação busca a velocidade MÁXIMA em coerência com a força do motor. Se a 
velocidade obtida foi baixa, existem 3 situações para isso:
  1° O motor não tem força sobrando para ser convertido em velocidade
  2° O motor possui enrolamento em fio de alumínio
  3° É motor do tipo SPEED (2 polos = rotação do eixo em torno de 3.000 RPM) 
  Para resolver qualquer um desses casos: 
  • Garanta que o motor possui enrolamento com fio de cobre
   • Que o motor tenha força/torque de sobra para ser convertido em
em velocidade (quanto maior a velocidade = menor é a força)
  • Que seja um motor de rotação convencional (4 polos = rotação do eixo em torno de 1.500 RPM)

  PORTÃO PASSOU A NÃO ABRIR/FECHAR POR COMPLETO E APÓS ALGUNS TENTATIVAS SE  
   NORMALIZA  
   O portão está perdendo com ação de arraste devido a temperatura do motor. Reduza a velocidade 
para garantir mais força ao motor.

  APÓS UM TEMPO FUNCIONANDO O PORTÃO PARA.  E, DEPOIS DE  ALGUM TEMPO VOLTA A  
   FUNCIONAR SOZINHO  
  Possivelmente a central está se desligando por excesso de temperatura (LED ERRO fica aceso). Isso 
acontece em local com motor grande e com alto fluxo de movimento. É preciso fazer uma refrigeração 
forçada, ligue uma ventoinha/cooler de 12V e no máximo 0,1A (100mA) no conector VENTOINHA e 
fixe-o no dissipador da central.

  INSTALEI A CENTRAL E AO TENTAR GRAVAR PERCURSO QUEIMOU O FUSíVEL  
  O motor deve estar com capacitor ligado (a inversora nunca pode ser instala com o capacitor no 
motor). Possivelmente a central queimou. Procure uma assistência técnica MKN para o reparo.

  PORTÃO FUNCIONA, PORÉM AO CHEGAR PRÓXIMO DO FINAL, O   MOTOR FICA RONCANDO E  
  NÃO  CONSEGUE CONCLUIR  
  A velocidade final deve estar em 20Hz. Nem todos os motores aceitam essa frequência.  Altere 
para 30Hz (consulte o tópico “VELOCIDADE FINAL”)

  AO ENERGIZAR A CENTRAL, ELA DÁ UMA BREVE PISCADA EM SEUS LED’s  E FICA ASSIM, DANDO  
  BREVE PISCADAS A CADA SEGUNDO,   E NÃO FAZ MAIS NADA  
  Esse problema ocorre quando há excesso de consumo elétrico (ultrapassou 350mA) devido a 
alimentação de periféricos e opcionais como Cooler/Ventoinha, Opcionais 8F, Opcional de Trava, 
Fotocélula, Receptor externo etc. Se for esse o caso, faça uso de uma fonte externa para alimentar os 
equipamentos excedentes.
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  AO ENERGIZAR A CENTRAL, O LED AMARELO (ERRO) FICA ACESO E O LED STATUS (NÃO PISCA)  
   A tensão da tomada está abaixo de 100V, ou algo danificou o circuito de alta tensão.

   AO LIGAR A REDE ELETRICA O FUSIVEL QUEIMA IMEDIATAMENTE  
  Possível queima na parte de potencia, envie a central para manutenção na MKN.  Nunca use 
fusível de valor maior a 10A

  LED ERRO E STATUS PISCANDO RAPIDAMENTE  
  Esta é a sinalização para erro de comunicação entre os 2 chips. Garanta que não foi colocado 
nenhum periférico (ex.: fotocélula, receptor externo, etc) que esteja consumindo muita energia da 
central, desligue-os da placa e analise se o problema para. Se sim, então nesse caso necessário preciso 
uso de fonte de alimentação externa para os periféricos. 
   Observe se algum dos chips ficou solto de seu soquete. 

  MOTOR FUNCIONA, MAS COM TREPIDAÇÃO E/OU SOM ESTRANHO  
  Se for motor monofásico garanta que o seu fio comum esteja ligado ao borne “CM”
  Confira se nenhuma das bobinas do motor esta defeituosa ou mesmo “vazando” energia elétrica 
na carcaça do motor

  O MOTOR GIRA APENAS PARA UM LADO  
  Analise se algum dos sensores de fim de curso não está com problema (curto circuitado).
  Se está fazendo uso de fotocélula, garanta que a instalação está correta ou se não está usado os 
contato NF (Normalmente Fechado) ao invés de usar o correto que é NA (Normalmente Aberto).

  A CENTRAL NÃO ESTÁ ACEITANDO COMANDOS  
  Se o LED STATUS NÃO pisca em situação de Stand-by (em espera): Certifique se está chegando 
tensão elétrica na central (110V/220V). Verifique se o jumper de programação está na posição “OFF”.
  Se há alguma botoeira instalada, garanta que ela não esteja constantemente acionada ou se é do 
tipo NF (normalmente fechado) se sim, troque-a por uma de contato NA (Normalmente Aberto). 
  Garanta que o controle remoto usado está realmente gravado na central, se caso sim, faça testes 
no intuito de descobrir se há algum outro que esteja sempre acionado, ou se há interferências de 
mesma frequência no ar.
  Observe se a ligação do motor está correta. Caso sim, verifique se o motor não está queimado.

  A CENTRAL NÃO  ACEITA COMANDOS PELO CONTROLE REMOTO  
  Garanta que o jumper RF-ON está ligado
  Confirme se está usando realmente um controle remoto gravado na central.
  Este controle pode ter sofrido alguma avaria ou bateria descarregada 
  Analise se não há interferências de frequência no local

  AO TENTAR GRAVAR UM NOVO CONTROLE REMOTO, NADA ACONTECE  
  Garanta que o jumper RF-ON está ligado
  Garanta que está fazendo o modo de programação correto
  Possivelmente este controle não pertence à mesma frequência da central, ou usa outro tipo de 
sistema de código que não é aceito pelo produto.

  COM FOTOCÉLULA, A CENTRAL NÃO ESTÁ FAZENDO O ANTIESMAGAMENTO  
  Faça o mesmo teste com o portão abrindo, se ao obstruir a fotocélula o portão parar e voltar a 
fechar é porque a lógica da central está invertida. Para resolver, inverta os fios “AB” e “FC” do motor e 
os sensores fim de curso.

  COM USO DE STRAP (JUMPER) NÃO ESTÁ SENDO POSSIVEL CONFIGURAR AS FUNÇÕES  
 Provavelmente o strap (jumper) pode estar com os seus contatos gastos ou oxidados. Troque-o por 
outro novo. 
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POSSIVEIS PROBLEMAS E SUAS SOLUÇÕES NAS CENTRAIS CONVENCIONAIS

  CENTRAL NÃO ESTÁ ACEITANDO COMANDOS  
  Se o LED da central NÃO pisca em situação de Stand-by (esperando comando): Certifique se está 
chegando tensão elétrica na central (110V/220V). Verifique se o jumper de programação está na 
posição “OFF”. 
  Ao dar comandos a central não executa nenhuma função: Se há botoeira instalada, garanta que a 
mesma não está constantemente acionada ou se é do tipo NF (normalmente fechado) se sim, troque-
a por uma de contato NA (Normalmente Aberto). Garanta que o controle remoto usado está 
realmente gravado na central, se caso sim, faça testes no intuito de descobrir se há algum que esteja 
sempre acionado ou mesmo, se há interferências de mesma frequência no ar.
 - Observe se a ligação do motor está certa, caso sim, verifique se o motor não está queimado ou o 
capacitor defeituoso.

  NO PRIMEIRO COMANDO O MOTOR GIRA NO SENTIDO DE FECHAMENTO AO INVÉS DE ABRIR.  
 Inverte os fios do motor nos bornes “AB” e “FC” e os finais de curso.

  O MOTOR GIRA APENAS PARA UM LADO  
  Certifique que os fios do motor estão ligados corretamente.
  Analise se algum dos sensores de fim de curso não está com problema (curto circuitado).
  Se está fazendo uso de fotocélula, garanta que a instalação está correta ou se não está usado os 
contato NF (Normalmente Fechado) ao invés de usar o corretos que é NA (Normalmente Aberto).

  O MOTOR FAZ MOVIMENTO APENAS PARA UM LADO  
 Vide resposta do tópico anterior.

  O PORTÃO SE MOVIMENTA ATÉ O FINAL DO PERCURSO, MAS NÃO PARA QUANDO CHEGA AO   
  FIM DE CURSO E FICA COM O MOTOR ‘RONCANDO’  
  Confira os sensores de fim de curso. Lembre-se; FCF é sensor de fechamento e FCA de Abertura.
  Com multímetro, teste a continuidade dos fios dos sensores até a central.
  Ainda com multímetro, destrave o portão e movimente-o até os finais de curso e veja a resposta no 
multímetro, este deverá indicar curto-circuito quando o sensor for acionado, caso não, examine se os 
locais onde estão os sensores são correspondentes ao tamanho (percurso) do portão ou se os 
sensores estão queimados.

  O MOTOR NÃO ESTÁ DESACELERANDO ANTES DE TERMINAR O SEU PERCURSO  
  A função desaceleração só existe na central Mixx, garanta que o modelo que esteja usando é da 
linha Mixx.
  Grave o tempo de percurso do portão através da programação e refaça o teste da desaceleração
  Garanta ter ajustado o tempo de desaceleração através do modo de programação.

  PRÓXIMO DE CONCLUIR O PERCURSO, O MOTOR PARA E FICA ‘RONCANDO’  
  Possivelmente os ajustes da Força de Desaceleração (Toque) está errado. Faça novo ajuste 
conforme o peso do portão, ou desative a rampa de desaceleração, para isto, coloque o tempo de 
desaceleração no valor mínimo (0 = desativado)

  A CENTRAL NÃO ACEITA COMANDOS PELO CONTROLE REMOTO  
  Confirme se está usando realmente um controle remoto gravado na central.
  Este controle pode ter sofrido alguma avaria
  Analise se não há interferências de frequência no local

  AO TENTAR GRAVAR UM NOVO CONTROLE REMOTO, NADA ACONTECE.  
 O controle pode não pertence à mesma frequência da central, ou usa outro sistema de códigos.

  AO GRAVAR NOVO CONTROLE, A CENTRAL GERA UMA PISCADA LONGA NO LED E NÃO GRAVA  
 Esta é a sinalização de que a memória já está cheia e que não é possível gravar novos controles. Se o 
motivo de gravar outros controles é por causa de perda ou roubo de TX, então é indispensável fazer o 
apagamento completo da memória e grava-los novamente. 
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  COM FOTOCÉLULA, O PORTÃO NÃO ESTÁ FAZENDO O ANTIESMAGAMENTO   
  Faça o teste no portão com ele se movimentando de abertura, se ao obstruir a fotocélula o portão 
parar e voltar a fechar é porque a lógica da central está invertida. Para resolver, inverta os fios “AB” e 
“FC” do motor e os sensores fim de curso.

  O MOTOR PARTE, LOGO EM SEGUIDA PARA E FICA ‘RONCANDO’  
  Isto acontece porque a força do motor (embreagem eletrônica) não está devidamente ajustada ao 
peso do portão (ou cancela). Faça o ajuste correto seguindo as informações do manual.

  CONTROLE REMOTO NÃO ESTÁ DANDO BOM ALCANCE  
  Garanta que o controle remoto está com bateria em ótimas condições e que o mesmo esteja na 
frequência correta.
  Deixa a antena da central completamente esticada na posição vertical e afaste-a de partes 
metálicas.
  Se o problema persistir estude o local se é crítico de rádio interferências, se sim, instale um rádio 
receptor em ponto alto sem obstáculos ou então, outro receptor de outra frequência.

  O PORTÃO (OU CANCELA) AO CHEGAR AO FIM DE CURSO NÃO PARA DE IMEDIATO  
  Em centrais SEM freio eletrônico: Isso acontece devido à inercia do motor, para sanar este 
problema é necessário usar uma central com freio eletrônico.
  Em centrais COM freio eletrônico: Isso acontece porque a intensidade do freio eletrônico não está 
devidamente ajustada ao peso do portão (ou cancela). Faça o ajuste seguindo as informações do 
manual.

  COM USO DE STRAP (JUMPER) NÃO ESTÁ SENDO POSSIVEL CONFIGURAR AS FUNÇÕES  
 Provavelmente o strap (jumper) pode estar com os seus contatos gastos ou oxidados. Troque-o por 
outro novo. 
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COMPARATIVO DE CENTRAIS INVERSORAS MKN

  W40 – BLACK

  NEW HOME

W
4

0
B

LA
C

K  RESIDENCE

N
EW

H
O

M
E

R
ES

ID
EN

C
E

PARA MOTOR DE ATÉ 1 CV 1 CV 1 CV

PARA MOTOR: MONOFÁSICO, TRIFÁSICO OU JT-FLEXX SIM SIM SIM

AUTO-VOLT (ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA = FONTE CHAVEADA) SIM SIM SIM

SAÍDA DE ALIMENTAÇÃO PARA PERIFERICOS (12V / 300mA) SIM SIM SIM

LED DE SINALIZAÇÃO NOS FIM DE CURSO SIM SIM SIM

RECEPTOR INCORPORADO (CODE-LEARNING E ROLLING-CODE) 2048 TX 2048 TX 2048 TX

AUTO-PROG (GRAVA PERCURSO E RAMPAS AUTOMÁTICAS) SIM SIM SIM

VELOCIDADE MÁXIMA 150Hz 150Hz 250Hz

AJUSTE DE VELOCIDADE SIM SIM SIM

AJUSTE DE RAMPA DE PARTIDA (SAÍDA) SIM SIM

AJUSTE DE RAMPA DE CHEGADA SIM SIM

AJUSTE DA VELOCIDADE FINAL NA RAMPA DE CHEGADA SIM SIM

AJUSTE PAUSA (FECHAMENTO AUTOMÁTICO) SIM SIM

ENTRADA PARA FOTOCELULA SIM SIM SIM

SAÍDA VCC PARA PERIFERICOS SIM SIM SIM

SAÍDA PARA TRAVA SIM SIM SIM

SAÍDA PARA OPCIONAL 8 FUNÇÕES SIM SIM

OPÇÃO DE PARAR E REVERTER DURANTE O MOVIMENTO SIM SIM

AJUSTE DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PÓS FOTOCÉLULA SIM

BOTOEIRA INDEPENDENTE (SÓ ABRE  e SÓ FECHA) SIM

LEITURA DA TEMPERATURA DO MOTOR SIM

CONECTOR PARA VENTOINHA SIM

PROGRAMA ABERTURA PARCIAL SIM

AJUSTES INDEPENDENTES PARA ABERTURA E PARA FECHAMENTO SIM

GRAVA TX PARA COMANDO DE SÓ ABRE OU SÓ FECHA SIM

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES EXISTENTES EM 
CADA MODELO.
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COMPARATIVO DE CENTRAIS MKN DE REPOSIÇÃO
  FCT-HB (HIBRIDA = PARA FIM DE CURSO COM REED E/OU ENCODER)

  RS3-HL G2 (COM SENSOR HALL. PARA APEANS UMA MARCA DO MERCADO)

  DP1-MIXX G2 (DUPLO COMANDO)

  MIXX G6 (7 FORMATOS DE REPOSIÇÃO)

  ROBUSTA G3 TRIFÁSICA 220V/380V (MODELO COM RELE 40A OU CONTATOR 20A)

  ST G3 (STANDARD) (5 FORMATOS DE REPOSIÇÃO)

  FIT (3 FORMATOS DE REPOSIÇÃO)

FI
T

ST TR
F

M
IX

X

D
U

P
LA

H
A

LL

H
IB

R
ID

A

PARA MOTOR DE ATÉ 1/2  HP 1/2 HP 2 HP 1/2 HP 1/2 HP 1/2 HP 1/2 HP

BIVOLT 127/220V SIM SIM 220/380 SIM SIM SIM SIM

RECEPTOR INCORPORADO 41 TX 248 TX 248 TX 1590 TX 2048 1590 2048

AUTO-PROG (GRAVA PERCURSO AUTOMATICO) SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

AJUSTE DE FORÇA DO MOTOR (EMBREAGEM ELETRÔNICA) SIM SIM SIM SIM

AJUSTE DE DESACELERAÇÃO SIM SIM SIM SIM

AJUSTE DE FREIO ELETRONICO SIM SIM SIM

AJUSTE DE PAUSA (FECHAMENTO AUTOMÁTICO) SIM SIM SIM SIM SIM SIM

AJUSTE DE PÓS FOTO (FECHAMENTO AUTOMÁTICO) SIM SIM SIM SIM

ENTRADA PARA FOTOCELULA SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

SAÍDA 12V / 500mA PARA PERIFERICOS SIM SIM SIM SIM SIM SIM

SAÍDA PARA TRAVA SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

SAÍDA PARA OPCIONAL 8 FUNÇÕES SIM SIM SIM SIM SIM SIM

INTER-TRAVAMENTO ENTRE CENTRAIS SIM SIM SIM SIM

OPÇÃO DE PARAR E REVERTER DURANTE O MOVIMENTO SIM SIM SIM SIM

COMANDO DE ABERTURA PARCIAL SIM SIM

BOTOEIRAS INDEPENDENTES (SÓ ABRE, SÓ FECHA) SIM SIM SIM

GRAVA TX PARA COMANDO DE SÓ ABRE OU SÓ FECHA SIM SIM

LEDs PARA FINAIS DE CURSO SIM SIM SIM SIM

LEDs em VU PARA SINALIZAR AJUSTES SIM SIM

DETECÇÃO DE FALTA DE FASE (EM REDE TRIFÁSICA) SIM

LEITURA DA TEMPERATURA DO MOTOR SIM

AJUSTE DE TEMPO DE RETARDO ENTRE PORTÕES SIM

ESCOLHA DE QUAL PORTÃO TERÁ RETARDO SIM

FIM DE CURSO POR SENSOR HALL SIM

FIM DE CURSO HIBRIDO (ENCODER E/OU REED) SIM

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES EXISTENTES 
EM CADA MODELO.
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A�vado por CENTRAL Tempo em 0S.
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 CLG/U (CENTRAL DE LUZ DE GARAGEM - UNIVERSAL)

  CARACTERÍSTICAS  
• Temporizador universal para Luz de Garagem, Trava, Sinaleira etc
• Pode ser usado em qualquer marca e modelo de central de portão
• Ajuste de tempo por jumper para: 0s, 30s, 1m ou 2m
• Saída por rele para até 250W em 127V ou 400W em 220V

  FUNCIONAMENTO  
  Ao houver sinal positivo em seu terminal P, o relê é acionado. 
Após acabar o sinal, o circuito contará o tempo selecionado e em seguida 
desligará o  rele.

  INSTALAÇÃO  
Exemplo 1: Para uso como Luz de Garagem ou Sinaleira em centrais 
que não possua conector  “LUZ” ou conector “SINALEIRA”:
Funcionamento: Sempre que o portão inicia movimento, a 
Luz de Garagem/Sinaleira é acionada e só desligará quando o 
portão fechar por completo e ser concluído a sua temporização.
 1. Ligue o fio + na tensão positiva da central  (12V até 18V)
 2. Ligue o fio - no negativo da central (GND)
 3. Ligue o fio P junto (em paralelo) ao sensor de fechamento  (FCF) 
da central de portão
 4. No jumper ATIVADO POR selecionado FCF
 5. Ajuste o tempo no jumper TEMPO

Exemplo.2: Para uso em trava e acionado diretamente pela central de portão.
Funcionamento: A central irá enviar pulso ao temporizador momento antes de iniciar o movimento 
de abertura, liberando assim a trava.
 1. Use o plug do chicote flat-cable ligando-o diretamente na central
 2. No jumper ATIVADO POR selecionado CENTRAL
 3. No jumper TEMPO deixe em 0S.

FIOS:
Vermelho: 12V
Preto: GND (Nega�vo)
Laranja: Sinal
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A�vado por FCF
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Sensor fim-de-curso

REDE
ELÉTRICA

Escolha a 
temporização

Não ultrapasse a potência máxima de: 
250W em 127V OU 400W em 220V
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TR
A
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A

F I O S :

V e r m e l h o :  1 2 V

P r e t o :  G N D  ( N e g a � v o )

L a r a n j a :  S i n a l

FIOS:
Vermelho: 12V
Preto: GND (Nega�vo)
Laranja: Sinal

REDE
ELÉTRICA

CENTRAL 
DE PORTÃO TRAVA

TRAVA
TRAVA
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CLG-MIXX / MAA (MÓDULO ACOPLADOR DE ACIONAMENTO)

Não ultrapasse a potência máxima de: 
250W em 127V OU 400W em 220V

Este produto não tem temporização

Os terminais dos bornes são: CM: COMUM do rele
NA: Normalmente Aberto | NF: Normalmente Fechado

  CARACTERÍSTICAS  
• Módulo Acoplador para Acionamento de
  • TRAVA
  • SINALEIRA etc
• Saída por relê (simula um chave liga/desliga) para até 250W em 127V ou 400W em 220V

  FUNCIONAMENTO  
  O funcionamento é feita pela central de portão, o qual envia tensão para o módulo que irá acionar 
seu rele e comandar o que estiver ligado em seus bornes (trava, sinaleira etc)

  INSTALAÇÃO  
  Através do conector do módulo, plugue-o na central de portão MKN na barra de pinos referente ao 
funcionamento desejado:
 • CLG/SIN: Sinaleira
 • Trava: Acionamento de trava
  Conclua a instalação conforme a ilustração abaixo:
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 Escolha a opção LUZ sendo ela de 15, 30 ou 60 segundos.
 Sempre que o portão estiver em movimento ou aberto, a luz de garagem permanecerá 
aceso. E, após fechar o portão será contado o tempo escolhido, ao fim será desligado a luz de 
garagem.
 Faça a ligação elétrica igual ao demonstrado abaixo.

LUZ DE GARAGEM

REDE
ELÉTRICA

EXPANSOR:
PARA LIGAR MAIS OPCIONAIS 8F

CENTRAL
DE PORTÃO

 MODULO 8F (8 FUNÇÕES)

  CARACTERÍSTICAS  
•  Módulo opcional de 8 Função para uso nas centrais MKN: Semáforo, 
Sinaleira, Trava, Alarme, Ventoinha, Luz de Garagem...
• Saída por relê com contatos CM | NA | NF para até 600W em 127V e 
1.000W em 220V
•  Pode ser instalado mais de 1 opcional no mesmo conector da central 
de portão, basta plugar os demais em ‘cascata’, um depois do outro.

  FUNCIONAMENTO  
 Basta plugar o Opcional 8F no seu respectivo conector da central de 
portão e escolher a função desejada:
• LUZ 60s.  /  LUZ 30s.  /  LUZ 15s. = Executa temporização de 60, 30 ou 
15 segundos, respectivamente, após o portão ser completamente 
fechado.
• SINALEIRA = Liga sinaleira durante o movimento do motor e desligar  
quando o portão é completamente fechado.
• TRAVA = Aciona a trava momento antes do portão iniciar o 
movimento de abertura.
• SEMÁFORO = Comanda para Luz Verde (siga) e Luz Vermelha (pare)
• ALARME = Se o portão fechado por arrombado, dispara sirene ou setor de alarme.
• VENTOINHA = Ao ligar o motor, também é ligado uma ventoinha para refrigera-lo e, desliga 1 
minuto após o motor parar.

  INSTALAÇÃO  
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 Escolha a opção SINALEIRA
 Sempre que o portão estiver em movimento ou aberto a sinaleira estará ligada. E, quando o 
portão fechar a sinaleira será desligada imediatamente.
 Faça a ligação elétrica igual ao demonstrado abaixo.

SINALEIRA

REDE
ELÉTRICA

EXPANSOR:
PARA LIGAR MAIS OPCIONAIS 8F

CENTRAL
DE PORTÃO

 Escolha a opção TRAVA
 Sempre que o portão estiver fechado e a central receber comando para abrir, será acionado 
a trava, liberando assim o movimento do portão.
 Faça a ligação elétrica igual ao demonstrado abaixo.

TRAVA

REDE
ELÉTRICA

EXPANSOR:
PARA LIGAR MAIS OPCIONAIS 8F

CENTRAL
DE PORTÃO

 Escolha a opção SEMAFORO
 Quando o portão estiver aberto ou  a  do semáforo ficará aceso. E quando o abrindo luz verde
portão estiver fechado ou  ficará ligado a .fechando, luz vermelha
 Faça a ligação elétrica igual ao demonstrado abaixo.

SEMAFORO

REDE
ELÉTRICA

EXPANSOR:
PARA LIGAR MAIS OPCIONAIS 8F

CENTRAL
DE PORTÃO
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 Escolha a opção ALARME
 Se o portão for (arrombado), isto é, seja aberto sem que seja pela central, imediatamente é 
disparado uma sirene.
Obs.:  Se preferir, a saída do módulo pode ser ligado a um setor de alarme ao invés da sirene.
 Faça a ligação elétrica igual ao demonstrado abaixo.

ALARME

FONTE
12V

EXPANSOR:
PARA LIGAR MAIS OPCIONAIS 8F

CENTRAL
DE PORTÃO

 Escolha a opção ALARME
 Sempre que o motor entrar em funcionamento, é ligado a ventoinha para sua refrigeração. 
Após o motor ser desligado, a ventoinha continua funcionando ainda por mais 1 minuto, com 
isto garantindo o resfriamento do motor.
 Faça a ligação elétrica igual ao demonstrado abaixo.

VENTOINHA

TENSÃO
DE

ACORDO 
COM A

VENTOINHA
EXPANSOR:

PARA LIGAR MAIS OPCIONAIS 8F

CENTRAL
DE PORTÃO
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  INSTALANDO JUNTO AO OPCIONAL 8 FUNÇÕES:  
Ligue o MONIT BLACK no terminal EXPANSOR do OPCIONAL 8F, e este por sua vez 

precisa estar conectado no soquete OPC.8F/MONIT na inversora W40-Black 

Respeite a polarização do chicote; fio vermelho fica no sinal +

INVERSORA
W40-BLACK

MONIT BLACKOPCIONAL 8F
(8 FUNÇÕES)

chicote
flat-cable
do Monit

chicote
flat-cable

do 8F

  INSTALANDO DIRETO NA INVERSORA  
Através de seu chicote flat-cable, bastar plugar o MONIT BLACK no conector 

INVERSORA
W40-BLACK

MONIT BLACK
chicote

flat-cable
do Monit

Respeite a polarização do chicote; fio vermelho fica no sinal +
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MONITY (MONITOR PARA AJUSTES DA INVERSORA W40)

  CARACTERÍSTICAS  
 O MONIT é um ferramenta opcional, que auxilia nos ajustes da central inversora W40-Black. 
 Basta conecta-lo na inversora e tudo o quer for realizado na central será impresso na tela do MONIT. 
• Desenvolvido exclusivamente para a inversora W40-Black
• Plug-in-play. Basta conectar e usar
• 3 display digitais com informações numéricas e alfabéticas 

  FUNCIONAMENTO  
 Basta pluga-lo na inversora e acompanhar todos os ajustes e funcionamentos no display do MONIT.
 Ex.1:  Display mostrando “ - - - ” = Central está em stand-by
 Ex.2:  Portão em movimento e o display com números = Velocidade atual do motor
 Ex.3:  Jumper AJUSTE em VELOCIDADE e o MONIT mostrar “130” = Velocidade em 130Hz 

  INSTALAÇÃO  
 Basta conectar o MONIT nos terminas OPC.8F/MONIT* da inversora e tudo o quer for realizado na 
central será impresso no display  do MONIT. 
 *Note que esse conector é o mesmo para o Opcional 8 Funções. Se estiver usando algum opcional 
no momento, basta conectar o MONIT no terminal EXPANSOR do módulo OPCIONAL 8F. 
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