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1 - Apresentação

A central inversora de frequência VEX foi desenvolvida para ajustar a velocidade de 
máquinas monofásicas fazendo com que essa possa atingir até 100% a mais de sua 
velocidade nominal. Não há necessidade de trocar o motor já instalado, porém é 
OBRIGATÓRIO A RETIRADA DO CAPACITOR DO MOTOR. A sua programação é fácil. 
Em apenas alguns passos, sua central estará pronta para uso. Na figura abaixo, é 
apresentada a ilustração da placa de circuito da VEX e a descrição de suas entradas e saídas. 

2 - Características Técnicas:

-Tensão de trabalho: 220 V, sem necessidade de seleção de tensão.
- Frequência de operação: 60 Hz, 90Hz ou 120Hz;
- Padrões de códigos e nº de usuários:
 HT (Binário 24 Bits) / 512 usuários e AX (Binario 12 Bits)/Infinito;
-Fechamento automático programável via jumpers;
-Tempo de percurso auto programável;
-Modo de trabalho com ou sem parada;
-Fim de curso NA ou NF;
-Entrada de botoeira comum (abre - fecha);
-Entrada para fotocélula, NF;
-Alcance ± 30 m;
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3 – LEDS
LED POWER – Ligado: Pronta para funcionamento
      Piscando: ERRO (ver item 3.1)
      Desligado: Não está alimentado
LED STATUS – Ligado: Abrindo ou fechando o portão
      Piscando em Programação: Memoria cheia
LED PROG -  – Piscando: Em programação esperando código
      Desligado: Fora de programação
Os três Led's piscando indica gravação da EEPROM. 

   3.1 - Avisos de ERRO no LED POWER
O inversor de frequência VEX informa ERROS na placa piscando o led POWER, cada erro é 
informado por um número de piscadas:

1 vez  – Sub tensão                              3 vezes – Sobre tensão           
2 vezes – Sobre temperatura                4 vezes – Sobre corrente

Se acontecer alguns dos erros a placa para de funcionar por 10 segundos, não aceitando 
nenhum acionamento. O LED POWER começara a piscar para indicar qual o erro. Passados os 
10 segundos precisa de um acionamento do controle para fazer um reset do problema, no 
próximo acionamento do controle a VEX fará o acionamento do portão, se persistir o problema a 
placa para de funcionar novamente, informando no led POWER as piscadas referente ao erro.

4 - Como codificar um novo controle
Aperte e solte a tecla “PROG”, o LED PROG ficará piscando. Em seguida acione a tecla do 
controle que deseja cadastrar, o LED ira apagar caso seja acionado um controle válido.  Caso 
não for gravado nenhum controle a VEX irá sair do modo de cadastro em 25 segundos ou basta 
apertar novamente a tecla para sair do modo. Caso a memória esteja cheia ao tentar fazer um 
novo cadastro o LED STATUS irá pistar por 5 segundos junto com o LED PROG.

5 - Como Resetar a Memória
  5.1 - Para apagar somente o tempo de percurso e rampa, pressione e mantenha pressionada a 
tecla “PROG”, o LED PROG ira pisca 1 vez após aproximadamente 5 segundos até o LED 
PROG piscará pela segunda vez.  Assim que o LED PROG piscar a segunda vez solte a tecla e o 
LED PROG irá piscar duas vezes confirmando o reset da rampa.
  5.2 - Para apagar completamente (tempo de percurso, rampa e controles), pressione e 
mantenha pressionada a tecla “PROG” por aproximadamente 10 segundos até o LED PROG 
piscar rápido (além da piscada inicial e a de 5 segundos).

6 – Velocidade
A central inversora de frequência VEX possui um ajuste de velocidade para o portão abrir, 
podendo variar de 60, 90 ou 120 Hz, selecionável via jumper.
Para selecionar a velocidade basta colocar o jumper na posição desejada:

Posição 1: 60 Hz          Posição 2: 90 Hz          Posição 3: 120 Hz

7 - Minuteira

O Jumper de minuteira serve para definir o tempo de acionamento da saída Minuteira.
Jumper Fechado: A minuteira aciona juntamente com abertura ou fechamento do portão.  
Ficando acionada por 3 minutos após bater em uns dos micros.
Jumper Aberto:  A minuteira aciona juntamente abertura ou fechamento do portão ficando 
acionada por 05 segundos após bater em uns dos micros. Função recomendada para o 
acionamento de fechos eletromagnéticos ou travas elétricas.
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8 - Seleção Fim de Curso (NA ou NF)

Para programar a fim de curso como NA ou NF basta selecionar o jumper  “MICRO”

Jumper fechado:  Microchave fim de curso configurada NF;

Jumper aberto:  Microchave fim de curso configurada NA;

9 - Fotocélula 

A Inversora de frequência VEX possui a função fotocélula, o qual pode ser interligado a um 
sensor de movimento, para a reversão direta do comando.  Tendo como função principal o anti-
esmagamento, conforme exigência da norma IEC-60335-2-103.  Quando o portão estiver em 
curso de fechamento, qualquer objeto ao passar pelo sensor/fotocélula o portão reverte, 
evitando o esmagamento. Acionamento por pulso negativo (GND). Enquanto o sinal da 
fotocélula estiver obstruído o usuário fica impedido de fechar o portão, podendo apenas pará-lo 
e abri-lo novamente.

OBS:  O Inversor de frequência VEX garante seu pleno funcionamento apenas com as 
fotocélulas da marca Compatec.

10 - Programar o tempo de percurso

O tempo de percurso é feito automaticamente. Na primeira abertura e fechamento o portão irá 
fazer o percurso em 30 Hz, para que não haja problema de impacto no fim do percurso. Após a 
abertura e fechamento a 30Hz, deve-se realizar dois acionamentos, fazendo o portão efetuar o 
percurso inteiro (até bater nos micros chaves) sem nenhuma interrupção.  Após isso o tempo de 
percurso estará programado.

OBS 1:  Caso seja necessário reprogramar o tempo de percurso ele deve ser apagado via 
tecla de programação e programando novamente. (Ver item 5.1)

OBS 2: Em caso de falta de energia o tempo de percurso não se perde, mas o próximo 
acionamento se dá em 30Hz no caso de não estar com um dos fins de curso acionadas. 
 

11 - Rampa (Velocidade final do percurso)

A rampa serve para controlar a velocidade final no percurso do portão, reduzindo o impacto de 
abertura e fechamento. A distância de início de acionamento da rampa é programada 
automaticamente, junto ao tempo de percurso. Com o Jumper de Rampa pode selecionar se 
quer uma rampa mais curta ou mais longa, depende muito da instalação do portão. Na VEX não 
é possível utilizar sem a função da rampa.

Jumper Fechado: Rampa Curta
Jumper Aberto: Rampa Longa

12- Configurar o fechamento automático

O fechamento automático serve para que o portão feche automaticamente quando estiver 
totalmente aberto, o fechamento ira ser acionado após um tempo configurado via jumper.  Para 
configurar o tempo de fechamento automático basta selecionar o jumper “FECHA   AUTO ” no 
tempo desejado (5, 25, 45 ou 70 segundos). Padrão de fábrica desabilitado, posição 0s.
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13 - EEPROM (Memória vendida separadamente)

É possível salvar os controles cadastrados em uma memória EEPROM 24LC64 (vendida 
separadamente) e passar para uma outra VEX, no caso de precisar fazer uma manutenção na 
placa. 
Para fazer o procedimento de cópia dos controles da placa para a memória deve-se retirar a 
alimentação da placa, colocar a memória no soquete, fechar com jumper as 3 posições da 
velocidade, 60, 90 e 120Hz, e fechar o FECHA AUTO 0S, alimentar a placa novamente e 
pressionar e soltar o botão de programação, os 3 Led's (POWER, STATUS e PROG) irão 
piscar, assim que terminar a cópia todos os Led's desligam e a central não faz nenhum 
acionamento até que seja retirado a rede elétrica e a memória e ligada novamente a rede 
elétrica.
Para fazer o procedimento de copiar os controles da memória para a placa deve-se retirar a 
alimentação da placa, colocar a memória no soquete, fechar com jumper as 3 posições da 
velocidade, 60, 90 e 120Hz, e fechar o FECHA AUTO 70S, alimentar a placa novamente e 
pressionar e soltar o botão de programação, os 3 Led's (POWER, STATUS e PROG) irão 
piscar, assim que terminar a cópia todos os Led's desligam e a central não faz nenhum 
acionamento até que seja retirado a rede elétrica e a memória e ligada novamente a rede 
elétrica.

Obs: Caso aconteça algum erro na gravação os três LED’S piscarão de forma lenta.
Obs: Os jumpers para fechar os pinos podem ser retirados das outras configurações.
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SERVIÇO DE

ATENDIMENTO AO CLIENTE

suporte@compatec.com.br

fone:(54)4009 4711
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Natal Chiarello,440| Sanvitto II |
 95012-663| Caxias do Sul - RS
     Fone: + 55 (54) 4009 4700
       Fax: +55 (54) 4009 4701


