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Para maior segurança durante a utilização é obrigatório a instalação de
fotocélulas.
 

ATENÇÃO

Este equipamento é de uso exclusivo para automação de portões.
 Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com 
capacidades físicas ou mentais reduzidas , ou por pessoas com falta de
experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções à 
utilização do aparelho ou esteja sob supervisão de uma pessoa responsável 
pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para 
assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

1- Apresentação:

Os automatizadores  eletrônicos para portão são equipamentos projetados para automatizar o 
portão, afim de proporcionar mais tranquilidade as pessoas, pois permitem que um portão seja 
aberto a distância, sem a necessidade de contato manual. Com um simples toque no controle o 
portão se abre e basta outro toque para o portão fechar (depois de totalmente aberto).
Torna-se obrigatório o uso de sensor de barreira para proteção.
 O automatizador de portão eletrônico foi desenvolvido atendendo à norma IEC 60335-2-103 e 
IEC 60335-2-95, tanto para certificação de qualidade quanto para requisitos técnicos.

Antes de qualquer manuseio com o Automatizador Eletrônico para Portão, leia 
atentamente as informações contidas neste manual, onde apresenta todos os 
componentes necessários para o pleno funcionamento do sistema e uma instalação 
segura.

Obrigado por  ter  adquirido  o automatizador deslizante DZ 
Linha Europa da  COMPATEC.  Acompanha o comando 
para portão RQC08ST .

 Siga todas as instruções, uma vez que a instalação incorreta do equipamento pode causar 
sérias lesões.
- A ativação manual pode causar movimentação descontrolada de parte do automatizador 
devido a falhas mecânicas ou desbalanceamentos.
- Antes de instalar o automatizador, verifique se o mesmo encontra-se em bom estado 
mecânico, corretamente equilibrado e abrindo e fechando corretamente.
- Tome cuidado quando liberar a porta manualmente, pois uma porta aberta pode cair 
rapidamente devido a molas fracas ou quebradas ou ainda desbalanceadas.
- Após a instalação assegure-se de que o mecanismo é adequadamente ajustado e que o 
automatizador reverte seu movimento quando o portão contata um objeto a 40 mm de altura 
colocado no chão.
- A cada mês verifique se o automatizador reverte quando a porta constatar um objeto de 40 
mm de altura colocado no chão. Ajuste, se necessário, e verifique uma vez que um ajuste 
incorreto pode representar um perigo.
- Porta automática poderá operar inesperadamente, portanto não permita que nada fique no 
caminho da porta.



www.compatec.com.br 4

       AVISOS  IMPORTANTES:
-
- O automatizador não pode ser usado em uma parte movimentada que incorpore algum 
tipo de porta suplementar, a menos que o automatizador não possa ser operado se esta 
porta suplementar estiver aberta.
- Instale o membro de atuação de liberação manual a uma altura inferior a 1,8 metros.
- Fixe permanentemente o aviso relativo à liberação manual próximo ao elemento de 
atuação da liberação manual. Sugestão: Colocar uma etiqueta no braço de liberação 
manual.
- Após a instalação assegure-se que partes do portão não se estendem até caminhos 
públicos ou ruas.

-

 Examinar frequentemente a instalação de desequilíbrio e sinais de desgaste ou danos nos 
cabos, molas e montagem. Não usar se é necessário reparo ou ajuste.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou 
agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Temperatura de trabalho de 5°C a 40ºC. Antes da instalação verifique se a faixa de 
temperatura do automatizador é adequada para a localização.
- Após a instalação, garantir que o mecanismo seja ajustado adequadamente e que o 
sistema de proteção e qualquer liberação manual funcionem corretamente.
- Local onde poderá ser instalado: áreas externas ou internas.
- A parte movimentada pode ser de grade ou material maciço, respeitando o peso descrito 
nas características técnicas.

ATENÇÃO:

2. Características Técnicas gerais do automatizador eletrônico:

Residencial

Condomínio
2) Peso sem a cremalheira2) Peso sem a cremalheira

4

(VD)

AMPOR COR*

*
(AM) (AZ)

(CZ)

AM AM AM AM



www.compatec.com.br 5

3.Princípio de funcionamento do automatizador:

O automatizador eletrônico para o portão é constituído por quatro partes, sendo
uma parte estrutural base de alumínio e tampa plástica de polímero, parte elétrica (cordão 
de alimentação, condutores de conexão, comando eletrônico, motor...), parte mecânica 
(motor, redutor...) e controle remoto, responsável pelo acionamento da mesma. Cada 
parte possui funções específicas, sendo que a parte estrutural confere a rigidez, proteção 
às demais partes e o acabamento ao produto. A parte elétrica por sua vez permite o 
acionamento do equipamento. 

5. Automatizador eletrônico para portão com sistema Deslizante:

     3.1 Aterramento:
É obrigatório o uso de aterramento no automatizador de portão.

4. Visão Geral dos Automatizadores:
     4.1 Grupo D200(Deslizante);

         5.1- Procedimento de instalação do automatizador deslizante:
Seguem abaixo, conforme as imagens explicativas, a sequência de como proceder a 
instalação do automatizador deslizante: 

325mm

2
4
5
m

m

2
2
5
m

m

1
9
0
m

m

Figura 1: vista
da instalação do
 movimentador 
com sistemas 
deslizante.

Figura 1: Vista Frontal do Automatizador deslizante.
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Figura 2:  Para fixar as base do Kit ao corpo do Movimentador Deslizante e necessário remover a tampa.

Figura 4:  Fixar os batentes de final de curso nas duas extremidades da cremalheira.

Figura 5:  Vista Frontal do Automatizador deslizante fixado no portão, pronto para uso.

5.2-Procedimento de liberação manual do  Automatizador Deslizante:

Figura 7:  
Destravamento 
manual do portão.

2º Conecte a chave
de destravamento
na fechadura frontal
d a  t a m p a  d o
automatizador.

1º Pegue a Chave
de destravamento.

Figura 1

DESTRAVAMENTO MANUAL DO PORTÃO DESLIZANTE 

Figura 2

LIBERA PORTÃO

TRAVA PORTÃO

Figura 3

3º Gire a chave no sentido
horário para travamento do
portão e anti-horário para 
o destravamento do mesmo.
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  RQC 11

T

Receptor

Fotocélula

Parada
Tempo x2
Minuteira
Peso

Força

Conector
dos
fim de
curso

Entrada da RedeElétrica,
Rede Auxiliar , Motor e Capacitor

Fecha
Auto

Rampa

Botoeira

Fusível

6.2-Conhecendo o seu comando RQC11

6. RQC11
6.1- Características Técnicas

- Tensão de trabalho: Bivolt (127 a 220Vca);
- Padrões de códigos e n° de usuários:
 
- Sistema com rampa;
- Opção para dobrar tempos (TEMPO X2);
- Fechamento automático programável por jumpers;
- Tempo de percurso programável (máximo 4 minutos);
- Modo de trabalho: abre-para-fecha ou reversão direta;
- Fim de curso NA;
- Entrada botoeira comum (abre e fecha);
- Entrada de fotocélula NA;
- Alcance ± 30mts;
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6.3-Como codificar um usuário:

Aperte e solte a tecla PROG, o LED irá piscar uma vez e se manterá aceso. Em seguida 
acione a tecla do controle que deseja cadastrar, o LED ira piscar caso seja acionado um 
controle válido. Caso não for gravado nenhum controle o quadro irá sair do modo de 
cadastro em 25 segundos (apagando o LED) ou basta apertar novamente a tecla para sair 
do modo. Caso a memória esteja cheia ao tentar fazer um novo cadastro o LED irá piscar 
20 vezes.

6.4-Como resetar a memória:

Para apagar somente o tempo de percurso e rampa, pressione e mantenha pressionada a 
tecla PROG por aproximadamente 5 segundos até o LED piscar pela segunda vez. Assim 
que o LED piscar solte a tecla e o LED irá piscar duas vezes confirmando o reset da 
rampa.
Para apagar completamente (tempo de percurso, rampa e CONTROLES), pressione e 
mantenha pressionada a tecla PROG por aproximadamente 10 segundos até o LED 
piscar rápido (além da piscada inicial e a de 5 segundos).

6.5-Programar o tempo de percurso: 

O tempo de percurso é feito automaticamente durante os dois primeiros acionamentos 
completos, tanto durante a abertura, como durante o fechamento do portão. Após a 
instalação completa do movimentador deve-se realizar dois acionamentos, fazendo o 
portão efetuar o percurso inteiro até acionar os micros chaves, ou reed, 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 programado novamente. 

6.6-Jumper Minuteria:

O Jumper de minuteria serve para definir o tempo de acionamento da saída RELE + e 
RELE -, essa saída serve para acionar um rele auxiliar. 
Jumper Fechado: A saída para relé aciona juntamente com o acionamento da abertura 
ou fechamento do portão. Ficando acionada por 2 minutos (ou 4 min. caso o tempo x2 
esteja ativo). 
Jumper Aberto: A saída para relé aciona juntamente com o acionamento da abertura ou 
fechamento do portão. Ficando acionada por 05 segundos (ou 10 segs. caso o tempo x2 
esteja ativo). Função recomendada para o acionamento de fechos ou travas elétricas. 
Jumper Tempo X2 (dobrar tempos):
Para dobrar os tempos de Fechamento Automático ou Minuteira basta abrir o jumper 
indicado na placa como TEMPO x2.   

6.7- Fotocélula (NA): Uso obrigatório

O comando RQC11 possui a função fotocélula, o qual pode ser interligado a um sensor 
de barreira NA, 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), lógica 0 e 1.
Enquanto o sinal da fotocélula estiver obstruído o LED ira piscar intermitentemente e ira 
impedir o usuário de fechar o portão, podendo apenas pará-lo e abri-lo novamente.
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OBS: O quadro de comando RQC11 garante seu pleno funcionamento apenas com 
as fotocélulas da marca Compatec no qual foram homologadas em laboratório.

  6.8-Jumper Força (Embreagem): 

                                                 

                                                         

a alteração da configuração no jumper força o comando irá reprogramar o tempo de 
percurso automaticamente. Em portões leves, diminuir a força pode não fazer com que o 
portão se movimente mais devagar, pois o que diminui é somente a quantidade de energia 
fornecida ao motor, mas a frequência continua em 60Hz e isso faz com o que o motor gire 
na mesma velocidade.

                                            Jumper fechado: Tempo normal;
                                            Jumper aberto: Valores de tempos dobrados.
Jumper Parada:                 Jumper Fechado: Reversão direta;
                                            Jumper Aberto: Abre – para – fecha.

 6.9- Jumper Rampa (Velocidade final do percurso):

Afim de evitar o esmagamento, além da 
fotocélula é possível controlar a quantidade de 
energia fornecida para o motor através do 
jumper força, em 100% toda a energia 
presente na rede elétrica é transferida para o 
motor, em 80% e 60% a energia é controlada 
sendo fornecida em quantidade menor do que 
a presente na rede elétrica.   Esse   recurso    
é bastante útil e você pode testar segurando o 
portão com um pouco de força o mesmo 
deverá parar, porém, devido a quantidade de 
modelos diferentes de acoplamentos, 
reduções, potência de motores esse recurso 
pode não funcionar adequadamente em todas 
as situações por isso é obrigatório o uso da 
fotocélula.
Em portões pesados a configuração do 
recurso de força em 80% ou 60% pode 
diminuir a velocidade em que o portão se 
movimenta, assim, cada vez que for efetuada  

A distância de início de acionamento da 
rampa é programada automaticamente, 
junto ao tempo de percurso. Essa 
distância poderá ser alterada pelo 
jumper CN9 de RAMPA, podendo ser 
configurado um tempo CURTO, MEDIO, 
LONGO, não podendo ser utilizado sem 
e s s e  r e c u r s o .  U m a  s e g u n d a 
configuração da função de RAMPA é no 
CN11, nas configurações gerais por 
jumper, onde o jumper PESO, serve 
para configurar se o portão é leve ou 
pesado.
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6.10- Configuração do Peso do Portão

Para configurar o peso do portão basta selecionar o jumper PESO;
Jumper fechado: Portão Leve (Basculante); 
Jumper aberto: Portão Pesado (Deslizante).

Instalação em portão Basculante:

A grande parte das instalações de portões basculantes, tem sua massa equilibrada 
fazendo com que o esforço do motor seja apenas na partida. Desta forma é possível 
utilizar o jumper rampa fechado (portões leves 20Hz) e o tempo de rampa curto fará com 
que o portão reduza a velocidade fechando suavemente. Testes devem ser realizados até 
se atingir o comportamento adequado do conjunto.

Instalação em portão Deslizante:

Em boa parte das instalações de portões deslizantes é exigido do motor um esforço 
significativo em todo seu trajeto.  Desta forma, devido ao esforço do motor, talvez seja 
necessário manter o jumper rampa aberto (portões pesados 30Hz) para que o portão 
consiga continuar se movimentando até alcançar o fim do curso. O tempo de rampa 
também deve ser avaliado e tempos maiores como médio e longo podem ser 
considerados devido a inércia do portão. Testes devem ser realizados até se atingir o 
comportamento adequado do conjunto.

OBS 1: Caso seja necessário reprogramar a rampa ela deve ser apagada via tecla de 
programação e programada novamente.

OBS 2: Recomendamos o uso da rampa para diminuir o impacto causado pelo 
fechamento e abertura do portão.

6.11- Recomendações de uso da RAMPA

6.12- Esquema de Ligação
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Natal Chiarello,440| Sanvitto II |
95012-663| Caxias do Sul - RS
Fone: + 55 (54) 4009 4700
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