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 PLACA: PRIME DC
Aplicação: Motores 24V DC

Motor / Tamper / 12V / Fotocélula / Botoeira Comando Duplo

Botões de Programação

Receptor

Display

Função Condomínio

Opcional 8F

Fim de Curso
EncoderCarregador

Rede Elétrica
Entrada e Saída

do Transformador

Fonte

Para inverter o braço da cancela é necessário inverter os fios do motor e fazer nova programação do curso. 
Utilize a tela de
ESTADO para verificar os sentidos de abertura e fechamento.

Características
-Fácil programação da central através do display;
-Sensor de corrente com ajuste de sensibilidade;
-Encoder de quadratura: 80 pulsos por volta do motor;
-Comunicação com a placa Opcional 8F: que agrega as funções de luz de garagem, trava e sinaleiro;
-Ajuste independente de velocidade para a abertura e para o fechamento;
-Ajuste independente de rampa para a abertura e para o fechamento;
-Botoeiras independentes para abertura e fechamento;
-Entrada de foto célula;
-Memoria para até 170 controles programados;
-Entrada para carregador de baterias : Acionamento instantâneo da bateria em caso  de falta da rede elétri-
ca.

Sensor Tamper
Quando acionado o sensor tamper (passar a máquina para o modo manual) o display mostrara a men-
sagem “SENSOR TAMPER”, onde a central irá interromper o funcionamento do motor se este estiver ligado e 
também irá ignorar qualquer comando. Ao normalizar o sensor tamper (voltar a máquina do modo man-
ual) volta à tela inicial e espera um comando para que o motor em velocidade reduzida até encontrar um 
batente como referência.

Como navegar nos menus de configuração
Ao ligar, o display irá mostrar a tela inicial com a versão da placa. Enquanto a placa está nesta tela o botão 
UP funciona como botoeira para abrir ou fechar a cancela. O botão DOWN entra na tela de ESTADO que 
mostra a condição da cancela, sendo: FECHADO, ABRINDO, FECHANDO e ABERTO ou PAUSA. Dentro da tela 
de ESTADO o botão UP continua funcionando como botoeira e para sair da tela de ESTADO pressione ENTER 
ou DOWN.Para acessar as configurações, dentro da tela inicial, que mostra a versão da placa, pressione o 
botão ENTER. Para navegar entre as opções use as teclas UP e DOWN, para selecionar uma opção pressione 
ENTER. Para sair de qualquer opção navegue até a opção SAIR em seguida pressione
 ENTER ou pressione o botão ENTER e segure pressionado por 2 segundos, executando assim um comando 
de ESC (sair). Uma vez dentro das telas de configurações, caso não se pressione nenhum botão dentro de 20 
segundos, a central retorna a tela inicial. UP = opção acima ou anterior / incremento DOWN = opção abaixo 
ou seguinte / decremento ESC = ENTER por 2 segundos = sair / cancelar seleção / voltar a tela inicial ENTER 
= salvar / escolher opção.
Configuração de fábrica / padrão
Este procedimento não apaga os controles cadastrados nem o percurso armazenado, somente retorna va-
lores padrões de velocidade, rampa, tempo de pausa, etc.... 
A partir da tela inicial que mostra a versão da placa, pressionar ENTER e navegar no MENU usando os botões 
UP ou DOWN até a opção RESET,  pressionar ENTER. Dentro do menu RESET usar os botões UP ou DOWN até 
a  opção “SIM? ”, pressionar ENTER restaurar a configuração padrão.

Laço
Fechar um jumper F.CD (função condomínio) para ativar a  função laço. Jumper cm. Duplo deve estar aberto.
Na função laço a placa precisa de um  comando de botoeira entre CM e BTA para iniciar a abertura total da 
cancela e de um comando entre CM e BTF para executar o fechamento. Sendo que o comando entre CM e 
BTF deve proceder da seguinte forma: Estado de laço 1: Fechar CM com BTF = mantem a  cancela aberta e 
ignora comandos de controle remoto e de fechamento automático (pausa). Estado de laço 2: Abrir CM com 
BTF = irá aguardar 1 segundo e fechar a cancela. Estado de laço 3: Se durante o fechamento fechar CM com 
BTF = irá reverter o motor para abrir a cancela. Uma vez aberta se permanecer o CM fechado com BTF a 
cancela volta ao estado de laço 1. Se durante a abertura dentro do estado de laço 3 CM e BTF for liberado a 
central irá terminar a abertura e
mudar para o estado de laço 2.

Comando duplo (CM.DUPLO)
Ao fechar o jumper os comandos de botoeira de abertura e botoeira de fechamento são unificados e a cen-
tral passa a funcionar com comando em BTA ou BTF tanto para abrir como para fechar.

Programação de curso 
É extremamente importante fazer a programação do curso antes de qualquer acionamento para evitar 
danos a cancela. Caso ocorra a substituição da central, partes mecânicas, regulagens no batente ou inversão 
do braço da cancela é necessária nova programação de curso. 
TELA INICIAL → MENU: CURSO → CURSO: SIM → (ENTER PARA FECHAR) → CONTINUAR → (ENTER PARA 
ABRIR) CURSO GRAVADO.

Cadastrar e apagar transmissores
Apagar todos os controles: 
TELA INICIAL → MENU: TX → TX: APAGAR → APAGAR: SIM?
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Cadastrar controle:
TELA INICIAL → MENU: TX → TX: CADASTRAR → ACIONAR TX →  CONFIRMAR TX → TX GRAVADO → (ENTER) 
TX SAIR.
 
Velocidade
Velocidade de abertura:
TELA INICIAL → MENU: VELOCID     V.ABERT: (000 = mínima / 100 = máxima) → (ENTER para confirmar). 
Velocidade de fechamento TELA INICIAL → MENU: VELOCID    V.FECHAME: (000 = mínima / 100 = máxima) 
(ENTER para confirmar).

Rampa
Distância do batente onde o motor irá diminuir a velocidade.
Rampa de abertura
TELA INICIAL → MENU: RAMPA → R.ABERT: (001 = menor distancia / 100 = maior  distância)     (ENTER para 
confirmar).
Rampa de fechamento
TELA INICIAL → MENU: RAMPA → R.FECHAM: (001 = menor distancia / 100 = maior distância) → (ENTER 
para confirmar).

Tempo de pausa
Tempo que a cancela ficará aberta antes de fechar automaticamente. Caso o tempo de pausa chegue ao fim 
e a fotocélula ou o laço estiver ativo a central não executara o fechamento, irá esperar liberar a fotocélula ou 
laço,  aguardar 1 segundo e somente daí executar o fechamento.
TELA INICIAL → MENU: PAUSA → PAUSA: 
(OFF para desativar / 240 segundos de tempo máximo) → (ENTER para confirmar) Sensor de corrente / es-
magamento. Sensibilidade para detectar obstáculo no fechamento. Não atua na abertura. TELA INICIAL → 
MENU: ESMAGAM → ESMAGAM: (001 para menor força /100 para maior força quando atinge o obstáculo) 
→ (ENTER para confirmar). 

Sensor de corrente / esmagamento
Sensibilidade para detectar obstáculo no fechamento. Não atua na abertura. TELA INICIAL → MENU: ES-
MAGAM → ESMAGAM: (001 para menor força / 100 para maior força quando atinge o obstáculo) → (ENTER 
para confirmar).

Reverso
Com a função reverso habilitada, a central ignora comandos durante a abertura e  durante o fechamento 
basta um comando para parar e reverter.
Com a função reverso desabilitada a central aceita comando durante a abertura e para o motor, onde um 
novo comando irá executar o fechamento. 
Durante o fechamento um comando irá parar o motor e será necessário um novo comando para abrir no-
vamente.
TELA INICIAL → MENU: REVERSO → REVERSO:  
(ON = habilitado / OFF = desabilitado)  → (ENTER para confirmar).

Distância de parada do batente
A distância de parada do batente é para evitar desgastes mecânicos desnecessários, onde o motor para um 
pouco antes do batente com referência ao que foi, aprendido durante a programação de curso.
TELA INICIAL → MENU: D.PRDA → D.PRDA: 
(010 = menor distância / 240 = maior distância)  → (ENTER para confirmar) uma volta do motor antes da 
redução = 080.

CARREGADOR DE BATERIAS CHUMBO- ÁCIDO

CARACTERÍSTICAS
Carregador de baterias chumbo- ácido selada - Proteção de carga máxima - Alimenta a central no caso de 
falta de energia AC - Controle por PWM - Proteção contra descarga total da bateria, desligando o sistema DC 
por relé - Entrada start DC, para acionamento somente com bateria e na partida após - troca por baterias 
novas - Led indicador de sistema  DC ativo - Fusível de proteção da bateria 10 A.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tensão de entrada máxima  35 VDC   -   Tensão de saída 24 VDC   -   Corrente de carga máxima  0,7 A

INFORMAÇÕES DE USO
Bornes de ligação.
Bat.  (+)   polo positivo da bateria.
Bat.  ( -)    polo negativo da bateria.
OBS: Duas baterias de 12 VDC – 7 A -- ligação série  -   24 VDC.
ATENÇÃO PARA NÃO INVERTER OS POLOS DA BATERIA!
Fonte (+)  e Fonte ( - )  Ligar no borne ( CN2 carregador ) da central,  atenção com a polaridade correta.
Start DC  Caso necessite acionar a central sem o uso da entrada AC da central e para partir o carregador 
quando for necessário substituir por novas baterias e o sistema de proteção por tensão mínima da bateria 
estiver ativa, nesse caso mantenha acionado o start por seis segundos, para acionar o carregador , LED aceso.
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