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Parabéns,

você acaba de adquirir um produto com a qualidade RLG, produzido no Brasil 

com a mais alta tecnologia de fabricação. Este manual apresenta as principais 

funções e características do equipamento. 
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                    R e c o m e n d a ç õ e s  a o  t é c n i c o  i n s t a l a d o r

Verifique primeiramente se a máquina que você adquiriu está de acordo com o portão 
a ser automatizado, quanto ao tamanho e modelo.
O movimentador pode ser instalado tanto no lado direito como no esquerdo, tendo uma 
fonte de energia próxima.
Verifique se a estrutura do portão está em boas condições de funcionamento 
manualmente, movimente o portão abrindo e fechando, sem exercer força para o 
percurso, sem atrito, sem torcer, verifique também se está com o peso adequado e livre 
para ser automatizado.
O movimentador não pode ser utilizado com uma parte orientada incorporando uma 
porta integrada. Não recomendamos automatizar portões que possuem portas 
centrais, caso houver, sempre operar com a porta central trancada.
Se estas condições não forem atendidas, o portão deverá ser revisado, melhorando 
assim sua condição para automatizar .
Verifique se o membro de atuação de liberação manual, o braço de destravamento, se 
encontra em uma altura inferior a 1,8 metros.
De acordo com a legislação vigente e para maior segurança é obrigatório o uso de 
FOTOCÉLULA no automatizador da RLG .
Após a instalação assegure-se de que o mecanismo é adequadamente ajustado e que 
o movimentador reverte seu movimento quando o portão constata um objeto a 40 mm 
de altura colocado no chão. Também assegure-se que partes do portão não estendem-
se até caminhos púbicos ou ruas.
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ADVERTÊNCIAS

Instruções de segurança importantes. Para a utilização correta, leia este 
manual do usuário com atenção e siga rigorosamente todas instruções contidas nele. 
Não utilize o equipamento sem antes ler o manual do usuário.
A instalação incorreta pode ocasionar ferimentos graves.

Para maior segurança durante a utilização, é obrigatório a instalação de 
fotocélulas (A fotocélula não acompanha o produto).

Este equipamento é de uso exclusivo para automação de portões.

Todos os dados referidos neste manual são meramente informativos.
Estão reservadas todas e quaisquer alterações técnicas ao produto sem aviso prévio.

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

 Para manutenção do equipamento, é obrigatório o uso de peças originais, 
caso as peças trocadas não sejam originais, a empresa não se responsabiliza pelos 
danos ou acidentes causados, isentando-se de todos os problemas gerados.

É obrigatório a colocação das etiquetas que acompanham o produto.

A manutenção devera ser feita exclusivamente por técnicos autorizados entre 
em contato com a revendedora onde adquiriu seu movimentador.

Qualquer descumprimento destas orientações gera automaticamente a perda da 
garantia e assim a RLG se ausenta de qualquer responsabilidade pelo movimentador.
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ATENÇÃO:

ATENÇÃO:
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3 www.rlg.ind.br



                     ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM A MÁQUINA

Para sua segurança, esteja seguro da temperatura de trabalho
                         adequada.

Ferramentas necessárias para instalação e manutenção do 
equipamento:

- 1 Movimentador Eletrônico Basculante
- 2 Controles
- Acessórios para fixação
- Manual do Instalador

                         AVISO: 

Lixadeira, Chave Fixa, Chave Allen, Nível, Máquina de Solda, Esquadro, Arco de Serra,
Trena, Chave de Fenda, Chave Phillips, Alicate Universal e Alicate de Corte.
(Temperatura de trabalho  - 5ºC à 40ºC).
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DESCRIÇÃO
Tensão de entrada
Frequência
Potência
Corrente (Máxima)
Classe de Construção
Grau de Porteção
Ciclos de Operação
Rotação
Redução
Tempo de Abertura

Temperatura Mínima de Trabalho
Temperatura Máxima de Trabalho

Peso

127 / 220V
60Hz
1 /4 HP
1.8A
I
IPX4
60
1360 RPM
1:37
6 seg (1m)
13,7Kg
-5ºC
40ºC 40ºC 40ºC

-5ºC -5ºC
14,3Kg 21 Kg
6 seg (1m) 7,5 seg (1m)

1 /3 HP
1.54A
I
IPX4
60
1435 RPM
1:37

1 /2 HP
3.0A
I
IPX4
60
1435 RPM
1:32

60Hz 60Hz
127 / 220V 127 / 220V

BR1450 BI-3000



                                    INSTALAÇÃO DA MÁQUINA

1º Teste se o curso do portão esta sem falhas, para testar abra o máximo e depois feche  
portão. Se não houver travadas prossiga, caso houver, repare o mesmo. Observe se o 
portão está balanceado, ou seja ao puxar o portão manualmente e soltá-lo o mesmo 
deverá ficar parado (O esforço para abrir e fechar deverá ser o mesmo)

2º Escolha o lado que deseja instalar o movimentador;
Providencie um ponto de energia interrompido por um disjuntor unipolar de 10A 
próximo de onde a máquina será instalada;
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3º Caso o portão abrir para o lado de fora, encontre o ponto de giro do portão e marque 
25cm acima do mesmo, para obter uma base do local onde ficará o cavalete; Se abrir 
para dentro marque abaixo do ponto de giro.

4º Apoie o Suporte de fixação ‘L’ na superfície da coluna do portão e alinhe a máquina 
com a coluna do portão e para que fique com uma distância de aproximadamente 3 
centimetros da coluna.
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5º Após a máquina estar completamente
alinhada, solde os suportes de fixação na
coluna do portão e na parte superior da
coluna. Solde também o cavalete na
medida apresentada no passo 3 e solde o
braço no pino do cavalete.



6º Agora revise se o movimentador esta bem preso, se estiver, coloque o contra pino no 
pino localizado no carrinho e ligue a tomada. Feche o portão e posicione o fim de curso 
a frente do micro interruptor. Faça o mesmo com o portão aberto. É necessário que os 
dois fins de cursos estejam na posição correta.

                                    

Em caso de falta de energia o movimentador possui um modo de destravamento 
próprio.
Para usar manualmente, temos que retirar o contra pino do pino do carrinho. Após 
soltar, retire a chapa ‘U’ do braço e remova o braço para cima e o portão estará liberado 
para abrir e fechar manualmente;

 SISTEMA DE DESTRAVAMENTO
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SUGESTÃO: Para uma maior segurança, troque seu contra pino por um
cadeado e guarde a chave em um local seguro.

Sistema de Destravamento

1) Retire o contra
pino do carrinho e
retire a chapa ‘U’
do braço.

2) Agora é só
erguer o braço
para movimentar
o portão
manualmente.



                                        

Para um bom funcionamento e preservação do seu equipamento, verifique 
semestralmente o ajuste da corrente. Para realizar o ajuste aperte as 2 porcas 5/16 
localizadas como mostra a imagem abaixo. Mantenha sempre dentro dos padrões do 
fabricante: 15mm a 25mm de folga.

CHECANDO A CORRENTE
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SUGESTÃO: Caso julgue necessário, utilizar lubrificante na corrente.

ATENÇÃO: Tome cuidado quando liberar a porta manualmente, pois uma
porta aberta pode cair rapidamente devido a molas fracas ou quebradas ou
ainda desbalanceadas.

Cole o adesivo do Sistema de Destravamento no braço da
máquina, como mostra a imagem. Antes de aplicar, limpe a
superficie com álcool isopropílico.
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QUADRO DE COMANDO
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                              MODO DE INSTALAÇÃO DO QUADRO

1- CADASTRAMENTO DOS TRANSMISSORES:

2- COMO APAGAR OS TRANSMISSORES DA MEMÓRIA:

3- FUNCIONAMENTO DA LÂMPADA MINUTEIRA:

Ao ligar seu movimentador à energia, você deverá cadastrar ao menos um controle 
para o funcionamento de seu movimentador, siga os seguintes passos:

A central permite cadastrar até 512 usuários diferentes (1 botão por usuário). Para 
efetuar o cadastramento deve-se ligar a rede elétrica do equipamento, obedecendo as 
instruções de segurança.
1) Com o transmissor devidamente codificado, acione a tecla “PROG” até que o led 
“Ld1” pisque pela primeira vez.
2) Neste momento libere a tecla “PROG” rapidamente e acione uma das teclas do 
transmissor mantendo-se acionada até que o led “LD1” der piscadas rápidas.
3) A partir deste momento ja está cadastrado o código do transmissor que irá acionar a 
central.
4) Para efetuar o cadastramento de outra tecla no mesmo transmissor basta repetir o 
passos 1 e 2.
Caso o led “LD1” piscar rápido no processo, indica que a memória esta cheia. Deve se 
apagar os transmissores ja cadastrados.

A central só permite apagar todos os transmissores cadastrados em sua memória. 
Para apagar os transmissores da memória faça o descrito abaixo:
1) Mantenha a tecla “PROG” acionada por +/- 8 segundos até o led “LD1” apague.
2) A partir deste momento, todos os transmissores da memória foram deletados.
Caso a tecla “PROG” for liberada antes dos 8 segundos, o procedimento será 
interrompido, mantendo os dados da memória.

A central possui uma saida para acionamento de uma lâmpada minuteira. O tempo de 
acionamento desta saida é de 2 minutos após o motor parar em um dos micros ou após 
o término do tempo de percurso do portão.
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ATENÇÃO: A instalação do Sensor é OBRIGATÓRIA para a central de comando funcionar, 
caso o mesmo não seja instalado o led “LD1” ficará piscando rapidamente para indicar 
a ausência do sensor de barreira.

AVISO: Antes de acessar a placa eletrônica desligue a rede elétrica do equipamento. 
Este procedimento somente poderá ser realizado por técnicos qualificados.



4- FECHAMENTO AUTOMÁTICO:FOTOCÉLULA

5- AJUSTE DA EMBREAGEM ELETRÔNICA:

6- SENTIDO DE FECHAMENTO:

7- MODO DE OPERAÇÃO:

8- DEFINIÇÃO DO TIPO DE FIM DE CURSO (NA OU NF):

A central possui o modo de fechamento automático e possui 4 opções de tempo. (5,10, 
30 e 40 segundos), para escolher o tempo, passe o jumper localizado na posição 0 e 
mova para o tempo desejado. Na posição “0” o fechamento automático está 
desabilitado, nas demais posições o fechamento automático se dará conforme a base 
de tempo tem início após o micro de abertura ser acionado.

A embreagem eletrônica tem por finalidade regular o torque do motor. O ajuste deverá 
ser feito com o portão em movimento através do trimpot (fig. 1), de modo a ter um 
torque suficiente para abrir e fechar o portão. Este ajuste também define a força 
máxima que o portão exercerá sobre algum obstáculo que estiver ao longo do seu 
percurso.

Se o sentido de atuação da fotocélula estiver invertido, isto é, o portão fecha ao acionar 
o sensor, deve-se corrigi-lo fazendo o seguinte procedimento: *Acione a tecla “PROG” 
até que o led “LD1” acenda, solte a tecla, e segure novamente a tecla “PROG”, até o 
“LD1” ficar piscando, o procedimento de inversão foi concluído.

A central  possui dois modos de operação:
-Modo ABRE-FECHA: Este modo é indicado para portões do tipo basculante, pois a 
central opera somente com reversão. Para ativar este modo, deve-se manter o JUMPER 
PARADA fechado.
- Modo com PARADA: Este é indicado para portões do tipo deslizante, pois a central 
opera com parada permitindo abertura parcial do portão, parando o mesmo em 
qualquer ponto do percurso quando estiver abrindo. Para ativar este modo deve-se 
manter o JUMPER PARADA aberto.

A central  permite escolher qual tipo de fim de curso a ser usado no acionamento do 
portão, podendo ser do tipo normal aberto (NA) ou normal fechado (NF). A escolha é 
feita através do JUMPER MICROS, para o qual se define:

- FIM DE CURSO FECHADO (NF): JUMPER MICROS – FECHADO

- FIM DE CURSO ABERTO (NA) JUMPER MICROS – ABERTO
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9- AJUSTE DO TEMPO DE ABERTURA

                                FUNCIONAMENTO DO CONTROLE

O portão deve estar completamente fechado ou aberto, com a chave de fim de curso 
ACIONADA.
Acione a movimentação do portão através do controle remoto ou da botoeira.
Durante qualquer momento da movimentação pressione a tecla PROG para indicar que 
você deseja efetuar a programação do tempo de percurso. 
(O LED inicia a piscar lento indicando que você entrou em programação de tempo de 
percurso).
O portão continua a se mover até que o sensor de fim de curso seja alcançado ou o 
botão de programação seja novamente pressionado. 
Se o sensor de fim de curso for alcançado o LED continua a piscar indicando que a 
programação do tempo de percurso ainda está contando o tempo, então pressione a 
tecla de programação novamente quando desejar definir o tempo de percurso.
Para apagar a programação de tempo de percurso, acione a movimentação do portão 
e, em menos de 4 segundos pressione duas vezes a tecla de programação entrando e 
saindo da programação entrando e saindo da programação do tempo de percurso, 
assim o tempo é configurado com o tempo máximo de percurso que é de 3 minutos. 
Assim NÃO é possível programar um tempo de percurso menor que 4 segundos
Se a força do motor for alterada o tempo de percurso terá que ser reprogramado.

Após ter seu controle cadastrado em seu quadro de comando, ja pode ser utilizado.
Você pode cadastrar cada botão de seu controle para cada portão desejado, desde que 
a frequência seja igual. Ao clicar, note que o a luz do controle ira acender. Cuide para 
não clicar mais de um botão juntos, sempre realize um processo de cada vez. O controle 
funciona até 30 metros de distância.
Para abrir ou fechar seu portão, pressione o botão correspondente ao portão desejado 
por aproximadamente 1 segundo.
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IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



                       FOTOCÉLULA (A fotocélula não acompanha o produto)

Para um correto funcionamento, posicione o receptor e o emissor a uma distância de no 
máximo 15m (interno). Fixe o receptor a aproximadamente 70 cm do solo. Certifique se 
o receptor e o transmissor estão devidamente alinhados para que funcione 
corretamente.
Se o LED vermelho da fotocélula permanecer ligado após a instalação, é porque tem 
algum objeto interferindo o sinal ou não estão alinhados. Quando o LED se apagar, esta 
correto.
Faça um teste passando um objeto entre eles e verifique se o LED acende.
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                                RECOMENDAÇÕES AO USUÁRIO

A manutenção somente deverá ser feita por um técnico qualificado.
Verifique periodicamente a instalação, tais como: cabos, molas e partes que se 
movam. Verifique se há sinais de desgastes em qualquer parte do produto. Existindo 
algum problema, chame um técnico qualificado. Qualquer problema por menor que 
seja, pode causar acidentes.
Mantenha o controle remoto fora do alcance das crianças.
Tenha cuidado com o portão em movimento e mantenha as pessoas longes até que o 
equipamento tenha concluído todo o seu percurso.
Para obter uma maior segurança, é obrigatório o uso do conjunto de fotocelulas que 
acompanha o movimentador. 
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PERIGO: Para uma possível operação de manutenção ou limpeza desconecte
o aparelho da alimentação.

ATENÇÃO: Não permita que crianças brinquem com controles fixos. Manter
controles remotos longe das crianças.

ATENÇÃO: Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser
substituido pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim
de evitar riscos.

ATENÇÃO: Frequentemente examinar a instalação de desequilibrio e sinais
de desgaste ou danos nos cabos.

ATENÇÃO: Não utilizar o equipamento sem a tampa de proteção.

RECOMENDAÇÃO: Guarde seu manual para futuras consultas.



GARANTIA

A RLG  Indústria de equipamentos de segurança  Ltda garante este aparelho por um 
período de 1 (um) ano a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que 
impeçam o funcionamento dentro das características técnicas especificadas do 
produto. Durante o período de vigência da garantia, a RLG irá reparar (ou trocar, a 
critério próprio), qualquer componente que apresente defeito.

Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:
-  Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
-  Uso inadequado;
-  Violação do equipamento;
-  Fenômenos atmosféricos e acidentais.

A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do 
cliente, que arcará com as despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser 
devolvido a empresa vendedora para que seja reparado.

Movimentador Basculante  rev.00  24/01/2018
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RLG INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. LTDA
CNPJ:02.074.213/0001-93

Rua Oliveira Viana, 29 - Cristo Redentor
CEP 95082-180  Caxias do Sul / RS

Fone: (35) 3473-3550 / Fax: (35) 3473-3571    

Comprador:
Endereço:
Cidade:
Revendedor:
Data da Compra:
Identificação do produto:

CEP:

Fone:
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