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 O tempo de abertura poderá variar de acordo com a dimensão de cada portão
 e configurações da central de comando.
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-Instalando a Central INVERSORA AGL

Características: 
· Alimentação por transformador 127/220V, selecionado por STRAP;
· Fusível de Proteção de 10A;
· Saída de 12V por bornes (100mA máx);
· Entrada de botoeira e fotocélulas por bornes;
· Entrada para motor por bornes;
· Entrada para 3 opcionais a relé (trava/ sinaleira/luz de garagem);
· Acionamento da trava elétrica na abertura;
· Entrada para encoder;
· Possibilidade de funcionar somente com reed de fim de curso, com encoder ou com 
ambos;
· Led indicativo de funcionamento do encoder
· Partida e paradas super suaves
· Proteção contra sobre tensão, sobre corrente e sobre temperatura
· Led indicativo de tensão no barramento
· Velocidade máxima de 200Hz
· Possibilidade de cadastrar 512 controles do tipo Code Learning ou Rolling Code
· Capacidade de acionar motores trifásicos de até 1CV  ou monofásicos de até 1/2CV

AB/FC MANUAL

PAUSA

VELOC. AB

VELOC. FC

FORCA

FORCA VEL MIN

RAMPA AB

RAMPA FC

FREIO

ACELERACAO

NAO USAR

-Instalando a Central INVERSORA AGL



PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

1- PROGRAMANDO UM OU MAIS CONTROLES REMOTOS (Deixar pelo menos um 
controle configurado antes de prosseguir)
Com a central devidamente energizada, faça como segue:
· Pressione e solte a tecla PROG, o led acenderá
· Pressione e solte um botão do controle remoto, o led começará a piscar
· Enquanto o led estiver piscando pressione e solte a tecla PROG para confirmar
· Repita os dois passos anteriores até configurar todos os controles
· Para sair, com o Led aceso, pressione a tecla PROG, ou aguarde 10s para finalizar 
automaticamente
2- APAGANDO OS CONTROLES DA MEMÓRIA E O PERCURSO (Somente se 
necessário)
· Pressione e solte a tecla PROG, o led de programação acenderá
· Com o led de Programação aceso, pressione a tecla PROG durante 5s e solte assim que 
o led começar a piscar
· Para sair da PROGRAMAÇÃO, pressione e solte a tecla PROG enquanto o LED estiver 
aceso

3- CONFIGURANDO A TENSÃO DE ENTRADA DA REDE ELÉTRICA
Coloque a chave na posição 110V ou 220V de acordo com a rede elétrica em que a
central se encontra ligada (sai configurada como 220V).

4- CONFIGURANDO A TENSÃO DE SAÍDA PARA O MOTOR
Se o motor utilizado junto com a central for 127V, o strap 127V deve estar fechado, se for 
220V o strap 127V deve estar aberto (sai configurada como 127V). 

5- CONFIGURANDO MOTOR MONOFÁSICO OU TRIFÁSICO
Se o motor utilizado junto com a central for trifásico, o strap TRIF. deve estar fechado, se 
monofásico o strap TRIF. deve estar aberto. 

6- CONFIGURANDO ENCODER
Se junto com um motor AGL que possua encoder, feche o strap ENC. Seu funcionamento 
correto pode ser observado pelos leds amarelos. Eles devem acender e apagar em 
sequência enquanto o motor estiver se movimentando. Sempre que possível, use o 
encoder e o reed ao mesmo tempo.

7-PROGRAMANDO OS TEMPOS DE ABERTURA E FECHAMENTO
Pressione a chave PROG por 5 segundos e aguarde a central fazer o reconhecimento de 
percurso. Durante esse tempo o led PROG ficará piscando. Ao apagar o portão estará 
pronto para uso. Importante fazer com o portão totalmente fechado ou totalmente 
aberto.
Você poderá cancelar o cadastramento pressionando o botão cadastrado do controle 
remoto durante o reconhecimento de percurso, ou ainda as chaves (+) ou  (–).
Durante o cadastramento do percurso, que é ativado ao pressionar a chave PROG 
durante 5 segundos, a central faz os seguintes procedimentos:
1) Detecta se o motor é monofásico ou trifásico;
2) Corrige a posição dos cabos do motor cada vez que encontra os finais de curso;
3) Calcula o tamanho do portão;
4) Calcula o número de ímãs do encoder (caso estiver instalado);
5) Coloca as velocidades de abertura e fechamento em 120Hz e determina a melhor 
rampa de desaceleração.
6) A reprogramação automaticamente apaga a programação anterior.

8- OPERANDO AS CHAVES E STRAP DE PROGRAMAÇÃO



Para cada recurso existe uma posição de strap correspondente. Com o strap na posição 
do recurso selecionado, as duas chaves indicadas pelos símbolos (+) e (–) aumentam e 
diminuem o valor de cada parâmetro, respectivamente. A cada toque em um desses 
botões o led de programação responde com uma piscada rápida. Quando se chega ao 
valor máximo ou mínimo, o led pisca de forma mais longa. Pressionando a chave (+) 
por mais de dois segundos, o led pisca de forma mais longa, indicando que recurso foi 
levado ao valor máximo. Da mesma forma pode-se pressionar também a chave (–) por 
mais de dois segundos para levar o recurso ao valor mínimo. Deve-se sempre 
pressionar APENAS UMA CHAVE POR VEZ!!
8.1-  Abertura e Fechamento Manual
Ao colocar o strap de programação na posição AB/FC MANUAL, a chave (+) abrirá o 
portão na velocidade mínima ENQUANTO ESTIVER PRESSIONADA. Ao soltar a chave o 
portão para imediatamente. Da mesma forma a chave (–) servirá para fechar o portão. 
Se o funcionamento delas estiver invertido, basta refazer a programação de percurso, 
ou ainda inverter os cabos U e W do motor no borne de entrada.
8.2-  Pausa
Com o strap de programação na posição PAUSA, o recurso poderá ser configurado. O 
tempo de pausa é o tempo em que o portão permanece completamente aberto antes de 
fechar de forma automática. A cada toque na chave (+) do recurso PAUSA, acrescenta-
se 2 segundos no tempo de pausa, podendo-se chegar a um tempo máximo de 250 
segundos (125 toques ou pressiona-se o botão (+) por mais de dois segundos). Para 
desativar o recurso e zerar esse tempo, pressione a chave (–) por mais de 2 segundos.

Se houver uma passagem pela fotocélula, o tempo de pausa será recarregado e 
passará a contar a partir da liberação da mesma. O recurso vem desativado de fábrica.

8.3-  Velocidade de Abertura
Com o strap de programação na posição VELOC. AB configura-se a velocidade de 
abertura. Após o cadastramento de percurso a velocidade de abertura é colocada 
automaticamente em 120Hz. E aumenta-se 5Hz na velocidade, podendo-se chegar a um 
máximo de 200Hz. A cada toque da chave em (–) diminui-se 5Hz na velocidade, 
podendo chegar a um mínimo de 60Hz. Quando a velocidade de abertura é alterada, a 
rampa de abertura é novamente recalculada.
8.4-  Velocidade de Fechamento
Com o strap de programação na posição VELOC. FC configura-se a velocidade de 
fechamento da mesma maneira que é configurada a velocidade de abertura.
8.5-  Força
Com o strap fechado na posição FORCA, é possível configurar a força com que a central 
promove energia para o automatizador, cada clique na chave +, aumenta o nível de 
força do motor, e cada clique na chave -, diminui o nível de força do motor. É possível 
chegar ao nível máximo e mínimo segurando as chaves por 5 segundos, até que o led 
fique aceso de forma contínua, e apague logo em seguida.
8.6-  Força VEL MIN
Com o strap fechado na posição FORCA VEL MIN, é possível configurar a força com que 
a central promove energia para o automatizador quando ele estiver em rampa de 
parada, cada clique na chave +, aumenta o nível de força do motor na parada suave, e 
cada clique na chave -, diminui o nível de força. É possível chegar ao nível máximo e 
mínimo segurando as chaves por 5 segundos, até que o led fique aceso de forma 
contínua, e apague logo em seguida.
8.7-  Rampa na abertura
Esse recurso (strap na posição RAMPA AB) define a distância do fim de curso de 
abertura EM QUE O PORTÃO INICIA A DESACELERAÇÃO na abertura. A cada toque do 
botão (+) o portão inicia a parada suave mais distante do final de curso. Esse recurso é 
automaticamente calculado quando:

a) É feita a programação de percurso;
b) Quando a velocidade de abertura é alterada;
c) Quando o recurso de ACELERAÇÃO é alterado.



Ajuste esse recurso somente depois de alterar algum desses três itens.
8.8-  Rampa no Fechamento
Esse recurso (strap na posição RAMPA FC) define a distância do fim de curso de 
abertura EM QUE O PORTÃO INICIA A DESACELERAÇÃO no fechamento. Funciona do 
mesmo modo da rampa na abertura, mas para o fechamento.
 8.9-  Freio
O freio é ativado sempre que o motor parar. É ativado pelo strap FREIO e a cada toque 
da chave (+) aumenta-se sua intensidade. Recomenda-se alterar este recurso somente 
se o portão for deslizante e bastante pesado. Caso contrário, deixe na intensidade de 
fábrica.
8.10-  Aceleração
Recurso que regula A RAPIDEZ EM QUE O MOTOR ATINGE A MÁXIMA VELOCIDADE. É 
configurado pelo strap ACELERACAO e a cada toque da chave (+) a aceleração (e 
também a desaceleração) ficam mais rápidos. Vem configurado de fábrica para o valor 
máximo e normalmente é diminuído quando o portão a ser instalado é deslizante e 
bastante pesado.

Quando a aceleração é alterada, as rampas de abertura e fechamento são 
recalculadas.

9-VOLTAR OS PARÂMETROS DE FÁBRICA
Para fazer o reset dos parâmetros de configuração (não apaga os controles), retire o 
strap de configuração completamente (sem selecionar nenhum recurso) e pressione a 
chave (–) por 5 segundos. O reset dos parâmetros também apaga a programação de 
percurso.
10-USANDO OS OPCIONAIS
10.1-  Trava Elétrica
A central poderá controlar uma trava elétrica através de um opcional relé (vendido 
separadamente) na barra de pinos de três vias denominado TRAVA. A central acionará 
esta trava durante 3 segundos quando for acionado e o portão estiver fechado. Ela 
também acionará a trava quando o portão estiver fechando e chegando próximo do 
batente de fechamento. Se o strap TRAVA for colocado, a central acrescenta um atraso 
de 1 segundo antes de abrir o portão, permitindo que a trava acione antes da 
movimentação do portão.
10.2-  Sinaleira
Quando o opcional relé é instalado na barra de pinos SINAL, a central aciona o relé todo 
o tempo em que o portão não estiver fechado, e desliga o relé assim que o portão 
acabar de fechar.
10.3-  Luz de Garagem
Quando o opcional relé é instalado na barra de pinos LUZ GAR, a central aciona o relé 
todo o tempo em que o portão não estiver fechado, e desliga o relé dois minutos após o 
portão acabar de fechar.
11- LED DE AVISO
O led de aviso pisca continuamente quando houver um comportamento anormal no 
barramento elétrico da central. Pode ser caudado por um dos seguintes eventos:

a) Curto-circuito na saída do motor;
b) Quando o motor consome mais corrente que a central suporta;
c) Quando a tensão de entrada está muito baixa.
Ele volta a apagar quando a situação voltar ao normal.
· Se o led AVISO estiver piscando em flash, isso indica que a temperatura do módulo de 
potência chegou aos 70ºC. Não interfere no funcionamento da central, é apenas um 
indicativo. Não faça a programação de percurso neste caso, aguarde o resfriamento do 
módulo (led apagado).
· Se o led AVISO estiver aceso, é porque a central chegou ao limite máximo de 
temperatura (100ºC). Neste caso a central irá desligar o motor e não obedecerá os 
comandos até que a temperatura volte a menos de 70ºC. Isso poderá ocorrer quando 
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