
Gravar controle para comando

II NN -- 00 22 00
CCoonnttrroollee ddee ffeecchhaadduurraa eelleettrroonniiccaa sseemm ffiioo

Grava até 512 botões Rolling

Code e Learning Code

Compatível com a maioria dos

controles de portões do mercado

Abertura por Controle sem fio

Abertura manual com botão

embutido e externo

Desligue e l igue o receptor com o botão

de acionamento pressionado até que o

LED se apague.

Apagar os controles

MMóódduulloo RRFF 443333MMhhzz FFeecchhoo--EEllééttrriiccoo

1°Desligue e ligue o equipamento da 

2° Espere o LED indicador terminar de 

3° Aperte a botoeira por (10) segundos 
começar a piscar rapidamente. 

4° Solte a botoeira e em seguida aperte 
do controle por(2) segundos. 

5° Em seguida o LED vai piscar lentamente
que o controle foi gravado. 

6° Efetue o teste acionando o controle 
da fechadura. 

7° Caso o controle não acione a fechadura 
operação de 1°a 6°.

piscar. 

até o LED 

o botão 

 indicando 

por(1) segundo para abertura 

repita a 

O equipamento entra em modo de 
gravação por 12 segundos toda vez 
que ele é energizado na rede elétrica! 
Este é o tempo que o instalador tem 
para efetuar a seqüência de
gravar o controle remoto! 

ATENÇÃO

rede elétrica.

Após 12 segundos depois que o último 
controle que foi  gravado, o equipamento 
sai automaticamente do modo de gravação.
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Termos da Garantia

www.inovaport.com.br

O equipamento IN-020 de fabricação

Inovaport local izada na Rua São José do Rio

Pardo, 230, Nova Bonsucesso - Guarulhos -

SP foi testado e aprovado pelos

departamentos de engenharia e controle de

qualidade.

A Inovaport garante este produto contra

defeito de projeto, fabricação e montagem

e/ou sol idariamente em decorrência de

vícios de qualidade do material que o torne

inadequado ou impróprio ao consumo a que

se destinam pelo prazo legal de 90 (noventa)

dias acrescidos de 275 dias como

demonstração de confiança na qualidade de

nossos produtos, todos a contar da data de

aquisição desde que observadas as

orientações de instalação, uti l ização e

cuidados descritos no manual e em normas

vigentes de que tratam a este equipamento.

Em caso de defeito no período da garantia, a

responsabi l idade da Inovaport é restrita ao

conserto ou substituição do aparelho. A

substituição ou conserto do aparelho não

torna o prazo de garantia prorrogado. Esta

garantia perde seu efeito caso o produto não

seja uti l izado em condições normais, não

seja empregado ao fim que se destina, sofra

quaisquer danos provocados por acidentes

ou agentes da natureza como raios,

inundações, desabamentos, etc; seja

instalado em rede elétrica inadequada ou em

desacordo com as normas pertinentes e a

este manual.

A instalação deste equipamento exige

conhecimentos técnicos que deverá ser feita

somente por pessoa com os devidos

conhecimentos e habi l i tada a este fim ou

autorizada expressamente pela Inovaport.

A instalação ou reparo por pessoa não

autorizada implica em perca automática da

garantia.

Botão

Ligações

~
Botão

Ligações

~

- Tensão de Alimentação: 1 27V/220V -

- Corrente de Saída pico-a-pico: 800mA
- Tipo de acionamento: Pulsante
- Impedância minima da bobina: 2 Ohms
- Capacidade de Controles: 51 2 Botões
- Frequência de operação: 433,92Mhz
Controles Learn Code ou Roll ing Code

- Cabo sugerido para l igação na fechadura:

1 m a 1 0m - 1 mm
1 0m a 1 00m - 2,5mm

- Consumo sem a fechadura: 1 W
- Alcance máximo: 25m com antena interna

- Temperatura de operação: -1 0C / 50C

- IP54 (não deve ser exposto a chuva)

220V / 127V

Necessário selecionar
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