TRILHO MOTORIZADO
Manual de montagem

Requinte e comodidade. Movimente suas
cortinas através do controle remoto. Pode
ser aplicado em vários modelos de trilho.

Cortina se faz com Couselo!

Manual Trilho Motorizado.
Este é o conjunto de componentes para a montagem de um trilho a motor.
Características
l Fonte de energia bi-volt: AC100~240V, disponível para países globais.
l Múltiplas conexões: Use a porta RJ12 para diversos motores de controle online, e interruptor

externo para operar cada motor.
l Parada de bloqueio: Pausa automática do motor para proteção de todo o sistema quando houver
excesso de esforço.
l Função de toque leve: Depois de ligado, puxe
levemente a cortina por 15cm, a cortina irá abrir/fechar automaticamente.
l Operação manual: Quando desligado, abra ou feche a cortina manualmente.
l Limites terceiros: Além dos limitadores finais, você pode ter um terceiro limite no meio para obter
uma melhor iluminação interior.
l Designer flexível e silencioso: Operação de alta precisão, juntamente com designer inteligente,
abertura e fechamento lento faz um movimento leve e suave.
l Memória de limites: Motor armazena as paradas da primeira abertura e fechamento, sem atingir
demais componentes prolongando a vida útil, mesmo se desligado e ligado novamente.

Parâmetro
N0 do modelo Torque Velocidade Tamanho
Tensão
Potência Nível IP
AM68-2/80-EL-P 2N.m
12cm/s 310x68x50mm AC100-240V 50/60Hz 65W
IP20

Estruturas e Acessórios
Trilho
Dispositivo Deslizante

Terminal

Terminal

l Suportes e ponteiras
são vendidas à parte.
l Aplicar 1 suporte por
metro linear.

Motor
da
cortina

1- Introduza o rodízio
no trilho levando-o até o
dispositivo deslizante;

2- Gire para conectá-lo
na presilha semicircular do
dispositivo.

Obs: Os rodízios já devem estar fixados na cortina.

Instalação do Motor

1 Mantenha a trava do motor do
lado esquerdo conforme a imagem.

2 Insira o motor na caixa
3 Deslize a trava do motor para a direita e
principal.
certifique-se que esteja no furo ao final do canal.

Remoção do Motor

1 Puxe a trava do motor
para fora do furo.

2 Deslize a trava do motor
para a esquerda.

3 Remova o motor.

Atenção

l Siga as instruções do desenho de instalação acima.
l Certifique-se que a trava do motor esteja na posição correta
conforme a imagem.

Instalação da Cortina

IMPORTANTE!
Não mexer neste dispositivo.

Depois de introduzir os rodízios
feche novamente o canal.

Solte o parafuso e deslize para liberar o
canal e introduzir os rodízios da cortina.

Fiação

Porta B
Linha manual COM
Linha manual CIMA
Linha manual PARADA
Linha manual BAIXO
Porta A

Antena

Atenção: interruptor manual externo é contato seco.
Manter desta forma.

Botão/Programação
Porta 1 para PC
Porta 2 para PC
LED indicador

Interruptor
manual
de impulso
Disponível para
mais motores

AC 100V-240V

Disponível para
controle RS485

Linha de controle manual pode ser de 30m

PC controlador

Funções
Trajeto de memória automática
Parada do motor nos términos da abertura e fechamento durante a primeira operação, mantendo
o trajeto de parada mesmo se desligado e ligado novamente.
Proteção de sobre corrente
Apto a efetivamente evitar a queima ou dano de componentes elétricos com sobre carregamento,
podendo se tornar um incêndio. Se houver dois curtos circuitos causados por sobre carregamento
dentro de 1 minuto, a luz vermelha acenderá e o motor entrará no modo de proteção. Deve ser
reiniciado novamente.

Instruções de Operação
Selecione o canal para transmissor multicanal antes da operação.
Pressionar por 0,5s para converter para cima/baixo, tempo máximo de execução de 4 min.
1- Programação
Luz vermelha irá
piscar devagar,
realize a próxima
etapa em 10s

Programado

Luz azul irá
piscar 3 vezes

Precione o botão
PROG por 1s

Precione CIMA
no transmissor

2- Alterando direção - Em caso do motor ir para o lado errado
Luz vermelha irá
piscar devagar,
realize a próxima
etapa em 10s

Precione STOP
no transmissor
programado e
segure por 5s

Solte e
precione
novamente
STOP

Alterado

Luz azul irá
piscar 3 vezes

3- Programar posição de limite intermediário - Apenas um pode ser programado
Programação da posição intermediária

Operação da posição intermediária Exclusão da posição intermediária

Pressione
CIMA
+ BAIXO
por 1s

Precione
STOP
e segure
por 2s

Luz azul irá
piscar 3 vezes

Programado

Mova
para a
posição
intermediária

Pressione
CIMA
+ BAIXO
por 5s

Luz azul irá
piscar 3 vezes

Excluído

4- Adicionar novo transmissor
Precione STOP
no transmissor
programado e
segure por 5s

Luz vermelha irá
piscar devagar,
realize a próxima
etapa em 10s

Pressione
CIMA
do novo
transmissor
Luz azul irá
piscar 3 vezes

Adicionado

5- Apagar um único código
Precione STOP
no transmissor
programado e
segure por 5s

Luz vermelha irá
piscar devagar,
realize a próxima
etapa em 10s

Pressione
BAIXO
Luz azul irá
piscar 3 vezes

Excluído

6- Apagar todos os códigos - Trajeto será deletado e o sentido de operação será o padrão de fábrica, mantendo
Método 1

a função de toque

Luz vermelha irá
piscar devagar,
realize a próxima
etapa em 10s
Indicador
apagará

Precione STOP
no transmissor
programado e
segure por 5s

Pressione o
botão PROG do
lado de trás
e segure por 7s

Método 2

Excluído
Pressione o
botão PROG
no motor e
segure por 3s

Luz vermelha
piscará

Luz azul
acenderá
por 1s

Pressione
o botão
PROG
novamente

Excluído

7- Função manual de programação
Programado
Pressione o botão
PROG no motor
e segure por 7s Luz vermelha Luz vermelha
piscará devagar piscará após 3s
em 3s

Demonstração da função manual
ç ç

Luz azul piscará
3 vezes após 7s
Empurre a cortina
em 15cm e solte

A cortina abrirá ou fechará
automáticamente

Seu Trilho Motorizado está pronto para ser instalado.
Recomenda-se aplicar a cortina depois de instalado nos seus
respectivos suportes, finalizando o acabamento com
as ponteiras escolhidas.

Conheça também outros produtos Couselo.
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