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A central da deslizante social CP4071 foi desenvolvida para facilitar ao máximo sua 
programação e calibração. Em apenas alguns passos, sua central estará pronta para uso. Na 
figura  abaixo, é apresentada a ilustração da CP4071.

Membrana de 
navegação

Ajuste de 
contraste
Display LCD 
16 x 2

Entrada chicote 
para motor

O painel da CP4071, é constituído de uma interface simples com LCD alfanumérico e 
uma membrana de navegação de 4 posições. Toda configuração será feita através deste 
conjunto em 8 simples passos que serão descritos mais adiante. A central possui ajuste de freio 
de abertura, o ajuste de freio é somente na abertura por sua velocidade ser em média 2 vezes 
maior do que a velocidade de fechamento. Possui ajuste de velocidade de abertura, ajuste de 
velocidade de fechamento, tempo de pausa de 2 a 32 segundos, ajuste de velocidade 
lenta, seleção de abertura automática forçada ou travamento da porta, seleção de sentido 
de abertura , sensor de obstáculos, entrada para sensores e saída 12 V, 350mA.

Apresentação

Ligando a Central
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Após a devida instalação dos trilhos e das folhas de vidro, deve-se seguir o esquema de 
ligação apresentado na figura a seguir. É muito importante ter atenção dobrada no momento em 
que for feita a ligação dos fios de alimentação AC do transformador (Fios azul e preto) e dos fios 
do sensores nos bornes existentes no motor. Se houver inversão dos mesmos (acidentalmente 
ligar os fios de alimentação na entrada de sensores), a central de comando será imediatamente 
destruída, sem condições de reparo.

Observações importantes: 
É indispensável a utilização de um disjuntor de proteção e de uma chave com retenção 

para poder ligar e desligar a central. É sugerido que essa chave seja instalada num local de fácil 
acesso para que no caso de emergência a mesma possa ser desativada rapidamente. A central 
de comando somente deverá ser energizada após todos os passos ilustrados na figura a seguir 
tenham sidos realizados.
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Esquema de ligação Elétrica03
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Ativando a Central de Comando e Programação04

Quando o chicote do motor for conectado a central, a mesma deverá apresentar a 
seguinte mensagem no display seguidos de 1 beep longo e 3 curtos: 

A central inicialmente vem com configurações de fábrica. A mesma dará inicio ao 
processo de aprendizado. A porta irá se abrir e fechar em velocidade lenta (SLOW SP). Após o 
ciclo de aprendizagem, a central ficará na tela de descanso abaixo: 

Pressionando a tecla "ENTER" durante 2 segundos, deverá entrar no menu de 
configuração. Pressionando as teclas "+" e "-" , você poderá navegar pelo menu de opções (1-9) 
e seleciona-las pressionando a tecla  "ENTER" É Indispensável que se realize todas as 
configurações de acordo com as especificações de sua porta. Caso não seja feito, poderá 
ter conseqüências não desejáveis como trincas ou quebra das folhas de vidro. Para que cada 
atualização feita, deve-se sempre sair do menu de configuração através da OPÇÃO 9 (EXIT). 

Versão de software
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Freio de abertura (braking)05

Selecionando a opção "BRAKING" será exibida uma tela onde você poderá selecionar 
a intensidade que o freio irá atuar na abertura da porta utilizando as teclas "+" ou "-" 

Deve-se ter cuidado na configuração da intensidade de freio. Dependendo do 
comprimento da porta automatizada, não é possível selecionar muita força de freio. Explicando 
melhor, após o instalador ter feita todas as configurações, a central sempre exibirá a tela de 
descanso abaixo: 

Percurso da máquina

Posição da máquina

Após selecionado o valor 
desejado, aperte «Enter» para 

voltar ao Menu Principal 

Obs: esse procedimento será o mesmo 
para toas as opções seguintes
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O PERCURSO DA MAQUINA mostra o percurso total que a porta irá percorrer e a 
POSIÇÂO DE MAQUINA é uma referencia para a central de comando "saber" em qual momento 
ela deve executar desaceleração e frenagem. 

Atuando na opção "BRAKING", você aumentará ou diminuirá a distancia entre as 
posições 6 e 7. Por convenção foi adotado que os pontos de posição são respectivamente: 
0,2,3,5, 6 e 7.

 A porta ao estar fechando, sempre deverá exibir as posições em ordem decrescente 
7-6-5-3-2-1. Se por qualquer motivo for pulado as ultimas posições (3 e 2), diminua a intensidade 
de freio. No geral um valor ideal para "BRAKING" é de 3 ou 4. : 
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Velocidade de Fechamento (Close SP)06

De forma semelhante à opção "BRAKING", quando selecionada, será apresentada a 
tela de ajuste de intensidade. É ALTAMENTE recomendado que essa regulagem seja feita com 
cautela. No fechamento da porta é onde existem mais riscos de ferir pessoas que estarão 
passando pela mesma, principalmente pessoas idosas ou crianças. Portanto, recomenda-se 
que não utilize "altas-velocidades" de fechamento. Para ajuste otimizado para qualquer porta 
utilize os valores 7 ou 9 na tela de ajuste.

Um outro problema de se utilizar velocidades muito altas é se a porta automatizada for 
relativamente leve, poderá ocorrer "trancos" tirando a elegância de abertura/fechamento da 
mesma. 

Nesta opção, deve-se levar em conta somente o peso das folhas da porta deslizante. A 
velocidade de abertura está habilitada para ser até 2 vezes mais rápida do que a velocidade de 
fechamento. Novamente, dependendo do peso das folhas, no caso de serem muito leves, não se 
deve utilizar velocidades muito altas. Pode haver "trancos" iguais descritos no item anterior. 

Velocidade de Abertura (Open SP)07
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Tempo de Pausa (Pause)08

A central de comando tem o recurso de pausa que determina quanto tempo a porta 
permanecerá aberta. Você pode ajustar de 2 até 32 segundos. Abaixo é apresentada uma tabela 
com os respectivos tempos de pausa. 

Valor no display da Central Equivalencia em segundos 

1 2 

2 3 

3 4 

4 8 

5 9 

6 12 

7 14 

8 16 

9 18 

10 20 

11 22 

12 24 

13 26 

14 28 

15 30 

16 32 
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Velocidade Lenta (Slow)09

Nesta opção você ajustará a velocidade de aprendizagem e velocidade de frenagem. 
Pode-se utilizar valores de 1 a 3. Valores acima de 3 somente para portas pesadas. Caso utilize 
valores altos para portas com folhas leves, pode haver danos na folha de vidro no momento da 
abertura ou fechamento. 

A central possui recurso de abertura forçada, isto é, se for aplicada uma força na porta 
fechada, ela automaticamente irá se abrir. Esta opção é selecionada pelo recurso "AUTO". E 
também possui recurso de travamento do motor. Nesta opção se for realizada uma tentativa de 
abertura forçada, o motor será ativado com força contraria para manter a porta fechada. 
Lembrando que esse recurso não é recomendado para aplicações onde a segurança e controle 
de acesso são críticos. 

Abertura Forçada ou Travamento (Auto/Lock)10
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Sentido de Abertura (DIR<>)11

A porta abre automaticamente no sentido 
da força aplicada.

A porta faz força contrária da aplicada não 
permitindo sua abertura.

Este recurso é utilizado apenas para portas de folha simples. Caso seja de folha dupla, 
sempre utilize a opção 2. Você poderá definir em que sentido a porta se abrirá. 
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Aprender percurso (Learn)12

Após todas as configurações terem sido feitas, utilize essa opção para a central 
"aprender" o percurso de sua porta. Lembrando que o vão mínimo de aprendizado é de 1 metro. 
Se a abertura for inferior a 1 metro, a mensagem de erro abaixo será exibida: 

Opção 1 (Right): a porta abre da direita 
para a esquerda

Opção 2 (Left): a porta abre da 
esquerda para a direita
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Sair, voltar para tela de descanso (Exit)13

Para voltar a tela de descanso, onde a central estará ativa, Selecione a opção 9 e 
pressione "enter". 

A qualquer momento o usuário pode voltar ao menu de programação segurando a tecla 
Enter durante 2 segundos. 
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„ Para testar o desempenho de sua porta sem que haja necessidade de atuar nos sensores, 
pressione a tecla "CANCEL", a central deve executar o percurso programado. 

„ Toda porta deslizante deve apresentar o menor atrito possível. Um teste para averiguar esse 
detalhe é de manualmente dar um impulso da porta e observar se a mesma desliza facilmente. 
Caso isso não ocorra, poderá ter efeitos não desejados com o fechamento não completo da 
porta, aberturas involuntárias, etc. 

„ É recomendado que desligue e ligue a central todos os dias para eliminar erros de percurso. 

„ Nunca ligue a central diretamente na rede. Utilize sempre o transformador. Lembre-se que a 
mesma trabalha com 110Vac não 127Vac,. 

Observações Gerais14
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