
PRINCIPAIS COMPONETES
 DO MÓDULO MD-T02

Relé

ESQUEMA DE LIGAÇÃO  
DO MÓDULO 

COMO SELECIONAR O MÓDULO PARA
 A FUNÇÃO LUZ CORTESIA

MANUAL DE INSTALAÇÃO
DO MÓDULO MD-T02

Nota!

Bornes

Jumper
Seletor

Entrada de alimentação
12Vcc ou 24Vca

Observação: Entrada de alimentação. 
Para alimentar com 12Vcc/24Vca pode-se obter essa 
alimentação das centrais Peccinin que apresentam 
essa característica ou através de uma fonte externa 
que forneça 24Vca e suporte uma corrente elétrica de 
60mA.

ESQUEMA DE COMO CONECTAR
O MÓDULO NA CENTRAL

Microcontrolador

Conexão com o 
jumper MD-01 na 
central do portão

NEUTRO 
OU

FASE

REDE 127/220V

FASE 

COMO SELECIONAR O MÓDULO PARA
 A FUNÇÃO FECHADURA MAGNÉTICA

   MODO FECHADURA MAGNÉTICA: Ao  apertar o 
controle para abrir o portão o módulo irá receber um 
sinal fazendo com que a fechadura fique ligada 
durante 3 segundos para destravar o portão.

 EXEMPLO SEGUE NO QUADRO 4

   MODO FECHADURA MAGNÉTICA: Ao  apertar o 
controle para abrir o portão o módulo irá receber um 
sinal fazendo com que a lâmpada fique ligada 
durante1 minuto e 30 segundos.

 EXEMPLO SEGUE NO QUADRO 6

OBS.: A saída auxiliar    
é somente um interruptor

( Não tem tensão).



ESQUEMA DE COMO CONECTAR
O MÓDULO NA CENTRAL

Conexão com o 
jumper MD-01 na 
central do portão

OBS.: A saída auxiliar    
é somente um interruptor

( Não tem tensão).

NEUTRO 
OU

FASE

REDE 127/220V

FASE 

Lâmpara 
até 300 Watts

Botão de acionamento 
da central

Trimer para ajuste 
da frequência
(433,92 MHz)

Led (indica quando o 
Tx’s está enviando o 
sinal para a central).

Bateria 12 Vcc

Botão canal A
Botão canal B

Botão canal C

CONFIGURAÇÃO
 DO TX PECCININ

Corrente de consumo 
do módulo.

Máx.

Corrente de trabalho 
do módulo.

40

420

Temperatura de 
trabalho da central.

ºC80-10

Temperatura de 
trabalho da central.

17614

Temperatura de 
trabalho da central.
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mA   
    

Potência de saída. ⁁
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CARACTERÍSTICAS
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Potência do módulo, 
mais potência de 
saída.

      

Instalação
   Não se deve instalar o automatizador com a 
central eletrônica do portão sem proteção de 
um painel ou sem o próprio embargue, para 
evitar choque elétrico e que o produto seja 
danificado por algo externo.
   Para proteção geral do automatizador deve-
se utilizar um disjuntor conforme especificação 
do equipamento.

Uso
   Não deixe nada apoiado sobre o cabo de 
alimentação de energia. Evite a exposição do 
cabo de alimentação de energia, onde exista 
tráfego de pessoas. Não sobrecarregue as 
tomadas e extensões, pois isto pode provocar 
incêndio ou choque elétrico. Nunca deixe 
derramar qualquer tipo de líquido sobre a 
central eletrônica.

Manutenção
   Não deve fazer reparos no automatizador, 
pois você pode ficar exposto a voltagem 
perigosa ou outros riscos.
   Encaminhe todo tipo de reparo para
uma pessoa qualificada.
    A manutenção indevida do equipamento 
pode causar graves lesões!

PULSO DE ENTRADA

ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO

SAÍDA AUXILIAR

CONFIGURAÇÃO
 DOS BORNES

Relé auxiliar. 

2.

CARACTERÍSTICAS
 TÉCNICAS

ATENÇÃO

• Fazer a instalação do equipamento com a 
central de comando desenergizada.
• Mantenha os transmissores (controles) 
fora do alcance de crianças.  
• Nunca tocar nos componentes elétricos e 
eletrônicos da central com a mesma energizada.
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Saída para fechadura magnética 
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