WALKY BLDC

AUTOMATIZADOR PIVOTANTE
PT - Instruções para a instalação e uso

ÍNDICE
01 - PRECAUÇÕES ......................................................................................................................................................................................................................................... 2
02 - IMAGENS DO PRODUTO ......................................................................................................................................................................................................................... 2
03 - PARÂMETROS TÉCNICOS DO MOTOR .................................................................................................................................................................................................. 3
04 - PARÂMETROS TÉCNICOS DA CENTRAL DE COMANDO ...................................................................................................................................................................... 3
05 - PROCESSO DE INSTALAÇÃO ................................................................................................................................................................................................................. 3
05.1 - CONFIRMAÇÃO DA UNIDADE DA PORTA AUTOMÁTICA ................................................................................................................................................................... 3
05.2 - INSTALAÇÃO ......................................................................................................................................................................................................................................... 3
05.2.1 - MÉTODO 1 .......................................................................................................................................................................................................................................... 4
05.2.2 - MÉTODO 2 .......................................................................................................................................................................................................................................... 5
05.2.3 - INVERTER LADO DO MOTOR ........................................................................................................................................................................................................... 8
06 - TESTE DE INICIALIZAÇÃO ...................................................................................................................................................................................................................... 8
06.1 - PROCESSO DA PRIMEIRA REDEFINIÇÃO .......................................................................................................................................................................................... 8
06.2 - DESCRIÇÃO DO CONTROLADOR - TERMINAL DA UNIDADE ........................................................................................................................................................... 8
06.3 - DIAGRAMA DE FIAÇÃO ........................................................................................................................................................................................................................ 9
06.4 - DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DO TECLADO NO CONTROLADOR .................................................................................................................................................. 10
06.5 - PARAMETRIZAÇÃO ............................................................................................................................................................................................................................ 10
06.6 - DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DA FIAÇÃO EXTERNA .......................................................................................................................................................................... 11
06.7 - SOLUÇÃO DE FALHAS ........................................................................................................................................................................................................................ 11
07 - TERMO DE GARANTIA ........................................................................................................................................................................................................................... 11
08 - SUPORTE AO CLIENTE ......................................................................................................................................................................................................................... 11

01 - PRECAUÇÕES
1 - Leia o presente manual cuidadosamente antes de instalar a unidade de porta automática.
2 - Somente os profissionais qualificados após treinamento podem instalá-la. O fabricante não assume nenhuma responsabilidade por problemas e falhas causados pela
instalação que não esteja de acordo com os regulamentos.
3 - Guarde bem todos os componentes do sistema da unidade e o presente manual para consulta no futuro.
Neste manual, preste as seguintes atenções:
Preste atenção ao possível risco de danos durante as instalação e operação da unidade, que devem atender às normas e leis locais.
O sistema da unidade será muito seguro se for instalado e usado em estrita conformidade com as normas e leis locais.
Deve confirmar que a unidade está funcionando corretamente e está sendo usada corretamente antes da instalação.
As crianças não podem operar ou brincar com unidade de porta automática.
Não pode atravessar a área de operação da porta durante a operação da unidade.
Certifique-se de que as crianças não tragam controlador ou impulsor para evitar operação acidental do sistema da unidade.
A menos que haja disposições especiais neste manual, nenhuma modificação ou alteração poderá ser feita nas peças.
Antes de conectar ao circuito, desligue a fonte de alimentação e conecte o terminal de aterramento.
Se houver problemas ou falhas que não possam ser resolvidos, entre em contato com o instalador qualificado a tempo.
O sistema de porta automática não deve ser usado até que todos os procedimentos e instruções de instalação tenham sido totalmente lidos e implementados.
O sistema da unidade da porta precisa ser testado uma vez por semana e verificado e mantido pelos profissionais pelo menos uma vez a cada 6 meses.
Se necessário, defina sinais de alerta nos dois lados da porta para informar os pedestres sobre o risco potencial de ferimentos.

02 - IMAGENS DO PRODUTO

Unidade
2

Controlador

03 - PARÂMETROS TÉCNICOS DO MOTOR
Torque

80 Nm

Comprimento do braço

Braço curto ou braço longo

Largura máxima da porta

1,2 m

Peso máximo da porta

100 kg

Peso do produto

13 kg

Método de instalação

Pendurado externo

Ruído

<60 dB

Carga de trava elétrica

12 V, 500 mA

Velocidade de abertura da porta

3-8s

Tempo de descanso de abertura da porta

1-30s

Motor incorporado

36 V

Corrente nominal

<1 A

Potência máxima

45 W

Potência em espera

≤6 W

Temperatura de operação

-40~85˚C

Vida de serviço

Trabalho contínuo 2 milhões vezes sem falhas

Nível de proteção

IP55

04 - PARÂMETROS TÉCNICOS DA CENTRAL DE COMANDO
Modelo

MC436

Tempo de abertura da porta

3-8s ajustável

Ângulo de abertura da porta

45° - 135 ° ajustável

Saída de trava elétrica

DC12V: contato sempre aberto / fechado

Fonte de alimentação

230 V ± 10%, 50 Hz

Saída nominal

<1 A

Potência em espera

≤6 W

Potência máxima

45 W

Temperatura de operação

-40˚C~85˚C

05 - PROCESSO DE INSTALAÇÃO
05.1 - CONFIRMAÇÃO DA UNIDADE DA PORTA AUTOMÁTICA
Após o recebimento, verifique primeiro a embalagem e a aparência do produto, e depois conecte a unidade e o circuito do controlador de acordo com o diagrama de fiação
colado na tampa do controlador e conecte a fonte de alimentação para testar se o sistema da unidade da porta funciona normalmente.

05.2 - INSTALAÇÃO
Faça 4 furos de instalação (Ø 9 mm) e 1 furo de cabo (Ø 30 mm) onde instala unidade da porta automática perto da estrutura da porta e instale a unidade (como mostrado
abaixo).
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05.2.1 - MÉTODO 1
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05.2.2 - MÉTODO 2
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05.2.3 - INVERTER LADO DO MOTOR
Para inverter o lado de abertura do motor solte e vire a peça mostrada na figura abaixo em 180º.

O motor deve ser instalado conforme mostrado nas figuras anteriores. Se houver diferentes métodos de instalação, entre em contato com o seu revendedor local!

06 - TESTE DE INICIALIZAÇÃO
06.1 - PROCESSO DA PRIMEIRA REDEFINIÇÃO
Quando a porta automática é ligada pela primeira vez, ela precisa estar (ou o sistema é ligado novamente após desligar) para entrar no processo de redefinição.
Verifique se está correto após a instalação, empurre a porta para a posição de 45° manualmente e depois conecte à fonte de alimentação de 220V CA.
1 - Se a porta funcionar na direção de fechamento, parará automaticamente quando a porta chegar à posição de fechamento e a redefinição for concluída.
2 - Se a porta funcionar na direção de abertura, precisará ajustar o valor de 00 ou 01 no item de parâmetro L0 para 01 ou 00 (consulte a tabela de parâmetros do menu L
no item 06.5), a direção do movimento da porta será alterada para a direção de fechamento e, em seguida, redefinida de acordo com o item anterior .
3 - Para outros itens de parâmetros e suas configurações de valores, consulte o item 06.5 “Configuração de parâmetros”.

06.2 - DESCRIÇÃO DO CONTROLADOR - TERMINAL DA UNIDADE
Terminais 1#, 2#, 3#: Terminal de acionamento do motor. recomenda-se cabo de três núcleos RVV3*0.5.
Terminais 5#, 6#, 7#, 8#: Terminal de sinal de controle. Se a distância entre o controlador e a unidade exceder 5 metros, deve usar o cabo blindado RVVP5*0.5 e o aterre
por uma extremidade.
Nota: O cabo de três núcleos e o cabo de cinco núcleos devem ser roteados separadamente para evitar interferência mútua. As juntas dos fios devem ser cobertas com
tubos termoencolhíveis e impermeabilizadas após soldagem. É estritamente proibido conectar a fiação do motor ao fio de sinal.
Terminal da trava elétrica:L+ / L-: 12V DC saída, alimentação da trava elétrica.
Luz de aviso: Luz +/ Luz –
Terminal P2: Sensor de segurança / GND: Pare em caso de obstáculos encontrados.
Terminal P1: Sensor de segurança / GND: Reverso em caso de obstáculos encontrados.
Terminal +12 V / GND: A corrente máxima de saída é 500 mA, usado para trava eletromagnética, trava elétrica embutida (desbloqueie quando desligada) e outros acessórios..
Terminal de sinal de parada da porta: Sinal de parada / GND, a porta para de se mover quando aparece o sinal de parada.
Terminal de sinal de fechar porta: Sinal de fechar porta / GND, fecha porta quando aparece o sinal de fechar porta.
Terminal de sinal de abrir porta: Sinal de abrir porta / GND, abre porta quando aparece o sinal de abrir porta.
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06.3 - DIAGRAMA DE FIAÇÃO

Abre
GND
Fecha
GND
Para
GND
+12V

CONTROLADOR

GND

Ajuste de parâmetros:
1- Por favor, consulte o manual do usuário.
2 - Entre no estado de espera, pressione a tecla
“X” no menu.
3 - Pressione a tecla “X” para ajustar o item do
parâmetro.
4 - Pressione a tecla “X” ou a tecla “X” para
ajustar o valor.
5 - Pressione a tecla “X” para armazenar e sair.

Sensor - Reverte
GND
Sensor - Para
GND
Luz (+)
Luz (-)
Trava elétrica (+)

Bornes do
Encoder

Trava elétrica (-)

Bornes do
motor

Controlador

Branco
Azul

Motor

Amarelo

Vermelho

Preto

Energia

Elemento
Hall

NOTA: Observe que o Encoder possui 5 cabos
e o motor apenas 3 cabos.

Amarelo
Branco
Azul

Antena

Unidade
de
acionamento

Terminal dentro da unidade

9

06.4 - DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DO TECLADO NO CONTROLADOR

1 - No modo de espera, pressione esta tecla para entrar na configuração de parâmetros, pressione sem esperar
para entrar no menu L, pressione e aguarde 3 segundos para entrar no menu P.
2 - Pressione essa tecla continuamente para entrar no item de parâmetro a ser ajustado.
3 - Pressione esta tecla para realizar o armazenamento e a saída dos parâmetros.
O valor do intervalo no item de parâmetro é aumentado.
O valor do intervalo no item de parâmetro é reduzido.

06.5 - PARAMETRIZAÇÃO
Tabela de parâmetros do menu L
Faixa de configuração

Valor padrão

L0

Parâmetro Nº

Direção de abertura da porta

Função

0-1

00

00: Abrir à esquerda
01: Abrir à direita

Observação

L1

Ãngulo de abertura da porta

0-99

45

0-180°

L2

Velocidade de abertura da porta

0-9

5

L3

Velocidade de fechamento da porta

0-9

5

L4

Torque do motor

0-9

5

00: Mín.
9: Máx.

L5

Open/Close/stop
Configurações da função de terminal

0-1

00

00:1) Circular commando, close se refere terminal abre, pára,
fehca 2) Abrir, fechar, parar Terminal ativo
01: terminal open, dê sinal para o terminal open,abrir, dê sinal
para o terminal close, fechar, dê sinal para o terminal stop,
parar.

L6

Atraso de fechamento automático da porta

0-30

03

Tempo de espera para fechamento após abertura da porta

L7

Força anti-pitada de abertura da porta

0-9

05

Quanto menor o número, mais responsivo ao ressalto caso
obstáculos encontrados

L8

Atraso anti-pitada de fechamento da porta

0-9

05

Quanto menor o número, mais responsivo ao ressalto caso
obstáculos encontrados

L9

Atraso da trava elétrica

0-1

00

0-1s (00: Destrave primeiro e depois abra a porta; 01: Abra a
fechadura por 1s e abra a porta)

Tabela de parâmetros do menu P
Faixa de configuração

Valor padrão

P0

Parâmetro Nº

Pressão de preso da porta

Função

0-9

05

Observação

P1

Modo à prova de vento de 90°

0-1

00

00:Desligar
01: à prova de vento

P2

Seleção de modo

0-2

01

00: Abre quando empurra
01: Fechadura magnética
02: Trava elétrica

P3

Tipo da trava elétrica

0-1

00

00: Bloquear quando ligar
01: Bloquear quando desligar

P4

Distância de desaceleração de fechamento

0-9

05

P5

Distância de desaceleração de abertura

0-9

05

P6

Velocidade de desaceleração

0-9

05

Velocidade lenta após desaceleração

P7

Velocidade de redefinição

0-9

00

Velocidade na auto-aprendizagem de inicialização

P8

Fechamento cronometrado

0-1

00

00: Desativado
01: Sempre ativado (Após 5 vezes de proteção caso obstáculos encontrados, aguarde 10 minutos para fechar a porta
automaticamente)

P9

Restraurar

0-01

00

00: Reservado;
01: Restraurar a configuração padrão

Nota: O menu P é um parâmetro do sistema, que foi definido na fábrica. O usuário geralmente não precisa redefini-lo. Configurações incorretas causarão problemas
desconhecidos.
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06.6 - DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DA FIAÇÃO EXTERNA
Leitor de cartão
Caixa
de
controle

Acionador

Entrada de
energia 220Volts

Trava magnética
Botoeira

Diagrama de conexão de porta única

06.7 - SOLUÇÃO DE FALHAS
Código de falha

Causa

Solução

E0

Erro no sistema

Substitua o controlador

E1

Motor não conectado

Verifique a fiação do sensor do motor

E2

Falha no motor ou na linha

Verifique a conexão do motor, e substitua o motor

E3

Erro de sequência de linha

Verifique a conexão do motor

E4

Desligar obstáculo

Verifique a porta, dobre,e remova obstáculos

E5

Corpo da porta não detectado

Verifique a conexão entre o eixo de saída e a porta, substitua a unidade

07 - TERMO DE GARANTIA
Os produtos do segmento de Automação e Segurança possuem garantia de todas as partes, peças e componentes contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de
3 (três) meses (garantia legal) mais 9 (nove) meses de garantia adicional, comprovada mediante apresentação de nota fiscal de compra do produto pelo consumidor final.
Em caso de possível problema no produto, este deverá ser encaminhado à um distribuidor autorizado Nice Brasil para esta linha de produto, e se constatado defeito de
fabricação, o reparo à critério da Nice Brasil, poderá incluir a substituição de peças ou placas por novas ou recondicionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original.
A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:
a) Não forem observadas as especificações técnicas do produto e recomendações do Manual de Instalação quanto às condições de aplicação e adequação do local para
instalação, tais como tensão elétrica compatível com o produto, características de uso etc.
b) Houver danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto que não sejam da linha de produtos do Grupo Nice Brasil;
c) Tenha ocorrido mau uso, má conservação ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, se tiver sido realizado conserto
por pessoas ou entidades não credenciadas pela Nice Brasil;
d) Quando os danos do produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos etc.), umidade, tensão na rede elétrica
(sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas da rede elétrica), influência de natureza química ou eletromagnética, decorrente do desgaste natural
das partes, peças e componentes;
e) Quando houver falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, má conservação, bem como decorrentes da ação
de animais (insetos, roedores ou animais domésticos), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de
utilização
f) Certificado de garantia ou número de série/lote forem rasurados ou apresentem sinais de adulteração.
g) O produto houver sido violado e ou peças não originais constatadas.
h) Quando não for apresentada a Nota fiscal de compra do produto.
i) Na eventualidade do Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica.
Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as des¬pesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade
do Consumidor.
Caso não seja constatado defeito de fabricação, e seja identificado falhas provenientes de instalação ou uso inadequados, o consumidor deverá arcar com as despesas.
O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do comprador. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Nice Brasil se reserva
o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.
Nome do Comprador: ____________________________________________________________________________________________________________________
Assinatura do Comprador: _________________________________________________________________________________________________________________
N° da Nota Fiscal: _______________________________________________________________________________________________________________________
Data da Compra: ________________________________________________________________________________________________________________________
Modelo: _______________________________________________________________________________________________________________________________
Lote: __________________________________________________________________________________________________________________________________
Distribuidor: ____________________________________________________________________________________________________________________________

08 - SUPORTE AO CLIENTE
De Segunda à Quinta das 08:00 às 18:00
Sexta das 08:00 às 17:00
Telefone: +55 (19) 2113-2717
E-mail: atendimento@nice.com.br
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niceforyou.com/br

Acompanhe no Facebook

/nicegroupbrasil

Assista no YouTube

/nicebrasil

Siga no Instagram

@nicebrasiloficial
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