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Informação geral
A descrição de instalação e funções é de exclusiva utilização para especialistas, treinados pela 
empresa Gretsch - Unitas GmbH, que o poderá instruir para o utilizador final. Razão pela qual o 
manual original em Alemão e tradução para Inglés é unicamente o documento oficial.
Este manual de instruções é da responsabilidade do gabinete técnico da Gretsch – Unitas na 
Sede em Ditzingen.
Este produto é considerado um aparelho incompleto. O manual de instruções não assume a 
responsabilidade dos riscos contidos no mesmo. De facto, é o instalador oficial final, que deverá 
assegurar todas as normas de montagem, riscos de danos físicos e manuais que deverá acautelar.             
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1 Advertências Básicas
O manual de instalação e guia de utilização é uma importante parte do equipamento fornecido, e dirigido aos 
instaladores do produto, utilizadores e técnicos de manutenção do motor. Este Guia informa-o sobre o produto, 
como utiliza-lo e a utilização em segurança.
• Por favor leia com atenção este Manual e tenha particular cuidado nos pontos e instruções no que diz respeito 
ás normas de segurança.  
• Mantenha este Manual no local seguro.
• O funcionamento correto, a prevenção de riscos e danos, apenas será efetivo no correto cumprimento das 
normas e indicações do presente manual de instruções.
• No caso de uma incorreta montagem ou má ligação, a Gretsh-Unitas GmbH, não terá aceitará qualquer responsabilidade.
• Após a abertura da embalagem, por favor verifique se todas as peças descritas se estão presentes e intactas.

 Plásticos e pequenas peças plásticas, com os clips etc, deverão manter-se afastadas  
 de crianças pois são um potencial perigo

2 Instruções Gerais de Segurança
Instruções adicionais nas seguintes secções deste manual estarão claramente identificadas com os símbolos a 
seguir referidos.
» Assegure-se que a montagem e instalação inicial é efetuada com o correto equipamento e por técnicos devida-
mente formados e qualificados.
» Cumpra as normas e regulamentos aplicáveis no local de instalação, como:
• Normas de segurança e regulamentos em vigor.
• Regulamento de Prevenção de acidentes.
• Regulamento em vigor para as instalações elétricas.
• Normas em vigor para a instalação de motorização em portas, janelas e estores.
• Informação referente a motorização de comandos de janelas.
•Utilize o motor, apenas de as condições técnicas, conformidade de utilização, tipo de montagem e local estão 
conforme as normas de segurança e descrições de instalação conforme o presente Manual de montagem.
» As instruções de segurança presentes neste manual, bem como as instruções de montagem de limitador extra 
de segurança deverão estar perfeitamente instalados. Assegure-se que os limitadores estão localizados devida-
mente, de maneira a que o movimento e abertura do motor está correto.
» Utilize apenas peças e acessórios originais, bem como os corretos sistemas de fixação descritos pelas Gretsh-Unitas.
» Os materiais de fixação deverão ser compatíveis de acordo com os perfis utilizados.
» Tome as devidas precauções para assegurar que todos os parâmetros de montagem e utilização estão conforme 
os regulamentos em vigor. Preste especial atenção, a abertura da janela, dimensionamento correto do vão para o 
motor utilizado, velocidade de abertura, pressão de força em questão, cablagem com secção indicada em direta 
correspondência com o comprimento de cabo e tensão em causa.
» Este motor é concebido para utilização apenas em espaços secos. Assegure igualmente que o mesmo está 
protegido contra excesso de poeiras e sujidade. 



3 Utilização Apropriada
O motor ELTRAL KS 30/40, é concebido para motorização de aberturas e fecho de janelas 
basculantes, projetantes, abertura normal, pivotantes e claraboias, mediante os devidos 
dimensionamentos, pesos e acessórios.
Qualquer outra utilização, não é aconselhável e considerada errada.
A Gretsh-Unitas, não é responsável pelos danos causados pela má utilização.
A garantia será considerada nula e sem consequências.
As restantes condições de fornecimento estarão conforme as condições gerais de vendas.

4 Descrição do Motor ELTRAL KS 30/40

O motor ELTRAL KS 30/40 é concebido para utilização em locais secos e numa temperatura 
ambiente de – 5º C até ao máximo de + 65º C.
Pode ser montado na Horizontal ou Vertical.

Um Motor ELTRAL KS 30/40 contem o seguinte:
•  Motor com cabo de alimentação, comprimento de 2 metros (2,5 para os sincronizados)
•  Suporte de motor com apoios.
•  Suporte para montagem de janelas basculante.
•  Terminal de corrente do motor, para ligação ao suporte do basculante.
•  Conjunto com peça de bloqueio e conector de pino de 4 mm x 32
•  Conector (apenas para Motor sincronizados)
•  Bitola em cartão para montagem.
•  Manual de montagem e instruções de ligação e utilização.

Nota  Posição de fornecimento
  Em posição de fechado, após ligação deverás ser ativada a distância requerida

A instalação do motor terá as seguintes variantes:
•  Montagem no Aro
•  Montagem na Folha

  Autocolante
Nota  O Autocolante de características está colado no motor
  Após montagem do Motor o autocolante não será visível.
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0,00,20,40,60,81,0

5 Dados Técnicos de 1 motor Individual

Diagrama de Força – Curso 

Curso (mm)

Força de fecho

DADOS TÉCNICOS

Modelo  V  V

Força de fecho e abertura * (ver diagrama força -curs0 ) / N

Distancia de abertura (regulável) e mm

Corrente voltagem  Hz  V DC

Consumo de corrente

Potencia de consumo 

Velocidade de abertura/fecho  mm/s 9 mm/s

Duplo isolamento elétrico Sim Baixa voltagem

Rácio de operação (potencia)  % (  min)

Temperatura de utilização - º C até + º C

Classe de Proteção IP IP 

Conexão de vários motores. Sim (máximo 10 motores)

Interruptor de abertura e fecho. Eletrónico.

Interruptor de abertura e fecho. Eletrónico com sinal de potência.

Proteção de sobreposição Eletrónico com sinal de potência.

Cablagem:

Motor uni

Motor Sincro

Seq. Van

ca m

x  mm²

x mm²

x  mm²

x  mm²

x  mm²

Máx. de motores num Inter. (10 A)  unidades

Dimensão do motor  mm x  mm x mm

Peso Aproximadamente  Kg

As especificações estabelecidas nesta tabela, poderão ser alteradas sem pré-aviso.
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Altura mínima de folha

Tipo de montagem Curso  mm Curso  mm Curso  mm

Basculante montagem na Folha  mm  mm  mm

Basculante montagem no Aro  mm  mm  mm

6 Preparação para Instalação 
   
   Perigo  Incorreta utilização poderá causar danos pessoais e materiais
     No autocolante colado no motor, estão os dados técnicos, devendo verificar no
   ponto 5 “dados do motor” que está a instalar o motor com as corretas regras  
  de instalação.

Verifique o equipamento logo que o receba, controlando na receção se existiu algum problema 
de transporte. Não instale nenhum motor que aparente estragos.
  

  Com as janelas basculantes, a folga
  entre a folha e o aro deverá ter pelo 
  menos 1 mm, para assegurar a posição
   Nota  de fecho seguro.
  Se a folha e aro forem faceados, deverá
  assegurar a colocação do suporte em 
  conformidade.     

Nota
Dimensões pequenas

Por favor entre em contacto com os técnicos, em caso de dimensões de janelas mais pequenas.

A escolha da variante de abertura, depende do peso da folha, conforme seguinte tabela, ou diagrama do 
ponto 18 deste Manual.
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7 Cálculo de Força de Abertura e Fecho

  Com a fórmula indicada, nas seguintes linhas, poderá determinar aproximada 
  Nota  mente a força necessária, para abrir e fechar a folha.
  Pesos extras (vento ou neves) deverão ser considerados á parte.

  A aplicação da fórmula deverá ser apenas considerada, para janelas basculan 
  te e projetantes. A máxima força considerada deverá ser de acordo com asa  
  Nota  características do motor (ver ponto 5, pág. 5).  Caso tenhas pesos superiores  
  as admissíveis ou necessite de forças acima das admissíveis, deverá contactar  
  os serviços técnicos.

F, Fg, Fk = Força de abertura / fecho (N)   
P = Peso da Folha  (Kg)     
A = Área da folha (m²)     
H = Altura da folha (mm)     
C = Abertura da folha (mm)     
Fw = Força do vento

Força do vento depende da altura 
do Edifício.

Altura Fw

 m  N/m²

 m  N/m²

m  N/m²

+  m  N/m²

Para claraboias ou janelas horizontais
O cálculo da força do motor depende do peso da janela P
    Fg= 5,4 x P

Para janelas basculantes ou projetantes
O cálculo da força do motor depende do peso da janela P
    Fg = 5,4 x P x C / H

Cálculo da força do motor dependendo da exposição ao vento Fw
    Fk = Fw x A / 2

Cálculo da força do motor dependendo do peso da janela e da força do vento Fw
    F = Fg + FK



8  Instalação (mecânica)
           
  Atenção Possíveis erros de instalação
  A instalação apenas deverá ser feita, por profissionais formados na área
   Quando montar as ferragens, verifique a função mau funcionamento.
  Siga as instruções de montagem de acordo com os desenhos.

  Perigo de esmagamento
  Durante a abertura e fecho da janela, existem forças que podem exceder os 300N.  
    Perigo Estas forças são especialmente perigosas quando exercidas entre aro e folha,  
  atenção ás manobras iniciais de funcionamento.
  • Mantenha as crianças, pessoas deficientes e animais fora do alcance da janela.
  • Não se aproxime do espaço entre a folha e o aro, a quando do movimento do motor.
  • Em caso de instalação de motores em janelas abaixo dos 2,5 metros, assegure -se que  
  assinala os pontos de intercessão para evitar acidentes de pessoas com a janela.

  Risco de acidente
  Na motorização de janelas, deve ser tomado em conta a utilização de um com 
  passo de segurança, para proteção em caso de desengate do suporte e para limpeza.
    Perigo Mesmo com motor montado e a janela pronta, deverá ter cuidado com a queda  
  ou abertura súbita da mesma.
  • Utilize compasso e limitadores de segurança adequados ao sistema.
  • O compasso limitador de segurança deverá estar adaptado ao curso do motor.  
  Para evitar um bloqueio do sistema a abertura do compasso / limitador de  
  segurança deverá ser superior ao curso do motor.

8/19

» Instale o motor de maneira a ser sempre acessível, para possível manutenção.
» Siga o desenho de instalação fornecido com o motor e adquira a fixação correta para a mon-
tagem do mesmo. O desenho mostra todas as dimensões dependendo do tipo de montagem e 
perfil a que de destina.
» As dimensões locais de montagem são da responsabilidade do instalador.
» Antes de iniciar as montagens, deverá observar os seguintes pontos:
 • Largura mínima da folha.
 • Altura mínima da folha.
 • Peso máximo da folha.
 • Possíveis cargas extra de vento ou neve.
 • Folgas necessárias de acordo com o sistema de perfis escolhido e método de montagem.
» Verifique os espaços mínimos de instalação.
» Efetue um teste de ensaio após a montagem. Utilize um cabo de testes apropriado (ver ponto 11).
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9 Instalação Elétrica
  Risco de choque elétrico
       Perigo A instalação elétrica deverá ser instalada apenas por um eletricista certificado.
  » Para as instalações elétricas deverá seguir as normas de instalação elétrica em vigor.
  » Desligue o quadro geral de alimentação elétrica antes de efetuar qualquer tipo de instalação  
  ou ligação elétrica.

  Risco de destruição do motor
  Os motores ELTRAL KS 30/40, utilizam corrente 230 V AC e 24 V DC. Verifique o produto  
      Perigo adquirido e certifique-se da ligação da voltagem correta.  
  » Ligue a correta voltagem conforme o motor utilizado.
  » Não ligue a cablagem do motor diretamente a alimentação geral.
  » Nunca ligue motor de 24 V DC a corrente de 230 V !! Perigo de vida.
  » Linhas de corrente / alimentação devem ser separadas de linhas de sinal.

O cabo de duas linhas (24 V) ou o cabo de três linhas (230 V) é necessário para ligar o motor.   
(verificar os dados técnicos do ponto 5)
» Siga as instruções de ligação elétrica conforme desenho do ponto 16.
» Para comprimentos de cabo, tipo de cabo e secção, por favor siga as instruções do ponto 5.
» Verifique que os cabos instalados, estão seguros contra o corte, desgaste ou arrancamento, 
se necessário utilize tubos de proteção.
» Verifique se a corrente final, está conforme a necessidade do motor utilizado, (verifique o 
autocolante do motor) bem como a chegada da correta potência. Controle todos os detalhes 
de ligação dos cabos.  
Dependendo do motor utilizado, o mesmo necessita de voltagem 24 V = (corrente direta) ou 
voltagem de 230 V ~ (corrente alterna) 50 Hz. A Variante de 24 V DC requer a classe II de 
transformador para transformar a corrente 230 V ~, 50 Hz ou outra) em voltagem de 24 V. As 
especificações do transformador deverão ter em conta os parâmetros indicados no autocolan-
te das características do respetivo motor.

Escolha da secção (espessura de cabo) para 24 V DC
Com o motor de 24 V DC, a espessura de cabo deve ser calculada, conforme o comprimento de 
cabo utilizado. A tabela a seguir apresentada mostra-lhe as espessuras necessárias conforme 
os comprimentos de cabo utilizados da fonte de alimentação até ao motor.

Espessura de cabo Comprimento de cabo

 mm² ~  metros.

 mm² ~  metros.

 mm² ~  metros.

 mm² ~  metros.

 mm² ~  metros
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Para efetuar a alteração de movimento o motor deve receber energia pelos menos 1 s.

Interruptor desligado na posição fechado
Graças á interrupção de carga integral, o motor desliga-se na posição fechado. Alterar o inter-
ruptor não é assim necessário. Quando o limite de fecho está alcançado, o motor efetua o 
movimento contrário de aproximadamente 1 mm. Este movimento alivia a carga nos vedantes 
da janela e nos suportes do motor. 

Afinar o curso de abertura 
A afinação de fábrica é de abertura / curso de 400 mm; este curso pode ser alterado mediante 
a manipulação dos botões no bloco DIP, em qualquer altura. Os botões do bloco DIP estão por 
debaixo da capa preta, por cima da caixa do motor. Os botões 1 e 2 deverão ser coordenados 
conforme a seguinte tabela.
Para efetuar esta alteração, é necessário que o motor abra e feche ligeiramente para se tornar 
efetiva/definitiva-

Estado do LED Significado

Luz constante Motor em operação.

Apagado e a piscar O motor chegou ao limite máximo de abertura.

Piscando regular Motor parou por interrupção de corrente.

Aceso e a piscar Motor em posição anormal; programação perdida.

10 Utilização / Controlo
Indicação luz LED (não válido para motores sincronizados)
Os LEDs indicam as diferentes operações e modos do motor. Está localizado no 
lado oposto á saída do cabo.

Curso (mm)
Botões DIP

ON ON

OFF ON

ON OFF

Curso 400 mm Curso 300 mm

Curso 200 mmBotão mostra na 

posição “ON” 
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Botão mostra na 

posição “ON” 

Motor sem VAN Motor com VAN

Programação de motores sincronizados (apenas para Synchro)
Os motores ELTRAL KS 30/40 Synchro, vem já sincronizados de fábrica, não sendo necessária 
nenhuma operação, apenas para alterar ou ajustar o curso de abertura.
No caso de perder a sincronização de fábrica, deverá efetuar uma nova sincronização conforme 
a descrição a seguir apresentada.
A tabela a seguir mostrada, apresenta os botões de maneira a que o motor Synchro está em 
funcionamento de motorização sozinha, sem sincronizar com outro motor.
Deverá efetuar um curso de teste, apés a reprogramação.

Operação
Botões DIP

Solo ON

Synchro OFF

Operação
Botões DIP

Sem VAN OFF

Com VAN ON

Operação Sozinho Operação Synchro

Exemplos de programações de botões DIP

Programa Synchro

Curso 400 mm Curso 300 mm Curso 200 mm

Programa Sozinho

Programa Sozinho 
com VAN

Programa Synchro 
com VAN

*Apenas para motores com VAN! Motores com operação “Synchro” sem VAN veri�que botões DIP, nao “programação tipo Synchro”
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Reprogramar os motores:
Modelo ELTRAL KS 30/40:
• Desligue o motor da corrente elétrica.
• Retire o suporte do motor da janela.
• Reprograme os botões DIP, da seguinte maneira.

Motor sem VAN Motor com VAN

Motor sem VAN Motor com VAN

Motor sem VAN Motor com VAN

Botões DIP 1 2 3 4
Drive sem VAN OFF OFF ON ON

Drive com VAN OFF OFF ON OFF

•  Ligue o motor á corrente elétrica novamente. O motor começa a “ler” novamente o processo. 
A corrente do motor move-se para fora e dentro e depois termina na posição de abertura (sai 
aproximadamente 80mm)
• Desligue o motor da alimentação.
• Programe o curso, com os botões do DIP (ver página 10).
• Ligue novamente o motor á corrente.

Modelo ELTRAL KS 30/40 sincronizado (Synchro):
Assegure-se que os cabos de sincronização dos motores estão corretamente ligados ( ver as 
ligações de cabos da página 16)
• Desligue o motor da corrente elétrica.
• Retire o suporte do motor da janela.
• Reprograme os botões DIP, da seguinte maneira.

Botões DIP 1 2 3 4
Drive sem VAN OFF OFF ON ON

Drive com VAN OFF OFF ON OFF

• Ligue o motor á corrente elétrica novamente. O motor começa a “ler” novamente o processo. 
A corrente do motor move-se para fora e dentro e depois termina na posição de abertura ( sai 
aproximadamente 80mm)
• Verifique se ambas as correntes dos motores abriram de igual modo (80mm).
• Desligue os motores da alimentação.
• Reprograme os botões DIP, da seguinte maneira.

• Ligue o motor á corrente elétrica. Os motores voltam a gravar a nova ligação. O LED azul ( na 
abertura da caixa dos botões) de cada um dos motores vai piscar marcando a posição do sistema.
Confirme que os LED’s dos motores conectados estão a piscar aternadamente.
 (O primeiro motor “pisca” 1 X pequena luz - pausa - 1 X pequena luz - pausa...”
 segundo motor “pisca” 2 X pequena luz - pausa - 2 X pequena luz - pausa...”)
• Repita o procedimento em caso de erro!
• Desligue os motores da alimentação.
• Reprograme o curso de abertura pela caixa de botões (página 10)
• Ligue os motores novamente á electricidade.

Botões DIP 1 2 3 4
Drive sem VAN OFF OFF OFF ON

Drive com VAN OFF OFF OFF OFF
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11 Componentes e Acessórios
 Motor ELTRAL KS 30/40 
 Motor ELTRAL KS 30/40 – 230 V     K-17433-00-0-*
 Motor ELTRAL KS 30/40 Sincronizado – 230 V   K-17435-00-0-*
 Motor ELTRAL KS 30/40 – 24 V     K-17434-00-0-*
 Motor ELTRAL KS 30/40 Sincronizado – 24 V   K-17436-00-0-**
*= Cor 1 = Cinzento (Ral 7047); 6= Preto (Ral 6005); 7= Branco (Ral 9016)
 Acessórios para motor ELTRAL KS 30/40
 (exemplos de aplicação ver capitulo 17, na página 20)
 Suporte para basculante      9-44272-00-0-*
 Conjunto de suporte para basculante pequeno   K-17441-00-0-*
 Conjunto de suportes       K-17440-00-0-*
 Conjunto de suportes para folha     K-17720-00-0-8
 Fonte de alimentação com controlo de sinal    6-37487-00-0-0
 Fonte de alimentação sem controlo de sinal    6-37487-01-0-0
 Cabo de teste a acessórios      K-17736-00-0-0
*= Cor 1 = Cinzento (Ral 7047); 6= Preto (Ral 6005); 7= Branco (Ral 9016)
 Compasso de segurança Euro-solid
 K-17915-00-0-8 (para janelas de alumínio ou madeira sem fecho lateral)
 K-17915-01-0-8  (para janelas de alumínio ou madeira sem fecho lateral)
 K-18046-00-0-8 (para janelas de madeira com fecho lateral)
» Para montagem por favor consulte a tabela de aplicação
» A instalação dos compassos pode necessitar de uma base de apoio especifica no aro
» Os diferentes kits de compassos dependem do método de instalação bem como dos perfis a 
utilizar e tipo de material 

Consulte o catálogo técnico de ferragem ou o Dep. Técnico 

12  Manutenção e Cuidados 
Para assegurar um funcionamento sem problemas, deverá efetuar as seguintes operações após 
1.000 ciclos de abertura ou pelo menos 1 vez por ano.
» Verifique se todos os parafusos de fixação estão em conformidade e reajuste os mesmos
» Verifique se a folha da janela está a fechar no aro, com as folgas perfeitas, ajuste se necessá-
rio as dobradiças.
» Verifique as todas as peças estão sem danos. Substitua as mesmas se necessário
» Nunca Utiliza líquidos de limpeza ácidos ou abrasivos, nunca imerja o motor 
» Não tente, você próprio, reparar o motor em caso de avaria. Não abra a caixa do motor ou 
outra partes. Em caso de avaria contate o fabricante. Apenas os acessórios podes ser reparados.



13 Ajuda em caso de Avaria ou funções erradas
Os instaladores e cliente finais não podem reparar o motor por si próprios. Uma reparação 
deverá efetuada pela fábrica. Se abri o motor ou manipular o mesmo de qualquer maneira, a 
garantia deixa de ter validade e considera-se nula.
»Deverá, no entanto, substituir um motor com falha e pedir reparação.
»Se um motor parar, deve verificar se botão limite de posição está ativado.
No caso de existirem problemas de funcionamento e operação do motor, por favor consulte a 
seguinte tabela, para o auxiliar na resolução do problema:

Problema Possível Causa Solução

Motor não funciona

• Falta de electricidade

• Cabo desligado ou cortado

• Fonte de alimentação não fornece V

• Placa de motor avariada

» Quadro desligado

» Verifcar cablagem

» Troque fonte de alimentação

» Troque o motor

O LED ”pisca” mas o motor não funciona • Motor avariado em virtude de excesso » Troque o motor.                                             

O limite de curso final errado 

• Programação na caixa de botões 
errada

• Falha de contacto na caixa de botões 
DIP

» Repita a programação da caixa de 
botões

» Troque o motor.

Motor (es) sem funcionar

. LED Azul “pisca” 1x 

. LED Azul “pisca” 2x

. LED Azul “pisca” sem parar

• Existe um obstáculo no curso

• Erro de comunicação entre motores 
sincronizados

• Erro Geral.

» Remova o obstáculo

» Verifique a cablagem entre motores

» Verifique a posição dos botões DIP

» Reprograme os motores.
*O LED Azul está localizado na abertura da caixa perto dos botões de programação de Curso DIP

          

14 Desmontagem e eliminação 
    Desmontagem
 
        Perigo   
    Verifique as normas de segurança de instalação 

 
Para desmontar o motor, utilize as regras descritas no ponto 8, página 12, no sentido inverso.
    Eliminação  
  Componentes do motor
         Nota  • Alumínio     • Ferro  • Plástico  • Cobre
   • Zinco

» Depósito das peças conforme a lei em vigor
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 15 Garantia e Serviço de Apoio ao Cliente
As nossas condições gerais de venda, são aplicadas.
A garantia está de acordo com as condições e normas do pais onde é vendido.
A garantia, cobre o material e defeito de fabrico das peças, quando utilizadas normalmente.
A garantia na responsabilidade civil de danos pessoais e materiais está excluída, que tenha 
existido no resultado da utilização seguinte:
 • Uso inadequado do motor.
 • Má montagem, má utilização, operação, manutenção ou reparação do motor.
 • Utilização do motor em situações de falha de condições de montagem, falta de condi-
ções de segurança e proteção.
 • Falha / erro na observação das instruções do manual de instalação.
 • Alteração estrutural ou modificação do motor.
 • ventos extraordinários, de catástrofe, penetração exteriores de peças ou força maior.
 • Utilização para além da normal utilização a que se destina.

Para efetuar uma reclamação ao abrigo da garantia, compra de peças extra ou acessórios, por 
favor contate a empresa que instalou as janelas e vendeu o motor.

16 DIagrama / Ligações
Ligações elétricas do Motor KS 30/40 230 V e Motor KS 30/40 24 V
O cabo de alimentação dos motores é fornecido com aproximadamente 2 metros. Se a distan-
cia entre o motor e a alimentação for superior deverá efetuar um extensão (verifique o ponto 
9, Instalação Elétrica) na página 9.
As ligações deverão ser efetuadas conforme o seguinte Esquema elétrico

Cabo Cor Função

Preto

Azul

Castanho

Motor

Se, após a ligação o curso for contrário ás definições do 

interruptor de parede, deverá trocar/inverter os cabos 2 e 3
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Cabo Cor Função

Preto “2”

Preto “3”

Preto “1”

Motor

Se, após a ligação o curso for contrário ás definições do 

interruptor de parede, deverá trocar/inverter os cabos 2 e 3

Cabo Cor Função

Preto “2”

Preto “3”

Preto “1”

Motor

Se, após a ligação o curso for contrário ás definições do 

interruptor de parede, deverá trocar/inverter os cabos 2 e 3

Linha VAN
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17  Exemplos de Montagem
A aplicação e montagem dos diversos motores, depende do tipo sistema de caixilharia e 
materiais, PVC, Madeira, Alumínio ou Ferro.
O fabrico de janelas, com motorização, dependendo dos vários tipos de materiais, deverá 
respeitar as normas base dos diversos sistemas, no que diz respeito ao fabrico, dimensiona-
mento.

Janela basculante Motor na FolhaJanela basculante Motor no Aro

Janela Projetante Motor no AroJanela basculante Motor na Folha



18/19

18 Diagrama de aplicação

Largura da folha LF (mm)

Altura da folha AF (mm)
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19 Declaração de Conformidade


