
- Instale os fins de curso no borne FCA, FCF e GND da central.

 - Fio de fechamento do motor no borne F;

- Instale os fios do motor obedecendo a seguinte condição:

 - Fio de abertura do motor no borne A;

- Instale os fios da rede elétrica no borne correspondente;
- Verifique a tensão de alimentação e ajuste o jumper de seleção de tensão 127V/220V;

- Instale os fios do capacitor de partida no borne CAP;

 - Fio comum do motor no borne CM;

-  Led's indicadores de fim de curso de abertura e de fechamento;

-  Sistema de códigos: Code Learning, Roling Code, Hope Code e Flex Code.

-  Bivolt manual por jumper de seleção (127V/220V);

-  Led PROG para indicar os níveis das funções de programação;

-  Entrada para módulo receptor/botoeira (conector);
-  Entrada para fotocélula;

-  Central monofásica com receptor incorporado para motores de até ½ CV;

-  Cadastra até 100 botões;

A central X3, foi desenvolvida para acionamento de automatizador de portão de até 1/2 CV. 
A IPEC se reserva no direito de alterar o produto sem aviso prévio. 

APLICAÇÃO1

M206

CENTRAL 

X3CENTRAL DE COMANDO
UNIVERSAL PARA AUTOMATIZADORES

Parabéns, você adquiriu um produto com selo de qualidade máxima IPEC. Utilizando a mais alta tecnologia do desenvolvimento até a expedição do produto, proporcionando conforto e 
comodidade no seu dia a dia.  

CARACTERÍSTICAS2

-  Ajuste independente de tempo de rampa para abertura e fechamento;

-  Ajuste de tempo de pausa (fechamento automático);
-  Ajuste de saída para luz ou trava.

-  Saída para módulo trava/luz de garagem (conector);
-  Saída 12V/GND (borne);
-  Ajuste de rampa de partida (abertura e fechamento);
-  Ajuste de força (embreagem);

-  Ajuste independente da força da rampa para abertura e fechamento;
-  Ajuste de freio eletrônico (abertura e fechamento);

INSTALAÇÃO3

Obs.: Respeitar o valor do capacitor descrito pelo fabricante do motor.
Obs.: Verificar os led's de indicação dos fins de curso, o led verde (FCA) deverá acender quando o sensor de fim de curso de abertura for acionado pelo ímã, e o led 
vermelho (FCF) deverá acender quando o sensor de fim de curso de fechamento for acionado pelo ímã; caso esteja invertido, troque as posições dos sensores de fim de 
curso conectados na placa.
Obs.: O primeiro movimento do automatizador quando acionado, deverá ser no sentido de abertura, caso o primeiro movimento ocorra no sentido de fechamento, é 
necessário inverter os cabos ligados aos bornes (A) e (F).

A central aceita conexão dos fins de curso com soquetes 
podendo ser de três, quatro ou cinco vias. Conecte-os de 
acordo com sua necessidade.

A central aceita a instalação de um receptor externo para 
que em ambientes com muita interferência de RF (rádio 
frequência) possam ter uma melhor recepção do sinal do 
controle remoto. A distância do receptor externo deverá estar 
no mínimo a três metros da central do portão.

Conecte-o no conector destinado a essa finalidade.

A central possui uma saída para a conexão de módulos 
para trava ou luz/sinaleira por meio do conector LUZ/TRAVA. 
Essa conexão é programável podendo operar em um dos 
dois modos; que são modo luz/sinaleira ou modo trava.

A central possui uma entrada dedicada para a instalação 
de fotocélula através de borne, que, quando acionada 
durante o ciclo de fechamento do automatizador, provoca a 
inversão do movimento, ou seja, o portão interrompe seu 
movimento imediatamente e inicia o ciclo de abertura, a 
central identifica através de um contato entre o borne GND e 
FOT.

02  -  Alimentação;
01  -  Jumper seletor de tensão; 

11  -  Led de fim de curso de fechamento;

13  -  Entrada para fim de curso soquetado (3, 4 ou vias);

15  -  Botão (+);

07  -  Saída para módulo luz / trava por soquete;

03  -  Comum do motor;

05  -  Fechamento do motor; 
06  -  Capacitor;

04  -  Abertura do motor;

08  -  Saída 12V;
09  -  Entrada para fotocélula;
10  -  Saída GND;

12  -  Led de fim de curso de abertura;

14  -  Botão (-);

17  -  Antena;
18  -  Barra de programação;

16  -  Led PROG;

19  -  Entrada para receptor externo por soquete;
20  -  Fusível.
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Os níveis de programação são apontados através do led PROG, o respectivo led pisca indicando o nível atual de cada função.

Para modificar o nível de qualquer uma das funções, é necessário utilizar os botões (+) e (-), O botão (+) aumenta e o botão (-) reduz o nível da função selecionada.

Para adentrar em modo de programação, basta utilizar o jumper e inserir na barra de função desejada. Assim que inserido, o led PROG mostrará o nível atual correspondente a essa 
função.

Com a central em standby, sem nenhum jumper de programação selecionado, o led PROG pisca de quatro em quatro segundos, indicando que a central está energizada.

CERTIFICADO DE GARANTIA4

Obs.:  A substituição ou conserto do produto não prolonga o prazo de garantia.

A IPEC Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos EIRELI EPP, situada na rua José Honório de Oliveira Nº 85, Bairro Distrito Industrial, Garça - SP, CEP: 17400 - 000, CNPJ: 
05.998.561/0001-45, IE: 315.019.061.116, garante esse aparelho contra defeitos de projeto, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material 
que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina pelo prazo de 90 (noventa) dias da data de aquisição.

a) Defeitos provocados por acidente ou agentes da natureza, como: raios, inundações, desabamentos, incêndios, etc;
b) Defeitos provocados por rede elétricaimprópria ou em desacordo com as instruções de instalação;

Obs.: Essa garantia não cobre os seguintes itens:
No caso de defeito mo período de garantia, a responsabilidade da IPEC fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

d) Se o produto não for utilizado em condições normais;
e) Defeito por armazenagem em condições impróprias;

c) Se o produto não for empregado ao fim que se destina;

f) Defeitos provocados por oscilações na rede elétrica;
g) Custos de retirada e instalação, bem como transborde até a fábrica.

Endereço: .....................................................
Cidade: .........................................................

Comprador: ...................................................
Telefone: .......................................................

Revendedor: .................................................
Telefone: .......................................................
Produto IPEC: ..............................................

Mantenha pressionado o botão do rádio transmissor a ser gravado e em seguida pressione e solte o botão (+) da central (refaça essa operação para todos os botões do rádio 
transmissor). 

Após a codificação, a central indicará através do led PROG piscando 3 vezes, confirmando a codificação.

Para realizar a gravação de percurso, mantenha pressionado o botão (-) até o led PROG acender, em seguida, solte o botão e aguarde a abertura ou fechamento total do automatizador 
(depende da condição em que o automatizador se encontra, se ele estiver com o led de fim de curso de fechamento aceso, ele irá abrir até encontrar o sensor de fim de curso de abertura, 
caso o automatizador encontra-se totalmente aberto com o led de fim de curso de abertura aceso, ele irá fechar, até encontrar o sensor de fim de curso de fechamento, se o automatizador 
estiver no meio do percurso, o automatizador irá abrir até identificar o sensor de fim de curso de abertura e logo em seguida fechar, até encontrar o sensor de fim de curso de fechamento).

Para retornar a central ao padrão de fábrica, mantenha pressionado o botão (-) e em seguida o botão (+) até o led PROG acender, em seguida solte os botões.

NÍVEL Nº PISCADAS TORQUE
1 Intermitente 15% do nominal

1
2
3
4

Aceso

40% do nominal
55% do nominal
70% do nominal
85% do nominal

100% do nominal

2
3
4
5
6

Padrão de fábrica: Nível 6.
Para ajustá-la feche o jumper PARTIDA e programe através dos botões (+) e (-), caso o led PROG fique aceso, significa que o 

nível está no máximo, e caso o led PROG pisque rapidamente de modo intermitente, significa que o nível está no mínimo. Após 
ajustado, remova o jumper de programação, o led PROG piscará 3 vezes confirmando e salvando o novo nível.

A função partida é responsável pelo torque do motor durante os primeiros 3 segundos de início do movimento de aceleração 
tanto para abertura quanto para fechamento.

Essa função possui 6 níveis.

NÍVEL Nº PISCADAS TEMPO
1 Intermitente Desabilitado

1
2
3
4

Aceso

0,5 segundo
1,0 segundo
1,5 segundo
2,0 segundos
2,5 segundos

2
3
4
5
6

Padrão de fábrica: Nível 2.

A função tempo de rampa é responsável pelo ajuste independente do tempo de atuação da rampa de chegada para abertura e 
fechamento. Essa função possui 6 níveis.

Para ajustá-la feche o jumper T. RP AB (abertura) ou T. RP FC (fechamento) e programe através dos botões (+) e (-), caso o led 
PROG fique aceso, significa que o nível está no máximo, caso o led PROG pisque rapidamente de modo intermitente, significa que 
o nível está no mínimo. Após ajustado, remova o jumper de programação, o led PROG piscará 3 vezes confirmando e salvando o 
novo nível.

NÍVEL Nº PISCADAS TORQUE
1 Intermitente 15% do nominal

1
2
3
4

Aceso

40% do nominal
55% do nominal
70% do nominal
85% do nominal

100% do nominal

2
3
4
5
6

Essa função possui 6 níveis.
Padrão de fábrica: Nível 4.
Para ajustá-la feche o jumper F. RP AB (abertura) ou F. RP FC (fechamento) e programe através dos botões (+) e (-), caso o led 

PROG fique aceso, significa que o nível está no máximo, caso o led PROG pisque rapidamente de modo intermitente, significa que 
o nível está no mínimo. Após ajustado, remova o jumper de programação, o led PROG piscará 3 vezes confirmando e salvando o 
novo nível.

A função força da rampa é responsável pelo ajuste independente do torque do motor durante a atuação da rampa de chegada 
para abertura e fechamento. Para programar essa função, é necessário que o tamanho da rampa e o tempo de percurso já tenham 
sido definidos.

NÍVEL Nº PISCADAS TEMPO
1 Intermitente Desabilitado

1
2
3
4

Aceso

100 milissegundos
200 milissegundos
300 milissegundos
400 milissegundos
500 milissegundos

2
3
4
5
6

Padrão de fábrica: Nível 2.
Essa função possui 6 níveis.

A função freio é responsável pelo tempo em que o automatizador reverte o sentido de giro do motor quando o mesmo encontra 
os fins de curso de abertura e fechamento ou quando é realizada a parada no meio do percurso.

Para ajustá-la feche o jumper FREIO e programe através dos botões (+) e (-), caso o led PROG fique aceso, significa que o nível 
está no máximo, caso o led PROG pisque rapidamente de modo intermitente, significa que o nível está no mínimo. Após ajustado, 
remova o jumper de programação, o led PROG piscará 3 vezes confirmando e salvando o novo nível.

NÍVEL Nº PISCADAS MODO
1 Intermitente Luz / sinaleira

Aceso Trava2
A função luz/trava é responsável pelo modo de acionamento da saída do borne L/T. 

Essa função possui 2 níveis.

Modo luz/sinaleira: ao acionar o automatizador para abrir, essa saída terá uma tensão de 5 Vdc e permanece até que o fim de 
curso de fechamento seja acionado. 

Caso o ciclo de funcionamento do automatizador seja interrompido, essa saída mantém 5 Vcc até o automatizador voltar ao seu 
ciclo de funcionamento normal, identificando os fins de curso normalmente.

Para ajustá-la feche o jumper LUZ/TR. e programe através dos botões (+) e (-), caso o led PROG fique aceso, significa que está 
no nível 2, e caso o led PROG pisque rapidamente de modo intermitente, significa que está no nível 1. Após ajustado, remova o 
jumper de programação, o led PROG piscará 3 vezes confirmando e salvando o novo nível.

Modo trava: essa saída terá uma tensão de 5 Vdc por 5 segundos durante o ciclo de abertura e quando o portão realiza o seu 
fechamento, a saída volta a ter 5 Vdc 5 segundos antes da chegada ao fim de curso de fechamento.

Padrão de fábrica: Nível 1.

A função força é responsável pelo torque do motor durante o percurso. 
Essa função possui 6 níveis.
Padrão de fábrica: Nível 6.
Para ajustá-la feche o jumper FORÇA e programe através dos botões (+) e (-), caso o led PROG fique aceso, significa que o nível 

está no máximo, caso o led PROG pisque rapidamente de modo intermitente, significa que o nível está no mínimo. Após ajustado, 
remova o jumper de programação, o led PROG piscará 3 vezes confirmando e salvando o novo nível.

NÍVEL Nº PISCADAS TORQUE
1 Intermitente 15% do nominal

1
2
3
4

Aceso

40% do nominal
55% do nominal
70% do nominal
85% do nominal

100% do nominal

2
3
4
5
6

Essa função possui 11 níveis.

Para ajustá-la feche o jumper PAUSA e programe através dos botões (+) e (-), caso o led PROG fique aceso, significa que o nível 
está no máximo, caso o led PROG pisque rapidamente de modo intermitente, significa que o nível está no mínimo. Após ajustado, 
remova o jumper de programação, o led PROG piscará 3 vezes confirmando e salvando o novo nível.

A função pausa é responsável pelo tempo em que o portão permanece aberto antes de efetuar o fechamento automático após 
encontrar o fim de curso de abertura.

Padrão de fábrica: Nível 1.

NÍVEL Nº PISCADAS TEMPO
1 Intermitente Desabilitado

1
2

10 segundos
20 segundos

2
3

..
.

9 90 segundos10
Aceso 100 segundos11

..
.

..
.


