
menu

menu

menu

menu

menu

menu

menu

menu

menu

menu

menu

menu

menu

menu

menu

menu

menu

menu

menu

menu

Principais características

Conexões

Instalação - Diagrama de ligação

Controle Remoto (TX):

 Gravando controle na memória 

 Apagando todos os controles da memória  

Ajustes:

 Auto-Programação: Percurso, Velocidade e Rampas

 Rampa, Velocidade e Intensidade - O que são?

 Velocidade do Motor

 Rampa de Partida

 Rampa de Chegada

 Intensidade (Velocidade de Chegada)

 Pausa - Ligando o Fechamento Automático

 Pausa - Desligando Fechamento Automático

Botoeira independentes ou unificadas

Função Basculante

Função Condomínio

Função <--> (opção nas centrais para a região sul do país)

Inter-travamento de centrais MKN

Led’s: Sinalização de status e erros

Instalando Trava, Sinaleira etc
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• Para motor monofásico ou trifásico de até 1cv em 127V/220V
•  Fonte chaveada auto-volt (90-240V  /  50-60Hz)
• Ajustes auto-programável
•  Ajustes manuais para:
   - Velocidade
   - Rampa de Partida
    - Rampa de chegada
   - Intensidade (Velocidade de chegada)
•  Velocidade máxima de até 150Hz (motor 2,5x mais rápido)
•  Saída de tensão auxiliar em 12V até 400mA 
• Modo Condomínio
•  Inter-travamento entre centrais MKN (função clausura)
• Receptor 433,92 MHz multicódigos: Code-Learning e Rolling-Code
• Grava até 2.048 controles com até 3 botões por controle
•  Conector para Opcional 8 Funções (8F): Trava, Luz, Sinaleira etc

Clique no menu ou role a página

CONEXÕES DA CENTRAL:

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

INSTALANDO A CENTRAL:

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO:

CONECTORES KRE (BORNES):
REDE:  Rede elétrica 127V / 220V
CM (U):  Fio comum do motor
AB (V) e FC (W): Demais fios do motor
VCC: Saída de tensão auxiliar (12V x 400mA)
FOT:  Entrada de fotocélula para ação de antiesmagamento (opcional)
FCA:  Entrada do sensor de ABERTURA
FCF: Entrada do sensor de FECHAMENTO
BOT.F:  Botoeira externa para comando de FECHAMENTO (opcional)
BOT.A:  Botoeira externa para comando de ABERTURA (opcional)
GND: Tensão negativa (comum dos sensores)

CONECTORES FLAT:
• FIM-DE-CURSO: Sensores de fim de 
curso
• INTER-TRAV.: Intertravamento entre 
centrais MKN (opcional)
• OPC.8F/TRV: Opcional  8F (8 Funções) 
ou módulo rele para trava (opcional)
RX EXT.: Rádio receptor externo  (opcional)

W40i
INVERSORA

 1°- Faça as ligações necessárias conforme imagem abaixo
 2°- Ligue a central e dê um comando. OBRIGATORIAMENTE, no 
primeiro comando o portão deve ABRIR, caso não, inverta os fios do 
motor nos bornes AB(V) e FC(W) .
 3°- Siga os próximos tópicos desse manual.

APAGANDO TODOS CONTROLES REMOTOS:

GRAVANDO CONTROLES:

AUTO-PROGRAMAÇÃO (PERCURSO, VELOCIDADE E RAMPAS)

Cores de fios de motores MONOFÁSICOS:

CAPACITOR

MOTORMOTORMOTOR
TRI / MONOTRI / MONOTRI / MONO

REDE ELÉTRICA
(127V / 220V)

FUNÇÃO
CONDOMINIO

SINALIZA SE O PORTÃO
É BASCULANTE

AJUSTES DE
CONFIGURAÇÕES

BOTÃO PARA GRAVAR
CONTROLES (TX)

UNIFICA AS BOTOEIRAS:
ABRE/PARA/FECHA

  BOTOEIRA F.  = FECHA
BOTOEIRA A. = ABRE

  SINALIZA OS SENSORES
DE FIM-DE-CURSO.
FCA = ABERTURA

FCF = FECHAMENTO

LED SINALIZAR
STATUS

LED PARA SINALIZAR
ERROS

CONEXÃO DE
INTERTRAVAMENTO

RÁDIO RECEPTOR
EXTERNO (opcional)

OPCIONAL 8 FUNÇÕES
/ TRAVA

CUIDADO, ALTA 
TENSÃO NA CENTRAL

FUSIVEL DE
PROTEÇÃO

SENSOR
FIM DE CURSO

Ligue o sensor de 3 ou 5 vias no 
conector, ou use os bornes 

FCA (abertura), FCF (fechamento) 
e GND (Comum)

SENSOR
INFRAVERMELHO

(Fotocélula / Barreira)
(opcional)

IMPORTANTE: Esta ação apaga TODOS os controles da central.

Deixe o jumper CONFIGURA na
posição em OFF/TX

Deixe o jumper CONFIGURA na
posição em OFF/TX

Exemplo: Opcional 8F comandando sinaleira:

Ligação de módulo rele convencional: Acionamento de trava

MANTENHA pressione o botão 
GRAVA TX da central

Pressione lentamente por 
2 vezes o botão GRAVA TX da central

CONTINUE MANTENDO 
pressionado o botão PROG até 
o LED STATUS da central 
piscar 3 vezes.

Observe o LED STATUS:

Acione algum controle remoto e o 
LED STATUS da central se acenderá.
Obs.: O controle não precisa
estar cadastrado na central.

MANTENHA acionado 
o botão do controle a 
ser gravado na central

1°

1°

2°

3°

4°

4°

3°

2°
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GRAVA TX

GRAVA TX

GRAVA TX

pressione 2x

resposta 
por piscadas
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 A Inversora W40i grava até 2.048 controles em 433,92MHz no sistema 
Code-Learning e Rolling-Code. E, pode ser gravado até 3 botões do 
mesmo controle sem ocupar novo espaço na memória.

 3 piscadas:  Gravado com sucesso
 2 piscadas:  Adicionado botão no controle já gravado
 1 piscada:    Controle e botão já gravado
 1 piscada longa:  Memória cheia

          Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os 
demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

Faça a auto-programação com o portão devidamente 
instalado e ligado ao motor.

NUNCA ajude o motor a se movimentar. A própria central 
identificará a falha e se ajustará até obter o melhor resultado.

Em auto-programação a central encontra a maior velocidade 
aceitada pelo motor, sem sofrer com ação de arraste. Lembre-

se que para se ter velocidade é preciso converte-la da força, 
portanto, haverá motores que atingiram grandes velocidade e 

outros não. Observe se o motor a ser instalado terá força 
sobrando para ser convertido em velocidade.

MOTOR TRIFÁSICO: 
Precisa ser padrão triângulo 220V. Este motor não tem 

seqüência de ligação dos fios: CM, AB e FC

MOTOR MONOFÁSICO:
É OBRIGATÓRIO ligar o comum do motor no borne CM. 

Consulte a tabela acima e identifique o comum do motor.

 A central executa programação automática de 
percurso e também encontra a melhor velocidade 
e rampas de acordo com o motor e portão. 
 Para isto, coloque o jumper CONFIGURA em 
AUTO-PROG. O portão irá abrir e fechar por 
algumas vezes em velocidades diferentes, 
programando assim o tempo de percurso, a 
melhor velocidade e rampas para o portão em 
instalação. 
 Realizado isto, a central já está instala e funcionando corretamente. Os 
demais ajustes são opcionais.

Conheça mais produtos: www.mkn.com.brÉ SIMPLES... É MKN...

INSTALANDO OPCIONAL 8F DA MKN

INSTALANDO MODULO RELE

LED

*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE ***
NÃO use capacitor no motor, o uso desse componente 
promoverá a queima da central e a perda da garantia.

*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE ***
NÃO use capacitor no motor, o uso desse componente 
promoverá a queima da central e a perda da garantia.

LED
pisca 3x

*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE ***
Após o ajuste, coloque o jumper CONFIGURA na posição 

OFF/TX para que a central salve a informação.

*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE ***
Após o ajuste, coloque o jumper CONFIGURA na posição 

OFF/TX para que a central salve a informação.

*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE ***
Após o ajuste, coloque o jumper CONFIGURA na posição 

OFF/TX para que a central salve a informação.

*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE ***
Após o ajuste, coloque o jumper CONFIGURA na posição 

OFF/TX para que a central salve a informação.

Durante o ajuste, se o LED STATUS permanecer aceso, 
é porque o ajuste chegou ao valor MÍNIMO ou MÁXIMO.

Respeite as características da instalação: Em portão muito 
grande e pesado, faça preferência de uma rampa mais suave 

para evitar danos.

Respeite as característica da instalação: Em portão muito 
grande e pesado, faça preferência de uma rampa mais suave 

para evitar danos.

LEMBRE-SE: 
Quanto maior a velocidade = menor é a força do motor.

 No modo CONDOMÍNIO a central executa funções 
exclusivas : 
 1°. Ao receber comando (Controle ou Botoeira) a 
central SEMPRE fará o portão abrir.
 2°. Cada vez que algum veículo passar pelo sensor de 
fotocélula ou sensor de massa ligado ao borne FOT, a 
central reiniciará o seu tempo de PAUSA (fechamento 
automático) e ao final fechará o portão. 
IMPORTANTE: Se não houver tempo de PAUSA ajustado, o portão fechará 
imediatamente após o veículo passar pelo sensor.

 A função < - - > existe apenas nas centrais que 
são fornecidas aos estados do sul do Brasil. 
 O jumper < - - > está localizado ao lado do 
processado e próximo aos LEDs de fim-de-
curso. 
 Esta função serve para ativar a reversão do 
portão.  Ou seja, se o portão estiver em 
movimento e a central receber novo comando, 
o portão irá parar e reverter o seu sentido de movimento: Se estava 
fechando, para e, retorna abrindo. Se estava abrindo, para e, retorna 
fechando.

 O jumper BASCULANTE serve para indicar o uso da 
central em portão basculante. O funcionamento consiste 
em acrescentar um recuo no sentido de fechamento, 
fazendo com que o portão desacelere e fique em baixa 
velocidade alguns segundos antes do fim de curso (aí está 
o recuo), com isso, evitando as batidas devido ao angulo 
do braço de acionamento desse tipo de portão.

 A função Inter-Travamento entre centrais serve para que 
enquanto um portão estiver em uso (em movimento ou 
aberto) outros portões sejam impedidos de abrir. Ou seja, 
apenas 1 portão pode ser aberto por vez.
  Para usar essa função, basta ligar 2 fios do conector INTER-
TRAV. e liga-los no mesmo conector INTER-TRAV. das demais centrais 
MKN respeitando o sinal de polarização “ + ”. Não é necessário nenhum 
tipo de circuito, apenas 2 fios.
 Pode ser intertravado até 10 centrais simultaneamente, basta fazer a 
ligação dos fios INTER-TRAV. em paralelo entre todas as centrais MKN. 

 A Inversora W40i faz uso de LED’s para passar 
informações importantes, erros e status:

• LED ALTA-TENSÃO: Sinaliza que a placa está carregada 
com alta tensão e há grande risco de choque.

• LED FCF : Indica que o sensor de fechamento está acionado 
= portão totalmente fechado

• LED FCA : Indica que o sensor de abertura está acionado = portão 
totalmente aberto

• LED STATUS: Indica o estado atual da central:
  1 pisca por segundo = Stand-by, aguardando comando
  2 piscadas por segundo = Stand-by e com fechamento automático
  As demais sinalização desse LED é informado conforme os modos de 
programação e ajustes.

• LED ERRO: Indica até 4 tipos de erros: 
 - Aceso: Excesso de temperatura na parte de potência (acima de 95°C)
 - Piscando: Ultrapassou o limite de corrente para o motor (ou curto)
 -  e  piscando juntos e rápidos: Falha de LED LED ERRO  STATUS
comunicação entre os 2 chips da central.
 -  aceso e  sem ação (sem o piscar do stand-by): Led LED ERRO  STATUS
Indica que a tensão do capacitor grande do circuito não atingiu o valor 
seguro para o seu funcionamento. Esse problema ocorre logo ao ligar a 
central na rede elétrica. Verifique se a tensão da tomada está correta. 
OBS.: Em rede 127V essa ação pode demora até 7 segundo para 
normalizar e a central passar a funcionar normalmente.

 A  centra l  possui  botoeira  para  comando 
independentes, Isto significa que através de botoeira 
exclusiva é possível SOMENTE FECHAR ou SOMENTE 
ABRIR o portão .
 BOT-A:  Botoeira para SOMENTE ABRE
 BOT-F:  Botoeira para SOMENTE FECHA
 Se desejar ter botoeira convencional, a do tipo
abre-para-fecha, é preciso colocar o jumper UNIFICA BOTs e em SIM ligar 
apenas 1 botoeira em BOT-F ou em BOT-A

FUNÇÃO CONDOMINIO:

FUNÇÃO   < - - >:

FUNÇÃO BASCULANTE

INTER-TRAVAMENTO:

LED’s: SINALIZAÇÃO DE STATUS E ERROS

BOTOEIRAS INDEPENDENTES OU UNIFICADOS

ACIONANDO TRAVA, LUZ, SINALEIRA etc

OPC.8F

TRAVA

+

 A Inversora W40i possui o conector OPC.8F o qual pode 
ser usado 2 tipos de opcionais:

1. Módulo Opcional 8F (8 funções) da MKN, que como o 
próprio nome diz, comanda até 8 funções diferentes: 
Sinaleira, Semáforo, Trava, Alarme, Luz de Garagem ...
  O Opcional 8F pode ser usado quantos desejar, basta liga-los em  
“cascata”, ou seja, um após o outro. Com isso, é possível comandar mais 
de uma função, como por exemplo; trava e luz de garagem.

2. Módulo CLG Mixx MKN, ou qualquer outro módulo auxiliar de rele. 
Basta conecta-lo usando apenas 3 vias no conector OPC.8F da central 
(conforme o negrito na central) para usa-lo somente como TRAVA. 
   Este módulo só pode ser usado apenas 1 por central.
  Para mais informações, consulte o nosso site: www.mkn.com.br
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REDE
ELÉTRICA

REDE
ELÉTRICA

TRAVA

Menu de
8 funções

Extensão para
ligação de mais

módulo 8F

NA
CM

Mais informações consulte o manual do Opcional 8F em nosso site: mkn.com.br

Mais informações consulte o manual do CLG Mixx em nosso site: mkn.com.br

CM

NA

Conectar com o
fio vermelho para

o sinal de + na central

Conecte na central
usando apenas os 

3 pinos do conector.
Fio vermelho para

o sinal de + na central.

INTER-TRAV.

RX EXTERNOOPC.8F

TRV

FIM-DE-CURSO

FCA FCF

central “a” central “b”

Coloque o jumper CONFIGURA na
posição VELOCIDADE

Coloque o jumper CONFIGURA na
posição RAMPA PARTIDA

Coloque o jumper CONFIGURA na
posição RAMPA CHEGADA

Coloque o jumper CONFIGURA na
posição RAMPA INTENSID.

Ao fim, coloque o jumper CONFIGURA
de volta a posição OFF/TX

Ao fim, coloque o jumper CONFIGURA
de volta a posição OFF/TX

Ao fim, coloque o jumper CONFIGURA
de volta a posição OFF/TX

Ao fim, coloque o jumper CONFIGURA
de volta a posição OFF/TX

Use os botões (+) e (-) para 
aumentar ou diminuir em 10Hz
a velocidade do motor.
Obs.: Esse ajuste pode ser feito
com o motor em funcionamento.

Use os botões (+) e (-) para 
aumentar ou diminuir o 
tempo de rampa
Obs.: Esse ajuste pode ser feito
com o motor em funcionamento.

Use os botões (+) e (-) para 
aumentar ou diminuir o 
tempo da rampa
Obs.: Esse ajuste pode ser feito
com o motor em funcionamento.

Use os botões (+) e (-) para 
aumentar ou diminuir a
velocidade de chegada
Obs.: Esse ajuste pode ser feito
com o motor em funcionamento.

1°

1°

1°

1°

3°

3°

3°

3°

2°

2°

2°

2°

JU
M

P
E

R

JU
M

P
E

R

JU
M

P
E

R

JU
M

P
E

R

JU
M

P
E

R

JU
M

P
E

R

JU
M

P
E

R

JU
M

P
E

R

 O ajuste da velocidade é de 30Hz (metade da velocidade nominal do 
motor) até 150Hz (2,5x vezes mais rápido) e esse ajuste é feito de 10 em 
10Hz.

RAMPA DE PARTIDA:
É o tempo que leva para o portão sair da posição estática (totalmente 
parado) e ACELERAR até atingir a velocidade de cruzeiro.

VELOCIDADE:
É a velocidade mantida durante o trajeto do portão.

RAMPA DE CHEGADA:
É o tempo que leva para o portão DESACELERAR (frenar) e se manter em 
baixa velocidade até concluir o percurso.

INTENSIDADE (VELOCIDADE DE CHEGADA):
É a velocidade escolhida para o portão continuar seu movimento lento até 
encontrar o sensor de fim-de-curso.

 A Rampa de Partida é o tempo que leva para o portão sair da posição 
estática (totalmente parado) e ACELERAR até atingir a velocidade de 
cruzeiro.
 Quanto menor o valor ajustado, menor é o tempo de rampa, ou seja, 
mais rápido o portão atingirá a velocidade de cruzeiro.

 A Rampa de Chegada é o tempo que leva para o portão DESACELERAR 
(frenar) e ficar em baixa  velocidade até concluir o percurso.
 Quanto menor o valor ajustado, menor é a rampa, ou seja, mais rápido o 
portão atingirá a velocidade de parada.

 A Intensidade é a velocidade escolhida para o portão continuar seu 
movimento lento até encontrar o sensor de fim-de-curso.
 O ajuste é de 20Hz até 60Hz.

VELOCIDADE DO MOTOR

RAMPAS, VELOCIDADE E INTENSIDADE - O QUE SÃO

RAMPA DE PARTIDA

RAMPA DE CHEGADA

INTENSIDADE (VELOCIDADE DE CHEGADA)

AJUSTANDO A VELOCIDADE:

AJUSTANDO A RAMPA DE PARTIDA:

AJUSTANDO A RAMPA DE CHEGADA:

AJUSTANDO A INTENSIDADE (VELOCIDADE DE CHEGADA):

-10Hz 

- tempo 

- tempo 

-10Hz 

(rampa curta)

(rampa curta)

(rampa longa)

(rampa longa)

+10Hz

+ tempo

+ tempo

+10Hz

Coloque o jumper CONFIGURA na
posição PAUSA

Coloque o jumper CONFIGURA na
posição PAUSA

Ao fim, coloque o jumper CONFIGURA
de volta a posição OFF/TX

Ao fim, coloque o jumper CONFIGURA
de volta a posição OFF

Use os botões (+) e (-) para 
aumentar ou diminuir em
2 segundos o tempo

Mantenha pressionado por alguns
segundos o botão (-) até o 
LED STATUS ficar aceso constante

1°

1°

3°

3°

2°

2°

*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE ***
Após o ajuste, coloque o jumper CONFIGURA na posição 

OFF/TX para que a central salve a informação.

Durante o ajuste, se o LED  STATUS permanecer aceso, 
é porque o ajuste chegou ao valor MÍNIMO ou MÁXIMO.

Durante o ajuste, se o LED  STATUS permanecer aceso, 
é porque o ajuste chegou ao valor MÍNIMO ou MÁXIMO.

Durante o ajuste, se o LED  STATUS permanecer aceso, 
é porque o ajuste chegou ao valor MÍNIMO ou MÁXIMO.

Durante o ajuste, se o LED  STATUS permanecer aceso, 
é porque o ajuste chegou ao valor MÍNIMO ou MÁXIMO.

 A Pausa (fechamento automático) tem ajuste de 0 (DESLIGADO) até 2 
minutos. Para ajusta-lo, siga os próximos passos:

PAUSA (FECHAMENTO AUTOMÁTICO):

LIGANDO O FECHAMENTO AUTOMÁTICO:

DESLIGANDO O FECHAMENTO AUTOMÁTICO:

      Com CONFIGURA em OFF  observe o LED STATUS:
 1 piscada por segundo    =  automático DESLIGADO
 2 piscadas por segundo  =  automático LIGADO

     A função BASCULANTE só acontece no fechamento do portão. 
Se ao ativar essa opção o portão continuar batendo ao fechar e, 
aumentar o tempo de desaceleração na abertura, é porque o 
sentido de rotação do motor está invertido, para corrigir isso, 
faça a inversão dos fios do motor nos bornes AB e FC e, também 
inverta os fim-de-curso FCA e FCF.

     Com a função <- -> ativado não é possível parar o portão entre-
aberto. O portão só irá parar quando encontrar algum sensor de 
fim de curso, ou seja, somente quando ficar totalmente aberto 
ou totalmente fechado.

Status via LED
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