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Termo de garantia
A Motoppar Ind. e Com. de Automatizadores Ltda., localizada na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, nº 3526, 
Distrito Industrial, Garça/SP, CEP 17.400-000, CNPJ 52.605.821/0001-55, IE 315.011.558.113 garante este aparelho 
contra defeitos de projetos, fabricação e  montagem que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se 
destina pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data da aquisição. Para tornar viável e exigível a garantia, devem 
ser  observadas as orientações de instalação. Havendo exigência legal, deve ser contratada uma pessoa habilitada 
e com capacitação técnica para o ato da instalação do produto, com o respectivo recolhimento da Anotação de 
Responsabilidade Técnica.
Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da MOTOPPAR fi ca restrita ao conserto ou substituição 
do aparelho de sua fabricação, não incluindo os custos de retirada e reinstalação, bem como o transporte até a sede 
da fabricante.
Por conseqüência da credibilidade e da confi ança depositada nos produtos PPA, acrescemos ao prazo acima mais 275 
dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contado da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor 
através do comprovante de compra. No tempo adicional de 275 dias, serão cobrados as visitas e os transportes para 
eventuais consertos dos produtos. Nas localidades onde existam serviços autorizados, as despesas de transporte do 
aparelho e/ou técnico também correm por conta do proprietário consumidor. 
A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia.
Esta garantia perderá o seu efeito se o produto:
- sofrer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza, tais como, raios, inundações, desabamentos, fogo, 
etc;
- for instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação 
expostas no manual;
- for atingido por descargas elétricas que afetem o seu funcionamento;
- não for empregado ao fi m que se destina;
- não for utilizado em condições normais, ou danifi cados por vandalismo;
- sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto, ou outros aparelhos periféricos de 
outros fabricantes que tornem o produto inoperante;
- interrupção de uso, que  torne o equipamento obsoleto ou desatualizado acarretando assim problemas de 
funcionamento;
- desatenção da data de validade e manutenção do funcionamento das baterias.

Recomendações:
Recomendamos a instalação pelo serviço técnico autorizado.
A instalação  por outrem implicará em exclusão da garantia em decorrência de defeitos causados pela instalação 
inadequada.
Somente técnico autorizado da PPA está habilitado a abrir, remover, substituir peças ou componentes, bem como 
reparar os defeitos cobertos pela garantia, sendo que, a não observação deste e qualquer utilização de peças não 
originais constatadas no uso, acarretará a renúncia deste termo por parte do consumidor.
Se houver  corte  no fornecimento de energia elétrica, ou qualquer causa que eventualmente afetem o bom e 
prático funcionamento dos aparelhos, isso  isentará qualquer responsabilidade do fabricante, assim, recomendamos 
especial atenção quanto ao fornecimento desses serviços.
Caso o produto apresente defeito, procure o Serviço Técnico Autorizado.

Comprador: ____________________________________________________________________________________

Endereço: ______________________________________________________________________________________

Cidade: ________________________________________________________________________________________

Bairro: _____________________________________________________________ CEP: ________________________

Revendedor: ___________________________________________________ Fone: ____________________________

Data da venda: _____________________________ ID: ___________________________________________________
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Parabéns pela sua escolha
Desenvolvida para dar mais segurança, agilidade e controlar de forma efi caz a entrada 
e a saída de veículos, a cancela Barrier representa a solução ideal para locais como: 
aeroportos, rodoviárias, supermercados, shoppings, universidades, hotéis, entre outros 
estabelecimentos comerciais e públicos, que necessitam de um maior controle nos seus 
estacionamentos.
Para obter o melhor desempenho do equipamento e compreender seu funcionamento, 
é fundamental que você siga corretamente as instruções deste Manual. A PPA coloca-se 
à sua inteira disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, bem como para receber suas 
críticas e sugestões sobre nossos produtos.

Características
- Sistema de escamoteamento para destravamento manual.
- Sistema de comando por Central Inversora, que garante velocidade controlada e diferente 
para diversos pontos do curso de abertura e fechamento.
- Stop mecânico com regulagem de altura.
- Acionamento do sistema através de motorredutor, polias e correias.
- Barreira de alumínio com 2 mm de diâmetro com 2,5 a 6 m de comprimento.
- Pintura eletrostática.
- Tratamento anti-corrosivo do gabinete de aço galvanizado.
- Alimentação em 220 Vac em 50 Hz ou 60 Hz
- Sistema fi m de curso com encoder (Reed Digital), sem contato mecânico, no qual garante 
a vida útil e a precisão do sistema.
- Velocidades de abertura e fechamento com ajustes independentes.
- Freio eletrõnico
- Pode ser instalada com diversos acessórios: Sinaleira, fotocélula, etc.

Especifi cações técnicas

Modelo Comprimento
da barreira

Ciclos /
hora

Tempo de
abertura

Tempo de
fechamento

Potência 
do motor Tensão

Linear

2,5 a 4 m 450 0,7 seg. 1,5 seg. 1HP 220Vac

4,5 a 5 m 350 1,5 seg. 2,5 seg. 1HP 220Vac

5,5 a 6 m 280 3 seg. 4 seg. 1HP 220Vac

Articulada 
(barreira redonda) 2,5 a 4 m 400 1,5 seg. 2,5 seg. 1HP 220Vac

Articulada (barreira 
retangular)

4,5 m 200 3 seg. 4 seg. 1HP 220Vac

5 a 6 m 100 3 seg. 4 seg. 1HP 220Vac
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Dimensões da cancela Barrier

Fixação da cancela
A instalação da cancela Barrier deve ser feita em uma superfície plana. Se não houver no 
local uma superfície com essa condição, será necessário a construção de uma base plana 
de concreto para a instalação / fi xação da cancela, que deve ser fi xada com 4 parabolts 
3/8“ x 2 ¾“. 

Fixação da barreira 
Barreira simples 

1. Encaixe a barreira de alumínio redonda no local indicado (veja a fi gura a seguir).
2. Com 1 parafuso sextavado M12 x 80 mm e 1 porca Parlock M12, faça a fi xação da barreira 
na cancela.
3. Para a barreira retangular serão necessários 2 parafusos M12 x 110 mm e 2 porcas Parlock 
para a fi xação no braço.

Barreira articulada

Siga os mesmos procedimentos da barreira linear, fi xando em seguida o pino articulador na 
bucha localizada na parte de trás da cancela.
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Regulagem da cancela
Verifi cação da correia

Devemos verifi car se a correia encontra-se bem esticada e pronta para o funcionamento. 
Isso é feito exercendo uma pressão regular com o dedo polegar sob a correia. Se ela não se 
curvar é porque está bem esticada.
Se for necessário fazer a regulagem, use uma chave fi xa de 17 mm. pressionando a correia 
para baixo através do esticador da correia. 

Como fazer o balanceamento da barreira

1. Retire a correia do motorredutor.
2. Verifi que se a barreira encontra-se na posição de mais ou menos 45º. Caso isso não 
ocorra, a regulagem será feita através do esticador da mola, soltando-o ou apertando-o. 
3. Feito isso, a cancela está pronta para o funcionamento.

Funcionamento
A operação da cancela é feita por uma central de comando microcontrolada, sendo que 
o acionamento desse sistema pode ser realizado via controle remoto ou qualquer outro 
dispositivo que forneça um contato NA (Normalmente Aberto), tal como uma botoeira.
A central de comando contém um inversor de freqüência, cuja função é acionar o motor de 
indução trifásico a partir de uma rede AC monofásica, e um controlador lógico para realizar 
as operações com o inversor. Tudo isso numa única placa de circuito impresso (PCI).
A posição da barreira é monitorada por um Encoder.  

Encoder (Reed Digital)
Também chamado de Sistema Transdutor de Posicionamento Angular em Sinal Digital 
é usado para controlar e monitorar com precisão o movimento de motorredutores. 
Portanto há a possibilidade de se gravar na memória determinadas posições da cancela e 
daí possibilitar à central automatizadora controlar a abertura e o fechamento. Isso é feito 
por meio de sensores que informam o sentido de deslocamento e a posição da barreira 
durante a operação.
Portanto é um dispositivo responsável pela leitura, memorização e precisão do percurso 
de uma barreira.
Com o sistema desenvolvido pela PPA, há uma vantagem em relação aos demais, que é a 
de não perder as posições memorizadas.

Central de comando Trifl ex
Alimente a central conforme a voltagem do equipamento. Para obter o correto 
funcionamento e programação da central da cancela, consulte o respectivo manual da 
central que acompanha o produto ou está disponível para download no site da PPA.


