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Automação e Sistemas Ltda.

RÁDIO CONTROLE

TG25-10D e TG25-6D

Instruções de Operação
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Atenção
Evitar desmontar o equipamento por
pessoas não autorizadas.
Uma vez terminada de operação com o
rádio, desligue-o girando a chave verde do
transmissor para a posição OFF,
retirando-a se necessário;
A Ponte Rolante deverá possuir
contator geral e chave de potência
geral, limitador de subida e
sobrecarga e outros dispositivos de
segurança.

Procedimentos de
emergência
Em caso de emergência, siga os passos
descritos abaixo e solicite
imediatamente seu distribuidor para
assistência técnica.
1. Pressionar o Botão VERMELHO de
Emergência ou Girar a Chave Verde do
transmissor para a posição OFF e retirá-la.
2. Desconectar a alimentação principal
do receptor pelo disjuntor de
alimentação.

Instruções gerais de funcionamento.
Conecte a alimentação principal da
ponte e do rádio receptor.
Coloque 04 (quatro) baterias tamanho
AA no transmissor.
Coloque a chave verde e gire para a posição
ON;
Siga o procedimento programado de
partida do rádio, pressionando o
botão LIGA, para ativar e selar o relé
principal do receptor;
Opere normalmente o rádio seguindo os
ajustes de funções predeterminadas.
Depois de operar, proceda do
seguinte modo: (1) Gire a chave
verde para a posição OFF e retire-a
(2) Guarde o transmissor e desenergize
a ponte rolante caso necessário.

Precaução (1):
Para evitar qualquer possibilidade de
interferência, o receptor deve ser instalado a
pelo menos a 3 metros de motores, inversores de
freqüência e cabos de potência.

Precaução (2):
O receptor deverá ser instalado obedecendo
o diagrama de ligações de cabos indicado na
tampa do receptor e segundo tabela anexa.
Não é correto montar o equipamento dentro
do quadro elétrico. Neste caso, solicitar ao
distribuidor uma extensão para a antena do
receptor.

Av. Salgado Filho, 1571 – Centro – Guarulhos – SP CEP 07115-000 Tel - (11) 2463-9470
vendas@tongsis.com.br - www.tongsis.com.br
2

3

Automação e Sistemas Ltda.
•

PROCEDIMENTO PARA TROCAR
AS BATERIAS/PILHAS
Quando as baterias/pilhas estão esgotadas o
transmissor deixará de funcionar e desligará
junto com o receptor. Antes, porém, o LED
do transmissor piscará rapidamente em amarelo
avisando carga baixa para em seguida piscar em
vermelho, desligando-o. Nesta situação, deve-se
terminar a tarefa e trocar as baterias por outras
novas seguindo o procedimento descrito ao
lado:

•
•
•
•

Abrir a tampa do compartimento
das baterias e substituí-las por outro
par (novas ou recarregadas);
Pressionar qualquer botão por
2 segundos;
Manter o botão Vermelho pressionado.
Fechar a Tampa do compartimento;
Ligar e testar o funcionamento do rádio.

NOTA: Recomendamos utilizar baterias
alcalinas de boa qualidade para
aumentar a autonomia do equipamento.

Conjunto do modelo TG25
Ao adquirir o Conjunto do modelo TG-25 o Usuário receberá o sistema composto de:

(1) Um Transmissor

(1) Um Receptor

OU
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Descritivo do Transmissor TG25

Botão de
Emergência

Antena

Chave Rotativa
LED Indicador

Botões de
Movimentos

Botão de Partida
Botão de Sirene

Tampa do
Compartimento
de Baterias
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Descritivo do Receptor TG25

Antena

Led Indicador
de Receptor
Ligado

Diagrama de
Ligações
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Operação
1.
2.
3.

Instalar quatro baterias tamanho AA no Transmissor assegurando a direção correta
"+" e "-".
Coloque a Chave Rotativa no local designado na posição "OFF" e então gire a chave
no sentido horário para posição "ON".
Pressione o botão "Start" ou "Liga" para Ligar o Rádio.

Nota:
4.
5.

Se o procedimento acima falhar, o LED indicador to Transmissor
piscará rapidamente na cor vermelha.
Operar normalmente de acordo com as funções ajustadas.
Após o termino da operação, proceder da seguinte forma para desligar:
a) Pressione o Botão de Emergência (EMS) tipo Cogumelo;
b) Gire a Chave de Partida para a posição "OFF";
c) Remova a chave;
d) Remova as baterias se o equipamento tiver que ficar muito tempo for a de
operação.

Notas:
1. O LED indicador do Transmissor tem 3 cores para indicar a carga das baterias:
"VERDE": Há energia suficiente;
"AMARELO": A Energia está reduzida. A operação deverá ser interrompida
imediatamente (por exemplo: baixar a carga no solo) para substituir as baterias.
"VERMELHO": Energia Insuficiente. O Transmissor emitirá um sinal de
emergência para desligar o Receptor (o operador deve evitar essa situação de modo a
garantir uma operação segura). Substituir as baterias por outras 4 novas
ou recarregadas.
2. Girar a Chave Rotativa para a posição "OFF" não significa desligar o Receptor.
Desligará apenas o Transmissor para preservar a energia das baterias.
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Recomendações para Inspeção e Diagnóstico de Falhas
Inspeção
Diariamente a inspeção garantirá uma operação segura. A inspeção deverá incluir a
funcionalidade do Botão de emergência e outras funções de segurança que estiverem
designadas. Se houver qualquer dúvida, a operação deverá ser interrompida
imediatamente e o problema deve ser solucionado antes de retomar a operação.

Diagnóstico de Falhas
O Rádio TG25 é equipado com sistema de diagnóstico e detecção de falhas. Durante a partida
o sistema de detecção indicará a falha mediante sinais para que o operador possa entender e
notificar ao pessoal de manutenção.
Detecção de falhas no Transmissor
Se o LED indicador do Transmissor piscar em VERMELHO, então uma das seguintes
causas gerou a falha:
1. Algum botão está danificado ou travado;
2. O Botão de emergência não foi liberado;
3. Falha no correto procedimento de ligar.
Detecção de falhas no Receptor
Tipos de falhas e Indicações no LED indicador estão listados abaixo:
NOTA: estes LEDs estão dentro do Receptor.
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G1

R1

G2

R2

On
Pisca junto com o

On

Pisca junto com o

Tipo de Falha

Falha no processador MCU1 ou MCU2
Falha no Rele de parade (EMS)

LED R1

LED G1

Pisca Alternadamente com
O LED R1

Pisca alternadamente
com o LED G1

Falha na memória do Rele.

Piscando

Algum Rele de movimento está selado.

ON

Falha no Receptor para receber o sinal correto
e o modo passive de EMS ativado.

Parte Técnica do Manual
Características Gerais
1–1 Especificações Gerais

- Frequência de Operação------------------ Distância Hamming----------------------- Código I.D.--------------------------------- Faixa de Temperatura de trabalho-------- Espaço entre canais------------------------- Alcance Máximo---------------------------- Estrutura das caixas------------------------- Grau de Proteção---------------------------

: 433 ~ 435 MHz
:≧4
: 220 combinações, ajustadas na fábrica, nunca
repetidas.
: - 40°c ~ +85°c
: 25 KHz
:Até 100 Metros (opção para distâncias maiores)
: Fibra de Vidro e Plástico Reforçado
: IP 65

1–2 Especificações do Transmissor
- Abastecimento de Energia---------------- Potência RF ------------------------------- Tipo de Botão de Comando ------------- Dimensões --------------------------------- Peso -----------------------------------------

: Quatro (4) baterias de 1,5 volts tamanho AA
: < 10 mW
: Duplo estágio
: 186 x 61 x 51mm (C x L x A)
: 265g (incluindo baterias)

1–3 Especificações do Receptor
- Abastecimento de Energia---------------- Sensitividade------------------------------- Relés de Saída ----------------------------- Dimensões --------------------------------- Peso -----------------------------------------

: 48/110/ 220/380VCA (50/60Hz), ±20%
: −110dBm
: 5A/250VCA
: 200 x 162 x 107 mm (C x L x A)
: 1.220g (excluindo cabo)
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Instalação e Ajuste de Funções
Precauções durante a instalação
1.
2.
3.
4.
5.

Observar todas as precauções de segurança ao subir em Ponte Rolante;
Desligar a entrada principal de energia da Ponte Rolante antes de iniciar o trabalho de
instalação;
O Receptor deverá ser instalado em local seguro, acessível e bem fixado;
Antes da instalação, inspecionar os dispositivos de segurança da Ponte Rolante
assegurando que todos estão operando normalmente;
Assegurar-se que tem pleno conhecimento do Circuito Elétrico de Força e Comando
existentes na Ponte Rolante, bem como das funções programadas do Rádio Controle,
de modo a evitar conexões incorretas.

Instruções para o Transmissor
Instalar as baterias no Transmissor:
Inserir as quatro baterias na posição correta conforme indicado no compartimento
de baterias. Fechar o compartimento com a tampa aparafusando-a sem uso de ferramentas.

Instruções para o Receptor
Preparação para a Instalação:
1. Providencie todas as ferramentas necessárias;
2. Selecionar o local mais adequado para a montagem;
• Selecionar um lugar estável ou com pouca vibração;
• Selecionar um local onde você possa ver o Receptor do chão ou, pelo menos a antena;
• Selecionar um local distante de motores, relés, chaves magnéticas e cabos de potência;
• Mantenha-se longe de condutores ou dispositivos de alta voltagem;
• O receptor deve ficar, preferencialmente, a 3 metros longe de outros obstáculos.
3. Instalação do abastecimento de energia:
A energia de abastecimento do Receptor pode ser de 48 VCA 50/60 Hz, 110VCA,
50/60 Hz ou 220VCA, 50/60 Hz., ou ainda 380VCA, 50/60 Hz. Porém deve ser
configurada com antecedência na placa interna do Receptor. Após haver confirmado a
entrada de energia, o técnico deverá conectar a bobina de entrada do transformador para
o módulo de relés da placa.
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Sequência de Instalação:
1. Desligar a entrada de força principal da Ponte Rolante;
2. Furar a Chapa no local de montagem e instalar o Receptor. Os furos são com broca para
parafusos de 6 mm coxim anti-vibração;
3. Conectar o cabo de condutores ao circuito de controle de acordo com o diagrama de
ligações. Verifique que o Receptor dispõe do próprio diagrama na tampa.
Nota:
Inspecionar a assegura que todos os condutores esteja apropriadamente conectados ou
isolados.
4. Assegurar que o Cabo de Condutores não fique exposto a contato com qualquer
parte estrutural/mecânica da Ponte Rolante nem sofra desgaste devido a vibração da
Ponte Rolante.
Diagrama de Ligações do Receptor

Configuração da Tensão de Abastecimento do Receptor
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O modelo F25 dispõe de 4 opcões para tensão de abastecimento de energia do seu
transformador
(24V/42V/230VCC;
48V/110V/220VCA;
110V/220V/380VCA;
48V/220V/380VCA) que permite ao usuário escolher a tensão correta a ser utilizada na
instalação. Contudo, cabe ao usuário, ao adquirir o sistema, especificar qual grupo de
tensões deverá estar instalado no Receptor.

Alteração da Tensão de Entrada

Desconectar a alimentação do receptor;
Remover o plug do conector do transformador de sua posição original;
Recolocar o plug na nova posição;

Nota:

Os Usuários estão autorizados a selecionar diferentes tensões de acordo com o respectivo
requerimento. Entretanto, o transformador deverá ser substituído conforme o grupo
requerido.
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Modificação de Canal de Frequência e Paridade Remota

Nota: Antes da operação com o radio, o técnico deverá assegurar que a comunicação entre o
Transmissor e o Receptor está e em boa condição.

Modificação do Canal de Frequência (se necessário)

A modificação do canal de frequência permite que o Transmissor notifique o Receptor para
executar a modificação do canal de freqüência, remotamente, via rádio. Após o recebimento do
comando a partir do Transmissor, o Receptor procurará automaticamente e selecionará o
mais adequado e mais forte canal de freqüência. Ao mesmo tempo, o canal de frequência
selecionado pelo Receptor será enviado de volta ao Transmissor e substituirá o canal original
pelo selecionado. Os procedimentos a baixo devem ser executados:

1.
2.

3.
4.

5.

Aperte o Botão EMS Cogumelo Vermelho e gire a Chave Rotativa Verde para a posição
“OFF”;
Aperte o botão “LIGA” ou “START” e mantenha apertado, então gire a Chave Rotativa
Verde da posição “OFF” para a posição “ON” simultaneamente. Neste instante o LED do
Transmissor piscará na cor VERMELHO. AMARELO e VERDE alternadamente. Isto
indica que o Transmissor está no modo de Ajuste Remoto. Solte o botão “LIGA” ou
“START”
Aperte o botão “UP”. Neste momento o LED mudará e passará a piscar em AMARELO
rapidamente. Isto indica que a função de troca de canal está em execução.
Quando o LED passar a piscar em VERDE por 4 vezes e desligar significa que o
procedimento foi executado com sucesso. Se o LED passar a piscar em VERMELHO por
4 vezes, significa que o procedimento falhou e deve ser executado novamente desde
o ponto 1.
Após haver completado o procedimento, gire a Chave Rotativa Verde da posição “ON” para
a posição “OFF” e proceda com a rotina de início de operação do Rádio Controle Remoto.

Paridade Remota

A Paridade Remota permite ao Transmissor ativar a busca, pelo Receptor, para ser ajustado no
campo. Após a confirmação pelo Receptor de que os dados foram salvos no próprio
Receptor, incluindo as configurações de funções; Código ID e Canal de Frequência,
estes
dados serão descarregados “download” para o Transmissor via rádio. Desta maneira, o
trabalho e o risco de subir na Ponte Rolante para fazer a Paridade do Receptor com o
Transmissor ficará eliminada. Os procedimentos para executar são conforme abaixo:
1. Aperte o Botão Vermelho Cogumelo EMS e gire a Chave Verde para a posição “OFF”;
2. Aperte o botão “LIGA” ou “START” e mantenha apertado, então gire a Chave Rotativa
Verde da posição “OFF” para a posição “ON” simultaneamente. Neste instante o LED do
Transmissor piscará na cor VERMELHO, AMARELO e VERDE alternadamente. Isto
indica que o Transmissor está no modo de Ajuste Remoto. Solte o botão “LIGA”
ou “START”
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Aperte o botão “DOWN”. Neste momento o LED mudará e passará a piscar em VERDE
/ VERMELHO alternadamente. Isto indica que a função de Paridade Remota e
Busca
pelo Receptor no campo está em execução.
4. Quando o LED passar a piscar em VERDE quer dizer que o Transmissor encontrou um
Receptor pronto para ser emparelhado;
5. Neste instante o técnico deverá apertar o botão “LIGA” ou “START” para confirmar que o
Receptor é o que deve estar emparelhado com o Transmissor. O LED indicativo do
Receptor ligado acenderá e o alarme interno do Receptor apitará ao mesmo tempo.
6. Se o Receptor previsto não emparelhar com o Transmissor, então aperte o Botão
“DOWN” para encerrar o procedimento e reiniciar pelo passo 4 para
continuar procurando o próximo Receptor;
NOTA: O Transmissor eliminará a primeira opção e procurará por outro Receptor.
7. Se o Receptor é o que deveria ser emparelhado, então aperte o botão “UP” para continuar o
procedimento. Neste momento o LED do Transmissor mudará piscando na cor
AMARELA. Isto quer dizer que o Transmissor está baixando “downloading” os dados a
partir do Receptor emparelhado;
8. Quando o LED passar a piscar em VERDE apertar o Botão “UP” que o LED piscara em
verde por 4 vezes e desligará significando que o procedimento foi executado com
sucesso;
9. Após haver completado o procedimento, gire a Chave Rotativa verde da posição “ON” para
a posição “OFF” e prossiga com o procedimento de operação normal do Rádio
Controle.
NOTA: Se o Transmissor não encontrar um Receptor o LED piscará em VERMELHO por 4
vezes e desligará. Isto quer dizer que a Paridade Remoto falhou, sendo necessário
repeti-la desde o início.
O Técnico deverá certificar-se de que o procedimento foi realizado com sucesso.
3.

Função Especial TAKE & RELEASE (OPCIONAL adicional)
Aplicação:

Quando a aplicação requer dois Transmissores controlando um único Receptor em uma
mesma localização e, ao mesmo tempo, o modelo TG25 dispõe desta Função Especial
denominada TAKE & RELEASE, mediante a configuração de um programa de dados
específico a ser feita nos dois Transmissores e no Receptor.
Operação:
O comando é alternado entre um e outro Transmissor mediante o desligamento do
Transmissor que estiver comandando o Receptor pelo desligamento do Botão de
EMERGÊNCIA (Vermelho).
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Precauções:
Se o Transmissor que estiver comandando for perdido ou danificado sem que tivesse
desligado o botão vermelho, o outro Transmissor não poderá comandar o Receptor, que
permanecerá vinculado ao Transmissor perdido ou avariado.
A única forma de recuperar o comando do Transmissor remanescente é utilizar os recursos
do COPIADOR TG25.

COPIADOR TG25

O Receptor deverá ser desenergizado da alimentação e, com o Copiador TG25 conectado na
porta de programação, o operador deverá “LER” e “GRAVAR” o programa pulsando
um dos Botões do Copiador na seguinte sequência:
a) Conectar o copiador no receptor (este deverá estar desenergizado);
b) Encaixar a chave magnética verde no copiador;
c) Escolher e apertar um dos 3 botões do copiador por 2 segundos;
d) Aguardar que o LED do Copiador pare de piscar na cor verde a apague;
e) Desencaixar a chave magnética verde do copiador;
f) Apertar o mesmo botão do passo “c” por 2 segundos;
g) Aguardar que o LED do Copiador pare de piscar na cor verde e apague;
h) Desconectar o Copiador da Porta do Receptor;
i) Energizar o Receptor;
j) Testar o conjunto ligando o Transmissor remanescente.
Tendo feito estas etapas, o usuário poderá comandar o Receptor normalmente até que seja
encontrado ou reparado o transmissor perdido ou avariado.
Caso não seja possível encontrar ou reparar este transmissor, será necessário reconfigurar
todo o conjunto de 2 transmissores e 1 receptor na condição TAKE & RELEASE pelo
Serviço Técnico da TONGSIS.
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FUNÇÕES DISPONÍVEIS PARA CONFIGURAÇÃO
Normal

TOGGLE
(interruptor)

ON / OFF

Inching

Intertravado

Não Intertravado

(2)

O correspondente Relé muda de estado para “ON” quando o botão de comando é
pressionado e mantido. O Relé muda de estado para “OFF” quando o botão de Comando é
liberado.
Função mantida: O correspondente Relé muda de estado para “ON” quando o botão é
pressionado. O Relé muda de estado para “OFF” quando o Relé é pressionado
novamente.

O par de botões é associado com o mesmo Relé. Um LIGA e o outro DESLIGA,
mudando o estado do mesmo Relé.

Uma vez que o botão é pressionado, então o Relé correspondente será conectado dentro
de certo tempo de forma a operar com movimentos curtos e precisos. Aperte e mantenha
o Botão Inching e aperte o Botão de Comando para executar a Ação Inching.

Os dois Botões de comando são Intertravados entre si. Não é possível operar os dois
movimentos ao mesmo tempo.

Os dois Botões de comando podem ser acionados ao mesmo tempo: Quando a aplicação
admite operar ao mesmo tempo duas funções que usualmente são opostas uma à outra.
R1 – Seleciona Guincho 1 ou Carro 1

R1, R2, R3 Toggle R2 – Seleciona Guincho 2 ou Carro 2
& R4 Normal
R3 – Seleciona Guinchos 1 e 2 simultaneamente

R4 – Tem sua função Normal
R1- Seleciona Guincho 2 ou Carro 1
R1, R2, R3 Toggle R2- Seleciona Guincho 2 ou Carro 2
& R4 Toggle
R3- Seleciona Guinchos 1 e 2 simultaneamente
R4 – Tem sua função Toggle (interruptor)
1)

(1)
R1, R2, R3 Toggle & Igual ao anterior, porém o botão R4 fica sem função
R4 sem uso
R1, R2, R3, R4
R1 – Seleciona Guincho 1 ou Carro 1 individualmente ou em conjunto
Toggle
R2 – Seleciona Guincho 2 ou Carro 2
“
(1)

R3 – Seleciona Guincho 3 ou Carro 3
R4 – Seleciona Guincho 4 ou Carro 4

“
“
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Dual Motor

Quando o 1° estágio do Botão de Comando é pressionado, o Relé do 1° estágio muda de
estado para “ON”. Se o 2° estágio do Botão de Comando é pressionado, então o Relé do
2° estágio muda de estado para “ON”, porém o Relé do 1° estágio muda de estado para
“OFF”. Aplica-se esta função nos guinchos de elevação que utilizam dois rotores
diferentes no mesmo eixo de rotação, os chamados “Dual Motor”.
Botão de
Comando
Relé
1° Estágio
Relé
2° estágio
1° Estágio
ON OFF
2° Estágio
OFF ON

Dual Motor (1) A principal característica do DUAL MOTOR (1) é a mesma que a do DUAL MOTOR
convencional exceto que o Relé do 1° estágio não será atuado (by- pass) quando o
*
Botão de Comando é liberado do 2° estágio para o 1° estágio.
Combinação
*

Operação com
Eletroímã ON /
OFF

Quando 2 Botões são pressionados simultaneamente, isto poderia resultar numa saída
de Relé adicional (como interruptor) para se ajustar a aplicações especiais tais como
Sistema de Iluminação ( Não há necessidade de um Botão extra).
•
Ajuste tipo Combinação é proibitivo para dispositivos tipo eletroímã.
•
Ambos os botões são usados para operar o mesmo Relé. Apertar o botão “MagnetizarON” para ativar o Relé. Se o operador quiser desativar o Relé, deverá manter o botão ON
apertado a então apertar o botão “Desmagnetizar- OFF”. Este procedimento serve para
prevenir que o operador aperte o botão OFF e desmagnetize acidentalmente.

Senha para Ligar “Power On Mode”: Permite criar uma senha para ligar o Transmissor. O Operador
deve entrar com a senha mediante o uso de 4 botões previamente programados.
Tempo de
Retardo em
Aceleração

Esta função é utilizada para ajustar o intervalo de tempo de aceleração (isto é, o retardo
de atuação do Relé de aceleração). É adequado para operações onde a aceleração rápida
for prejudicial ao motor do movimento, por exemplo, em translação de Pontes Rolantes.

É o tempo de retardo de intertravamento entre 2 Botões de Comando de
movimentos opostos, isto é, enquanto a Ponte Rolante estiver ainda se
Tempo de
movendo em uma direção (frente), se pressionado o Botão de Comando para Ré poderia
retardo para
causar dano. Normalmente o tempo de retardo deveria ser maior que o tempo para a
intertravamento
ponte parar.
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“BY-Pass EMS"

“By-Pass EMS” quer dizer que o Relé correspondente ao Botão de Comando não será
controlado pelo Botão de Emergência EMS ou sinal de parada de emergência.

Controle pelo
EMS

“Control by EMS" quer dizer que o Relé correspondente ao Botão de Comando será
controlado pelo Botão de Emergência EMS ou sinal de parada de emergência.

Alarme ao Ligar Esta função permite ao usuário ativar/desativar o alarme (apito) do Receptor. Se estiver
habilitado o Receptor apitará durante 2 segundos ao Ligar/Desligar.
Alcance do sinal A potência de emissão do sinal do Transmissor pode ser ajustado de acordo com a
do Transmissor necessidade do Usuário. Esta opção é especificada em distância média a partir de 20
metros até 500 metros em 8 estágios. Esta função deve ser utilizada com muito
cuidado para evitar exageros nas distâncias sem necessidade.

Mudança de
Canal de
Frequência

Quando esta opção estiver habilitada é possível executar a mudança de canal de
freqüência. Vide descrição detalhada na página 12 deste manual.

Paridade Remota Quando esta opção estiver habilitada o emparelhamento remoto pode ser executado
para buscar o Receptor a ser emparelhado com o Transmissor. Vide descrição
detalhada na página 13 deste manual.
Canal de
Esta função permite ao Usuário escolher a Freqüência de Operação to Rádio
Freqüência
Controle. Existem 70 canais disponíveis.
Detecção de Relé Esta função permite ao Usuário ativar o circuito de detecção de relé travado nos
Travado
botões UP/DOWN, EAST/WEST, SOUTH/NORTH, ou não.
Modo de
Transmissão

“Non-continuous transmitting mode” :Modo de Transmissão não Contínuo: Após o
Receptor ligar (Power-On), o Transmissor transmitirá o sinal somente se algum Botão
de Comando for pressionado. Neste modo a economia de energia do Transmissor é
máxima.
“Continuous transmitting mode”: Modo de Transmissão Contínuo:
O Transmissor transmite continuadamente sempre que este estiver ligado
(Power-On).

Save Power

Esta função é utilizada para desligar o Transmissor após algum tempo de parada.
* disponível sob condição de uso contínuo.

Auto-OFF (TX)

Esta função refere-se ao tempo para desligar o Transmissor após o sinal de desligar
o Receptor haver sido transmitido.
* disponível sob condição de uso contínuo.

LED OFF-Time

Este ajuste permite ao técnico selecionar o tempo de intermitência do LED no
Transmissor, para economizar energia. Se selecionado 1 segundo, então o LED ficará
aceso cada segundo.
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Passive Act

Esta Função enfatiza uma operação segura, incluindo quando existirem ruídos ou
interferências que possam causar efeitos indesejados nas condições normais de
operação. Esta função assegura que quando o equipamento é operado, o controle não
está sujeito a paradas inesperadas ou temporárias. Possíveis interferências pequenas são
desprezadas. A ação passiva pode ser selecionada em 2 modos distintos como abaixo:
1)
“Ry-Off” Se a interferência for maior que o tempo previsto, o
Receptor desligará todos os Relés que estiverem ajustados para “função
“NORMAL”, exceto o Relé Principal (MAIN).
2)
“Power-Off” Se a interferência for maior que o tempo previsto, o Receptor
desligará todos os Relés que estiverem ajustados para função “NORMAL” e
função “Control by EMS" incluindo o Relé Principal (MAIN). O Receptor deverá
ser religado para operar novamente, conforme o procedimento de “Power-On”
para religar o sistema.

Passive EMS

Esta opção permite ao usuário selecionar o tempo de duração da interferência para
desligar ou não o Rádio. Quando o tempo de interferência admissível é ultrapassado, o
Receptor desligará.
Esta função refere-se ao desligamento do Receptor após certo tempo parado. O Relé
Principal (MAIN) do Receptor será desligado automaticamente. Normalmente esta
função é compartilhada com o Modo de Transmissão Não Contínuo para prevenir uso
não intencional do Rádio Controle.

AUTO-OFF
RX

* Esta função está disponível apenas para os Botões de Comando de Elevação e
Abaixamento. (1) Opção válida apenas para o modelo TG25-10D
(2) A opção deve ser solicitada na aquisição do sistema, caso contrário o sistema será fornecido na configuração
padrão, ou seja:
(1) Todos os botões de comando terão função NORMAL
(2) Todos os botões de comando terão intertravamento para movimentos opostos
(3) Todos os botões serão controlados pelo botão de emergência
(4) Mudança de Frequência e Paridade Remota desabilitados
(5) Modo de transmissão NÃO CONTÍNUO
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