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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Composição Fig. 1

Loc. Quant. Designação Loc. Quant. Designação
1 1 Cabeça motor 15 6 Porca HU8
2 1 Cobertura cabeça motor 16 2 Eixo
3 1 Cobertura iluminação integrada 17 2 Anel elástico
4 1 Chapa lintel 19 4 Parafuso auto-formador Ø 4x8
5 1 Chapa porta 20 2 Parafuso para plástico Ø 3,5x12
6 2 Suporte de fixação tecto 21a 1 Carril monobloco
7 2 Suporte de fixação cabeça motor 21b 1 Carril em 2 partes
8 1 Dispositivo de desengate manual 21b1 1 Manguito
9 1 Braço de junção 21b2 8 Parafuso auto-formador Ø 4x8
10 1 Batente de fim de curso 22 2 Porca HM8 autoblocante
11 4 Chumaceira de suporte de corrente 23 2 Esquadro
12 1 Fio de alimentação 24 1 Espaçador
13 4 Parafuso H M8x16 25 2 Telecomando Keygo
14 4 Parafuso arandela H M8x12+ 26 1 Lâmpada 24V 21W tipo BA15s

Campo de aplicação Fig. 2
Tipos de porta (Fig.2)
A: porta basculante sobressalente.
B:  porta seccionada:  

- se o perfil superior do painel for especial, utilizar “a chapa de fixação para porta seccionada” ref. 9009390.  
- se a superfície da porta for superior a 10 m2, utilizar “o adaptador de porta seccionada” ref. 2400873.

C: porta lateral:  
-  para uma montagem na parede de retorno, utilizar:  

- um carril de transmissão por correia  
- o “braço curvo ajustável” ref. 9014481.

-  para uma montagem no tecto, utilizar:  
- o “braço articulado” ref. 9014482.

D: porta pivotante. Utilizar o kit porta pivotante Ref.: 2400459.
E:  porta semi-sobressalente e não sobressalente. Utilizar:   

- um carril de transmissão de alto desempenho  
-“o kit porta semi-sobressalente e não sobressalente” ref. 2400458.  
Pode ser impossível motorizar algumas destas portas. Contactar os serviços técnicos SOMFY.

GENERALIDADES
Este produto é conforme à norma de “segurança e regras particulares para as motorizações de portas de garagem de abertura vertical, para uso residencial” 
(norma EN 60335-2.95). Este produto instalado segundo as presentes instruções e a “ficha de verificação da instalação”, permite uma instalação conforme 
às normas EN 13241-1 e EN 12453.
As instruções, indicadas nos manuais de instalação e de utilização deste produto, têm o propósito de satisfazer as exigências de segurança dos bens, das 
pessoas e das ditas normas. Em caso de incumprimento destas instruções, a Somfy não terá nenhuma responsabilidade pelos danos que possam ser 
originados. O produto Dexxo Pro deve ser instalado no interior da garagem com um sistema de comando de emergência integrado.
Nós, a SOMFY, declaramos que este produto é conforme às exigências essenciais e outras disposições pertinentes da directiva 1999/5/CE.
Uma declaração de conformidade está ao dispor no endereço internet www.somfy.com/ce (Dexxo Pro). Produto utilizável na União Europeia e na Suiça.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Aviso
Instruções importantes de segurança. Seguir todas as instruções, já que uma instalação incorrecta pode provocar ferimentos graves.

Instruções de segurança
Antes de instalar a motorização, retirar todas as cordas ou correntes inúteis e colocar fora de serviço qualquer equipamento que não for necessário 
para um funcionamento motorizado da porta.
Antes de instalar a motorização, verificar que a parte accionada está em bom estado mecânico, que está bem equilibrada, que se abre e fecha 
correctamente.
Colocar todos os botões de comando a 1,5 m mínimo do chão, visíveis desde a entrada mas afastados das partes móveis.
Colocar o órgão do dispositivo de desengate manual a 1,8 m máximo do chão.
Para o caso de um órgão de manobra amovível, recomenda-se de o pôr ao lado da porta.
Fixar de um modo permanente a etiqueta sobre o dispositivo de reparação manual perto do seu órgão de manobra.
Fixar de um modo permanente as etiquetas de aviso contra o esmagamento, perto dos dispositivos de comando fixos eventuais e de maneira muito 
visível para o utilizador.
Após a instalação, assegurar-se de que o mecanismo está correctamente regulado e que a motorização muda de sentido quando a porta encontra
um obstáculo de pelo menos 50 mm de altura colocado no chão.
Após a instalação, assegurar-se que as partes da porta não sobressaem por cima de um passeio ou de uma calçada acessível ao público.
Após a instalação assegurar-se que a motorização impede ou pára o movimento de abertura quando a porta é carregada com uma massa de 20 kg, 
fixada no meio da borda inferior da porta.
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Altura de instalação Fig. 4
Medir a distância “D” entre o ponto mais alto da porta e o tecto.
Se “D” estiver compreendido entre 35 e 200 mm, fixar directamente o conjunto no tecto.
Se “D” for superior a 200 mm, fixar o conjunto de maneira que a altura “H” esteja compreendida entre 10 e 200 mm.

Detalhe das diferentes etapas da instalação Fig. 5 a 15
Fixação da chapa lintel e da chapa porta (Fig. 5)
Se a instalação se fizer directamente no tecto (fixado no tecto), a chapa lintel poderá ser fixada no tecto e se for necessário com um afastamento em 
relação ao lintel de 200 mm máx. (Fig. 5- ).

Junção do carril em 2 partes (Fig. 6)
[1] [2] [3]. Desdobrar os 2 troços do carril.

 
Verificar se a corrente ou a correia não está cruzada.

[4]. Juntar os 2 troços do carril com um manguito.
[5]. Fixar o conjunto com os 8 parafusos de fixação.
[6]. Apertar a porca para esticar a corrente ou a correia. A borracha esmagada deve medir entre 18 e 20 mm.
Os parafusos de fixação não devem entrar no carril (não furar).

INSTALAÇÃO

Dimensões das portas (Fig. 3)
Para as alturas máximas de portas, o percurso do motor pode ser optimizado:
• Subindo a cabeça motor a 90° (Fig. 7- ).
• Fixando a chapa do lintel no tecto com um afastamento em relação ao lintel de 200 mm máx. (Fig. 5-  )
• Recortando o braço de junção.

Controlos preliminares
A porta da garagem deve funcionar manualmente sem nenhum ponto duro. Verificar se está em boas condições mecânicas (poleias, suportes…) e 
a sua perfeita equilibragem (tensão da mola).

 
Qualquer intervenção sobre as molas da porta pode representar um perigo (queda da porta).

As estruturas da sua garagem (muros, lintel, paredes, travessas, carris da porta,…) permitem fixar o Dexxo Pro solidamente. Reforce-as se for 
necessário.
Não projectar água sobre o dispositivo. Não instalar o Dexxo Pro num local donde possa haver risco de projecção de água.
A parte inferior da porta deve ser munida de um perfil elástico para evitar um contacto duro e aumentar a superfície de contacto.
Se a porta da garagem for o único acesso para a garagem, deve prever um desengate exterior (fechadura de desbloqueamento exterior com chave 
(Ref. 9012961) ou desbloqueamento exterior (Ref. 9012962) com uma bateria de emergência (Ref. 9001001).
Se a porta de garagem estiver equipada com um portelo, a porta deve ser equipada com um sistema proibindo o seu movimento quando o portelo 
estiver aberto (kit de segurança portelo Ref. 2400657).
Se a porta da garagem der para a via pública, será preciso instalar um dispositivo de sinalização tipo indicador luminoso cor de laranja (Ref. 9015171).
Se a porta de garagem funcionar em modo automático, será preciso instalar um dispositivo de segurança tipo célula fotoeléctrica (Ref. 9014994 ou 
Ref. 9013647) e uma sinalização tipo indicador luminoso cor de laranja.
Verifique que não há partes acessíveis perigosas na porta e, se for o caso, ditas partes deverão ser protegidas.

 
O sistema de desbloqueamento da porta pode provocar um movimento incontrolado da mesma se estiver mal equilibrada.

Instruções de segurança
As instruções de segurança devem ser respeitadas durante toda a instalação:
• Retirar as jóias (pulseira, fio ou outras) antes de fazer a instalação.
• Para as operações de perfuração e de soldadura, utilize óculos especiais e protecções adequadas.
• Utilize as ferramentas apropriadas.
• Manipule com precaução o sistema de motorização para evitar qualquer risco de ferimentos.
• Antes de terminar o processo de montagem não se pode fazer a ligação ao sector nem à bateria de emergência.
• Não fazer nunca a limpeza com água com um caudal de alta pressão.

PONTOS PARA VERIFICAR ANTES DA INSTALAÇÃO
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Para uma instalação fixada no tecto, não utilizar os parafusos de fixação do manguito. 

Junção do carril à cabeça motor (Fig. 7)

Fixação do conjunto no tecto da garagem (Fig. 8 a 10)

Fixação na chapa lintel (Fig. 8)

Fixação no tecto
•  Fixado no tecto: fixação no tecto directamente por meio do carril (Fig. 9).  

Podem ser acrescentados pontos de fixação ao nível da cabeça motor (Fig. 9- ).
•  Suspenso no tecto: duas possibilidades:  

- fixação ao nível da cabeça do motor (Fig. 10- a ).  
- fixação ao nível da calha (Fig. 10- b ).  
Para uma fixação intermédia ajustável junto ao carril, ou uma fixação com uma dimensão h entre 250 mm e 550 mm, utilizar o kit de fixação no 
tecto ref. 9014462 (Fig. 10- ).

Fixação do braço na porta e no carro (Fig. 11)
[1]. Desengatar o carro com o dispositivo de desengate manual.
[2]. Levar o carro ao nível da porta.
[3]. Fixar o braço na chapa da porta e no carro.

Regulação e fixação do batente de abertura (Fig. 12)
[1].  Desengatar o carro do vai-vem com o dispositivo de desengate manual e aproximar a porta em posição aberta.  

Não abrir a porta ao máximo, senão posicioná-la de maneira que não chegue aos batentes.
[2]. Engatar o batente (10) no carril e fazê-lo girar 90°.
[3]. Posicionar o batente contra o carro.
[4]. Apertar o parafuso de fixação moderadamente.

 
Não apertar o parafuso de fixação ao máximo. Um aperto excessivo pode danificar o parafuso e provocar uma falha na resistência 
do batente.

Montagem das chumaceiras de suporte de corrente (Fig. 13)
Só para os carris de corrente. 
Estas chumaceiras permitem limitar os ruídos parasitas ligados ao atrito da corrente no carril. Posicionar cada chumaceira no primeiro furo do carril 
na parte exterior dos fins de curso. 
É preciso cravar ao máximo a chumaceira de maneira que o espicho de posicionamento sobressaia pelo exterior do carril.

Verificação da tensão da corrente ou da correia (Fig. 14)
Os carris são entregues com uma tensão pré-regulada e controlada. Caso necessário, ajustar a tensão.

 
A borracha ou a mola de tensão nunca deve estar completamente comprimida durante o funcionamento.

Ligação eléctrica da alimentação (Fig. 15)
[1]. Retirar a cobertura do motor e a folha de protecção.
[2]. Montar a lâmpada.
[3]. Ligar ao sector.

 
Ligar o fio de alimentação a uma tomada prevista ao efeito e conforme às exigências eléctricas. A linha eléctrica deve ser dotada 
de uma protecção (fusível ou disjuntor calibre 16 A) e de um dispositivo diferencial (30 mA).

 
Deve ser previsto um meio de desconexão omnipolar da alimentação:  
. Quer mediante um fio de alimentação munido de uma ficha de tomada de corrente;  
. Quer mediante um interruptor assegurando uma distância de separação dos contactos de 3 mm pelo menos em cada pólo  
(cf. norma EN60335-1).

 
Verificar que o dispositivo de desengate manual esteja a uma altura máx. de 1,80 m do chão. Em caso de necessidade, alongar 
o fio.
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Regulação fim de curso e auto-aprendizagem Fig. 16

 
Em caso de porta batente, modificar o parâmetro P9 antes de efectuar a auto-aprendizagem.

[1].  Pressionar a tecla “SET” até se acender a luz (2 s).  
No ecrã visualiza-se “S2”.

[2].  Controlar o motor com as teclas “+” ou “-” para engatar o vai-vem de transmissão no carro e levar a porta para a posição fechada.
• mantendo premida a tecla “-” provoca o deslocamento do vai-vem para o sentido do fecho.
Soltar o botão “-” antes que o motor seja forçado na porta.
• mantendo premida a tecla “+” provoca o deslocamento do vai-vem para o sentido da abertura.

[3].   Ajustar a posição fechada com as teclas “+” ou “-”. 
Soltar o botão “-” antes que o motor seja forçado na porta.

[4].  Pressionar a tecla “OK” para validar o fim de curso de fecho e lançar o ciclo de auto-aprendizagem.  
A porta efectua um ciclo de Abertura-Fecho completo.
• Se a auto-aprendizagem for correcta o ecrã indica “C1”.
• Se o ciclo de auto-aprendizagem não se realizou correctamente o ecrã indica “S1”.
Durante a auto-aprendizagem:
• Se a porta estiver em movimento, pressionando qualquer tecla pára-se o movimento e interrompe-se o modo auto-aprendizagem.
•  Se a porta estiver parada, pressionando “SET” permite sair do modo auto-aprendizagem.

Pode-se aceder ao modo auto-aprendizagem em qualquer momento mesmo quando o ciclo de auto-aprendizagem já foi efectuado e que o ecrã 
indica “C1”.

Memorização dos telecomandos para o funcionamento em «Abertura total» Fig. 17
Podem-se memorizar até 32 canais de comandos.
A execução deste procedimento por um canal já memorizado provoca a extinção deste último.

A este nível da instalação, a motorização Dexxo Pro está preparada para funcionar.

PROGRAMAÇÃO

. Pressionar 2 s: memorização dos telecomandos  

. Pressionar 7 s: supressão dos telecomandos

. Modificação do valor de um parâmetro  

. Utilização do modo marcha forçada

. Selecção de um parâmetro

. Lançamento do ciclo auto-aprendizagem  

. Validação da selecção de um parâmetro  

. Validação do valor de um parâmetro

. Pressionar 0,5 s: entrada e saída do menu de parametrização  

. Pressionar 2 s: lançamento da auto-aprendizagem  

. Pressionar 7 s: extinção da auto-aprendizagem e dos parâmetros 

. Interrupção da auto-aprendizagem

Descrição das teclas de programação

ENSAIO DE FUNCIONAMENTO
Utilização dos telecomandos Fig. 18
Funcionamento da detecção de obstáculo Fig. 19 e 20
Uma detecção de obstáculo durante a abertura provoca a paragem da porta (Fig. 19).
Uma detecção de obstáculo durante o fecho provoca a reabertura da porta (Fig. 20).
Verificar que a detecção de obstáculo funciona quando a porta encontra um obstáculo de pelo menos 50 mm de altura colocado no chão.

Funcionamento da iluminação integrada
A luz acende-se cada vez que arranca a motorização. Apaga-se automaticamente após um minuto no fim do movimento da porta. Esta temporização 
pode ser regulada (ver capítulo parametrização). Uma utilização repetitiva provoca que a luz fique acesa em contínuo, o que dá lugar à extinção 
automática devida a uma protecção térmica.
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LIGAÇÃO DOS PERIFÉRICOS
Descrição dos diferentes periféricos Fig. 21

Loc. Descrição Loc. Descrição
1 Indicador luminoso cor de laranja 7 Kit segurança portelo
2 Iluminação exterior 8 Células fotoeléctricas
3 Código digital 9 Célula tipo Reflex
4 Contacto com chave 10 Barra apalpadora
5 Antena 11 Sirene
6 Bateria

Ligação eléctrica dos diferentes periféricos Fig. 21 a 30
Cortar a alimentação eléctrica do motor antes de realizar qualquer trabalho sobre os periféricos. Se o ecrã ficar apagado depois da intervenção, 
verificar a cablagem (possíveis curto-circuitos ou inversões de polaridade).

Esquema eléctrico geral (Fig. 21)

Células fotoeléctricas (Fig. 22)
Podem-se fazer dois tipos de ligações:  
 A: Standard (sem auto teste): programar o parâmetro “P2” = 2.  
 B:  Com auto teste: programar o parâmetro “P2” = 1.  

Permite fazer um teste automático do funcionamento das células fotoeléctricas a cada movimento da porta.  
Se o teste de funcionamento for negativo, nenhum movimento da porta será possível.

Célula fotoeléctrica Reflex (Fig. 23)
 Com auto teste: programar o parâmetro “P2” = 1.  
 Permite fazer um teste automático do funcionamento da célula fotoeléctrica a cada movimento da porta.  
 Se o teste de funcionamento for negativo, nenhum movimento da porta será possível.

Barra apalpadora (Fig. 24)
 Com auto teste: programar o parâmetro “P2” = 1.  
 Permite fazer um teste automático do funcionamento da barra apalpadora a cada movimento da porta.  
 Se o teste de funcionamento for negativo, nenhum movimento da porta será possível.

 
É imperativo programar o parâmetro “P2” para ter em conta as células fotoeléctricas ou a barra de contacto.

Indicador luminoso cor de laranja (Fig. 25)
Programar o parâmetro “P1” em função do modo de funcionamento desejado:
• Sem aviso prévio antes do movimento da porta: “P1” = 0.
• Com aviso prévio de 2 s antes do movimento da porta: “P1” = 1.

Código digital (Fig. 26)

Kit segurança portelo (Fig. 27)
Quando se instalar o contacto do portelo, este deve ser ligado em vez da ponte efectuada nos bornes 5 e 6.

 
Se se suprimir o contacto portelo, deve-se imperativamente voltar a fazer a ponte entre os bornes 5 e 6.

Bateria (Fig. 28)

Antena (Fig. 29)

Iluminação exterior (Fig. 30)
Qualquer iluminação ligada deve ser de tipo Classe 2 (duplo isolamento).
Podem ser ligadas várias iluminações sem todavia ultrapassar uma potência total de 500 W.

Sirene
Para obter mais informações sobre a ligação da sirene, consultar o respectivo manual do utilizador.
Programar o parâmetro «Pb» para activar a sirene:
• Sirene inactiva «Pb» = 0.
• Sirene activa: «Pb» = 1 ou «Pb» = 2.
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PARAMETRIZAÇÃO
Esquema geral de parametrização Fig. 31

Significado dos diferentes parâmetros
Código Designação Valores Comentários

P0 Modo de funcionamento 
total

0: sequencial Cada pressão na tecla do telecomando provoca o movimento do motor 
(posição inicial: porta fechada) de acordo com o seguinte ciclo: abertura, 
paragem, fecho, paragem, abertura...

1: sequencial + temporização de fecho

O funcionamento em 
modo fecho automático 
só é possível com 
células fotoeléctricas 
instaladas. Quer dizer 
P2=1 ou P2=2.

Em modo sequencial com temporização de fecho 
automático:
- o fecho da porta efectua-se, de forma automática, 
após o fim da temporização programada no 
parâmetro «t0»,
- uma pressão na tecla do telecomando interrompe o 
movimento em curso e a temporização de fecho.

2: fecho automático Em modo de fecho automático:
- o fecho da porta efectua-se, de forma automática, 
após o fim da temporização programada no 
parâmetro «t0»,
- uma pressão na tecla do telecomando durante a 
abertura da porta não provoca qualquer acção,
- uma pressão na tecla do telecomando durante o 
fecho da porta provoca a reabertura,
- uma pressão na tecla do telecomando durante 
a temporização de fecho inicia novamente a 
temporização.

3: fecho automático através de células Após a abertura da porta, se as células detectarem 
uma passagem (segurança de fecho), o fecho 
só ocorrerá após uma temporização breve (5 s, 
invariável).
Se as células não detectarem nenhuma passagem, 
o fecho da porta efectua-se, de forma automática, 
após o fim da temporização de fecho programada no 
parâmetro «t0».
Se for detectado um obstáculo na zona de alcance 
das células, a porta não se fecha. O fecho só será 
possível, depois de removido o obstáculo.

P1 Aviso prévio do indicador 
luminoso cor de laranja

0: sem aviso prévio
1: com aviso prévio de 2 s

Se a garagem der para a via pública, seleccionar obrigatoriamente com aviso 
prévio: P1=1.

P2 Entrada de segurança 0: não há dispositivo de segurança
1: dispositivo de segurança com auto teste
2: dispositivo de segurança sem auto teste

Se o valor 0 for seleccionado, a entrada de segurança não será considerada.
Se o valor 1 for seleccionado, o auto teste do dispositivo efectua-se em cada 
ciclo de funcionamento.
Se o valor 2 for seleccionado: dispositivo de segurança sem auto teste, é 
obrigatório testar cada 6 meses o bom funcionamento do dispositivo.

P3 Sensibilidade da detecção
de obstáculo

0: bastante pouco sensível
1: pouco sensível
2: standard
3: muito sensível

No caso de modificação deste parâmetro, deve-se imperativamente
efectuar o processo de medida de esforço no fim da instalação ou instalar 
uma barra apalpadora.

P4 Modo de funcionamento 
parcial

0: sequencial Cada pressão na tecla do telecomando provoca o movimento do motor 
(posição inicial: porta fechada) de acordo com o seguinte ciclo: abertura, 
paragem, fecho, paragem, abertura...

1: sequencial + temporização de fecho O funcionamento em modo fecho automático só é possível com células 
fotoeléctricas instaladas. Quer dizer P2=1 ou P2=2.
Em modo sequencial com temporização de fecho automático:
- o fecho da porta efectua-se, de forma automática, após o fim da 
temporização programada no parâmetro «t2»,
- uma pressão na tecla do telecomando interrompe o movimento em curso e a 
temporização de fecho.

P5 Velocidade de fecho 0: da velocidade mais lenta: cerca de 3,5 cm/s 
a 
9: velocidade mais rápida: cerca de 18 cm/s
Por defeito, 6: cerca de 12 cm/s

No caso de modificação deste parâmetro, deve-se imperativamente
efectuar o processo de medida de esforço no fim da instalação ou instalar 
uma barra apalpadora.

P6 Posição abertura parcial Registo da posição real segundo a Fig. 33
P7 Velocidade de aproximação 

durante o fecho
0: sem redução da velocidade
1: redução da velocidade curta
2: redução da velocidade longart

P7=0: não há redução da velocidade no fim do fecho.
P7=1: a velocidade é reduzida durante os 20 últimos centímetros do fecho.
P7=2: a velocidade é reduzida durante os 50 últimos centímetros do fecho.
No caso de modificação deste parâmetro, deve-se imperativamente
efectuar o processo de medida de esforço no fim da instalação ou instalar 
uma barra apalpadora.
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FUNCIONAMENTOS PARTICULARES
Ver o manual de utilizador página 4.

Adicionar um telecomando sem acesso à cabeça do motor (consultar a página 5 do manual do utilizador)
Com um telecomando de tipo Keygo (Fig. 12a)
Com um telecomando de tipo Telis ou equipamento similar (Fig. 12b)

Código Designação Valores Comentários
P8 Velocidade na abertura 0: da velocidade mais lenta: cerca de 3,5 cm/s 

a 
9:  velocidade mais rápida: cerca de 

18 cm/s
P9 Escolha do sentido de 

funcionamento  
(tipo de porta)

0:  sentido 1: todos os tipos de portas 
excepto batentes

1: sentido 2: porta batente

Em caso de modificação deste parâmetro, é necessário efectuar novamente a 
regulação do fim de curso e a auto-aprendizagem.

PA Indicação de manutenção 
necessária

0: sem indicação
1: 100 ciclos 
de
99: 9900 ciclos 
(número de ciclos = valor x 100 ciclos)

Se o motor atingir o número de ciclos programado, a iluminação integrada 
pisca a cada movimento da porta, para assinalar que é necessário efectuar 
uma manutenção.
Para que a iluminação integrada deixe de piscar, é necessário validar ou 
modificar o valor actual, ou desactivar a indicação de manutenção.

Pb Detecção de arrombamento 0: sem detecção de arrombamento
1: detecção de arrombamento sensível
2:  detecção de arrombamento pouco 

sensível

A detecção de arrombamento fica operacional 30 segundos depois do fecho 
da porta.
Se for detectado um arrombamento, a sirene é accionada durante 2 minutos. 
Para interromper a sirene, pressionar uma tecla do telecomando.
Se a instalação integrar células fotoeléctricas (P2=2), é imperativo que 
estejam ligadas à alimentação permanente (consultar o manual do utilizador 
da sirene).

A0 Acção de segurança antes 
da abertura  
(segurança ADMAP)

0: sem efeito
1: movimento rechaçado

Se o valor 1 é seleccionado, a activação da entrada de segurança impede a 
abertura da porta.

A1 Acção de segurança fecho 1: parada
2: paragem + reabertura parcial
3: reabertura total

O valor 1 é proibido em caso de utilização de uma barra apalpadora na 
entrada de segurança.

A2 Acção detecção de 
obstáculo no fecho

2: paragem + reabertura parcial
3: reabertura total

t0 Temporização fecho 
automático funcionamento 
total

0 a 12 (valor temporização = valor x 10 s)
2: 20 s

t1 Temporização iluminação 0 a 60 (valor temporização = valor x 10 s)
6: 60 s

t2 Temporização fecho 
automático funcionamento 
parcial

0 a 12 (valor temporização = valor x 10 s)
2: 20 s

(Texto em negro = valores por defeito)
Exemplo de programação: regulação da velocidade de aproximação no fecho “P7” (Fig. 32)
Parametrização de uma zona de redução da velocidade longa “P7” = 2.
Caso particular: regulação da posição da porta para a abertura parcial (Fig. 33)
Aceder ao parâmetro “P6” e validar com “OK”
Posicionar a porta na posição de abertura parcial desejada:  
. Uma pulsação longa na tecla “-” provoca o fecho.  
. Uma pulsação longa na tecla “+” provoca a abertura.  
. Validar com “OK”.  
. Sair do menu através de “SET”.

Modo marcha forçada (Fig. 34)
Esta função permite manobrar a porta a qualquer momento (perda de telecomando, falha do dispositivo de segurança...):  
. Uma pulsação longa na tecla “-” provoca o fecho.  
. Uma pulsação longa na tecla “+“ provoca a abertura.

Memorização do telecomando para o funcionamento em «Abertura parcial» (Fig. 35)

Memorização do telecomando para o comando da iluminação exterior (Fig. 36)

Memorização de um telecomando tipo Telis ou similar (Fig. 37)



9

PT

REMONTAGEM DAS COBERTURAS (Fig. 41)
Posicionar a antena e montar as coberturas.

 
Para uma correcta retransmissão do comando rádio, a antena deve imperativamente ser instalada segundo uma das duas 
posições indicadas na figura 41.

BLOQUEIO DA PROGRAMAÇÃO (Fig. 40)
Permite bloquear as programações (regulação dos fins de curso, auto-aprendizagem, parametrizações). 
Pressionar simultaneamente as teclas “SET”, “+”, “-” : 
- deve-se começar por pressionar “SET”. 
- a pressão de “+” e “-” deve ocorrer num prazo de 2 s.
Para aceder novamente à programação, repetir o mesmo procedimento.

EXTINÇÃO DOS TELECOMANDOS E DE TODAS AS REGULAÇÕES
Supressão dos telecomandos Fig. 38
Pressionar a tecla “PROG” até a luz piscar (7 s).
Provoca a extinção de todos os telecomandos memorizados.

Reinicialização de todas as regulações Fig. 39
Pressionar a tecla “SET” até se apagar a luz (7 s).
Provoca a extinção da auto-aprendizagem e a volta para os valores por defeito de todos os parâmetros.

DIAGNÓSTICO
Visualização dos códigos de funcionamento

Código Designação Comentários
C1 Espera de comando
C2 Abertura da porta
C3 Espera de fecho da porta
C4 Fecho da porta
C5 Detecção de obstáculo Visualização no momento da detecção de obstáculo e depois durante 30 s.
C6 Entrada de segurança activa Visualização no momento dum pedido de movimento ou em curso de movimento, quando a entrada de segurança está activa.

A visualização mantém-se enquanto a entrada de segurança estiver activa.
C9 Segurança contacto portelo 

activa
Visualização no momento dum pedido de movimento ou em curso de movimento, quando o contacto do portelo está aberto.
A visualização mantém-se enquanto o contacto do portelo ficar aberto.

Ca Auto teste dispositivo de 
segurança em curso

Visualização no momento do desenvolvimento do auto teste dos dispositivos de segurança.

Cb Comando por fio permanente Indica que a entrada de comando por fio está activada em permanência (contacto fechado). Os
comandos que vêm de telecomandos rádio ficam impedidos.

Cd Funcionamento com bateria de 
emergência
Espera de comando

Visualização dos códigos de programação
Código Designação Comentários

S1 Espera de regulação Uma pulsação na tecla “SET” durante 2 s lança o modo auto-aprendizagem.
S2 Modo auto-aprendizagem Uma pulsação na tecla “OK” permite lançar o ciclo de auto-aprendizagem: a visualização S2 põe-se a

piscar durante todo o ciclo.
Uma pulsação nas teclas “+” ou “-” permite o comando do motor em marcha forçada.

F0 Espera de memorização do comando 
à distância para o funcionamento em 
abertura total

A pressão num botão do comando à distância permite afectar esse botão ao comando de abertura total do 
motor.
Uma nova pressão no botão “PROG” permite passar para o modo “espera de memorização do comando à 
distância para o funcionamento em abertura parcial: F1“.

F1 Espera de memorização do comando 
à distância para o funcionamento em 
abertura parcial

A pressão num botão do comando à distância permite afectar esse botão ao comando de abertura parcial do 
motor.
Uma nova pressão no botão “PROG” permite passar para o modo “espera de memorização do comando da 
iluminação à distância: F2“.

F2 Espera de memorização do comando da 
iluminação à distância

A pressão num botão do comando à distância permite afectar esse botão ao comando da iluminação à 
distância.
Uma nova pressão no botão “PROG” permite passar para o modo “espera de memorização do comando à 
distância para o funcionamento em abertura total: F0”.



10

PT
Visualização dos códigos de erros e falhas

Código Designação Comentários O que se deve fazer?
E2 Entrada de segurança activa em 

permanência
Visualização quando a entrada de 
segurança é activada durante mais de 3 
minutos.

Verificar que nenhum obstáculo provoca uma detecção das 
células ou da barra apalpadora.
Verificar a boa parametrização de “P2” em função do dispositivo 
ligado na entrada de segurança.
Verificar a cablagem dos dispositivos de segurança.
Para o caso de células fotoeléctricas, verificar o bom 
alinhamento das mesmas.

E4 Falha auto teste dispositivo de segurança O auto teste dos dispositivos de 
segurança não é correcto.

Verificar a parametrização de “P2” em função do dispositivo 
ligado à entrada de segurança.
Verificar a cablagem dos dispositivos de segurança.
Para o caso de células fotoeléctricas, verificar o bom 
alinhamento das mesmas.

Eb
Ec

Outras falhas e defeitos Estes códigos correspondem a diversas 
falhas da placa electrónica.

Cortar a alimentação eléctrica (principal + bateria de emergência), 
esperar uns minutos e voltar a conectar a alimentação.
Efectuar um ciclo de auto-aprendizagem.
Se a falha persistir, contactar o serviço de assistência técnica da 
Somfy.

H1 Detecção de arrombamento Afixação se tiver ocorrido uma acção 
a partir do exterior da garagem (leitura 
através de uma nova alimentação de 
corrente)

Pressionar uma tecla do telecomando memorizado para 
interromper a sirene.
Iniciar um ciclo completo de abertura e fecho da porta.

H2 Detecção de arrombamento Afixação se tiver ocorrido uma acção 
a partir do exterior da garagem (leitura 
através de codificador óptico)

Pressionar uma tecla do telecomando memorizado para 
interromper a sirene.
Iniciar um ciclo completo de abertura e fecho da porta.

CC Necessidade de manutenção Afixação se for necessária uma 
manutenção da instalação. O número de 
ciclos programado no parâmetro «PA» foi 
atingido.

Validar ou modificar o valor «PA» actual, ou desactivar a função 
«Indicação de manutenção necessária».

Acesso aos dados memorizados
Para aceder aos dados memorizados, seleccionar o parâmetro “Ud” e premer “OK” (Fig. 31).

Dados Designação
U0 Contador de ciclo total: dezenas e unidade
U1 Contador de ciclo total: milhares, centenas
U2 Contador de ciclo total: centenas de milhares
U3 Contador de ciclo com detecção de obstáculo: dezenas e unidade
U4 Contador de ciclo com detecção de obstáculo: milhares
U5 Número de canais de comando memorizados
d0 a d9 Históricos das 10 últimas falhas
dd Apagamento do histórico das falhas: premer “OK” durante 7 s (Fig.31).
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dexxo Pro 800 RTS Dexxo Pro 1000 RTS

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Alimentação sector 230 V - 50 Hz
Potência consumida máxima Standby-Funcionamento 5 W - 600  W (com iluminação exterior 500 W)
Força de tracção Esforço de ponta

Esforço de arranque (1)
800 N 
650 N

1000 N 
800 N

Utilização
Número de ciclos Abertura/Fecho por dia

Máx 20 Ciclos por dia com carril standard - máx 50 Ciclos por dia com carril alta performance  
testado para 36500 ciclos com carril standard  e 90000 ciclos com carril alta performance

Velocidade máxima 18 cm/s
Interface de programação 7 botões - ecrã digital 2 caracteres
Condições climáticas de utilização - 20 ° C / + 60 ° C - interior seco - IP 20
Fins de curso Batente mecânico na abertura

Electrónico no fecho: posição de fecho memorizada
Isolamento eléctrico

Classe 2: isolamento duplo 
Iluminação integrada 24 V / 21 W ; casquilho BA15s
Frequência rádio Somfy RTS 433,42 MHz
Número de canais memorizáveis 32

CONEXÕES
Entrada segurança Tipo

Compatibilidade
Contacto seco: NC 

Células fotoeléctricas TX/RX- Célula reflex- Barra sensora saída contacto seco
Entrada de segurança portelo Contacto seco: NC
Entrada de comando por fio Contacto seco : NO
Saída iluminação exterior

230 V - 500 W - classe 2 
Saída indicador luminoso cor de laranja 24 V - 15 W com gestão de luz intermitente integrada
Saída alimentação 24 V pilotada Sim: para autoteste possível células fotoeléctricas TX/RX
Saída teste entrada de segurança Sim: para autoteste possível células reflex ou barra sensora
Saída alimentação acessórios 24 V - 500 mA máx
Entrada antena exterior Sim: compatível antena RTS (Ref. 2400472)
Entrada bateria de emergência

Autonomia
Sim: compatível pack bateria (Ref. 9001001)

24 horas; 5 a 10 ciclos conforme a porta
Tempo de carga: 48 h

FUNCIONAMENTO
Modo marcha forçada Por pulsação longa no botão de comando do motor
Comando independente da iluminação Sim para iluminação exterior
Temporização da iluminação (após o movimento) Programável: 60 s a 600 s
Modo fecho automático Sim: temporização para fechar novamente, programável de 10 s a 120 s
Aviso prévio indicador luminoso cor de laranja Programável: sem ou com pré-aviso (duração fixa 2 s)
Funcionamento entrada de segurança No fecho

Antes da abertura
(área perigosa de movimento  

acessível ao público)

Programável: paragem - reabertura parcial – reabertura total 
Programável: sem efeito ou movimento recusado

Detecção de obstáculos integrada Sensibilidade regulável: 4 níveis
Funcionamento em caso de detecção de obstáculos Programável: reabertura parcial ou reabertura total
Comando abertura parcial pré-determinada Sim possível seleccionar: posição abertura parcial ajustável
Arranque progressivo Sim
Velocidade de abertura Programável de 3,5 cm/s a 18 cm/s: 10 valores possíveis
Velocidade de fecho Programável de 3,5 cm/s a 18 cm/s: 10 valores possíveis
Velocidade de aproximação no fecho Programável: sem redução da velocidade, zona de redução da velocidade curta (30 cm), zona 

de redução da velocidade longa (50 cm)
Diagnóstico Memorização e consulta dos dados: contador de ciclos, contador de ciclos com detecção de 

obstáculos, número de canais rádio memorizados, histórico das 10 últimas falhas registadas.
(1) Esforço máximo que permite o arranque, em seguida o movimento da porta de pelo menos 5 cm (segundo a definição RAL-GZ).

Dimensões

171 min

63.6

140

12
5

Available travel: 2,555 / 3,155
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Rail : 2,900 / 3,500

33
.5

13
0.

9

404.2

40
4.

2
10

6

313.6
254.1

13
9.

5

16
4.

4

15
0.

1

112.2


