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1. Precauções gerais para uso seguro

• A não observância das informações contidas no manual de uso 

pode implicar lesões pessoais ou danos ao aparelho.

É necessário guardar estas instruções e entregá-las aos even-

tuais novos utilizadores do sistema.

• A porta deslizante deve ser destinado somente ao uso para o 

qual foi expressamente concebido. Qualquer outro uso deve ser 

considerado impróprio e portanto perigoso. O fabricante não 

pode ser considerado responsável por eventuais danos causa-

dos por usos incorretos, errados e irracionais.

• Não utilize a porta deslizante se for necessário submetê-lo a 

reparação ou regulação. Desconecte a alimentação quando re-

alizar as tarefas de limpeza e manutenção.

• A porta motorizada podeser utilizada pode ser utilizado por 

crianças de idade superior a 8 anos e por pessoas com ca-

pacidades físicas, sensoriais ou mentais restritas ou que não 

têm a experiência ou o conhecimento necessários, desde que 

estejam sob supervisão ou após receberem instruções relativas 

à utilização segura do aparelho e à compreensão dos perigos 

inerentes a ele.

• Qualquer intervenção de limpeza ou manutenção aos cuidados 

do usuário deve ser realizado diretamente por, ou sob a super-

visão de, uma pessoa responsável.

• Não permita que crianças brinquem ou parem próximo na por-

ta deslizante.

Guarde fora do alcance de crianças os radiocontrolos e/ou 

qualquer outro dispositivo de comando, para evitar acionar in-

voluntariamente a porta deslizante.
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2. Seletores do modo de funcionamento
COM501MKS COM500ES COM500ER COM501ES COM501ER COM502ES COM502ER 

COM501MHS

As funções da porta são definidas com diferentes posições do seletor de funcionamento.

O seletor de modo de funcionamento está disponível em 5 posições (mais RESET).

A chave nos seletores deve ser sempre retirada em portas de saída de emergência 

após a alteração das definições.

SIMBOLO FUNÇÃO

 

ABRIR

A porta mantém-se permanentemente aberta.  A porta pode 

ser movimentada manualmente, p. ex. para limpeza dos 

vidros. Todas as unidades de activação são desactivadas, à 

excepção do botão de emergência (se existente).

    

AUTO PARCIAL

Tráfego nos dois sentidos, é obtida AUTOPARCIAL. A porta 

pode ser aberta parcialmente com as unidades de ativação 

interior e exterior e com um interruptor de chave (se existente). 

Com um botão de emergência a porta abre na totalidade.

 

AUTO

Dois sentidos, funcionamento normal da porta. A porta pode ser 

aberta com as unidades de activação interior e exterior e com 

um interruptor de chave/botão de emergência (se existente).

 

SAÍDA

Passagem apenas a partir do interior. A porta está 

normalmente bloqueada (desbloqueado se saídas de 

emergência) se tiver sido instalado um dispositivo de bloqueio 

electromecânico. A porta só pode ser aberta com a unidade 

de activação interior ou um interruptor de chave/botão de 

emergência (se existente).
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OFF

A porta é fechada e bloqueada (se estiver instalado um fecho 

eletromecânico). Em caso de saída de emergência, o modo 

DESLIGADO apenas pode ser definido após a certeza de que 

todas as pessoas saíram do edifício.

Não é possível abrir a porta com as unidades de ativação 

interior e exterior. A porta pode ser aberta parcialmente com 

um interruptor de chave (se instalado). A porta pode ser aberta 

na totalidade com um botão de emergência (se instalado).

(*) Quando o seletor de modo estiver na posição  / 

, o botão  ou  pode disponibilizar um impulso de 

chave. O impulso chave abre a porta para a posição de abertura 

parcial. Existem 3 formas diferentes de funcionamento do 

botão  / :

1. Não é possível disponibilizar um impulso chave.

2. È sempre possível disponibilizar um impulso de chave pre-

mindo o botão  ou  durante 2 segundos.

3.  O seletor de modo deve ser primeiro desbloqueado para pos-

sibilitar a disponibilização de um impulso de chave premindo o 

botão   ou  durante 2 segundos.

A.

CLOSEN

POWER RESET

B. RESET

A. B. C. Introduza um objeto estreito no pequeno orifício do 

seletor do modo de funcionamento e pressione breve-

mente.

D. Ao premir brevemente o ponto (colocado no canto inferior 

direito)  com um objeto estreito.

O mecanismo da porta irá executar a função de “RESET” com 

um teste do sistema. A porta regressa à posição de fecho 

(se não se encontrar na seleção de modo de funcionamento 

“PORTA ABERTA” ou se existir um erro) e está então pronta 

para o funcionamento normal.

C. D.

NOTA: Se uma unidade de emergência monitorizada for obrigatória, é efetuado um teste 

da unidade de emergência quando o seletor de modo de funcionamento é definido a 

partir de OFF ou ABERTA para qualquer outro modo de funcionamento.
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3. Códigos de acesso e descrição das luzes 

intermitentes

CÓDIGOS DE ACESSO COM501ES/COM501ER/COM502ES/COM502ER

COM501ES COM501ER COM502ES COM502ER

Dependendo do modelo, existem 4 opções para bloquear / desbloquear o seletor de 

do modo de funcionamento. Estão programados no quadro eletrónico e podem ser 

alterados pelo instalador.

 1
COM501ES/COM502ES: O acesso é obtido premindo qualquer botão de seleção 

de modo durante 2 segundos (não permitido na saída de emergência). Uma vez 

desbloqueada, a unidade será bloqueada quando não tiver sido premido nenhum 

botão durante 5 segundos.

2

COM501ES/COM502ES: Pode ser selecionada uma frase de acesso quando o acesso 

é obtido através da pressão leve de botões na ordem correta. O código deve ser 

introduzido na totalidade durante 10 segundos.

A frase de acesso predefinida é     

Uma vez desbloqueada, a unidade será bloqueada 15 segundos após a introdução 

da frase de acesso.

Durante a seleção de um novo modo, este deve ser confirmado através da pressão 

de  ou , após a qual o seletor de modo será bloqueado.

NOTA: Para alterar o código de acesso, entre em contato com o instalador.

3

COM501ER/COM502ER: Conferir acesso com uma chave interna/incorporada.

Uma vez desbloqueada, a unidade será bloqueada 15 segundos após a ativação da chave.

Durante a seleção de um novo modo, este deve ser confirmado através da pressão 

de  ou , após a qual o seletor de modo será bloqueado.

4 Sem código de acesso (não permitido na saída de emergência).

Os diferentes modos de funcionamento são selecionados através da pressão do 

respetivo símbolo. A seleção atual é indicada através de uma luz azul.
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LUZ INTERMITENTE  

Vermelho

 

• Uma luz vermelha intermitente indica um erro 

no mecanismo. Se o erro permanecer após a 

REINICIALIZAÇÃO é necessária assistência.

Magenta

 

• Uma luz magenta, segundo sim, segundo não, indica 

um estado ou condição que pode ser eliminado pelo 

proprietário, por exemplo, uma porta de fuga está 

avariada.

Amarelo

 

• Uma luz amarela, segundo sim, segundo não, indica 

que é necessária manutenção.

Verde

 

• É apresentada uma luz verde intermitente sempre 

que um botão é premido durante a introdução da 

frase de acesso.

• É apresentada uma luz verde intermitente quatro 

vezes por segundo quando um novo modo de 

funcionamento tiver sido selecionado mas ainda não 

tiver sido confirmado.

Bluetooth LED

Apagado

Bluetooth desativado

Ligado

Bluetooth ativado

Piscando

O módulo Bluetooth está sendo associado com o App 

Entrematic Door Connect
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CÓDIGOS DE ACESSO COM500ES/COM500ER

COM500ES COM500ER

Luz

intermitente

Para cima

Para baixo

Luz

intermitente

Para cima

Para baixo

Dependendo do modelo, existem 4 opções para bloquear / desbloquear o seletor de 

do modo de funcionamento. Estão programados no quadro eletrónico e podem ser 

alterados pelo instalador.

1
COM500ES: O acesso é obtido premindo o símbolo com a seta  ou  durante 2 

segundos (no se permite en la ruta de evacuación).

2

O código de acesso é obtido premindo brevemente o símbolo de seta  seguido 

de , seta para baixo novamente  e o símbolo de .

O código deve ser introduzido na totalidade no intervalo de 3 segundos (no se 

permite en la ruta de evacuación).

3
COM500ER: Conferir acesso com uma chave interna/incorporada.

Uma vez desbloqueada, a unidade será bloqueada 15 segundos após a ativação da chave.

4 Sem código de acesso (não permitido na saída de emergência).

Os diferentes modos de funcionamento são selecionados ao premir os botões com os 

símbolos de setas que apontam para cima ou para baixo.

Quando um botão é premido, é ouvida uma campainha. A seleção atual é indicada por 

um indicador luminoso azul à esquerda do símbolo ou texto da função.

Quando um símbolo de seta não tiver sido premido durante 5 segundos, o acesso é 

bloqueado.

LUZ INTERMITENTE

Vermelho

• Quando uma luz vermelha estiver intermitente está 

a ser indicado um erro no mecanismo da porta. 

Se o erro permanecer após a REINICIALIZAÇÃO é 

necessária assistência.

• Quando a tecla embutida é ativada,a indicação LED 

de COM500ER fica acesa continuamente em vermelho 

durante 15 segundos e é possível alterar a seleção 

de modo.

Laranja

• Uma luz laranja, segundo sim, segundo não, indica 

um estado ou condição que pode ser eliminado pelo 

proprietário, por exemplo, uma porta de fuga está 

avariada.

Amarelo
• Uma luz amarela, segundo sim, segundo não, indica 

que é necessária manutenção.
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4. Entrematic Door Connect
Se o mecanismo está equipado com um selector de funções COM501ES/ER ou 

COM502ES/COM502ER, é possível alterar as seleções do modo com a aplicação para 

smartphone Entrematic Door Connect.

Follow these steps in the app, when the 
 prompts to enter the Initialization Pin:

 the until the BLE led 
starts flashing. 

Enter the Initialization Pin on the OMS, and press the 
Confirm button on the OMS after each digit.

5. Instruções de desbloqueio manual
Nos casos de manutenção, mau funcionamento, ou de emergência, puxar para baixo e girar 

para a direita a alavanca de desbloqueio DASLOKSB ou baixar a alavanca de desbloqueio 

LOKSBM (se instalada) e deslocar manualmente as portinholas para a posição de abertura. 

Para bloquear novamente, repor a alavanca de desbloqueio na posição inicial.

ATENÇÃO :  rea l i zar  as 

operações de bloqueio e 

desbloqueio das fohlas com 

o motor parado.

4.1 Instalação da aplicação
• Transfira a aplicação Entrematic Door 

Connect, em App Store ou G oogle Play. 

Certifique-se de ter à mão o código da porta.

• Toque no botão “+Add Door“ (Adicionar 

porta) na aplicação e siga as instruções 

do assistente de configuração da porta. O 

assistente de configuração irá orientá-lo para 

emparelhar o seu smartphone com a porta.

N OTA :  Pa ra  co n s e g u i r  e fe t u a r  o 

emparelhamento, deve estar a uma 

distância máxima de 10 metros do selector.

DASLOKSB LOKSBM

 



10

IP
2

3
2

5
P

T

PT

6. Controlos de segurança periódicos e acessórios 

de segurança
A fim de satisfazer os requisitos nacionais/internacionais e evitar maus funcionamentos 

e riscos de lesões, realize as seguintes operações e verificações pelo menos a cada 6 

meses, ou com base na utilização do automatismo.

Para as intervenções de conserto ou de regulação, recomenda-se entrar em contato 

com pessoal qualificado. Desconectar a alimentação [A] quando for necessário realizar 

operações de limpeza ou outras intervenções de manutenção.

ATIVIDADES

Ative o automatismo econtrole visualmente a fixação de:

• automatismo [1];

• cabos;

• seletores de função [2];

• porta de vidro.

Controlar também o automatismo e controlar visualmente:

• as condições das vedações da porta;

• e finalmente que a porta funcione corretamente e se feche lentamente de modo 

uniforme.

Configurar o seletor de programas em PORTA FECHADA   e certificarse de

que o automatismo e o bloqueio eletromecânico (se presente) funcionem em sincronia. 

Certificarse também de que dispositivo de bloqueio engate na porta de modo correto.

Active as unidades de activação manual, se existirem, e caminhe em direcção à porta.

Verifique também se a porta abre de forma correcta enquanto entra/saia. Em seguida,

proceda do mesmo modo com as unidades de activaçãoa utomática(3).

Controlar os sensores de presença [3-4], posicionandose no percurso de abertura/

fecho da porta e ativar o automatismo. Durante a apertura e o fecho, a porta não deve 

se chocar com a pessoa que está realizando a verificação.

 Se ocorrerem problemas contactar o Serviço de Assistência a Clientes DITEC.

CLOSEOPEN

EXIT PARTIAL

AUTO

4

2

4A 1 3 3
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Todos os direitos deste material são de propriedade exclusiva da Entrematic  Group AB.Embora o conteú-

do desta publicação tenha sido compilado com o maior cuidado, a Entrematic Group AB não pode assumir 

qualquer responsabilidade por danos causados por eventuais erros ou omissões nesta publicação. Reserva-

mo-nos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Cópias, digitalizações, alterações ou modificações são 

expressamente proibidas sem o consentimento prévio por escrito da Entrematic Group AB.Declaración CE 

de conformidad.

O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos 

domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações am-

bientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, 

ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impac-

to negativo na saúde pública e no ambiente.



Entrematic Group AB 

Lodjursgatan 10 

SE-261 44, Landskrona

Sweden

www.entrematic.com
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