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Obrigado por adquirir o Quadro de Comando RQC10S
da Compatec.

1.Apresentação

2.Características Técnicas:

-Tensão de trabalho: 127/220 Vca;
- Frequência de operação: 60 Hz;
- Padrões de códigos e nº de usuários:

 MM (Binário 12 Bits) / nº de usuários infinito;
 MC (Trinário 09 Bits) / nº de usuários infinito;
 HT (Binário 24 Bits) / 340 usuários;

- Opção para dobrar os tempos (TEMPO X2)
-Fechamento automático programável via jumpers;
-Tempo de percurso auto programável;
-Modo de trabalho com ou sem parada (abre-para-fecha 
ou abre -fecha);
-Fim de curso NA ou NF;
-Entrada de botoeira comum (abre - fecha);
-Entrada para fotocélula, sinal “0” ou “1”;
-Alcance ± 30 m;

Selecione a tensão da rede como segue: 

 Jumper em 127 = 127~130 Vca 60 Hz;
 Jumper em 220 = 210~230 Vca 60 Hz;

10SRQC
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3. Conhecendo o Comando RQC10S

Receptor
Fechamento
 automático

Tecla e LED de
programação

Conector CN1 de entrada
da rede e saída para motor.

Seletor de tensão 
127 / 220 Vca.

Fusível de 
proteção 5A.

Seletor de tempo
X2 e micro NA/NF, 
rampa.

Conector fotocélula
e saída 12vcc.

Conector 
botoeira
e chaves
fim de curso.
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4. Como Resetar a Memória

6. Minuteira

7. Tempo X 2 (dobrar tempos)

8. Seleção Fim de Curso (NA ou NF)

9. Parada

a) Para apagar somente o tempo de percurso e rampa, pressione e mantenha 
pressionada a tecla “PROG” por aproximadamente 5 segundos até o LED 
piscar pela segunda vez. Assim que o LED piscar solte a tecla e o LED irá piscar 
duas vezes confirmando o reset da rampa.
b) Para apagar completamente (tempo de percurso, rampa e 
CONTROLES), pressione e mantenha pressionada a tecla “PROG” por 
aproximadamente 10 segundos até o LED (LD1) piscar rápido (além da piscada 
inicial e a de 5 segundos). 

5. Como Codificar um novo controle

Aperte e solte a tecla “PROG”, o LED irá piscar uma vez e se manter aceso. Em 
seguida acione a tecla do controle que deseja cadastrar, o LED ira piscar caso 
seja acionado um controle válido. Caso não for gravado nenhum controle o 
quadro irá sair (apagando o LED) do modo de cadastro em 25 segundos ou basta 
apertar novamente a tecla para sair do modo. 
Caso a memória esteja cheia ao tentar fazer um novo cadastro o LED irá pistar 
20 vezes.

A minuteira é acionada juntamente com o acionamento da abertura ou 
fechamento do portão. Ficando acionada por 2 minutos (ou 4 min. caso o tempo 
2x esteja ativo) após bater em umas das micros.

Para dobrar os tempos basta abrir o jumper indicado na placa como “TEMPO 
X2”
 Jumper fechado: Tempo normal
 Jumper aberto: Valores de tempos dobrados (Fechamento Automático e 
minuteira ).

Para programar a fim de curso como NA ou NF basta selecionar o jumper 
“MICRO”
 Jumper fechado: Microchave fim de curso configurada NF;
 Jumper aberto: Microchave fim de curso configurada NA;

 Jumper fechado: reversão direta
Jumper aberto: abre-para-fecha

Para programar o modo de trabalho basta selecionar o jumper ‘’PARADA’’
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10. Fotocélula (FOTO) : Padrão NA

11. Programar o tempo de percurso

O comando RQC10S possui a função fotocélula, o qual pode ser interligado a 
um sensor de movimento, para a reversão direta do comando. Tendo como 
função principal o anti-esmagamento, conforme exigência da norma IEC-
60335-2-103. Quando o portão estiver em curso de fechamento, qualquer 
objeto ao passar pelo sensor/fotocélula o portão reverte, evitando o 
esmagamento. Acionamento por pulso negativo (GND), lógica “0” e “1”.
Enquanto o sinal da fotocélula estiver obstruído o LED (LD1) ira piscar 
intermitentemente e ira impedir o usuário de fechar o portão, podendo apenas 
pará-lo e abri-lo novamente. 

O tempo de percurso é feito automaticamente durante os dois primeiros 
acionamentos completos, tanto durante a abertura, como durante o fechamento 
do portão. Após a instalação completa do movimentador deve-se realizar dois 
acionamentos, fazendo o portão efetuar o percurso inteiro (até bater nas 
microschaves) sem nenhuma interrupção. Após isso o tempo de percurso estará 
programado.

OBS: Caso seja necessário reprogramar o tempo de percurso ele deve ser 
apagado via tecla de programação e programando novamente. 

12. Rampa (Velocidade final do percurso)

A  distância  de  início  de  acionamento  da  rampa  é  programada 
automaticamente, junto  ao tempo  de percurso. Essa distância será de  
aproximadamente  8%  do  percurso  total  do  portão.  Para o funcionamento da  
rampa  basta  selecionar  o  jumper  “RAMPA”.
Jumper fechado: Rampa desativada;
Jumper aberto: Rampa ativada;

OBS 1: Caso seja necessário reprogramar a rampa ela deve ser apagada via 
tecla de programação e programada novamente. 
OBS 2: O funcionamento da rampa irá variar dependendo do tipo do portão 
(tamanho e peso).
OBS 3: Recomendamos o uso da rampa para diminuir o impacto causado 
pelo fechamento e abertura do portão.
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13. Configurar o fechamento automático

O fechamento automático serve para que o portão feche automaticamente quando estiver 

totalmente aberto, o fechamento ira ser acionado após um tempo pré-setado 
via jumper. 
Para configurar o tempo de fechamento automático basta selecionar o 
jumper “FECHA. AUTO.” no tempo desejado (5, 15, 25 ou 35 segundos) ou 
dobrando o tempo em “TEMPO x2” (10, 30, 50 ou 70 segundos). Padrão de 
fábrica desabilitado, posição 0s.
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14. Diagrama de ligação
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SERVIÇO DE

ATENDIMENTO AO CLIENTE

suporte@compatec.com.br

fone:(54)4009 4711
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 95012-663| Caxias do Sul - RS
     Fone: + 55 (54) 4009 4700
       Fax: +55 (54) 4009 4701


