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1. NORMAS A SEGUIR
É importante para a sua segurança que estas instruções sejam seguidas.
Mantenha estas instruções num local seguro para futura referência.

Esta marcação indica para prestar atenção especial. 

Todas as ligações ou operações devem ser efectuadas com a alimentação desligada.

Ligue a alimentação equipada com sistema de segurança de ligação à terra. 

Mantenha os comandos fora do alcance das crianças, de modo a evitar que o automatismo 
trabalhe acidentalmente.

• Use <HAR> wires/cables, minimum section 2 mm².
• Do not alter the original internal wiring.
• If power cut occurs, turn the power off and only then proceed to open and release the system.
• Give any start command only if the system is visible.
• Do not open the barrier housing when the system is operating.
• Do not allow children to play within the system area.
• Fixed start commands must be positioned at a minimum height of 1,5 m from ground.

A instalação de portões e portas eléctricos têm que cumplir com as normas da Diretiva de Máquinas 
2006/42/CE, em particular com a norma EN 12453 .

O instalador deverá ter conhecimentos profissionais certificados a nível de montagens mecânicas de automatismos. 
Deverá também ser capaz de realizar ligações eléctricas cumprindo todas as normas aplicáveis.

Este produto foi desenhado e produzido estritamente para o uso indicado neste manual. 
Qualquer outro uso que não o expressamente indicado pode danificar o produto e/ou pode causar danos físicos 
e materiais, além de invalidar a garantia.

Não faça quaisquer alterações aos componentes do motor e/ou respetivos acessórios. 
A Proteco Srl não se responsabiliza pela insegurança e incorreto funcionamento do produto quando usados 
componentes que não vendidos por si.

Este produto não é indicado pelo trânsito pedestre . BARRY foi desenvolvido com o intuito 
apénas de controlar o acesso de veículos a áreas privadas, indústriais ou comerciais.

CERTIFICAÇÃO CE 
Fabricante:  

Certifica que
Produto: 
Modelo: 

PROTECO S.r.l.
Via Neive, 77 – 12050 Castagnito (CN) – ITALIA

BARRY Barreira
BARRY 230V, BARRY DC 24V  

Está em conformidade com as seguintes Diretivas Europeias:
2011/65/UE  RoHS2
2014/30/UE  EMC
2014/35/UE  LVD
2014/53/UE  RED 

Cumpre, quando aplicável, com as seguintes disposições:
EN 61000-6-2,    EN 61000-6-4
EN 61000-3-2,    EN 61000-3-3
EN 12453
EN 60335-1,       EN 60335-2-103

O fabricante declara que a colocação em funcionamento da máquina não é permitida, a menos que a máquina em que o produto 
está incorporado ou em que esteja a tornar-se um componente tenha sido identificada e declarada em conformidade com a Diretiva de 
Máquinas 2006/42 / CE.
Castagnito, día 8 de Novembro de 2018 Marco Gallo 

Gerente 
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 230V AC  24V DC

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3. INSTALAÇÃO

3.1  Configuração
Conforme à ilustração mantenha uma distância de 
500 mm por cada lado. 
O comprimento  da haste altera-se por consequência, 
mas a sapata de fixação é fixa.

3.2  Preparação do local de instalação
Criar uma sapata robusta em cimento, fixa no solo . 
As dimensões da ilustração ao lado são as mínimas a 
manter, pelo que poderão ser superiores. 
Mantenha uma projeção de 20 mm do térreo para garantir 
uma mayor estabilidade. 
Importante! Deve deixar um ou mais tubos para passagem 
dos vários cabos de alimentação e dos restantes 
dispositivos elétricos (fotocélulas, botoneiras, seletores de 
chave, etc).

3.3  Fixação da barreira
Chumbar os varões roscados com as buchas no cimento 
enquanto este estiver fresco.

230V 50Hz 
230V ac
200W
1,5A 230V 
 6 segundos 
desde 1 até 60 seg. 
6m
12Vdc, 8W max
da -20 a +50 °C
433,92 MHz

Alimentação da barreira:
Voltagem do motor:

      Potência:
Corrente absorvida:

Tempo de abertura:
 Fecho automático:

 Haste cumprimento:
Accessórios:

Temperatura de trabalho:
         Frequência:

230V 50 Hz
24V dc
160W
1,2A 230V 
6 segundos 
desde 1 até 60 seg 
6m
24Vdc, 8W max
da -20 a +50 °C
433,92 MHz

Parafusos Sapata

Carcaça de metal

Parafusos M16

Chapa de fixação

Haste desde 1,5 até 6m
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Puxe a alavanca e rode 
em sentido horário para 
desbloquear.

Puxe a alavanca e rode 
em sentido antihorário 
para bloquear.

No caso de falta de energia, a barreira está equipada 
com um sistema de desbloqueio e bloqueio manual. 
Para desbloquear puxe a alavanca e rode em sentido 
horário. 
Solte e mova a haste manualmente. 

Durante a operação manual, a haste pode 
levantar repentinamente: tenha cuidado e 
sempre acompanhe-a com as mãos para evitar 
danos.

Para bloquear puxe a alavanca e rode em sentido 
antihorário. Solte, a barreira está bloqueada. 
Ao desbloquear a barreira, é possível afinar as molas, 
ajustar os fins de curso, etc etc.

NB: Na versão de 24Vcc, a operação manual não 
pode ser feita se a haste estiver totalmente levantada.

5. ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR

4. BLOQUEIO e DESBLOQUEIO

Abra a porta da barreira. 
Para abrir a tampa rode a haste: existem duas hastes, 
uma em cada lado da barreira. 
Os ganchos que prendem a tampa são rodados 
e a tampa fica desbloqueada. 
Retire a tampa puxando para cima.

Haste
(bloquear/

desbloquear)

Gancho rotativo Gancho fixo
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6. NIVELAR A HASTE DA BARREIRA

Após instalar a barreira, deve verificar a posição 
da haste quando fechada e establecer o comprimento 
da mesma. 
Procure que a barreira esteja alinhada. 
A haste é de tipo modular, pode ser cortada ou 
extendida conforme for preciso.
Fixe a haste como visível na imagem.

Quando a haste estiver colocada e por alguma razão 
o comprimento tiver que ser alterado, proceda em
reafinar as molas e os fins de curso, da seguinte maneira:

Se o comprimento tiver reduzido, a haste podía subir 
um pouco, portanto tire uma mola e procure que a 
haste permaneça estável.

Se o comprimento tiver subido, a haste podía descer 
um pouco, portanto coloque ambas molas. 

Coloque as molas conforme o comprimento da haste e 
conforme a tabela abaixo: 

Comprimento da haste  N° de molas      Comprimento das Molas e Diâmetro do Arame
3 - 4 m 1 Ø 5,0 x 440 mm

4,5 - 5 m 2 Ø 4,5 x 440 mm
Ø 5,0 x 440 mm

6 m 2 Ø 4,5 x 440 mm
Ø 5,0 x 440 mm

Com a afinação deve conseguir atingir um estado em 
que movendo a barreira à mão, esta deve manter-se 
estável em qualquer posição que a largue.  

As molas devem estar calibradas para suster o peso da 
haste sem qualquer ajuda do motor.

1  Solte a contraporca
2  Define a posição
3  Aperte a contraporca

1
Solte a 

contraporca

2
Define a 
posição 

Alavanca
+ porca

Molas

Porca de mola

3
Aperte a 
contraporca 

1
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7. FINS DE CURSO
A barreira vem equipada de fábrica com fins de curso 
magnético e mecânico preafinados.

Normalmente não é preciso afinar mais.

Caso for preciso afinar, siga conforme mostrado na 
imagem abaixo:

Posição de FECHO Posição de ABERTURA

8. ALIMENTAÇÃO (230V + ATERRAMENTO)
A barreira pode ser alimentada tanto a 230V como a 115V AC, e a rede principal tem que ser ligada como mostrado na 
figura abaixo:

 BARREIRA ESQUERDA - central colocada à esquerda   BARREIRA DIREITA - central colocada à direita 

Ligações de fábrica 
Alimentação principal 

Ligações de fábrica 

A maioría das ligações já vêm de fábrica, apénas a Fase, 
Comum e a Terra hão de ser conectados:

Sempre ligue a TERRA!
O cabo da terra tem que ter o mesmo tamanho 
do que a Fase e o Comum. 



6

F1

K3 K6

K4 K5

F2

VR1 VR2

J1 J3 J7 J6

K1 K2

S3
OL         CL          PT       LOOP   POWER

PUSH

S5

LEARN

OPEN             STOP             CLOSE

T1

J9
OFF      ON

O
FF

   
O

N

1

4

2

3

5

6

11
10

9

12 8

7
S1

S4

9. LIGAÇÕES AC (230/115Vac)
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LED WORK

LED WARNINGS

Ligações de fábrica 

Ligações pelo instalador

1   = Transformador
2   = F1, fusível 0,2 A
3   = F2, fusível 5 A
4   = VR1, potência
5   = VR2, fecho automático 
6   = S1, DIP-switch terminais 
7   = J2, antena
8   = Recetor
9   = LEARN, grabar o emissor 
10 = Start contactos
11 = Interruptor luzes
12 = J9, detecção de obstáculos (manter em ON)

A cenral vem de fábrica com no. 2 
pontes em contatos N.C.

Lu
ze

s
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VR1

VR2

S1

OL         CL          PT       LOOP   POWER

LEARN

OPEN             STOP             CLOSE

VR1 - POTÊNCIA
O trimmer VR1  afina a força e a detecção de obstáculos.  
Ao rodar o trimmer no sentido horário a força sube enquanto a detecção desce.  
Se o jumper J9 estiver no lado direito (ON), a detecção de obstáculo irá parar a barreira durante o 
fecho e seguirá para a posição de abertura. Afine a força de detecção de obstáculos 
adequadamente, para evitar falhas durante a operação normal. 
Recomendamos começar a ajustar a força ao mínimo e depois afine passo a passo.

VR2 – FECHO AUTOMÁTICO
O trimmer VR2 define o tempo de fecho automático (DIP-switch 2 = ON). 
O tempo de fecho automático pode ser ajustado entre 1 e 60 segundos.

DIP-SWITCHES

DIP-switch 1:
ON - Coloque o dip-switch 1 em ON se precisar ligar uma banda de segurança (a banda de 
segurança deve ser ligada também no terminal PT na central). 

OFF – Coloque o dip-switch 1 em OFF se precisar ligar um loop detector (o loop detector 
deve ser ligado também no terminal PT na central).

DIP-switch 2:
ON - Fecho automático ATIVADO (desde 1 até 60 segundos).
OFF - Fecho automático DESATIVADO.

DIP-switch 3: Vazio

LED Work

OPEN 
STOP 
CLOSE 
LEARN 

A barreira está abrindo
A barreira está em stand-by
A barreira está fechando
Armazenando o transmissor

LED Warnings

OL 
CL 
PT 
LOOP 

Abertura concluída
Fecho concluído
Banda de segurança/loop detector em funcionamento 
Fotocélulas alinhadas

POWER Barreira alimentada
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BRG1

K3K4
K1

U2

VR1 VR2

K2

S3

DS2     DS3     DS4     DS5     DS1

PUSH
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10. LIGAÇÕES DC (24V DC)

1   = F1, fusível 8 A
2   = VR1, fecho automático
3   = VR2, força na abertura
4   = VR3, força no fecho
5  = DIP-switch 
6  = Antena
7  = Recetor
8  = LEARN, grabar o emissor
9  = Start contactos
10  =  Interruptor luzes

Ligações de fábrica 

Ligações pelo instalador

A central vem de fábrica com no. 2 
pontes em contatos N.C.
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LUZES

BATERIA 24V

Fi
m

 d
e 

cu
rs

o 
FE

C
H

A

Fi
m

 d
e 

cu
rs

o 
A
B
R
E



9 

S3

DS2    DS3     DS4     DS5     DS1

VR1

VR2

VR1- FECHO AUTOMÁTICO
O trimmer VR1 define o tempo de fecho automático (DIP-switch 2 = ON). 
O tempo de fecho automático pode ser ajustado entre 1 e 60 segundos.

VR2- FORÇA NA ABERTURA
VR2 trimmer define a força e a detecção de obstáculos. 
Ao rodar o trimmer no sentido horário a força sube enquanto a detecção desce.  
Afine a força de detecção de obstáculos adequadamente, para evitar falhas durante 
a operação normal. 
Recomendamos começar a ajustar a força ao mínimo e depois afinar passo a passo.

VR3- FORÇA NO FECHO
VR3 trimmer define a força e a detecção de obstáculos. 
Ao rodar o trimmer no sentido horário a força sube enquanto a detecção desce.  
Afine a força de detecção de obstáculos adequadamente, para evitar falhas durante 
a operação normal. 
Recomendamos começar a ajustar a força ao mínimo e depois afine passo a passo.

DIP-switch

DIP-switch 1:
ON - Fecho automático ATIVADO
OFF - Fecho automático DESATIVADO

DIP-switch 2:
ON  - O pirilampo está desligado quando a barreira estiver em stand-by. 
OFF - O pirilampo está ligado quando a barreira estiver em stand-by. 

LED Work

OPEN 
STOP 
CLOSE 
LEARN 

A barreira está abrindo
A barreira está em stand-by
A barreira está fechando 
Armazenando o transmissor

LED Warnings

DS2 
DS3 
DS4 
DS5 
DS1 

Abertura concluída
Fecho concluído
Banda de segurança / loop detector 
Fotocélulas alinhadas
Barreira alimentada

TIME

OPEN_FORCE

VR3

CLOSE_FORCE

OPEN             STOP             CLOSE

LED1 LED2 LED3
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11.1 Dispositivos de segurança no fecho
FOTOCÉLULA (contacto N.C.)

- Se o raio tiver quebrado no fecho, a barreira
inverte para a posição de abertura.

- Se o raio tiver quebrado na abertura, a barreira
sigue para a posição de abertura.

11. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
Os seguintes dispositivos podem ser ligados à barreira: fotocélula, loop detector, banda de segurança, teclado.

A conexão de ambos sistemas  230V e 24V é 
a mesma, apénas a alimentação fornecida 
pela central (terminal V+) é diferente:

- O 230V (AC) FORNECE 12 VOLT
- O 24V   (DC) FORNECE 24 VOLT

Barreira
Banda de segurança

Fotocélula

Loop detector

11.2 LOOP DETECTOR (contacto N.C.)
- Se um carro cruzar durante o fecho, a barreira reverte para a posição de abertura.
- Se um carro atravessar durante a abertura, a barreira continua para a posição de abertura.

TERMINAL J5/JP5

RF40
RX

32     1    

C.N.
C.

 

N.
O.

TX

Jumper

0V 24V 28

16 15 25

s
h
r

5'/oo
/

VEK M1HEsta fonte de alimentação só funciona 
para Barry 24V.
A versão Barry 230V, por outro lado, 
precisa de uma fonte de alimentação 
externa de 24V.

Coloque o 
DIP-switch

‘r’ à DIREITA.

Se, quando o carro 
chegar, você quiser 
que a barreira se abra 
automaticamente, 
faça essa ponte.

RG01

O detector RG01 leva ambos os contactos N.O. e N.C.
Para esta aplicação, escolha o modo N.O. Mover o interruptor DIP 'r' para a direita.
Os contactos 15 e 16 devem ser conectados a PT e GND, respectivamente, do cuadro electrónico da barreira.
Se, quando o carro chegar, você quiser que a barreira se abra automáticamente, faça uma ponte adicional entre  
PT e o OPN, do cuadro electrónico da barreira.
O dispositivo RG01 requer uma fonte de alimentação de 24 volts; para instalação com Barry 230V, é preciso uma 
fonte de alimentação exterior, ligada aos terminais 0V e 24V do RG01.

TERMINAL J5/JP5
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11.4 START - CONTACTOS
É possível ligar um leitor IC aos terminais OPN e GND.

Open/close (N.O.) 

Close (N.O.) 

Open (N.O.) 

Stop button  (N.C.)

12. COMANDOS
12.1 Memorizar o comando

1) Pressione “LEARN” (versão S5 230 / 115V - S4 versão 24V) e solte quando o LED acender.
2) Pressione a tecla no comando até  o LED apagar.
3) O comando foi devidamente carregue.
É possível armazenar transmissores adicionais seguindo o mesmo procedimento. A central
pode armazenar até 32 usuários diferentes. Cada usuário pode atingir cópias ilimitadas.

12.2 Apagar todos os comandos
Pressione “LEARN” (versão S5 230 / 115V - S4 versão 24V) e solte quando o LED apagar:
agora todos os transmissores foram apagados.

TERMINAL J5/JP5

Power, 8W max 
12Vdc (versão 230V) 
24Vdc (versão 24V)

LOOP DETECTOR  
CONTACTO N.O.

11.3 LOOP DETECTOR (contacto N.O.)
Versão 230V: DIP-switch 1 em OFF 
- Se o carro ficar dentro da área do loop detector, a barreira permanece aberta.
- Quando o carro saír da área do loop detector, a barreira vai para a posição de fecho.

TERMINAL J5/JP5

O diagrama a seguir mostra como ligar o detector com um contato normalmente aberto (N.O.)

Se o detector tiver um contato N.C, conecte-o ao terminal INFRD, assim como as fotocélulas.
Também é possível conectar fotocélulas e detector em série.
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