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PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:

•  Para motor monofásico até 1/2HP 110/220V
• Botoeira independente de subida e descida
• Sem limitação de quantidade de andares
•  Até 10 minutos de tempo de percurso
• Entrada para sensores de andares e sensor de emergia

REDE: Rede 110V/220V
CM: Fio comum do motor
AB e FC: Demais fios do motor
CAP (x2): Capacitor de partida do motor
EMERG: Sensor de emergência que deve ser ligado no interruptor  

   

de porta fechada. Se esse sensor for aberto, imediatamente a 
   

central para o movimento do elevador.
GND: Comum (Terra) dos sensores
ANDAR (PARADA): Sensor para os andares (paradas). Pode ser 

   

instalados quantos desejar, basta liga-los todos em paralelo.
FIM: Sensor que indica que CHEGOU NO ULTIMO ANDAR
INICIO: Sensor que indica que CHEGOU NO PRIMEIRO ANDAR 

   

(ou térreo) 
SOBE: Botoeira para comandar a SUBIDA
DESCE: Botoeira para comandar a DESCIDA
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- O borne “EMERG.” precisa ter sensor do tipo 
normalmente fechado. Se “EMERG.” for aberto, 
imediatamente o movimento do elevador cancelado.
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INSTALANDO A CENTRAL:

USANDO A CENTRAL:

 

1°) Ligue a central e dê um comando no borne “DESCE”, veja se o 
sentido está certo. Caso não, inverta os fios dos bornes“FC” e “AB” 

 

2°) Coloque o jumper “PROG. PERC.” em “SIM” e aguarde. O 
elevador irá subir e descer até o seu final. Feito isto, o percurso está 
salvo. Recoloque o jumper “PROG. PERC.” na opção “NÃO”.

  Basta comandar a central pela botoeira “DESCE” ou “SOBE” .

 

Quanto houve mais de 1 andar a atingir, basta pressionar a 
quantidades de vezes necessária para o elevador atingir esse 
andar. Por exemplo, para fazer o elevador que está no 2° andar ir 
para o 5° é necessário que ele avance 3 andares, sendo assim, 
pressione LENTAMENTE a botoeira “SOBE” por 3 vezes. 

TERMO DE GARANTIA

 A MKN, CNPJ 05.789.903/0001-17, garante este produto contra 
defeitos de fabricação/montagem pelo prazo de 180 dias (6 meses) 
após a data de aquisição. Para ser exigível a garantia, devem ser 
seguidas todas as orientações do manual.  Em caso de garantia, a 
responsabilidade da MKN fica restrita ao conserto ou troca do 
aparelho, não incluindo custos de instalação e fretes até a fábrica. 

 

A substituição ou conserto não prorroga o prazo de garantia.
  A garantia perderá o seu efeito nos casos de;

 

• Danos por agentes da natureza (raios, inundações etc)

 

• Instalado em rede elétrica imprópria

 

• Não for empregado ao fim que se destina

 

• Não for usado em condições normais

 

• Danos por acessório de outros fabricantes junto ao produto

 

• Instalação por pessoas não capacitadas
  Caso o produto apresente defeito, procure o Serviço Técnico 
Autorizado MKN (www.mkn.com.br / (11) 2922-8000 )
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