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CENTRAL RJET G2 
MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

 

MODELO 
» RJET G2 
 

CARACTERÍSTICAS 
» Disponível em 433Mhz; 
» Velocidade até 150Hz; 
» Tensão automática 127/220 V - 50/60Hz; 
» Capacidade para 2000 Transmissores; 
» Fácil configuração por Jumper e teclas (-) (+); 
» Proteção contra falha dos fins de curso; 
» Leitura automática do Tempo de Percurso; 
» Disponível 350mA para conexão de acessórios; 
» Proteção contra sobretemperatura; 
» Proteção contra sobretensão e subtensão; 
» Caixa de proteção com O´ring de vedação; 
» Permite selecionar opção para trabalhar com 
motores monofásicos; 
 
FUNÇÕES 
» Rampa (Partida e Parada Suave); 
» Fechamento Automático; 
» Parada; 
» Inter travamento; 
» Abertura Parcial; 
» Fotocélula Seguidora; 
» Desabilitar RX; 
» Modo Avançado; 
 
DIMENSÕES 
L:101mm x A:116mm x P:45mm. 
 
PESO 
0,240 kg 

 

CONEXÕES 
» Entrada para Fotocélula; 
» Entrada para Receptor Externo; 
» Entrada para Botoeira; 
» Entrada para Botoeira Abertura; 
» Entrada para Botoeira Fechamento; 
» Saída para Trava / Sinaleira; 
» Saída para Luz de Garagem; 

 

 
 
 

 
**Imagem meramente ilustrativa. 

 

INDICADORES LED 
Esta central eletrônica possui 4 indicadores em Led para informação ao usuário. 

INDICAÇÕES DO LED STATUS INDICAÇÕES DO LED ERRO 
 Aceso: Indica o limite do ajuste de funções.  Aceso: Temperatura Elevada. 

 Piscando Rápido: Ativado Fecham. Autom.  Piscando: Excesso de corrente no motor. 
 Piscando Lento: Stand by.  Piscando+LED Status: Falha de Comunicação. 

    

INDICAÇÕES DO LED FDC INDICAÇÕES DO LED ALTA TENSÃO 
 Aceso: Indica fim de curso acionado.  Aceso: Indica central carregada com alta tensão. 
  - FCA = Fim de Curso de Abertura.  

 - FCF = Fim de Curso de Fechamento. 
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LAYOUT 
 

 
 
CONEXÕES 

 

FOTOCÉLULA 
Ao detectar um obstáculo entre os sensores du-
rante o ciclo de fechamento o automatizador in-
verte imediatamente o sentido de funcionamento 
para permitir que o objeto seja removido. 
 
BOTOEIRAS 

» BOT: função de abrir e fechar. 
» BOT A: função somente abrir. 
» BOT F: função somente fechar. 
 
RECEPTOR EXTERNO  
A conexão de um receptor externo permite:  
a) Acionar o portão com diferentes frequências;  
b) Aumentar o sinal da Rádio Frequência (RF); 
c) Aumentar memória para cadastrar controles; 
 
INTERTRAVAMENTO 
Bloqueia a abertura do segundo portão en-
quanto o primeiro estiver aberto ou em movi-
mento. (Ver página 4) 
 

 
 

MÓDULO EXTERNO MEX-6F 
 

» MEX-6F: LUZ DE GARAGEM 
Permite acender uma lâmpada ao acionar o portão e 
mantê-la ligada por um tempo pré-configurado. 
 

» MEX-6F: SINALEIRA 
Sistema de sinalização, indicando aos pedestres 
quando o portão está em funcionamento. 
 

» MEX-6F: SEMÁFORO 
Indica a presença de fluxo de veículos: 
Luz VERMELHA:  portão em acionamento. 
Luz VERDE: portão está fechado. 
 

» MEX-6F: ALARME 
Um sinal de disparo é enviado à central de alarme 
caso o portão seja aberto por um meio externo. 
 

» MEX-6F: TRAVA ELÉTROMAGNÉTICA 
Bloqueia o movimento do portão, impedindo sua 
abertura quando o portão não estiver em uso. 
 

 

    ATENÇÃO 
 

 

 Caso o funcionamento da fotocélula ocorra durante o ciclo de abertura, 
deve-se inverter o conector dos fins de curso e os fios do motor “W” e “V”.  
 

 Esta central fornece um total de até 350mA para acessórios externos, 
portanto NÃO exceda este limite. 
 

 

Trafo 350mA 

Conexão  
Rede 

Conexão  
Motor 

Tecla (+) / Grava TX 
 
Tecla (-) / Ab. Parcial 
 
Conexão Receptor Ext. 
 
Conexões Botoeiras 
 
Conexões Fins de Curso 
 

Desabilitar Receptor 
 

Conexão Intertravamento 
 

Função Parada 
 

Conexão Cooler 
 

Menu Ajustes 
 

Led Status 

Led Erro 

Conexão  
MEX-6F 

Led FCF 

Led FCA 

Fusível 

Conexão 
 Fotocélula 

 

Conector Fotocélula 
 
Seleção Motor Mono 
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DIAGRAMA DE LIGAÇÕES 
O esquema de ligação a seguir se aplica para automatizadores para portões basculantes. Para instalação em 
automatizadores para portões Deslizantes, deve-se inverter a posição dos fios T2 e T3 do motor.  
 

 
 
 
 
 

AVISO  
 

 NÃO UTILIZAR CAPACITOR DE PARTIDA! O uso de capacitor de par-
tida nesta central eletrônica causará danos irreparáveis ao produto.  

 

 Para utilizar esta central eletrônica com automatizadores que trabalham 
com motores monofásico, localize o conector “Mono” ao lado do conec-
tor “Parada” e insira jumper neste conector. 
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HABILITAR FUNÇÕES 
As funções desta central são habilitadas através de jumper e quando necessário, ajustadas pelas teclas (-) e (+). 
Estas funções estão especificadas na imagem abaixo e detalhadas na sequência deste manual. 
 

1 
Para habilitar funções, retire o jumper da 
posição “OFF/TX” e coloque-o na posição 
referente a função que deseja configurar. 
 

IMPORTANTE:  
Quando o ajuste através das teclas (-) e 
(+) chegar nos limites mínimos e máxi-
mos, o LED “ STATUS” acenderá. 
 

 

2 Após realizar a configuração das funções 
desejada, retorne o jumper para a posi-
ção “OFF/TX”. 

 

TECLAS 
 

 

 

TECLA “(+) / GRAVA TX” 
» Confirmar o cadastro do TX. 
» Aumentar o valor de ajuste de 
uma função 
 

TECLA “(-) / ABERT. PARCIAL” 
» Diminuir o valor de ajuste de 
uma função. 

 

IMPORTANTE 

 
 

 Quando neste manual utilizarmos o termo “Pressionar” o usuário 
deverá pressionar a tecla e soltar rapidamente, como um clique. 

 

 Quando neste manual utilizarmos o termo “Pressionar e Manter” o 
usuário deverá pressionar a tecla e manter pressionada pelo tempo 
determinado. Ex: “Pressionar e manter por 2s.”  

 

MODO DE OPERAÇÃO 
Procedimento para configurar o efeito de um acionamento ao botão do controle durante um ciclo de abertura. 
  

 

 

ABRE-FECHA  
Um acionamento no botão do controle em um ci-
clo de abertura ou fechamento, irá inverter o sen-
tido do portão.  Se o portão estiver abrindo o aci-
onamento durante este ciclo fará com que o por-
tão feche, e vice-versa. Para utilizar esta configu-
ração, insira o jumper “parada”. 

 
 

PARADA 
Um acionamento no botão do controle em um ci-
clo de abertura interromperá o movimento do 
portão mantendo-se nesta posição até um novo 
acionamento. Quando isso acontecer o portão in-
verte o sentido que estava. Para utilizar esta con-
figuração remova o jumper “parada”. 

 

DESABILITAR RF 
Este recurso permite desligar o receptor da central afim de evitar interferência com outros receptores externos 
instalados na central. Para isso, basta retirar o jumper RF-ON que está localizado próximo ao módulo RX. 
 

INTERTRAVAMENTO 
Este recurso bloqueia a abertura de um segundo portão enquanto o primeiro estiver aberto ou em movimento. 
Para utilizar este recurso basta ligar 2 fios do conector “INTER-TRAV” do primeiro portão no mesmo conector da 
central RJET G2 do segundo portão, mantendo a mesma polarização. Podem ser ligadas até 3 centrais em para-
lelo para esta função. 

Led Status 



 

5 / 9   |    80108940 R00 
 

Pt 

CADASTRAR E APAGAR TRANSMISSORES 
Para realizar este procedimento é necessário que o cabo de alimentação elétrica esteja ligado. 
 

 

                                      
1 

Posicione o jumper de configuração em 
“OFF/ TX”. Pressione e mantenha a tecla do 
transmissor a ser cadastrado. 
 

 1 Para apagar TODOS os transmissores da 
central, posicione o jumper ajuste em 
“OFF/TX”. 
 

2 Pressione 2 vezes a tecla “GRAVA TX” da 
central. Quando isso acontecer o led da 
central irá piscar, sinalizando o cadastra-
mento. Agora solte a tecla do transmissor. 
 

 2 Pressione e mantenha o botão “GRAVA 
TX” pressionado e acione qualquer con-
trole (o controle acionado não precisa es-
tar cadastrado na central). 
 

3 
 

Para cadastrar o segundo botão do con-
trole remoto, para este ou para outro au-
tomatizador Contel, repita os passos ante-
riores até a confirmação do LED. 
 

 3 O led “STATUS” acenderá, mantenha o bo-
tão “GRAVA TX” acionado até que o LED 
STATUS pisque 3 vezes. 

 

FUNÇÃO RAMPA 
Esta função permite suavizar o início e o fim do ciclo de funcionamento, ajustando o tempo de duração da rampa.  
 

1 
Certifique-se de que a central esteja corre-
tamente instalada, o portão fechado e te-
nha em mãos um TX previamente cadas-
trado. Para cadastrar um transmissor veja 
o procedimento acima. 

 4 
Posicione o jumper de configuração em 
“PARTIDA” e use as teclas (-) e (+) para ajus-
tar a duração das rampas. Cada nível modi-
fica 0,5s de duração da rampa:  
Nível 1 (mín.) = 0,5s | Nível 10 (máx.) = 5,5s 
 

2 

 

3 

 

Posicione o jumper de configuração em 
“PERCURSO”. O portão irá abrir e fechar 
automaticamente para ler e gravar o per-
curso; 
 

Posicione o jumper de configuração em 
“VELOCIDAD” e use as teclas (-) e (+) para 
ajustar a VELOCIDADE NOMINAL. Após o 
ajuste, acione o transmissor para um ciclo 
completo (abertura e fechamento) para ca-
librar as rampas.  
 

 5 

 
 

6 

 

 

Coloque o jumper de configuração “CHE-
GADA” e use as teclas (-) e (+) para ajustar 
a duração das rampas. Cada nível modifica 
0,5s de duração da rampa:  
Nível 1 (mín.) = 0,5s | Nível 10 (máx.) = 5,5s 
 

A intensidade de fechamento é a veloci-
dade da rampa de chegada. Ajuste so-
mente se necessário. Para isso, coloque o 
jumper em “INTENSID” e use as teclas (-) e 
(+) para ajustar de 20Hz a 60Hz. Após con-
cluir, retorne o jumper para a posição 
“OFF/TX”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEMPO DE PERCURSO DO PORTÃO 

CADASTRAR TRANSMISSORES APAGAR TRANSMISSORES 

VELOCIDADE 

FINAL 
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FUNÇÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
Com esta função habilitada o automatizador inicia um ciclo de fechamento de forma automática após o tempo 
pré configurado. A contagem deste tempo iniciará após acionar a micro do final do ciclo de abertura do portão.  
 

IMPORTANTE: Quando o sinal da fotocélula estiver interrompido, a contagem do tempo se iniciará após sua 
desobstrução. No caso de uma parada no meio do ciclo de abertura esta função é desconsiderada.  
 

1 
Coloque o jumper de configuração na posi-
ção “PAUSA” e utilize a tecla (-) e (+) para 
decrementar ou incrementar tempo. O in-
cremento e decremento é de 2 em 2 segun-
dos, até o tempo máximo de 120s. 
 
 
 

 2 Para zerar o tempo coloque o jumper em 
“PAUSA” e mantenha pressionado o botão 
(-) até o led “STATUS” permanecer aceso e 
então retorne o jumper para “OFF/TX”. 

 

FUNÇÃO FOTOCÉLULA SEGUIDORA 
Com esta função habilitada e uma fotocélula instalada no borne FOT, o automatizador iniciará automaticamente 
o ciclo de fechamento do portão após a sua abertura completa e total desobstrução do sinal da fotocélula. Neste 
momento a central inicia a contagem do tempo configurado e inicia o ciclo de fechamento do portão. 
IMPORTANTE: Quando habilitada esta função ignora a função de “Fechamento automático” acima. 
 

1 
Posicione o jumper de configuração em 
“POS FOTO”. 
 

 3 

Retorne o jumper de configuração em 
“OFF/TX”. 
 

2 Utilize a tecla (-) e (+) para decrementar ou 
incrementar o tempo. O ajuste é de 1 em 1 
segundo, podendo ser configurado de 0s 
até 120s. O padrão de fábrica é 0s. 
 

 4 
Para desabilitar esta função posicione o 
jumper em “POS FOTO”, pressione e man-
tenha o botão (-) até que o led “STATUS” 
acenda. Quando isso acontecer, retorne o 
jumper para “OFF/TX’. 

 

FUNÇÃO ABERTURA PARCIAL 
Com esta função habilitada o comprimento do percurso de abertura do portão será configurado de acordo com 
a necessidade, permitindo que o portão tenha uma abertura parcial padronizada, ou seja, o portão irá parar na 
posição configurada ao invés de abrir totalmente até o final do seu curso.  
 

IMPORTANTE: Esta função somente funcionará os com transmissores configurados. Transmissores já cadastra-
dos ou novos transmissores cadastros pelo procedimento de cadastro padrão continuarão utilizando o compri-
mento total do percurso de abertura. 
 

1 
Posicione o jumper de configuração em 
“AB. PARCIAL”.  
 

 5 Para cadastrar outros transmissores para 
esta função, repita passos 1 e 4. 
 

2 Acione o TX para movimentar o portão até 
a posição desejada e então acione nova-
mente o TX para parar.  

 

 6 Para desabilitar esta função, feche o por-
tão totalmente (fim de curso acionado) e 
repita os passos 1 e 3. 
 

3 Pressione o botão “(-) ABERTURA PAR-
CIAL” para gravar a posição. 
 

 7 Para desabilitar esta função para um TX es-
pecífico, faça o procedimento de cadastro 
padrão para os botões do transmissor, 
conforme página 5. 4 Mantenha pressionado o botão do TX que 

deseja gravar e pressione o botão “(+) 
GRAVA TX” por 2 vezes. 
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MODO AVANÇADO 
O modo avançado permite realizar configurações independentes para cada percurso do portão (ciclos de aber-
tura ou fechamento). Estes ajustes independentes poderão ser utilizados em:  
 

FUNÇÃO AJUSTE AVANÇADO 

» Transmissor Configure para acionar somente abertura ou somente fechamento 

» Rampa de Partida Ajuste a rampa individualmente para os ciclos de abertura e fechamento 

» Velocidade Nominal Ajuste a velocidade individualmente para os ciclos de abertura e fechamento 

» Rampa de Chegada Ajuste a rampa individualmente para os ciclos de abertura e fechamento 

» Velocidade Final Ajuste a velocidade individualmente para os ciclos de abertura e fechamento 

 

 

 
 

1 
Para entrar no modo avançado posicione o 
jumper de configuração em “OFF/TX”. 
 

 1 Para sair do modo avançado, posicione o 
jumper de programação em “OFF/TX” e 
aguarde 10s sem realizar nenhuma ação na 
central. 
 

IMPORTANTE:  
Posicionando o jumper em “Pausa”, “Pós 
Foto” ou “Ab Parcial”, a central sairá imedi-
atamente do modo Avançado. 
 

2 Pressione e mantenha os botões (-) e (+) 
por alguns segundos até que o led “FCA” 
comece a piscar. Quando isso ocorrer, re-
tire o jumper de “OFF/TX”. 

 

  

 

 
RAMPA AVANÇADA 
Com o modo avançado é possível realizar configurações independentes para cada percurso do portão. 
 

1 
Entre em modo avançado de programação 
conforme procedimento acima. 
 

 4 A qualquer instante alterne entre os per-
cursos para ajusta-los individualmente, 
conforme o passo 2. 
 
Após finalizar todos os ajustes individuais 
desejados, posicione o jumper de progra-
mação na posição “OFF/TX” e aguarde 10s 
para sair do modo avançado. 
 

2 Com o led “FCA” piscando, pressione simul-
taneamente ambos os botões (-) e (+) para 
alternar entre o percurso que deseja confi-
gurar. O led piscando indica o percurso se-
lecionado: 
 

» Led FCA: Percurso de abertura. 
» Led FCF: Percurso de fechamento. 

 

 
 

5 

3 Após a seleção do percurso que deseja con-
figurar, siga os passos 3, 4, 5 e 6 do proce-
dimento “FUNÇÃO RAMPA” na página 5. 
 

   

 
 
 
 

ENTRAR EM MODO AVANÇADO SAIR DO MODO AVANÇADO 
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TRANSMISSOR AVANÇADO 
Através do modo avançado é possível cadastrar um transmissor com funções específicas para apenas abrir ou 
para apenas fechar o portão. Para isso siga os passos a seguir: 
 

1 
 

2 

 

 

 

3 

 
 

Entre em modo avançado de programação 
conforme procedimento da página 7. 
 
Com o led “FCA” piscando, pressione simul-
taneamente ambos os botões (-) e (+) para 
alternar entre o percurso que deseja gravar 
TX. O led piscando indica o percurso seleci-
onado: 
 

» Led FCA: Somente abertura. 
» Led FCF: Somente fechamento. 
 
Pressione e mantenha a tecla do TX que 
deseja cadastrar e então pressione por 
duas vezes o botão “GRAVA TX” da central. 
Quando isso acontecer o led da central irá 
piscar, sinalizando o cadastramento. 

 4 
 

5 

 

Após a confirmação, liberar o botão do 
transmissor. 
 
Para continuar cadastrando outros trans-
missores com funções específicas repita os 
passos 2, 3 e 4. 
 
 

IMPORTANTE! 
 

 A central eletrônica sairá do modo avançado 
após passados 10 segundos de inatividade. 

 

 Para que o transmissor volte a funcionar con-
forme sua função normal (abertura e fecha-
mento), o mesmo deverá ser recadastrado na 
central conforme o procedimento da página 5. 

 
 

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 
 

AVISO  
 

 O sistema de segurança por fotocélulas DEVE ser obrigatoriamente instalado. A não instalação ou a instalação incor-
reta do sistema pode levar pessoas e principalmente crianças pequenas a ferimentos graves ou até mesmo a morte. 
ACESSÓRIO VENDIDO SEPARADAMENTE. 
 

 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 
 

AVISO  
 
 

 É importante para a segurança das pessoas seguir to-
das as instruções que constam neste manual. A insta-
lação incorreta pode levar a ferimentos graves. 

 

 NÃO instale a central eletrônica sem proteção da 
caixa plástica fornecida a fim de evitar choque elétrico 
e danos no produto.  

 

 NÃO toque nos componentes elétricos com a central 
energizada. 

 
 

 
 

 Qualquer manutenção realizada nesta central eletrô-
nica NÃO poderá ser realizada até que o cabo de ali-
mentação elétrica seja desconectado. 

 

 NÃO execute reparos ou adaptações por sua conta. 
Procure um técnico especializado, uma vez que falhas 
durante esta operação podem causar choque elétrico, 
incêndio, problemas no equipamento ou ferimentos. 
 

 GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. 
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    Mais informações acesse: www.contel.ind.br ou escreva: suporte@contel.ind.br   

TERMO DE GARANTIA 
O equipamento CONTEL, fabricado por MOVPORT INDÚSTRIA DE PEÇAS LTDA, CNPJ 03.959.055/0001-11, foi tes-
tado antes da entrega, o que garante a qualidade no produto fornecido. A CONTEL garante este aparelho contra 
defeitos de projeto, fabricação e montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do ma-
terial que o torne impróprio ou inadequado ao uso a que se destina pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data 
de aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de instruções. Em caso de 
defeito, no período de garantia, a responsabilidade da CONTEL fica restrita ao conserto ou substituição do apa-
relho de sua fabricação. 
Por respeito ao consumidor e por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos CONTEL, 
acrescemos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aqui-
sição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra. No tempo adicional de 275 dias, 
somente serão cobradas as visitas e o transporte. A substituição ou o reparo do equipamento não prorroga o 
prazo de garantia. 
 
 
PERDA DA GARANTIA 
Esta garantia perde seu efeito caso o produto: 
 

a) Não seja utilizado para o que se destina; 
b) Sofra danos provocados por acidentes; 
c) Sofra danos provocados por agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e etc. 
d) For instalado em rede elétrica imprópria ou em desacordo com as instruções de instalação; 
e) Sofrer danos por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto que não estejam especificados 

neste manual; 
 


