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DESCRIÇÃO
O seletor T-NFC utiliza a tecnologia de toque para os botões e dispõe de um visor de nova geração de 
elevado contraste para uma visualização mais clara das imagens.
É utilizado para assegurar a interface com a porta, tanto em funcionamento normal (utilização por 
parte do utilizador), como durante a instalação e regulação das funções e dos parâmetros (utilização 
por parte do instalador). Mantém inalteradas todas as possibilidades de regulação e gestão do seletor 
digital ET-DSEL, permitindo além disso gerir a porta por smartphone, graças à tecnologia NFC integrada 
(consulte as instruções específicas para a gestão da porta através da aplicação “LabelTools”).
Para agilizar a instalação e eliminar a possibilidade de cometer erros de ligação, o seletor é fornecido 
com o respetivo cabo (comprimento de 3,5 metros) e com conector integrado em ambos os lados.

INSTALAÇÃO
Em primeiro lugar, fixe o fundo da caixa de plástico nas paredes ou perfil no qual pretende instalar o 
seletor, utilizando os parafusos fornecidos(1). Neste ponto, na parede ou perfil, deve prever-se a saída 
do cabo incluído (possivelmente central relativamente à caixa do seletor). Abra uma das 3 passagens 
previstas para o cabo no fundo da caixa para permitir que o cabo chegue ao conector situado na placa.

Importante!
Nesta fase, deve manter a alimentação da porta e a bateria, se presente, desligadas.

Ligue o cabo ao conector presente na placa eletrónica fixada na cobertura da caixa de plástico (2) e 
feche-a no fundo de plástico fixado anteriormente (3).

1 2 3

Tecla C: utilizada para digitar as palavras-passe, 
para ativar as funções especiais “F2”, para aceder à 

visualização das portas e para outras utilizações na área 
técnica (consulte os capítulos específicos).

Tecla D: utilizada para digitar as palavras-passe, para 
selecionar o número de porta ativa, para aceder às 
palavras-passe do utilizador e para outras utilizações na 
área técnica.
Logótipo Label:
Desliga-se quando prime um botão

Número de porta selecionado (de 1 a 2)

Bateria do seletor digital (para modelo via rádio)

Campo de comunicação por rádio (para modelo via rádio)

Ícone dos programas de trabalho (consulte o capítulo 1.2) 
ou visualização das portas (consulte o capítulo 2.6).

Sinalização de necessidade de manutenção

Tecla B: utilizada para digitar as palavras-passe, para 
comandar a abertura da porta e para outras utilizações na 
área técnica (consulte os capítulos específicos).

Tecla SET: utilizada para selecionar os programas de
trabalho e para entrar e sai da área técnica.

Bateria da porta:
Se estiver acesa, falta alimentação, se estiver 

intermitente, a bateria está descarregara ou avariada

Funções especiais ativadas através do botão C

Função de abertura reduzida de inverno ativada (botão A)

Sinalização de erro

Linha de texto alfanumérico multiusos.
(consulte os capítulos específicos para cada função)

Tecla A: utilizada para digitar as palavras-passe, para 
ativar a abertura reduzida de inverno, para aceder à área 
de informações e para outras utilizações na área técnica 

(consulte os capítulos específicos).
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Depois de terminadas todas as ligações elétricas à unidade de controlo eletrónica da automação 
(ETERNA/NEXT), ligue a alimentação da porta automática.

Na primeira instalação, o seletor posicionar-se-á automaticamente 
no menu de seleção do idioma. 
Percorra os idiomas disponíveis com os botões A (para baixo) ou 
C (para cima) até encontrar o pretendido. Prima a tecla SET para 
confirmar e sair deste menu.
O idioma é memorizado e deixa de ser necessário voltar a 
selecioná-lo. Se posteriormente pretender alterar o idioma, a partir 
da área técnica, aceda ao menu 5 e repita a operação. 

Depois de terminada a escolha do idioma, o seletor inicia 
automaticamente o reconhecimento das portas presentes na 
linha de comunicação série (até 2), que serão memorizadas 
no processador. Nesta fase, nos caracteres alfanuméricos, é 
visualizada a mensagem “WAIT” (aguardar). Aguarde o fim desta 
fase para tocar em qualquer tecla.

Atenção!
A operação de reconhecimento ocorre sempre que ligar a alimentação da porta de forma 
completamente automática e dura alguns segundos.

Se a operação tiver sido bem-sucedida, o seletor visualiza o programa de trabalho memorizado na 
porta e o texto do mesmo no idioma pretendido nos caracteres alfanuméricos.
No parágrafo seguinte, encontra-se a lista dos programas disponíveis (cuja visibilidade pode também 
ser personalizada, consulte o capítulo SELECTOR OPTION [opção de seletor]).
Se for apresentada a indicação “NO COMM” em vez de um dos programas de trabalho, significa que 
o seletor não detetou nenhuma porta ligada ao mesmo. Neste caso, controle novamente a ligação dos 
fios e repita a operação.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA
O seletor T-NFC permite selecionar 6 tipos de programas de uso diário:

AUTO (automático):  a porta abre e fecha automaticamente em ambas as direções de passagem 
com todos os sensores ativos.

ESCI (sair):  a porta abre e fecha automaticamente apenas na direção de saída: o sensor 
ligado à entrada Radar Externo é desativado momentaneamente.

ENTRA (entrar):  a porta abre e fecha automaticamente apenas na direção de entrada: o sensor 
ligado à entrada Radar Interno é desativado momentaneamente.
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APERTO (aberto):  a porta abre e permanece aberta até se alterar novamente o programa de 
trabalho.

BLOCCO (bloqueio): PORTA FECHADA. A porta pode ser aberta automaticamente apenas através 
de algumas entradas específicas (Open, RX e START). Em cada fecho, é 
ativado o bloqueio elétrico, se presente.

OFF (desligar): a porta está livre para poder ser movida manualmente e não reage a nenhuma 
entrada que seja ativada. Utilize este programa de trabalho caso pretenda, por 
exemplo, limpar os vidros e ter a certeza de que a porta não pode mover-se 
caso sejam ativados involuntariamente os sensores de abertura ou qualquer 
outro comando de ativação.

Para alterar um programa de trabalho, prima uma vez a tecla SET (a menos que tenham sido ativadas 
as funções BLOCCO PASSWORD [bloqueio da palavra-passe] ou SLIDE [deslizar]; se for o caso leia 
aos parágrafos “GESTÃO DA PALAVRA-PASSE DO UTILIZADOR” ou “OPÇÃO DE SELETOR” antes 
de continuar neste capítulo), para sair da função de proteção de ecrã e tornar o seletor ativo (o ecrã 
aumenta a intensidade da luminosidade) e, de seguida, prima novamente SET várias vezes até ficar 
posicionado no programa de trabalho pretendido.

Atenção!
Se não for premido nenhum botão durante cerca de 20 segundos, o seletor passa 
automaticamente para o modo de proteção de ecrã e reduz a luminosidade do visor.

Para além do programa de trabalho, também é possível selecionar em qualquer momento uma 
abertura reduzida relativamente ao normal (normalmente utilizada no inverno com temperatura 
rigorosas).
Para o fazer, prima a tecla A, o símbolo correspondente    é visualizado no visor e os ícones da 
direção de fluxo (se ativos) assumem uma dimensão mais subtil.
Prima novamente o botão A para regressar à abertura normal. 
Na figura abaixo, é apresentado um exemplo com o programa AUTO.

ABERTURA DA PORTA A PARTIR DO T-NFC
Se premir o botão B, é gerado um comando de abertura da porta; o fecho ocorre automaticamente 
como acontece com os outros sensores. 
Este botão permite abrir a porta incluindo no programa de trabalho “BLOCCO” se for ativada a 
função (consulte o manual de instalação da automação, tabela de funções).
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ÁREA DE INFORMAÇÕES
Mantendo premido o botão A durante cerca de 2 segundo, pode aceder à área de informações.
O visor apresenta em sequência algumas informações e a lista dos eventuais erros que ocorreram na 
porta:

SERIAL (série): código série da unidade de controlo 
eletrónica da automação.
PARTIAL (parcial): número de manobras efetuadas 
desde a última manutenção.
TOTAL: número de manobras efetuadas desde a 
instalação.
REL A (versão A): versão do software do 
microprocessador A.
REL B (versão B): versão do software do 
microprocessador B.

INTCODE: código de utilização interna.

ER1: código de evento de erro (mais recente)

ER2: código de evento de erro

ER3: código de evento de erro

ER4: código de evento de erro

ER5: código de evento de erro (mais remoto)

Percorra a sequência com os botões A (para baixo) ou C (para cima). 
Prima a tecla SET para regressar ao ecrã principal.

ÁREA DE DIAGNÓSTICO
É possível controlar o estado das entradas da porta em tempo real para detetar eventuais avarias ou 
falhas dos sensores e dos acessórios ligados à porta automática.
Para o fazer, mantenha premido durante cerca de 2 segundos o botão C.
Os caracteres alfanuméricos apresentam a indicação “INPUT CHECK” (verificação da entrada) em 
deslizamento contínuo.
A partir deste momento, o significado dos ícones visualizados deixa de ser o dos programas de 
trabalho, passando cada um deles a identificar uma entrada da porta ativa. Consulte a tabela abaixo 
para obter o significado de cada ícone.

Prima a tecla SET para sair da visualização das entradas e regressar ao ecrã principal.

RAD EX (13)

AUTOMAÇÃO ETERNA AUTOMAÇÃO NEXT 75

RAD EX (1)

AUX2 (4)
AUX1 (5)

E.O.1 - E.O.1 (8-9)

ABRIR (3)

AUX2 (17)
AUX1 (16)

E.O.1 - E.O.1 (8-9)

PARAR/
ENCRAVAMENTO

PRJ38 (14)

ABRIR (18) INICIAR (11) RX
botão B

E.C.2 (6)

RAD IN (12)

E.O.1 - E.O.1 (8-9)

LOCK1 (15)

E.C.1 (5) E.C.1 (7)

E.O.1 (6)

RAD IN (2)

E.C.2 (6)

RX PS1
botão B
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GESTÃO DA PALAVRA-PASSE DO UTILIZADOR
O setor T-NFC permite bloquear a mudança do programa de trabalho com uma palavra-passe.
Esta função é útil se pretender evitar que pessoas não autorizadas possam configurar o programa de 
trabalho da porta.
Para o fazer, é necessário ativar a palavra-passe do utilizador com as seguintes passagens:

Mantenha premido o botão D durante cerca de 2 segundos.
O visor apresenta a mensagem “CODE>.....” (código).

Digite a palavra-passe atual (predefinição AAAAA) com os botões A-B-C-D (5 dígitos).

Estamos agora na área da palavra-passe do utilizador, de onde é possível aceder a 3 seleções 
diferentes:
PASSWORD 1 (palavra-passe 1):  para alterar o código da palavra-passe primária
PASSWORD 2 (palavra-passe 2):  para alterar o código da palavra-passe de serviço
PASSWORD ON/OFF  
(ligar/desligar palavra-passe):  para ativar ou desativar as palavras-passe primária e de serviço.

Premindo várias vezes o botão B, é possível passar em sequência as 3 seleções.

Atenção!
A palavra-passe primária (1) é a única que permite entrar na área da palavra-passe do 
utilizador, devendo pois ser conhecida apenas pelo proprietário da loja/organização onde a 
porta está instalada.
A palavra-passe de serviço (2), por seu turno, serve para que colaboradores ou pessoas 
externas possam utilizá-la para alterar os programas de trabalho da porta, mas não podem 
de modo algum alterar ou desativar ambas as palavras-passe.

Para alterar a palavra-passe 1, prima o botão A; após ter selecionado PASSWORD 1, o visor apresenta:
Digite a nova palavra-passe. 
O ecrã seguinte indica:

Digite novamente a nova palavra-passe.

Repita a mesma sequência para alterar a palavra-passe 2.

Finalmente, para ativar a palavra-passe, selecione PASSWORD ON/OFF com o botão A e selecione 
ON com o botão D (ligar).

Depois de ativada a palavra-passe e eventualmente ter alterado o código, prima o botão SET para sair 
desta área e regressar ao ecrã principal.
Para desativar a palavra-passe do utilizador, selecione PASSWORD ON/OFF com o botão A e 
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selecione OFF com o botão B (desligar).
Agora, depois de o seletor ter entrado no modo de proteção de ecrã, premindo o botão SET, será 
pedido sempre pelo seletor que digite a palavra-passe para aceder à alteração do programa.

ÁREA TÉCNICA
Conforme referido anteriormente, com o T-NFC pode perfeitamente colocar a porta em funcionamento, 
regular as suas funções e os seus potenciómetros e gerir a respetiva fase de manutenção.
É além disso possível configurar o seletor de forma personalizada.

Para aceder à área técnica, é necessário conhecer a palavra-passe técnica da porta (que não pode 
ser desativada), a qual é composta por 10 dígitos. Os botões A B C D servem como codificação para 
a palavra-passe.

Importante!
A palavra-passe técnica é necessária para impedir que pessoas não autorizadas e sem 
competências em matéria de segurança possam alterar parâmetros operacionais passíveis 
de causarem lesões graves em pessoas. É importante e fundamental que o instalador altere 
a palavra-passe normal para proteger essencialmente as definições da porta automática.

Mantenha premido o botão SET durante cerca de 2 segundos para entrar na área técnica.
O visor apresenta o pedido de introdução da palavra-passe técnica:

Digite a palavra-passe. Se o código estiver correto, o seletor entra na área técnica e posiciona-se 
no primeiro dos 7 menus. Para passar de um menu para o outro, prima várias vezes o botão B; para 
entrar no menu, prima o botão A.

De seguida, é apresentada a lista dos 7 menus disponíveis na área técnica:

1 - CONFIGURAÇÃO
Este menu permite iniciar uma configuração completa (FULL) ou uma configuração apenas da 
distância de deslizamento da porta (PART), mantendo inalterados todos os outros parâmetros.
Acedendo a este menu, o visor apresenta a seguinte mensagem:

Prima o botão A para iniciar uma configuração da distância (PART) ou prima B para iniciar uma 
configuração completa (FULL).
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Configuração completa (FULL):

Importante!
A direção da abertura ocorre em autoaprendizagem, na condição de a folha estar na posição 
de fecho quando for iniciada a configuração.
Não se esqueça de fechar a porta antes de iniciar a configuração.

O visor apresenta uma lista de funções para selecionar para colocar a porta em funcionamento.
Premindo o botão A avança-se para a função seguinte, premindo o botão C regressa-se à anterior.
Para alterar o estado da função selecionada, prima o botão B para a desativar (OFF) ou o botão D 
para a ativar (ON).

Atenção!
Para obter o significado das funções de S1 a S14, consulte o manual de instalação da 
automação, parágrafo Configuração inicial.

Uma vez atingida a última função, é apresentada a indicação  nos 
caracteres alfanuméricos.

Importante!
A direção da abertura ocorre em autoaprendizagem, na condição de a folha estar na posição 
de fecho quando for iniciada a configuração. Não se esqueça de fechar a porta antes de 
iniciar a configuração.

Prima agora o botão A para iniciar a configuração.
Um aviso sonoro assinala o início da configuração.
A porta efetua um ciclo de abertura a velocidade reduzida ao fim da qual emite um sinal sonoro 
contínuo durante alguns segundos para sinalizar o fim da configuração.
A partir deste momento, a porta está a funcionar plenamente. 

Configuração da distância (PART):

Importante!
A direção da abertura ocorre em autoaprendizagem, na condição de a folha estar na 
posição de fecho quando for iniciada a configuração. Não se esqueça de fechar a porta 
antes de iniciar a configuração.

Um aviso sonoro assinala o início da configuração. 
A porta efetua um ciclo de abertura a velocidade reduzida ao fim da qual emite um sinal sonoro 
contínuo durante alguns segundos para sinalizar o fim da configuração.
A partir deste momento, a porta está a funcionar plenamente. 
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2 - FUNÇÃO
Este menu permite alterar os parâmetros de funcionamento da porta.
O software da automação dispõe de 80 funções (ligar/desligar) e de 50 potenciómetros digitais.
(0-100%) para adaptar o automatismo às necessidades de cada instalação específica. Em muitos 
casos, os valores predefinidos são suficientes para um movimento ótimo das portas; contudo, caso se 
revele necessário alterar alguns destes parâmetros ou ativar as funções, aceda a este menu.

Visto que as funções e os potenciómetros são comuns ao seletor digital ET-DSEL e que 
o seu significado já foi amplamente tratado no manual de instalação da automação, deve 
consultar as tabelas FUNÇÕES e POTENCIÓMETROS do manual da automação para 
obter o seu significado.

O primeiro ecrã quando se entra neste menu apresenta o texto seguinte:

A partir desta posição, que designaremos de Posição ZERO, prima o botão B repetidamente para 
selecionar da primeira função (F01) à última (F80) (ou mantenha-o premido para avançar rapidamente); 
para retroceder até à primeira função, prima repetidamente o botão A (ou mantenha-o premido).

Para alterar o estado da função selecionada, prima o botão B para a desativar (OFF) ou o botão D 
para a ativar (ON). Algumas funções (múltiplas) têm valores compreendidos entre A e H, selecione 
com as teclas A e B o valor pretendido.

Funções com seleção ON/OFF Funções com seleção A B C D E F G H

Para aceder aos potenciómetros na “Posição ZERO” (F--P) 

Atenção!
Se mantiver premido o botão A para se colocar na “Posição ZERO”, o cursor para 
automaticamente na “Posição ZERO” 

Prima o botão A repetidamente para selecionar do primeiro potenciómetro (P01) ao último (P50) (ou 
mantenha-o premido para avançar rapidamente); para retroceder até ao primeiro potenciómetro, prima 
repetidamente o botão B (ou mantenha-o premido).
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Para alterar o valor do potenciómetro selecionado, prima o botão B (-) para o reduzir ou o botão D (+) 
para o aumentar.

O software da automação efetua a atualização dos parâmetros quando atinge o fim de 
curso de abertura ou de fecho, sendo pois necessário esperar pela abertura ou pelo fecho 
completos para observar realmente o efeito das alterações efetuadas através do seletor. 
O microprocessador que gere estas alterações é fornecido com memória intermédia, pelo 
que é possível alterar mais de um parâmetro em simultâneo sem perder a atualização do 
mesmo.

Depois de concluída a alteração dos parâmetros pretendidos, prima SET para sair do menu, passando 
assim para a página principal da área técnica.
Para sair da área técnica e regressar ao ecrã principal, prima novamente SET.

3 - OPÇÃO DE SELETOR
Este menu permite personalizar o seletor T-NFC.
Com este, conforme ilustrado no parágrafo “UTILIZAÇÃO DIÁRIA”, é possível selecionar 6 programas 
de trabalho diferentes, ativar uma abertura reduzida de inverno e ativar funções especiais com a tecla 
C. Muitas vezes, numa instalação muito simples, não são necessárias todas estas escolhas e podem 
criar confusão no utilizador final. Por esse motivo, os programas de trabalho não pretendidos e os 
botões que determinam funções específicas podem ser desativados no seletor.

Entrando no menu, o visor apresenta o primeiro parâmetro personalizável:

Programa de trabalho AUTO 

Na parte direita dos caracteres alfanuméricos, é visualizado o estado atual deste parâmetro:
ON =  ativado 
OFF=  desativado
Para alterar o estado do parâmetro, prima o botão B para o desativar (OFF) ou o botão D para o ativar 
(ON).

Para avançar no parâmetro personalizável seguinte, prima a tecla A; para retroceder para o parâmetro 
personalizável anterior, prima a tecla B.
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A sequência dos parâmetros personalizáveis é a seguinte:

• Programa de trabalho AUTO
• Programa de trabalho SAIR
• Programa de trabalho ENTRAR
• Programa de trabalho ABRIR
• Programa de trabalho BLOQUEAR
• Programa de trabalho DESLIGAR
• Botão de função A (abertura reduzida de inverno)
• Botão de função C (funções especiais F2)

Finalmente, o último parâmetro personalizável é:

• Ativação do seletor com “SLIDE” (>>>)

Esta última função permite ativar o seletor quando está no modo de proteção de ecrã, bastando 
deslizar o dedo da esquerda para a direita na parte inferior do seletor digital em correspondência 
com os botões A-SET-B. Embora não seja uma verdadeira palavra-passe (que no entanto pode ser 
introduzida conforme descrito no parágrafo “GESTÃO DA PALAVRA-PASSE DO UTILIZADOR”) 
permite aceder à regulação dos programas de trabalho apenas se conhecer esta opção. 

Atenção!
Os programas de trabalho com estado=OFF deixarão de ser visualizados no visor, mas 
a seleção passará para o primeiro disponível com estado=ON; também os botões A(   ) e 
C(F2) não reagirão se estiverem configurados no estado=OFF. 

Depois de configuradas as personalizações, prima o botão SET para regressar à página principal da 
área técnica.

Para sair da área técnica e regressar ao ecrã principal, prima novamente SET.

4 - IDIOMA

Este menu permite a seleção do idioma com que serão descritos os 
programas de trabalho.
Percorra os idiomas disponíveis com os botões A (para baixo) ou C 
(para cima) até encontrar o pretendido. De seguida, prima a tecla SET 
para confirmar e sair deste menu.

5 - LIGAÇÃO
Este menu permite repetir o reconhecimento automático das portas presentes na linha de comunicação 
série (até 2), que serão memorizadas no processador. Nesta fase, nos caracteres alfanuméricos, é 
visualizada a mensagem “WAIT” (aguardar). Aguarde o fim desta fase para tocar em qualquer tecla.

Se a operação tiver sido bem-sucedida, o seletor visualiza o programa de trabalho memorizado na 
porta e o texto do mesmo no idioma pretendido nos caracteres alfanuméricos.
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6 - PALAVRA-PASSE
Este menu permite alterar a palavra-passe técnica, desde que conheça a que está atualmente em 
utilização.

Importante!
A palavra-passe técnica é memorizada no microprocessador que controla a porta automática 
e, por conseguinte, é independente do seletor utilizado. Depois de memorizada, para aceder 
à porta com qualquer tipo de programador (T-NFC, ET-DSEL, App LabelTools), é necessário 
conhecer a respetiva codificação.

A primeira mensagem a apresentar no visor é a seguinte:

Digite a nova palavra-passe. 
O ecrã seguinte indica:

“Digite novamente a nova palavra-passe.”

Se as 2 palavras-passe coincidirem, após uma breve mensagem para aguardar (“WAIT”), o seletor 
posiciona-se na página principal da área técnica.

Para sair da área técnica e regressar ao ecrã principal, prima novamente SET.

7 - SERVIÇO
Este menu, utilizado principalmente na fase de manutenção, permite repor a zero alguns dos 
parâmetros da porta.
É apresentada abaixo a lista dos parâmetros disponíveis para utilização.

Para se deslocar entre os vários parâmetros, prima várias vezes o botão B. Depois de selecionado o 
parâmetro a utilizar, prima a tecla A para ativar uma das ações descritas de seguida.

ERROR RESET (reposição de erro)  Permite eliminar da memória eventos da porta contendo 
mensagens de erro.

COUNTER RESET (reposição do contador) Permite repor a zero o contador parcial da porta.
GENERAL RESET (reposição geral) Permite repor nos valores predefinidos todos os parâmetros; 

de seguida, é necessário efetuar uma configuração completa da porta.
PLUG AND PLAY Esta função permite, depois de ter configurado na fábrica todos os parâmetros 

de funcionamento da porta (funções e potenciómetros), instalá-la premindo 
simplesmente o botão presente na unidade de controlo eletrónica da 
automação. A porta efetua apenas a configuração da distância de deslizamento 
e fica imediatamente pronta para ser utilizada.

Prima o botão SET para regressar à página principal da área técnica.
Para sair da área técnica e regressar ao ecrã principal, prima novamente SET.
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