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MANUAL TÉCNICO 

CANCELA WP-02 
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1) Apresentação

A cancela Wolpac WP-02, que é fornecida por nossa empresa, adota a mais recente

tecnologia automática e design inteligente à frente de sua área, além de possuir design

inovador conta com tecnologias avançadas, tais como dispositivo de embreagem

manual, dispositivo de balanceamento do braço por molas, braço articuláveis, etc., que

fazem com que nossa cancela funcione com mais segurança e conveniência.

Com todos estes pontos acreditamos que nosso produto possa atender à sua

demanda por alta qualidade.

2) Modelos

Modelo Descrição

Comprimento 

máx. do 

braço

Tempo de 

Acionamento 

(seg.)

Altura 

do 

braço

WP-02 
Velocidade média, 

direto 
3 e 4,5m 3 0,83 m

WP-02 (BA) 180º Braço Articulável 3m 3 0,83 m

Aviso: A altura do braço significa altura do ponto de sustentação do braço para o solo.
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3) Funções e Características

3.1) Dispositivo de embreagem manual: No caso de uma queda de energia ou

desligamento, destravar o dispositivo da embreagem e erguer o braço manualmente.

Quando a energia for restabelecida, travar o dispositivo de embreagem para fazê-lo

funcionar normalmente.

3.2) Sistema de balanceamento por molas: Sistema que utiliza duas molas de

compressão protegidas por uma capa e que pode ser ajustado conforme carga

necessária. O uso de molas de compressão evitam acidentes ocasionados por

quebras indesejáveis, comuns em molas de tração.

3.3) Três botões de controle: para levantamento, descida e pausa do braço.

3.4) Função anti-esmagamento: o braço irá se levantar se o mesmo atingir algo

quando estiver descendo.

3.5) Entrada para sinais de fotocélula infravermelha: para evitar o impacto quando o

braço estiver descendo, para prevenir que os veículos sejam pressionados.

3.6) Entrada para sinais de detector tipo laço indutivo.

3.7) Interfaces de controle de ‘Abrir’, ‘Fechar’ e ‘Parar’.

3.8) Controle remoto e controle de fio para seleção.

4) Condições de trabalho

Temperatura de trabalho -20 ºC ~ + 75ºC 

Voltagem 110V±10%, 50 / 60Hz 

Potência 100W 

Umidade relativa ≤90% 

Distância de controle remoto ≥30m 

Peso líquido 65kg 
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5) Mecanismo

Manivela de balanço 

Furo de ligação 1 

Furo de ligação 2 

Parafuso de 

amortecimento 

de choque 1

Mandril do 

parafuso 

Suporte da mola 

Mola de 

balanceamento 

Capa protetora 

da mola 

Eixo de ajuste 

da mola

Suporte Fixo do braço 
Suporte Móvel do braço Braço 

Parafuso de amortecimento de choque 2 

Manivela de amortecimento de choque 

Bucha amortecedora 

Sensor de limites 

Manivela de oscilação 

Triângulo limite 

Ventoinha 

Manivela principal 

Haste de conexão 

Motor 

Sensor 

Fig.1
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6) Características Básicas e Dimensões

Porta de Acesso ao mecanismo

e placa eletrônica

Dimensões 

Tampo superior

Embreagem manual

Braço

L 3 - 4,5 m

H 0,83 m

Fig.2
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7) Instalação, Desmontagem e utilização

7.1) Instalação da Cancela

7.1.1) Fixar o as travessas de fixação do gabinete da cancela utilizando os

parafusos de expansão, já inclusos no produto (conforme fig.3).

7.1.2) Fixar o braço ao suporte do braço com o suporte móvel utilizando 2 parafusos

M 12 (já inclusos no produto).

7.1.3) Destravar o dispositivo da embreagem com a chave da embreagem em

sentido horário. Mover o braço para a posição horizontal e vertical manualmente

para certificar-se de que não há obstrução. Então ligar a energia.

Travessas de fixação 

Travar Destravar

Parafusos de expansão 

Dimensões de referencia 

Fig.3

Fig.4 Fig.5
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7.2) Desmontagem e utilização do mecanismo

Nota!

Desligar a energia antes de realizar os ajustes. 

(A) Toda a montagem e regulagem da cancela é realizada em fábrica, mas poderá der

desmontada posteriormente se houver algum problema no uso.

(B) Desmontar a tampa superior do equipamento: (1) Abrir a porta do gabinete e retirar

as porcas dos parafusos de trava. (2) Retirar a tampa.

(C) Métodos para alinhar o braço na posição vertical:

(Atenção: O dispositivo da embreagem deve ser travado nestes métodos.)

(a) Se o braço não estiver na posição vertical: (consultar a fig. 7)

(a-1) erguer o braço para a posição vertical, então afrouxar a Porca 1 do parafuso

de amortecimento de choque 1 para diminuir a pressão na borracha de amortecimento

de choque A.

Se houver uma folga entre o parafuso A e a borracha enquanto o braço está na posição

vertical, por favor, ajustá-la novamente até que a pressão esteja correta.

(a-2) Ajustar as porcas de segurança em ambos os lados do eixo de ligação até

que o braço esteja na posição vertical. Então apertar as porcas de segurança

novamente.

(b) Se o braço não estiver estável na posição horizontal: (consultar a fig. 7) ajustar o

parafuso mola de balanceamento em sentido horário para ampliar a tensão da mola.

(Atenção: a tensão da mola não deve ser muito alta.)

Remover a tampa 
Tampa superior

Suporte do braço 

Parafuso de trava 

Fig.6
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Porca 1 do parafuso de absorção de choque 1 

Borracha de absorção de choque 

Eixo de ligação 

Eixo da embreagem 

Não estável 

Parafuso de regulagem da mola de balanceamento

(D) Para um melhor ajuste do braço utilizar os métodos como seguem abaixo:

(Atenção: o dispositivo da embreagem deve ser destravado nestes métodos)

(a) Destravar o dispositivo da embreagem e erguer o braço manualmente.

Se o braço não puder manter-se de pé ou cair facilmente, isto significa que a mola de

balanceamento não está tencionada o suficiente. Neste caso, mover o braço para a

posição vertical e ajustar o parafuso que é usado para equilibrar a mola.

(b) Mover o braço para 45 graus manualmente.

Se o braço ainda cair facilmente, repetir o passo acima, até que o braço não caia

mais e tenha a tendência de se mover para cima.

(c) Trocar uma nova mola de balanceamento e depois ajustar o braço novamente.

(E) Se o braço estiver vibrando demais quando ele fizer a rota de retorno em caso de

encontrar algum obstáculo, por favor tentar o seguinte: (consultar a fig. 8)

(E-a) Desligar a energia, destravar o dispositivo de embreagem com a chave de

embreagem em sentido horário, e erguer manualmente o braço na posição vertical.

Ajustar os parafusos de regulagem da mola de balanceamento em sentido anti-horário

para diminuir a tensão da mola.

Fig.7
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(E-b) Repetir o Passo (E-a).

(E-c) Se a mola de balanceamento foi ajustada à tensão e o problema não puder ser

resolvido, por favor fixe a mola de balanceamento no furo de ligação 2 ao invés do furo de

ligação 1.

(F) Métodos para colocar o braço na posição horizontal:

(Atenção: o dispositivo de embreagem deve ser travado nestes métodos.)

(F-a) Se o braço não estiver na posição horizontal exata, por favor seguir os passos

abaixo:

Parafuso de regulagem 2 para diminuir a tensão 

Borracha de absorção de choque 

Eixo de ligação 

Manivela de balanço 

Furo de ligação 1

Furo de ligação 2 

Para cima e para baixo 

Fig.8

Fig.9.2

Fig.9.1



Wolpac Controles Eficientes                  Depto. de Engenharia              MT-037                Out/2009           Rev.: 03 Pág.10

(F-a-1) Consultar a Fig. 9-1, abaixar o braço e então ajustar o parafuso de absorção

de choque 2 para colocar o braço na posição horizontal. Se não funcionar, tentar o

próximo passo.

(F-a-2) Afrouxar as porcas de segurança em ambos os lados do eixo de ligação,

girar o eixo de ligação da direita para a esquerda para ajustar o braço, então

apertar as porcas de segurança novamente em quanto o braço estiver na posição

horizontal.

(F-b) Se o braço estiver vibrando enquanto desce para a posição horizontal.

(F-b-1) Consultar a Fig. 9-1, ajustar o parafuso de absorção de choque B para

diminuir a pressão na borracha de absorção de choque B: se o ajuste não for

satisfatório, por favor tentar o seguinte.

(F-b-2) Destravar o dispositivo da engrenagem e erguer o braço manualmente

para a posição vertical. Girar o parafuso de ajuste para a mola de balanceamento

para aumentar ou diminuir a tensão.

(F-b-3) Travar o dispositivo da embreagem e acionar a cancela. Se o problema

ainda existir, tente novamente os passos acima.

(G) O método para travar/destravar o dispositivo da embreagem.

A embreagem não pode ser destravada. Inserir a chave da embreagem e

girá-la em sentido horário para destravá-lo, e então em sentido anti-horário para

travá-lo.

Se o dispositivo da embreagem não puder ser travado ou destravado

facilmente, por favor erguer ou abaixar levemente o braço manualmente. (Consultar

a Fig. 4)
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7.3) Seleção de mola, instalação e ajuste

(A) Seleção de mola

Mola de Balanceamento 

Parâmetro para selecionar a mola de equilíbrio

Num
Comprimento do 

braço

Diâmetro da mola 

(D=mm)

Seleção de furo 

de ligação

1 3 m D=4,5 furo  de ligação 1 

2 4,5 m D=6,5 furo  de ligação 2 

Mola embutida:

Mola embutida: diâmetro de linha é 3,0 mm

O comprimento é de 145 mm:

O diâmetro externo é de 26 mm
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(B) Instalação da mola

(B-a) Após a seleção da mola favor introduzi-la junto com o mandril na

camisa de proteção da mola.

(B-b) Colocar toda a camisa montada no suporte da mola.

(B-c) Conectar o mandril à manivela de balanceamento através do furo de

ligação 1 ou furo de ligação 2.

(B-d) Instalar a gaxeta e o parafuso de fixação do mandril.

(B-e) Girar o parafuso em sentido horário para ajustar a pressão da mola de

balanceamento para que possa equilibrar o peso do braço.

(C) Substituição de mola

(C-a) Erguer o braço para a posição vertical. Se a energia estiver desligada,

destravar o dispositivo da embreagem, colocar o braço na posição vertical

manualmente, e certificar-se que o braço não irá descer.

(C-b) Girar o fundo ajustando a porca em sentido anti-horário para desmontá-

la junto com seu anel.

(C-c) Deixar o braço na posição horizontal manualmente, afrouxar o parafuso

e retirar o mandril da camisa da mola.

(C-d) Afrouxar 4 parafusos fixadores para retirar a camisa da mola para troca

da nova mola. (Consultar a Fig. 10)

Parafusos fixadores do 

suporte da mola 

Mandril 

Suporte da mola 

Porca de ajuste 
Fig.10
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(C-e) Inserir o mandril novamente e fixá-lo ao furo de ligação selecionado.

(C-f) Erguer o braço para a posição vertical novamente e certificar-se que o braço não

irá descer.

(C-g) Instalar as porcas de ajuste e o anel na parte inferior do mandril e ajustar a

pressão da mola de balanceamento, para que possa equilibrar o peso do braço.

(D) Ajuste de mola

A porca de ajuste inferior pode ser rosqueada em sentido horário ou anti-horário

para ajustar a pressão da mola de balanceamento. (Consultar a Fig. 11)

(D-a) Na área ascendente, o braço irá mover-se para cima por causa da mola de

balanceamento.

(D-b) O braço pode manter o equilíbrio e a imobilidade em qualquer posição da área de

equilíbrio.

(D-c) Na área descendente, o braço descerá para a posição horizontal por causa da

gravidade.

Área ascendente

Área de equilíbrio

Área descendente

25°

15°

Fig.11
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7.4) Instalação e conexões elétricas (consultar Fig. 12)

Conexões Elétricas

Capacitor

Luz indicadora de subida 

Luz indicadora de descida 

Conector Capacitor (2x) 

Energia do Motor (conector de saída) 

Tomada da Interface de Saída 

Conector de Controle de Fio

Conector da ventoinha 

Entrada de Sinal de Fotocélula 

Fusível de Linha (5AF) 

Laço do detector de veículos 

Saída do Sinal do sensor de subida 

Conectores de Entrada de Energia 

Conectores de saída da luz R&G 

Detector de Veículos 

Interface de atalho 
Teste de ventoinha 
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Entrada de Sinal do sensor 

Conector do Sensor 

Conector Módulo Comunicação 

Conector Rádio Receiver 

1-2: atraso – descida

3: Ajuste de saída 

permitido 

Ajuste de velocidade 

Sensor subida 

Sensor descida 

Detector de Veículos 

Fotocélula 

Parar 

Descida 

Subida

Energia 

Mude o Radio 

controlador para o forma 

de controle de linha 

Fig.12

Luzes indicativas 
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(A) Interface de energia 110V: Retirar a tampa da placa controladora e plugar o

cabo de energia.

(B) Conexão da luz de tráfego (luz R&G): O conector da luz de tráfego é para

energia de 110V. Conectar o cabo de Luz Vermelha ao conector de saída R, o Fio

de Luz Verde ao conector de saída G e o conector COM é o conector de entrada

do laço para o circuito de luz de tráfego.

(C) Emissor e receptor de Infravermelho: Para usar este dispositivo, primeiro

conectar o dispositivo de infravermelho ao conector de saída de energia e logo

após conectar o receptor ao conector de entrada de sinal da fotocélula infra-

vermelho.

(D) Conector do detector de laço indutivo: Conectar o detector de laço indutivo à

tomada no painel de circuito diretamente e o fio de sinal ao conector de entrada de

sinal de detector de veículos.

(E) Interface de entrada de sinal “COM”, “UP”(para cima), “DOWN” (para baixo),

“STOP” (parada): A interface de entrada pode funcionar como uma chave. Se a

escolha for a interface de entrada “UP” (para cima), “DOWN” (para baixo), “STOP”

(parada) para conectar ao “COM” por um cabo, o painel principal dará o sinal de

reação correlativa para o braço da cancela.

(Nota: o controle de fio é aconselhado a ser usado na sala dos seguranças).

(F) Chave de posição “UP”(para cima) e “DOWN”(para baixo) : Esta chave

transmite o comando “UP” ( para cima) e “DOWN” (para baixo) para o braço

através de sinal óptico. (Nota: Para mais detalhes, por favor consultar a Fig. 12)
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(G) Conector Especial para comboio:

Se os usuários instalaram o detector de laço indutivo e não quiserem que o braço da

cancela desça automaticamente quando ainda houverem carros alinhados atrás do carro

que está passando, pode-se adicionar um circuito exterior a este dispositivo. Se o

circuito estiver ligado, o detector de laço indutivo irá funcionar; se o circuito estiver

desligado, o detector de laço indutivo não irá funcionar.

7.5) Ajuste da parte elétrica e atenções

(A) Controle da cancela:

Há três botões para controlar a cancela convenientemente quando o barrier gate se

ajuste bem.

Se o braço não puder descer ou subir para a posição correta, ou levantar

automaticamente depois de alcançar a posição horizontal, por favor verificar se a

situação anormal é causada pelo detector de laço indutivo ou não.

Se a situação anormal mencionada acima não for causada pelo detector de laço

indutivo , favor verificar o ajuste de “Seleção de Tipo de Cancela ”.

(Nota: a velocidade da cancela é fixada de acordo com o tipo de cancela e esta

seleção foi realizada na própria fábrica, porém poderá ser ajustada se necessário.

(B) Função anti-esmagamento do braço:

O braço irá subir se encontrar obstáculos ao descer e irá parar se atingir algo

enquanto estiver subindo.

(C) Função da fotocélula infravermelha:

Se o sinal infravermelho for cortado quando o braço estiver descendo, o braço irá

subir automaticamente.

(D) Interface de luz R&G:

A luz se tornará verde apenas quando o braço estiver na posição vertical e se

tornará vermelha para as demais posições.

(E) Detector de laço indutivo:

Se o detector de veículos for instalado corretamente, o braço irá subir

automaticamente quando houver alguma pressão do veículo no laço, e irá descer

automaticamente depois que os veículos deixarem o laço.
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(1) O motor funciona mas não há reação no braço

a. Por favor verificar se o dispositivo da embreagem está travado ou não.

(2) Há vibração demais quando o braço está subindo ou descendo.

a. Por favor verificar se a borracha de amortecimento de choque está partida ou

não. Se estiver, trocar por uma nova.

b. Por favor verificar se a mola de balanceamento foi muito usada e deformada.

Se estiver, trocar por uma nova; ou girar a porca de ajuste inferior.

(3) O braço não sobe ou desce até o final.

a. Quando se troca um braço longo por um curto, deve-se reajustar.

b. O sensor não está bem ajustado, por favor verificar.

c. A Chave de ajuste de velocidade está posicionada corretamente, favor

reajustar.

(4) A distância de acionamento do controle remoto diminui.

a. Verificar se a carga da bateria do controle remoto é suficiente ou não.

(5) Não há reação quando se pressiona os botões do controle remoto.

a. Verificar se há energia fornecida para a cancela ou não.

b. Verificar se o fusível está queimado ou não.

c. Verificar se o código tanto no controle remoto quanto no painel de controle

estão de acordo ou não.

(6) Não há reação no motor quando o usuário troca uma placa de controle.

a. Verificar se a capacitor está corretamente fixo ou não.

b. Verificar se o sensor está corretamente conectado ou não.

(7) Se o usuário trocar um novo painel de controle e o braço estiver anormal ao

subir e descer.

a. Favor ajustar a Seleção do Tipo de cancela (Consultar a placa de controle).

8) Mal funcionamento e soluções
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Apêndice

1) Instrução e configuração do código do controle remoto.

Se o código de controle remoto não bater com algum outro controle remoto e a foto

célula de infra-vermelho, por favor ajustá-lo conforme abaixo:

Há uma tabela de código de controle fixada na parte traseira do controle remoto e

no transformador do controle do rádio para codificação.

Abrir a tampa do controle, retirar a bateria, há um bloco de códigos no PCB, a

direção é da direita para a esquerda e o primeiro código está na direita.

“0” significa a ligação do meio com a parte superior, “1” significa a ligação do meio

com o parte inferior,”X” significa vazio. O seguinte código é: 01XX1X0X
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GARANTIA

I - Este produto é garantido pela Wolpac – Sistemas de Controle Ltda por um período de

365 dias (garantia limitada), contra eventuais defeitos de material ou fabricação,

desde que observadas as seguintes condições:

a) Para que a garantia tenha validade é imprescindível que, o produto mantenha seus lacres

intactos e sua etiqueta de identificação não apresente sinais de violação.

b) O período de garantia será contado a partir da data de entrega do produto ao primeiro

adquirinte, mesmo que o produto seja transferido a terceiros, por isso é necessário a

apresentação do documento fiscal.

c) Nos primeiros 90 (noventa) dias do período de garantia, estão cobertos os custos de

peças e serviços de reparo efetuados obrigatoriamente nos Centros de Serviços Técnicos

Autorizados Wolpac. Para o período restante, estão cobertos apenas os custos de peças

que eventualmente necessitem substituição para reparo do produto, ficando excluídos os

custos relativos aos serviços de reparo (mão de obra), a remoção do produto (envio e

retorno) e a locomoção e estadia do técnico especializado.

d) Os produtos enviados aos Centros Autorizados devem estar acondicionados em

embalagens que garantam a integridade física dos mesmos, sendo que as despesas de

envio e retorno são de responsabilidade do cliente.

e) Os produtos enviados aos Centros Autorizados devem estar acompanhados de uma breve

descrição do problema apresentado.

f) A Wolpac não se responsabiliza por eventuais perdas ou prejuízos advindos ao

proprietário do produto, durante o período em que o produto estiver em manutenção.

g) As peças substituídas serão de propriedade da Wolpac.

h) Esta garantia é válida para todo território Brasileiro.

II - Resultará nula e sem efeito esta garantia, defeitos causados por:

a) Uso indevido ou erro de operação do produto.

b) Manutenção e/ou alteração no produto não aprovada previamente pelo Centro de Serviço

Técnico Autorizado Wolpac.

c) Serviços de instalação, desinstalação e remanejamento do produto não autorizado pela

Wolpac.

d) Surtos e/ou picos de tensão na rede elétrica típicos de algumas regiões, para as quais

deve-se utilizar dispositivos estabilizadores para correção.
e) Casos fortuitos e de força maior, conforme lei n° 3071/16 – artigo 1058.

f) Transporte do produto em embalagem inadequada.

g) Furto ou roubo.

Os Centros de Serviços Técnicos Autorizados Wolpac dispõem de equipes para prestação de

serviços no local da instalação dos produtos, pelos quais serão cobradas taxas de

atendimento e, eventualmente, de execução de serviços, de acordo com o momento

relativo ao período de garantia.

Nenhuma Revenda Credenciada ou Centro de Serviço Técnico Wolpac tem autorização para

modificar as condições aqui estabelecidas ou assumir outros compromissos em nome da

Wolpac.
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