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RECEPTORES EXTERNOS LINHA REX 
MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

 
 

LAYOUT REX-1CH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODELOS 
 » REX-1CH: Receptor de 1 canal. 
 » REX-2CH: Receptor de 2 canais. 
 » REX-4CH: Receptor de 4 canais. 
 
CARACTERÍSTICAS 
» Disponível em 299Mhz ou 433Mhz; 
» Fácil configuração das funções por led; 
» Configuração independente por canal; 
» Aceita códigos HT, MM e Rolling Code Padrão Contel;  
» Caixa de proteção com divisória interna; 
» Saída selecionável NA/NF;  
 

REX-1CH 
» Alimentação 12 ~ 24V; 
» Capacidade para 250 transmissores por canal;  
» Conexão Sync Backup; 
» Peso 0,110kg; 
 

REX-2CH 
» Alimentação 12 ~ 24V; 
» Capacidade para 250 transmissores por canal;  
» Peso 0,120kg; 
 

REX-4CH 
» Alimentação 12V  
» Capacidade para 65 transmissores por canal; 
» Peso 0,160kg; 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
DIMENSÕES 
Caixa: L: 60 x P:130 x A:55mm 
 
TABELA DE FUNÇÕES 
 

FUNÇÃO LED 

Pulso 1 

Retenção 2 

Tempo 0,5 segundos 3 

Tempo 1 segundos 4 

Tempo 3 segundos 1 e 2 

Tempo 2 minutos 2 e 3 

Tempo 5 minutos 3 e 4 
 

Receptor RF 

Saída Canal 1 

Conexão Sync 
EXCLUSIVO REX-1CH 
 

Tecla Confirma 
 

Tecla Programação 
 

Tabela de Funções 
 

Led Funções 
 
 

Alimentação 12~24V 
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LAYOUT REX-2CH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAYOUT REX-4CH 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

NA  |   C   |  NF    NA  |   C   | NF   

 

 

NA  |   C   |  NF      NA  |   C   |  NF 

 

 

Saída Canal 2 
 

Saída Canal 1 
 

Alimentação 12~24V 
 
 

Receptor RF 
 

Led Canal 1 
 

Led Canal 2 

Tecla  
Canal/Confirma 

 
Tecla Programação 

 
Tabela de Funções 

 
Led Funções 

 
 

Led Canal 1 
 

Led Canal 2 
 

Led Canal 3 
 

Led Canal 4 

Tecla 
Canal/ 

Confirma 

Saída Canal 4 
 

Saída Canal 3 
 

Saída Canal 2 
 

Saída Canal 1 
 

Alimentação 12V 
 
 

Tecla 
Programação 

Led Funções 

Receptor RF 
 

Tabela de 
Funções 

12  |  GND 

 

 

NA  |   C   |  NF      NA  |   C   |  NF 

 

 

12V  | GND 

 

 



 

3 / 6   |    80108939 R00 
 

Pt 

CONEXÃO SYNC 
Permite a conexão de um dispositivo externo que ao se conectar com esta central, sincroniza as informações de 
todos os transmissores nela cadastrados, mantendo assim uma cópia de segurança. (EXCLUSIVO REX-1CH) 

 

MODO DE OPERAÇÃO 
Procedimento para configurar o efeito de um acionamento ao botão do controle remoto (transmissor). 
  

 

PULSO 
Ao receber um sinal do trans-
missor o relé aciona apenas 
um pulso. Caso a tecla do 
transmissor seja pressionada 
e mantida, o relé se mantém 
acionado até que a tecla do 
transmissor seja liberada. 
Para usar este modo selecio-
ne a configuração “1”. 
 

 
 

RETENÇÃO 
Ao receber um sinal do trans-
missor o relé é acionado e se 
mantém retido na posição. 
Um novo acionamento do 
transmissor libera o relé. 
Para usar este modo selecio-
ne a configuração “2”. 

 

 

TEMPORIZAÇÃO 
Ao receber um sinal do trans-
missor o relé é acionado e se 
mantém retido por um tem-
po pré-configurado. Um novo 
acionamento do transmissor 
durante a retenção não pro-
longa o tempo retido. Para 
usar este modo selecione a 
configuração na tabela de 
funções (ver página 1). 

 
 

 

TECLAS 
 

 

 

TECLA “PROG” 
Tecla utilizada para acessar, nave-
gar e sair do menu de funções. 
 
 

TECLA “CONFIRMA” OU  
“CANAL/CONF” 
Utilizada para selecionar o canal e 
confirmar a seleção da função. 

 

IMPORTANTE 

 
 

OPERAÇÃO DAS TECLAS 
 

 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.”  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 
 

AVISO  
 
 

 É importante para a segurança das pessoas seguir 
todas as instruções que constam neste manual. A 
instalação incorreta pode levar a ferimentos graves. 

 

 NÃO instale a central eletrônica sem proteção da 
caixa plástica fornecida a fim de evitar choque elétri-
co 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 
alimentação elétrica seja desconectado. 

 

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

 GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. 
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REX-1CH 
CADASTRO DE TRANSMISSORES  
 

1 

 

Pressione a tecla “PROG” do receptor para 
acessar o menu de configurações. Neste 
momento o led “TX” irá acender. 
 

 4 
 

Caso não seja identificado o sinal do transmis-
sor dentro de 10 segundos o receptor voltará 
para o menu inicial. 

2 
 

Confirme a função “TX” pressionando a tecla 
“CONFIRMA”. Neste momento os 5 leds do 
menu permanecerão piscando para sinalizar 
que aguarda o sinal do transmissor. 
 

 5 

 

Se a memória do receptor estiver cheia os 5 
leds do menu irão piscar rapidamente 4 vezes 
e retornará para o menu inicial. Não será 
possível cadastrar novos transmissores. 

3 
 

Enquanto os 5 leds estiverem piscando, 
pressione o botão do transmissor e mantenha 
até confirmar seu cadastro. A confirmação do 
cadastro ocorre quando os 5 leds do menu se 
acenderem e se apagarem em sequência. 

 6 
 

Para sair do cadastro, deve-se estar no menu 
inicial com o led “TX” aceso, pressionar a tecla 
“PROG” e manter por 2 segundos. Os leds irão 
acender e apagar em sequência confirmando 
a saída do menu.  

 

EXCLUSÃO DE TRANSMISSORES 
 

Com o receptor alimentado e os leds desligados, pressionar a tecla PROG e manter por 10 segundos. A confir-

mação da exclusão ocorre quando os 5 leds do menu se acenderem e se apagarem em sequência. 

 

CONFIGURAÇÃO 
 

1 
Identifique na tabela “CONFIG” qual a configuração 
desejada em cada canal. 
 

   

2 
Pressione a tecla “PROG” do receptor para acessar o 
menu de configurações. Neste momento o led “TX” irá 
acender. 
 

   

3 Pressione a tecla “PROG” para visualizar a configuração 
atual do receptor. Neste momento os leds do menu 
acenderão na combinação que representa o modo de 
operação, conforme a tabela de configurações. 
 

   

4 Pressione a tecla “PROG” quantas vezes forem necessá-
rias, até chegar na configuração desejada. 
 

  
 

5 Para confirmar a seleção, pressione a tecla “CONFIRMA”. 
A confirmação é feita quando os 5 leds do menu se 
acenderem e se apagarem em sequência e em seguida 
sai do menu. 
 

   

6 
Para sair do menu de configurações pressione a tecla 
“PROG” e mantenha por 2 segundos. Os 5 leds do menu 
irão acender e apagar em sequência, confirmando a 
saída do menu. 
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REX-2CH / REX-4CH 
CADASTRO DE TRANSMISSORES 
Para realizar este procedimento é necessário que receptor esteja alimentado. 
 

1 

 

Pressione a tecla “PROG” para acessar o 
menu de configurações. Neste momento o 
led “TX” e o led “CANAL 1” irão acender. 
 

 5 

 

Caso não seja identificado sinal do transmissor 
dentro de 10 segundos o receptor voltará para 
o menu inicial. 
 

2 
 

Pressione a tecla “CANAL/CONF”, para alter-
nar entre os canais que deseja cadastrar o 
transmissor.  
 

 6 
 

 

7 

 

Se a memória do receptor estiver cheia os 5 
leds do menu irão piscar rapidamente 4 vezes 
e retornará para o menu inicial. Não será 
possível cadastrar novos transmissores. 
 

Para sair do cadastro, deve-se estar no menu 
inicial com o led “TX” aceso, pressionar a tecla 
“PROG” e manter por 2 segundos. Os 5 leds do 
menu irão acender e apagar em sequência, 
confirmando a saída do menu.  

3 Ao selecionar o canal, pressione a tecla “CA-
NAL/CONF” e mantenha por 2 segundos. 
Neste momento os 5 leds do menu permane-
cerão piscando para sinalizar que aguarda o 
sinal do transmissor. 
 

 

4 Enquanto os 5 leds estiverem piscando, 
pressione o botão do transmissor e mantenha 
até confirmar seu cadastro. A confirmação do 
cadastro ocorre quando os 5 leds do menu se 
acenderem e se apagarem em sequência. 

  

 

EXCLUSÃO DE TRANSMISSORES 
 

1 

 

Certifique-se que o central receptora esteja 
alimentada na energia e que os leds este-
jam desligados. 

 4 Caso deseje excluir os transmissores para os 
canais individualmente, pressione a tecla 
“CANAL/CONF”, para alternar entre os canais 
que deseja excluir os transmissores.  
 

2 
 

Pressione a tecla PROG e mantenha por 
10s. Neste momento o led “TX” e o led dos 
canais irão acender, para indicar os canais 
selecionados. 
 

 5 Pressione a tecla “CANAL/CONF” por 2 segun-
dos. A confirmação da exclusão ocorre quando 
os 5 leds do menu se acenderem e se apaga-
rem em sequência. 

3 Caso deseje excluir transmissores individual-
mente por canal, siga para o passo 4. Caso 
deseje excluir os transmissores para todos os 
canais simultaneamente, siga para o passo 5.  
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    Mais informações acesse: www.contel.ind.br ou escreva: suporte@contel.ind.br   

CONFIGURAÇÃO  
Procedimento necessário para configurar o efeito de um acionamento ao botão do controle remoto. 
 

1 
Identifique na tabela de configurações qual a configura-
ção desejada para cada canal. 
 

 

2 
Pressione a tecla “PROG” do receptor para acessar o 
menu de configurações. Neste momento o led “TX” irá 
acender. 
 

 

3 Pressione novamente a tecla “PROG” para visualizar a 
configuração atual do receptor. Neste momento o led do 
“CANAL 1” e os leds do menu acenderão na combinação 
que representa o modo de operação configurado para o 
Canal 1. Para visualizar a configuração dos outros canais, 
basta pressionar a tecla “CANAL/CONF” para navegar 
entre eles. 
 

 

4 Para fazer a configuração do canal, navegue com a tecla 
“CANAL/CONF” até o canal desejado e então pressione a 
tecla “PROG” quantas as vezes forem necessárias, até 
chegar na configuração desejada. 
 

 

5 Para confirmar a seleção, pressione a tecla “CA-
NAL/CONF” e mantenha por 2 segundos. A confirmação 
é feita quando os 5 leds acendem e apagam em sequên-
cia. Após a confirmação o receptor sai do menu.  
 

 

6 
 

Para sair do menu de configurações pressione a tecla 
“PROG” e mantenha por 2 segundos.  Os 5 leds do menu 
irão acender e apagar em sequência, confirmando a 
saída do menu. 

 

 

TERMO DE GARANTIA 
O equipamento CONTEL, fabricado por MOVPORT INDÚSTRIA DE PEÇAS LTDA, CNPJ 03.959.055/0001-11, foi 
testado 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 material 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 aparelho 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 aquisição 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; 


