
cOUpeR 24
aUtOmatiOn fOR swing gates  
with leaves Up tO 2 m – 400 kg
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READY FOR

MECHANISCHE 
BETROUWBAARHEID

Couper is de ideale 
automatisering voor het 
bewegen van draaipoorten
met maximum afmetingen  
van 2 m - 400 kg.
De mechaniek, opgesloten 
in twee robuuste schalen 
van drukgegoten aluminium,  
is ontworpen om hoge 
prestatiesin alle omgevingen 
te garanderen.

SNELLE
INSTALLATIE

Voor de elektrische  
aansluiting van Couper zijn 
slechts twee draden nodig.  
De toegang tot het 
klemmenbord, gesitueerd 
aan de bovenkant van de 
reductiemotor, vereenvoudigt 
de bedrading en de installatie.
De regeling van de slag 
is eenvoudig en snel  
dankzij de verstelbare 
mechanische aanslagen.

SLIMME TRADITIONELE
ELECTRONICA

De STARG8 sturingskast
vereenvoudugd het werk van
de installateur en garandeerd
een hoge mate van prestaties
in termen van veiligheid,  
tijd en installatiesnelheid.
Eén enkele programmeermethode
versnelt de activatie van  
de automatische onderdelen
en het beheer van 
onderhoudswerkzaamheden
worden simpel en praktisch. 

STARG8
1 sturingseenheid 24 Vdc 
en 1 sturingseenheid 230 Vac 
voor alle poortmotoren.

Praktische regelingen m.b.v. 
trimmers, programmering 
met zelflering van de slag 
m.b.v. één toets, diagnoseleds 
en dip-switches om de 
werkwijzes in te stellen.
Beheer van de vertragingen, 
regeling van de snelheid
en obstakelcontrole bij 
alle versies. Plastic deksel  
met labels van de aansluitingen
en de reservezekeringen.

Automatisering voor draaipoorten
Max. afmeting vleugel 2 m - 400 kg

1. RUIMTE VOOR 
AANSLUITINGEN
Installatiegemak en 
-snelheid dankzij 
de plaatsing 
van het klemmenbord 
aan de bovenkant 

2. EINDSCHAKELAAR 
Snelle regeling 
van de slag met robuuste 
mechanische aanslag

3. ELECTRONICA 
Programmering via 
zelflering, instelbare 
functies met dip-switches 
en regeling van kracht 
en snelheid met 
potentiometers

BASISINSTALLATIE  
1. Reductiemotor Couper
2. Zender
3. Kolomfotocel
4. Fotocellen
5. Knipperlicht
6. Besturingseenheid
7. Sleutel- of digitale schakelaar



Praktische  
handbediende 
ontgrendeling

Eenvoudige toegang
tot de elektrische 

bedrading

Stalen wormschroef
met 6 winidingen

Structuur van 
drukgegoten aluminium

TECHNISCHE KENMERKEN

Code COUPER 24

Voeding motor (Vdc) 24

Maximaal vermogen (W) 85

Snelheid (m/s) 0,018

Maximale kracht (N) 1500

Werkcyclus (%) 50

Slag (mm) 320

Beveiligingsgraad (IP) 44

Bedrijfstemperatuur (°C) -20 ÷ +55

Gewicht reductiemotor (kg) 6

Afmetingen reductiemotor (mm) 780x100x104 h



COUPER 24 STARG8 BOX STYLO 4K VIKY 30

TAB

IDEA 24 PLUS

COUPER 24 

Code Motor Mechanische eindschakelaar Bevestigingsset Max. afmeting vleugel

Couper 24 24 Vdc • (1) • 2 m - 400 kg

COUPER 24 KIT

Code COUPER 24 STARG8 24 BOX STYLO 4K IDEA 24 PLUS VIKY 30 TAB Max. afmeting 
vleugel

Couper Kit 24 • (2) • • (2) • • • 2 m - 400 kg

Couper Kit 24 LT • (2) • • (1) • 2 m - 400 kg

24 V versie ook beschikbaar voor markten met 110 V / 60 Hz netvoeding
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STP 200 
Achterste beugel 
verstelbaar (2 stuks/verp.)

STA 200 
Voorste beugel
verstelbaar (2 stuks/verp.)

BAT M016 
Batterij 24 V 1,6 Ah

BK 200 
Verstelbare mechanische 
aanslagen (2 stuks/verp.)

BAT K3 
Oplaadkaart
voor batterij BAT M016

LOCK HO 
Horizontaal elektroslot  
12 V

STARG8 24 
Reservebesturingseenheid  
24 Vdc

LOCK VE 
Verticaal elektroslot  
12 V

ACCESSOIRES

GEBRUIKSBEPERKINGEN PRODUCT

Max. lengte vleugel (m)
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the king
specialist

www.king-gates.com
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KINGspecialist app voor installateurs 
De KINGspecialist App laat toe om tijdens
je installatie alle instellingen rechtstreeks
op je smartphone of tablet in te geven.

Dankzij de WiFi module, die gekoppeld kan worden  
aan de STARG8 sturingskasten, kan iedere professionele
installateur alle functies op een eenvoudige en intuïtieve  
manier beheren op de KING Slimme en Traditionele  
electronische sturing.
De App introduceert ook nieuwe functies, zoals periodieke 
onderhoudsintervallen, controles centrale en beheer  
van de afstandsbedieningen.

KINGgates berust op een netwerk
van professionele expert installateurs.

KINGSpecialist is een programma enkel beschikbaar  
voor installateurs: KINGgates kwaliteit in de vorm  
van een service. Installateur vriendelijke innovaties  
en continu updates om samen te groeien. 

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com


