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COMPACT EN 
GEMAKKELIJK TE 
INSTALLEREN

Elevo is de nieuwe 
automatisering voor 
garagedeuren van KINGgates. 
Beschikbaar in  
3 kits met voorgeassembleerde 
rail van 3 meter uit 1 stuk  
of van 3 stukken van 1 meter.  
Dankzij de duwkracht van  
620 N van de reductiemotor,  
is dit apparaat de ideale 
oplossing voor het openen en 
sluiten van sectionaalpoorten 
tot 10 m2.

Snelle installatie
Er zijn slechts enkele 
minuten nodig om deze 
automatisering te monteren:  
de rail is reeds 
voorgemonteerd in de 
versie uit één stuk, terwijl 
bij de versie met 3 stukken 
de profielen met elkaar 
verbonden worden met twee 
robuuste koppelstukken die 
in elkaar worden gestoken. 

De koppeling van de motorunit 
met de rail gebeurt snel met  
4 bouten en als de hoogte van 
het plafond problemen oplevert, 
kan de motorkop 90° gedraaid 
worden t.o.v. de as van de rail.

SOEPELE 
BEWEGING

De robuuste rail van geprofileerd 
staal garandeert een soepele 
beweging van de deur tijdens 
het openen en sluiten,  
terwijl het gebruik van de riem  
met stalen kern voor een  
laag geluidsniveau zorgt. 
De stevigheid van de rail 
in de versie met 3 stukken 
wordt gegarandeerd  
door 2 koppelstukken  
van geperst staal.

NIEUWE 
ELECTRONICA EN LED 
OMGEVINGSVERLICHTING

Elevo wordt zelfs nog 
krachtiger en eenvoudiger om 
te programmeren dankzij de 
nieuw ontwikkelde sturing STAR 
EVO.De installatieprocedure 
volgt de zelfde logica dat 
alle KINGgates sturingen 
onderscheid. De hoofd 
parameters zijn intuïtief 
aangepast door middel van 
3 potentiometers en 4 dip 
switches. De garageverlichting is 
verzekerd door een  praktische 
LED omgevingsverlichting 
geïntegreerd in de elektronische 
sturing.

Automatisatie voor sectionale poorten tot 10 m2

en kantelpoorten tot 8,5 m2

1. ELECTRONICA
Zelf-aanlerende 
programmering, aanpasbare 
parameters met dip-switch en 
kracht- en snelheidsregeling

2. LED 
OMGEVINGSVERLICHTING 
LED technologie verzekerd 
heldere verlichting, lage 
vermogensopname en hoge 
duurzaamheid

3. VEREENVOUDIGDE 
TOEGANG 
Handige drukknop voor 
toegang tot de elektronische 
zone

4. SLEDE
Robuust en resistent, 
ontworpen voor een 
intuïtieve en veilige 
ontgrendelmanoeuvre

BASISINSTALLATIE  
1. Elevo motorreductor
2. Zender
3. Stel fotocellen
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Richtbare motorkop

Robuuste rail van 
geprofileerd metaal

Riemaandrijving

Slede van 
technopolymeer

Ontgrendelkoord
eenvoudig te bedienen

TECHNISCHE KENMERKEN

Code ELEVO

Netvoeding (Vac 50 Hz) 230

Voeding motor (Vdc) 24

Maximaal vermogen (W) 200

Snelheid (m/s) 0,17

Maximale kracht (N) 620

Max. afm. sectionaalpoort (m2) 10

Max. afm. kantelpoort (m2) 8,5

Werkcyclus (%) 30

Beveiligingsgraad (IP) 40

Bedrijfstemperatuur (°C) -20 ÷ +55

Afmetingen reductiemotor (mm) 390x210x130 h

Led-Hoffelijkheidslicht
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ELEVO GRO13 / GRO33 / GRO14 STYLO 4K

ELEVO

Code Motor Elektronische  
kaart Radio-ontvanger Licht Encoder Max. kracht (N)

Elevo 620 24 Vdc Star EVO • • • 620

 ELEVO KIT

Code ELEVO
620

RAIL
GRO13 (1X3 M)

RAIL
GRO33 (3X1 M)

RAIL
GRO14 (1X4 M) STYLO 4K

Elevo Kit 620 R13 • • • (1)

Elevo Kit 620 R33 • • • (1)

Elevo Kit 620 R14 • • • (1)

RAILS

Code Type aandrijving Lengte rail Max. hoogte poort Railformaat

Elevo Kit 620 R13

Riem

3 m 2,4 m 1 x 3 m

Elevo Kit 620 R33 3 m 2,4 m 3 x 1 m

Elevo Kit 620 R14 4 m 3,4 m 1 x 4 m
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ST GRO  
Beugel voor snelkoppeling
voor plafondmontage

SRO 01 
Aanvullende kit voor 
bevestiging aan plafond

SRO 02 
Verlengstuk voor sleepboog

SBLO 02 
Ontgrendelingskit  
met metalen koord

STAR EVO 
Reserve sturing for Elevo

ACCESSOIRES

ARC 01 
Zwenkarm voor kantelpoorten 
met tegengewichten
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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




