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Novo

Controle-eenheden
voor automatisaties

Geen enkele
zichtbare schroef

Bescherming van gepoedergelakte
metaallegering

Novo is de lijn van accessoires
van KINGgates die zich  
in iedere omgeving integreert.
De omkapselingen in gelakt 
metaal laat een robuuste  
en veilige indruk na en is 
bestand tegen iedere vorm  
van vandalisme.

Beschikbaar onder de vorm  
van een sleutelcontact,  
een ontvanger, een flitslamp,
richtbare fotocel, een code-
klavier of een muurzender.



Novo Tx

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Frequentie Reikwijdte Codering Voeding Batterijen Afmetingen Beveiligingsgraad 

Novo TX4 433,92 MHz 100 m Rolling code 2x1,5 V 2 x ministilo AAA 109x65x35 mm IP 40 

Novo Tx is de afstandsbediening met 4 kanalen van 
KINGgates. Ontworpen om op de wand geïnstalleerd  
te worden of om als tafelmodel gebruikt te worden,  
dankzij de slipvrije rubbertjes die in de verpakking  
zijn bijgevoegd. 

Novo Tx wordt geprogrammeerd als een normale 
afstandsbediening en de vervanging van de batterij 
gebeurt snel en eenvoudig. 

NOVO TX

Code Beschrijving

Novo TX4 Wandmodel zender 4 kanalen - 433,92 MHz

BAT-AAA Ministilo AAA-batterijen als reserve. Verpakking van 2 stuks

Rolling code zender 
wand- of tafelmodel
433,92 MHz



Novo digy

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Frequentie Reikwijdte Codering Voeding Batterijen Afmetingen Beveiligingsgraad

Novo digy 433,92 MHz 100 m Rolling code 2x1,5 V 2 x ministilo AAA 109x65x35 mm IP 54 

Novo digy is de kiezer met numerieke combinatie via radio  
van KINGgates die maar liefst 3 automatiseringen met 
veiligheidscode kan aansturen en bovendien over een 
rechtstreeks kanaal zonder numerieke combinatie beschikt. 

Novo digy wordt geprogrammeerd als een normale 
afstandsbediening en garandeert maximale veiligheid  
dankzij een mastercode die alleen door de installateur  
gewijzigd of gewist kan worden.  
Novo digy is de perfecte combinatie van esthetisch  
design en installatiegemak. Geproduceerd voor verticale 
installatie met zeefdruk van de nummers op de voorkant,  
kan Novo digy ook horizontaal aangebracht worden  
door een hard etiket (aanwezig in de verpakking)  
aan te brengen om de aflezing van de nummers 90°  
te draaien.  

Zoals elk product van de Novo lijn kan 
het apparaat op de inbouwdoos 503 
geïnstalleerd worden.

Rolling code toetsenbord 
met numerieke combinatie
433,92 MHz

NOVO DIGY

Code Beschrijving

Novo digy Radio-toetsenbord met numerieke combinatie 4 kanalen - 433,92 MHz

BAT-AAA Ministilo AAA-batterijen als reserve. Verpakking van 2 stuks



Novo click

Novo click is het wandmodel sleutelschakelaar  
van KINGgates. 

Novo click bestaat uit voorbedrade microschakelaars 
in miniatuurformaat en is van een vandalismebestendig 
systeem met  persoonlijke sleutel voorzien.
Novo click is ontstaan om esthetische originaliteit 
met gebruiksgemak te combineren.  
Om die reden beschikt Novo click, in tegenstelling 
tot de geijkte keuzeschakelaars die tijd en speciaal 
gereedschap vereisen om de fastonklemmen van  
de microschakelaars te bedraden, over een 
voorbedraad klemmenbord dat een snelle verbinding 
met de stuurkaart toestaat. 

Bestand tegen stoten en installeerbaar in verticale  
of horizontale stand, kan het zoals elk product  
van de Novo lijn op de inbouwdoos 503 geïnstalleerd 
worden. 

NOVO CLICK

Code Beschrijving

Novo click Sleutelschakelaar met voorberdrade microschakelaars

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Afmetingen Beveiligingsgraad

Novo click 104x60x30 mm IP 54 

Sleutelschakelaar



Novo ph

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Voeding Reikwijdte Verbruik Bedrijfstemperatuur Afmetingen Beveiligingsgraad

NOVO ph 180 12 ÷ 24 Vac-Vdc 30 m Standard 50 mA (TX+RX) -20 ÷ +55 (°C) 109x65x35 mm IP 54 

Novo ph 180 is de fotocel met metalen  
bescherming van KINGgates. 

Novo ph 180 is een infrarood-fotocel met hoge prestaties  
en een reikwijdte in het vrije veld van 30 meter  
en van 15 meter bij kritieke weersomstandigheden.  
Richtbaar in 3 standen (0°-90°-180°), eenvoudig  
in elke omgeving te installeren. Dankzij de afdekking  
van metaallegering is de Novo ph een robuuste  
en stootbestendige fotocel; de integratie met de overige 
accessoires van de Novo lijn garandeert op sobere  
en elegante wijze de veilgheid van elke geautomatiseerde 
doorgang.  
De afmetingen en de metalen bescherming van  
de Novo accessoires maken van de Novo ph 180  
fotocel een solide en professioneel product. 

Zoals elk product van de Novo lijn kan het apparaat  
op de inbouwdoos 503 geïnstalleerd worden.

Richtbare  
fotocel

NOVO PH

Code Beschrijving

NOVO ph 180 Richtbare fotocel 0°- 90°-180° (RX+TX) met metalen bescherming



Novo light

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Geïntegreerde 
antenne Lamp Voeding Afmetingen Beveiligingsgraad

Novo light 433,92 MHz E10 10 W (versie LT 24) 24 Vac 109x65x35 mm IP 54 

Novo Light is het knipperlicht voor wandmontage  
van KINGgates.  

Dankzij de instelbare functie in de KINGgates besturingseenheden 
kan Novo light op “oscillerende” of continue wijze gevoed worden 
en zo een knipperlicht of een gebruikerslicht worden.  
De led-technologie van de Novo Led versie verzekert een grote 
lichtopbrengst, een laag gebruik en een lange levensduur.
Verticaal of horizontaal te installeren, Novo light is het ideale 
knipperlicht voor garagedeuren en poorten voor residentieel gebruik. 
De beperkte afmetingen en de metalen bescherming zorgen ervoor 
dat dit originele product  in elke omgeving opgenomen kan worden.  

Zoals elk product van de Novo lijn kan Novo light op  
de inbouwdoos 503 geïnstalleerd worden. Praktische en origineel  
is de rechtstreekse installatie op het frame van kantelpoorten.
De metalen afdekking maakt van Novo light een stootbestendig 
product, terwijl de standaard ingebouwde antenne vandalisme 
vermijdt en de reikwijdte van de zender vergroot.

NOVO LIGHT

Code Beschrijving

Novo LT 24 plus Lamp 24 V, E10 10 W met geïntegreerde antenne

Novo Led Plus Lamp 24 V, led-technologie met geïntegreerde antenne

Knipperlicht
voor wandmontage



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


