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novo

Control devices
for automations

Novo
Dispositivos de comando
para automatismos
Novo é a linha de acessórios
da KINGgates idealizada para
ser integrada em qualquer
ambiente.
A protecção em liga metálica
lacada faz destes acessórios
produtos robustos e seguros
contra actos de vandálismo.

Disponivel na versão selector
de chave, receptor rádio,
pirilampo ou sinalização de
passagem, fotocélula orientável,
teclado rádio de combinação
numérica, rádio transmissor
de parede ou de mesa.

Nenhum
parafuso
à vista

Proteção em liga metálica
pintada em epoxy

Novo Tx
Na parede ou na mesa
radiotransmissor
Rolling code 433,92 MHz
O Novo Tx KINGgates é um transmissor sem fios de 4 canais.
Projetado para ser montado na parede ou usado em mesa,
graças à borracha anti-derrapante incluída na embalagem.
Novo Tx é programado como um transmissor normal
e a substituição de baterias é rápida e fácil.

NOVO TX
Código

Descrição

Novo TX4

Emissor de mesa ou parede 4 canais - 433,92 MHz

BAT-AAA

Bateria AAA de reposição 2 Pç

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Código

Frequência

Alcance

Codificação

Alimentação

Bateria

Dimensões

Nível
de protecção

Novo TX4

433,92 MHz

100 m

Rolling code

2x1,5 V

2 x AAA

109x65x35 mm

IP 40

Novo digy
Teclado de combinação
numérica Rolling code
433,92 MHz
Novo digy é o teclado a combinação numérica via rádio
KINGgates, que pode controlar até 3 automatizações
com código de segurança e também um canal directo,
sem combinação de código numérico.
Novo digy é programado como um simples emissor
e oferece a máxima segurança, através do código
master os códigos serão alterados ou excluídos
somente pelo instalador. Novo digy é a combinação
perfeita entre estética e flexibilidade de instalação.
Projectado para ser instalado verticalmente,
ou horizontalmente através da aplicação de uma
etiqueta rígida com serigrafia dos números
(incluído no pacote a etiqueta de rotação a 90°).
Como todos os produtos da linha Novo podem
ser instalados com a caixa embutida 503.

NOVO DIGY
Código

Descrição

Novo digy

Selector radio a combinação numérica. 4 canais - 433,92 MHz

BAT-AAA

Bateria AAA de reposição 2 Pç

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Código

Frequência

Alcance

Codificação

Alimentação

Bateria

Dimensões

Nível
de protecção

Novo digy

433,92 MHz

100 m

Rolling code

2x1,5 V

2 x AAA

109x65x35 mm

IP 54

Novo click
Seletor de chave

Novo click é o seletor de chave de parede
da KINGgates.
Novo click é fabricado com microinterruptores
miniaturizados pré-cablados e é dotado
de sistema antirroubo com chave personalizada.
Novo click nasceu para unir originalidade estética
e facilidade de utilização.
Por este motivo, contrariamente aos habituais
seletores que exigem tempo e ferramentas
específicas para cablar os terminais tipo faston
dos microinterruptores, Novo click dispõe
de uma placa de terminais pré-cablada que permite
uma rápida ligação com a placa de comando.
Resistente aos choques e instalável na posição
vertical e horizontal, como todos os produtos
da linha Novo, é possível instalar o dispositivo
numa caixa de embeber 503.

NOVO CLICK
Código

Descrição

Novo click

Seletor de chave de microinterruptores pré-cablados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Código
Novo click

Dimensões

Nível de protecção

104x60x30 mm

IP 54

Novo ph
Fotocélulas
orientáveis
Novo Ph 180 é a fotocélula KINGgates,
com cobertura metálica de protecção.
Novo ph 180 é uma fotocélula de infravermelhos com uma
grande performance, com um alcance de 30 metros e até
15 metros em condições meteorológicas críticas, é ajustável
em 3 posições (0°-90°-180°), fácil de instalar em todos
os ambientes Graças à cobertura metálica Novo ph é uma
fotocélula robusta e resistente a choques, integra-se com toda
a linha de acessórios Novo e garante a segurança de todas
as entradas automatizadas de uma forma sóbria e original.
O tamanho e a protecção metálica da serie de acessórios
Novo fazem da fotocélula Novo ph um produto sólido
e profissional.
Como toda a linha de produtos Novo, pode ser instalado
com a caixa embutida 503.

NOVO PH
Código

Descrição

NOVO ph 180

Fotocélula orientável 0°-90°-180° (RX+TX) com protecção metálica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Código
NOVO ph 180

Alimentação

Alcance

Consumo

Temperatura
de exercício

Dimensões

Nível
de protecção

12 ÷ 24 Vac-Vdc

30 m Standard

50 mA (TX+RX)

-20 ÷ +55 (°C)

109x65x35 mm

IP 54

Novo light
Pirilampo
mural
Novo light é o pirilampo mural KINGgates.
Com as funções programáveis nas unidades de controle
KINGgates, Novo light pode ser alimentado de forma
“pisca-pisca” ou de forma contínua para que possa ser
usado como uma luz de alerta ou luz de cortesia.
A tecnologia LED na versão Novo LT Led garante intensidade,
baixo consumo e longevidade. Pode ser instalado vertical
ou horizontalmente, o Novo light é ideal para a sinalização
da porta da garagem ou portão residencial.
O tamanho compacto e a protecção metálica, tornam
este produto uma mistura original em todos os ambientes.
Como toda a linha de produtos Novo, pode ser instalado
com a caixa embutida 503. Práctico e original, instalação
directa na armação da porta basculante.
A tampa metalálica faz do Novo light um produto resistente
a choques, enquanto a antena integrada evita vandalismo
e aumenta o alcance do transmissor de rádio.

NOVO LIGHT
Código

Descrição

Novo LT 24 plus

Lâmpadas 24 V, E10 10 W com antena

Novo Led Plus

Lâmpada de 24 V, a tecnologia LED com antena integrada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Código
Novo light

Antena

Lâmpadas

Alimentação

Dimensões

Nível de protecção

433,92 MHz

E10 10 W (versão LT 24)

24 Vac

109x65x35 mm

IP 54

the king
specialist

App KINGspecialist para o instalador
A App KINGspecialist permite completar
todas as fases de programação da instalação,
operando diretamente no próprio smartphone
ou tablet.
Graças ao módulo Wi-Fi, que pode ser acoplado
à central STARG8, o profissional pode agora gerir todas
as funções oferecidas pelo dispositivo eletrónico inteligente
KING de forma simples e intuitiva.
A App também apresenta novas funções, como
o agendamento de manutenção periódica do sistema,
check-ups à central e gestão de controlo remoto.

KINGgates, opera com uma rede
de instaladores profissionais
especializados.
KINGspecialist é um programa disponivel só para instaladores:
KINGgates é a qualidade sob a forma de um serviço.
Inovações de fácil instalação e atualizações contínuas
para continuarmos a crescer juntos.

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

KING GATES Portugal
Zona Industrial de Neiva - fase II
EN 103 - Pav 23
4935-232 Neiva
www.king-gates.pt

