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COMPLEET GAMMA

Beschikbaar in 2 versies 
met slagbomen tot 4  
of 6 meter, zijn de Open 
slagbomen de ideale oplossing 
om doorgangen in woonwijken, 
industrie- en winkelgebieden  
te automatiseren. 
De 24 Vdc reductiemotor  
en de mogelijkheid om de 
snelheid te regelen staan  
een snel en frequent gebruik  
toe met een openingsslag  
in slechts 3,5 seconden. 
De installatie is comfortabel 
dankzij de mogelijkheid om 
de slagboom rechts ofwel 
links te monteren en de 
eenvoudige uitbalancering 
via de lineaire afstelling  
van de veer.

TOTALE VEILIGHEID

De elektronische regeling 
biedt een knelbeveiliging 
tijdens het openen en  
het sluiten.
De elektronica is goed 
beschermd in de metalen 
structuur en alleen toegankelijk 
via het gepersonaliseerde slot. 
De handbediende opening 
is eenvoudig dankzij 
een handig beschermd 
ontgrendelingssysteem, 
terwijl de batterijset, die als 
extra accessoire kan worden 
aangeschaft, de werking ook  
bij stroomuitval garandeert. 

ACCESSOIRES 

De Open automatiseringen 
kunnen aangevuld worden  
met een uitgebreid en innovatief 
assortiment accessoires.  
De gelakte aluminium 
slagbomen kunnen verlengd 
worden via robuuste 
koppelelementen die het 
vervoer en de installatie 
vergemakkelijken.  
De scharnierverbinding maakt 
tevens installatie mogelijk  
in ondergrondse garages  
of daar waar de hoogte  
van het plafond de installatie 
van standaard slagbomen 
verhindert.  
De ledlichten signaleren op 
doeltreffende wijze het openen 
en sluiten van de slagboom.

Automatisering voor slagboominstallaties
met slagbomen tot 4 en 6 m

1. ONTGRENDELINGS-
SYSTEEM  
Robuust en betrouwbaar 
ontgrendelingssysteem  
met sleutel 

2. SLAGBOOM 
Elliptisch profiel van gelakt 
aluminium

3. ELEKTRONISCHE 
BESTURINGSEENHEID 
Ruimte behuizing 
voor de besturingseenheid 
en de elektrische bedrading

BASISINSTALLATIE  
1. Open actuator
2. Zender
3. Kolomfotocel
4. Sleutelschakelaar
5. Fotocellen
6. Knipperlicht



TECHNISCHE KENMERKEN

Code OPEN 4000 OPEN 6000

Netvoeding (Vac) 230

Stroomopname (A) 1,1 0,6

Vermogen (W) 300 360

Openingstijd (sec) 3,5 5

Koppel (Nm) 140 200

Werkcyclus (%) 80

Beveiligingsgraad (IP) 54

Werkingstemp. (°C) -20 ÷ +55

Afmetingen (mm) 320x220x1000 h 420x220x1050 h

Gewicht (kg) 46 54

Ook beschikbaar in de 110 V / 60 Hz versie 

Beschermend  
rubber 

Robuuste stalen  
structuur

Profiel van gelakt  
aluminium

Handmatige ontgrendeling
met bescherming



OPEN 4000 + ASO 4000
Slagboominstallatie compleet 
met bevestigingsaccessoires
en maximum lengte slagboom 4 m

OPEN 6000 + ASO 5000
Slagboominstallatie compleet 
met bevestigingsaccessoires
en maximum lengte slagboom 5 m 

OPEN 6000 + n°2 ASO 3000 + n°1 ASOLINK
Slagboominstallatie compleet  
met bevestigingsaccessoires  
en maximum lengte slagboom 6 m

OPEN

Code Motor Elektronische kaart Radio-ontvanger Bevestigingsset Max. lengte slagboom

Open 4000 24 Vdc Star Open • 4 m

Open 6000 24 Vdc Star Open • 6 m

SLAGBOMEN

Code Lengte slagboom Compatibel met Open 4000 Compatibel met Open 6000 ASOLINK koppelstuk verplicht

ASO 4000 4 m •

ASO 3000 3 m • •

ASO 5000 5 m •



ASO 4000 
Slagboom 4 m

ASOLED4000 
Koord van leds voor 
slagbomen. Lengte 4 m

ASOB4000 
Verankeringsplaat 

ASO 3000 
Slagboom 3 m

ASO 5000 
Slagboom 5 m

ASOLINK 
Koppelstuk voor slagbomen 
compatibel met ASO 3000

ASOB6000 
Verankeringsplaat

ASOLED6000 
Koord van leds voor 
slagbomen. Lengte 6 m

ASOJOINT 
Scharnierkoppeling  
voor slagbomen ASO 3000
(1950 mm tot 2400 mm)

ASOGRID 
Hekwerk van aluminium  
(2 m)

ASOGRID 
Hekwerk van aluminium  
(2 m)

ASORUB 
Beschermrubber
voor slagbomen

STAR Open 
Reservebesturingseenheid

ASOSTICK 
Stickers voor slagbomen

RX K1 
Ontvanger met 
insteekverbinding

ASOPA 
Beweegbare steun 
op slagboom

ASOPF 
Vaste steun

BAT60 
Batteriij 12 V, 6 Ah 
(voor de werking zijn
twee batterijen nodig)

Bat K30 
Batterijlader met 
insteekverbinding

GEMEENSCHAPPELIJKE ACCESSOIRES

Voor OPEN 6000

Voor OPEN 4000

ACCESSOIRES
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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


