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GAMA COMPLETA

Disponível em 2 versões,  
com haste de 4 m ou 6 m,  
as barreiras OPEN são a 
solução ideal para automatizar 
troços de estrada, tanto em 
residências como em ambientes 
industriais e comerciais.  
O motorredutor de corrente 
continua de 24 V e a 
possibilidade de regulação 
da velocidade permite uma 
utilização rápida e frequente  
com uma abertura em apenas 
3,5 segundos.  
A instalação é prática
graças à possibilidade  
de montagem da haste  
à direita ou à esquerda,  
com fácil equilibrio através  
do ajustamento linear  
da mola.

SEGURANÇA TOTAL

O controlo eletrónico garante 
que não há esmagamento 
durante a abertura e o fecho.  
Os componentes eletrónicos 
estão alojados no interior  
da estrutura de aço, sendo 
possível o acesso apenas  
com chave personalizada.
A abertura manual é simples 
graças ao cómodo sistema  
de desbloqueio.  
Através de bateria, adquirida
como acessório adicional,
pode garantir a operação
mesmo em caso de falha
de energia.

ACESSÓRIOS 

A automatização Open  
é complementada com  
uma vasta gama de acessórios 
inovadores.  
As hastes de alumínio pintadas 
são extensíveis através  
de articulações resistentes  
que facilitam o transporte  
e instalação.  
A articulação giratória, permite 
a instalação em garagens 
subterrâneas ou quando  
a altura do teto não permite  
a instalação da haste standard. 
Os Led´s indicam eficazmente  
a abertura e o fecho da haste.

Automatização para barreiras  
com hastes até 4 e 6 m

1. SISTEMA  
DE DESBLOQUEIO 
Robusto e fiável sistema  
de desbloqueio de chave 

2. HASTE 
Perfil elíptico em alumínio 
pintado

3. CENTRAL ELETRÓNICA 
Alojamento espaçoso  
para a central de controlo  
e cablagem elétrica

SISTEMA BASE  
1. Atuador Open
2. Transmissor
3. Fotocélulas de coluna
4. Seletor de chave
5. Fotocélulas
6. Pirilampo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código OPEN 4000 OPEN 6000

Alimentação principal (Vac) 230

Amperagem (A) 1,1 0,6

Potência (W) 300 360

Tempo de abertura (sec) 3,5 5

Binário (Nm) 140 200

Ciclo de trabalho (%) 80

Grau de proteção (IP) 54

Temperatura de trabalho (°C) -20 ÷ +50

Dimensões (mm) 320x220x1000 h 420x220x1050 h

Peso (kg) 46 54

Também disponível na versão 110 V / 60 Hz

Borracha de  
proteção

Robusta estrutura  
em aço

Perfil em alumínio  
pintado

Desbloqueio manual 
com tampa de proteção



OPEN 4000 + ASO 4000
Barreira com acessórios de fixação 
e comprimento máximo da haste 4 m

OPEN 6000 + ASO 5000
Barreira com acessórios de fixação 
e comprimento máximo da haste 5 m

OPEN 6000 + n°2 ASO 3000 + n°1 ASOLINK
Barreira com acessórios de fixação 
e comprimento máximo da haste 6 m

OPEN

Código Motor Placa eletrónica Recetor de rádio Kit de fixação Compr. máx. da haste

Open 4000 24 Vdc Star Open • 4 m

Open 6000 24 Vdc Star Open • 6 m

HASTES

Código Comprimento da haste Compatível com Open 4000 Compatível com Open 6000 Junta ASOLINK obrigatória

ASO 4000 4 m •

ASO 3000 3 m • •

ASO 5000 5 m •



ASO 4000 
Haste até 4 m

ASOLED4000 
Corda Led para haste.  
Com 4m comprimento

ASOB4000 
Base de fixação

ASO 3000 
Haste até 3 m

ASO 5000 
Haste até 5 m

ASOLINK 
Junta para haste compatível 
com ASO 3000

ASOB6000 
Base de fixação

ASOLED6000 
Corda Led para haste. 
Com 6 m comprimento

ASOJOINT 
União para haste ASO 3000 
(da 1950 mm a 2400 mm)

ASOGRID 
Cremalheira em alumínio (2 m)

ASORUB 
Borracha protetora
para a haste

STAR Open 
Central de substituição

ASOSTICK 
Etiqueta adesiva 
para a haste

RX K1 
Recetor removível

ASOPA 
Apoio móvel para a haste

ASOPF 
Apoio fixo

BAT60 
Baterias 12 V 6 Ah  
(para o funcionamento são 
necessárias duas baterias)

Bat K30 
Placa para carga de bateria

ACESSÓRIOS COMUNS

Para OPEN 6000

Para OPEN 4000

ACESSÓRIOS

ASOGRID 
Cremalheira em alumínio (2 m)
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Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com

the king
specialist

www.king-gates.com

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.

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


