
rolls
automation for sectional doors up to 23 m2  

and overhead doors up to 14 m2
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DESIGN  
EN TECHNOLOGIE

De draaiende opening van 
de middelste strook maakt 
eenvoudige toegang mogelijk  
tot de elektronische kaart  
voorzien van een plastic deksel 
met toetsen die het gebruik 
makkelijk en intuïtief maakt. 
De behuizing van de 
bufferbatterijen op de achterkant 
van de basis is robuust en 
onzichtbaar van buitenaf.  
De riemaandrijving is betrouwbaar 
en stil, terwijl het rondsel met  
18 tanden de mogelijkheid 
van “slippen” annuleert.  
De voorgemonteerde rails 
van 3 of 4 meter optimaliseren 
de installatietijden, terwijl  
de controle van de slag met 
encoder de programmeerfase 
tot een minimum terugbrengt.  
De bufferbatterijen die  
in de reductiemotorunit 
ingebracht kunnen worden, 
zorgen voor werking  
bij stroomuitval.

INNOVATIEF 
ONTGRENDELINGSSYSTEEM

Het innovatieve 
ontgrendelingssysteem 
is ontworpen om zowel met  
de knop met kabel verbonden 
met de slede als met de 
handgreep op de poort  
bediend te worden.  
De handmatige bediening 
via kabel, zonder installatie 
op de handgreep, voorziet 
in de mogelijkheid om 
de automatisering in de 
ontgrendelingstoestand te 
houden, waardoor het openen 
en sluiten van de poort zonder 
automatische aankoppeling  
van de slede kan gebeuren.  
Dankzij dit systeem kan 
de gebruiker, als stroom 
komt te ontbreken, zijn huis 
verlaten en de poort sluiten 
en vervolgens zonder enige 
ontgrendelingsmanoeuvre 
openen of de poort sluiten  
en vergrendeld houden tot 
de volgende ontgrendeling 
van binnenuit.

Automatisering voor sectionaalpoorten tot 23 m2

en kantelpoorten tot 14 m2

1. ELEKTRONICA
Programmering met zelflering, 
instelbare parameters  
met dip-switches en regeling 
van kracht en snelheid

2. STALEN RAIL
Robuuste rail van geprofileerd 
staal en riemaandrijving  
met zes stalen kabels

3. MONTAGE
Eenvoudige koppeling  
van motor en rail,  
veilig en precies dankzij  
de metrische schroeven

BASISINSTALLATIE  
1. Reductiemotor Rolls
2. Rail
3. Stel fotocellen
4. Zender



Robuuste rail  
van geprofileerd staal 

Mechaniek
op lagers

Innovatieve  
ontgrendeling

TECHNISCHE KENMERKEN

Code ROLLS 700 ROLLS 1200

Netvoeding (Vac 50 Hz) 230

Voeding motor (Vdc) 24

Maximaal vermogen (W) 250 300

Snelheid (m/s) 0,16

Maximale kracht (N) 700 1200

Max. afm. sectionaalpoort (m2) 12 23

Max. afm. kantelpoort (m2) 10 14

Werkcyclus (%) 60

Beveiligingsgraad (IP) 40

Bedrijfstemperatuur (°C) -20 ÷ +55

Afmetingen reductiemotor (mm) 414x264x110 h



NOVO TX4

ROLLS GRB 3 STYLO 4K NOVO PH 180NOVO LT 24 PLUS

ROLLS

Code Motor Elektronische  
kaart Radio-ontvanger Batterijen Encoder Maxiamle  

kracht (N)

Rolls 700 24 Vdc Star GDO 100 • • 700

Rolls 700 Plus 24 Vdc Star GDO 100 • • • 700

Rolls 1200 24 Vdc Star GDO 100 • • 1200

ROLLS KIT

Code Rolls
700

Rolls
1200

Rail
GRB 3 Stylo 4K Novo LT

24 Plus
Novo

Ph 180
Novo
TX4

Maxiamle 
kracht (N)

Rolls Kit 700 • • (1) 700

Rolls Kit 700GRB3 • • • (1) 700

Rolls Kit 700 NV • • (2) • • • 700

Rolls Kit 1200 NV • • (2) • • • 1200

RAILS

Code Type aandrijving Lengte rail Max. hoogte poort Railformaat

Grb 3

Riem

3 m 2,45 m 1 x 3 m

Grb 23 3 m 2,45 m 2 x 1,5 m

Grb 4 4 m 3,45 m 3 m + 1 m

RAIL GRB  
De rails van de serie GRB zijn gemaakt met een riem met 6 stalen kabels met maximale trekkracht van 1200 N  
en nylon bekleding voor een extra stille werking.



ARC 01 
Zwenkarm voor kantelpoorten 
met tegengewichten

SBLO 500 
Ontgrendelingsmechanisme 
van buitenaf.  
Montage via opening in poort

SRO 01 
Aanvullende kit voor 
bevestiging aan plafond

BAT 12K 
Batterijkit 24 V 
(2 x 12 V - 1,2 Ah)  
met connectoren  
en batterijoplaadkaart

SRO 02 
Verlengstuk voor sleepboog

STAR GDO 100 
Reservebesturingseenheden

SPI 01 
Voedingsstekker met snoer. 
Lengte 70 cm

SBLO 01 
Ontgrendelingsmechanisme 
van buitenaf.  
Montage op handgreep

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


