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PRO SEKČNÍ VRATA 
DO 9 m²

Ovo je nový pohon pro gará
žová vrata od firmy KINGgates. 
Dodává se s několika typy drah. 
Díky síle motoru 550 N je tento 
pohon ideálním řešením pro 
otevírání a zavírání sekčních 
vrat s plochou do 9 m². 

Rychlá  instalace:
pouze několik minut na insta
laci tohoto pohonu: dráha je 
kompletně sestavena 
(provedení vcelku). 

Instalace motorové jednotky 
na dráhu je rychlé pomocí 
4 šroubů a v případě problémů 
s umístěním je motor uzpůso-
ben k instalaci otočené  o 90° 
vzhledem k ose dráhy.

HLADKÝ CHOD

Dráha ze silného ocelového 
profilu zaručuje hladký chod vrat 
během otevírání a zavírání a 
použití řemenu s ocelovým já-
drem umožňuje dosažení nízké 
úrovně hluku. 

SPOLEHLIVÁ ELEKTRONIKA

Řídící jednotka Star OV je 
jednoduchá a kompletní. Učení 
koncových poloh je automatické 
a rychlost může být regulována
až do 14 cm/sec.

Bezpečnost pohybu je za
ručena technolodií řídícího 
enkodéru, který předvídá
možnou reverzaci pohybu 
v případě nárazu na překážku
podle parametrů určených v 
příslušných směrnicích..

1. ELEKTRONIKA
Programování 3 tlačítky a 
integrované světlo. 

2. DESIGN 
Minimální požadavky na 
prostor díky redukovaným 
rozměrům motoru.

3. SNADNÝ PŘÍSTUP

Komfortní přístupové 
tlačítko k elektronice. 

4. JEZDEC
Silný a odolný, navržený pro 
jednoduchý a spolehlivý
způsob odblokování. 

Pohon sekčních vrat do 9 m2



OVO - TECHNICKÁ DATA

Napájení (Vac) 230

Výkon motoru (W) 200

Točivý moment (N) 550

Rychlost (m/s) 0.08 ÷ 0.14

Délka pojezdu (mm) 2500

Stupeň krytí (IP) 40

Váha (kg) 3

Max šířka vrat (m) 3,7

Max výška vrat (m) 2.4

Pracovní cyklus (%) 30

Max toč. moment (N) 550

Pracovní teplota (°C) -20 ÷ +50

Nastavitelný motor

Silná dráha 
z profilové 
ocele

Pohon řemenem

Jezdec z polymeru 

Snadný odblokovací 
systém



Ovo

Ovo Kit

OVO GRO13 / GRO14 STYLO 2K

MOTOR - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kód Motor Řídící jednotka Přijímač Světlo Enkodér Newton max.

Ovo Kit 24 Vdc Star OV • • • 550

SADY - DOSTUPNÉ VERZE

Code
Ovo
550

Dráha Gro13 
(1x3 m)

Dráha Gro14 
(1x4 m)

Stylo 2K
Newton

max

Ovo Kit 550 R13 • • • (1) 550

Ovo Kit 550 R14 • • • (1) 550

DRÁHY - DOSTUPNÉ VERZE

Kód Druh pohonu Délka max. výška vrat Složení

GRO13
Řemen

3 m 2.4 m 1 x 3 m

GRO14 4 m 3.4 m 1 x 4 m
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Základní schéma 
instalace
1. Pohon Ovo

2. Ovladač 
3. Fotobuňky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

INSTALAČNÍ SCHÉMA

ST GRO  
šroubovací držák k 
připevnění na stop

SRO 01 
sada přídavných 
držáků

SRO 02 
přídavné táhlo 
k oblouku

SBLO 02 
odblokovací 
sada s ocelovým 
lankem

STAR OV
Náhradní řídící 
jednotka




