
   

   

   

   

   

   

   

   

Földalatti automatika szárnyas ka-

pukhoz, 5 méter/kapu.

A Roger ékköve az erő, dizájn és 

technológia, amely kifejezi a Roger 

filozófiát, kultúráját. 

Tartós és rendkívül ergonomikus 

termékeket tervez lengőkapukhoz 

anélkül, hogy változtatna a bemenet 

esztétikáján.

H21-ES SZÉRIA 

 ERŐS, MODERN, ELLENÁLHATATLAN, 

SZINTE LÁTHATATLAN!



H21-es sorozat filozófiája
 
IL SISTEMA DI AUTOMAZIONE ROGER INTERRATO SICURO E GARANTITO CHE DA’ 

UN TOCCO DI FORZA ALL’ASPETTO DEL VOSTRO INGRESSO.  

H21 300/500 egy erőteljes, új automatizálási rendszer 5 méter hosszúságú szimpla vagy dupla 
ajtójú szárnyas alagsori kapukhoz.
A tervezésnek, kivitelezésnek és az erős alapnak köszönhetően a maximális hatékonyság minden 
körülmények között kihasználható, különösen a lengőkapuk esetében.

Szilárd, állítható mechanika

A mechanikus megálló az állvány 

mindkét részén állítható és külön-

böző pontjain rögzíthető.

Ez lehetővé teszi a megállás 

tökéletes pontosságát

  

Egyedülálló váltókar

Elkészült egy egyedülálló és 

hosszú sebességváltó kar, amely 

lehetővé teszi, hogy a váltások 

csökkenése mellett a lehető 

legtöbb rendelkezésre álló erőt 

kihasználják. 

Alacsony arány 

A sebességváltó alacsony 

arányának köszönhetően, az 

energiafogyasztás csökkent és a 

hatékonyság növekedett. 

PONTOS ÉS ÁLLÍTHATÓ 

MECHANIKUS STOPPER 

UNICO MOTORE DISPONIBILE 

PER INSTALLAZIONE NELLA 

CASSA DI FONDAZIONE DX—SX  

ROBUSZTOS ÁLLVÁNY 105O

 -OS MEGNYITÁSSAL 

 EGYKAROS HAJTÁS A MO-
TOR TÁMOGATÁSÁÉRT

CASSA DI FONDAZIONE IN 

CATAFORESI  

PROVVISTA DI COPERCHIO 



Jelmagyarázat

1) Távirányító

2) Földalatti felszerelés

3) Doboz 

4) Belső fotocella

5) Külső fotocella

6) Kulcsos kapcsoló

7) Elektronikus vezérlőegység

8) Villogó

9) Külső antenna 

Figyelem!

A séma tájékoztató jellegű, cél-

ja, hogy megkönnyítse a Roger 

telepítő számára a 

termékválasztást.Tale schema 

non rappresenta nessun �po 

d’impianto. 

H21 teljeskörű sorozata 

H21/300 230 V AC standard alagsori meghajtómotor szárnyas kapukhoz –max. 3 

méter/ajtó

FU300DX H21/300 doboz, rozsdamentes acélkivitel

FU301DX Cassa di fondazione destra per H21/300 in acciaio con finitura in 

cataforesi e coperchio in acciaio INOX AISI 304 

RL730 Sistema di sblocco per interrato H21/300 a leva 

FU300SX Cassa di fondazione sinistra per H21/300 in acciaio con finitura in 

cataforesi e coperchio zincato 

FU301SX Cassa di fondazione sinistra per H21/300 in acciaio con finitura in 

cataforesi e coperchio in acciaio INOX AISI 304 

H21/500 230 V AC standard földbe sülyeztett meghajtómotor – szárnyas kapukhoz 

akár 5 méter/kapu 

FU500DX H21/500  alapítvány doboz fedelének jobb oldala  galvanizált 

és kataforézis acélfényezésű

FU501DX Cassa di fondazione destra per H21/500 in acciaio con finitura in 

cataforesi e coperchio  in acciaio INOX AISI 304 

RL750 H21/500 földbe sülyeztett nyitókar rendszer 

FU500SX H21/500  alapítvány doboz  fedelének bal oldala  galvanizált és 

kataforézis acélfényezésű

FU501SX Cassa di fondazione sinistra per H21/500 in acciaio con finitura in 

cataforesi e coperchio in acciaio INOX AISI 304 

A doboz tökéletes biztonságáért 

született

 Az alapítvány H21-es sorozata 

fejezi ki leginkább a termék 

formáját és az anyagának a 

tipológiáját. Nagyon vastag 

acélból készült, amelyet elek-

trofézissel kezelnek, annak 

érdekében, hogy elkerüljék az 

oxidációs problémákat. INOX 

AISI 304 borítója galvanizált és 

teljes egészében rozsdamentes 

acél.

IMPIANTO TIPO CONSIGLIATO ROGER 
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H21 SZÉRIA ELŐNYEI
  

Az új működési elv biztosítja az elemek maximális érzékenységét és a mozgás pontosságát 

a futás alatt, amelynél a motor energiája egyenesen arányos a kapu erejével.

A konstruktív technikának és a legjobb anyagok kiválasztásának köszönhetően aH21-et úgy 

tervezték, hogy minden földalatti körülménynek megfeleljen.



ROGER TECHNOLOGY S.N.C. 

Via S. Bo�celli, 8 – 31021, Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV)  ITALIA P. 

IVA 01612340263 Tel. +39 041 5937023  

Fax +39 041 5937024 

info@rogertechnology.it - www.rogertechnology.com 

 INFORMÁCIÓK A ROGER TECHNOLOGY-RÓL  

A Háztartási automatizálás terén szerzett 
több mint 25 éves tapasztalatának köszön-
hetően a Roger Technology Olaszország 
egyik vezető vállalatává vált, amely az 
integrált automatizálási rendszerek 
tervezésére és gyártására szakosodott

Mi alakossági, kereskedelmi és ipari ágazatok számára tervezünk, 
gyártunk és értékesítünk kapuk, garázskapuk és közúti akadályok 
automatizált rendszerét.

TÍPUS H21/300 H21/500 

Tápegység V (50/60 Hz) 230VAC 50/60 Hz 230VAC 50/60 Hz 

Corrente  1,1 A 1,5 A 

Névleges teljesítmény 200 W 300 W 

Munka ciklus  30% 30% 

Maximális tolóerő 300 N 400 N 

Manőverezési sebesség 1,66 Cm/s 1,66 Cm/s 

Nyitási idő 90 ° 19 s 19 s 

Védettség IP 67 IP 67 

Termikus motorvédelem 140 C° 140 C° 

Üzemi hőmérséklet - 20 C° + 55 C° - 20 C° + 55 C° 

Ajtóhossz Max. 3 méter Max. 5 méter 

Alapítvány mérete (Hossz x szélesség x magasság) 406 x 359 x 200 521,5 X 487,5 X 200 

H21-es sorozat technikai jellemzése 

H21-es sorozat méretei 

Felfüggesztett 230V AC beépített ha-

jtóműves motor

A beépített hajtóműjű motrok H21-es 

sorozatában három fogaskerék szűkítésével 

vizsgálták a kis áttételt. Ez a kapcsolat segít 

növelni a termelékenységet, és ezáltal jelen-

tősen csökkenti az energiafogyasztást.

A hajtóműves motorban a csavarok hosszú 

átmenőkarral vannak rögzítve, amely 

lehetővé teszi a telepítés felfüggesztését és 

vízzel vagy egyéb idegen anyaggal való érin-

tkezés esetében  pedig megfelelő védelmet 

nyújt.

Teljes védelmi akadály

A speciális gumi héj kialakítása, akadályt képez a 

víz vagy más idegen anyagok elterjedésében.

FU300 FU500 


