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AUTOMAÇÕES EM MOVIMENTO
Bem-vindos no mundo das automações evoluídas, onde todos os dias respira-
se perfume de alta tecnologia e investigação...no nosso mundo, no mundo 
ROGER TECHNOLOGY.

A INOVAÇÃO A NOSSA FILOSOFIA
Alta tecnologia e investigação aplicada às automações. Vocês entraram no 
mundo de Roger Technology onde a evolução profissional rápida e dinâmica 
permitiu à empresa de se tornar uma das principais protagonistas do 
mercado das automações para portas e portões. Partindo de uma primeira 
fase histórica na qual a empresa fornecia às maiores marcas do mercado 
europeu óptimos motores eléctricos completos em cada ciclo de produção, o 
progresso da empresa levou a Roger Technology à realização de um projecto 
completo do produto. A empresa se confronta hoje na realização de uma 
produção avançada onde cada fase é seguida com a mesma atenção do 
pormenor: desde a selecção na fase do projecto até à busca da tecnologia 
mais sofisticada passando pela escolha de matérias-primas nascidas para 
durar no tempo, mantendo altos os standard de qualidade.

CRIAR SEMPRE NOVOS PROJECTOS 
Mentes que estudam, ideias, mãos prontas para desenvolver desenhos. 
Do estudo nascem os projectos que satisfazem as múltiplas exigências, da 
tecnologia as soluções eléctricas patenteadas para a automação de portas e 
portões. Roger Technology dirige-se ao futuro através de uma investigação 
constante que leva a soluções cada vez mais eficientes com a utilização 
de materiais novos concebidos no respeito das normas ambientais e de 
segurança.

Irmãos: 



Security

PROJECTO, QUALIDADE, ERGONOMIA

MISSÃO OLHAR PARA 
ALÉM DO PROJECTO
O coração da empresa é o lu-

gar onde são desenvolvidos os 

projectos Roger Technology, que 

nascem somente depois de uma 

fase de projecto e de investigação 

e de estudo, que leva ao cliente 

uma produção difundida em todo o 

mundo. Produtos inteligentes, bo-

nitos por fora e bons por dentro.

QUALITY
AND TECHNOLOGY 
Qualidade, segurança, duração e 

investigação. Somente um produ-

to que responde a essas exigên-

cia pode ser considerado um pro-

duto Roger Technology, ou seja, 

o fruto de um investimento sério 

em figuras profissionais sempre 

qualificadas, investigação atenta 

na compra de matérias-primas 

seleccionadas e garantia pelo re-

speito das normas de segurança.

ERGONOMIA
ROGER
A segurança antes de mais nada.

Cada projecto Roger Technology é 

estudado avaliando todas as pro-

blemáticas ligadas às normas so-

bre a segurança e à adaptação.

Testes dentro da empresa permi-

tem de verificar e garantir todos 

os movimentos mecânicos e a 

resistência do motor às variações 

climáticas enquanto os sistemas 

de automação, são realizados 

considerando todas as solici-

tações com referência às várias 

tipologias de portão ou porta, 

dimensão e eficiência de funcio-

namento.
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A FILOSOFIA STIELDOOR

LIGAÇÕES 
SEGURASE
Cada ligação projectada roda ao 

redor do motor.

Onze rolamentos de esfera ga-

rantem um movimento exacto e 

seguro. O parafuso sem fim é 

realizado inteiramente por uma 

única barra de aço. 

A ausência de junções, garante 

grande rigidez e total transmis-

são da força.

CADA UM NO 
SEU LUGAR
Duas vedações mecânicas ga-

rantem a perfeita vedação da 

graxa dentro do redutor e simul-

taneamente não permitem que 

entre água.

A coroa dentada é realizada em 

bronze e o parafuso sem fim em 

aço com usinagem de super 

acabamento e endurecimento 

da rosca para um acoplamento 

perfeito, silencioso e duradouro 

no tempo.

Todos os alojamentos dos rola-

mentos e do pacote motor são 

usinados com torneamento e 

garantem uma rotação perfeita e 

silenciosa constante no tempo.

AÇO 
TEMPERADO
A engrenagem mais solicitada é 

submetida a tratamento térmico 

para deixá-la tenaz e resistente.

Parafuso sem fim realizado em 

aço especial com usinagem de 

super acabamento e endureci-

mento da rosca.

A transmissão do movimento é 

confiado ao eixo com fenda de 

perfil UNI 221, que garante um 

óptimo acoplamento mecânico.

 

ALUMINIO 
CON TITÂNIO
A fusão controlada de titânio 

permite de obter peças muito 

compactas com maior resistên-

cia à água. Guia de cabo reali-

zado em aço e latão selado com 

resinas epóxi.

A engrenagem principal de 150 

mm de diâmetro é realizada em 

ferro fundido com estrutura em 

grafite de esferas e permite o 

funcionamento também para os 

usos mais pesados. Também as 

pequenas coisas são importan-

tes, todos os parafusos de mon-

tagem são em aço inoxidável.



SÉRIE CORREDIÇOS
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SÉRIE CORREDIÇOS
As automações Roger Technology para portões corre-

diços foram projectadas em 5 versões diferentes na be-

leza do seu design e estudadas segundo o tamanho do 

próprio portão.

A série E�0 para portões corrediços com peso até 800 

Kg. A série M�0 para portões corrediços com peso até 

�00 Kg, a série H�0 para portões corrediços com peso 

até 600 Kg, a série R�0 para portões corrediços com 

peso até 800/1200 Kg, e para acabar série G�0 exce-

lente para portões com peso de 1800/2200 Kg. Todos os 

modelos estão disponíveis com fim de curso mecânico 

ou magnético.



E30

SOLUÇÃO CONDOMINIAL

Motorredutor electromecânico para portões corrediços até 800 kg. Estrutura totalmente em alumínio pré-

moldado, com medidas reduzidas. Motor enterrado, com caixa de fundação.

SÉRIE E�0 VERSÕES

E30/800   2�0V • codificador magnético • fim de curso magnético • com caixa de fundação zincada a frio • sem central

E30/801   2�0V • codificador magnético • fim de curso magnético • sem caixa de fundação zincada a frio • sem central

FU800      caixa de fundação zincada a frio

“E30 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”
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SÉRIE E�0 VERSÕES

E30/800   2�0V • codificador magnético • fim de curso magnético • com caixa de fundação zincada a frio • sem central

E30/801   2�0V • codificador magnético • fim de curso magnético • sem caixa de fundação zincada a frio • sem central

FU800      caixa de fundação zincada a frio

“E30 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”

1400 ROTAÇÕES POR 
MINUTO PERFEITOS 
E SILENCIOSOS
2 rolamentos especiais 
de precisão para mo-
tores eléctricos, pro-
tegidos com anteparas 
com lábio duplo, com 
lubrificação perma-
nente com graxa de 
alta temperatura.

SEMPRE SECO
Tampa robusta, garan-
te a vedação hermética 
do motor.

PROTECÇÃO 
TOTAL DE CAMPO 
Motor eléctrico prote-
gido por um termóstato 
sensível de segurança.

CONTROLO E 
SEGURANÇA
Codificador magnético 
para o controlo con-
stante do movimento do 
portão.

BRONZE E AÇO, 
ACOPLAMENTO 
PERFEITO
Coroa dentada realiza-
da em bronze e o pa-
rafuso sem fim em aço, 
com usinagem de su-
per acabamento e en-
durecimento da rosca; 
para um acoplamento 
perfeito, silencioso e 
duradouro no tempo.

SEGURANÇA DE 
DESBLOQUEIO
A maçaneta sólida de 
desbloqueio, realizada 
em alumínio pré-mol-
dado dotada de chave 
personalizada, permite 
o desbloqueio e a ma-
nobra manual em qual-
quer condição.

ROBUSTO 
E FIÁVEL
Realizado para supor-
tar qualquer peso.



E30
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A= Cremagliera
B= Base d’appoggioScarico acqua

Conduttura
cavi elettrici

ALIMENTAÇÃO                                  V 230AC 50Hz

POTÊNCIA NOMINAL                        W 350

IMPULSO MAX                                  N 500

GRAU DE PROTECÇÃO                      IP 67

INTERMITÊNCIA                               % 50

PROTECÇÃO TÉRMICA DO MOTOR  °C 150

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO  °C -20+55

VELOCIDADE                    m/min 9,5

PESO MAX DO PORTÃO                   Kg 800

Dimensões

Predisposição para instalação standard

condutos cabos eléctricos  descarga de água

cremalheira
base de apoio
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acessórios

GA550
cremalheira em aço 

22x22x1000 zincado módulo 4

GA551
cremalheira em aço 

22x22x1000 zincado módulo 4 
completa com espaçadores e parafusos

GA552
cremalheira em nylon 

módulo 4 a 4 engates L 1000

GA553
cremalheira em nylon 

módulo 4 a 6 engates L 1000



M30

SÉRIE M�0 VERSÕES

M30/323   2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso mecânico

M30/324   2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso magnético

DESEMPENHOS ÁGEIS

Motorredutor electromecânico realizado em duas versões, para portões corrediços até �00 kg de peso. A 

estrutura principal é realizada em alumínio pré-moldado pintada a forno, com resinas epóxi específicas para 

exteriores.

“M30 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”
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SÉRIE M�0 VERSÕES

M30/323   2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso mecânico

M30/324   2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso magnético

CADA UM 
NO SEU LUGAR
2 vedações mecânicas 
garantem a perfeita 
vedação da graxa 
dentro do redutor e 
simultaneamente não 
permitem que entre 
água. 

SEGURANÇA DE 
DESBLOQUEIO
A maçaneta sólida de 
desbloqueio, realizada 
em alumínio pré-mol-
dado dotada de chave 
personalizada, permite 
o desbloqueio e a 
manobra manual em 
qualquer condição.

SÓLIDO 
E FIÁVEL
A estrutura principal é 
realizada em alumínio 
pré-moldado. 

FLUIDEZ DE 
MOVIMENTAÇÃO
Parafuso sem fim rea-
lizado em aço especial 
com usinagem de super 
acabamento e endureci-
mento da rosca.

PROTECÇÃO 
TOTAL DE CAMPO 
Motor eléctrico prote-
gido por um termóstato 
sensível de segurança. 

CONTROLO E 
SEGURANÇA
Codificador óptico para 
o controlo constante do 
movimento do portão.

PROTECÇÃO TOTAL
Engrenagem na saída 
toda protegida por um 
recipiente eficaz em 
material plástico. 

“M30 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”
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cremalheira

placa de fundação

ALIMENTAÇÃO                                 V 230AC 50Hz

POTÊNCIA NOMINAL                       W 210

IMPULSO                                         N 250

INTERMITÊNCIA                              % 50

PROTECÇÃO TÉRMICA DO MOTOR  °C 150

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO °C -20+55

VELOCIDADE DE MANOBRA     m/min 9,5

PESO MAX DO PORTÃO                  Kg 300

Dimensões

Predisposição para instalação standard
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acessórios

GA550
cremalheira em aço 

22x22x1000 zincado módulo 4

GA551
cremalheira em aço 

22x22x1000 zincado módulo 4 
completa com espaçadores e parafusos

GA552
cremalheira em nylon 
módulo 4 a 4 engates 

L 1000

GA553
cremalheira em nylon 
módulo 4 a 6 engates 

L 1000

MC758
fim de curso mecânico 

para central H70/100AC

MC760
fim de curso magnético 
para central H70/100AC

MC761
kit fim de curso magnético 
para central H70/100AC

KT223
base de fixação completa 

com tirantes e parafusos para M�0

MC759
 kit fim de curso mecânico 
para central H70/100AC

MC772
fim de curso mecânico 

para central H70/101AC 
e central H70/10�AC

MC774
fim de curso magnético 

para central H70/101AC e central H70/10�AC

MC775
kit fim de curso magnético 

para central H70/101AC e central H70/10�AC

MC773
kit fim de curso mecânico 

para central H70/101AC e central H70/10�AC

KT220
placa de fixação 

elevada para M�0



H30

SÉRIE H�0 VERSÕES

H30/643   2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso mecânico

H30/644  2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso magnético 

H30/623   24V • codificador magnético • central incorporada • fim de curso mecânico 

DESEMPENHOS ESPECIAIS

Motorredutor electromecânico realizado em três versões, para portões corrediços até 600 kg de peso

A estrutura principal é realizada em alumínio pré-moldado pintada a forno, com resinas epóxi específicas para 

exteriores.

“H30 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”



19

ROGER
TECHNOLOGY

catálogo 2011

SÉRIE H�0 VERSÕES

H30/643   2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso mecânico

H30/644  2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso magnético 

H30/623   24V • codificador magnético • central incorporada • fim de curso mecânico 

FLUIDEZ 
DE MOVIMENTAÇÃO
Parafuso sem fim 
realizado em aço es-
pecial com usinagem 
de super acabamento 
e endurecimento da 
rosca. 

SEGURANÇA 
DE DESBLOQUEIO
A maçaneta sólida de 
desbloqueio, realizada 
em alumínio pré-mol-
dado dotada de chave 
personalizada, permite 
o desbloqueio e a 
manobra manual em 
qualquer condição.

CADA UM 
NO SEU LUGAR
2 vedações mecâni-
cas garantem a per-
feita vedação da graxa 
dentro do redutor e 
simultaneamente não 
permitem que entre 
água. 

BRONZE E AÇO, 
ACOPLAMENTO 
PERFEITO
Coroa dentada reali-
zada em bronze e o 
parafuso sem fim em 
aço, com usinagem 
de super acabamen-
to e endurecimento 
da rosca; para um 
acoplamento perfeito, 
silencioso e duradouro 
no tempo.

PROTECÇÃO TOTAL
Engrenagem na saída 
toda protegida por um 
recipiente eficaz em 
material plástico.

SÓLIDO 
E FIÁVEL
A estrutura principal é 
realizada em alumínio 
pré-moldado. 

1400 ROTAÇÕES 
POR MINUTO 
PERFEITOS E 
SILENCIOSOS
2 rolamentos especiais 
de precisão para moto-
res eléctricos. 

“H30 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”



H30

H30

A

B

H30/643
H30/644

83

H30/623

0 mm

80
 - 

85

A

B

ALIMENTAÇÃO                                 V 230AC 50Hz 230Ac 50Hz / motor 24V

POTÊNCIA NOMINAL                       W 240 90

IMPULSO MAX                                N 300 320

INTERMITÊNCIA                              % 50 80

PROTECÇÃO TÉRMICA DO MOTOR  °C 150

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO °C -20+55 -20+55

GRAU DE PROTECÇÃO                     IP 43 43

VELOCIDADE DE MANOBRA      m/min 9,5 12

PESO MAX DO PORTÃO                  Kg 600 600

Dimensões

Predisposição para instalação standard

cremalheira

placa de fundação
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acessórios

GA550
cremalheira em aço 

22x22x1000 zincado módulo 4

GA551
cremalheira em aço 

22x22x1000 zincado módulo 4 
completa com espaçadores e parafusos

GA552
cremalheira em nylon 
módulo 4 a 4 engates 

L 1000

GA553
cremalheira em nylon 
módulo 4 a 6 engates 

L 1000

MC751
fim de curso mecânico 
para central R70/1AC

MC753
fim de curso magnético 
para central R70/1AC

MC754
kit fim de curso magnético 

para central R70/1AC

MC752
kit fim de curso mecânico 

para central R70/1AC

MC762
fim de curso mecânico 

para central H70/100AC

MC765
kit fim de curso magnético 
para central H70/100AC

KT214
base de fixação completa com tirantes 

e parafusos para H�0

MC763
kit fim de curso mecânico 
para central H70/100AC 

MC772
fim de curso mecânico 

para central H70/101AC e central H70/10�AC

MC774
fim de curso magnético 

para central H70/101AC e central H70/10�AC

MC775
kit fim de curso magnético 

para central H70/101AC e central H70/10�AC

MC773
kit fim de curso mecânico 

para central H70/101AC e central H70/10�AC

KT221
placa de fixação elevada 

para H�0

MC764
fim de curso magnético 
para central H70/100AC 

MC771
micro de segurança 

para central H70/101AC e central H70/101AC



R30

SÉRIE R�0 VERSÕES

R30/803      2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso mecânico 

R30/804      2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso magnético 

R30/1203    2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso mecânico 

R30/1204    2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso magnético

R30/1209    trifase �80V • sem central • fim de curso mecânico

DESEMPENHOS SEM ECONOMIA

Motorredutor electromecânico realizado em cinco versões, para portões corrediços até 800/1200 kg de 

peso. A estrutura principal é realizada em alumínio pré-moldado pintada a forno, com resinas epóxi espe-

cíficas para exteriores.

“R30 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”
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SÉRIE R�0 VERSÕES

R30/803      2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso mecânico 

R30/804      2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso magnético 

R30/1203    2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso mecânico 

R30/1204    2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso magnético

R30/1209    trifase �80V • sem central • fim de curso mecânico

DESBLOQUE IO 
COM 
SEGURANÇA 
TOTAL
A manobra manual de 
desbloqueio é prote-
gida por um microin-
terruptor que inibe o 
funcionamento em 
automático do motor-
redutor.

PROTECÇÃO 
TOTAL 
DE CAMPO 
Motor eléctrico prote-
gido por um termóstato 
sensível de segurança.

CADA UM NO 
SEU LUGAR
2 vedações mecânicas 
garantem a perfeita 
vedação da graxa 
dentro do redutor e 
simultaneamente não 
permitem que entre 
água. 

BRONZE E AÇO, 
ACOPLAMENTO 
PERFEITO
Coroa dentada reali-
zada em bronze e o 
parafuso sem fim em 
aço, com usinagem 
de super acabamen-
to e endurecimento 
da rosca; para um 
acoplamento perfeito, 
silencioso e duradouro 
no tempo.

SÓLIDO 
E FIÁVEL
São necessários �,8 
kg de alumínio pré-
moldado para realizar 
o motorredutor Roger.

FIXAÇÃO 
DE PRECISÃO
6 pontos cuidadosa-
mente niveláveis, 
permitem de regular o 
melhor apoio.

CONTROLO 
E SEGURANÇA
Codificador óptico para 
o controlo constante do 
movimento do portão.

“R30 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”
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R30
R30/803
R30/804

R30/1203
R30/1204

R30/1209

A

B

0 mm
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ALIMENTAÇÃO                                  V 230AC 50Hz 230AC 50Hz 380AC 50Hz

POTÊNCIA NOMINAL                        W 350 420 450

IMPULSO                                          N 500 800 850

INTERMITÊNCIA                               % 50 50 50

PROTECÇÃO TÉRMICA DO MOTOR  °C 150 150 150

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO °C -20+55 -20+55 -20+55  

VELOCIDADE DE MANOBRA     m/min 9,5 9,5 9,5

PESO MAX DO PORTÃO                  Kg 800 1200 1200

Dimensões

Predisposição para instalação standard

cremalheira

placa de fundação
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acessórios

GA550
cremalheira em aço 

22x22x1000 zincado 
módulo 4

GA551
cremalheira em aço 

22x22x1000 zincado módulo 4 
completa com espaçadores e parafusos

GA552
cremalheira em nylon 
módulo 4 a 4 engates 

L 1000

GA553
cremalheira em nylon 
módulo 4 a 6 engates 

L 1000

MC751
fim de curso mecânico 
para central R70/1AC

MC753
fim de curso magnético 
para central R70/1AC

MC754
kit fim de curso magnético 

para central R70/1AC

KT210
base de fixação completa 
com tirantes e parafusos 

MC752
kit fim de curso mecânico 

para central R70/1AC

KT212
placa de fixação 

elevada

KT211
cantoneiras laterais completas 

com parafusos

KT213
kit placa de fixação 
com cantoneiras

MC762
fim de curso mecânico 

para central H70/100AC

MC765
kit fim de curso magnético 
para central H70/100AC

MC763
kit fim de curso mecânico 
para central H70/100AC 

MC772
fim de curso mecânico 

para central H70/101AC e central H70/10�AC

MC774
fim de curso magnético 

para central H70/101AC e central H70/10�AC

MC775
kit fim de curso magnético 

para central H70/101AC e central H70/10�AC

MC773
kit fim de curso mecânico 

para central H70/101AC e central H70/10�AC

MC764
fim de curso magnético 
para central H70/100AC 

MC771
micro de segurança 

para central H70/101AC e central H70/10�AC



G30

SÉRIE G�0 VERSÕES
G30/1803   2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso mecânico 

G30/1804   2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso magnético

G30/2203   2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso mecânico 

G30/2204   2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso magnético

ROBUSTO E POTENTE PARA GRANDES PASSAGENS

Motorredutor electromecânico realizado em quatro versões, para portões corrediços até 1800/2200 kg de peso. 

A estrutura principal é realizada em alumínio pré-moldado pintada a forno, com resinas epóxi específicas para 

exteriores.  

“G30 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”
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SÉRIE G�0 VERSÕES
G30/1803   2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso mecânico 

G30/1804   2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso magnético

G30/2203   2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso mecânico 

G30/2204   2�0V • codificador óptico • central incorporada • fim de curso magnético

SEGURANÇA DE 
DESBLOQUEIO
A maçaneta sólida de 
desbloqueio, realizada 
em alumínio pré-mol-
dado dotada de chave 
personalizada, permite 
o desbloqueio e a 
manobra manual em 
qualquer condição.

PROTECÇÃO TO-
TAL DE CAMPO 
Motor eléctrico prote-
gido por um termóstato 
sensível de segurança.

CADA UM 
NO SEU LUGAR
2 vedações mecânicas 
garantem a perfeita 
vedação da graxa 
dentro do redutor e 
simultaneamente não 
permitem que entre 
água. 

BRONZE E AÇO, 
ACOPLAMENTO 
PERFEITO
Coroa dentada reali-
zada em bronze e o 
parafuso sem fim em 
aço, com usinagem 
de super acabamen-
to e endurecimento 
da rosca; para um 
acoplamento perfeito, 
silencioso e duradouro 
no tempo.

PERFEITAMENTE 
CENTRALIZADO 
COM PRECISÃO
Todos os alojamen-
tos dos rolamentos e 
do pacote motor são 
usinados com tornea-
mento e garantem 
uma rotação perfeita 
e silenciosa constante 
no tempo.

FIXAÇÃO 
DE PRECISÃO
6 pontos cuidado-
samente niveláveis, 
permitem de regular o 
melhor apoio.

CONTROLO E 
SEGURANÇA
Codificador óptico para 
o controlo constante 
do movimento do 
portão.

“G30 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”



G30

G30

A

B

G30/1803
G30/1804

G30/2203
G30/2204

0 mm

80
 - 

85

A

B

ALIMENTAÇÃO                                 V 230AC 50Hz 230AC 50Hz

POTÊNCIA NOMINAL                       W 520 580

IMPULSO                                         N 1200 1500

INTERMITÊNCIA                              % 50 50

PROTECÇÃO TÉRMICA DO MOTOR  °C 150 150

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO °C -20+55 -20+55

VELOCIDADE                            m/min 9,5 9,5

PESO MAX DO PORTÃO                  Kg 1800 2200

Dimensões

Predisposição para instalação standard

cremalheira

placa de fundação
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acessórios

GA550
cremalheira em aço 

22x22x1000 zincado 
módulo 4

GA551
cremalheira em aço 

22x22x1000 zincado módulo 4 
completa com espaçadores e parafusos

GA552
cremalheira em nylon 
módulo 4 a 4 engates 

L 1000

GA553
cremalheira em nylon 
módulo 4 a 6 engates 

L 1000

MC751
fim de curso mecânico 
para central R70/1AC

MC752
 kit fim de curso mecânico 

para central R70/1AC

MC753
fim de curso magnético 
para central R70/1AC

MC754
kit fim de curso magnético 

para central R70/1AC

MC762
fim de curso mecânico 

para central H70/100AC

MC763
kit fim de curso mecânico 
para central H70/100AC 

MC764
fim de curso magnético 
para central H70/100AC 

MC765
kit fim de curso magnético 
para central H70/100AC

MC772
fim de curso mecânico 

para central H70/101AC e central H70/10�AC

MC773
kit fim de curso mecânico 

para central H70/101AC e central H70/10�AC

MC774
fim de curso magnético 

para central H70/101AC e central H70/10�AC

MC775
kit fim de curso magnético 

para central H70/101AC e central H70/10�AC

KT215
base de fixação completa com tirantes 

e parafusos para G�0

KT222
placa de fixação elevada

para G�0

MC771
micro de segurança 

para central H70/101AC e central H70/10�AC



Kit  H30 - M30

FORNECIMENTO KIT H30
• 1 motor H�0/… com central incorporada 

• 2 telecomandos H80/TX22

• 1 par de fotocélulas R90/F1E

• 1 rádio receptor H9�/RX22/IXL

• 1 lampejante R92/LR1

• 1 antena para lampejante R91/AN1/LR1

TIPOLOGIAS KIT H30
• KIT H30/645  portões até 600 kg • fim de curso mecânico

• KIT H30/646  portões até 600 kg • fim de curso magnético

FORNECIMENTO KIT M30
• 1 motor M�0/… com central incorporada 

• 2 telecomandos H80/TX22

• 1 par de fotocélulas R90/F1E

• 1 rádio receptor H9�/RX22/IXL

• 1 lampejante R92/LR1

• 1 antena para lampejante R91/AN1/LR1

TIPOLOGIAS KIT M30
•  KIT M30/325  portões até �00 kg • fim de curso mecânico                                            

•  KIT M30/326  portões até �00 kg • fim de curso magnético
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TIPOLOGIAS KIT M30
•  KIT M30/325  portões até �00 kg • fim de curso mecânico                                            

•  KIT M30/326  portões até �00 kg • fim de curso magnético

FORNECIMENTO KIT R30
• 1 motor R�0/… com central incorporada

• 2 telecomandos H80/TX22

• 1 par de fotocélulas R90/F1E

• 1 rádio receptor H9�/RX22/IXL

• 1 lampejante R92/LR1

• 1 antena para lampejante R91/AN1/LR1

TIPOLOGIAS KIT R30
• KIT R30/805 portões até 800 Kg • fim de curso mecânico

• KIT R30/806 portões até 800 Kg • fim de curso magnético

• KIT R30/1205 portões até 1.200 Kg • fim de curso mecânico

• KIT R30/1206 portões até 1.200 Kg • fim de curso magnético



BATENTES



P_34R20

P_38G20

P_42H20

P_50R23

P_54H23
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SÉRIE BATENTES

As automações Roger Technology para portões batente 
foram projectadas em oito versões diferentes, de auto-
mações com pistão, com braços articulados e enterrados 
com caixa de fundação. A última novidade Roger Tech-
nology na série batentes é a chegada do M20, estudado 
de forma que todos os componentes mecânicos em mo-
vimento sejam montados independentemente da estru-
tura, para facilitar as operações de manutenção. As oito 
versões que Roger Technology propõe são: série H20-
G20-R20-M20 automação com pistão, com parafuso 
sem fim, as séries R2�-H2�-G2� automação com braços 
articulados anti-esmagamento e, enfim a série R21 auto-
mação enterrada com caixa de fundação.



R20

ROBUSTO SISTEMA ELECTROMECÂNICO

Motorredutor electromecânico realizado em 4 versões para portões de batentes até no max 5 metros 

de comprimento. A estrutura principal é realizada em alumínio pré-moldado pintada a forno, com re-

sinas epóxi específ icas para exteriores.

SÉRIE R20 VERSÕES

R20/300   2�0V irreversível • curto rápido 1 micro

R20/302   2�0V irreversível • curto lento 1 micro

R20/500   2�0V irreversível • comprido rápido 1 micro

R20/502   2�0V irreversível • comprido lento 1 micro

“R20 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”
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SÉRIE R20 VERSÕES

R20/300   2�0V irreversível • curto rápido 1 micro

R20/302   2�0V irreversível • curto lento 1 micro

R20/500   2�0V irreversível • comprido rápido 1 micro

R20/502   2�0V irreversível • comprido lento 1 micro

TRELIÇA 
AUTOPORTANTE
O perfil de alumínio 
é ligado ao corpo do 
motor por meio de 
três tirantes dispostos 
em treliça, garantem 
uma estrutura sólida e 
compacta

MOTOR 
INCLINADO
O motor inclinado 
garante um esquema 
mecânico excelente de 
altíssimo rendimento 
utilizando apenas uma 
engrenagem.

LENTO POR FORÇA
O parafuso sem fim é 
realizado inteiramente 
por uma única barra 
de aço. A ausência de 
junções garante gran-
de rigidez e total tran-
smissão da força.

ROBUSTO 
E FIÁVEL
A estrutura de suporte 
e os alojamentos dos 
rolamentos são rea-
lizados em alumínio 
pré-moldado.

FIM DE CURSO AO 
ALCANCE DA MÃO
O alojamento dos fins 
de curso é realizado 
directamente no perfil 
de alumínio com uma 
tampa extraível, que 
facilita a regulação 
também com o ac-
tuador montado.

DESBLOQUEIO FLUI-
DO E PROGRESSIVO
A maçaneta de des-
bloqueio é dotada de 
chaves personalizadas 
e permite de executar 
a manobra manual 
com movimento fluido 
e progressivo, graças a 
um excêntrico original 
com perfil variável. 

“R20 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”

BRONZE “O AÇO É 
O MEU PREFERIDO”
A porca tem a tare-
fa mais pesada de 
todas, transmitir a 
energia do motor ao 
portão.
Realizada em bronze 
e acoplada ao parafu-
so lento em aço, rea-
liza o melhor possível 
a sua tarefa.



320 mm 
520 mm

120 mm

165 mm

858.5 mm/1088.5 mm

 320/520 mm

858.5 mm 
1088.5 mm

R20 R20/300 R20/302 R20/500 R20/502

R20

ALIMENTAÇÃO                                  V 230AC 50Hz 230AC 50Hz 230AC 50Hz 230AC 50Hz

POTÊNCIA NOMINAL                        W 200 215 200 215

CORRENTE                                        A 1,1 1,2 1,1 1,2

IMPULSO  MAX                                 N 2500 2800 2500 2800

CURSO                                          mm 320 320 520 520

TEMPO ABERTURA PARA 90°            s 19 28 27 42

INTERMITÊNCIA                               % 40 40 40 40

PROTECÇÃO TÉRMICA DO MOTOR   °C 140 140 140 140

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO  °C -20+55 -20+55 -20+55 -20+55

GRAU DE PROTECÇÃO                      IP 43 43 43 43

PESO                                              Kg 7,2 7,2 7,8 7,8

CONDENSADOR INCORPORADO      µF  15 6,3 15 6,3

VELOCIDADE                               cm/s 1,66 1,06 1,66 1,06

Predisposição para instalação standard

Dimensões 

curso

ABerturA
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KT 201
estribo frente 

comprida

KT 202
estribo frente 

curta

KT 203
estribo traseiro 

comprida 

KT 204
estribo traseiro 

curta

KT 205
kit � estribos série comprida

KT 206
kit � estribos série curta

MC 750
kit fim de curso com cabo

MC 770
kit fim de curso opcional 
2° micro para R20 (V1)



G20

MODULAR E IRRESISTÍVEL NAS SUAS CORES

Motorredutor electromecânico, para portões de batente. A estrutura principal é realizada em alumínio. A 

cobertura é realizada em robusto ABS disponível em uma ampla gama de cores.

SÉRIE G20 VERSÕES

G20/330      2�0V • com retentor mecânico na abertura • codificador optico

G20/334        24V • com retentor mecânico na abertura • codificador magnético

“G20 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”
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SÉRIE G20 VERSÕES

G20/330      2�0V • com retentor mecânico na abertura • codificador optico

G20/334        24V • com retentor mecânico na abertura • codificador magnético

COBERTURA EM ABS 
COLORIDO
Possibilidade de perso-
nalizar a cor escolhen-
do entre uma ampla 
gama; a espessura da 
cobertura garante a 
resistência contra as 
batidas.

ESTRUTURA 
DE SUPORTE 
A base em alumínio 
prensado, na qual são 
fixados todos os com-
ponentes, garante uma 
robustez considerável.

MOTORREDUTOR 
MODULAR
O motor pode ser 
escolhido entre 
220VAC e 24VDC am-
bos muito potentes.
Engrenagem do motor 
é em bronze.Transmis-
são com par cónico 
em aço.

RETENTOR 
MECÂNICO
Dispõe de retentor 
mecânico robusto na 
abertura, com possi-
bilidade de regulação 
extremamente precisa.

BRONZE “O AÇO É 
O MEU PREFERIDO”
A porca tem a tarefa 
mais pesada de todas, 
transmitir a energia do 
motor ao portão.
Realizada em bronze e 
acoplada ao parafuso 
lento em aço, realiza o 
melhor possível a sua 
tarefa.

DESBLOQUEIO FLUI-
DO E PROGRESSIVO
A maçaneta de des-
bloqueio é dotada de 
chaves personaliza-
das e permite de exe-
cutar a manobra ma-
nual com movimento 
fluido e progressivo, 
graças a um sistema 
de mola.

CONEXÕES ELÉCTRI-
CAS FACILITADAS
A intervenção do ope-
rador é facilitada, pois 
as conexões eléctricas 
estão posicionadas 
facilmente na parte su-
perior, protegidas por 
um recipiente robusto 
colorido.

“G20 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”



G20

G20 G20/330

102 mm

856 mm

902 mm

140 mm

Corsa 310 ÷ 340 mm

G20/334

Dimensões 

Curso

ALIMENTAÇÃO                                  V 230AC 50Hz 24DC

POTÊNCIA NOMINAL                        W 200 96

CORRENTE MOTOR                           A 1,1 4

INTERMITÊNCIA                               % 30 80

PROTECÇÃO TÉRMICA DO MOTOR   °C 140 -

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO  °C -20+55 -20+55

GRAU DE PROTECÇÃO                      IP 43 43

TEMPO ABERTURA PARA 90°            s 19 19

VELOCIDADE                               cm/s 1.66 1.66

IMPULSO                                          N 2500 2800

CURSO                                          mm 310/340 310/340
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acessórios

KT 201
estribo frente 

comprida

KT 202
estribo frente 

curta

KT 203
estribo traseiro 

comprida 

KT 204
estribo traseiro 

curta

KT 205
kit � estribos série comprida

KT 206
kit � estribos série curta

MC 766
retentor mecânico em fecho 

para G20



H20

ROBUSTO SISTEMA ELECTROMECÂNICO

Motorredutor electromecânico realizado em 4 versões, para portões de batentes até no max 5 metros de comprimento 

com mecânica de precisão. A estrutura principal é realizada em alumínio pré-moldado pintada a forno, com resinas epóxi 

específicas para exteriores.

SÉRIE H20 VERSÕES

H20/370   2�0V • curto rápido • codificador óptico • sem electrónica • com retentor mecânico na abertura e no fecho 

H20/375   2�0V • curto lento • codificador óptico • sem electrónica • com retentor mecânico na abertura e no fecho

H20/550   2�0V • comprido rápido • codificador óptico • sem electrónica • com retentor mecânico na abertura e no fecho

H20/555   2�0V • comprido lento • codificador óptico • sem electrónica • com retentor mecânico na abertura e no fecho

“H20 o estilo Roger Technology 
 concebido segundo lógica”
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SÉRIE H20 VERSÕES

H20/370   2�0V • curto rápido • codificador óptico • sem electrónica • com retentor mecânico na abertura e no fecho 

H20/375   2�0V • curto lento • codificador óptico • sem electrónica • com retentor mecânico na abertura e no fecho

H20/550   2�0V • comprido rápido • codificador óptico • sem electrónica • com retentor mecânico na abertura e no fecho

H20/555   2�0V • comprido lento • codificador óptico • sem electrónica • com retentor mecânico na abertura e no fecho

BRONZE E AÇO, 
ACOPLAMENTO 
PERFEITO
Coroa dentada reali-
zada em bronze e o 
parafuso sem fim em 
aço, com usinagem 
de super acabamen-
to e endurecimento 
da rosca; para um 
acoplamento perfeito, 
silencioso e duradouro 
no tempo.

GRANDES E ROBU-
STOS NOS LUGARES 
CERTOS
11 rolamentos de esfe-
ra, para um movimento 
exacto e seguro.

LENTO POR FORÇA
O parafuso sem fim é 
realizado inteiramente 
por uma única barra 
de aço. A ausência de 
junções garante gran-
de rigidez e total tran-
smissão da força.

DESBLOQUEIO FLUI-
DO E PROGRESSIVO
A maçaneta de des-
bloqueio é dotada de 
chaves personalizadas 
e permite de executar 
a manobra manual 
com movimento fluido 
e progressivo, graças a 
um excêntrico original 
com perfil variável. 

LIGAÇÕES 
SEGURAS
Tudo roda ao redor do 
motor.

CONTROLO 
E SEGURANÇA
Codificador óptico 
para o controlo con-
stante do movimento 
do portão.

PROTECÇÃO 
TOTAL DE CAMPO 
Motor eléctrico protegi-
do por um termóstato 
sensível de segurança.

“H20 o estilo Roger Technology 
 concebido segundo lógica”



130

80 mm

860 mm / 1040 mm

170 mm

425 mm

              370 / 550 mm

H20

H20/370H20 H20/375 H20/550 H20/555

B

A

D

MODELLI  H20/370   H20/375                 MODELLI  H20/550   H20/555
 "B" mm"A" mm

 30100 90°  80100 90°
 50130 100°

 100150 105°
 100200 110°

 80250 120°

 50120 95°
 80150 105°

 100180 110°
 100100 90°

E

"A" mm  "B" mm

 "D" mm  "E" mm

10
0

 "E" mm "D" mm
 90700  123880

Dimensões 

Curso

ALIMENTAÇÃO                                  V 230AC 50Hz 230AC 50Hz 230AC 50Hz 230AC 50Hz

POTÊNCIA NOMINAL                        W 200 215 200 215

CORRENTE                                       A 1,1 1,2 1,1 1,2

IMPULSO                                          N 2500 2800 2500 2800

CURSO                                          mm 370 370 550 550

TEMPO ABERTURA PARA 90°            s 19 28 27 42

INTERMITÊNCIA                               % 40 40 40 40

PROTECÇÃO TÉRMICA DO MOTOR   °C 140 140 140 140

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO  °C -20+55 -20+55 -20+55 -20+55

GRAU DE PROTECÇÃO                      IP 43 43 43 43

VELOCIDADE                               cm/s 1,66 1,06 1,66 1,06

Predisposição para instalação standard

MODeLOS MODeLOS
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acessórios

KT 201
estribo frente 

comprida

KT 202
estribo frente 

curta



M20

MODULAR E SEGURO

Motorredutor electromecânico para portões de batente até � metros. A estrutura principal é realizada em alumínio pré-

moldado pintada a forno, com resinas epóxi específicas para exteriores. É disponível com motor de 2�0VAC e 24VDC, 

todos com codificador. Dotado também de sistema de fim de curso eléctrico e retentor mecânico na abertura.

SÉRIE M20 VERSÕES

M20/340   2�0Vac irreversível • codificador óptico • fim de curso eléctrico • com retentor mecânico na abertura 

M20/344   24Vdc irreversível • codificador magnético • fim de curso eléctrico • com retentor mecânico na abertura 

“M20 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”
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SÉRIE M20 VERSÕES

M20/340   2�0Vac irreversível • codificador óptico • fim de curso eléctrico • com retentor mecânico na abertura 

M20/344   24Vdc irreversível • codificador magnético • fim de curso eléctrico • com retentor mecânico na abertura 

REDUTOR 
MONTADO 
SEPARADAMENTE
Todos os componentes 
mecânicos em movi-
mento são montados 
independentemente da 
estrutura, para facilitar 
as operações de ma-
nutenção.

MOTORREDUTOR 
MODULAR
O motor pode ser 
escolhido entre 
2�0VAC e 24VDC am-
bos muito potentes.
Engrenagem do motor 
é em bronze.Transmis-
são com par cónico 
em aço.

CODIFICADOR
Todos os tipos de motor 
instalados, quer sejam 
em corrente alternada 
ou contínua, possuem 
codificador, para ga-
rantir um controlo 
contínuo da posição da 
folha da porta.

DESBLOQUEIO FLUI-
DO E PROGRESSIVO
A maçaneta de des-
bloqueio é dotada de 
chaves personalizadas 
e permite de executar 
a manobra manual 
com movimento fluido 
e progressivo, graças a 
um excêntrico original 
com perfil variável.  

FIM DE CURSO 
ELÉCTRICO
Todos os modelos 
são fornecidos com 
dispositivo de fim de 
curso na abertura
a pedido está 
disponível o sistema 
de fim de curso em 
fecho.

BRONZE “O AÇO É 
O MEU PREFERIDO”
A porca tem a tarefa 
mais pesada de todas: 
transmitir a energia do 
motor ao portão.
Realizada em bronze e 
acoplada ao parafuso 
lento em aço, realiza o 
melhor possível a sua 
tarefa.

CONEXÕES ELÉCTRI-
CAS FACILITADAS
A intervenção do ope-
rador é facilitada, pois 
as conexões eléctricas 
estão posicionadas 
facilmente na parte 
superior protegidas por 
um recipiente robusto 
pintado.

“M20 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”



M20

M20/340M20 M20/344

M20/340  M20/344

93
 m

m
13

9 
m

m

870 mm

             = 340 mm

ALIMENTAÇÃO                                  V 230AC 50Hz 24DC

POTÊNCIA NOMINAL                        W 200 96

CORRENTE MOTOR                           A 1,1 4

INTERMITÊNCIA                               % 30 80

PROTECÇÃO TÉRMICA DO MOTOR   °C 140 -

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO  °C -20+55 -20+55

GRAU DE PROTECÇÃO                      IP 43 43

TEMPO ABERTURA PARA 90°            s 19 19

VELOCIDADE                               cm/s 1.66 1.66

IMPULSO                                          N 2500 2800

CURSO                                          mm 310/340 310/340

Dimensões

Predisposição para instalação standard

Curso max

ABerturA
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KT 201
estribo frente 

comprida

KT 202
estribo frente 

curta

KT 203
estribo traseiro 

comprida 

KT 204
estribo traseiro 

curta

KT 205
kit � estribos série comprida

KT 206
kit � estribos série curta

MC 778
kit fim de curso opcional 

2° micro para M20

MC 779
Kit retentor mecânico 

no fecho

acessórios



R23

MOVIMENTOS SEGUROS

Motorredutor electromecânico para portões de batente para uso residencial até �,5 metros de comprimento, solução ideal para portões 

com pilastras de grandes dimensões, completo com maçaneta de desbloqueio com chave protegida e personalizada, predisposto para a 

abertura pelo lado externo com cordão. A estrutura principal realizada em alumínio pré-moldado e as engrenagens em aço garantem um 

funcionamento constante e silencioso no tempo.

SÉRIE R2� VERSÕES

R23/371    2�0V irreversível • fim de curso mecânico • sem braços

R23/372    2�0V irreversível • fim de curso mecânico • completo com braços curtos standard

“R23 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”
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SÉRIE R2� VERSÕES

R23/371    2�0V irreversível • fim de curso mecânico • sem braços

R23/372    2�0V irreversível • fim de curso mecânico • completo com braços curtos standard
AÇO 
TEMPERADO
As duas engrenagens 
mais solicitadas são 
submetidas a trata-
mento térmico para 
deixá-las tenazes e 
resistentes.

PERFEITAMENTE 
CENTRALIZADO 
COM PRECISÃO
Todos os alojamen-
tos dos rolamentos e 
do pacote motor são 
usinados com tornea-
mento e garantem 
uma rotação perfeita 
e silenciosa constante 
no tempo.

ROBUSTO 
E FIÁVEL
A estrutura de suporte 
e os alojamentos dos 
rolamentos são real-
izados em alumínio 
pré-moldado. 

ACOPLAMENTO 
PERFEITO
Os dois recipientes 
usinados cuidadosa-
mente com fresagem 
e acoplados com uma 
guarnição interposta, 
garantem um acopla-
mento perfeito e uma 
vedação excelente da 
graxa.

TRANSMISSÃO 
DO MOVIMENTO
A transmissão do 
movimento é confiado 
ao eixo com fenda de 
perfil UNI 221, que ga-
rante um óptimo aco-
plamento mecânico.

AÇO
Todas as engrenagens 
são realizadas em 
aço, montadas em ro-
lamentos de esfera e 
lubrificadas com graxa 
fluida; disso decorre 
ausência de ruído e 
máxima duração no 
tempo.

1400 ROTAÇÕES 
POR MINUTO 
PERFEITOS 
E SILENCIOSOS 
2 rolamentos especiais 
de precisão para mo-
tores eléctricos, prote-
gidos com anteparas 
com lábio duplo, com 
lubrificação perma-
nente com graxa de 
alta temperatura.

“R23 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”



E30R23

R23/371
R23/372R23

355

355

16
0

258

MAX 300

14
0

200

10
5

MAX 430

14 mm

160 mm

190 mm 355 mm

174 mm

R23

Dimensões 

ALIMENTAÇÃO                                  V 230AC  50Hz

POTÊNCIA NOMINAL                        W 200

IMPULSO MAX                                 N 400

GRAU DE PROTECÇÃO                     IP 43

INTERMITÊNCIA                              % 50

PROTECÇÃO TÉRMICA DO MOTOR  °C 140

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO °C -20+55

PESO ACTUADOR                            Kg 15,5

TEMPO ABERTURA PARA 90°           s 14

Predisposição para instalação standard

Pe
so

 f
ol

ha
 

comprimento folha

ABerturA
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acessórios

LT303
alavanca para articulado comprido

LT302
alavanca para articulado curto

KT218
estribo de movimentação 

portão

KT208
placa de fixação 

tipo pilastra



H23

SOLUÇÃO PROFUNDA

Motorredutor electromecânico para portões de batente para uso residencial até 2,8 metros de com-

primento, solução ideal para portões com pi lastras de grandes dimensões, completo com maçaneta 

de desbloqueio com chave protegida e personal izada predisposto para a abertura pelo lado externo 

com cordão. A estrutura principal real izada em alumínio pré-moldado e as engrenagens em aço ga-

rantem um funcionamento constante e si lencioso no tempo. 

SÉRIE H2� VERSÕES

H23/282   2�0V irreversível • fim de curso mecânico • completo com braços curtos standard • codificator optico

“H23 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”
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SÉRIE H2� VERSÕES

H23/282   2�0V irreversível • fim de curso mecânico • completo com braços curtos standard • codificator optico
TRANSMISSÃO 
DO MOVIMENTO
A transmissão do 
movimento é confiado 
ao eixo com fenda de 
perfil UNI 221, que ga-
rante um óptimo aco-
plamento mecânico.

BRONZE E AÇO, 
ACOPLAMENTO 
PERFEITO
Coroa dentada reali-
zada em bronze e o 
parafuso sem fim em 
aço, com usinagem 
de super acabamen-
to e endurecimento 
da rosca; para um 
acoplamento perfeito, 
silencioso e duradouro 
no tempo.

AÇO TEMPERADO
A engrenagem mais 
solicitadas são sub-
metidas a tratamento 
térmico para deixá-las 
tenazes e resistentes.

ROBUSTO E FIÁVEL
A estrutura de suporte 
e os alojamentos dos 
rolamentos são rea-
lizados em alumínio 
pré-moldado.

1400 ROTAÇÕES 
POR MINUTO 
PERFEITOS 
E SILENCIOSOS
2 rolamentos especiais 
de precisão para mo-
tores eléctricos, prote-
gidos com anteparas 
com lábio duplo, com 
lubrificação perma-
nente com graxa de 
alta temperatura.

SEM FIM
Parafuso sem fim 
realizado em aço es-
pecial com usinagem 
de super acabamento 
e endurecimento da 
rosca.

PROTECÇÃO 
TOTAL DE CAMPO 
Motor eléctrico prote-
gido por um termóstato 
sensível de segurança. 

“H23 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”



H23

H23/282H23

96

Dimensões 

ALIMENTAÇÃO                                  V 230AC 50Hz

POTÊNCIA NOMINAL                        W 160

IMPULSO MAX                                 N 280

GRAU DE PROTECÇÃO                      IP 43

INTERMITÊNCIA                              % 50

PROTECÇÃO TÉRMICA DO MOTOR  °C 140

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO  °C -20+55

TEMPO ABERTURA PARA 90°           s 12

Predisposição para instalação standard

comprimento folha

Pe
so

 f
ol

ha
 

ABerturA

H23/282
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acessórios

LT302
alavanca para articulado curto

KT218
estribo de movimentação 

portão

KT209
placa de fixação tipo pilastra



G23

SOLUÇÃO ELEGANTE

Motorredutor electromecânico para portões de batente para uso residencial até 2,5 metros de comprimento, 

solução ideal para portões com pilastras de médias dimensões, completo com maçaneta de desbloqueio com 

chave protegida e personalizada. A estrutura principal, realizada em alumínio pré-moldado e as engrenagens 

em aço, garantem um funcionamento constante e silencioso no tempo. 

SÉRIE G2� VERSÕES

G23/251   2�0V irreversível • fim de curso mecânico • completo com braços curtos standard • codificator optico

“G23 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”
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SÉRIE G2� VERSÕES

G23/251   2�0V irreversível • fim de curso mecânico • completo com braços curtos standard • codificator optico

TRANSMISSÃO 
DO MOVIMENTO
A transmissão do 
movimento é confiado 
ao eixo com fenda de 
perfil UNI 221, que ga-
rante um óptimo aco-
plamento mecânico.

BRONZE E AÇO, 
ACOPLAMENTO 
PERFEITO
Coroa dentada reali-
zada em bronze e o 
parafuso sem fim em 
aço, com usinagem 
de super acabamen-
to e endurecimento 
da rosca; para um 
acoplamento perfeito, 
silencioso e duradouro 
no tempo.

AÇO TEMPERADO
A engrenagem mais 
solicitadas são sub-
metidas a tratamento 
térmico para deixá-las 
tenazes e resistentes.

SEM FIM
Parafuso sem fim 
realizado em aço es-
pecial com usinagem 
de super acabamento 
e endurecimento da 
rosca.

DESBLOQUEIO 
MANUAL
Alavanca de des-
bloqueio elegante e 
acessível, sempre ao 
alcance da mão. 

1400 ROTAÇÕES 
POR MINUTO 
PERFEITOS 
E SILENCIOSOS 
2 rolamentos especiais 
de precisão para mo-
tores eléctricos, prote-
gidos com anteparas 
com lábio duplo, com 
lubrificação perma-
nente com graxa de 
alta temperatura.

PROTECÇÃO 
TOTAL DE CAMPO 
Motor eléctrico prote-
gido por um termóstato 
sensível de segurança. 

“G23 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”



G23

G23/251G23

189 mm

27
4 

m
m

245 mm

88
35 95

140

189

A

B

350    450 

100°160160

250

300

80

200

200

200

200

180

100°

105°

115°

105°

80

120

300

 "B" mm

120

140

120

 "A" mm

100°

90°

95°

APERTURA

Dimensões 

ALIMENTAÇÃO                                  V 230AC 50Hz

POTÊNCIA NOMINAL                        W 200

IMPULSO MAX                                 N 300

TEMPO ABERTURA PARA 90°           s 19

INTERMITÊNCIA                               % 30

PROTECÇÃO TÉRMICA DO MOTOR   °C 140

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO  °C -20+55

GRAU DE PROTECÇÃO                      IP 43

PESO                                              Kg 13,5

Predisposição para instalação standard

Pe
so

 f
ol

ha
  

comprimento folha

ABerturA

G23/251
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acessórios

LT302
alavanca para articulado curto

KT218
estribo de movimentação 

portão

KT219
placa de fixação tipo 

pilastra



R21

ENTERRADO POR FORÇA

Motorredutor electromecânico para portões de batente até �,5 metros de comprimento. A estrutura robusta em 

alumínio pré-moldado é projectada estruturalmente para suportar as grandes forças em jogo. É instalado com 

escamoteação total no interior da caixa de fundação.

SÉRIE R21 VERSÕES

R21/351   2�0V • irreversível standard

R21/361   2�0V • irreversível standard • cabo comprido 10 mt.

R21/362   2�0V • irreversível tandem • rolamento duplo • cabo comprido 10 mt.

R21/368   2�0V • irreversível tandem • rolamento duplo • cabo comprido 10 mt. • lento

“R21 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”
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SÉRIE R21 VERSÕES

R21/351   2�0V • irreversível standard

R21/361   2�0V • irreversível standard • cabo comprido 10 mt.

R21/362   2�0V • irreversível tandem • rolamento duplo • cabo comprido 10 mt.

R21/368   2�0V • irreversível tandem • rolamento duplo • cabo comprido 10 mt. • lento

SEM FIM
Parafuso sem fim rea-
lizado em aço especial 
com usinagem de su-
per acabamento e en-
durecimento da rosca.

PASSA SOMENTE 
O CABO
Guia de cabo realizado 
em aço e latão selado 
com resinas epóxi.

INOXIDÁVEL
Também as pequenas 
coisas são importan-
tes, todos os parafusos 
de montagem são em 
aço inoxidável.

O ESFORÇO 
NÃO ME ASSUSTA
A engrenagem prin-
cipal de 150 mm de 
diâmetro é realizada 
em ferro fundido com 
estrutura em grafite 
esferoidal e permite o
funcionamento tam-
bém para os usos mais 
difíceis.

PROTECÇÃO DUPLA
Vedação mecânica 
especial com lábio 
duplo para garantir 
um elevado grau de 
protecção.

TANDEM
Segundo rolamento 
para quem não se 
satisfaz. 

ALUMÍNIO 
COM TITÂNIO
A fusão controlada 
de titânio permite de 
obter peças muito 
compactas com maior 
resistência à água.

“R21 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”



R21

R21

414 340

22
1

R21

R21/351
R21/361
R21/362

R21/368

Dimensões

ALIMENTAÇÃO                                  V 230AC 50Hz 230AC 50Hz

POTÊNCIA NOMINAL                        W 200 180

IMPULSO MAX                                  N 300 250

TEMPO ABERTURA PARA 90°            s 19 29

INTERMITÊNCIA                               % 30 30

PROTECÇÃO TÉRMICA DO MOTOR   °C 140 140

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO  °C -20+55 -20+55

GRAU DE PROTECÇÃO                      IP 67 67

PESO                                              Kg 13,5 13,5

Predisposição para instalação standard 

Pe
so

 f
ol

ha
 

comprimento folha

condutos 
cabos eléctricos

descarga 
de água
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acessórios

FU100
caixa de fundação 

e tampa em aço zincado a frio

FU101
caixa de fundação 

e tampa em aço zincado a quente 

FU102
caixa de fundação 

em aço zincado a quente 
e tampa em aço inox AISI �04

FU103
caixa de fundação 

e tampa em aço inox AISI �04

LT300
conjunto de alavancas abertura até 125°

RL650
sistema de desbloqueio 

para enterrado com alavanca standard 

RL651
sistema de desbloqueio 

para enterrado com chave

RL652
alavanca de desbloqueio standard 

para enterrado

LT301
conjunto de alavancas abertura até �60°

KT207
embalagem standard 

de acessórios de instalação para R21



Kit  R20

FORNECIMENTO KIT R20
• 2 motor R20/… 

• 2 telecomandos H80/TX22

• 1 par de fotocélulas R90/F1E

• 1 rádio receptor H9�/RX22/IXL

• 1 lampejante R92/LR1

• 1 antena para lampejante R91/AN1/LR1

TIPOLOGIE KIT R20
• KIT R20/310  portões até � metros • curto rápido 1 micro
• KIT R20/510  portões até 5 metros • comprido rápido 1 micro
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SÉRIE GUILHOTINA



P_70H40

P_74R40

P_78M40

P_82G40
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AUTOMAÇÕES PARA 
PORTÕES GUILHOTINA

As automações Roger Technology para portões gui-

lhotina foram projectadas em quatro versões com 

motores de 650N e motores de 1000N, que permitem 

de abrir portões com peso até 100 kg.

A transmissão do movimento é com corrente e todos 

são dotados de guias robustas em alumínio de �/4 

metros.



H40

SOLUÇÃO IDEAL 
PARA PORTAS GUILHOTINA RESIDENCIAIS

Sistema electromecânico de corrente, ideal para portas guilhotina residenciais. Um perfil de alumínio extrudado exclusivo e 

robusto, protege e guia a corrente deixando o funcionamento duradouro e silencioso. 

SÉRIE H40 VERSÕES

R40/654            2�0V • central com suporte e acessórios para série H40 • sem motor

H40/G3065M    guia com corrente comprida � metros • com motor de 650 N 

H40/G4065M    guia com corrente comprida 4 metros • com motor de 650 N

“H40 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”
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SÉRIE H40 VERSÕES

R40/654            2�0V • central com suporte e acessórios para série H40 • sem motor

H40/G3065M    guia com corrente comprida � metros • com motor de 650 N 

H40/G4065M    guia com corrente comprida 4 metros • com motor de 650 N
DESBLOQUEIO 
DE EMERGÊNCIA
Carrinho de movimen-
tação completo com 
alavanca de desblo-
queio que permite a 
abertura manual da 
esquadria no caso de 
emergência. 

REENVIO FIÁVEL
Sistema de reenvio 
realizado com uma 
polia em aço com 
cromo, completa com 
rolamento de rolos e 
pino de suporte
em aço temperado e 
rectificado.
 

PARAGEM 
NA ABERTURA
Retentor mecânico 
regulável na abertura, 
referência indispen-
sável para o sistema 
de posicionamento e 
segurança do codifi-
cador. 

MOTORREDUTOR 
POTENTE E 
CONTROLADO
Motorredutor de 24 
Vcc, controlado com 
codificador para garan-
tir um sistema eficaz 
de posicionamento e 
segurança. 

TRANSMISSÃO 
COM FORÇA TOTAL
Corrente em aço tem-
perado e pré-esticada 
para garantir um fun-
cionamento regular e 
duradouro.

FINA E ROBUSTA
Guia robusta em alumí-
nio extrudado projectada 
para guiar a corrente. 

escala 1:1

SeCÇÃO GuIA H40 

“H40 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”



E30H40

R40/654H40

495

Dimensões

ALIMENTAÇÃO                                  V 230AC 50Hz

ABSORÇÃO LINHA                            A 1,1

IMPULSO MAX                                 N 650

INTERMITÊNCIA                               % 50

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO  °C -20+55

GRAU DE PROTECÇÃO                     IP 40

VELOCIDADE BAIXA                     cm/s 9

VELOCIDADE STANDARD             cm/s 12

VELOCIDADE ALTA                       cm/s 15

POTÊNCIA MOTOR ABSORVIDA MAX       W 200

Predisposição para instalação standard
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acessórios

RL654
kit para desbloqueio pela parte externa 

sem maçaneta

RL655
kit para desbloqueio pela parte externa 

com maçaneta

MC776
kit 

retentor mecânico



R40

ROBUSTO SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO

Sistema electromecânico de corrente, ideal para portas guilhotina e basculantes. Um perfil de alumínio 

extrudado, protege e guia a corrente deixando o funcionamento duradouro e silencioso.

SÉRIE R40 VERSÕES

R40/654             2�0V • central com suporte e acessórios para série R40 • sem  motor

R40/G3065M     guia com corrente comprida � metros • com motor de 650 N

R40/G4065M     guia com corrente comprida 4 metros • com motor de 650 N

“R40 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”
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SÉRIE R40 VERSÕES

R40/654             2�0V • central com suporte e acessórios para série R40 • sem  motor

R40/G3065M     guia com corrente comprida � metros • com motor de 650 N

R40/G4065M     guia com corrente comprida 4 metros • com motor de 650 N
DESBLOQUEIO 
DE EMERGÊNCIA
Carrinho de movimen-
tação completo com 
alavanca de desblo-
queio que permite a 
abertura manual da 
esquadria no caso de 
emergência.

REENVIO 
FIÁVEL
Sistema de reenvio 
realizado com uma 
polia em aço com 
cromo, completa com 
rolamento de rolos e 
pino de suporte
em aço temperado e 
rectificado.

PARAGEM 
NA ABERTURA
Retentor mecânico 
regulável na abertura, 
referência indispen-
sável para o sistema 
de posicionamento e 
segurança do codifi-
cador.

MOTORREDUTOR 
POTENTE E 
CONTROLADO
Motorredutor de 24 
Vcc, controlado com 
codificador para ga-
rantir um sistema efi-
caz de posicionamento 
e segurança.

ROBUSTA 
E INFLEXÍVEL
Guia robusta em 
alumínio extrudado 
projectada para guiar e 
proteger a corrente de 
escamoteação total. 

NÃO ME DOBRO
Rolamento de esferas 
adicional para suportar 
o eixo do redutor e ga-
rantir o funcionamento 
regular no tempo.

TRANSMISSÃO 
COM FORÇA TOTAL
Corrente em aço tem-
perado e pré-esticada 
para garantir um fun-
cionamento regular e 
duradouro. 

SeCÇÃO GuIA r40 

“R40 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”

escala 1:1



134 mm

495 mm 150 mm

R40

R40/654R40

Dimensões 

ALIMENTAÇÃO                                  V 230AC 50Hz

ABSORÇÃO LINHA                            A 1,1

IMPULSO MAX                                 N 650

INTERMITÊNCIA                              % 50

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO  °C -20+55

GRAU DE PROTECÇÃO                     IP 40

VELOCIDADE BAIXA                    cm/s 9

VELOCIDADE STANDARD            cm/s 12

VELOCIDADE ALTA                      cm/s 15

POTÊNCIA MOTOR ABSORVIDA MAX       W 200

Predisposição para instalação standard
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acessórios

RL654
kit para desbloqueio pela parte externa 

sem maçaneta

RL655
kit para desbloqueio pela parte externa 

com maçanetaa

MC777
kit 

retentor mecânico



M40

SOLUÇÃO IDEAL 
PARA PORTAS GUILHOTINA RESIDENCIAIS

Sistema electromecânico de corrente, ideal para portas guilhotina residenciais. Um perfil de alumínio ex-

trudado, protege e guia a corrente deixando o funcionamento duradouro e silencioso. 

SÉRIE M40 VERSÕES

M40/654             2�0V • central com suporte e acessórios para série M40 • sem  motor 

M40/G3065M     guia com corrente comprida � metros • com motor de 650 N 

“M40 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”
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SÉRIE M40 VERSÕES

M40/654             2�0V • central com suporte e acessórios para série M40 • sem  motor 

M40/G3065M     guia com corrente comprida � metros • com motor de 650 N 

DESBLOQUEIO 
DE EMERGÊNCIA
Carrinho de movimen-
tação completo com 
alavanca de desblo-
queio que permite a 
abertura manual da 
esquadria no caso de 
emergência. 

REENVIO FIÁVEL
Sistema de reenvio 
realizado com uma 
polia em aço com 
cromo, completa com 
rolamento de rolos e 
pino de suporte
em aço temperado e 
rectificado.

PARAGEM 
NA ABERTURA
Retentor mecânico 
regulável na abertura, 
referência indispen-
sável para o sistema 
de posicionamento e 
segurança do codifi-
cador.

MOTORREDUTOR 
POTENTE E 
CONTROLADO
Motorredutor de 24 
Vcc, controlado com 
codificador para garan-
tir um sistema eficaz 
de posicionamento e 
segurança.

TRANSMISSÃO 
COM FORÇA TOTAL
Corrente em aço tem-
perado e pré-esticada 
para garantir um fun-
cionamento regular e 
duradouro.

FINA E ROBUSTA
Guia robusta em alumí-
nio extrudado projectada 
para guiar a corrente.

SeCÇÃO GuIA M40 

“M40 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”

escala 1:1



M40

M40/654M40
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3000 mm 373 mm
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X 
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5 
m
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Dimensões

ALIMENTAÇÃO                                 V 230AC 50Hz

ABSORÇÃO LINHA MAX                   A 1,1

IMPULSO MAX                                 N 650

INTERMITÊNCIA                              % 50

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO  °C -20+55

GRAU DE PROTECÇÃO                      IP 40

VELOCIDADE BAIXA                    cm/s 9

VELOCIDADE STANDARD            cm/s 12

VELOCIDADE ALTA                           Kg 15

POTÊNCIA MOTOR ABSORVIDA MAX       W 200

Predisposição para instalação standard
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RL654
kit para desbloqueio pela parte externa 

sem maçaneta

RL655
kit para desbloqueio pela parte externa 

com maçaneta

MC776
kit 

retentor mecânico



G40

ROBUSTO SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO

Sistema electromecânico de corrente, ideal para portas guilhotina e basculantes. Um perfil de alumínio 

extrudado, protege e guia a corrente deixando o funcionamento duradouro e silencioso.

SÉRIE G40 VERSÕES

G40/1004          2�0V • central com suporte e acessórios para série G40 • sem  motor 

R40/G3100M     guia com corrente comprida � metros • com motor de 1000 N

R40/G4100M     guia com corrente comprida 4 metros • com motor de 1000 N

“G40 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”
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SÉRIE G40 VERSÕES

G40/1004          2�0V • central com suporte e acessórios para série G40 • sem  motor 

R40/G3100M     guia com corrente comprida � metros • com motor de 1000 N

R40/G4100M     guia com corrente comprida 4 metros • com motor de 1000 N DESBLOQUEIO 
DE EMERGÊNCIA
Carrinho de movimen-
tação completo com 
alavanca de desblo-
queio que permite a 
abertura manual da 
esquadria no caso de 
emergência. 

REENVIO 
FIÁVEL
Sistema de reenvio 
realizado com uma 
polia em aço com 
cromo, completa com 
rolamento de rolos e 
pino de suporte
em aço temperado e 
rectificado.
 

PARAGEM 
NA ABERTURA
Retentor mecânico 
regulável na abertura, 
referência indispen-
sável para o sistema 
de posicionamento e 
segurança do codifi-
cador.

MOTORREDUTOR 
POTENTE E 
CONTROLADO
Motorredutor de 24 Vcc, 
controlado com codifica-
dor para garantir um si-
stema eficaz de posicio-
namento e segurança.

ROBUSTA E 
INFLEXÍVEL
Guia robusta em 
alumínio extrudado 
projectada para guiar e 
proteger a corrente de 
escamoteação total.

NÃO ME DOBRO
Rolamento de esferas 
adicional para suportar 
o eixo do redutor e ga-
rantir o funcionamento 
regular no tempo.

TRANSMISSÃO COM 
FORÇA TOTAL
Corrente em aço tem-
perado e pré-esticada 
para garantir um fun-
cionamento regular e 
duradouro.

SeCÇÃO GuIA G40 

“G40 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”

escala 1:1
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Dimensões

ALIMENTAÇÃO                                  V 230AC 50Hz

ABSORÇÃO LINHA MAX                    A 1,1

IMPULSO MAX                                 N 1000

INTERMITÊNCIA                              % 50

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO °C -20+55

GRAU DE PROTECÇÃO                     IP 40

VELOCIDADE BAIXA                    cm/s 9

VELOCIDADE STANDARD            cm/s 12

VELOCIDADE ALTA                      cm/s 15

POTÊNCIA MOTOR ABSORVIDA MAX       W 200

Predisposição para instalação standard
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RL654
kit para desbloqueio pela parte externa 

sem maçaneta

RL655
kit para desbloqueio pela parte externa 

com maçaneta

MC777
kit 

retentor mecânico



SÉRIE BASCULANTES 



P_88R41
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AUTOMAÇÕES 
PARA PORTÕES BASCULANTES

As automações Roger Technology para portões 

basculantes permitem de abrir com facilidade as 

portas de garagens residenciais e de condomínios 

até 8 m².



R41

COMPACTO
SISTEMA ELECTROMECÂNICO

Motorredutor electromecânico ideal para portas basculantes até 8 metros quadrados, completo com maçaneta de des-

bloqueio em metal cromado para a abertura pelo lado interno e predisposto para a abertura pelo lado externo. A estrutura 

principal realizada em alumínio pré-moldado e as engrenagens em aço, garantem um funcionamento constante e silen-

cioso no tempo.

SÉRIE R41 VERSÕES

R41/830    2�0V • irreversível • rápido • sem central de comando • fim de curso mecânico

R41/831    2�0V • codificador óptico• irreversível • rápido • com central de comando • fim de curso mecânico

R41/832    2�0V • irreversível • lento • sem central de comando • fim de curso mecânico

R41/833    2�0V • codificador óptico • irreversível • lento • com central de comando • fim de curso mecânico

“R41 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”
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SÉRIE R41 VERSÕES

R41/830    2�0V • irreversível • rápido • sem central de comando • fim de curso mecânico

R41/831    2�0V • codificador óptico• irreversível • rápido • com central de comando • fim de curso mecânico

R41/832    2�0V • irreversível • lento • sem central de comando • fim de curso mecânico

R41/833    2�0V • codificador óptico • irreversível • lento • com central de comando • fim de curso mecânico

“R41 o estilo Roger Technology 
concebido segundo lógica”

AÇO 
TEMPERADO
As duas engrenagens 
mais solicitadas são 
submetidas a trata-
mento térmico para 
deixá-las tenazes e 
resistentes.

PERFEITAMENTE 
CENTRALIZADO 
COM PRECISÃO
Todos os alojamen-
tos dos rolamentos e 
do pacote motor são 
usinados com tornea-
mento e garantem 
uma rotação perfeita 
e silenciosa constante 
no tempo.

ROBUSTO 
E FIÁVEL
A estrutura de suporte 
e os alojamentos dos 
rolamentos são real-
izados em alumínio 
pré-moldado.

ACOPLAMENTO 
PERFEITO
Os dois recipientes 
usinados cuidadosa-
mente com fresagem 
e acoplados com uma 
guarnição interposta, 
garantem um acopla-
mento perfeito e uma 
vedação excelente da 
graxa.

TRANSMISSÃO 
DO MOVIMENTO
A transmissão do 
movimento é confiado 
ao eixo com fenda de 
perfil UNI 221, que ga-
rante um óptimo aco-
plamento mecânico.

AÇO
Todas as engrenagens 
são realizadas em 
aço, montadas em ro-
lamentos de esfera e 
lubrificadas com graxa 
fluida; disso decorre 
ausência de ruído e 
máxima duração no 
tempo.

1400 ROTAÇÕES 
POR MINUTO 
PERFEITOS 
E SILENCIOSOS 
2 rolamentos especiais 
de precisão para mo-
tores eléctricos, prote-
gidos com anteparas 
com lábio duplo, com 
lubrificação perma-
nente com graxa de 
alta temperatura.



R41

R41/830
R41/831R41

R41/832
R41/833

135

m
m

m
m

15 mm

Dimensões

ALIMENTAÇÃO                                  V 230AC 50Hz 230AC 50Hz

POTÊNCIA NOMINAL                         A 200 180

IMPULSO  MAX                                 N 380 250

INTERMITÊNCIA                               % 40 30

PROTECÇÃO TÉRMICA DO MOTOR   °C 140 140

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO  °C -20+55 -20+55

GRAU DE PROTECÇÃO                      IP 40 67

PESO                                              Kg 8 13,5

DIMENSÃO MAX CAPACIDADE       Mq 8 8

Predisposição para instalação standard
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acessórios

KT216
estribo de suporte 

L 619 mm

KT217
estribo de fixação

L 2000 mm

LT304
braço telescópico curto 

600mm com bucha fenda 
e estribos a soldar

LT305
braço telescópico comprido 
800mm com bucha fenda e 

estribos a soldar

LT306
eixo de transmissão 

L 200 mm completo com suporte

LT308
eixo de transmissão 

L 2000 mm completo com suporte

RL653
kit para desbloqueio pela parte 

externa com chave com extensão

RL656
kit para desbloqueio pela parte externa 

com chave

LT307
eixo de transmissão 

L 1500 mm completo com suporte

RL657
kit para desbloqueio pela parte externa

sem maçaneta

LT310
braço telescópico comprido 800 mm 

com bucha cilíndrica e estribos a soldar 

LT309
braço telescópico curto 600 mm 

com bucha cilíndrica e estribos a soldar 

LT311
braço telescópico curto 

600 mm e estribos a soldar

LT312
braço telescópico comprido 
800 mm e estribos a soldar

LT313
bucha fenda 

a soldar 



CENTRAIS DE COMANDO 
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CENTRAIS DE COMANDO

As centrais de comando Roger Technology per-

mitem de controlar todas as nossas automações 

projectadas sabiamente com um ou dois motores, 

no respeito total das normas de segurança e com 

múltiplas funções programáveis.



H70/103AC

VERSATILIDADE NO COMANDO

Visualização estado entradas e alteração dos parâmetros através do ecrã de alta luminosidade. Soft-start e desaceleração 

antes da paragem do portão. Luz piloto portão aberto, lampejo programável em 4 modalidades. Possibilidade de proteger a 

configuração com uma password. Possibilidade de restaurar a configuração standard. Visualização do número de manobras 

efectuadas. 

SÉRIE CENTRAIS DE COMANDO VERSÕES

H70/103AC   quadro de comando com 1 motor • corrente alternada 2�0V

H70/100AC   quadro de comando com 1 motor • corrente alternada 2�0V • universal
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SÉRIE CENTRAIS DE COMANDO VERSÕES

H70/103AC   quadro de comando com 1 motor • corrente alternada 2�0V

H70/100AC   quadro de comando com 1 motor • corrente alternada 2�0V • universal

ENTRADAS
ABRIR
FECHAR
PEDESTRE
RELÓGIO
PASSO A PASSO
PARAGEM
UMBRAIS CONJUNTO 1
UMBRAIS CONJUNTO 2
FOTOCÉLULA CONJUNTO 1
FOTOCÉLULA CONJUNTO 2
DESBLOQUEIO MECÂNICO
FIM DE CURSO ABERTURA
FIM DE CURSO FECHO
CODIFICADOR 

PILOTO PORTÃO ABERTO
ALIMENTAÇÃO ACESSÓRIOS 24VCC
CONTACTO LAMPEJANTE LIVRE DE TENSÃO
CONTACTO LUZ CORTESIA LIVRE DE TENSÃO
MOTOR
CONDENSADOR

SAÍDAS

FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS

FECHO AUTOMÁTICO
FECHO APÓS BLACKOUT
PASSO A PASSO CONDOMINIAL
TEMPO PRÉ-LAMPEJO
HOMEM PRESENTE
APREENSÃO DO COMPRIMENTO DO CURSO E DAS 
DESACELERAÇÕES NO MODO AUTOMÁTICO OU MANUAL
COMPRIMENTO ABERTURA PEDESTRE
TEMPOS PAUSA ATÉ 9 MINUTOS
FORÇA EM CURSO NORMAL E EM DESACELERAÇÃO
DURAÇÃO E FORÇA ARRANQUE
FORÇA ARRANQUE E TEMPO INVERSÃO PROVOCADA PELA 
INTERVENÇÃO DE UMA SEGURANÇA
SOFT-START
GOLPE DE ARÍETE
SENSIBILIDADE DO ANTI-ESMAGAMENTO
COMPORTAMENTO FOTOCÉLULAS
ABERTURA OU FECHO COM PASSAGEM EM FOTOCÉLULAS
DURAÇÃO TRAVÃO E HABILITAÇÃO INDEPENDENTEMENTE 
EM FIM DE CURSO, FOTOCÉLULA, PARAGEM, INVERSÃO
MOTOR À DIREITA OU À ESQUERDA
PRESENÇA UMBRAIS (SWITCH O RESISTIVE)
ATRIBUIÇÃO DOS DOIS CANAIS DE RÁDIO A UMA FUNÇÃO 
ESPECÍFICA
INTERMITÊNCIA LAMPEJANTE
DURAÇÃO LUZ CORTESIA

230 V ac +/- 10% 50 Hz
1

800 W
contacto livre de tensão max 230Vac 2A
contacto livre de tensão max 230Vac 2A

2 W 24 V cc
300mA 24 V cc

-10 + 55 °C
a TRIAC
a TRIAC

ALIMENTAÇÃO
N° MOTORES ACCIONADOS
POTÊNCIA MAX MOTOR
CARGA MAX LAMPEJANTE
CARGA MAX CORTESIA
POTÊNCIA MAX LUZ PORTÃO ABERTO 
CORRENTE MAX SAÍDA ACESSÓRIOS
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO
REGULAÇÃO DO PAR
REGULAÇÃO DA VELOCIDADE



H70/200AC

FUNCIONALIDADE DUPLA

Central de comando para 2 motores com 2�0Vac, com visualização estado entradas e modificação dos parâmetros através 

do ecrã de alta luminosidade, modalidade dupla de funcionamento, simplificada (para uma gestão rápida de poucas con-

figurações) ou estendida (com a possibilidade de escolher todos os parâmetros de funcionamento). Possibilidade de pro-

teger a configuração com uma password, possibilidade de programar o curso actuando em um único botão Prog. Soft-Start 

e desaceleração antes da paragem do portão, modalidade de ensaio para o auto-diagnóstico do sistema, possibilidade de 

funcionamento com controlo dos tempos de trabalho, e programação do curso guiado no ecrã passo a passo, possibilidade 

de funcionamento com codificador e programação do curso totalmente automática,  auto-teste das fotocélulas antes de 

cada manobra, piloto portão aberto, lampejo programável em 4 modalidades, possibilidade de restauração das configu-

rações standard e visualização do número das manobras efectuadas.

VERSÕES

H70/200AC  quadro de comando para 2 motores • 2�0V • recipiente plástico 
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VERSÕES

H70/200AC  quadro de comando para 2 motores • 2�0V • recipiente plástico 

ALIMENTAÇÃO
N° MOTORES ACCIONADOS
POTÊNCIA MAX MOTOR
CARGA MAX LAMPEJANTE
CARGA MAX CORTESIA
CARGA MAX FECHADURA ELÉCTRICA
POTÊNCIA MAX LUZ PORTÃO ABERTO 
CORRENTE MAX SAÍDA ACESSÓRIOS
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO
REGULAÇÃO DO PAR MOTORES
REGULAÇÃO DA VELOCIDADE

230 V ac +/- 10% 50 Hz
2

500 W
40 W 230Vac - 25W 24Vac
100W 230Vac - 40W 24Vac
60W 230Vac - 25W 12Vac

2W 24Vac
450mA 24Vac (10W)

-10+55 °C
a TRIAC
a TRIAC

FECHO AUTOMÁTICO
FECHO APÓS BLACKOUT
PASSO A PASSO CONDOMINIAL
TEMPO PRÉ-LAMPEJO
HOMEM PRESENTE
APREENSÃO DO COMPRIMENTO DO CURSO E DAS DESACELERAÇÕES 
NO MODO AUTOMÁTICO OU MANUAL
COMPRIMENTO ABERTURA PEDESTRE
TEMPO MÁXIMO TRABALHO 99 SEGUNDOS
TEMPOS PAUSA 0-9 MINUTOS
DESSINCRONIZAÇÃO NA ABERTURA E NO FECHO PROGRAMÁVEIS
FORÇA EM CURSO NORMAL E EM DESACELERAÇÃO
DURAÇÃO E FORÇA ARRANQUE
FORÇA ARRANQUE E TEMPO INVERSÃO, 
PROVOCADA PELA INTERVENÇÃO DE UMA SEGURANÇA
SOFT-START
GOLPE DE ARÍETE
SENSIBILIDADE DO ANTI-ESMAGAMENTO (ENCODER)
MODALIDADE FOTOCÉLULAS
ABERTURA OU FECHO COM PASSAGEM EM FOTOCÉLULAS
DURAÇÃO TRAVÃO E HABILITAÇÃO INDEPENDENTEMENTE EM FIM DE 
CURSO, FOTOCÉLULA, PARAGEM, INVERSÃO
PRESENÇA UMBRAIS (SWITCH O RESISTIVE)
ATRIBUIÇÃO DOS DOIS CANAIS DE RÁDIO A UMA FUNÇÃO ESPECÍFICA
INTERMITÊNCIA LAMPEJANTE
DURAÇÃO LUZ CORTESIA

FUNÇÕES
PROGRAMÁVEIS

ABRIR
FECHAR
PEDESTRE
RELÓGIO
PASSO A PASSO
PARAGEM
UMBRAIS CONJUNTO 1
UMBRAIS CONJUNTO 2
FOTOCÉLULA CONJUNTO 1
FOTOCÉLULA CONJUNTO 2
FIM DE CURSO ABERTURA MOTOR 1 E MOTOR 2
FIM DE CURSO FECHO MOTOR 1 E MOTOR 2
CODIFICADOR MOTOR 1 E MOTOR 2

ENTRADAS DE COMANDO 
DISPONÍVEIS



SÉRIE TELECOMANDOS



P_100R80
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SÉRIE TELECOMANDOS

Os transmissores Roger Technology foram projecta-

dos em quatro versões diferentes: R80, H80, G80 

criados com um sistema que permite de recarregar 

a bateria por meio da energia solar, permitindo uma 

economia energética e económica e enfim o novís-

simo M80. A série R80 com código fixo random 

disponível em 2/4 canais com a função de cópia.  

A série H80 com código fixo random disponível em 

2 canais, série G80 disponível em 2/4 canais com 

bateria recarregável com energia solar, série M80 

com código fixo random disponível em 4 canais 

com a função de cópia.



R80/TX104

R80

R80/TX102

ROGER SEMPRE SOB OS TEUS COMANDOS

Cont ro lo  remoto  com f requênc ia  por tan te  4��.92 MHz em banda UHF  com do is  e  qua t ro  cana is . 

Do tado  de  cód igo  f i xo  gerado  de  modo random (casua l )  e  g ravado  em uma memór ia  não  vo lá t i l 

(268 mi lhões  de  combinações  poss í ve is ) .

SÉRIE R80 VERSÕES

R80/TX102       controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 2 canais 

R80/TX102R     controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 2 canais • com funcionalidades de cópia.

R80/TX104       controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 4 canais

R80/TX104R     controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 4 canais • com funcionalidades de cópia.
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SÉRIE R80 VERSÕES

R80/TX102       controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 2 canais 

R80/TX102R     controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 2 canais • com funcionalidades de cópia.

R80/TX104       controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 4 canais

R80/TX104R     controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 4 canais • com funcionalidades de cópia.

Dimensões

FREQUÊNCIA SUPORTE 433.920 MHz 433.920 MHz

MODULAÇÃO AM/ASK AM/ASK

POTÊNCIA IRRADIADA 100 µW 100 µW

CODIFICAR   fixa 268 milhões fixa 268 milhões 

NÚMERO CANAIS 2 4

ALIMENTAÇÃO 12 V com bateria tipo 23A 12 V com bateria tipo 23A

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -10+55 °C -10+55 °C

CAPACIDADE   150 metros em área livre 150 metros em área livre



H80

H80/TX22

ROGER TUDO COM UM CLIQUE

Controlo remoto com frequência portante 4��.92 MHz em banda UHF com dois canais. Dotado de código fixo ge-

rado de modo random (casual) e gravado em uma memória não volátil (268 milhões de combinações possíveis).

SÉRIE H80 VERSÕES

H80/TX22       controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 2 canais
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SÉRIE H80 VERSÕES

H80/TX22       controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 2 canais

Dimensões

FREQUÊNCIA SUPORTE 433.920 MHz

MODULAÇÃO AM/ASK

POTÊNCIA IRRADIADA 100 µW

CODIFICAR   fixa 268 milhões

NÚMERO CANAIS 2

ALIMENTAÇÃO 12 V com bateria tipo 23A

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -10+55 °C

CAPACIDADE   150 metros em área livre



G80

G80/TX34

A RECARGA AO ALCANCE DE UM RAIO DE SOL 

Controlo remoto com frequência portante 4��.92 MHz em banda UHF com quatro canais. Controlo remoto 

G80 é dotado de um painel especial que permite de recarregar a bateria com iões de lítio, simplesmente 

com o auxílio da energia solar. Isso permite uma economia no custo de compra de baterias e garante uma 

funcionalidade contínua do seu controlo por rádio.

SÉRIE G80 VERSÕES

G80/TX32       controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 2 canais

G80/TX32R     controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 2 canais • com funcionalidades de cópia

G80/TX34       controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 4 canais

G80/TX34R     controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 4 canais • com funcionalidades de cópia
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G80/TX32
G80/TX32R
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catálogo 2011

SÉRIE G80 VERSÕES

G80/TX32       controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 2 canais

G80/TX32R     controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 2 canais • com funcionalidades de cópia

G80/TX34       controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 4 canais

G80/TX34R     controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 4 canais • com funcionalidades de cópia

Dimensões

FREQUÊNCIA SUPORTE 433.92 MHz 433.92 MHz

MODULAÇÃO AM/ASK AM/ASK

POTÊNCIA IRRADIADA 100 µW 100 µW

CODIFICAR  fixa 268 milhões fixa 268 milhões

NÚMERO CANAIS 2 4

ALIMENTAÇÃO painel especial + bat. com iões de lítio painel especial + bat. com iões de lítio

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -10+55 °C -10+55 °C

CAPACIDADE  100 metros em área livre 100 metros em área livre



M80

M80/TX44R

A ELEGÂNCIA DE ROGER TECHNOLOGY

Controlo com frequência portante 4��.92 MHz em banda UHF com quatro canais. O novo controlo 

M80, por rádio denominado Stone caracteriza-se pelo seu design evoluído e muito requintado, pe-

queno e f ino para deixar no bolso, dentro tem uma pi lha de l í t io.

SÉRIE M80 VERSÕES

M80/TX44R   controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 4 canais • com funcionalidades de cópia.
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SÉRIE M80 VERSÕES

M80/TX44R   controlo remoto com código fixo • 4��.92 Mhz • 4 canais • com funcionalidades de cópia.

FREQUÊNCIA SUPORTE 433.92 MHz

MODULAÇÃO AM/ASK

POTÊNCIA IRRADIADA 100 µW

CODIFICAR fixa 268 milhões

NÚMERO CANAIS 4

ALIMENTAÇÃO 1 x CR2032  3V

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -10+55 °C

CAPACIDADE 150 metros em área livre

Dimensões



ELECTRÓNICA ROGER
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SÉRIE ELECTRÓNICA

Roger Technology completa a ampla escolha das 

suas automações com os componentes relativos à 

parte electrónica. Nesta secção há o lampejante 

R92, a antena R91, a série de fotocélulas nas bar-

ras e de parede R90 para uma segurança activa e 

a série de rádio receptores R9� disponíveis com 

dois ou quatro canais predispostos para uma re-

cepção imediata.

Lampejante 

Radio receptor

Fotocélulas



R90/F1E
H90/F1E

CFT

R90

SEGURANÇA ACTIVA

Sistema composto por um transmissor e por um receptor de luz infra-vermelha, que em condição de alinhamento activo é 

capaz de comunicar logo à central de controlo eventuais obstáculos no raio de acção. Formas modernas para uma estética 

evoluída, com apenas 27 mm de espessura para não ocupar espaço. 

SÉRIE FOTOCÉLULAS NAS BARRAS E DE PAREDE VERSÕES

R90/F1E       par de fotocélulas para exterior • não sincronizadas

H90/F1E       par de fotocélulas para exterior • sincronizadas • max 4 pares

CFT500        pares de barras para séries R90 • altura 50 cm

CFT501        pares de barras para séries R90 • altura 100 cm
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SÉRIE FOTOCÉLULAS NAS BARRAS E DE PAREDE VERSÕES

R90/F1E       par de fotocélulas para exterior • não sincronizadas

H90/F1E       par de fotocélulas para exterior • sincronizadas • max 4 pares

CFT500        pares de barras para séries R90 • altura 50 cm

CFT501        pares de barras para séries R90 • altura 100 cm

Dimensões

ALIMENTAÇÃO STANDARD 12/24 V ac/dc 12/24 V ac/dc

ABSORÇÃO 25 mA 30 mA

CAPACIDADE 15 m. 15 m.

CORRENTE MAX RELÉ 0,5 A

TENSÃO MAX RELÉ 24 V ac

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -20+55 -20+55 °C 

Fotocélulas

Coluna

Transmissor Receptor



R92 R91

R92/LR1
R92/LR2

R91/AN1/P1

R92 SINAIS CLAROS

Design original, elegante e funcional para ser visto e notado quando o portão está em movimento, lampejante 

com luz modulada, com circuito electrónico introduzido no seu interior e realizado em material anti-batida com 

vedação contra água. 

R91 ANTENA SEMPRE ALERTA

Antena sintonizada na frequência de 4��.92 MHz, dotada de prática articulação para buscar uma excelente orientação. 

SÉRIE LAMPEJANTE E ANTENA VERSÕES

R92/LR1                2�0V • com electrónica de lampejo

R92/LR2                2�0V • luz fixa • sem electrónica de lampejo

R91/AN1/LR1        antena para lampejante R92/LR1 e R92/LR2

R91/AN1/P1          antena predisposta para a montagem na parede

LAMPEJANTE ANTENA
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SÉRIE LAMPEJANTE E ANTENA VERSÕES

R92/LR1                2�0V • com electrónica de lampejo

R92/LR2                2�0V • luz fixa • sem electrónica de lampejo

R91/AN1/LR1        antena para lampejante R92/LR1 e R92/LR2

R91/AN1/P1          antena predisposta para a montagem na parede

Dimensões

ALIMENTAÇÃO 230 V AC 230 V AC

POTÊNCIA MAX LÂMPADA 40 W 40 W

TIPO ENCAIXE LÂMPADA E 14 E 14

FREQUÊNCIA DE LAMPEJO 1 Hz fixa

FREQUÊNCIA DE ACORDO 433.920 MHz

ANTENA



R93

R93/RX14M/24 R93/RX14M/230

R93/RX12/UR93/RX12/I

G93/RX32/U

H93/RX22/IXL

R93 SEMPRE RESPOSTAS PRONTAS
Sistemas de rádio receptores de encaixe, para ser introduzidos directamente nas centrais de comando. Sistemas universais 

com bornes e modulares até quatro canais, para usos diversos.

SÉRIE RÁDIO RECEPTORES VERSÕES

R93/RX12/I                rádio receptor com dois canais de encaixe • para central R70 • 4��.92 MHz
R93/RX12/U               rádio receptor com dois canais de bornes • 4��.92 MHz • recipiente plástico 
H93/RX22/IXL            rádio receptor com dois canais de encaixe • para central H70 • 4��.92 MHz
G93/RX32/U               rádio receptor com dois canais de bornes • 4��.92 MHz • recipiente plástico 
R93/RX14M/24          rádio receptor modular a 4 canais (1 monoestável fixo e � predispostos para módulos relés) 
         4��.92 Mhz • recipiente plástico • alimentação 24 V
R93/RX14M/230        rádio receptor modular a 4 canais (1 monoestável fixo e � predispostos para módulos relés) 
         4��.92 Mhz • recipiente plástico • alimentação 2�0 V
R93/MEM200C          Expansão de 200 códigos • para rádio R9�

RÁDIO RECEPTORES
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SÉRIE RÁDIO RECEPTORES VERSÕES

R93/RX12/I                rádio receptor com dois canais de encaixe • para central R70 • 4��.92 MHz
R93/RX12/U               rádio receptor com dois canais de bornes • 4��.92 MHz • recipiente plástico 
H93/RX22/IXL            rádio receptor com dois canais de encaixe • para central H70 • 4��.92 MHz
G93/RX32/U               rádio receptor com dois canais de bornes • 4��.92 MHz • recipiente plástico 
R93/RX14M/24          rádio receptor modular a 4 canais (1 monoestável fixo e � predispostos para módulos relés) 
         4��.92 Mhz • recipiente plástico • alimentação 24 V
R93/RX14M/230        rádio receptor modular a 4 canais (1 monoestável fixo e � predispostos para módulos relés) 
         4��.92 Mhz • recipiente plástico • alimentação 2�0 V
R93/MEM200C          Expansão de 200 códigos • para rádio R9�

Dimensões

FREQUÊNCIA DE RECEPÇÃO 433.920 MHz 433.920 MHz 433.920 MHz 433.920 MHz 433.92 MHz

ALIMENTAÇÃO 12/24 V ac/dc 12/24 V ac/dc 230 V ac 12/24 V ac/dc 5 V dc

NÚMERO CANAIS 2 4 4 2 2

CORRENTE MAX CONTATOS RELÉ 0.5 A 0.5 A 0.5 A 0.5 A

TENSÃO MAX CONTATOS RELÉ 24 V ac/dc 24 V ac/dc 24 V ac/dc 24 V ac/dc

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -10 +55 °C -10 +55 °C -10 +55 °C -10 +55 °C -10 +55 °C

SAÍDAS Relè Relè Relè Relè Open collector

CÓDIGOS GRAVÁVEIS 55/200 opz. 55/200 opz. 55/200 opz. 10 1080

caixa R93/RX14M

RÁDIO RECEPTORES



H70/200AC

H70/200AC

PR2 PR1

630mA

6,3A

— á

~230Vac
12-250Vac/dc

12-250Vac/dc

ALIMENTAÇÃO
EXTERNA
12-250Vac/dc

BORDAS SENSÍVEIS FOTOCÉLULA 1 FOTOCÉLULA 2

RELÓGIO EXTERNO 
DE COMANDO

PILOTO
PORTÃO
ABERTO

FAST

RÁDIO

FAST

ALIMENTAÇÃO
UNIDADE CENTRAL

CONDENSATORI

ALIMENTAÇÃO
EXTERNA

LUZ CORTESIA

ALIMENTAÇÃO
EXTERNA

LAMPEJANTE

MOTORES

FECHADURA ELÉCTRICA
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FLASHING LIGHT

COURTESY

SCROLLING BUTTON

Fuse 0,5A FAST

RADIO connector

CAPACITOR

MOTOR

ENCODER
input

LIMIT

input
RELEASE

MECHANICAL

SELECTION BUTTON

S3

24V - ACCESSORIES POWER
24Vcc max 300 mA

POWER 230Vac

Fuse 6,3A FAST

F N

- OPEN GATE LED 24Vcc

- COMMON

- PHOTOCELLS 2

- PHOTOCELLS 1

- SAFETY EDGE 2

- SAFETY EDGE 1

- STEP BY STEP

- COMMON

- ANTENNA

- CLOCK
- PEDESTRIAN
- CLOSE

- COMMON

S2 +

S1 -

COS2

COS1

SC

COM

FT2

FT1

ST

PP

COM

ANT

- STOP

ORO
PED
CH

COM
AP - OPEN

H70/103AC

SWITCH
input

H70/103AC

catálogo 2011

COM

AP

CH

PED

ORO

ANT

- COMUM

-  ABRIR

- FECHAR

- PEDESTRE

- RELÓGIO

COM

PP

ST

COS1

COS2

FT1

FT2

COM

SC

24V

- ANTENA

- COMUN

- PASSO A PASSO

- PARAGEM

- UMBRAIS 1

- UMBRAIS 2

- FOTOCELULA 1

- FOTOCELULA 2

- COMUN

- SPILOTO PORTÃO ABERTO 24VCC

- ALIMENTAÇÃO ACESSÓRIOS
24VCC MAX 300 MA

CONNECTOR RÁDIO

FUSE 0,5A FAST

FUSE 6,3A FAST

S1

S2
+

-

S3

BOTÃO SELECÇÃO BOTÃO DESLIZAMENTO

ENTRADA  
DESBLOQUEIO

MECÂNICO

FIM DE CURSO
ENTRADA 

CODIFICADOR
ENTRADA 

MOTOR

CONDENSADOR

CORTESIA

LAMPEJANTE

F N
ALIMENTAÇÃO 230VAC

FLASHING LIGHT

COURTESY

SCROLLING BUTTON

FUSE 0,5A FAST

RADIO CONNECTOR

CAPACITOR

MOTOR

ENCODER

INPUT

LIMIT

INPUT

RELEASE

MECHANICAL

SELECTION BUTTON

S3

24V - ACCESSORIES POWER

24VCC MAX 300 MA

POWER 230VAC

FUSE 6,3A FAST

F N

- OPEN GATE LED 24VCC

- COMMON

- PHOTOCELLS 2

- PHOTOCELLS 1

- SAFETY EDGE 2

- SAFETY EDGE 1

- STEP BY STEP

- COMMON

- ANTENNA

- CLOCK

- PEDESTRIAN

- CLOSE

- COMMON

S2 +

S1 -

COS2

COS1

SC

COM

FT2

FT1

ST

PP

COM

ANT

- STOP

ORO

PED

CH

COM

AP - OPEN

SWITCH

INPUT



H70/100AC

H70/100AC

BOTÃO SELECÇÃO                              BOTÃO DESLIZAMENTO

CONNECTOR RÁDIO

COM - COMUM
AP - ABRIR
CH - FECHAR
PED - PEDESTRE
ORO - RELÓGIO

ANT - ANTENA

COM - COMUN

PP - PASSO A PASSO

ST - PARAGEM

COS1 - UMBRAIS 1

COS2 - UMBRAIS 2

FT1 - FOTOCÉLULA 1

FT2 - FOTOCÉLULA 2

COM - COMUN

SC - PILOTO PORTÃO ABERTO 24VCC

24V - ALIMENTAÇÃO ACESSÓRIOS
24VCC MAX 300MA 

S2 +

S1 -
S3

FUSE 0,5A FAST

+5Vcc

+24Vcc

FIM DE CURSO 2

FIM DE CURSO 1

CODIFICADOR
COM

FUSE 6,3 A FAST

MOTOR

              CONDENSADOR

CORTESIA

            LAMPEJANTE

F N ALIMENTAÇÃO 230VAC
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ALIMENTAÇÃO PLACA                   

ALIMENTAÇÃO MOTOR

ALIMENTAÇÃO
LAMPEJANTE
24÷230V

AC/DC

LAMPEJANTE

TE
M

PO
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A
US

A

FO
RÇ

A
 A

BE
RT

UR
A

FO
RÇ

A
 F

EC
HO

BO
TÃ

O
 

PR
O

G
RA

M
A

Ç
Ã

O

LED PP

LED FOTO

LED STOP

MOTOR E CODIFICADOR 

COMUM

PASSO A PASSO

FOTOCÉLULA

PARAGEM

COMUN

+24CC

PILOTO PORTÃO ABERTO

COMUN

ANTENA

FUSIBILE 2A

LUZ CORTESIA                                  

FUSIBILE 6,3 A FASE 230 VAC

NEUTRO 230 VAC

+ - + -



L1 P1 P2 L2

12/24 CH1 CH2

24 12 V AC/DC

L2P2P1L1

L4P4L3P3L2P2P1 L1

CH2CH1 CH3 CH4220 V AC

L1P1 P2 L2 P3 L3 P4 L4

24/12 V AC/DC CH4CH3CH1 CH2

(Transmissor) (Receber)

H90/F4ES - R93/RX14M/24/230 - R93/RX12A/I/U

R93/RX14M/24 R93/RX14M/230

R93/RX12A/I R93/RX12A/U

H90/F4ES
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G93/rX32/u

L2 P2P1 L1

H93/RX22/I
H93/RX22A/IXL

--     +
12/24CH1 CH2

J1

J2

L2L1 P1 P2

J1 ON 12Vac/dc

J1 OFF 24Vac/dc

G93/RX32/U
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H90/F4ES - R93/RX14M/24/230 - R93/RX12A/I/U H93/RX22A/IXL- G93/RX32/U
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CONDIZIONI GENERALI

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
As presentes condições de venda substituem as anteriores e aplicam-se a todos os pedidos 
que o comitente estipula para os produtos da marca Roger Technology ou qualquer outro da 
própria marca da Mox Motion Gates S.n.c. Todas as vendas para o comitente são reguladas 
pelas presentes condições de venda, que constituem parte integrante do contrato de venda e 
substituem e anulam qualquer cláusula contrária ou acordo específico que consta no pedido 
ou em outro documento proveniente do comitente. As informações contidas neste catálogo 
são meramente indicativas, Mox reserva-se a faculdade de efectuar qualquer alteração que 
julgar necessária nos produtos. O conteúdo das embalagens poderá sofrer variações, por-
tanto, recomendamos sempre que contacte o próprio vendedor.

PEDIDOS
Todos os pedidos são atendidos “salvo disponibilidade e alteração das tabelas de preços”. 
Mox reserva-se de aceitar ou não, totalmente ou em parte os pedidos do comitente em 
virtude de sua conformidade ou não das presentes condições gerais e da disponibilidade 
dos produtos pedidos. Mox reserva-se de efectuar em qualquer momento alterações téc-
nicas nos produtos da tabela de preços sem que isso possa gerar qualquer exigência dos 
clientes.

TABELA DE PREÇOS
Os preços das mercadorias são entendidos aqueles indicados na última tabela de preços em 
vigor no acto da estipulação do contrato. O cliente compromete-se em aceitar sem reservas 
as eventuais variações da tabela de preços efectuadas entre o pedido e a entrega. Será 
considerada em vigor sempre a última tabela de preços que anulará a última. Os preços da 
tabela são considerados sempre à saída da fábrica, IVA excluída.

PRAZOS DE ENTREGA
Todos os produtos são entregues à saída da fábrica, estabelecimento Mox Motion Gates 
- Mogliano Veneto (TV). Os prazos de entrega são aqueles indicados nas confirmações do 
pedido, que devem ser consideradas a título indicativo e sem compromisso, o eventual atra-
so não dá direito ao cliente de requerer, a rescisão, mesmo parcial do contrato, de recusar 
a entrega ou solicitar o ressarcimento de danos. A obrigação de entrega é cumprida com a 
entrega da mercadoria ao transportador. A Mox reserva-se o direito de prorrogar os prazos 
de entrega ou de rescindir o contrato sem nenhuma obrigação de indemnização em todas as 
hipóteses de força maior como eventos atmosféricos, terramotos, greves, incêndios, impos-
sibilidade de fornecimento da matéria-prima; comunicação errada ou atrasos por parte do 
cliente no envio das indicações necessárias para o pedido, inadimplementos nas condições 
de pagamento por parte do cliente ou outro evento que não depende da nossa vontade.

DESPACHOS
A mercadoria viaja sempre a risco e perigo do cliente, eventuais furtos, extravios, perdas, 
faltas ou deteriorações, não exoneram o cliente da obrigação do pagamento do preço, se a 
mercadoria tiver sido entregue regularmente na saída do nosso estabelecimento Mox Motion 
Gates, Mogliano Veneto - TV. Os despachos serão efectuados por meio de transportador 
convencionado com a Mox Motion Gates, a qual debitará na factura o valor relativo, salvo 
acordo contrário, no momento do pedido o cliente poderá concordar a utilização de um 
transportador diferente, sempre com despesas a cargo do próprio cliente. A mercadoria não 
será coberta por apólice de seguro, a não ser mediante solicitação expressa do cliente, e 
com despesas a seu cargo.

RETIRADA DOS PRODUTOS
O cliente obriga-se a retirar a mercadoria tão logo que ela for colocada à sua disposição, no 
caso de atraso Mox terá o direito, para além do pagamento integral do preço, também do 
reembolso das despesas de armazenagem ou de permanência, ressalvado o ressarcimento 
de danos. Mox não responde pelos danos que, directamente ou indirectamente ocorrerem 
pela permanência da mercadoria, não retirada ou retirada com atraso, seja dos armazéns 
Mox, seja naqueles dos transportadores, ou de outros.

GARANTIA 
Todos os produtos constantes na tabela de preços são rigorosamente controlados e testa-
dos, Mox garante os próprios produtos com marca Roger Technology ou qualquer outra pró-
pria marca, contra os defeitos do material utilizado ou de fabricação segundo as condições 
e os limites de instalação e utilização indicados por Mox. O prazo da garantia da Mox para 
o utente final, é de 24 meses a partir da data de fabricação contida em cada produto com 
marca Roger Technology ou qualquer outra própria marca, em conformidade com as dispo-
sições vigentes, para a protecção do consumidor, e é limitada somente para a reparação ou 
substituição do produto considerado defeituoso a critério de Mox, não se assume nenhuma 
responsabilidade no caso em que a falta de observação das instruções de montagem e 
de ligação eléctrica às normas específicas vigentes no acto da instalação, pois é sempre 

indispensável que quem efectua a instalação respeite as normas de segurança vigentes e 
tenha o conhecimento e a capacidade técnica necessária e adequada para efectuar a in-
stalação perfeitamente. Mox não se assume nenhuma responsabilidade no caso de ligação, 
associação ou interacção dos próprios produtos com outros diferentes não fornecidos por 
Mox. O cliente deve aplicar os produtos Mox somente em associação com outros produtos 
Mox, caso contrário a garantia não será aplicada. Ao mesmo tempo, Mox não assume a 
responsabilidade no caso de uso ou aplicação dos produtos para finalidades não apropriadas 
à natureza, à capacidade e ao grau de volume.
A garantia decai também se o utente omite de comunicar o defeito no prazo previsto ou 
se as peças devolvidas como defeituosas tiverem sido adulteradas ou de qualquer forma 
reparadas.

RECLAMAÇÕES
Eventuais reclamações por faltas ou avarias aparentes durante um primeiro exame externo 
devem ser apresentadas tão logo recebida a mercadoria com anotação por escrito e docu-
mentação; eventuais reclamações para defeitos de conformidade da mercadoria que não 
podem ser identificadas pela parte de fora devem ser comunicadas à Mox mediante docu-
mentação no prazo de 60 dias. Não são aceitas devoluções de mercadorias sem consenso 
prévio da Mox, para além disso a reclamação nunca poderá causar a anulação total ou 
parcial do pedido e nem mesmo o atraso ou a suspensão do pagamento que, de qualquer 
forma, deverá ser efectuado por inteiro.

RESERVA DA PROPRIEDADE
A Mox reserva-se a propriedade das mercadorias vendidas até o seu pagamento integral. 
Portanto, até a execução do pagamento integral do preço, as mercadorias entregues onde 
quer que se encontrem, mesmo se já tiverem sido revendidas pelo cliente, ficarão de total 
e exclusiva propriedade da Mox. Os cheques, as duplicatas ou as cessões de crédito serão 
consideradas como pagamentos, apenas a partir da data do efectivo recebimento. No caso 
de falta de pagamento a Mox poderá retomar a posse imediata dos produtos vendidos onde 
quer que se encontrem.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Todos os pagamentos devem ser efectuados exclusivamente para Mox, e executados nos 
prazos e modalidades indicadas na factura. A falta de cumprimento dos vencimentos fixados 
causará a cobrança de juros de mora a cargo do cliente, na medida estabelecida pela D.L. 
9.10.2002, n:2�1, actuação da directiva comunitária n. 2000/�5/CE, e de qualquer forma, 
nos limites máximos das normas vigentes, sem a necessidade de comunicação ou consti-
tuição em mora. Em caso de atraso no pagamento, mesmo de apenas uma prestação, Mox 
reserva-se a faculdade de suspender, também sem aviso prévio, a execução ou entrega do 
pedido, e/ou rescindir eventuais contratos em curso, e de exigir o pagamento antecipado dos 
pedidos, sucessivos sem que o cliente tenha direito a indemnizações. Os mesmos direitos 
cabem à Mox todas as vezes que houver alterações na pessoa do comprador, na sua estru-
tura ou composição social, assim como nos casos de levantamento de protestos, pendências 
de processos executivos ou em concurso, emissões de injunções de pagamentos, suspen-
sões, deferimentos ou atrasos no cumprimento de obrigações para com terceiros credores.

MARCA
O cliente tem conhecimento que os produtos da Mox Motion Gates são cobertos por pa-
tentes e são de propriedade exclusiva Mox Motion Gates. É expressamente proibido que 
o cliente viole tais direitos da Mox Motion Gates ou, de qualquer maneira remova, suprima 
ou altere marcas ou outros sinais distintivos aplicados nos produtos, assim como de aplicar 
novos de qualquer natureza. Salvo autorização por escrito de Mox Motion Gates, é proibida 
qualquer forma de reprodução ou utilização da marca Roger Technology ou de qualquer 
outro sinal distintivo presente nos produtos.

DERROGAÇÕES
No acto da assinatura do contrato ou da confirmação do pedido o cliente aceita as presentes 
condições de venda. Qualquer modificação das mesmas deve ser assinada por Mox antes da 
estipulação do pedido e, de qualquer forma, válida somente para a encomenda individual.

FÓRUM COMPETENTE
Para qualquer divergência que porventura surgir na execução do contrato, será aplicada a 
Lei Italiana e a competência por território de forma exclusiva do Juiz Italiano e do Tribunal 
de Treviso.

Mox Motion Gates s.n.c. reserva-se o direito de efectuar qualquer alteração, sem aviso prévio, mirada para a melhoria funcional e de qualidade dos próprios produtos. Textos e desenhos pre-
sentes neste impresso têm a finalidade de divulgação. Para qualquer aspecto técnico e dimensional consultar as tabelas da empresa e relativas actualizações.


