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CE Declaration of Conformity and declaration of incorporation of partly completed machinery
Declaration in accordance with the following Directives: 12004/108/EC (EMC); 2006/42/EC (MD) annex II, part B

Note – The content of this declaration corresponds to that specified in the official document deposited at the King gates srl headquarters and, in par-
ticular, to the latest revised edition available prior to the publishing of this manual. The text herein has been re-edited for editorial purposes. A copy of 
the original declaration can be requested from King gates (PN) Italy.

Declaration number: K109/LINEAR  Revision: 0 Language: EN
Manufacturer’s Name: KING GATES S.R.L.
Address: Via A. Malignani 42, 33077 Sacile (PN) Italy
Type of product: Telectromechanical gearmotor for swing gates
Model / Type: LINEAR500230, LINEAR50024, LINEAR400230, LINEAR400244

Accessories: -
The undersigned Giorgio Zanutto, as Managing Director, hereby declares under his own responsibility that the products identified above comply with 
the provisions of the following directives:
• DIRECTIVE 2004/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the

Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC, in accordance with following harmonised standards: EN 
61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007

In addition, the product conforms to the following directive in accordance with the provisions applicable to partly completed machinery:
• Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast), in ac-

cordance with the following harmonised standards:
• I hereby declare that the pertinent technical documentation has been drafted in accordance with Annex VII B of Directive 2006/42/EC and that the

following essential requirements have been satisfied: 1.1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11
• The manufacturer agrees to submit pertinent information on the partly completed machinery to the national authorities, in response to a motivated re-

quest, without affecting its intellectual property rights. 
• If the partly completed machinery is operated in a European country with an official language other than the language used in this declaration, the im-

porter must include a translation with this declaration.
• The partly completed machinery must not be operated until the final machine in which it is to be incorporated is declared to conform to the provisions

of Directive 2006/42/EC, if applicable.

The product also complies with the following standards: EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008+ A14:2010 + 
A15:2011; EN 60335-2-103:2003 +A1:2009

The parts of the product which are subject to the following standards comply with them:
EN 13241-1:2003, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003

Sacile, 09 05 2014 Giorgio Zanutto
(Managing Director)

Declaração de Conformidade CE e declaração de incorporação da Declaração quase-máquina, 
de acordo com as seguintes diretrizes: 12004/108 / CE (EMC); 2006/42 / CE (MD) anexo II, parte B

Nota -O conteúdo desta declaração corresponde ao que é afirmado no documento oficial depositado na sede KING GATES srl., E, em particular, a 
sua última revisão disponível antes de imprimir este manual. O texto aqui foi adaptado por razões editoriais. Uma cópia da declaração original está 
disponível em KING GATES srl.

Lingua: PTDeclaração número: K109/LINEAR  Revisão: 0 
Nome do Fabricante : KING GATES S.R.L.
Morada: Via A. Malignani 42, 33077 Sacile (PN) Italy
Tipo de produto: Motorredutor eletromecânico para portão de batente 
Modelo / Tipo: LINEAR500230, LINEAR50024, LINEAR400230, LINEAR40024

O abaixo assinado Giorgio Zanutto na qualidade de Director Executivo, declara sob sua inteira responsabilidade que o produto acima mencionado 
resulta conforme as disposições impostas pelas seguintes diretrizes: 

• DIRETTIVA 2004/108/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 15 de Dezembro 2004 à aproximação das leis dos ESTADOS
MEMBROS CE relativa à compatibilidade eletromagnética e que revoga a directiva 89/336/CEE, de acordo com as seguintes normas: EN
61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Além disso, o produto está em conformidade com a seguinte directiva de acordo com as disposições aplicáveis a "quase-máquina":
• Directiva 2006/42 / CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Maio de 2006, relativa às máquinas e que altera a Directiva 95/16 /

CE (reformulação), de acordo com as seguintes normas:
• Declaramos que a documentação técnica pertinente foi elaborada em conformidade com o Anexo VII B da Directiva 2006/42 / CE e que foram cum-

pridos os seguintes requisitos essenciais: 1.1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11
• O fabricante compromete-se a fornecer às autoridades nacionais, em resposta a um pedido fundamentado, as informações relevantes sobre a

"quase-maquina" mantendo os respectivos direitos de propriedade intelectual.
• Se o "quase máquina" é colocado em circulação num país europeu com uma língua oficial diferente da utilizada na presente declaração, o importador

deve incluir tradução com esta declaração.
• A quase-máquina não deve ser operado até que a máquina final em que ele deve ser incorporada é declarado em conformidade com as disposições

da Directiva 2006/42 / CE.
O produto também está em conformidade com as seguintes normas EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + 
A13:2008+ A14:2010 + A15:2011; EN 60335-2-103:2003 +A1:2009
As partes do produto que estão sujeitos às seguintes normas estão conformes:
EN 13241-1:2003, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003

Sacile, 09 05 2014 Giorgio Zanutto
(Amministratore Delegato)
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1. Advertências e precauções gerais
1.1 - Advertência de segurança
• ATENÇÃO! - IInstruções de segurança importantes. Para

segurança das pessoas é importante seguir estas
instruções, a instalação incorrecta pode causar
ferimentos graves. Leia atentamente as instruções antes
de começar a trabalhar, em caso de dúvida contactar a
KING GATES.

• ATENÇÃO! - Conserve este manual de instruções para
qualquer manutenção futura.

• ATENÇÃO! - De acordo com a legislação europeia mais
recente, a criação de uma porta ou portão deve estar de
acordo com as regras previstas na Directiva 2006/42/EC.
(Directivas Máquinas) e em particular, EN 12445; EN 12453;
EN 12635 e EN 13241-1, que permitem a declaração de
conformidade presuminda da automação. Perante o
exposto, todo o trabalho de instalação do produto,
conexão, programação e manutenção deve ser feita
exclusivamente por um técnico especializado e qualificado,
em concordância com as leis locais, normas, regulamentos
e instruções contidas neste manual.

1.2 - Advertência de instalação
• Antes de iniciar a instalção, verifique que este produto é

adequado para controlar o seu portão (veja os capítulos 3 e 9). Se
não for adequando NÃO PROSSIGA  com a instalação.

• Toda a instalação e manutenção do produto deve ser feito com o
mecanismo automatizado desligado da rede/energia elétrica.
Antes de iniciar o trabalho, colocar uma placa no dispositivo de
desconexão que diz: "CUIDADO! MANUTENÇÃO EM CURSO" à
desconexão do equipamento

• Manipular o produto com cuidado durante a instalação, tendo o
cuidado de evitar o esmagamento, amassamentos ou deixá-los
cair, ou entre em contacto com líquidos de qualquer espécie.
Mantenha o produto longe de fontes de calor ou chamas. O
incuprimentos do acima descrito pode danificar o produto, e
aumentar o risco de perigo ou mau funcionamento. Caso isso
ocorra, suspender os trabalhos de instalação imediatamente e
entre em contacto com o serviço de apoio da KING GATES.

• Nao modificar qualquer parte do produto. Operações nao
especificadas podem apenas causar mau funcionamento. O
fabricante declina qualquer responsabilidade sobre danos
causados por modificações nao regulmentadas no produto.

• Se o portão ou porta a ser automatizada tem um portão de
pedestres, então o sistema deve incluir um dispositivo de controlo
que irá inibir a operação do motor quando o portão de pedestres
está aberto.

• Verifique se não há pontos onde as pessoas podem ficar presas
ou esmagadas contra as partes fixas quando a porta está
totalmente aberta; se houver, fornecer proteção para estas peças.

• Os materiais de embalagem do produto devem ser eliminados de
acordo com os regulamentos locais.

1.3 - Advertência de uso
• Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo

crianças) cujas capacidades físicas sensoriais ou mentais são
reduzidas, ou que não têm a experiência necessária ou
habilidade, a não ser que instruções sobre como usar o produto
tenham sido transmitidas por uma pessoa responsável pela sua
segurança.

• Nao permita que crianças brinquem com a automação!

• Não permita que crianças brinquem com dispositivos de controlo
fixos. Mantenha dispositivos de controlo fixos fora do seu alcance.

• Quando operar o portão, fique de olho no mecanismo
automatizado e mantenha todos os espectadores a uma distância
segura até que o movimento seja completo.

• Nao opere a utomação se alguém está a trabalhar nas
proximidades (limpeza, etc); desligue a fonte de alimentação
antes de permitir que tais trabalhos sejam feitos.

• Verifique a automação com frequência para o desiquilibrio,
desgaste de danos. Não opere o sistema se ele precisar de
reparação ou manutenção. Faça reparação ou manutenção
apenas por técnicos exclusivamente qualificados.

2. Descrição do produto
Este produto destina-se a ser usado para automatizar portões de 
batente. ATENÇÃO! – Qualquer uso que não seja o uso a que 
se destina, e qualquer utilização em condições diferentes das 
descritas neste manual é imprópria e proíbida!
O produto é um motoredutor eletromecânico, disponivel nas 
versões: LINEAR500230 / LINEAR50024 / LINEAR400230 / 
LINEAR40024.
É equipado com um motor de 24V DC ou  motor 220V AC

(dependendo da versão) e uma unidade de redução de fim-de-
curso.
O motorredutor é alimentado externamente pela central à qual está 
ligado.
Em caso de queda de energia (black-out) o portão pode e deve 
ser operado manualmente através do desbloqueio manual 
(paragrafo 3.4).

3. Instalação
3.1 - Verificação premiminar 
        da instalação
Attenção! O motor deve ser instalado por pessoal qualificado 
em conformidade com a legislação, normas e regulamentos 
vigente, e as instruções fornecidas neste manual.

Antes de iniciar a instalação

01. Verificar que a área na qual  motor é para ser montado é
suficientemente grande (fig.2);

02. Verifique o movimento de abertura do portão e a força exercida
pelo motor: estes dependem da posição do suporte traseiro. Para 
definir a abertura máxima da folha da porta, consulte a fig. 3.

03. Estabelecer a posição de instalação para cada componente do



3

P
T

sistema e a disposição de ligação mais adequada.
A fig. 4 mostra um exemplo de sistema de automação usando 
componentes King gates:
a - Motorredutir eletromecânico
b - Central de comando
c - Par de fotocélulas
d	-	 Fim de curso mecânico
e - Pilar de fotocélulas
f - pirilampo
g - Teclado numérico digital
h - fechadura elétrica vertical

3.2 - Instalação do motorredutor
Advertências

• A instalação incorrecta pode causar ferimentos graves
para aqueles que trabalham no/ou através do sistema

• Antes de prosseguir com a instalação, consulte o
paragrafo 3.1.

01. Identificar as posições de montagem do suporte dianteiro e
traseiro (fig. 3) 

02. Fixe o suporte traseiro com referência à sua posição (fig. 3)

03. Monte o motorredutor no suporte traseiro (fig. 5 / 6)

04. Descloqueie manualmente o motorredutor (fig. 7)

05. Puxe completamente o braço  (fig. 8 - a)

06. Provisoriamente aponte o suporte da frente para o portão
 (fig. 8 - b)

07. Verifique se o motorredutor está nivelado, depois ajuste e segure

o braço ao suporte frontal (fig. 8 - c)

08. (fig. 9)	Verifique manualmente se:

-	Quando a porta está completamente aberta, ela pára contra os 
batentes mecânicos.

- O portão balança livremente e sem resistência

Corrija qualquer defeito

09. Solte o braço do suporte frontal(fig. 10 - a)	e fixe-o definitava-
mente ao portão (fig. 10 - b)

10. Montar definitivamente o braço ao suporte frontal	(fig. 10 - c)

11. Bloquear o motorredutor (fig. 11)

Repetir a operação para ambos os motorredutores

3.3 - Desbloquear manualmente
o motorredutor (fig. 7)

01. Levante a tampa de borracha (fig. 7 - a)

02. IColoque a chave fornecida e gire-a no sentido do relógio 90º
 (fig. 7 - b)

Repetir a operação para ambos os motorredutores

3.4 - Bloquear manualmente o
motorredutor (fg. 11)

01. Mova o portão para o posição meio aberto manualmente

02. Levante a tampa de borracha(fig. 11 - a)

03. Coloque a chave fornecida e gire-a no sentido contra-relógio 90º
(fig. 11 - b)

Repetir a operação para ambos os motorredutores

4. Conexões elétricas
ATENÇÃO!
– Conexões incorrectas podem causar falhas ou riscos;

portanto certifique-se que as conexões especificadas são
rigorosamente seguidas

– Monte o sistema com a energi elétrica desligada

01. Retire a tampa do motorredutor (fig. 12 - a)
02. Solte a braçadeira de cabo (fig. 12 - b) e passe o cabo através

(fig. 12 - c)
03. Ligue os cabos, e ligue o fio de terra ao seu olhal (fig13).

04. Aperte a braçadeira de cabo e coloque a tampa de borracha no
lugar (fig. 14)

5. Teste do automatismo
Esta é a fase mais importante no processo de instalação de um 
automatismo, de forma a assegurar o mais alto nível de segurança.
O teste também pode ser adotado como um método de verificação 
periódica.

O teste de todo o sistema deve ser realizado por peritos 
qualificados e pessoal experiente que deve estabelecer que 
testes realizar com base nos riscos envolvidos, e verificar o 
cumprimentos do sistema de acordo com as normas,  
regulamentação e legislação aplicável, em particular com todas as 
disposições da EN12445 que estabelece os métodos de teste para 
sistemas de automação para portões.

5.1 - Teste
Cada componente do sistema, (bordas de segurança, fotocélulas, 
paragem de segurança, etc.) requer uma fase de teste específico. 
Para tal, siga os procedimentos indicados nos manuais de 
instruções.

01.	Certifique-se de que as instruções contidas neste manual, e em

particular no capítulo 1 foram observadas na integra.
02. Manualmente desbloqueie o motorredutor (fig. 7)
03.Certifique-se de que você pode mover a porta manualmente, tanto 

abrir como fechar com uma força max. 390 N (cerca 40 kg)
04. Manualmente bloqueie o motorredutor (fig. 11)
05.Ligue a fonte de alimentação elétrica
06. Use o camando para testar a abertura, encerramente e

paragem do portão e verifique se este se comporta como 
pretendido.

07. Verifique o funcionamento de todos os dispositivos de
segurança, e verifique se o portão funciona como deveria.

Nota – A potência do motorredutor não pode ser ajustada 
diretamente: o ajuste é feito pela central de comando.

5.2 - Comissionamento
Comissionamento só pode ser feito quando todos os testes de 
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motorredutor especificarem par.5.1, e os de outros equipamentos 
forem aprovadas: Para comissionar a unidade, consulte o manual 
técnico

IMPORTANTE – Não é permitida a execução de 
comissionamento parcial ou permitir a utilização do sistema 
em condições "provisórias".

6. Manutenção
Para assegurar que o nível de segurança da instalação é mantido e 
que o sistema permaneça operacional e fiável, deve ser efectuada 
manutenção periódica de acordo com a normas de segurança 
presentes neste manual e estabelecidas na legislação. O motorredutor 
deve ser revisto num prazo nao superiror a 6 meses após 
comissionamento.

01.Desligue de qualquer fonte de alimentação.
02.Verifique se há qualquer deterioração nos componentes do siste-

ma de automação, com especial atenção para a erosão ou a 

oxidação das suas partes estruturais. Substitua todas as peças 
que estão abaixo do padrão exigido. 

03.Verifique se todos os parafusos de fixação estão bem apertados 
04.Controlar o desgastes de todas as partes móveis e substituir 

Quaisquer componetes desgastados
05.Volte a ligar a fonte de alimentação  e volte e executar todos os 

testes e verificações descritas no capítulo 5.

Para os outros equipamentos no sistema, consulte os seus 
respectivos manuais.

7. Desmantelamento do produto
Este produto é uma parte integrante da automação e deve 
ser desmantelado com ele.
No final da vida útil do produto, este deve ser desmantelado por 
pessoal qualificado. Este produto é feito de uma variedade de 
materiais, alguns dos quais podem ser reciclados, enquanto outros 
devem ser eliminados Verifique se existem instalações 
regulamentadas de reciclagem e desmantelamento perto de si. 
Atenção! – Algumas partes do produto podem conter substâncias 
poluentes ou perigosas que, se descartadas no meio ambiente, 
constituem riscos ambientais e de saúde.

Como indicado pelo símbolo, o produto pode ser descartado como 
lixo doméstico.
Organizar os materiais para o desmantelamento de 
acordo com os métodos previstos na legislação em 
vigor na sua área, ou devolver o produto ao 
revendedor quando comprar uma nova versão.

Atenção! – Legislação local poderá prever multas graves em caso 
de desmantelamente indevido deste produto.

8. Características técnicas
ADVERTÊNCIAS: •  Todas as especificações técnicas nesta secção referem-se a uma temperatura ambiente de 20ºC (+/- 5º) KING 
GATES reserva-se ao direito de aplicar midificações aos produtos a qualquer momento, quando julgar necessário, mantendo o mesmo 
uso e funcionalidade a que se destina.

MODELO LINEAR500230 LINEAR50024 LINEAR400230 LINEAR40024
Tensão do motore[V] 230 24 230 24

Frequência [Hz] 50 DC 50 DC

comprimento max porta [m] 4,5 4,5 3 3

Peso max porta [kg] 250 250 300 300

Grau de proteção IP 54 54 54 54

Temperatura de funcionamento [C°] da -20 a +50 da -20 a +50 da -20 a +50 da -20 a +50

Peso motor [kg] 6 5,5 6 5,5

Velocidade [m/s] 0.016 0.014 0.016 0.014

percurso [mm] 500 500 400 400

Condensador [mF] 7 - 7 -

Absorção nominal [A] 1.1 1.1 1.1 1.1

Absorção máxima [A] 1,5 5 1,5 5

Potência nominal [W] 250 30 250 30

Potência máxima[W] 340 120 340 120

Força Nominal [N] 300 300 300 300

Força máxima [N] 2000 1800 2000 1800

Ciclos (ciclos/hora) 24 continuo 24 continuo

Dimensão[mm] 800 x 100 x 177 h 800 x 100 x 177 h 800 x 100 x 177 h 800 x 100 x 177 h
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• Antes de utilizar o automatismo pela primeira vez,
peça ao instalador para lhe explicar a origem de riscos
residuais e dedique alguns minutos para ler este manual
de utilizador e manual de advertências entregue a si
pelo instalador. Conserve o manual para referência em
caso de dúvida e/ou passe-o para novos proprietários do
automatismo.

• O seu automatismo é uma máquina que executa
fielmente os seus comandos; um uso negligente ou
impróprio pode tornar-se perigoso: nunca ativar os
controlos de automatismo se pessoas, animais ou
objectos estiverem presentes no raio de funcionamento.

• Crianças: Um sistema de automação garante um alto
nível de segurança, com os teus sistemas de deteção para
impedir o movimento quando detecta a presença de
pessoas ou objectos, e garantindo constantemente uma
activação segura. No entanto, é aconselhável, certeficar
que crianças não brincam na proximidade da automação :
Para prevenir o risco de ativação acidental, não deixe
os comandos ao alcance de crianças! Nao são
brinquedos!

• Anomalias: Se perceber que a automação nao está a
funcionar correctamente, desligue a fonte de alimentação
do sistema. Nunca tente reparar o sistema; entre em
contacto com seu instalador local para obter assistência.
O sistema pode ser operado manualmente: Desbloqueie o
motorredutor, como descrito no Manual.

• Manutenção: Tal como acontece com qualquer tipo de
equipamento, a sua automação necessita de manutenção
periódica, para que possa funcionar o máximo de tempo
possível e total segurança. Organize um plano de
manutenção frequente com o seu instalador. A KING
GATES aconselha uma intervenção a cada 6 meses para
um uso doméstico normal, mas este período pode variar

dependendo da intensidade de uso. Qualquer 
intervenção, manutenção, ou reparação devem ser 
realizadas por pessoal qualificado. 

• Mesmo que possua habilidades, nunca modifique o
sistema ou a programação ou altere parâmetros da
automação. Esta é a responsabilidade do instalador.

• Testes, manutenção periódica e todos os reparos devem
ser documentados pela pessa que os faz, e os
documentos devem ficar na posse do proprietário do
sistema.

A única recomendação de manutenção que o
utilizador pode fazer periódicamente,é a remoção de folhas 
ou detritos que possam impedir o normal funcionamento da
automação. Para garantir que ninguém pode ativar o
automatismo antes de você começar,lembre-se de
bloquear a automação (fig. A) e desligar todas as
fontes de alimentação do automatismo (incluindo
baterias, se aplicável).

• Desmantelamento: No final do tempo de vida da
automação, garantir que esta é desmantelada por pessoal
qualificado e que as matérias são recicladas ou
descartadas de acordo com as mais atuais normas locais.

• Desloqueio e bloqueio manual
Desbloquear o motorredutor: (fig. A)
Bloquear o motorredutor: (fig. B)

a b

A

a b

B





1

E
N

Conte

1. Warnings and general precautions 2
1.1 - Safety warnings 2
1.2 - Installation warnings 2
1.3 - Warnings about use 2

2. Product description 2

3. Installation 2
3.1 - Pre-installation checks 2
3.2 - Installation of gearmotor 3
3.3 - Manually releasing the gearmotor (fg. 7) 3
3.4 - Manually locking the gearmotor (fg. 11) 3

4. Electrical connections 3

5. Collaudo dell’automazione 3
5.1 - Automation testing 3
5.2 - Commissioninge 4

6. Maintenance 4

7. Dispotal of the product 4

8. Technical specifications 4

9. Operation manual 6



2

E
N

1. Warnings and general precautions
1.1 - Safety warnings
• WARNING! - Important safety instructions. The following in-

structions are critical for personal safety. Incorrect installa-
tion can result in serious injury.
Read these instructions with care before starting; in case of
doubt, contact King gates Support Service.

• WARNING! - Keep these instructions in a safe place to ena-
ble future product maintenance and disposal operations.

• WARNING! – According to current European legislation,
the installation of an automatic door or gate must be in full
observance of the standards envisaged by European Di-
rective 2006/42/EC. (Machinery Directive) and in particular
standards EN 12445; EN 12453; EN 12635 and EN 13241-1,
which enable declaration of presumed conformity of the
automation. Given the above, all product installation, con-
nection, programming and maintenance work must be done
exclusively by a skilled and qualified technician, in obser-
vance of local laws, standards, regulations and the instruc-
tions in this manual.

1.2 - Installation warnings
• Before commencing the installation, check that this product is suit-

able for controlling your gate (see Chapters 3 and 9). If it is not suit-
able, DO NOT proceed with the installation.

• All product installation and maintenance must be done with the
automated mechanism disconnected from the power mains.
Before starting work, put a sign on the disconnection device that
says “CAUTION! MAINTENANCE IN PROGRESS” to the discon-
nection equipment.

• Handle the product with care during installation, taking care to
avoid crushing, denting or dropping it, or contact with liquids of
any kind. Keep the product away from sources of heat and naked
flames. Failure to observe the above can damage the product,
and increase the risk of danger or malfunction. Should this occur,

suspend installation work immediately and contact the King gates 
Support Service.

• Do not modify any part of the product. Operations other than as
specified can only cause malfunctions. The manufacturer declines 
all liability for damage caused by makeshift modifications to the 
product.

• If the gate or door being automated has a pedestrian gate, then the
system must include a control device that will inhibit the operation 
of the motor when the pedestrian gate is open.

• Check that there are no points where people could become
trapped or crushed against fixed parts when the gate is fully open; 
if there are, provide protection for these parts.

• The packing materials of the product must be disposed of in com-
pliance with local regulations.

1.3 - Warnings about use
• This product is not intended to be used by persons (including

children) whose physical, sensory or mental capacities are redu-
ced, or who lack the necessary experience or skill, unless suitable
instructions on how to use the product have been imparted by a
person responsible for their safety.

• Do not allow children to play with the automation.
• Do not allow children to play with fixed control devices. Keep remo-

te control devices out of their reach as well.
• When operating the gate, keep an eye on the automated mechani-

sm and keep all bystanders at a safe distance until the movement
has been completed.

• Do not operate the automation if anyone is working nearby (cle-
aning, etc.); disconnect its power supply before permitting such
work to be done.

• Check the automation frequently for imbalance, wear and damage.
Do not operate the system if it needs repair or adjustment; have it
serviced exclusively by qualified and specialised technicians.

2. Product description
This product is intended to be used to automate swing gates. CAU-
TION! – Any use other than the intended use, and any use in 
conditions other than those described in this manual, is im-
proper and forbidden!

The product is an electromechanical gearmotor, available in the ver-
sions:

LINEAR500230 / LINEAR50024 / LINEAR400230 / LINEAR40024.

It is equipped with a 24V DC motor or 220V AC motor (depending on 
the version) and a worm screw reduction unit.

The gearmotor is powered off the external control unit to which it is 
connected.

In case of power outage, the gate can be operated manually by di-
sengaging the gearmotor (par. 3.4).

3. Installation
3.1 - Pre-installation checks
Caution! - The motor must be installed by qualified personnel 
in compliance with current legislation, standards and regula-
tions, and the directions provided in this manual.

Before proceeding with the installation:

01. Check that the area to which the gearmotor is to be mounted is
large enough (fig. 2).

02. Check the gate’s opening movement and the force exerted by
the motor: these depend on the position of the rear bracket.  To set 
the maximum opening position of the gate wing, refer to fig. 3.

03. Establish the rough installation position for each component of

the system and the most appropriate connection layout.

Fig. 4 provides an example of an automation system using King ga-
tes components:

a - Electromechanical gearmotors
b - Control unit
c - Photocell pair
d - Mechanical limit switch pair (opening)
e - Photocell pillars
f - Flasher
g - Keyswitch/digital keypad
h - Vertical electric lock



3

E
N

3.2 - Installation of gearmotor
WARNINGS

• Incorrect installation may cause serious physical injury to
those working on or using the system.

• Before proceeding with the installation, refer to par. 3.1.

01. Identify the front and rear bracket mounting positions (fig. 3)

02. Secure the rear bracket with reference to its specified installation
positions (fig. 3)

03. Mount the gearmotor to the rear bracket (figg. 5 / 6)

04. Manually release the gearmotor (fig. 7)

05. Pull the rod completely out (fig. 8 - a)

06. Provisionally locate the front bracket onto the gate (fig. 8 - b)

07. Check that the gearmotor is level, then fit and secure the rod to
the front bracket (fig. 8 - c)

08. (fig. 9) Check manually that:

- when the gate is fully open, it halts against its mechanical stops

- the gate swings freely and without resistance

Correct any defect

09. Unhook the rod from the front bracket (fig. 10 - a) and mount the
latter to the gate definitively (fig. 10 - b)

10. Definitively mount the rod to the front bracket (fig. 10 - c)

11. Lock the gearmotor (fig. 11)

Run this procedure for both gearmotors.

3.3 - Manually releasing the 
gearmotor (fg. 7)

01. Raise the rubber cap (fig. 7 - a)

02. Fit the provided wrench and rotate it CW by 90° (fig. 7 - b)

Run this procedure for both gearmotors.

3.4 - Manually locking the gearmotor 
(fg. 11)

01. Move the gate to the halfway open position by hand

02. Raise the rubber cap (fig. 11 - a)

03. Fit the provided wrench and rotate it CCW by 90°(fig. 11 - b)

Run this procedure for both gearmotors.

4. Electrical connections
CAUTION!

– Incorrect connections can cause faults or hazards; therefo-
re ensure that the specified connections are strictly obser-
ved.

– Hook up the unit with the electrical power shut off.

01. Remove the gearmotor’s cover (fig. 12 - a)
02. Loosen the cable clamp (fig. 12 - b) and run the cable through it

(fig. 12 - c)
03. Hook up the cables and connect the earth cable to its eyebolt

(fig. 13)

04. Tighten down the cable clamp and restore the cover (fig. 14)

5. Automation testing
This is the most important stage in the automation system installation 
procedure in order to ensure the maximum safety levels. Testing can 
also be adopted as a method of periodically checking that all the 
various devices in the system are functioning correctly.

Testing of the entire system must be performed by qualified 
and experienced personnel who must establish which tests to 
conduct on the basis of the risks involved, and verify the compliance 
of the system with applicable regulations, legislation and standards, 
in particular with all the provisions of EN12445 which establishes the 
test methods for automation systems for gates.

5.1 - Testing
Each component of the system, (safety edges, photocells, emer-
gency stop, etc.) requires a specific testing phase. To do so, follow 
the procedures given in the instruction manuals. 

01. Ensure that the instructions outlined in this manual and in particu-
lar in chapter 1 have been observed in full.

02. Manually release the gearmotor (fig. 7)

03. Make sure you can move the door manually both during opening
and closing with a force of max. 390 N (40 kg approx.).

04. Manually lock the gearmotor (fig. 11)

05. Hook up the electrical power supply

06. Use the control or stop devices to test the opening, closing and
stopping of the gate and that it behaves as intended.

07. Check the operation of all safety devices, and check that the gate
performs as it should.

08. Activate a closing manoeuvre and check impact force of the door

against the mechanical stop. If necessary, reduce the pressure for 
better adjustment

09. If the dangerous situations caused by the movement of the gate
have been safeguarded by limiting the impact force, the user must 
measure the impact force according to EN12445.

Note – The gearmotor’s torque cannot be adjusted directly: this 
adjustment is done by the control unit.

5.2 - Commissioning
Commissioning may only be done when all the gearmotor tests spe-
cified in par. 5.1, and those of the other equipment, have been pas-
sed: to commission the unit, refer to the control unit manual.

IMPORTANT - It is not permissible to execute partial commis-
sioning or to enable use of the system in makeshift conditions.
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6. Maintenance
To ensure that the level of safety of the installation is maintained and that the system remains reliable and operational, it must be serviced regularly 
in observance of the safety regulations given in this manual and established legislation.

The gearmotor must be serviced no later than 6 months after commissioning.

01. Disconnect all power supplies

02. Check for any deterioration in automation system components, paying special attention to erosion or oxidation of its structural parts.
Replace any parts which are below the required standard.

03. Check that all screw fasteners are fully tightened down

04. Check the wear of all moving parts and replace any worn components

05. Connect the power supplies up again, and run all the tests and checks described in Chapter 5.

For the other equipment in the system, refer to its user manuals.

7. Dispotal of the product
This product is an integral part of the automation and must be scrapped with it.
At the end of the product’s service life, the product must be scrapped by qualified staff.
This product is made up of a variety of materials, some of which can be recycled while others must be disposed of. Check that regulatory 
recycling and scrapping facilities are available locally.
Caution! – some parts of the product may contain polluting or hazardous substances which, if disposed of into the environment, constitute 
serious environmental and health risks.

As indicated by the symbol, the product may not be disposed of as domestic waste.
Sort the materials for disposal, according to the methods envisaged by current legislation in your area, or return the product to 
the retailer when purchasing a new version.
Caution! – Local legislation may envisage serious fines in the event of abusive disposal of this product.

8. Technical specifications
WARNINGS: • All technical specifications stated in this section refer to an ambient temperature of 20°C (± 5°C). • King gate sreserves 
the right to apply modifications to products at any time when deemed necessary, while maintaining the same intended use and 
functionality.

MODEL LINEAR500230 LINEAR50024 LINEAR400230 LINEAR40024
Motor voltage [V] 230 24 230 24

Frequency [Hz] 50 DC 50 DC

Max gate length [m] 4.5 4.5 3 3

Max gate weight (kg) 250 250 300 300

IP protection rating 54 54 54 54

Operating temperature [C°] -20 to +50 -20 to +50 -20 to +50 -20 to +50

Weight of motor [kg] 6 5.5 6 5.5

Speed [m/s] 0.016 0.014 0.016 0.014

Travel [mm] 500 500 400 400

Capacitor [mF] 7 - 7 -

Nominal current draw [A] 1.1 1.1 1.1 1.1

Maximum current draw [A] 1.5 5 1.5 5

Nominal power draw [W] 250 30 250 30

Maximum power draw [W] 340 120 340 120

Nominal force [N] 300 300 300 300

Maximum force [N] 2000 1800 2000 1800

Cycles (cycles/hour) 24 continuous 24 continuous

Dimensions [mm] 800 x 100 x 177 h 800 x 100 x 177 h 800 x 100 x 177 h 800 x 100 x 177 h
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9. Operation manual (to be delivered to the end user)

• Before using the automation for the first time, ask the
installer to explain the origin of residual risks and devote a
few minutes to reading this user instruction and warning
manual  given to you by the installer. Keep the manual for
reference when in doubt and pass it on to new owners of
the automation.

• Your automation is a machine that performs your
commands faithfully; negligent or improper use may
make it dangerous: never activate automation controls if
persons, animals or objects are present in the operating
range.

• Children: An automation system guarantees a high level of
safety, using its detection systems to prevent movement in
the presence of persons or objects, and ensuring constantly
foreseeable and safe activation. Nonetheless, it is advisable
to ensure that children do not play in the vicinity of the au-
tomation. To prevent the risk of accidental activation,
do not leave the remote controls within the reach of
children. This is not a toy!

• Faults: if you notice that the automation is not functioning
correctly, remove the electrical power supply from the sys-
tem. Never attempt any repairs; contact your local installer
for assistance. The system can be operated manually: re-
lease the gearmotor, as described in “Manual release and
lock”.

• Maintenance: As with any machinery your automation
needs periodic maintenance so that it may work as long
as possible and in complete safety. Arrange a maintenance
schedule with your installer with a periodic frequency; King

gates advises an intervention every 6 months for normal 
domestic use, but this period may vary depending on the 
intensity of use. Any check, maintenance or repair must 
only be carried out by qualified personnel.

• Even if you possess the skills, never modify the system or
programming and setting parameters of the automation:
this is the responsibility of the installer.

• Testing, periodic maintenance and any repairs must be
documented by the person who makes them and the doc-
uments stored by the owner of the system.

The only recommended maintenance operations that the
user can perform periodically are the removal of leaves or
debris that may impede the automation.
To ensure that no one can activate the door, before you
begin, remember to lock the automation (fig. A) and dis-
connect all power sources (including back up batteries,
where applicable).

• Disposal: At the end of the automation’s lifetime, ensure
that it is disposed by qualified personnel and that the ma-
terials are recycled or scrapped according to current local
standards.

• Manual release and lock
- Releasing the gearmotor: (fig. A)
- Locking the gearmotor: (fig. B)
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Dados do instalador / Installer details

Dados do fabricante / Manufacturer's details

Carimbo / StampEmpresa / Company 

Morada / Address 

Provincia / Province 

Tel. / Tel. Referente / 

Contacto 

King Gates S.r.l.  
Phone +39.0434.737082     Fax +39.0434.786031
info@king-gates.com         www.king-gates.com




