
De digitale kennis van 
vandaag opent uw  
binnenblijvende kantelpoort

R41 SERIES



Technische  SPECIFICATIES  

BESCHRIJVING R41/830 R41/831

Beschrijving

Onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, 
voor binnenblijvende kantelpoorten
tot 8m². Snel, zonder besturingseenheid,  
met micro- eindschakelaar.

Onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, 
voor binnenblijvende kantelpoorten tot 8m².  
Snel, met besturingseenheid H70/104AC,  
met micro-eindschakelaar.

Maximaal oppervlakte tot 8m² tot 8m²

Stroomtoevoer
230V ac 
50 Hz

230V ac 
50 Hz

Voeding motor 230 V ac 230 V ac

Nominale kracht 200W 200W

Gebruikersfrequentie 40 % 40 %

Maximale duwkracht 50-380N m 50-380N m

Werkingstemperatuur -20 +55°C -20 +55°C

Bescherminsgraad IP40 IP40

Reductie Type Onomkeerbaar Onomkeerbaar

Openingstijd tot 90° Verstelbaar Verstelbaar

Type eindschakelaars
Micro-eindschakelaar in opening en 
sluiting

Micro-eindschakelaar in opening en 
sluiting

Encoder - -

Ingebouwde 
besturingseenheid

- H70/140AC

Type ontvanger
(in-plug ontvanger)

H93/RX22A/I  - vaste code 
H93/RX2RC/I  - rolling code

H93/RX22A/I  - vaste code 
H93/RX2RC/I  - rolling code

Ontgrendeling Ontgrendelingsknop Ontgrendelingsknop

Gewicht pakket 9,6 kg 10,2 kg

2



Afmeting

Voorbereiding  
voor een standaardinstallatie

KITS

Samenstelling KIT  
Standaardkit voor schuifpoorten R41

+

1of 2 motoren voor  
binnenblijvende 
kantelpoort 
R41/830 of 
R41/831

LT 310: paar lange 
telescopische 
armen van 800mm 
cylindrisch (om te 
lassen) 

2 zenders met vaste 
code -  
kopieerbaar E80

LT 307: overbren-
gingsbuizen 
l.1500mm

U kan de kits ook aanpassen aan uw wensen. Bekijk de catalogus of contacteer ons gerust voor informatie. De prijzen kunnen wel afhankelijk zijn van de 
gekozen producten. 

H93/I  
inplug-ontvan-
ger - 2kanalen 
- 433.92Mhz voor 
H70 of B70

+ + +

KIT R41/836
KIT met onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, 
voor binnenblijvende kantelpoorten tot 8m² met zender en 
ontvanger, inclusief bevestigingsplaat en  
overbrengingsbuizen.

+

KT 217: lange 
bevestigingsplaat 
l.200mm 

KIT R41/838
KIT met twee onomkeerbare elektromechanische motoren 
230Vac met master/slave functie, voor binnenblijvende 
kantelpoorten tot 8m² in zwaardere uitvoering
met zender, ontvanger, inclusief bevestigingsplaat en 
overbrengingsbuizen.
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ACCESSOIRES 

Automatische  
opening 
”waarschuwingsbord”

KT216
Korte  
bevestigingsplaat 
l.619mm

KT217
Lange  
bevestigingsplaat
l.2000 mm

LT304
Paar korte  
telescopische armen 
van 600mm

LT305
Paar lange  
telescopische armen 
van 800mm

LT306
Paar overbrengings- 
buizen l.200mm, 
compleet met hulpstuk

LT307
Paar overbrengings- 
buizen l.1500mm, 
compleet met hulpstuk

LT308
Paar overbrengings- 
buizen l.2000mm, 
compleet met hulpstuk

LT309

Paar kort telescopische 
armen van 600mm 
cylindrisch (om te 
lassen)

Accessoires

Alles wat u nodig heeft om uw     
installatie professioneel af te werken.

LT310

Paar lange 
 telescopische armen 
van 800mm cylindrisch 
(om te lassen)

LT311

Paar korte 
telescopische armen 
van 600mm cylindri-
sch (om op buisstuk te 
lassen)

LT312

Paar lange 
telescopische armen 
van 800mm cylindri-
sch (om op buisstuk te 
lassen)

LT313 Buisstuk

RL653
Kit voor ontkoppeling 
van buiten met sleutel 
(lange cilinder).

RL656

Kit voor ontkoppeling 
van buiten met sleutel 
(variabele sleutelcode, 
korte cilinder).

RL657

Kit voor ontkoppeling 
van buiten via de  
bestaande hendel voor 
R41 series.

RL662

ontgrendeling van 
buitenuit met sleutel 
(vaste sleutelkode 
KA3001) .
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2 types motoren: 
*R41/830: Onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, voor binnenblijvende kantel-
poorten tot 8m². Snel, zonder besturingseenheid, met micro- eindschakelaar.

*R41/831: Onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, voor binnenblijvende 
kantelpoorten tot 8m². Snel, met besturingseenheid H70/104AC, met micro-eindschakelaar.

Zender met 
vaste of rolling 

code 

Fotocellen
Codeklavier of                    

sleutelschakelaar

Waarschuwingsplaatje

knikarm motor R23

Fotocellen

Knipperlicht 
met geïntegreerde  

antenne 

knikarm motor R41

INSTALLATIE
Een voorbeeld van een installatie
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ROGER BELGIUM

WWW.ROGERBELGIUM.BE

Zwaaikomstraat 25 - 8800 Roeselare 
0032 (0) 51 24 42 50
info@rogerbelgium.be

VERDELER: 

Onze B2B pagina voor professionele installateurs vindt u op 
de site van Roger Belgium.
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