
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS118 Rev.07 25/02/2019 
 

 
 
 

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER L’INSTALLATORE 

UTASÍTÁSOK ÉS JAVALLATOK A BESZERELŐ SZÁMÁRA 

ANWEISUNGEN UND HINWEISE FÜR DEN INSTALLATEUR 

INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS POUR L’INSTALLATEUR 

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PARA EL INSTALADOR 

INSTRUÇÕES E AVISOS PARA O INSTALADOR 
 
 
 
 

 
 

 

Serie BH30 
Automazione per cancelli scorrevoli 

Automatizált tolókapu 
Automatisierung für Schiebetore 

Automatisme pour portails coulissants 
Automatismos para cancelas correderas 

Automações para portões deslizantes 
Istruzioni originali 



2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO PAG. 3 

MAGYAR OLDAL 13 

DEUTSCH SEITE 23 

FRANÇAIS PAGE 33 

ESPAÑOL PÁG. 43 

PORTOGUÊS PÁG. 53 



3

IT

1 Avvertenze generali

ATTENZIONE: IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
È IMPORTANTE PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE OSSERVARE QUESTE ISTRUZIONI 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

La mancata osservanza delle informazioni contenute nel presente manuale può dare luogo a infortuni perso-

ROGER TECHNOLOGY declina qualsiasi responsabilità derivante da un uso improprio o diverso da quello per 

di sicurezza ed alla protezione o segregazione di tutte le zone di schiacciamento, cesoiamento, convogliamento e 

I dispositivi di sicurezza devono proteggere eventuali zone di schiacciamento, cesoiamento, convogliamento 

L’installatore è tenuto ad eseguire la misurazione delle forze di impatto ed a selezionare sulla centrale di comando 
i valori della velocità e della coppia che permettano alla porta o cancello motorizzati di rientrare nei limiti stabiliti 

massima o l’alternativo uso di un bordo deformabile in gomma, la velocità di chiusura del varco ed in generale tutti 

posto in una posizione che garantisca il controllo e il funzionamento dell’automazione e che il tipo di comando ed 

Nel caso di utilizzo della funzione a uomo presente, allontanare dall'automazione le persone che dovessero trovarsi 
nel raggio di azione delle parti in movimento; i comandi diretti devono essere installati ad una altezza minima di 

Prevedere sulla rete di alimentazione un interruttore o un sezionatore onnipolare con distanza di apertura dei 
contatti uguale o superiore a 3 mm ; posizionare il sezionatore in posizione OFF,  e scollegare le eventuali 

 eseguito come indicato dalle 
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La manipolazione delle parti elettroniche deve essere effettuata munendosi di bracciali conduttivi antistatici 

L’installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento automatico, manuale e di emergenza della 

La porta o cancello motorizzati possono essere utilizzati da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con 

sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro dell’apparecchio e alla 

I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino o sostino nel raggio di azione della porta o cancello 

Tenere fuori dalla portata dei bambini i radiocomandi e/o qualsiasi altro dispositivo di comando, per evitare che la 

-

In caso di guasto o di cattivo funzionamento del prodotto, disinserire l’interruttore di alimentazione, astenendosi da 

-
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2 Simbologia

Pericolo generico.

Pericolo tensione pericolosa.
Segnala operazioni o situazioni in cui il personale addetto deve prestare molta attenzione a tensioni 

Segnala il pericolo per la presenza di zone riscaldate o comunque che presentano parti con alte 

Informazioni utili

Consultazione Istruzioni di installazione e d'uso.
Segnala l'obbligo di consultazione del manuale o documento in originale, che deve essere reperibile 

 

3 Descrizione prodotto

ROGER TECHNOLOGY declina qualsiasi responsabilità derivante da un uso improprio o diverso da quello per cui è destinato ed indicato 

Codice Tipo 
motore Descrizione

Alimentazione
230 V 115 V

BH30/603/HS
Motoriduttore elettromeccanico HIGH SPEED BRUSHLESS a bassa tensione, ad uso super 

BH30/603/HS/115
Motoriduttore elettromeccanico HIGH SPEED BRUSHLESS a bassa tensione, ad uso super 

BH30/604/HS
Motoriduttore elettromeccanico HIGH SPEED BRUSHLESS a bassa tensione, ad uso super 

BH30/604/HS/115
Motoriduttore elettromeccanico HIGH SPEED BRUSHLESS a bassa tensione, ad uso super 

BH30/803 Motoriduttore elettromeccanico BRUSHLESS a bassa tensione, ad uso super intensivo, con encoder 

BH30/803/115

BH30/804 Motoriduttore elettromeccanico BRUSHLESS a bassa tensione, ad uso super intensivo, con 

BH30/804/115

BH30/804/R Motoriduttore elettromeccanico BRUSHLESS - REVERSIBILE - a bassa tensione, ad uso super 

BH30/804/R/115

  MOTORE HIGH SPEED

  MOTORE REVERSIBILE
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4 Dati tecnici

BH30/603/HS
BH30/604/HS

BH30/603/HS/115
BH30/604/HS/115

BH30/803
BH30/804

BH30/803/115
BH30/804/115 BH30/804/R BH30/804/R/115

ALIMENTAZIONE DI RETE
ALIMENTAZIONE MOTORE BRUSHLESS
TIPO ATTUATORE IRREVERSIBILE IRREVERSIBILE IRREVERSIBILE IRREVERSIBILE REVERSIBILE REVERSIBILE
POTENZA MASSIMA ASSORBITA
POTENZA DI SPUNTO
FORZA MASSIMA DI SPUNTO
FORZA NOMINALE SERVIZIO 50% 
(-20°C - +50°C)
FORZA NOMINALE SERVIZIO 50% 
(+50°C - +55°C)
FORZA NOMINALE SERVIZIO 100% 
(-20°C - +50°C)

FORZA NOMINALE SERVIZIO 35% 
(+50°C - +55°C)

VELOCITÀ MASSIMA
VELOCITÀ NOMINALE
PESO MASSIMO ANTA CONSENTITO
LUNGHEZZA MASSIMA ANTA CONSENTITA
ATTRITO MASSIMO ANTA ALLA PARTENZA (*)
CICLI DI MANOVRA (testati internamente) (**)
UTILIZZO INTENSIVO INTENSIVO INTENSIVO INTENSIVO INTENSIVO INTENSIVO
GRADO DI PROTEZIONE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO - - - - - -
PRESSIONE SONORA DURANTE L’USO
PENDENZA MASSIMA AMMESSA
INGRANAGGIO IN USCITA
CENTRALE DI COMANDO
FORZA DA APPLICARE ALLO SBLOCCO 
MECCANICO

4.1 Etichetta prodotto (esempio)

Le etichette non devono essere assolutamente rimosse, danneggiate, sporcate o occultate. 

               
                   

        

MADE IN ITALY

AUTOMAZIONE PER ANTE SCORREVOLI

ROGER TECHNOLOGY S.R.L.
Via S. Botticelli 8 - 31021
Bonisiolo di Mogliano
Veneto (TV) - ITALIA

P.CODE: BH30/603/HS
V ~230
W   140
N 150
S3 35%
IP 44

LOTTO/BC TL40
IN 0001
PM OCT 2018

+55°C
-20° C
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5 Impianto tipo

3

3x1.5/230 V
2x1-TX 4x1-RX

RG582x1.5

4x1-RX

2x1-TX
3x1

37 1 2 64 7 52

DESCRIZIONE CAVO CONSIGLIATO
1 2

2
2 (massimo 
2 (massimo 

3
2 (massimo 
2 (massimo 

4
Lampeggiante 2 (massimo 

 (massimo 

5

2 (massimo 
Scheda decoder 

2 (massimo 

6 Cremagliera /
7 /

6 Dimensioni

165,8

83

315

32
9
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7 
VERIFICHE PRELIMINARI PRIMA DELL’INSTALLAZIONE
• 

• 

• La guida di scorrimento deve essere saldamente ancorata a terra e non deve presentare irregolarità che potrebbero ostacolare il movimento dell’anta 

• 
• 

• 

MESSA IN POSA DELLA PIASTRA DI FONDAZIONE
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Fig. 1 Fig. 2

B

B

A

A

14

75
-7
7

14
5

25

8 Installazione automazione
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Fig. 1 Fig. 2

A
B

C

D

E
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9 Fissaggio della cremagliera
NOTA

• Sbloccare il motoriduttore (vedi Manuale d’uso
• 
• 
• 

• 
• 

1-
2 

m
m

10 
• Portare il cancello prima in posizione di completa apertura e poi di completa chiusura 

• R = DESTRO; L = SINISTRO
• 

 ATTENZIONE

• 

è variabile in funzione al peso del cancello, agli attriti, alla centrale di comando e alle 

• 

FINECORSA MECCANICO A MICROSWITCH

FINECORSA MAGNETICO 

10
 m

m

~40÷80

Fig. 2

Fig. 1
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11 Collegamenti elettrici

Prevedere sulla rete di alimentazione un interruttore o un sezionatore onnipolare con distanza di apertura dei contatti uguale o 
superiore a 3 mm; posizionare il sezionatore in posizione OFF,  e scollegare le eventuali batterie tampone, prima di eseguire 

elettrico, devono avvenire su percorso indipendente e separata dai collegamenti ai dispositivi di comando e sicurezza (SELV = Safety 

I cavi devono essere in doppio isolamento, sguainarli in prossimità dei relativi morsetti di collegamento e bloccarli mediante fascette non 

I collegamenti elettrici e il collaudo dei motoriduttori BH30 sono descritti nel manuale di installazione della centrale di comando 
B70/1DC.

+S
C 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CO
M

FT
2
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CO
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F1
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N

3x2,5 mm²

230 Vac
115 Vac

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

A

CAVO MOTORE
MOTOR CABLE
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12 
OPEN COLLECTOR.

 

FCA (OPEN COLLECTOR)

FCC (OPEN COLLECTOR)

COM
FCC
FCA
24V AC/DC

COM

ROSSO / RED

BLU / BLUE

NERO / BLACK

MARRONE / BROWN

24V AC/DC

13 Messa in funzione

• 
• 

elettrico, il disegno e foto dell’impianto, l’analisi dei rischi e le soluzioni adottate, la dichiarazione di conformità del fabbricante di tutti i 

• Fissare sul cancello o porta motorizzata una targa indicante i dati dell’automazione, il nome del responsabile della messa in servizio, il 

• 
• 
• 
• 

14 Piano di manutenzione ordinaria

MANUALE D’USO

• 

• 
• 

• 

MANUALE D’USO

• 
• 
• 

15 Informazioni aggiuntive e contatti



DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE
(Direttiva 2006/42/CE - All. II B)

ROGER TECHNOLOGY - Via Botticelli 8, 31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)

Descrizione dell’apparato: 

Modello della centrale integrata:

Codice prodotto
Vedere il campo P.CODE presente sull’etichetta 
applicata al prodotto

Vedere campo IN presente sull’etichetta applicata al 
prodotto

• 
direttiva;

• 
• 
• 
• 

Dichiara di impegnarsi a trasmettere, in risposta ad una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulla quasi-

Luogo e data della dichiarazione Persona autorizzata a costituire la documentazione 
tecnica 

Bonisiolo di Mogliano Veneto il Responsabile Ricerca e Sviluppo

(Ing. Dino Cinti)

Rappresentante legale dell’azienda

(Dino Florian)
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1. Általános biztonsági óvintézkedések

FIGYELEM:FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT BE KELL TARTANI A SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN 

Ez a telepítési kézikönyv szakképzet személyzet számára készült. 
A könyvben lévő információk figyelmen kívül hagyása személyi vagy tárgyi károkat okozhat. 
A ROGER TECHNOLOGY nem vonható felelősségre a nem megfelelő használatból vagy a nem 

rendeltetés szerű használatból származó sérülésekért és károkért. 
A telepítést, elektronikus csatlakozásokat és beállításokat szakképzett személyzet hajthatja végre a legjobb 
gyakorlatoknak és az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. 
Figyelmesen olvassa el az utasításokat a termék telepítése előtt.  
A helytelen telepítés kockázatot jelenthet. 
A termék telepítése előtt győződjön meg arról, hogy az tökéletes állapotban legyen: Kétség esetén ne 
használja a terméket és kizárólag szakmailag képzett személyzetre vonatkozik. 
Ne telepítse a terméket robbanásveszélyes környezetbe vagy légkörbe: gyúlékony gázok komoly veszélyt 
jelentenek a biztonságra nézve. 
A motor telepítése előtt a biztonsági óvintézkedésekhez tartozó szerkezeti módosításokat el kell végezni és 
a zúzás, nyírás, vonszolás vagy egyéb veszélyeket el kell hárítani. 
FIGYELEM: ellenőrizze, hogy a meglévő szerkezet megfelel-e a kívánt ellenállási és stabilitási előírásoknak. 
A ROGER TECHNOLOGY nem vállal felelősséget a motorizálandó szerelvények építésének jó gyakorlata 
elmulasztása vagy a használat során előforduló esetleges deformációk után. 
A biztonsági eszközök (fénysorompók, él érzékelők, vészfékek, stb.) felszerelésénél az alábbi szempontokat 
figyelembe kell venni: a hatályos rendeletek és irányelvek, a jó gyakorlatok kritériumai, a telepítési környezet, 
a rendszer működési logikája és a motoros ajtó vagy kapu által generált erők. 
A biztonsági berendezéseknek meg kell védeniük azokat a területeket, ahol a motoros ajtó vagy kapu általi 
összenyomás, nyírás, húzás vagy egyéb veszély áll fenn; a telepítőnek tanácsos ellenőrizni, hogy a mozgó 
szárnyak nem élesek-e élesek, vagy bármi, ami vágást és / vagy húzást okozhat. 
Ha a kockázat elemzés után szükségesnek tartja, telepítsen érzékelő éleket a mozgó részre. 
Meg kell jegyezni, hogy az UNI EN 12635 szabvány szerint az EN 12604 és az EN 12453 szabványok összes 
követelményének meg kell felelni, és szükség esetén ellenőrizni kell. 
Az EN 12453 és az EN 12445 európai szabványok meghatározzák az automatikus ajtók és kapuk 
üzemeltetésének minimális biztonsági követelményeit. Ezek a szabványok megkövetelik az erőt korlátoló és 
biztonsági eszközök használatát (érzékelő földi lemezek, fénysorompó korlátok, nyomva-tartva-üzemelés, 
stb.) melyek a személyek és tárgyak észlelését teszik lehetővé a működési területen belül az ütközések 
elkerülése érdekében. 
A telepítőnek meg kell mérnie az ütközési erőket, és a vezérlőegységen ki kell választania a megfelelő 
fordulatszám- és nyomatékértékeket annak biztosítása érdekében, hogy az ajtó vagy kapu az EN 12453 és 
az EN 12445 szabványban meghatározott határokon belül maradjon. A ROGER TECHNOLOGY nem tehető 
felelőssé semmilyen kárért vagy sérülésért, amely az nem megfelelő alkatrészek telepítéséből ered, ami 
veszélyezteti a készülék biztonságát és helyes működését. 
Ha a nyomva-tartva-üzemelés funkció aktív, a szerelő köteles ellenőrizni a maximális leállási távolságot, vagy 
a gumi deformálható él, a zárási sebesség vagy a kapu alternatív használatát, és az alkalmazandó előírások 
által jelzett összes szempontot. Továbbá, kérjük, ne feledje, hogy ha a parancsszerkezet rögzítve van, akkor 
azt olyan helyzetben kell elhelyezni, amely garantálja az automatizálási rendszer vezérlését és működtetését, 
és a parancs típusának és a használati típusnak meg kell felelnie az UNI EN 12453 szabványnak, az 1. 
tájékoztatónak (az alábbi korlátozásokkal: A vagy B típusú parancs, 1 vagy 2 típusú használat). 
A nyomva-tartva-üzemelés esetén távolítsa el a potenciális személyeket az automatizálási rendszer mozgó 
részeinek hatótávolságától; a gombot legalább 1,5 m magasságban kell telepíteni, és nem szabad a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni; emellett, ha az eszköz nem kulccsal üzemel, akkor a motoros 
részre és a mozgó alkatrészekre tiszta rálátást kell biztosítani. 
Alkalmazza a hatályos szabályokban előírt jeleket a veszélyes területek azonosítására. 
Minden egyes beépített eszköznek az EN 13241-1: 2001 szabványnak vagy az azt követő módosításoknak 
megfelelően láthatónak kell lennie a motoros ajtó- vagy kapuazonosító adatoknak. 
A hálózati tápvezetékre legalább 3 mm-es érintkezőnyílással rendelkező kapcsolót vagy omnipoláris 
kapcsolót kell felszerelni; helyezze a kikapcsoló kapcsolót KI állásba, és minden tisztító- vagy karbantartási 
művelet elvégzése előtt húzza ki az akkumulátorokat. 
Győződjön meg róla, hogy egy megfelelő, 0,03 A-os küszöbértékű megszakító és megfelelő túláram elleni 
védelem van felszerelve a hálózatba a legjobb gyakorlatoknak és az alkalmazandó jogszabályoknak 
megfelelően. 
A biztonsági előírásoknak megfelelő földeléshez csatlakoztassa a berendezést. 
Az elektronikus alkatrészeket antisztatikus, földelt csuklópántokkal kell kezelni.

H
U
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Csak eredeti pótalkatrészeket használjon karbantartáshoz. 
A rendszer telepítőjének fel kell világosítania a felhasználót a motorizált kapu vagy gát használatáról 
automata, kézi és vészhelyzeti módban, és át kell nyújtania a telepítést követően az utasításokat. 
Ne tartózkodjon zsanérok és mozgó alkatrészek közelében. 
Ne tartózkodjon a motorizált kapu vagy ajtó működési területén, amikor az üzemel. 
Ne próbálja meg megállítani a motorizált kaput vagy ajtót, amikor az mozgásban van, mert ez veszélyes lehet. 
A motoros ajtót vagy kaput 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják, csökkent fizikai, érzékszervi 
vagy szellemi képességű személyek, valamint a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező 
személyek, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy megfelelő utasításokat kaptak a készülék biztonságos 
és biztonságos használatáról használhatják. 
Gyermekeket mindig felügyelet alatt kell tartani, meggyőződve arról, hogy nem játszanak a készülékkel és 
nem mennek a mozgó alkatrészek közelébe. 
Tartsa a távirányítót és egyéb vezérlő egységet gyermekektől távol, hogy elkerülje a kapu vagy ajtó 
akaratlan nyitását és zárását. 
Ezen figyelmeztetések be nem tartása veszélyes helyzetekhez vezethet. 
Bármely javítást vagy technikai beavatkozást szakképzett személyzetnek kell elvégeznie. 
A tisztítást és karbantartást szakképzett személy hajthatja végre. 
Ellenőrizze a rendszert gyakran, és ellenőrizze, hogy vannak-e mechanikai egyensúlytalanságok és 
kopásjelek, bármely sérülés a kábeleken, rugókon és tartóelemeken. 
A termék hibája vagy meghibásodása esetén kapcsolja ki a főkapcsolót, és szakképzett személyzet 
gondoskodjon a készülékről, és ön ne kísérelje meg a javítást vagy a közvetlen beavatkozást. 
Tilos az automatizálandó kapuszárnyakra a gyalogosoknak szánt ajtókat szerelni, ha már van ilyen ajtó a 
kapuszárnyon, akkor gondoskodjon annak zárva tartásáról a kapu mozgása közben. 
A kapuszárnyak zárását és nyitását a motor leállítása után végezze el. 
A csomagolóanyagokat (műanyag, polisztirol, stb.) Nem szabad a környezetbe dobni vagy gyermekek 
közelébe elhelyezni, mivel ezek potenciális veszélyforrást jelentenek. 
A csomagolást a hatályos jogszabályok előírásai szerint dobja ki és hasznosítsa újra. 
Ezt a tájékoztatót meg kell tartani és át kell adni a készülék jövőbeli használójának.

H
U
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2 Jelek

A kézikönyvben vagy a termék címkén található jelek és a jelentésük. 

3 Termék leírása

A ROGER TECHNOLOGY nem vállal felelősséget a termék helytelen és nem a kézikönyvben feltüntetett használatából származó 
sérülésekért és károkért. 

Csak a ROGER TECHNOLOGY kiegészítőit, vezérlő és biztonsági eszközeit használja. 
További információkért, tekintse meg a B70/1DC vezérlő egység telepítési útmutatóját. 

Kód      Motor típus    Leírás Tápegység 
230 V   115 v 

BH30/603/HS Elektromechanikus MAGAS FORDULATSZÁMÚ, KEFE NÉLKÜLI motor, alacsony 
feszültségű, nagyon intenzív használatra, beépített natív jelvevővel, önzáró, ideális 
legfeljebb 600 kg tömegű tolókapukhoz, beépített digitális B70-es vezérlővel, 
mechanikus végálláskapcsolóval 

BH30/603/HS/115 Elektromechanikus MAGAS FORDULATSZÁMÚ, KEFE NÉLKÜLI motor, alacsony 
feszültségű, nagyon intenzív használatra, beépített natív jelvevővel, önzáró, ideális 
legfeljebb 600 kg tömegű tolókapukhoz, beépített digitális B70-es vezérlővel, 
mechanikus végálláskapcsolóval 

BH30/604/HS Elektromechanikus MAGAS FORDULATSZÁMÚ, KEFE NÉLKÜLI motor, alacsony 
feszültségű, nagyon intenzív használatra, beépített natív jelvevővel, önzáró, ideális 
legfeljebb 600 kg tömegű tolókapukhoz, beépített digitális B70-es vezérlővel, 
mágneses végálláskapcsolóval 

BH30/604/HS/115 Elektromechanikus MAGAS FORDULATSZÁMÚ, KEFE NÉLKÜLI motor, alacsony 
feszültségű, nagyon intenzív használatra, beépített natív jelvevővel,  önzáró, ideális 
legfeljebb 600 kg tömegű tolókapukhoz, beépített digitális B70-es vezérlővel, 
mágneses végálláskapcsolóval 

BH30/803 Elektromechanikus KEFE NÉLKÜLI motor, alacsony feszültségű, nagyon intenzív 
használatra, beépített natív jelvevővel, önzáró, ideális legfeljebb 800-1000 kg 
tömegű tolókapukhoz. beépített digitális B70-es vezérlővel, mechanikus 
végálláskapcsolóval.

BH30/803/115

BH30/804 Elektromechanikus KEFE NÉLKÜLI motor, alacsony feszültségű, nagyon intenzív 
használatra, beépített natív jelvevővel, önzáró. Ideális legfeljebb 800-1000 kg 
tömegű tolókapukhoz. beépített digitális B70-es vezérlővel, mágneses 
végálláskapcsolóval.

BH30/804/115

BH30/804/R Elektromechanikus KEFE NÉLKÜLI - NEM ÖNZÁRÓ - motor, alacsony feszültségű, 
nagyon intenzív használatra, beépített natív jelvevővel, nem önzáró, ideális 
legfeljebb 800 kg tömegű tolókapukhoz, beépített digitális B70-es vezérlővel, 
mágneses végálláskapcsolóval.

BH30/804/R/115

KULCS:

 MAGAS FORDULATSZÁMÚ MOTOR 
    NEM ÖNZÁRÓ MOTOR

Általános veszély. 
Fontos biztonsági információ. Olyan helyzetekre és folyamatokra hívja fel a figyelmet, melyeknél figyelmesen kell 
eljárni. 
Magas feszültség veszélye. 
Olyan helyzetekre és folyamatokra hívja fel a figyelmet, melyeknél veszélyes feszültség áll fenn. 
Forró felületek veszélye 
Forró felületektől származó veszélyekre hívja fel a figyelmet (égési sérülés veszélye) 
Hasznos információ 
Hasznos információ a telepítéshez. 
Járjon el az utasítások szeint. 
A kézikönyv vagy az eredeti dokumentum követésére hívja fel a figyelmet, melyeket meg kell óvni a jövőbeli 
használathoz. 
Védő földelés csatlakozásának pontja. 

jelzi az elfogadható hőmérsékleti tartományt. 
Váltakozó áram (AC) 
Egyenáram (DC) 
A termék ártalmatlanításának szimbóluma a WEEE irányelv szerint. 
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4 Műszaki Adatok 

(*) eszközzel kell mérni 
(**) A belső vizsgálat a névleges értékeken 6 m-es kapu mellett 20°C-os környezeti hőmérsékleten igazolt. A megadott érték nem a 
maximális érték. 

4.1 Termék címke (példa) 

A kézikönyvben található műszaki adatok nem helyettesítik a termék 
címkéjén feltüntetett adatokat. A termék címkéjét a motoron találja, a 
kiengedő fogantyú mögött (lásd az ábrán) 

A címkéket nem szabad eltávolítani, elrejteni és sérülésnek vagy kosznak kitenni.

BH30/603/HS    BH30/603/HS/115   BH30/803     BH30/803/115   BH30/804/R   BH30/804/R/115 
BH30/604/HS    BH30/604/HS/115   BH30/804     BH30/804/115 

TÁPELLÁTÁS 
KEFE NÉLKÜLI MOTOR TÁPELLÁTÁSA 
MEGHAJTÁS TÍPUSA ÖNZÁRÓ ÖNZÁRÓ ÖNZÁRÓ ÖNZÁRÓ NEM ÖNZÁRÓ NEM ÖNZÁRÓ 
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL 140W 140W 140W 140W 140W 140W 
INDULÁSI TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL 350W 350W 450W 450W 400W 400W 
MAX. INDULÁSI ERŐ 500N 500N 800N 800N 600N 600N 
NÉVLEGES ERŐ 50% 
(-20°C - +50°C) 150N 150N 300N 300N 180N 180N 

NÉVLEGES ERŐ 50% (+50°C 
- +55°C) 50N 50N 100N 100N 60N 60N 

NÉVLEGES ERŐ 100% 
(-20°C - +50°C) 50N 50N 100N 100N 60N 60N 

NÉVLEGES ERŐ 35% 
(+50°c - +55°C) 150N 150N 300N 300N 150N 150N 

MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM 24 m/perc 24 m/perc 12 m/perc 12 m/perc 20 m/perc 20 m/perc 
NÉVLEGES FORDULATSÁM 20 m/perc 20 m/perc 12 m/perc 12 m/perc 18 m/perc 18 m/perc 
MAXIMÁLIS KAPUSZÁRNY SÚLY 600 kg 600 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 
MAXIMÁLIS KAPUSZÁRNY HOSSZ 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 
KAPU MAXIMÁLIS SÚRLÓDÁSA 

  
50N 50N 150N 150N 60N 60N 

NAPI MŰKÖDÉSI CIKLUSOK (TESZTELÉS 
  

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 
HASZNÁLAT INTENZÍV INTENZÍV INTENZÍV INTENZÍV INTENZÍV INTENZÍV 
VÉDELEM MÉRTÉKE IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 

MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET 1 

HANGNYOMÁS HASZNÁLAT KÖZBEN <70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) 
MAXIMÁLS ELFOGADOTT LEEJTÉS 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 
KILÉPŐ FELSZERELÉS Z15/modul 4 Z15/modul 4 Z15/modul 4 Z15/modul 4 Z15/modul 4 Z15/modul 4 
VEZÉRLŐ EGYSÉG B70/1DC B70/1DC B70/1DC B70/1DC 870B1 / DC 870B1 / DC 
A MECHANIKUS KIOLDÁSHOZ 
ALKALMAZANDÓ ERŐ 130N 130N 130N 130N 130N 130N 

H
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PM OCT 2018 

MADE IN ITALY

AUTOMAZIONE PER ANTE SCORREVOLI

ROGER TECHNOLOGY S.R.L.
Via S. Botticelli 8 - 31021
Bonisiolo di Mogliano
Veneto (TV) - ITALIA

P.CODE: BH30/603/HS
V ~230

N 150

LOTTO/BC TL40
INW   140  0001

S3 35% +55°C
IP 44 -20° C
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5 Átlagos telepítés 

LEÍRÁS     AJÁNLOTT KÁBEL 
1 BH30 Automatizáló Tápegység H07RN-F 3x1,5 mm² duplán szigetelt kábel 

2 Külső fénysorompó F4ES/F4S - Jeladó Tápegység 24Vac 50Hz, 24Vdc 2x0,5 mm² vezeték (maximum 20 m) 
Külső fénysorompó F4ES/F4S - Jelvevő 4x0,5 mm² vezeték (maximum 20m) 

3 Belső fénysorompó F4ES/F4S - Jeladó Tápegység 24Vac 50Hz, 24Vdc 2x0,5 mm² vezeték (maximum 20 m) 
Belső fénysorompó F4ES/F4S - Jelvevő 4x0,5 mm² vezeték (maximum 20m) 

4 
Villogó fény 

Tápegység 24Vdc LED 
(25 W maximum fogyasztás 50%) 2x1 mm² vezeték (maximum 10 m) 

Antenna 50 Ohm-os RG58 vezeték (maximum 10 m) 

5 
Kulcs választó R85/60 3x0,5 mm² vezeték (maximum 20m) 

Billentyűzet H85/TTD - H85/TDS 
fedélzeti DEKÓDER 
H85/DEC: Tápegység 12-24Vdc 
H85/DEC/2 Tápegység 24Vdc 3x0,5 mm² vezeték (maximum 20m) 

6 Állvány / 
7 Végállás kapcsoló tartója / 

6 Méretek 

H
U

3

3x1.5/230 V
2x1-TX 4x1-RX

2
RG58

x1.5

4x1-RX

2x1-TX
3x1

37 1 2 64 7 52

165,8

83

315

32
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7 Az alaplemez előzetes ellenőrzése és telepítése

ELŐZETES ELLENŐRZÉSEK A TELEPÍTÉS ELŐTT 
- A telepítés megkezdése előtt kézzel mozgassa a kaput a mechanikus állapotok és a súrlódás mentes mozgás ellenőrzése

érdekében.
- Ellenőrizze, hogy a kapu szerkezetileg megfelelő állapotban van-e és hogy a kapuszárny stabil-e. A kapu sérülést vagy kárt

okozhat, ha az lefut a sínről vagy eldől.
- A vezetősín biztonságosan földhöz legyen rögzítve, tökéletesen egyenes legyen kanyarok és bukkanók nélkül, melyek a

kapuszárny szabad mozgását befolyásolhatják, és az nem lehet 0.5%-nál nagyobb emelkedőn.
- Ellenőrizze, hogy a vezetősín jó állapotban és megfelelően zsírozva legyen.
- Mindig szerelje fel a mechanikus ütközőt a kapuszárny nyitott és zárt helyzetében, biztonságosan rögzítve a földhöz és

rugalmas csillapító elemekkel (pl. gumi ütköző) a kapuszárny a fékkel való ütközésének csillapítása érdekébe.
- Ellenőrizze, hogy amikor a motor nyitott, az ajtó nem mozog.

ALAPLEMEZ TELEPÍTÉSE 
- Az automatizáló rendszert a jobb vagy a bal oldalra is felszerelheti.
- Helyezze a négy melléket 10MA anyacsavart az rögzítő csavarokra, húzza meg a menet teljes hosszán.
- Illessze a rögzítő csavarokat az alapzati lapon található 4 lyukba, majd további 4 anyacsavarral rögzítse azokat az 1. ábrán

látható módon.
- Az ábrán látható méretek alapján öntsön egy cementlapot és süllyessze bele az alaplapot. A lapnak tökéletesen

vízszintesnek és tisztának kell lennie.
- Az alapzat [B] és a tartó rács [A] közötti távolságnak az ábrán látható tartományon belül kell lennie.
- Az elektromos rendszer rugalmas csővezetékeinek ki kell lépniük az alaplemez jobb oldalán lévő lyukból (a belső oldalról

nézve).

8 Meghajtó egység telepítése

- Csavarja ki a fedő csavarjait és emelje le az ábrán látható módon. 1. Ellenőrizze, hogy a hat állító láb nem nyúl-e ki a
hajtómotor alapjából.

- Helyezzen az alátétet (B) minden egyes csavarra M10x40 (A). Helyezze be a csavarokat a motor sarkaiba és
rögzítse azokat az M10-es anyacsavarokkal (D).

- Helyezze a BH30-at a 4 rögzítő csavarra, a 2. ábrán látható módon. Ha szükséges távolítsa el az alapzaton lévő
anyacsavarokat.

- Állítsa be a fogaskerék motor vízszintes helyzetét az alapzati lapon.
- A függőleges pozíció beállítása során vegye figyelembe a rács rögzítő méreteit. Lásd 9. bekezdés.
- Helyezze fel az alátétet M10 (E).
- Helyezze vissza a fedelet.

1. ábra 2. ábra
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9 Állvány rögzítése

MEGJ.: A BH30 hajtómotor 4-es fogazású modulokkal ellátott állványokkal.

- Oldja ki a motort (lásd Felhasználói Kézikönyv) és mozgassa a kaput nyitott állapotába.
- Helyezze az állvány a fogaskerékre, majd rögzítse annak a teljes hosszát, csúsztassa a kaput, hogy hozzáférjen a rögzítőkhöz.
- Annak biztosítása érdekében, hogy az állvány következő részei megfelelően illeszkedjenek és megtartsák a helyes

fogszélességet, javasoljuk, hogy szerelje fel az állvány részeit csatlakozó-darabokkal.
- Ügyeljen arra, hogy a fogaskerék és az állvány között legalább 1 - 2 mm távolság legyen. Ha szükséges, változtassa meg a

motor, vagy ha lehetséges, az állvány magasságát.
- Ellenőrizze kézzel, hogy a kapu akadálymentesen mozog. 
- Rögzítse a motort véglegesen.

- Kézzel mozgassa a kaput teljesen nyitott, majd teljesen zárt helyzetbe,
majd erősítse fel a végállás-kapcsoló tartóit az állványra, ügyelve a
megfelelő orientációra.

- Mechanikus kapcsoló végállás-kapcsoló esetén R = JOBB; L = BAL (1.
ábra).

- Mágneses kapcsoló esetén a nyilaknak az állvány közepe felé kell
mutatniuk (2. ábra).
FIGYELMEZTETÉS: A mágnes és a végállás kapcsoló tartója között
legfeljebb 10 mm távolság legyen.

- Végezzen el néhány nyitás/zárás menővert, majd állítsa be a végállás-
kapcsoló tartóit úgy, hogy a kapu 40-80 mm-es távolságban álljon meg a
mechanikus ütköző előtt. A megállási távolság függ a kapu súlyától, 
surlódástól, a vezérlő egység típusától és az időjárástól. A kapu nem
érintkezhet a mechanikus ütközőkkel nyitásnál és zárásnál.

MIKROKAPCSOLÓ MECHANIKUS KORLÁTOZÓ 

MÁGNESES KORLÁTOZÓ KAPCSOLÓ 

1. ábra

2. ábra

10 A mechanikus vagy mágneses végállás-kapcsoló beszerelése 
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11 Elektromos csatlakozások 

A hálózati tápvezetékre egy legalább 3 mm-es érintkezőnyílással rendelkező kapcsolót vagy omnipoláris kapcsolót kell 
felszerelni; tegye az omnipoláris kapcsolót KI állásba, távolítsa el az akkumulátort minden tisztító- vagy karbantartási 
művelet elvégzése előtt. 
Győződjön meg róla, hogy egy megfelelő 0.03 A-os küszöbértékű megszakító és megfelelő túláram elleni védelem van 

felszerelve a hálózatba a legjobb gyakorlatoknak és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. 
Tápellátáshoz használjon H07RN-F 3G1.5 típusú kábelt és csatlakoztassa azt az automatizáló rendszerben található megfelelő 
terminálra; L (barna), N (kék),         (sárga/zöld). 
Távolítsuk el a szigetelés a tápvezeték végeiről, melyeket a terminálokba fog belehelyezni (lásd A ábra).majd rögzítse a 
vezetékeket a kábel rögzítővel. 
Mérje meg a fő hálózati csatlakozáson a feszültséget egy mérő eszközzel. 
A kefe nélküli automatizáló rendszer helyes működéséhez a hálózati feszültségnek 230Vac (115Vac) ±10%-nak kell lennie. 
Ha a mért érték nem felel meg a követelménynek, vagy ha az nem stabil, akkor lehet, hogy a berendezés nem fog hatékonyan 

működni. 

Az elektromos elosztóhálózathoz és a külső részen lévő egyéb kisfeszültségű vezetékekhez az elektromos panelben való 
csatlakozásnak független úton kell lennie, és elkülönítve kell lennie a vezérlési és biztonsági berendezések 
csatlakozásaitól (BEAF = Biztonsági Extra Alacsony Feszültség).

Győződjön meg róla, hogy a hálózati tápkábelek és a tartozékvezetékek (24 V) elválasztásra kerüljenek. 
A vezetékek kettős szigetelésűek legyenek, távolítsa el róluk a szigetelést és helyezze őket a csatlakozó terminálba és rögzítse őket 
szorítókkal (nem tartozék). 

Az elektromos csatlakozások és a BH30 motor tesztelésének a módját megtalálhatja a B70/1DC vezérlő egység telepítési 
útmutatójában. 
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12 Mágneses végállás-kapcsoló csatlakoztatása

A kapu nyitott és zárt végállás-kapcsoló jele NYITOTT KOLLEKTORÚ. 

13 Üzembe helyezés

- Ellenőrizze, hogy a kézi kioldás megfelelően működik.
- A telepítő köteles elkészíteni és megőrizni a rendszer műszaki dokumentációját legalább 10 évig, amelynek tartalmaznia kell

a bekötési rajzot, a rendszer rajzát és fotóját, a kockázatelemzést és az megvalósításokat, a gyártó megfelelőségi
nyilatkozatát minden csatlakoztatott eszközhöz, az egyes készülékek és / vagy tartozékok kézikönyvét és a rendszer
karbantartási tervét.

- Helyezzen fel egy lapot a motoros ajtón vagy kapun, amelyen az automatizálási rendszer adatai, az indításért felelős
személy neve, a sorozatszám és az építés éve, valamint a CE jelölést van feltüntetve.

- Helyezzen fel egy lapot vagy címkét, melyen fel van tüntetve a rendszer kézi kioldásának módja.
- Készítse el és adja át a felhasználónak a megfelelőségi nyilatkozatot, a használati utasításokat és figyelmeztetéseket,

valamint a karbantartási tervet.
- Győződjön meg róla, hogy a felhasználó megértette a rendszer helyes automata, kézi és vész működtetését.
- Tájékoztassa a felhasználót az esetleges veszélyekről és kockázatokról.

14 Rendszeres karbantartási ütemterv

Hajtsa végre az alábbi műveletek 6 hónaponta, a használati gyakoriságtól függően. Csatlakoztassa le hálózati 

tápellátást és az akkumulátort (ha van) és oldja ki a motort (LÁSD A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVBEN) 

- Szemmel ellenőrizze, hogy a kapu, a rögzítők és a meglévő szerkezet jó állapotban van-e.
- Ellenőrizze a motor helyzetét és a távolságot (1-2 mm) a fogaskerék-nyak és az állvány gerince között.
- Tisztítsa meg a kerekek vezető sínjét, az állványt és a motor fogaskerekét és finoman kenje meg az állványt és a

fogaskereket.
- Ellenőrizze kézzel, hogy a kapu akadálymentesen mozog

Csatlakoztassa vissza a hálózati tápellátást és az akkumulátort (ha van) és zárolja a motort (LÁSD A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVBEN):

- Ellenőrizze a végállás-kapcsolók helyes működését.
- Ellenőrizze az erő beállítást.
- Ellenőrizze, hogy a biztonsági eszközök megfelelően működnek-e.

15 További információk és elérhetőségek

A ROGER TECHNOLOGY a jelen kiadványhoz fűződő jogok kizárólagos tulajdonosa. 
A ROGER TECHNOLOGY fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen módosítást hajtson végre. A 
dokumentum másolása, szkennelése vagy bármilyen módosítása tilos a ROGER TECHNOLOGY kifejezett előzetes engedélye nélkül 

A telepítési útmutató és a figyelmeztetéseket nyomtatott formában megtalálja a termék dobozában. 
A dokumtentációt, és annak a jövőbeli frissített verzióit megtalálhatja digitális formában (PDF formátum) a weboldalunk erre a célra 
fenntartot lapján: www.rogertechnology. com/B2B a 'Self Service' szekcióban. 

ROGER TECHNOLOGY CUSTOMER SERVICE: 
Nyitvatartási idő: Hétfőtől Péntekig 

Telefonszám: 

E-mail:

Skype:

08:00-tól 12:00-ig - 13:30-tól 17:30-ig 
+390415937023
service @rogertechnology.it
service_rogertechnology
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BEÉPÍTÉSI NYILATKOZAT 
(2006/42/CE Irányelv - 11. B melléklet ) 

A gyártó: Roger Technology - Via Botticelli 8, 31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV) 
Kijelenti, hogy a gépet a megfelelő utasításoknak megfelelően kell beépíteni: 

Termék leírása: BH30 sorozatú, 24 V DC automatizált rendszer tolókapukhoz beépített vezérlő egységgel 
Beépített vezérlő egység modellje:  B70/1DC 

megfelel az alábbi Közösségi irányelvek rendelkezéseinek: 
- A 2006/42/EC irányelv (Gépekről Szóló Irányelv) és a kapcsolódó műszaki dokumentáció ugyanezen irányelv V. mellékletének B.

pontja szerint készült;
- 2014/30/EU irányelv (Elektromágneses Kompatibilitás);
- 2014/35/EU irányelv (Alacsony Feszültség);
- 2014/53/EU Rádiós Felszerelés Irányelv (RFI).
- 2011/65/UE irányelv (RoHS)

és hogy a következő szabályoknak és/vagy műszaki előírásoknak megfelel:

EN 301 489·1V2.2 .0; 
EN 301 489·3 V2.2 .1; 
EN 55014·1: 2006 + A 1 2009 + A2:2011; 
EN 55014-2: 2015; 
EN 61000·3·2: 2014; 
EN 61000-3-3: 2013; 
EN 61000-6-2 2005; 
EN 61000-6-3: 2007; + A1 2011; 

EN 62233: 2008; 
EN 60335-1 : 2012 + A11:2014+A1 (1EC):2013 
EN 60335-2-103 2015; 
EN ISO 13849-1 2015; 
EN ISO 13849-2:2012; 

Vállalja, hogy a nemzeti hatóságoknak megfelelően megindokolt kérése alapján információt nyújt a gépekkel kapcsolatban.

A kötelezettségvállalás tartalmazza az átviteli módszereket, és nem érinti a részben kész gép gyártójának szellemi tulajdonjogait. 
Megállapítja, hogy a félkész gépet nem szabad üzembe helyezni addig, amíg a végleges gépet, amelybe beillesztik, a 2006/42/EC 
irányelv rendelkezéseinek meg nem felelnek. 

Jogosult személy az összeállításhoz Cég neve és a gyártó: teljes címe 
dokumentáció  ROGER TECHNOLOGY S.R.L. Via 

S.Botticelli,8 31021 Bonisiolo di
Mogliano Veneto Treviso ITALY

Kijelentés helye és ideje 

Bonisiolo di Mogliano Veneto 
10/ 11/2016 

Kutatási és Fejlesztési Tisztviselő A cég Jogi Képviselője 

Termék kód 

Sorozatszám 

Lásd a P.CODE mezőt a 
terméken található cédulán 

Vedere campo IN presente 
sull'etichetta applicata al prodotto 

(Ing. Dino Cinti) (Dino Florian)
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1 

ACHTUNG: WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
FÜR DIE SICHERHEIT VON PERSONEN IST ES WICHTIG DIESE ANWEISUNGEN ZU BEACHTEN 

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

mindestens 3 mm einbauen; Den Trennschalter auf OFF stellen und alle Pufferbatterien trennen, bevor 
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Der Installateur muss alle Informationen zum automatischen, manuellen und Not-Betrieb des Tors liefern und dem 

Halten Sie die Fernbedienungen und/oder alle Steuervorrichtungen von Kindern fern, um unbeabsichtigte 

-

-



DE

2 Symbole

Allgemeine Gefahr.

Gefahr gefährlicher Spannung.

Nützliche Informationen

 

3 Produktbeschreibung

 B70/1DC Steuerung. 

Code Motortyp Beschreibung
Stromversorgung
230 V 115 V

BH30/603/HS

BH30/603/HS/115

BH30/604/HS

BH30/604/HS/115

BH30/803

BH30/803/115

BH30/804

BH30/804/115

BH30/804/R REVERSIBEL- mit Niederspannung für eine 

BH30/804/R/115

  HIGH SPEED MOTOR

  REVERSIBEL MOTOR
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4 Technische Daten

BH30/603/HS
BH30/604/HS

BH30/603/HS/115
BH30/604/HS/115

BH30/803
BH30/804

BH30/803/115
BH30/804/115 BH30/804/R BH30/804/R/115

STROMVERSORGUNG
VERSORGUNG DES BRUSHLESS-MOTORS
ANTRIEBTYP IRREVERSIBEL IRREVERSIBEL IRREVERSIBEL IRREVERSIBEL REVERSIBEL REVERSIBEL
AUFGENOMMENE HÖCHSTLEISTUNG
STARTPUNKTLEISTUNG
MAX. ANZUGSTROMKRAFT
NOMINAL KRAFT MIT 50% BETRIEB 
(-20°C - +50°C)
NOMINAL KRAFT MIT 50% BETRIEB 
(+50°C - +55°C)
NOMINAL KRAFT MIT 100% BETRIEB 
(-20°C - +50°C)
NOMINAL KRAFT MIT 35% BETRIEB 
(+50°C - +55°C)
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
NENNGESCHWINDIGKEIT
HÖCHSTGEWICHT TORFLÜGEL
MAXIMALE LÄNGE TORFLÜGEL
MAX.  TORFLÜGEL REIBUNG ZU BEGINN (*)
BETRIEBSZYKLEN (innen geprüft) (**)
BENUTZUNG INTENSIVE INTENSIVE INTENSIVE INTENSIVE INTENSIVE INTENSIVE
SCHUTZGRAD
BETRIEBSTEMPERATUR

- - - - - -
SCHALLDRUCK WÄHREND DER 
VERWENDUNG
MAXIMAL ZULÄSSIGE HÖHE
AUSGANG GETRIEBE
STEUERUNG
BEI DER MECHANISCHEN ENTRIEGELUNG 
ANZUWENDENDE KRAFT

4.1 Produktetikett (Beispiel)

               
                   

        

MADE IN ITALY

AUTOMAZIONE PER ANTE SCORREVOLI

ROGER TECHNOLOGY S.R.L.
Via S. Botticelli 8 - 31021
Bonisiolo di Mogliano
Veneto (TV) - ITALIA

P.CODE: BH30/603/HS
V ~230
W   140
N 150
S3 35%
IP 44

LOTTO/BC TL40
IN 0001
PM OCT 2018

+55°C
-20° C
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5 Art der Installation
3

3x1.5/230 V
2x1-TX 4x1-RX

RG582x1.5

4x1-RX

2x1-TX
3x1

37 1 2 64 7 52

BESCHREIBUNG EMPFOHLENE KABEL

1 Stromversorgung mm2

2
2

2

3
2

2

4
2

5

2

2

6 Zahnstange /
7 Bügel für Endschalter /

6 Aussenmasse

165,8

83

315

32
9
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7 Vorbereitungskontrollen und verlegung der Grundplatte
KONTROLLEN VOR DER INSTALLATION
• 

• 

• 

• 
• 

• 

MONTAGE DER GRUNDPLATTE
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Abb. 1 Abb. 2

B

B

A

A

14

75
-7
7

14
5

25

8 Installation des Antriebs
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Abb. 1 Abb. 2

A
B

C

D

E
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9 Befestigung der Zahnstange
HINWEIS

• Den Getriebemotor freigeben (siehe Bedienungsanleitung
• 
• 

• 

• 
• 

1-
2 

m
m

10 Befestigung des mechanischen Endschalters mit Mikroschalter oder magnetisch

• 

• R = RECHTS; L = LINKS
• 

ACHTUNG

• 

• 

MECHANISCHEN ENDSCHALTERS MIT MIKROSCHALTER

MAGNETISCHE ENDSCHALTER 

10
 m

m

~40÷80

Abb. 1

Abb. 2
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11 Elektrische Anschlüsse

 (gelb/

B70/1DC 

+S
C 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CO
M

FT
2

FT
1

CO
S2

CO
S1

CO
M

ST

+L
AM CO

M

CO
M ANT

COR

+2
4V PE
D PP CH AP OR
O

CO
M

LN
A

LN
B

ENC

PO
W

ER
IN

MOTOR

Y XZ

F2

F3

F1

PROG TEST

+
-FC SB

M

L
N

3x2,5 mm²

230 Vac
115 Vac

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

A

CAVO MOTORE
MOTOR CABLE
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12 Magnetische Endschalter Anschlüß

 

FCA (OPEN COLLECTOR)

FCC (OPEN COLLECTOR)

COM
FCC
FCA
24V AC/DC

COM

ROSSO / RED

BLU / BLUE

NERO / BLACK

MARRONE / BROWN

24V AC/DC

13 Inbetriebnahme

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

14 Regelmäßiger Wartungsplan

BEDIENUNGSANLEITUNG

• 

• 
• Die Gleitführungen der Rollen, die Zahnstange und das Ritzel des Getriebemotors reinigen und die Zahnstange und das Ritzel des Getriebemotors 

• 

BEDIENUNGSANLEITUNG

• 
• 
• 

15 Zusätzliche Informationen und Kontakte

KUNDENDIENST ROGER TECHNOLOGY: 
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EINBAUERKLÄRUNG
(Richtlinie 2006/42/CE - Anh. II B)

Person, die berechtig ist, die technischen Unterlagen 
zu erstellen 

Bonisiolo - Mogliano Veneto 

(Ing. Dino Cinti)

Gesetzlicher Vertreter des Unternehmens

(Dino Florian)
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1 Consignes générales de sécurité

ATTENTION : INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
IL EST IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES D’OBSERVER CES INSTRUCTIONS. 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

La non observation des informations contenues dans ce manuel peut causer des accidents à des personnes 

ROGER TECHNOLOGY décline toute responsabilité dérivant d’une utilisation impropre ou différente de celle 

de revanches de sécurité et à la protection ou séparation de toutes les zones d’écrasement, de cisaillement, de 

ROGER TECHNOLOGY n’est pas responsable du non-respect de la bonne technique de fabrication des châssis à 

Les dispositifs de sécurité sont utilisés pour protéger d’éventuelles zones d’écrasement, de cisaillement, de 
convoyage et de danger en général de la porte motorisée ou du portail motorisé ;  il est recommandé à l’installateur 

S’il est nécessaire sur la base de l’analyse des risques, installer des bords sensibles déformables sur la partie 

valeurs de la vitesse et du couple qui permettent à la porte motorisée de rentrer dans les limites établies par les 

ROGER TECHNOLOGY décline toute responsabilité au cas où seraient installés des composants incompatibles 

ou l’utilisation alternative d’un bord déformable en caoutchouc, la vitesse de fermeture de l’embrasure et en général 

En cas d’utiliser la fonction « homme présent », écarter de l’automatisme les personnes qui se trouvent dans le 
rayon d’action des parties en mouvement ; les commandes directes doivent être installées à une hauteur minimale 

Prévoir sur le réseau d’alimentation un interrupteur ou un dispositif de coupure omnipolaire avec distance 
d’ouverture des contacts égale ou supérieure à 3 mm ; placer le sectionneur sur OFF et débrancher les éventuelles 
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La manipulation des parties électroniques doit être effectuée en se servant de bracelets conducteurs antistatiques 

Pour l’éventuelle réparation ou remplacement des produits, seules des pièces de rechange originales devront être 

L’installateur doit fournir les informations relatives au fonctionnement automatique, manuel et d’urgence de la 

La porte ou le portail motorisés peuvent être utilisés par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant 

à condition qu’ils soient sous surveillance ou qu’ils aient reçu les instructions concernant l’utilisation en sécurité de 

Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu’il jouent ou restent dans le rayon d’action de la porte ou du portail 

Tenir hors de la portée des enfants les radiocommandes et/ou tout autre dispositif de commande pour éviter que 

En cas de panne ou de dysfonctionnement du produit, désactiver l’interrupteur d’alimentation en s’abstenant de 
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2 Symboles

Danger général.

Danger par tension dangereuse.
Il signale des opérations ou des situations où le personnel chargé doit faire beaucoup d'attention à des 

Danger par surfaces chaudes.
Il signale le danger à cause de la présence de zones chauffées ou, en tout cas, qui présentent des 

Informations utiles

Consultation des instructions d'installation et d'utilisation
Il signale l'obligation de consulter le manuel ou le document d'origine, qui doit être accessible pour des 

 

3 Description produit

ROGER TECHNOLOGY décline toute responsabilité dérivant d’une utilisation impropre ou différente de celle pour laquelle l’installation est 

Code Type
Moteur Description

Alimentation
230 V 115 V

BH30/603/HS
Motoréducteur électromécanique HIGH SPEED BRUSHLESS, à basse tension, à utiliser super 

BH30/603/HS/115
Motoréducteur électromécanique HIGH SPEED BRUSHLESS, à basse tension, à utiliser super 

BH30/604/HS
Motoréducteur électromécanique HIGH SPEED BRUSHLESS, à basse tension, à utiliser super 

BH30/604/HS/115
Motoréducteur électromécanique HIGH SPEED BRUSHLESS, à basse tension, à utiliser super 

BH30/803 Motoréducteur électromécanique BRUSHLESS, à basse tension, à utiliser super intensif, avec 

BH30/803/115

BH30/804 Motoréducteur électromécanique BRUSHLESS, à basse tension, à utiliser super intensif, avec 

BH30/804/115

BH30/804/R Motoréducteur électromécanique BRUSHLESS - RÉVERSIBLE, à basse tension, à utiliser super 

BH30/804/R/115

LEGÉ

  MOTEUR HIGH SPEED

  MOTEUR RÉVERSIBLE
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4 Donnees Techniques
BH30/603/HS
BH30/604/HS

BH30/603/HS/115
BH30/604/HS/115

BH30/803
BH30/804

BH30/803/115
BH30/804/115 BH30/804/R BH30/804/R/115

ALIMENTATION DE RÉSEAU
ALIMENTATION MOTEUR BRUSHLESS
TYPE VÉRIN IRRÉVERSIBLE IRRÉVERSIBLE IRRÉVERSIBLE IRRÉVERSIBLE RÉVERSIBLE RÉVERSIBLE
PUISSANCE MAX ABSORBÉE
PUISSANCE DE DÉMARRAGEG
FORCE MAXIMALE DE DÉMARRAGEG
FORCE NOMINALE AVEC SERVICE 50% 
(-20°C - +50°C)
FORCE NOMINALE AVEC SERVICE 50% 
(+50°C - +55°C)
FORCE NOMINALE AVEC SERVICE 100% 
(-20°C - +50°C)
FORCE NOMINALE AVEC SERVICE 35% 
(+50°C - +55°C)
VITESSE MAXIMALE
VITESSE NOMINALE
POIDS MAXIMAL VANTAIL CONSENTI
LONGUEUR MAXIMALE VANTAIL CONSENTI
FROTTEMENT MAXIMALE VANTAIL AU 
DÉPART (*)

UTILISATION INTENSIVE INTENSIVE INTENSIVE INTENSIVE INTENSIVE INTENSIVE
DEGRÉ DE PROTECTION 

TEMPERATURE DE SERVICE - - - - - -
PRESSION SONORE PENDANT 
L’UTILISATION
PENTE MAXIMALE ADMISSIBLE 
ENGRANAGE SORTANT
CENTRALE DE COMMANDE
FORCE À APPLIQUER AU DÉVERROUILLAGE 
MÉCANIQUE

4.1 Etiquette du produit (exemple)

Les étiquettes ne doivent pas être enlevées, endommagées, sales ou dissimulées.

               
                   

        

MADE IN ITALY

AUTOMAZIONE PER ANTE SCORREVOLI

ROGER TECHNOLOGY S.R.L.
Via S. Botticelli 8 - 31021
Bonisiolo di Mogliano
Veneto (TV) - ITALIA

P.CODE: BH30/603/HS
V ~230
W   140
N 150
S3 35%
IP 44

LOTTO/BC TL40
IN 0001
PM OCT 2018

+55°C
-20° C
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5 Installation type
3

3x1.5/230 V
2x1-TX 4x1-RX

RG582x1.5

4x1-RX

2x1-TX
3x1

37 1 2 64 7 52

DESCRIPTION CÂBLE CONSEILLÉ
1 2

2
2

2

3
2

2

4
Clignotant 2

5

2

Interface DECODER 
2

6 Crémaillére /
7 /

6 Dimensions

165,8

83

315

32
9



38

FR

38

7 Contrôles préliminaires et pose de la plaque de fondation
VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES AVANT L’INSTALLATION
• 

• 

• 

• 
• 

• 

MISE EN PLACE DE LA PLAQUE DE FONDATION
• 
• 
• 
• Positionner une plateforme de ciment avec la plaque de fond noyée, qui devra être à niveau et propre, en respectant les dimensions indiquées dans 

• 
• 

Fig. 1 Fig. 2

B

B

A

A

14

75
-7
7

14
5

25

8 Installation de actionneur
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Fig. 1 Fig. 2

A
B

C

D

E
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9 Fixation de la crémaillère 
REMARQUE

• Débloquer le motoréducteur (voir Guide pour l’utilisateur
• 
• 
• 

• 
• 

1-
2 

m
m

10 Fixation de la butée mécanique avec micro-interrupteur ou magnétique

• Positionner le portail d’abord en position d’ouverture complète puis de fermeture complète 

• R = DROIT ; L = GAUCHE
• 

• 

est variable en fonction du poids du portail, des frottements, de la centrale de commande 

• 

FIN DE COURSE MÉCANIQUE

FIN DE COURSE MAGNÉTIQUE  

10
 m

m

~40÷80

Fig. 2

Fig. 1
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11 Raccordements électriques

Prévoir sur le réseau d’alimentation un interrupteur ou un dispositif de coupure omnipolaire avec distance d’ouverture des contacts 
égale ou supérieure à 3 mm ; placer le sectionneur sur OFF et débrancher les éventuelles batteries tampon avant de réaliser toute 

Les branchements au réseau de distribution électrique et à d’éventuels conducteurs supplémentaires à basse tension, dans le 

+S
C 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CO
M
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M
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+2
4V PE
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M
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A
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B
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Y XZ
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PROG TEST

+
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M

L
N

3x2,5 mm²

230 Vac
115 Vac

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

A

CAVO MOTORE
MOTOR CABLE
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12 

 

FCA (OPEN COLLECTOR)

FCC (OPEN COLLECTOR)

COM
FCC
FCA
24V AC/DC

COM

ROSSO / RED

BLU / BLUE

NERO / BLACK

MARRONE / BROWN

24V AC/DC

13 Mise en marche

• 
• 

dessin et la photo de l’installation, l’analyse des risques et les solutions adoptées, la déclaration de conformité du fabricant de tous les 

• 

• 
• 
• 
• 

14 Plan d’entretien ordinaire

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

15 Informations complémentaires et contacts

SERVICE CLIENTS ROGER TECHNOLOGY: 



DÉCLARATION D’INCORPORATION
(Directive 2006/42/CE - All. II B)

ROGER TECHNOLOGY - Via Botticelli 8, 31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)

Description de l’appareil :  

Modèle de la centrale intégrée : 

Code produit
produit

Voir le champ IN sur l’étiquette appliquée au produit

• 
• 

;
• 
• 
• 
• 

Déclare s’engager à transmettre, en réponse à une demande convenablement motivée des autorités nationales, des informations pertinentes sur la quasi-

Lieu et date de la déclaration Personne autorisée à constituer la documentation 
technique 

Bonisiolo di Mogliano Veneto le Responsable de recherche et 
développement

(Ing. Dino Cinti)

Représentant légal de la société

(Dino Florian)
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1 Advertencias generales
¡ATENCIÓN! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ES IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS RESPETAR ESTAS INSTRUCCIONES 
CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

El incumplimiento de las indicaciones contenidas en este manual puede ocasionar lesiones personales o 

ROGER TECHNOLOGY declina cualquier responsabilidad que deriva de un uso inoportuno o distinto al que se 

seguridad y a la protección o delimitación de todas las zonas sujetas a aplastamientos, cizallamientos, arrastre o 

ROGER TECHNOLOGY no asume ninguna responsabilidad por el incumplimiento de las buenas prácticas en la 

Los dispositivos de seguridad deben proteger las posibles zonas de aplastamiento, cizallamiento, arrastre y 
peligros en general, de la puerta o cancela motorizadas;  el instalador debe controlar y asegurarse que las hojas 

dispositivos de seguridad (plataformas sensibles, barreras inmateriales, funcionamiento con hombre presente, 

El instalador debe medir las fuerzas de impacto y seleccionar en la central de mando los valores de velocidad y 

ROGER TECHNOLOGY no asume ninguna responsabilizad en caso de instalar componentes incompatibles que 

el uso alternativo de un borde deformable de goma, la velocidad de cierre de la barrera y en general, todas las 

lo debe colocar en una posición que garantice el control y el funcionamiento del automatismo y que tanto el tipo 

Si se utiliza la función de hombre presente, alejar del automatismo las personas que se encuentren en el radio de 

Montar un interruptor o seccionador omnipolar en la red de alimentación eléctrica con distancia de apertura 
de los contactos igual o superior a 3 mm; colocar el seccionador en la posición de OFF y desconectar las 

protección de sobrecorriente adecuados, de conformidad con las prácticas de la buena técnica y las normativas 
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El instalador debe facilitar toda la información relacionada con el funcionamiento automático, manual y de 

La puerta o cancela motorizadas pueden ser utilizadas por niños mayores de 8 años y por personas con una 

vigilados o que hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los posibles 

Los niños tienen que estar vigilados para cerciorarse de que no jueguen con el aparato ni se detengan en el radio 

Mantener fuera del alcance de los niños los radiocontroles y/o cualquier otro dispositivo de mando, para impedir 

Controle con frecuencia la instalación y la eventual presencia de desequilibrios mecánicos y marcas de desgaste, 

En caso de fallo o funcionamiento incorrecto del producto, apagar el interruptor de alimentación, evitando cualquier 
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2 Símbolos

Peligro genérico

Peligro tensión peligrosa.
Señala operaciones o situaciones donde el personal encargado debe prestar mucha atención a las 

Información útil.

Consulta instrucciones de instalación y de uso.
Señala que se debe consultar obligatoriamente el manual o el documento original, el cual debe estar al 

 

3 Descripción del producto

ROGER TECHNOLOGY declina cualquier responsabilidad que deriva de un uso inoportuno o distinto al que se ha destinado e indicado en 

Codigo Tipo 
motor Descripción ALIMENTACIÓN

230 V 115 V

BH30/603/HS
Motorreductor electromecànico HIGH SPEED BRUSHLESS, baja tensión, utilizar superintensivo, con 

BH30/603/HS/115
Motorreductor electromecànico HIGH SPEED BRUSHLESS, baja tensión, utilizar superintensivo, con 

BH30/604/HS
Motorreductor electromecànico HIGH SPEED BRUSHLESS, baja tensión, utilizar superintensivo, con 

BH30/604/HS/115
Motorreductor electromecànico HIGH SPEED BRUSHLESS, baja tensión, utilizar superintensivo, con 

BH30/803 Motorreductor electromecànico BRUSHLESS, baja tensión, utilizar superintensivo, con encoder 

BH30/803/115

BH30/804 Motorreductor electromecànico BRUSHLESS, baja tensión, utilizar superintensivo, con encoder 

BH30/804/115

BH30/804/R Motorreductor electromecànico BRUSHLESS - REVERSIBLE, baja tensión, utilizar superintensivo, 

BH30/804/R/115

  MOTOR HIGH SPEED

  MOTOR REVERSIBLE
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4 Datos tecnicos

BH30/603/HS
BH30/604/HS

BH30/603/HS/115
BH30/604/HS/115

BH30/803
BH30/804

BH30/803/115
BH30/804/115 BH30/804/R BH30/804/R/115

ALIMENTACIÓN DE RED
ALIMENTACIÓN MOTOR BRUSHLESS 
TIPO ACTUADOR IRREVERSIBLE IRREVERSIBLE IRREVERSIBLE IRREVERSIBLE REVERSIBLE REVERSIBLE
POTENCIA MÁXIMA ABSORBIDA
POTENCIA DE EMPUJE
FUERZA DE EMPUJE MÁXIMO
FUERZA DE EMPUJE NOMINAL SERVICIO 50% 
(-20°C - +50°C)
FUERZA DE EMPUJE NOMINAL SERVICIO 50% 
(+50°C - +55°C)
FUERZA DE EMPUJE NOMINAL SERVICIO 100% 
(-20°C - +50°C)
FUERZA DE EMPUJE NOMINAL SERVICIO 35% 
(+50°C - +55°C)
VELOCIDAD MÁXIMA 
VELOCIDAD NOMINAL
PESO MÁXIMO DE LA HOJA
LONGITUD MÁXIMA DE LA HOJA
FRICCIÓN MÁXIMA DE LA HOJA AL 
EMPEZAR (*)
CICLOS DE MANIOBRA 
(comprobado internamente) (**)
EMPLEO INTENSIVO INTENSIVO INTENSIVO INTENSIVO INTENSIVO INTENSIVO
GRADO DE PROTECCIÓN
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

- - - - - -
PRESIÓN SONORA DURANTE EL USO
ENDIENTE MÁXIMA ADMISIONADA
ENGRANAJE EN SALIDA
CENTRAL DE MANDO
FUERZA PARA APLICAR EN EL DESBLOQUEO 
MECÁNICO

4.1 Etiqueta del producto (ejemplo)

Las etiquetas no se deben quitar, dañar, ensuciar ni ocultar.

               
                   

        

MADE IN ITALY

AUTOMAZIONE PER ANTE SCORREVOLI

ROGER TECHNOLOGY S.R.L.
Via S. Botticelli 8 - 31021
Bonisiolo di Mogliano
Veneto (TV) - ITALIA

P.CODE: BH30/603/HS
V ~230
W   140
N 150
S3 35%
IP 44

LOTTO/BC TL40
IN 0001
PM OCT 2018

+55°C
-20° C
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5 Instalación básica
3

3x1.5/230 V
2x1-TX 4x1-RX

RG582x1.5

4x1-RX

2x1-TX
3x1

37 1 2 64 7 52

DESCRIPCIÓN CÂBLE CONSEILLÉ
1 2

2
2

2

3
2

2

4
Luz intermitente 2

5

2

DECODER 
2

6 Cremallera /
7 /

6 Dimensiones

165,8

83

315

32
9
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7 Controles previos y colocación de la losa de cimentación
COMPROBACIONES PREVIAS ANTES DE LA INSTALACIÓN
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

APLICACIÓN DE LA PLACA DE CIMENTACIÓN
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Fig. 1 Fig. 2

B

B

A

A

14

75
-7
7

14
5

25

8 Instalación del actuador
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Fig. 1 Fig. 2

A
B

C

D

E
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9 Fijación de la cremallera
NOTA

• Desbloquee el motorreductor (véase Guía del usuario
• 
• 
• 

• 
• 

1-
2 

m
m

10 
• Coloque la cancela primero en posición de apertura completa y luego en posición de cierre 

• 
• 

• 

parada es variable en función del peso de la cancela, de los roces, de la central de mando 

• Evite que la cancela choque contra los topes mecánicos al abrirse 

FINAL DE CARRERA MECÁNICO CON MICROINTERRUPTOR

FIN DE CARRERA MAGNÉTICO 

10
 m

m

Fig. 2

Fig. 1

~40÷80
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11 Conexiones eléctricas

Montar un interruptor o seccionador omnipolar en la red de alimentación eléctrica con distancia de apertura de los contactos igual 

 

Si la tensión medida no responde a los datos indicados anteriormente o es inestable, es posible que el automatismo NO trabaje 
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230 Vac
115 Vac
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POWER SUPPLY

A

CAVO MOTORE
MOTOR CABLE



ES

12 
OPEN COLLECTOR

 

FCA (OPEN COLLECTOR)

FCC (OPEN COLLECTOR)

COM
FCC
FCA
24V AC/DC

COM

ROSSO / RED

BLU / BLUE

NERO / BLACK

MARRONE / BROWN

24V AC/DC

13 Puesta en funcionamiento

• Compruebe el funcionamiento del dispositivo de desbloqueo manual
• 

del fabricante para todos los dispositivos conectados, el manual de instrucciones de cada dispositivo y/o accesorio y el plan de 

• Fijar en la cancela o en la puerta motorizada una placa con los datos del automatismo, el nombre del responsable de la puesta en 

• 
• 
• 

• 

14 Plan de mantenimiento ordinario

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

15 Información adicional y contactos

SERVICIO AL CLIENTE ROGER TECHNOLOGY: 



DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN
(Directiva 2006/42/CE - An. II B)

ROGER TECHNOLOGY - Via Botticelli 8, 31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)

Descripción del equipamiento: 
Modelo de la central integrada: 

Codigo de producto

Declara que se compromete a enviar, como respuesta a una solicitud adecuadamente motivada de las autoridades nacionales, información pertinente 

Persona autorizada para constituir la documentación 
técnica 

Bonisiolo di Mogliano Veneto Responsable de Investigación y 
Desarrollo

(Ing. Dino Cinti)

Representante legal de la empresa

(Dino Florian)



PT

1 Advertências gerais

ATENÇÃO: INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
É IMPORTANTE PARA A SEGURANÇA DAS PESSOAS SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES 

CONSERVAR ESSAS INSTRUÇÕES

O não cumprimento das informações contidas neste manual pode resultar em ferimentos pessoais ou danos 

ROGER TECHNOLOGY declina qualquer responsabilidade derivada de um uso impróprio ou diferente daquele 

de segurança e à proteção ou segregação de todas as zonas de esmagamento, cisalhamento, arrastamento e de 

Os dispositivos de segurança devem proteger quaisquer zonas de esmagamento, cisalhamento, arrastamento e de 

O instalador deve realizar a medição das forças de impacto e selecionar na unidade de controlo os valores da 

alternativo de uma borda de borracha deformável, a velocidade de fechamento da abertura e, em geral, todas as 

ser colocado numa posição que garanta o controlo e o funcionamento do automatismo e que o tipo de comando 

No caso de utilização da função com homem presente, afaste do automatismo as pessoas que possam estar 

Preveja na rede de alimentação um interruptor ou um seccionador unipolar com distância de abertura dos 
contactos igual ou superior a 3 mm; coloque o seccionador na posição OFF, e desconecte as eventuais 

Quando requerido, ligar o automatismo a um apropriado sistema de colocação a terra realizado em conformidade 



PT

O instalador deve fornecer todas as informações relativas ao funcionamento automático, manual e de emergência 

conhecimento necessário, desde que sob supervisão ou depois que as mesmas tenham recebido instruções 

Manter fora do alcance das crianças os controlos remotos e/ou qualquer outro dispositivo de controlo, para evitar 

Em caso de avaria ou mau funcionamento do produto, desligue o interruptor de alimentação, não tente reparar 

-



PT

2 Simbologia

Perigo genérico.

Perigo de tensão perigosa.
Indica operações ou situações em que o pessoal responsável deve prestar muita atenção a tensões 

Perigo de superfícies quentes.
Indica o perigo devido à presença de áreas aquecidas ou, de outra forma, apresentando partes com 

Informações úteis

Consulta Instruções de instalação e uso.

 

3 Descrição do produto

ROGER TECHNOLOGY declina qualquer responsabilidade derivada de um uso impróprio ou diferente daquele para o qual é destinado e 

Código Tipo de 
motor Descrição

ALIMENTAÇÃO

230 V 115 V

BH30/603/HS

BH30/603/HS/115

BH30/604/HS

BH30/604/HS/115

BH30/803

BH30/803/115

BH30/804

BH30/804/115

BH30/804/R Motorredutor electromecânico BRUSHLESS - REVERSÍVEL

BH30/804/R/115

  MOTOR HIGH SPEED

  MOTOR REVERSÍVEL
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4 Características técnicas

BH30/603/HS
BH30/604/HS

BH30/603/HS/115
BH30/604/HS/115

BH30/803
BH30/804

BH30/803/115
BH30/804/115 BH30/804/R BH30/804/R/115

ALIMENTAÇÃO DE REDE
ALIMENTAÇÃO DO MOTOR BRUSHLESS
TIPO ACTUADOR IRREVERSÍVEL IRREVERSÍVEL IRREVERSÍVEL IRREVERSÍVEL REVERSÍVEL REVERSÍVEL
CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ARRANQUE
FORÇA MÁXIMA DE ARRANQUE
FORÇA NOMINAL FUNCIONAMENTO 50% 
(-20°C - +50°C)
FORÇA NOMINAL FUNCIONAMENTO 50% 
(+50°C - +55°C)
FORÇA NOMINAL FUNCIONAMENTO 100% 
(-20°C - +50°C)
FORÇA NOMINAL FUNCIONAMENTO 35%
(+50°C - +55°C)
VELOCIDADE MÁX
VELOCIDADE NOMINAL
PESO MÁXIMO DA PORTINHOLA
COMPRIMENTO MÁXIMO DA PORTINHOLA
FRICÇÃO MÁXIMO DA PORTA NA 
PARTIDA (*)
CICLOS DE MANOBRA

USO INTENSIVO INTENSIVO INTENSIVO INTENSIVO INTENSIVO INTENSIVO
GRAU DE PROTEÇÃO

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO - - - - - -
PRESSÃO SONORA DURANTE O USO
MASTRE ADMISSÃO MÁXIMA
ENGRENAGEM EM SAÍDA
CENTRAL DE MANDO
FORÇA A APLICAR AO DESBLOQUEIO 
MECÂNICO

4.1 Rótulo do produto (exemplo)

               
                   

        

MADE IN ITALY

AUTOMAZIONE PER ANTE SCORREVOLI

ROGER TECHNOLOGY S.R.L.
Via S. Botticelli 8 - 31021
Bonisiolo di Mogliano
Veneto (TV) - ITALIA

P.CODE: BH30/603/HS
V ~230
W   140
N 150
S3 35%
IP 44

LOTTO/BC TL40
IN 0001
PM OCT 2018

+55°C
-20° C
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5 Instalação tipo

3

3x1.5/230 V
2x1-TX 4x1-RX

RG582x1.5

4x1-RX

2x1-TX
3x1

37 1 2 64 7 52

DESCRIÇÃO CABO RECOMENDADO
1 2

2
2

2

3
2

2

4
Lampejante 2

5

2

Interface de controlo
2

6 Cremalheira /
7 /

6 Dimensões

165,8

83

315

32
9



PT

7 Controlos preliminares e instalação da chapa de fundação
VERIFICAÇÕES PRELIMINARES ANTES DA INSTALAÇÃO
• 
• 

• 

• 
• 

• 

INSTALAÇÃO DA CHAPA DE FUNDAÇÃO
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Fig. 1 Fig. 2

B

B

A

A

14

75
-7
7

14
5

25

8 Instalação accionador
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Fig. 1 Fig. 2

A
B

C

D

E
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9 Fixação de cremalheira
OBSERVAÇÃO

• 
• 
• 
• 

• 
• 

1-
2 

m
m

10 
• 

• 
• 

• 

é variável em função do peso do portão, aos atritos, à unidade de controlo e às condições 

• 

FIM DE CURSO MECÂNICO COM A MICRO-SWITCH

FIM DE CURSO MAGNÉTICO 

10
 m

m

~40÷80

Fig. 2

Fig. 1
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11 Ligações eléctricas

Preveja na rede de alimentação um interruptor ou um seccionador unipolar com distância de abertura dos contactos igual ou 
superior a 3 mm; coloque o seccionador na posição OFF, e desconecte as eventuais baterias tampão, antes de realizar qualquer 

Quando requerido, ligar o automatismo a um apropriado sistema de colocação a terra realizado em conformidade com as normas de 

Controle com um testador a tensão em Volts na ligação da alimentação primária 
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12 
OPEN COLLECTOR.

 

FCA (OPEN COLLECTOR)

FCC (OPEN COLLECTOR)

COM
FCC
FCA
24V AC/DC

COM

ROSSO / RED

BLU / BLUE

NERO / BLACK

MARRONE / BROWN

24V AC/DC

13 Entrada em funcionamento

• 
• 
• 

desenho e foto do sistema, a análise de risco e as soluções adotadas, a declaração de conformidade do fabricante de todos os 

• 

• 
• 
• 
• 

14 Plano de manutenção de rotina

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

15 Informações adicionais e contatos

SERVIÇO AOS CLIENTES ROGER TECHNOLOGY: 



DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO
(Diretiva 2006/42/CE - Anexo II B)

ROGER TECHNOLOGY - Via Botticelli 8, 31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)

Descrição do aparelho:   

Modelo da unidade de controlo integrada: 

Código do 
produto

Veja o campo P.CODE no rótulo aplicado ao produto

Veja o campo IN no rótulo aplicado ao produto

• 
• 
• 
• 
• 

Declara que se comprometerá a transmitir informações relevantes sobre a quase-máquina em resposta a um pedido devidamente fundamentado das 

Local e data da declaração Pessoa autorizada a compilar a documentação 
técnica 

Bonisiolo di Mogliano Veneto em Responsável de Pesquisa e 
Desenvolvimento

(Ing. Dino Cinti)

Representante legal da empresa

(Dino Florian)





ROGER TECHNOLOGY




