
JET XL

CZ  Elektromechanický servomotor pro automatizaci otočných bran
Návod na obsluhu s instrukcemi a výstrahami

Vyrobeno v Itálii
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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY
1.1 – Bezpečnostní výstrahy

POZOR!
Tento návod obsahuje důležité instrukce a výstrahy pro
bezpečnost osob.  Nesprávná instalace může mít za následek
vážná zranění.
Před započetím práce si tento manuál důkladně prostudujte. Pokud
si nejste jisti se správným provedením instalace, kontaktujte
servisní oddělení společnosti King-Gates.

POZOR!
Podle nejnovější evropské legislativy musí provedení
automatických dveří a bran odpovídat nařízení 98/37/CE (strojní
zařízení) a zejména předpisům EN 12445; EN 12543; EN 12635 a
EN 13214-1. Podle těchto norem smí být takováto zařízení
instalována, připojena, kontrolována a udržována výhradně
kvalifikovanými techniky s patřičnou kompetencí.

POZOR!
Tento návod si uschovejte pro příští možné použití.  Zejména
při údržbě nebo při likvidaci zařízení po skončení jeho
životnosti.

1.2 –Výstrahy pro instalaci výrobku
• Před instalací se ujistěte, že je výrobek vhodný pro automatizaci
brány nebo dveří (viz kapitolu 3 a „Technické parametry výrobku”).
Pokud výrobek nevyhovuje, INSTALACI NEPROVÁDĚJTE.
• Do okruhu napájení instalujte zařízení pro bezpečné odpojení
s mezerou mezi kontakty v rozepnutém stavu, která umožňuje
bezpečné odpojení kategorie III.
• Veškeré instalační a údržbové práce musí být prováděny při
vypnutém napájení systému. Pokud zařízení pro odpojení není
viditelné z místa, kde je systém instalován, umístěte před
prováděním údržby u vypínače bezpečnostní výstražnou tabulku
s textem: „POZOR! NA ZAŘÍZENÍ SE PROVÁDÍ ÚDRŽBA“.
• Během instalace zacházejte se zařízením s nejvyšší možnou
opatrností. Vyhněte se jeho mechanickému poškození a kontaktu
s kapalinami všeho druhu. Zařízení neumísťujte v blízkosti zdrojů
horka a nevystavujte je otevřenému ohni. Takovéto zacházení
může mít za následek poškození, chybnou funkci nebo
nebezpečné stavy. Pokud takováto situace nastane, přerušte
ihned instalaci a kontaktujte zástupce společnosti King-Gates.
• Na zařízení neprovádějte žádné úpravy. Nedovolenou
manipulací může dojít k chybné funkci zařízení. Výrobce nenese
žádnou zodpovědnost za poškození způsobené v souvislosti
s neautorizovanými úpravami výrobku.
• Pokud jsou vrata nebo brána, která má být automatizována
vybavena dveřmi pro chodce, je nutné instalovat systém, který
zabrání ovládání motoru, pokud jsou tyto dveře otevřeny.
• Ujistěte se, že při plném otevření brány nemůže dojít k jejímu
mechanickému zablokování. Jinak je nutné udělat vhodné
opatření, aby k zablokování nemohlo dojít.
• Ovládací tlačítko na stěně musí být umístěno tak, aby z této
pozice byl systém pro otevírání dobře viditelný a osoba ovládající
zařízení nesmí při tom být v dosahu pohyblivých částí zařízení.
Minimální výška umístění tlačítka je 1,5m nad terénem a tlačítko
musí být přístupné pouze povolaným osobám.
• Obalový materiál výrobku musí být zneškodněn podle platných
environmentálních předpisů v daném regionu.

1.3 -Varování
• Výrobek nesmí být používán osobami (včetně dětí), které mají
snížené fyzické nebo mentální schopnosti nebo osobami, které
nemají potřebné zkušenosti či znalosti pro takovouto činnost, pokud
nejsou pod dohledem jiné osoby, která nese odpovědnost za jejich
bezpečnost.
• Děti, které se pohybují v blízkosti zařízení, musí být pod trvalým
dohledem, aby nemohlo dojít k úrazu.
• Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládáním zařízení. Dálkové
ovladače systému držte mimo jejich dosah.
• Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze hadřík navlhčený
ve vodě bez použití čistidel nebo rozpouštědel.
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2. Popis výrobku
 Tento výrobek je navržen pro automatizované křídlové brány
nebo vrata pro domácí nebo průmyslové účely.

POZOR!
Jakékoli jiné použití, než je zde popsáno nebo použití za jiných
okolních podmínek, není dovoleno.
Výrobek je elektromechanický servomotor pro napájení 24VDC
nebo 230VAC (podle modelu) se šroubovým převodem.
Tento servomotor je napájen externí řídicí jednotkou, ke které je
připojen.
V případě výpadku sítě je možné s křídly brány po mechanickém
odemknutí pohybovat ručně.

Na obr. 1 jsou veškeré komponenty v balení (podle zvoleného modelu):
[a] - elektromechanický servomotor
[b] - přední příchytka a podložka (pro upevnění servomotoru ke křídlu
brány)
[c]- zadní příchytka a podložka (pro upevnění servomotoru ke stěně)
[d] - kovové díly (šrouby, podložky, atd.)
[e] - klíče pro mechanické odemknutí servomotoru

a
b

c

d e

3. Instalace
Pozor! – zařízení JET XL musí být instalováno kvalifikovaným

technikem podle platných bezpečnostních předpisů a v souladu
s tímto návodem.

3.1 - Kontrola před instalací
Před provedením instalace se vždy ujistěte, že dodané zařízení
není nějak poškozeno a že je model tohoto zařízení vhodný pro
dané prostředí a za daných podmínek.

3.2 - Posouzení vhodnosti brány
vzhledem k místu plánované
instalace
• Ujistěte se, že je struktura brány vhodná pro daný systém a
vyhovuje platným normám. Pro tuto kontrolu je vhodné použít
údaje uvedené na štítku brány.
• Ručním otevřením a zavřením brány se ujistěte, že během
těchto pohybů nedochází k  nadměrnému tření a že síla potřebná
pro pohyb brány je po celou dráhu pohybu stejná.

• Ujistěte se, že je brána správně vyvážena: V každé poloze, pokud
s ní nepohybujeme (při ručním ovládání), se musí sama zastavit.
• Ujistěte se, že je kolem servomotoru dostatečný prostor pro
snadné mechanické odemknutí křídel brány.
• Ujistěte se, že je podklad pro instalaci různých zařízení
dostatečně pevný a stabilní.
• Ujistěte se, že je v místě pro instalaci dostatek pracovního
prostoru.

 Pohyb brány a jeho síla při otevírání, kterou motor vyvíjí je
závislá na pozici instalace jeho zadní příchytky. Proto před
instalací proveďte kontrolu podle diagramu č. 1. Vypočtěte
maximální úhel otevření křídla brány a sílu motoru potřebnou pro
daný systém.

DŮLEŽITÉ – Servomotor smí být použit pouze pro automatizaci
manuálních bran s dostatečně pevnou a robustní mechanickou strukturou.
Servomotor nemůže vykompenzovat nedostatky způsobené chybnou
instalací nebo nedostatečnou údržbou zařízení brány.

117 1030
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Diagram č.1
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3.3 - Rozsah použití
Před instalací výrobku zkontrolujte rozměry a váhu křídla brány
(musí odpovídat diagramu č. 2).
kg - Maximální váha křídla brány
m - Maximální délka křídla brány

POZOR!
- Křídla o délce větší než 5 metrů nemají mít pevnou výplň.
- Pro brány o délce nad 4m by měl být použit solenoid.
- Pro brány o délce nad 5m musí být použity mechanické
dorazy v zemi.

Diagram č. 2 – Rozsah použití

800
700
600
500
400
300
200
100

 0        1000       2000      3000       4000       5000      6000      7000
m
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3.4 -Příprava instalace
 Na obr. 1 je příklad instalace s použití komponentů King-Gates.
Tyto komponenty jsou rozmístěny standartním způsobem.
 S ohledem na obr. 1 stanovte přibližnou pozici instalace každého
komponentu systému a umístění kabeláže.

6

Komponenty vhodné pro celý systém:
1 - Elektrické servomotory
2 - Pár fotobuněk
3 - Dvojice mechanických dorazů (pro pozici otevřeno)
4 - Sloupky fotobuněk
5 - Výstražná lampa se zabudovanou anténou
6 - Klíčem ovládaný přepínač nebo digitální klávesnice
7 - Vertikální elektromagnetická západka
8 - Řídicí jednotka

8 6

2 1 1 2
7

4 3 3 4

3.5 - Instalace upevňovacích
příchytek servomotoru
3.5.1 – Instalace zadních příchytek
servomotoru
Podle diagramu č.1 určete polohu upevňovací podpěry.
Z tohoto diagramu lze odečíst distance A a E a maximální úhel
otevření křídla brány. Důležité - distance A a E musí být
přibližně stejné, aby byl zajištěn lineární pohyb.
Doporučujeme použít hodnoty uvnitř doporučeného rozsahu
instalace. Krajní instalační meze použijte pouze, pokud není možné
použít hodnoty uvnitř rozsahu.

A

C

Obr. 1

01. Změřte hodnotu E a potom veďte vodorovnou přímku touto
hodnotou. Na této přímce zvolte bod. Berte v úvahu vhodný
požadovaný úhel otevření. Spusťte kolmici procházející tímto
bodem, čímž získáte hodnotu A. Před pokračováním instalace se
ujistěte, že hodnota A dovoluje upevnění zadní příchytky.  Jinak
zvolte jinou pozici v diagramu.  Nakonec pro upevnění příchytky
nastavte píst do mezní polohy (viz obr. 2).
Nesprávným umístěním příchytky může dojít k chybné funkci
systému, např.:
- Cyklické pohyby a rázy v určité poloze zdvihu.
- Zvýšení hlučnosti servomotoru.
- Omezení úhlu otevření nebo nedokonalému otevření.

02. Před upevněním ke stěně musí být příchytka přivařena
k podložce (obr. 3).  Příchytku je možné zkrátit na požadovanou
délku a upravit tak distance A a E.

E

Obr. 2

Obr. 3
Poznámka – příchytka dodaná se servomotorem má délku
180 mm.

POZOR! – Před upevněním zadní příchytky se ujistěte, že
bude moci být přední příchytka upevněna na pevný
podklad křídla brány. Přední příchytka bude muset být
zajištěna v jiné výšce než příchytka zadní (obr. 4).
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• Upevněte servomotor na přední příchytku:
01. Upevněte servomotor k příchytce podle obr. 7. Použijte dodané
šrouby a podložky,

Obr. 4
04.Nainstalujte příchytku na vhodném místě. Připevněte ji pomocí
hmoždinek, šroubů a podložek (nejsou součástí dodávky).

3.5.2 – Montáž přední příchytky
01. Pro instalaci přední příchytky ke křídlu brány viz distance D
(obr. 2),
02. Stanovte výšku umístění přední příchytky v souladu s
obr. 4,
03. Upevněte příchytku na pevné části křídla brány.

3.5.3 – Připevnění servomotoru
k upevňovacím příchytkám
• Připevněte servomotor k zadní příchytce:
Poznámka: Pokud není zadní příchytka v dokonalé rovině, je
možné tuto nerovnost vykompenzovat zadní nakláněcí sekcí,
kterou lze vyrovnat nepřesnosti ve všech osách pod úhlem
až +/-5°.

1

3

02. Dotáhněte šrouby,

•JET XL
Nastavte zdvih otevření a zavření servomotoru:
01. Mechanicky servomotor odemkněte dle obr. 8,

1 3
2

2

Obr. 7

4

+ 5°

- 5°
Obr. 5

01. Upevněte servomotor k příchytkám dle obr.  6  pomocí
dodávaných šroubů, podložek a matic.
02. Plně dotáhněte matice a potom je znovu uvolněte přibližně o
1/10 otáčky, aby byla mezi oběma částmi určitá vůle.

Obr. 8

02. Vyšroubujte dva šrouby pod držadlem a sundejte kryt podle
obr. 9.

2

1
2

1

Obr. 9

Obr. 6
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03. Přesuňte ručně křídlo brány, až je viditelný šroub
mechanického dorazu. Uvolněte tento šroub (obr. 10),

Obr. 10

04. Křídlo brány ručně přesuňte do požadované otevřené pozice,

05. Posuňte mechanický doraz k zarážce a dotáhněte šroub
(obr. 11),

Obr. 11

06. Nyní opakujte předchozí postup přesunutím křídla brány do
zcela zavřené pozice a nastavte limitní spínač pro zavření (obr.
12),

1

Obr. 12

07. Sundejte kryt a dotáhněte oba šrouby,

08. Mechanicky zajistěte servomotor.
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4. Elektrické zapojení
POZOR!

– Chybné elektrické zapojení může mít za následek chybný
 provoz nebo úraz. Proto proveďte toto zapojení bez chyb.
– Elektroinstalační práce provádějte při odpojeném napájení.
Připojení servomotoru k řídicí jednotce proveďte následujícím
postupem:
01. Sundejte víčko servomotoru podle obr. 13,

2

1

Obr. 13
02. Uvolněte svorkovnici uvnitř servomotoru a připravte si přívodní
kabel (obr. 14),

03.Připojte přívodní vodiče a ochranný vodič přesně podle
obr. 15,
24V

2

1

Obr. 14

230V

Obr. 15

04. Namontujte víčko servomotoru zpět.
Pro kontrolu zapojení servomotoru a kontrolu směru jeho otáčení,
posunu mezi křídly brány a nastavení limitního spínače, viz návod
k řídicí jednotce systému.
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5. Kontrola systému před spuštěním
 Toto je nejdůležitější krok při uvádění systému do bezpečného
provozu. Postup této kontroly je možno použít i pro pozdější
periodické kontroly zařízení během provozu.
Kontrola celého systému musí být provedena odborníkem
s kvalifikací dle platných předpisů. Tato osoba potom
zodpovídá za provedení požadovaných testů podle rizik, která se
v systému vyskytují. Tato rizika musí být zhodnocena podle platné
legislativy a zejména podle normy EN 12445, která stanovuje
postupy testování a ověřování automatických bran.
Kontrola
Každý komponent systému (např. prvky sensitive edges,
fotobuňky, bezpečnostní prvky bezpečnostní blokace, atd.)
vyžaduje specifický kontrolní úkon. Viz návody pro tyto jednotlivé
komponenty.
Pro kontrolu servomotoru proveďte následující kroky:
01. Zkontrolujte, zda instalace servomotoru odpovídá tomuto
návodu, zejména, zda byla dodržena kapitola č. 1.
02. Mechanicky odemkněte servomotor dle obr. 8.
03. Zkontrolujte, zda je možné ručně pohybovat křídlem brány
(otevřít a zavřít) s použitím síly ne větší než 390N (cca 40 kg).
04. Mechanicky uzamkněte servomotor a připojte elektrické
napájení.
05. Pomocí ovládacích nebo bezpečnostních prvků (klíčem
ovládaný přepínač, tlačítka dálkových ovladačů) proveďte
všechny operace pro kompletní odzkoušení všech funkcí-

otevření, zavření a zastavení brány.
06. Zkontrolujte správnost funkce všech bezpečnostních prvků
(jeden za druhým) - fotobuňky, prvky sensitive edges,
bezpečnostní vypnutí, atd. Brána musí vždy reagovat správně.
07. Zadejte příkaz na zavření a ověřte sílu nárazu křídla brány na
konec mechanického limitního spínače. Pokud je to nutné, snižte
změnou nastavení tento tlak.
08. Pokud je v systému použit omezovač síly nárazu křídla brány,
je třeba provést měření této síly v souladu s normou EN 12445.
Poznámka – servomotor není dodáván se zařízením pro kontrolu
krouticího momentu. Tato regulace je prováděna řídicí jednotkou.
Uvedení do provozu
Uvedení do provozu je možné, až po provedení všech testů
s pozitivním výsledkem. Pro uvedení systému do provozu viz též
návod k obsluze řídicí jednotky systému.

DŮLEŽITÉ – Je zakázáno uvádět zařízení do částečného
nebo provizorního provozu.

6. Údržba zařízení
Pravidelně udržujte zařízení, aby bylo stále v bezpečném stavu a
zachovalo si dlouhou životnost.
Údržba musí být prováděna především s ohledem na bezpečnost
zařízení. Přitom je nezbytné respektovat uvedené bezpečnostní
instrukce a související platné legislativní předpisy a normy.
Cyklus pravidelné údržby servomotoru by měl být nejméně 6
měsíců.
Údržbové práce:
01. Odpojte přívod elektrické energie.
02. Zkontrolujte stav opotřebení všech komponentů, z nichž je
systém sestaven. Zejména se zaměřte na korozní a erozní vlivy.

Díly, které jsou vážně poškozeny, vyměňte.
03. Zkontrolujte dotažení šroubových spojů.
04. Zkontrolujte převody, zda jsou dobře promazány.
05. Zkontrolujte opotřebení pohyblivých částí  a pokud je to nutné,
vyměňte je.
06. Připojte opět elektrické napájení a proveďte všechny aplikovatelné
testy uvedené v kapitole 5.
U přídavných komponentů systému se řiďte vlastními návody pro tyto
komponenty.

7. Likvidace vysloužilého zařízení
Tento výrobek je součástí řídicího systému a proto musí být
tyto části zneškodňovány společně.
Stejně jako instalace, tak i demontáž po ukončení životnosti musí
být provedena kvalifikovanou osobou.
Tento výrobek je sestaven z různých materiálů, z nichž některé
jsou recyklovatelné a jiné musí být vytříděny.  Nakládání s odpady
se řídí zákony, které se mohou v různých regionech lišit.
Informace o nakládání s odpadem získáte na příslušných
úřadech, ve sběrných místech nebo u prodejce tohoto výrobku.

UPOZORNĚNÍ! – některé díly výrobku mohou obsahovat
nebezpečné látky, které poškozují životní prostředí nebo jsou
nebezpečné lidskému zdraví.

Jak ukazuje symbol na výrobku, je zakázáno vhazovat tyto předměty
do běžného domovního odpadu. Odevzdejte tento
 odpad ve sběrném místě, kde se odpady třídí dle
platných předpisů nebo jej vraťte u svého
dodavatele při koupi nového ekvivalentního
výrobku.

UPOZORNĚNÍ! – Nedodržením platných environmentálních
předpisů se vystavujete možnosti postihu.
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8. Technické parametry výrobku
POZNÁMKA:

• Tyto technické parametry se vztahují k provozní teplotě okolí 20°C (± 5°C).
• Společnost King-Gates si vyhrazuje právo na provádění změn na výrobku, které nemají vliv na jeho použitelnost, kdykoli je to nutné při
zachování jeho plné funkčnosti.

JET XL 230 JET XL 24
Typ Elektromechanický servomotor pro křídlové brány a vrata
Napájení 230VAC / 50Hz 24 VDC
Max. proudový odběr 1,5A 7A
Jmenovitý proud 1A 2,5A
Maximální příkon 350W 170W
Jmenovitý příkon 180W 96W
Instalovaný rozběhový kondenzátor 10μF -
Stupeň krytí 44
Zdvih 540mm
Rychlost bez zátěže 0,016m/s 0,016m/s
Rychlost se zátěží 0,012m/s 0,012m/s
Maximální síla 2000N 2400N
Jmenovitá síla 650N 800N
Rozsah pracovních teplot -20°C/+55°C
Tepelná ochrana 140°C -
Cykly za hodinu při jmenovité síle 30% 80%
Životnost
Třída izolace F
Rozměry (mm) 1030x115xh110mm
Hmotnost 10kg 9kg
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9. Životnost výrobku
 Životnost je ekonomicky vypočtená průměrná doba použitelnosti
produktu. Průměrná životnost výrobku je silně ovlivňována četností
jeho používání – tj. suma všech činitelů, které mají vliv na jeho
opotřebení - viz tabulku 1.
Pro odhad životnosti ve vašich konkrétních podmínkách postupujte
podle následujících kroků:
01. Spočítejte celkový index součtem procentuálních hodnot pro
každou položku v tabulce 1,

02. V grafu 3, k tomuto vypočtenému indexu spusťte kolmici, která
protne křivku. Z tohoto bodu na křivce veďte vodorovnou přímku.
Na průsečíku této přímky s kolmou osou grafu odečtěte počet
provozních cyklů. Tato hodnota je odhadovanou životností výrobku.
Odhadovaná životnost výrobku je vypočtena na základě kalkulace
projektu a výsledků testů prováděných na prototypech. Tato
odhadnutá doba se nevztahuje na záruku výrobku.

TABULKA 1

       Index

Hmotnost křídla [Kg]

> 200 kg 0%

> 300 kg 5%

> 400 kg 10%

> 500 kg 20%

> 600 kg 30%

> 700 kg 40%

Délka křídla [m]

2 - 3 m 0%

3 - 4 m 10%

4 - 5 m 20%

5 - 6 m 30%

Teplota okolního prostředí vyšší než 40°C nebo nižší než 0°C nebo vlhkost vyšší než 80% 20%

Slepé křídlo 15%

Instalace ve větrném prostředí 15%

Graf 3
300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

                 50 000

       0

%
Příklad výpočtu životnosti JETXL (viz tabulku 1 a graf 3):
- Váha křídla brány = 300kg (index = 5%)
- Délka křídla brány = 5m (index = 20%)
- Další faktory nejsou uvažovány
Celkový index = 25%
Odhadovaná životnost výrobku = 145 000 provozních cyklů

0         20         40         60        80       100       120
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CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
 a prohlášení o začlenění částečně zkompletovaného strojního

zařízení
Výrobek byl posouzen podle následujících předpisů: 2004/108/EC (EMC); 2006/42/EC (MD), dodatek II, oddíl B.

Číslo prohlášení: 30/JET XL Revize:0 Jazyk: C Z

Název výrobce: KING GATES S.R.L.
Adresa: Via A. Malignani,42 – 33077,  Sacile (PN) Italia
Typ výrobku: Elektromechanický servomotor
Model: JET XL
Příslušenství:

Níže podepsaný Giorgio Zanutto, generální ředitel, stvrzuje na svou zodpovědnost, že výše uvedený výrobek
vyhovuje následujícím předpisům:
• NAŘÍZENÍ  2004/108/EC  EVROPSKÉ RADY A PARLAMENTU ze dne 15. prosince 2004 o sjednocování

evropských norem a předpisů s předpisy členských států EU týkající se elektromagnetické kompatibility -
89/336/EEC ve znění následujících harmonizovaných norem. EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011.

Dále výrobek odpovídá následujícím předpisům pro částečně kompletované stroje:
•Nař. 2006/42/EC EVROPSKÉ RADY A PARLAMENTU ze 17. května 2006, které se týká strojních zařízení a jejímu

dodatku Nařízení 95/16/EC.
– Potvrzuji, že byla vytvořena nezbytná technická dokumentace v souladu dodatkem VII, oddíl B nařízení
2006/42/EC a že byly respektovány požadavky následujících článků: 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.
– Výrobce se zavazuje předat v případě opodstatněného požadavku státním orgánům příslušné informace o
částečně kompletovaném strojním zařízení. Při tomto předání nesmí být dotčena práva týkající se duševního
vlastnictví výrobce strojního zařízení.
– V případě, že toto částečně kompletované strojní zařízení bude uvedeno do provozu v některé evropské zemi s
jiným úředním jazykem, než je uveden v tomto prohlášení, musí být osobou provádějící instalaci zařízení
poskytnut překlad do daného jazyka.
– Částečně kompletované strojní zařízení nesmí být uvedeno do provozu, dokud nebude finální strojní zařízení,
do něhož má být toto zařízení začleněno atestováno v souladu s ustanoveními směrnice 2006/42/ES (pokud je
tento bod aplikovatelný).

Výrobek dále odpovídá následujícím normám: EN
60335-1:2012, EN 60335-2-103:2012+A11:2009

a dále relevantním článkům následujících norem:
EN 13241-1:2003 + A1:2011, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003 + A1:2009.

Sacile, 10. prosince  2015

Giorgio Zanutto
(generální ředitel)
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Osoba, která provedla instalaci servopohonu brány

Společnost

Adresa

Province

Tel.

Kontaktní osoba

Razítko

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


