
SYSTEMY PARKINGOWE
SZLABANY



Miło nam przedstawić proste, niezawodne oraz za rozsądną kwotę gotowe zestawy szlabanów elektrome -
chanicznych serii MOOVI z centralą sterującą ALPHA BOM oraz podstawowym wyposażeniem.
Jednostki szlabanów występują w dwóch modelach: MOOVI 30 oraz M OOVI 60. Pierwszy z modeli przezna -
czony jest do zabezpieczenia wjazdu o maksymalnej szerokości 3 m (od krawędzi jednostki do końca 
ramienia ), natomiast do jednostki MOOVI 60 możemy zastosować r amię płaskie o długości 5 m lub ramię 
tubowe 6 m. Jednostki zostały wyposażone w prostą w programowaniu od wielu lat sprawdzoną i nieza -
wodną centralę sterującą ALPHA w wersji BOM - przeznczoną do szlabanów. Powyższa centrala jest Wam 
bardzo dobrze znana z napedów serii DEIMOS z silnikiem na 230 V. Wbudowany radioodbiornik 2-kanałowy 
umożliwia zapamiętanie do 63 pilotów w pamięci. Sprawność szlabanu w zakresie 600-1200 cykli na dobę 
z powodzeniem pokrywania potrzeby wielu klientów, którym można zaproponować powyższe rozwizanie.
Gotowe zestawy przeznaczone są do zabezpieczenia wjazdów o szerokości 3 m, 4 m oraz 5 m.
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613 614 617
230 V

230 V 230 V
250 W 380 W
1,1 A 1,7 A
140°C -
12,5 uF -

60 Nm 100 Nm
2,5 s 4 s 8 s

613 614 617
3 m 5 m 7 m

50% 60%
360 225 130

-20°C +50°C
63 kg
IP 44

wymiary w mm wymiary w mm

613/614/617 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYMIARY INSTALACYJNE

Zastosowania

Zasilanie
Zasilanie silnika
Pobór mocy

Zabezpieczenie termiczne
Kondensator
Maks. moment obrotowy
Czas otwarcia

Rodzaj ramienia

Szlabany serii 614 zostały zaprojektowane specjalnie do pracy intensywnej. Mogą 
obsługiwać ruch zarówno na małych parkingach osiedlowych, jak i na dużych przy
centrach handlowych.

Łatwy montaż i pewne działanie
Prosta budowa z wbudowanym uchwytem mocowania ramienia zapewnia szybki i 
łatwy montaż 

Bezpieczeństwo
Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany 
na płytce centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu szlabanu.
W przypadku awarii możliwa jest obsługa ręczna.

Wygoda obsługi
Nowoczesna konstrukcja centrali umożliwia pełną regulację parametrów 
pracy szlabanu oraz pozwala na podłączenie szeregu akcesoriów do zdalnego 
sterowania, sygnalizacji i zabezpieczenia pracy automatycznej.

Pobór prądu

Max.długość ramienia
Sprawność
Max.ilość cykli / godz.
Zakres temp. pracy
Ciężar
Stopień ochrony

prostokątne,        prostokątne z fartuchem

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

150 Nm

Szlaban  elektromechaniczny 613/ 614/ 617 z ramieniem do 7m
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615 BPR
STANDARD

615 BPR
RAPID

 230 V
jednofaz, dwukierunkowy, 24V 300W

220W
1 A

1400 obr/min  2800 obr/min.
1,5 l/min. 3 l/min.

120°C
0-400 Nm 0-300 Nm

615 BPR
STANDARD

615 BPR
RAPID

-40°C +50°C
34 kg

FAAC HP OIL

lakier poliestrowy, RAL 2004
IP 54

220 340

wymiary w mm

615 BPR - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

ØZro

Zastosowania
Szlabany serii 615 zostały zaprojektowane do pracy średnio -intensywnej
i dlatego doskonale sprawdzają się na małych parkingach 
Są dostępne w wersjach z ramieniem o przekroju okrągłym oraz prostokątnym,
w tym także łamanym.

Trwałość

Zgodność technologiczna

Bezpieczeństwo i użyteczność

Dzięki konstrukcji opartej na napędzie hydraulicznym szlabany serri 615 
zapewniają wysoką odporność na przeciażenia i zużycie. Długa żywotność 

Możliwość podłączenia różnych akcesoriów zdalnego sterowania sygnalizacji
i zabezpieczenia przed zgnieceniem

Napęd hydrauliczny pozwala na precyzyjną regulację siły pracy przy otwieraniu
i zamykaniu oraz na zabezpieczenie przed wyłamaniem ramienia w pionie.

Zasilanie
Silnik elektryczny, Moc
Pobór mocy

Zabezpieczenie termiczne

Prędkość obrotowa silnika
Wydajność pompy

Moment
Rodzaj ramienia

Pobór prądu Obróbka powierzchniowa
Pokrycie obudowy

Typ oleju

Zakres temp. pracy
Ciężar

Stopień ochrony

metodą kataforezy

Maks.sekwencja cykli
prostokątne (z fartuchem)
prostokątne łamane, 
okrągłe

prostokątne 
okrągłe 

Ramię

Obudowa
samonośna

L - długość ramienia
Lp - światło przejazdu

Czas otwarcia

Szlaban  hydrauliczny  615   z  ramieniem do 5m
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2- 6 sek.



 620 STD LH/
RH

620 RAPID 
LH/RH

620 SUPER
RAPID

V 032
jednofazowy, dwukierunkowy

220W
1 A

1400 obr/min 1400-2800 
obr/min 2800 obr/min

0,75-1 l/min 1,5-2 l/min 3 l/min
120°C

0-200/0-150
Nm

0-100/0-80
Nm 0-75 Nm

620 STD 
LH/RH

620 RAPID
LH/RH

620 SUPER
RAPID

regulowane
C°05+ C°04-

73 kg 73 kg 80 kg
FAAC HP OIL

620 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

szlaban prawy szlaban lewy

DX SX

wymiary w mm

Zastosowania
Szlabany serii 620 zostały zaprojektowane do pracy intensywnej lub ciągłej
i dlatego doskonale sprawdzają się przy dużych obciążeniach. 
Są dostępne w wersjach z ramionami okrągłymi - wychylnymi dla zabezpieczenia 
przed wyłamaniem poziomym

Trwałość

Bezpieczeńs two i użyteczność

Dzięki konstrukcji opartej na napędzie hydraulicznym szlabany serri 615 
zapewniają wysoką odporność na przeciażenia i zużycie. Ich żywotność
jest nieporównanie większa niż ta, którą oferują najlepsze szlabany 
elektromechaniczne.

Napęd hydrauliczny pozwala na precyzyjną regulację siły pracy przy otwieraniu
i zamykaniu oraz na zabezpieczenie przed wyłamaniem ramienia w pionie. 
Wszystkie szlabany z tej serii pracują z miękkim zakończeniem ruchu ramienia.

KIERUNEK DZIAŁANIA SZLABANU

lakier poliestrowy, RAL 2004
IP 44

Zasilanie
Silnik elektryczny
Pobór mocy

Zabezpieczenie termiczne

Prędkość obr. silnika

Wydajność pompy

Moment Rodzaj ramienia

Pobór prądu

Wyhamowanie

Pokrycie obudowy
Typ oleju

Zakres temp. pracy
Ciężar

Stopień ochrony
metodą kataforezyOróbka obudowy

prostokątne
z fartuchem 
prostokątne 
łamane okrągłe 
okrągłe 
wychylne

prostokątne
 prostokątne
łamane(do 3m) 

okrągłe 
wychylne

okrągłe 

prostokątne
 okrągłe 

okrągłe 
wychylne

L - Długość ramienia
Lp - Światło przejazdu
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Szlaban  hydrauliczny  620   z  ramieniem do 5 m



B680
100 ÷ 240 Vac 50 (60) Hz

36 Vdc Bezszczotkowy

1,1 A/230 V
1.000 ÷ 6.000 rpm

3,2 l/min (max)
Enkoder

-20°C ÷ +55°C

B680
85 kg (80 kg szlaban, 20 kg obudowa)

Olej FAAC HP

IP56
 

B 680 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

469 mm

300 mm

90
0 

m
m

279 mm

1.
10

0 
m

m

436 mm

Bezpieczeństwo i niezawodność.
Hybrydowe serce szlabanu B 680 wraz z jego „wieczną” sprężyną pozwala na 
osiągnięcie przeszło 2000000 cykli przy pracy ciągłej podnosząc 8 metrowe 
ramię poniżej 6 sekund.
Całkowicie bezpieczny dzięki funkcji odwrócenia ruchu po napotkaniu przeszkody.

Pełna przejrzystość i czytelna kontrola ruchu.

Zdolność adaptacji, wszechstronność, optymalizacja logistyki.

W pełni programowalny, zintegrowany semafor gwarantuje optymalny
przepływ ruchu. Ramiona oświetlone LED doskonale sygnalizują zamykanie
lub otwieranie się przejazdu nawet podczas złych warunków i braku widoczności.

Szlaban B 689 zaprojektowano tak, aby kontrolował światło przejazdu od 2 do 8m.
Dzięki modułowym ramionom jest prosty do instalacji i łatwy w obsłudze.

Rodzaj ramienia

Wymiary (Dł x Wys. x Gł)

Typ oleju

Zabezpieczenie

Ciężar

Stopień ochrony

Zasilanie
Silnik elektryczny
Pobór mocy

Zabezpieczenie 
termiczne

Prędkość obr. silnika
Wydajność pompy
Elektroniczne spowalnianie.

Pobór prądu

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Rodzaj ramienia

Ocynk, obróbka antykoryzyjna, farba

Okrągłe lub eliptyczne z oświetleniem i 
gumową listwą bezpieczeństwa
Okrągłe lub eliptyczne z oświetleniem i 
gumową listwą bezpieczeństwa
469 x 279 x 1100mm (patrz obrazek).

220 W

                      SZLABANY

Szlaban  hydrauliczny  B680   z  ramieniem do 8 m




