
SZLABAN 
ELEKTROMECHANICZNY 24V

B614

ODDZIAŁY

CRNTRALA - WŁOCHY
FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale 
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

POLSKA

FAAC POLSKA SP. Z O.O.
Warszawa, Polska
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

AZJA - PACYFIK

FAAC MALAYSIA
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN BHD
Selangor, Malezja
tel. +60 3 5123 0033
www.faac.biz

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 85333950
www.faac.at
 
FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, Holandia
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUKS

FAAC BENELUX NV/SA
Jabbeke, Belgia
tel. +32 50 320202
info@faacbenelux.com
www.faacbenelux.com
   
FAAC BV
Doetinchem, Holandia
tel. +31 314 369911
faacbv.info@faacgroup.com
www.faacbv.com

BRAZYLIA

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA LTDA
Brasilia DF, Brazylia
tel. +55 61 33998787
www.rossiportoes.com.br

CHINY

FAAC SHANGHAI
Shanghai, Chiny
tel. +86 21 68182970
www.faacgroup.cn

FRANCJA

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, Francja
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr
  
FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, Francja
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr
  
FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, Francja
tel. +33 5 57551890
www.faac.fr

NIEMCY

FAAC GMBH
Freilassing, Niemcy
tel. +49 8654 49810
www.faac.de
 
FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, Holandia
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

INDIE 

FAAC INDIA 
MAGNETIC AUTOCONTROL PVT LTD.
Chennai – Indie
Tel. +91 44 421 23297
info@magnetic-india.com
www.faac.biz

IRLANDIA

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Irlandia
tel. +353 71 9663893
www.nal.ie

BLISKI WSCHÓD

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, ZEA
tel. + 971 4 3724190
www.faac.ae 

ROSJA 

FAAC RUSSIA
Moscow, Rosja
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru

SKANDYNAWIA

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Szwecja
tel. +46 435 779500
www.faac.se

RPA

CENTURION SYSTEMS PTY LTD
2162 Johannesburg
tel. +27 11 699 2400
www.centsys.co.za

HISZPANIA

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Hiszpania
tel. +34 91 3581110
www.faac.es

SZWAJCARIA

FAAC AG
Altdorf, Szwajcaria
tel. +41 41 8713440
www.faac.ch

TURCJA

FAAC OTOMATİK GEÇİ SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SIRKETI
İstanbul, Turcja
tel.+90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr 

WIELKA BRYTANIA

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, Wielka Brytania
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, FL - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
www.faacusa.com 
  
FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
www.faacusa.com
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FAAC - gdy tworzymy, powstają innowacje

Maksymalna ochrona antyzgnieceniowa

Silnik 24V ze zintegrowanym enkoderem zapewnia 
wysoki stopień kontroli pracy urządzenia i spełnia 
standardy bezpieczeństwa w zakresie odwracania 
ruchu po napotkaniu przeszkody.

Nowoczesne wzornictwo

Samonośna obudowa wykonana ze stali  
z poliestrową powłoką proszkową,  
o charakterystycznym kształcie litery „V”. 
Kompaktowa konstrukcja, oferująca jednak dużą 
przestrzeń wewnętrzną na okablowanie i wszelkie 
dodatkowe akcesoria.

Nowo zaprojektowany szlaban 
elektromechaniczny B614 
charakteryzuje się większą 
wydajnością, spełnia również szeroki 
zakres wymagań w zastosowaniach 
od obiektów mieszkalnych  
po komercyjne.

Dostosowany i intuicyjny system elektroniki

Podzespoły elektroniczne umieszczone w górnej 
części, zabezpieczone kolorową osłoną z tworzywa 
sztucznego, która poprawia widoczność diod LED. 
Intuicyjne programowanie za pomocą przycisków 
i wyświetlacza. Szeroki wybór logiki operacyjnej 
i konfigurowalnych parametrów. Uniwersalny 
system dekodowania sygnału radiowego OMNIDEC. 
Zabezpieczenie systemu i akcesoria BUS 2easy 
możliwe do prostego podłączenia za pomocą jedynie 
dwóch przewodów niespolaryzowanych.

Solidność, niezawodność, wydajność

Dzięki użyciu wyłącznie wysokiej jakości 
komponentów i materiałów szlaban B614  
wyróżnia się solidnością i niezawodnością.  
System czterech dźwigni z dwoma stopniami 
redukcji sprawia, że ruch ramienia jest jeszcze 
bardziej płynny.

Akumulatory zapasowe 

Instalacja modułu XBAT 24 (wydajnych 
akumulatorów niklowo-wodorkowych), 
zawierającego ładowarkę, gwarantuje działanie 
szlabanu nawet podczas awarii zasilania z sieci 
elektrycznej (opcja).

Ramiona

Ramiona, z gumową, przeciwuderzeniową listwą ochronną, są dostępne w wersji 
prostokątnej i okrągłej. Opcjonalne naklejki odblaskowe i oświetlenie LED na całej 
długości ramienia (okrągłego lub prostokątnego) sprawiają, że ramię jest dobrze 
widoczne nawet w niekorzystnych warunkach oświetleniowych.

Pełny zestaw akcesoriów

W celu personalizacji produktu dostępna jest 
cała gama akcesoriów: oświetlenie ramienia 
i oświetlenie sygnalizacyjne, zestaw złączy, 
ruchoma i stała podpora ramienia.

Zoptymalizowana logistyka

Wymiary zoptymalizowane do transportu  
na paletach. Zaledwie kilka elementów tworzy 
szlaban do kontroli przejść o szerokości do 5 m  
– jedna wersja umożliwiająca konfigurację  
po prawej lub po lewej stronie, tylko jedna sprężyna 
wyważająca, montowana pojedynczo lub podwójnie 
w zależności od długości ramienia. Ramiona  
i akcesoria wspólne dla innych modeli  
szlabanów FAAC.

Zintegrowana migająca lampa sygnalizacyjna

Opcjonalna, dobrze widoczna, zintegrowana migająca 
lampa sygnalizacyjna do zapewniania całkowitej 
kontroli ruchu. Pracę wysoce wydajnych diod LED  
w kolorze czerwonym i zielonym można 
zaprogramować za pomocą centrali.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Napięcie zasilające 220–240V~ 50/60 Hz

Silnik elektryczny 24V  szczotkowy

Maks. pobór mocy 165W

Maks. moment obrotowy 300 Nm

Akumulatory zapasowe Tak (opcjonalnie)

Materiał Stal

Obróbka powierzchniowa
Cynkowanie ogniowe, grubość 20 μm  
+ poliestrowa powłoka proszkowa

Enkoder Inkrementalny, zintegrowany z silnikiem

Rodzaj zwalniania Elektroniczne + mechaniczne

Rodzaj ramienia Prostokątne i okrągłe

Zakres temperatur pracy Od -20°C do +55°C

Stopień ochrony IP55 (centrala sterująca) – IP44

Masa 40 kg

Częstotliwość użytkowania Praca ciągła

Centrala sterująca E614

Nowoczesne wzornictwo
Prędkość: 3 m w niecałe 2 s
Maksymalna ochrona antyzgnieceniowa
Łatwa instalacja


