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Twój ekspert w dziedzinie ...
Szlabany, bramy, furty obrotowe, urządzenia kontroli dostępu ... Z biegiem lat firma 

Bam Bormet stała się specjalistą w tej branży. Zaczęliśmy jako firma 
ogólnotechniczna w 1974 roku i od tamtej pory rozwijamy naszą wiedzę 

i doświadczenie.

Oznacza to, że teraz możemy wykorzystać naszą fachową wiedzę i zaoferować 
produkty dostosowane dla klientów biznesowych (B2B) oraz indywidualnych (B2C).

Wiemy dokładnie, jakie rozwiązanie najlepiej pasuje do Twojego projektu 
i stawianych wymagań. Szeroka gama naszych produktów pozwala mieć pewność, 

że znajdziemy rozwiązanie dopasowane zarówno na poziomie technicznym 
jak i estetycznym.

Katalog ten zawiera zestawienie pomocnych informacji o naszych produktach. 
Jeżeli potrzebujecie Państwo dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z nami 

w celu umówienia spotkania.

Do zobaczenia wkrótce ...
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KONSTRUKCJA
Kolumna o wymiarach 350x320x1010 mm wykonana jest z 
blachy stalowej gr. 2 mm, drzwiczek, pokrywy i płyty fundamen-
towej gr. 6 mm. Drzwiczki dostępowe (zabezpieczone zamkiem 
na klucz personalny) usytuowane przedniej części kolumny oraz 
możliwość zdjęcia górnej pokrywy zapewniają najlepszy dostęp 
do wnętrza urządzenia.
Odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne zapewnia piaskow-
ane, metalizowanie i wykończenie powłoką poliestrową termout-
wardzalną (standardowy kolor RAL 5010S). 

Dla osiągnięcia największej żywotności szlabanu wał główny 
montowany jest na łożyskach ze smarowaniem. Podwójnie łożys-
kowany wał główny  o średnicy Ø 35 mm napędzany jest przez 
silnik przekładniowy jednofazowy. Specjalny mechanizm korbowy 
zapewnia, że ramię bariery przyspiesza stopniowo podczas ruchu, 
wyraźnie zmniejszając prędkość przed pozycjami krańcowymi. 
Odpowiednie ułożenie wału i łącznika blokuje ramię w obu 
położeniach końcowych. 

Zastosowanie przekładni ze sprzęgłem poślizgowym w kąpieli 
olejowej zapewnia bezpieczny moment obrotowy o wartości 
wymaganej do prawidłowej pracy szlabanu. Połączenie sprzęgła 
poślizgowego z odpowiednim współczynnikiem mocy gwarantuje 
niezawodną pracę szlabanu przez długi czas. 

STEROWANIE
Wbudowany mikrokontroler posiada szeroką funkcjonalność 
oraz umożliwia integrację z wieloma akcesoriami sterującymi. 
Centrala wyposażona jest w wyłącznik bezpieczeństwa silnika. 
Inteligentny układ zapobiega również długotrwałemu poślizgowi 
sprzęgła, co sprawia, że sprzęgło nie wymaga konserwacji. 

RAMIĘ SZLABANU
Ramię bariery MCS25 wykonane jest z rury aluminiowej Ø 84 mm 
z zaślepkami na obu końcach. Warstwę ochronną pełni  powłoka 
poliestrowa termoutwardzalna w kolorze białym. Z obu stron 
ramię oklejone jest czerwonymi pasami odblaskowymi (330 x 90 
mm).
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MCS25
Długość ramienia: 
od 2.0 do 4.5 m
Prędkość otwarcia: 
0.9/1.5/4.0 s

Szlaban MCS25 dostępny jest w wersji z ramieniem  montow-
anym z boku obudowy w wersji prostej lub przegubowej. Ramię 
może być zainstalowane po prawej lub lewej stronie kolumny. 
Aluminiowa belka mocowana jest przy pomocy czterech śrub ze 
stali nierdzewnej co zapewnia szybki i bezproblemowy demontaż 
w razie potrzeby wymiany.

Szlaban MCS25 dostępny jest również z ramieniem centralnie 
montowanym (typ C). Takie mocowanie ramienia zapewnia 
równomierne rozłożenie przenoszonych sił. Ramię szlabanu wy-
posażone jest w tuleję wzmacniającą w miejscu mocowania.

Ramię wyważone jest przez sprężynę z własnym smarowaniem o 
przewidywanej żywotności ponad  3.000.000 cykli.

OTWARCIE RĘCZNE
Odblokowanie awaryjne dostępne jest po otwarciu drzwiczek ser-
wisowych (zamykanych na zamek) znajdujących się z przodu kol-
umny. Otwarcie drzwi aktywuje wyłącznik bezpieczeństwa, który 
nie pozwala na dalszą automatyczną pracę szlabanu. Przełącznik 
posiada tryb serwisowy, który po zamknięciu drzwiczek szlabanu 
samoczynnie wraca do trybu normalnego.
Opcjonalnie możliwe jest ręczne otwarcie szlabanu bez koniec-
zności otwierania drzwiczek serwisowych przy pomocy specjalnej 
korby. Podłączenie korby aktywuje wyłącznik bezpieczeństwa i 
nie pozwala na pracę automatyczną szlabanu.

CHARAKTERYSTYKA PRACY
W wersji standardowej szlaban MCS25 N otwiera się w czasie 
4 sekund. Dla wersji szybkiej MCS25 F czas otwarcia to 1.5 
s (maksymalna długość ramienia = 3470 mm). Maksymalna 
długość ramienia zależna jest od prędkości otwierania i sposobu 
mocowania ramienia. Szlaban MCS25 przeznaczony jest do pracy 
bardzo intensywnej.

Your safe partner in access

Bariera elektryczna



CHARAKTERYSTYKA PRACY SZLABANU 
MCS25

Typ szlabanu Czas 
otwarcia

Maksymal-
na długość 
ramienia

Typ ramienia / 
uwagi

MCS25 F L/R 0.9 s 3.47 m wersja szybka

MCS25 F C 1.5 s 3.20 m instalowane 
centralnie

MCS25 F L/R 3.47 m lewostronne/
prawostronne

MCS25 N C 4.0 s 4.20 m instalowane 
centralnie

MCS25 N L/R 4.50 m lewostronne/
prawostronne

• do 5 lat gwarancji
• przewidywana żywotność zastosowanych komponentów:  

3 mln cykli dla sprężyn i 1 mln cykli dla układu elektroniki
• silnik z przekładnią cierną zapewnia maksymalną trwałość
• odpowiednia konstrukcja zapewnia zdecydowanie większą 

odporność na wandalizm niż produkty konkurencji
• obudowa wykonana ze stali o grubości 2 mm oraz płyta 

dolna gr. 6 mm zapewniają wysoką sztywność i trwałość 
konstrukcji

• możliwość dopasowania produktu pod indywidualne potr-
zeby już na etapie produkcji

• możliwość wykończenia powierzchni powłokami przeznac-
zonymi do przemysłu morskiego w celu uzyskania maksy-
malnej ochrony antykorozyjnej

• produkt wykonany w najwyższej jakości, sygnowany marką 
premium

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 230V 50 Hz
Moc maksymalna: 180 W (standard) / 370 W (wers-

ja szybka)
Stopień ochrony: IP 54
Intensywność pracy: 7200 cykli / dobę
Zakres temperatur: -20° C - +50° C
Waga: 90 kg
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Bariera elektryczna MCS25

320 mm

35
0 

m
m

90
0 

m
m

m
in

 4
0 

m
m

fi 
84

 m
m

10
00

 m
m

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE SZLABAN MCS25



6

KONSTRUKCJA
Kolumna o wymiarach 400x410x1010 mm wykonana jest z 
blachy stalowej 2.5 mm, drzwiczek, pokrywy i płyty fundamen-
towej o gr. 6 mm. Drzwiczki dostępowe (zabezpieczone zamkiem 
na klucz personalny) są usytuowane w przedniej części kolumny, 
co w połączeniu ze zdejmowaną górną pokrywą zapewnia lepszy 
dostęp do wnętrza urządzenia.
Odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne jest zapewnione 
przez piaskowane, metalizowanie i wykończenie powłoką poli-
estrową termoutwardzalną (standardowy kolor RAL 5010S). 

Dla osiągnięcia najwyższej żywotności szlabanu wał główny 
montowany jest na łożyskach ze smarowaniem. Podwójnie 
łożyskowany wał główny (Ø 45 mm) napędzany jest przez silnik 
jednofazowy z przekładnią łańcuchową. Cięgno przenosi mo-
ment obrotowy z wału pośredniego na wał główny. Taki układ 
zapewnia, że ramię przyspiesza stopniowo podczas ruchu, 
wyraźnie zmniejszając prędkość przed pozycjami krańcowymi. 
Odpowiednie ułożenie wału i łącznika blokuje ramię w obu 
położeniach końcowych. 

Zastosowanie przekładni ze sprzęgłem poślizgowym w kąpieli 
olejowej zapewnia bezpieczny moment obrotowy o wartości 
wymaganej do prawidłowej pracy szlabanu. Połączenie sprzęgła 
poślizgowego z odpowiednim współczynnikiem mocy gwarantuje 
niezawodną pracę szlabanu przez długi czas. 

STEROWANIE
Wbudowany mikrokontroler posiada szeroką funkcjonalność 
oraz umożliwia integrację z wieloma akcesoriami sterującymi. 
Centrala wyposażona jest w wyłącznik bezpieczeństwa silnika. 
Inteligentny układ zapobiega również długotrwałemu poślizgowi 
sprzęgła, co sprawia, że sprzęgło nie wymaga konserwacji. Do-
datkowe oprogramowanie pozwala na komunikację centrali 
z innymi systemami zarządzania budynkiem oraz informowanie 
o statusie urządzenia.

RAMIĘ SZLABANU
Ramię bariery wykonane jest z rury aluminiowej Ø 84 mm z 
zaślepkami na obu końcach. Warstwę ochronną pełni powłoka 
poliestrowa termoutwardzalna w kolorze białym. Z obu stron 

MCS51
Długość ramienia: 
od 2.0 do 6.2 m
Prędkość otwarcia: 
1.5/5.0 s

ramię oklejone jest czerwonymi pasami odblaskowymi (330 x 90 
mm).
Szlaban MCS51 dostępny jest w wersji z ramieniem  montow-
anym z boku obudowy w wersji prostej lub przegubowej. Ramię 
może być zainstalowane po prawej lub lewej stronie kolumny. 
Aluminiowa belka mocowana jest przy pomocy czterech śrub ze 
stali nierdzewnej co zapewnia szybki i bezproblemowy demontaż 
w razie potrzeby wymiany.
Szlaban MCS51 dostępny jest również z ramieniem centralnie 
montowanym (typ C). Takie mocowanie ramienia zapewnia 
równomierne rozłożenie przenoszonych sił. Ramię szlabanu wy-
posażone jest w tuleję wzmacniającą w miejscu mocowania.

Szlabany MCS51 z ramionami o długości do 4 m montowanymi 
z boku mogą być wyposażone w firankę.
Ramię wyważone jest przez sprężynę z własnym smarowaniem 
o przewidywanej żywotności ponad  3.000.000 cykli.

OTWARCIE RĘCZNE
Odblokowanie awaryjne dostępne jest po otwarciu drzwiczek ser-
wisowych (zamykanych na zamek) znajdujących się z przodu kol-
umny. Otwarcie drzwi aktywuje wyłącznik bezpieczeństwa, który 
nie pozwala na dalszą automatyczną pracę szlabanu. Przełącznik 
posiada tryb serwisowy, który po zamknięciu drzwiczek szlabanu 
samoczynnie wraca do trybu normalnego.
Opcjonalnie możliwe jest ręczne otwarcie szlabanu bez koniec-
zności otwierania drzwiczek serwisowych przy pomocy specjalnej 
korby. Podłączenie korby aktywuje wyłącznik bezpieczeństwa i 
nie pozwala na pracę automatyczną szlabanu.

CHARAKTERYSTYKA PRACY
W wersji standardowej szlaban MCS51 N otwiera się w czasie 
3.3 sekundy. Dla wersji szybkiej MCS51 F czas otwarcia to 1.5 
s (maksymalna długość ramienia = 3470 mm). Maksymalna 
długość ramienia zależna jest od prędkości otwierania i sposobu 
mocowania ramienia i wynosi 6.20 m. Szlaban MCS51 z ramie-
niem do 5.2 m przeznaczony jest do pracy bardzo intensywnej.

Your safe partner in access

Bariera elektryczna
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CHARAKTERYSTYKA PRACY SZLABANU 
MCS51

Typ szlabanu Czas 
otwarcia

Maksymal-
na długość 
ramienia

Typ ramienia / 
uwagi

MCS51 F C
1.5 s

3.20 m instalowane cen-
tralnie

MCS51 F L/R 3.47 m lewostronne/pra-
wostronne

MCS51 N C
3.3 s

4.20 m instalowane cen-
tralnie

MCS51 N L/R 4.50 m lewostronne/pra-
wostronne

MCS51 S C
5.0 s

6.20 m instalowane cen-
tralnie

MCS51 S L/R 5.00 m lewostronne/pra-
wostronne

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 230V 50 Hz
Moc maksymalna: 370 W
Stopień ochrony: IP 54
Intensywność pracy: 6000 cykli / dobę
Zakres temperatur: -20° C - +50° C
Waga: 150 kg

Bariera elektryczna MCS51
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• do 5 lat gwarancji
• przewidywana żywotność zastosowanych komponentów:  

3 mln cykli dla sprężyn i 1 mln cykli dla układu elektroniki
• silnik z przekładnią cierną w kąpieli olejowej zapewnia 

maksymalną trwałość
• odpowiednia konstrukcja wykorzystująca cięgna i prze-

kładnię łańcuchową zapewnia zdecydowanie większą 
odporność na wandalizm niż produkty konkurencji

• obudowa wykonana ze stali o grubości 2.5 mm oraz płyta 
dolna gr. 6 mm zapewniają wysoką sztywność i trwałość 
konstrukcji

• możliwość dopasowania produktu pod indywidualne potr-
zeby już na etapie produkcji

• możliwość wykończenia powierzchni powłokami przeznac-
zonymi do przemysłu morskiego w celu uzyskania maksy-
malnej ochrony antykorozyjnej

• produkt wykonany w najwyższej jakości, sygnowany marką 
premium

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE SZLABAN MCS51
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KONSTRUKCJA
Kolumna o wymiarach 450x440x1100 mm wykonana jest z 
blachy stalowej  o grubości 3 mm, drzwiczek, pokrywy i płyty 
fundamentowej gr. 6 mm. Drzwiczki dostępowe (zabezpieczone 
zamkiem na klucz personalny) są usytuowane w przedniej części 
kolumny, umożliwiając łatwy dostęp do silnika. Możliwe jest zdję-
cie górnej pokrywy i uzyskanie lepszego dostępu do urządzenia. 
Odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne jest zapewnione 
przez piaskowane, metalizowanie i wykończenie powłoką poli-
estrową termoutwardzalną (standardowy kolor RAL 5010S). 

Dla osiągnięcia największej żywotności szlabanu wał główny 
montowany jest na łożyskach ze smarowaniem. Podwójnie łożys-
kowany wał główny  o średnicy Ø 45 mm napędzany jest przez 
silnik  jednofazowy z hamulcem przy wykorzystaniu przekładni 
łańcuchowej.  Cięgno przenosi moment obrotowy z wału pośred-
niego na wał główny, stopniowo przyśpieszając ramię  podczas 
ruchu i zmniejszając jego prędkość przed pozycjami krańcowymi. 
Odpowiednie ułożenie wału i łącznika blokuje ramię w obu 
położeniach końcowych. 

STEROWANIE
Wbudowany mikrokontroler posiada szeroką funkcjonalność 
oraz umożliwia integrację z wieloma akcesoriami sterującymi. 
Centrala wyposażona jest w wyłącznik bezpieczeństwa silnika. 
Inteligentny układ zapobiega również długotrwałemu poślizgowi 
sprzęgła, co z kolei sprawia, że sprzęgło nie wymaga konserwacji. 
Dodatkowe oprogramowanie pozwala na komunikację centrali  z 
innymi systemami zarządzania budynkiem oraz informowanie o 
statusie urządzenia.

RAMIĘ SZLABANU
Zależnie od długości ramienia belka wykonana jest z rury alumin-
iowej Ø 84 mm lub z połączenia rur Ø 90 mm i  Ø 84 mm umi-
eszczonych częściowo jedna w drugiej. Warstwę ochronną pełni 
powłoka poliestrowa termoutwardzalna w kolorze białym. Z obu 
stron ramię oklejone jest czerwonymi pasami odblaskowymi (330 
x 90 mm).

Szlaban MCS57 dostępny jest w wersji z ramieniem  montow-

MCS57
Długość ramienia: 
2.0 do 10.2 m
Prędkość otwarcia: 
1.5/8.5 s

anym z boku obudowy , które opcjonalnie może zostać wy-
posażone w firankę pod ramieniem lub płotek dwustronny nad 
i pod ramieniem. Ramię może być zainstalowane po prawej lub 
lewej stronie kolumny. Aluminiowa belka mocowana jest przy 
pomocy śrub ze stali nierdzewnej co zapewnia szybki i bezprob-
lemowy demontaż w razie potrzeby wymiany.

Szlaban MCS57 dostępny jest również z ramieniem centralnie 
montowanym (typ C). Takie mocowanie ramienia zapewnia 
równomierne rozłożenie przenoszonych sił. Ramię szlabanu wy-
posażone jest w tuleję wzmacniającą miejsce mocowania.

Ramię wyważone jest przez sprężynę z własnym smarowaniem o 
przewidywanej żywotności ponad  3.000.000 cykli.

OTWARCIE RĘCZNE
Odblokowanie awaryjne dostępne jest po otwarciu drzwiczek ser-
wisowych (zamykanych na zamek) znajdujących się z przodu kol-
umny. Otwarcie drzwi aktywuje wyłącznik bezpieczeństwa, który 
nie pozwala na dalszą automatyczną pracę szlabanu. Przełącznik 
posiada tryb serwisowy, który po zamknięciu drzwiczek szlabanu 
samoczynnie wraca do trybu normalnego.
Opcjonalnie możliwe jest ręczne otwarcie szlabanu bez koniec-
zności otwierania drzwiczek serwisowych przy pomocy specjalnej 
korby. Podłączenie korby aktywuje wyłącznik bezpieczeństwa i 
nie pozwala na pracę automatyczną szlabanu.

Szlaban może zostać wyposażony w system automatycznego 
otwarcia po zaniku napięcia.

CHARAKTERYSTYKA PRACY
Prędkość otwierania szlabanu MCS57 zależy od długości ramie-
nia i zastosowanych na nim akcesoriów. Maksymalna długość 
ramienia to 10.20 m.

Your safe partner in access

Bariera elektryczna
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CHARAKTERYSTYKA PRACY SZLABANU 
MCS57

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 230V 50 Hz
Moc maksymalna: 250 W
Stopień ochrony: IP 54
Intensywność pracy: 4000 cykli / dobę
Zakres temperatur: -20° C - +50° C
Waga: 190 kg

Bariera elektryczna MCS57
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• do 5 lat gwarancji
• wysoka odporność na podmuchy wiatru, dzięki wyko-

rzystaniu odciągów – nawet do 160 km / h
• przewidywana żywotność zastosowanych komponentów:  

3 mln cykli dla sprężyn i 1 mln cykli dla układu elektroniki
• silnik z przekładnią cierną w kąpieli olejowej zapewnia 

maksymalną trwałość
• odpowiednia konstrukcja wykorzystująca cięgna i prze-

kładnię łańcuchową zapewnia zdecydowanie większą 
odporność na wandalizm niż produkty konkurencji

• obudowa wykonana ze stali o grubości 3 mm oraz płyta 
dolna gr. 6 mm zapewniają wysoką sztywność i trwałość 
konstrukcji

• możliwość dopasowania produktu pod indywidualne potr-
zeby już na etapie produkcji

• możliwość wykończenia powierzchni powłokami przeznac-
zonymi do przemysłu morskiego w celu uzyskania maksy-
malnej ochrony antykorozyjnej

• produkt wykonany w najwyższej jakości, sygnowany marką 
premium

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE SZLABAN MCS57

Ramię instalowane centralnie, bez akcesoriów
Długość: do 3.70 m do 5.20 m do 6.20 m do 10.20 m
Czas otwarcia: 2.7 s 4.1 s 6.9 s 8.5 s
Ramię z firanką, instalowane z prawej/lewej strony kolumny
Długość: do 3.45 m do 4.45 m do 7.05 m
Czas otwarcia: 4.1 s 6.9 s 8.5 s
Ramię z płotkiem dwustronnym, instalowane z prawej/lewej 
strony kolumny
Długość: do 4.05 m do 6.20 m
Czas otwarcia: 6.9 s 8.5 s
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KONSTRUKCJA
Kolumna o wymiarach 550x600x1100 mm wykonana jest z 
blachy stalowej (3 mm), drzwiczek, pokrywy i płyty fundamen-
towej (6 mm). Drzwiczki dostępowe (zabezpieczone zamkiem na 
klucz personalny) usytuowane są po bokach, zapewniając łatwy 
dostęp do silnika. Po odblokowaniu górnej pokrywy możliwe jest 
jej zdjęcie.
Odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne zapewnia piaskow-
ane, metalizowanie i wykończenie powłoką poliestrową termout-
wardzalną (standardowy kolor RAL 5010S). 

Układ napędowy obejmuje:
•  silnik jednofazowy lub trójfazowy asynchroniczny
•  bezobsługową przekładnię ze sprzęgłem poślizgowym
•  mechanizm korbowy
•  różnego typu sprężyny kompresyjne do wyważenia ramienia

Silnik napędza przekładnię przy użyciu ząbkowanego paska klino-
wego. Zastosowana przekładnia ślimakowa jest samohamowna. 
Podwójnie łożyskowany wał pośredni (Ø 45 mm) jest napędzany 
przez przekładnię przy pomocy łańcucha. Wał pośredni przenosi 
ruch za pomocą cięgna na podwójnie łożyskowany wał główny (Ø 
60 mm). Falownik regulując częstotliwość prądu zapewnia płynny 
ruch ramienia oraz spowalnianie w pozycjach krańcowych. 

RAMIĘ SZLABANU
W zależności od długości ramię szlabanu wykonane jest z profilu 
aluminiowego o przekroju owalnym 175x100 mm  z wewnętr-
znym wzmocnieniem (dla ramion o długości do 8 m) lub z rur 
aluminiowych okrągłych (dla ramion o długości 8-15 m). Alumin-
ium jest zabezpieczone poliestrową warstwą termoutwardzalną 
w kolorze białym. Z obu stron ramię oklejone jest czerwonymi 
pasami odblaskowymi (330 x 90 mm). W przypadku ramion o dłu-
gości powyżej 8 m stosowane są odciągi z linek stalowych, które 
zapewniają niezbędną odporność ramienia na działanie wiatru.

Ramię wyważone jest przez odporną na ścieranie  sprężynę  z 
własnym smarowaniem o przewidywanej żywotności ponad  
200.000 cykli.

MCS61
Długość ramienia: 
od 2.0 do 15.0 m
Prędkość otwarcia: 
od 4.0 do 12 s

Szlaban MCS61 dostępny jest z ramieniem montowanym central-
nie lub z prawej strony obudowy.
Centralne mocowanie ramienia zapewnia równomierne rozłoże-
nie przenoszonych sił. Ramię szlabanu wyposażone jest w tuleję 
wzmacniającą miejsce mocowania. 

OTWARCIE RĘCZNE
Odblokowanie awaryjne możliwe jest bez konieczności otwierania 
drzwiczek serwisowych przy pomocy specjalnej korby. Podłącze-
nie korby aktywuje wyłącznik bezpieczeństwa i nie pozwala na 
pracę automatyczną szlabanu. 

Your safe partner in access

Bariera elektryczna



11

CHARAKTERYSTYKA PRACY SZLABANU 
MCS61

Długość 
ramienia:

do 
4 m

do 
5 m

do 
6 m

do 
7 m

do 
8 m

do 
15 m

Czas otwar-
cia: 6 s 7 s 8 s 9 s 10 s 12

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 400V 50 Hz
Moc maksymalna: 370 W
Stopień ochrony: IP 54
Intensywność pracy: 2800 cykli / dobę
Zakres temperatur: -20° C - +50° C
Waga: 550 kg

Bariera elektryczna MCS61
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• do 5 lat gwarancji
• bardzo wysoka odporność na podmuchy wiatru zapewniona 

jest dzięki wzmocnieniu ramienia odciągami z lin stalowych
• przewidywana żywotność zastosowanych komponentów: 

200.000 cykli dla sprężyn i 1 mln cykli dla układu elektroniki
• silnik z przekładnią cierną w kąpieli olejowej zapewnia 

maksymalną trwałość
• odpowiednia konstrukcja wykorzystująca cięgna i przekład-

nię łańcuchową zapewnia zdecydowanie większą odporność 
na wandalizm niż produkty konkurencji

• obudowa wykonana ze stali o grubości 3 mm oraz płyta 
dolna gr. 6 mm zapewniają wysoką sztywność i trwałość 
konstrukcji

• możliwość dopasowania produktu pod indywidualne potrze-
by już na etapie produkcji

• możliwość wykończenia powierzchni powłokami przeznac-
zonymi do przemysłu morskiego w celu uzyskania maksy-
malnej ochrony antykorozyjnej

• produkt wykonany w najwyższej jakości, sygnowany marką 
premium

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE SZLABAN MCS61
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Your safe partner in access

SPECYFIKACJA:
• Obudowa wykonana z blachy stalowej 3 mm
• Kolumna z profilu stalowego 60x60 mm
• Otwierany panel przedni zabezpieczony na klucz z zamkiem 

bębenkowym
• Wykończenie i zabezpieczenie antykorozyjne przez piaskow-

anie, metalizowanie i lakierowanie proszkowe na kolor 5010S 
(niebieski)

B-CONTROL 
BOX
Kolumna z frontem dostosowana do 
instalacji wszelkiego rodzaju urządzeń jak 
czytniki kart, akceptory monet, domofony, 
itp.

Kolumna

82
0 

m
m

26
8 

m
m

203 mm

120 mm 160 mm

8 mm

215 mm
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Your safe partner in access

SPECYFIKACJA:
• Drzwi wykonane z blachy stalowej
• 2-punktowe ryglowanie, zamkniecie na klucz
• Dokładne uszczelnienie drzwi przy użyciu wysokiej jakości gumy
• Panel przedni wykonany ze stali nierdzewnej
• Wewnętrzne zawiasy ze stali nierdzewnej
• Wykończenie: piaskowanie, metalizowanie, lakierowanie 

powłoką poliestrową termoutwardzalną w kolorze RAL5010S 

Obudowy dostępne są w siedmiu standardowych wysokościach:
• 750 mm
• 1000 mm
• 1250 mm  - do obsługi przez kierowców samochodów os-

obowych
• 1750 mm  - dla pieszych
• 2000 mm  - do obsługi przez kierowców mniejszych samocho-

dów ciężarowych
• 2250 mm – wysokość dopasowana do pojazdów ciężarowych
• 2500 mm – wysokość dopasowana do pojazdów ciężarowych

TERMINALI 
“C”

Kolumny i obudowy dostosowane do 
instalacji wszelkiego rodzaju urządzeń jak 
czytniki kart, akceptory monet, domofony, 

itp.

Kolumny do 



V-MCSTAV4 
Lampki ostrzegawcze 
instalowane na ramieniu

V-TOEB-STE  
Podpora stała o regulowanej 
wysokości, kolor biały

V-MAGNEET 
Podpora stała z magnesem, 
wysokość regulowana, kolor 
biały

V-TOEB-VOU  
Podpora ruchoma mocowana 
do ramienia

V-FOTOCEL62  
Kurtyna bezpieczeństwa wys. 
85 cm (zasięg 1-10 m)

V-FOTOCEL61   
Kurtyna bezpieczeństwa wys. 
160 cm (zasięg 1-10 m)

V-FOTOCEL03 
Fotokomórka przewodowa

V-FOTOCEL04  
Fotokomórka bezprzewodowa

14

Your safe partner in accessYour safe partner in access

SZLABANÓW 
MCS25, MCS51, 
MCS57

Akcesoria do 



KONSTRUKCJA
Konstrukcja składa się z rotora z ramionami i dwóch bocznych 
wygrodzeń, które zabezpieczają przed nieuprawnionym prze-
jściem. Mechanizm zwalniający oraz układ sterowania znajdują 
się w zadaszeniu, do którego dostęp jest ograniczony zamkami  
z kluczem personalnym.
Bramka zabezpieczona jest przed korozją poprzez piaskowanie, 
metalizowanie i wykończenie powłoką poliestrową termout-
wardzalną w wybranym przez zamawiającego kolorze z palety 
RAL. Istnieje możliwość wykonania furty ze stali nierdzewnej.

FUNKCJONOWANIE
Pojedynczy impuls (styk beznapięciowy typu NO) pozwala 
obrócić rotor przy użyciu nieznacznej siły. Gdy ramiona zostaną 
obrócone o ok. 65 stopni rotor samoczynnie kontynuuje ruch do 
pozycji końcowej, bez możliwości obrócenia ramion w przeci-
wnym kierunku. Przed osiągnięciem pozycji krańcowej prędkość 
obrotu ramion jest zmniejszana, a następnie rotor jest blokowany.

OBSŁUGA
Furta obrotowa wyposażona jest w sterownik PLC, który umożli-
wia następujące logiki działania w każdym z kierunków rotacji:
• Pojedyncze przejście

Po otrzymaniu jednego lub więcej impulsów otwarcia blokada 
rotora jest zwalniana w określonym kierunku na zaprogramowa-
ny czas (domyślnie 30 s).

• Wielokrotne przejście
Ilość podanych impulsów otwarcia pozwala na przejście 
wskazanej ilości osób, przy czym każda z osób otrzymuje 
ograniczony czas na przejście (30 s). Podanie trzech impulsów 
umożliwia przejście trzech osób. Po trzecim przejściu rotor jest 
ponownie blokowany.

• Zwolnienie czasowe
Po otrzymaniu impulsu rotor furty jest zwalniany na określony 
czas umożliwiając przejście wielu osób.

• Otwarcie całkowite
Ten tryb pozwala na przejście nie ograniczonej ilości osób.
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FURTY 
OBROTOWE

Dodatkowa funkcjonalność:
• Zliczanie przejść w jednej turze (w tym samym kierunku)
• Całkowite zliczanie przejść
• W przypadku zaniku napięcia blokada rotora zostaje zwolniona 

w jednym  kierunku
• Możliwość stałego zwolnienia blokady w obu kierunkach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
• Zasilanie: 230 V AC 
• Napięcie pracy: 24 V DC
• Zachowanie po zaniku napięcia: samoczynne zwolnienie blo-

kady (standard) lub ręczne/automatyczne zwolnienie blokady 
(opcja)

Furty obrotowe

Wysokość całkowita:  
2185 mm

Wysokość przejścia: 
2010 mm



Bam Bormet 
Ambachtsstraat 1137 

3850 Nieuwerkerken (Belgia) 
info@bambormet.be 

Przedstawicielstwo w Polsce:
Szymkowiak Sp. z o. o.

ul. Wolińska 19
64-100 Leszno

tel. +48 572 108 977 
bambormet@szymkowiak.pl

www.szymkowiak.pl


