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Zasilanie 

Zasilanie silnika

Moc pobierana 

Natê¿enie pr¹du

Natê¿enie pr¹du (silnik)

Stopieñ zabezpieczenia

Prze³o¿enie motoreduktora

Moment obrotowy

Czas otwarcia

Temperatura pracy

Intensywnoœæ pracy

Wymiary

Ciê¿ar

Parametry SIGNO3 SIGNO4
(V)

(V)

(W)

(A)

(A)

(IP)

(Nm)

(s)
o(C min/max)

(%)

(mm)

(kg)

230

24

250

1.1

10.0

44

1/123

130

1.8-4.0

-20 do +50

80

320x1070x320

50

230

24

300

1.3

12.0

44

1/241

200

3.0-6.0

-20 do +50

80

320x1070x320

50

230

24

300

1.3

12.0

44

1/241

250

6.0-10.0

-20 do +50

80

420x1070x340

58

SIGNO6
SIGNO3
• przejazd 3 m z ramieniem 
p³askim

SIGNO4
• przejazd 4 m z ramieniem 
p³askim lub tubowym

SIGNO6
• przejazd 6 m z ramieniem 
p³askim lub tubowym

SIGNO6 + WA24
• przejazd 8.5 m z ramieniem 
tubowym WA24 z przeciwwag¹

Szerokoœæ przejazdu (m)

100

Kod

jednostka centralna dla ramienia 3 m: motoreduktor 24V, szybki - 1.8 s, obudowa, centrala steruj¹ca SIA20/A, uchwyt
do mocowania ramienia p³askiego, kotwy i p³yta podstawy do monta¿u

SIGNO3 5 289,004 300,00

jednostka centralna dla ramienia 4 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala steruj¹ca SIA20/A, uchwyt do mocowania 
ramienia p³askiego, kotwy i p³yta podstawy do monta¿u

SIGNO4 4 059,003 300,00

jednostka centralna dla ramienia do 8.5 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala steruj¹ca SIA20/A, uchwyt do mocowania 
ramienia p³askiego, kotwy i p³yta podstawy do monta¿u

SIGNO6 5 289,004 300,00

cena netto cena brutto

SZLABANY

Signo
Szlaban elektromechaniczny do obiektów prywatnych,
publicznych i zastosowañ przemys³owych o d³ugoœci
ramienia do 8.5 m, do pracy bardzo intensywnej.
Silnik 24V z enkoderem, wbudowana modu³owa centrala steruj¹ca.

Mocny i szybki: elektromechaniczny 24V motoreduktor o mocy
300W i momencie obrotowym do 250Nm. Czas otwarcia
od 1.8s (SIGNO3), 3.0 s (SIGNO4), 6.0 s (SIGNO6).

Intensywne u¿ytkowanie: nowy, 24V motoreduktor z enkoderem
mo¿e byæ u¿ytkowany w miejscach o wysokim natê¿eniu ruchu.

Funkcja master/slave: automatycznie synchronizuje pracê dwóch
szlabanów pracuj¹cych obok siebie - umo¿liwia to obs³ugê
wjazdów o szerokoœci nawet do 17 m.

Zaawansowana, nowoczesna elektronika: ³atwa regulacja si³y,
prêdkoœci i zwolnienia.

Bezpieczny: ³agodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy
zamykaniu.

Inteligentny: odwrócenie ruchu ramienia w przypadku napotkania
przeszkody.

Wygodny: ³atwy dostêp do centrali steruj¹cej umieszczonej
na górze pod pokryw¹ - proste ustawienia funkcji oraz ³atwy dostêp
do motoreduktora.

Zawsze widoczny po zamontowaniu lampek diodowych LED
(WA9) w listwach ochronnych.

Przydatne funkcje: zamkniêcie szlabanu po przeciêciu linii 
fotokomórek, obs³uga dwóch typów semaforów, sprawdzenie
linii FOTO przed ka¿dym ruchem (fototest).

Funkcja serwisowa: kontrolka sygnalizuje potrzebê wykonania
konserwacji po wczeœniejszym zaprogramowaniu iloœci cykli.

Tryb serwisowy:  po uszkodzeniu sprê¿yny szlaban mo¿e pracowaæ
awaryjnie (praca skokowa do przyjazdu serwisu).

Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi awaryjnemu PS224 (opcja)
szlaban pracuje, nawet w przypadku braku zasilania.

Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Fotokomórki typu BF/MOF/FK.

funkcje central strona 64/65

Szlabany dostêpne tak¿e 
w obudowie ze stali nierdzewnej.
Szczegó³y w Dziale Handlowym.



PS224
ramiê aluminiowe, tubowe, 8500 mm
z przeciwwag¹, z podpor¹ ruchom¹ WA12,
z uchwytem mocuj¹cym do szlabanu

Akcesoria SIGNO6

Wspólne akcesoria do SIGNO

2 300,00 2 829,00 brutto450,00 553,50 brutto

Akcesoria SIGNO3/SIGNO4  inne akcesoria  - patrz dodatkowe strony 84 - 93

101SZLABANY

lampa 24V

[4 x 0.5 ] zamek, przycisk2mm

WA24 do SIGNO6

WA1 WA2 WA3 WA14
ramiê aluminiowe, p³askie
36 x 73 x 4250 mm

listwy ochronne, gumowe,
czerwone, na ramiê WA1

ramiê aluminiowe, tubowe
70 x 4250 mm, zalecane
do wietrznych miejsc

uchwyt mocuj¹cy 
do ramienia tubowego WA3

³¹cznik do ramienia
³amanego - p³askiego WA1

WA21 WA22 WA6 WA7 WA8
ramiê aluminiowe, p³askie
36 x 94 x 6250 mm

ramiê aluminiowe, p³askie,
z ³¹cznikiem, 2-czêœciowe 
36 x 94 x 3125 mm

listwy ochronne, gumowe,
czerwone, na ramiê WA21,
WA22

ramiê aluminiowe, tubowe
90 x 6250 mm, zalecane
do wietrznych miejsc

uchwyt mocuj¹cy 
do ramienia tubowego WA7

WA9 WA10 WA11 WA12 WA13
lampki ostrzegawcze LED na
ramiê, montowane w listwach 
ochronnych WA2/WA6 - 6 szt

nalepki ostrzegawcze
na ramiê szlabanu (24 szt)

podpora ramienia sta³a,
regulowana wysokoœæ

podpora ramienia ruchoma listwy aluminiowe,
zabezpieczaj¹ce, pod
ramiê p³askie, w odc. 2 m

260,00 319,80 brutto 170,00 209,10 brutto 360,00 442,80 brutto 170,00 209,10 brutto 570,00 701,10 brutto

620,00 762,60 brutto 650,00 799,50 brutto 270,00 332,10 brutto 600,00 738,00 brutto 180,00 221,40 brutto

340,00 418,20 brutto 70,00 86,10 brutto 250,00 307,50 brutto 290,00 356,70 brutto250,00 307,50 brutto

WA4

320 (420)

1000 (1050)

akumulator 24V 7.2 Ah
z wbudowan¹ kart¹
³adowania


