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Dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie Pañstwo firmê BFT kupuj¹c ten produkt. 
Jesteœmy przekonani, ¿e spe³ni on Pañstwa oczekiwania. Przed dokonaniem 
monta¿u i uruchomieniem si³ownika nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z instrukcj¹ 
monta¿u i u¿ytkowania, a w szczególnoœci z ostrze¿eniami, w celu zapewnienia 
bezpieczeñstwa podczas monta¿u, codziennego u¿ytkowania i obs³ugi. Ten produkt 
jest zgodny z odpowiednimi standadmi i regulacjami technicznymi. Deklarujemy 
równie¿ zgodnoœæ tego produktu z nastêpuj¹cymi Normami i Dyrektywami Euro- 
pejskimi: 89/336/EEC oraz 73/23/EEC (i podleg³ymi zaleceniami).

1) OPIS PRODUKTU
Kompaktowy szlaban elektromechaniczny idealny do pracy intensywnej. Œwietnie 
nadaje siê do obs³ugi przejazdów na tereny prywatne, parkingów o ma³ym i œrednim 
natê¿eniu ruchu. Szlaban s³u¿y tylko do kierowania ruchem pojazdów, szerokoœæ 
przejazdu od 3 do 5 metrów. Regulowane wy³¹czniki krañcowe zapewniaj¹ zatrzy-
manie ramienia w prawid³owej pozycji. W przypadku intensywnego u¿ytkowania, 
czujnik temperatury uruchamia wentylator. 
Szlabany MOOVI posiadaj¹ wysprzêglenie za pomoc¹ spersonalizowanego klucza, 
co umo¿liwia rêczn¹ obs³ugê szlabanu w przypadku braku zasilania lub awarii. 
Szlabany s¹ dostarczane w wersji lewej. Mo¿na jednak, w bradzo prosty sposób, 
zmieniæ pozycjê ramienia. 
Podstawa monta¿owa CBO (opcja) u³atwia czynnoœci monta¿owe. Wyposa¿ona 
jest w przygotowane wczeœniej odpowiednie uchwyty i otwory monta¿owe. 

UWAGA! Szlaban jest przewidziany do obs³ugi ruchu pojazdów mechan-
icznych. Piesi nie powinni przechodziæ pod ramieniem szlabanu ani w 

zasiêgu jego dzia³ania. Nale¿y zapewniæ pieszym niezale¿ne przejœcie. 

2) WYSPRZÊGLENIE I OBS£UGA RÊCZNA (rysunek Fig.1)
Wysprzêglenie awaryjne umo¿liwia rêczn¹ obs³ugê szlabanu w przypadku braku 
zasilania lub awarii. W celu wysprzêglenia szlabanu nale¿y u¿yæ spersona-
lizowanego klucza dostarczonego wraz ze szlabanem. Klucz nale¿y umieœciæ w 
zamku znajduj¹cym siê na zewn¹trz obudowy szlabanu tu¿ pod ramieniem i obróciæ 
o k¹t 180° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
UWAGA! W przypadku wysprzêglania szlabanu pozbawionego ramienia nale¿y 
siê upewniæ, ¿e uchwyt ramienia jest w pozycji szlaban otwarty. 

3) U¯YTKOWANIE
Jako ¿e szlaban mo¿e byæ zdalnie sterowany i mo¿e znajdowaæ siê poza polem 
widzenia operatora nale¿y czêsto sprawdzaæ poprawnoœæ dzia³ania urz¹dzeñ 
zabezpieczaj¹cych.
UWAGA! W przypadku zauwa¿enia niepoprawnego dzia³ania któregokolwiek 
z elementów zabezpieczaj¹cych nale¿y niezw³ocznie wezwaæ wykwalifikowany 
personel techniczny.  
Nie nale¿y przebywaæ w strefie dzia³ania szlabanu i nie dopuszczaæ do tej strefy 
dzieci. 

4) UTYLIZACJA
Wszystkie elementy sk³adowe systemu automatyzacji bramy w przypadku utylizacji 
podlegaj¹ obowi¹zuj¹cym w Polsce stosownym przepisom. 
Utylizacja ww. elementów nie poci¹ga za sob¹ ¿adnego ryzyka. Nale¿y pamietaæ 
aby posegregowaæ elementy w zale¿noœci od materia³u, z którego s¹ wykonane 
lub zleciæ utylizacjê profesjonalnej firmie.

OSTRZE¯ENIA
Zapewniamy prawid³owe dzia³anie urz¹dzeñ tylko wtedy gdy zalecenia poni¿szej in-
strukcji zosta³y zachowane. Firma BFT nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za szkody 
powsta³e wskutek nie przestrzegania zaleceñ niniejszej instrukcji. 

Firma BFT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej instrukcji bez 
wczeœniejszego poinformowania o tym fakcie. Wszelkie informacje i/lub rysunki mog¹ 

ulec zmianie.  
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Dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie Pañstwo firmê BFT kupuj¹c ten pro-
dukt. Jesteœmy przekonani, ¿e spe³ni on Pañstwa oczekiwania. Przed dokonaniem 
monta¿u i uruchomieniem si³ownika nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z instrukcj¹ 
monta¿u i u¿ytkowania, a w szczególnoœci z ostrze¿eniami, w celu zapewnienia 
bezpieczeñstwa podczas monta¿u, codziennego u¿ytkowania i obs³ugi. Ten produkt 
jest zgodny z odpowiednimi standadmi i regulacjami technicznymi. Deklarujemy 
równie¿ zgodnoœæ tego produktu z nastêpuj¹cymi Normami i Dyrektywami Euro- 
pejskimi: 89/336/EEC oraz 73/23/EEC (i podleg³ymi zaleceniami).

1) OPIS PRODUKTU
Kompaktowy szlaban elektromechaniczny idealny do pracy intensywnej. Œwietnie 
nadaje siê do obs³ugi przejazdów na tereny prywatne, parkingów o ma³ym i œrednim 
natê¿eniu ruchu. Szlaban s³u¿y tylko do kierowania ruchem pojazdów, szerokoœæ 
przejazdu od 3 do 5 metrów. Regulowane wy³¹czniki krañcowe zapewniaj¹ zatrzy-
manie ramienia w prawid³owej pozycji. W przypadku intensywnego u¿ytkowania, 
czujnik temperatury uruchamia wentylator. 
Szlabany MOOVI posiadaj¹ wysprzêglenie za pomoc¹ spersonalizowanego klucza, 
co umo¿liwia rêczn¹ obs³ugê szlabanu w przypadku braku zasilania lub awarii. 
Szlabany s¹ dostarczane w wersji lewej. Mo¿na jednak, w bradzo prosty sposób, 
zmieniæ pozycjê ramienia. 
Podstawa monta¿owa CBO (opcja) u³atwia czynnoœci monta¿owe. Wyposa¿ona 
jest w przygotowane wczeœniej odpowiednie uchwyty i otwory monta¿owe. 

Centrala steruj¹ca LEO-MV jest wstepnie zaprogramowana. Zmiany ustawieñ 
mo¿na dokonaæ za pomoc¹ zintegrowanego wyœwietlacza LCD lub za pomoc¹ 
uniwersalnego programatora UNIPRO.  Centrala ta jest zgodna z protoko³em 
EELINK.   
G³owne funkcje i cechy: 
- Osobne wejœcia wy³¹czników krañcowych otwórz/zamknij
- Osobne wejœcia do urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
- Wejœcie zegarowe
- Z³¹cze szeregowe
- Zintegrowany radioodbiornik

Centrala jest wyposa¿ona w wyjmowaln¹ listwê u³atwiaj¹c¹ dokonanie po³¹czeñ. 
W celu u³atwienia i przyœpieszenia instalacji centrala ma wstêpnie zmostkowane 
po³¹czenia. Zmostkowane s¹ nastêpuj¹ce styki: 21-23, 21-24 i 21-30. Je¿eli 
powy¿sze styki bêd¹ wykorzystywane nale¿y mostki usun¹æ. 

2) ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
UWAGA! Nieprawid³owa instalacja lub niepoprawne u¿ytkowanie mog¹ 
byæ przyczyn¹ utraty zdrowia lub ¿ycia ludzi i zwierz¹t lub uszkodzenia 
przedmiotów.
•  Przed dokonaniem monta¿u i uruchomieniem si³ownika nale¿y dok³adnie 

zapoznaæ siê z instrukcj¹ monta¿u i u¿ytkowania, a w szczególnoœci z 
ostrze¿eniami, w celu zapewnienia bezpieczeñstwa podczas monta¿u, co-
dziennego u¿ytkowania i obs³ugi.

•  Utylizacja opakowañ powinna zostaæ przeporowadzona zgodnie ze standarda-
mi i prawem obowi¹zuj¹cymi w Polsce. Pamiêtaj aby plastikowe torebki by³y 
przechowywane poza zasiêgiem dzieci. 

•  Instrukcjê u¿ytkowania nale¿y zachowaæ razem z kart¹ gwarancyjn¹.
•  Produkt ten zosta³ stworzony z myœl¹ o konkretnym zastosowaniu opisanym 

w poni¿szej instrukcji. Ka¿de inne wykorzystanie tego produktu, nie opisane 
w poni¿szej instrukcji, mo¿e byæ niebezpieczne.

•  Firma BFT nie ponosi odpowiedzialnoœci wynikajacej z nieprawid³owego 
zastosowania lub u¿ytkowania tego produktu. Jak równie¿ nie ponosi odpo-
wiedzialnoœci za straty powsta³e wskutek zastosowania tego produktu w sposób 
nie przewidziany w niniejszej instrukcji.

•  Tego produktu nie nale¿y instalowaæ w strefach zagro¿onych wybuchem.
•  Elementy konstrukcyjne tego produktu spe³niaj¹ nastêpuj¹ce Normamy i Dyrek-

tywy Europejskie: 89/336/EEC, 73/23/EEC, 98/37/EEC i wszystkie podleg³e.  
•  Firma BFT nie ponosi odpowiedzialnoœci wynikajacych z braku nale¿ytej 

starannoœæi podczas konstruowania bramy lub jakichkolwiek zmian w konstrukcji 
bramy powsta³ych na skutek u¿ytkowania. 

•  Instalacja elektryczna podlega równie¿ nastêpuj¹cym Normom i Dyrektywom 
Europejskim: 89/336/EEC, 73/23/EEC, 98/37/EEC i wszystkim podleg³ym.

•  Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnoœci instalacyjnych nale¿y siê upewniæ, 
¿e zosta³o od³¹czone zasilanie. Nale¿y równie¿ od³¹czyæ zasilanie akumula-
torowe je¿eli takowe zosta³o dostarczone. 

•  Nale¿y pamiêtaæ, ¿e instalacja elektryczna powinna byæ pod³¹czona poprzez 
wy³¹czniki przeci¹¿eniowe zapewniaj¹ce przerwê w obwodzie równ¹ lub wiêksz¹ 
3,5 mm. 

•  Nale¿y siê upewniæ, ¿e wy³¹czniki ró¿nicowe 0,03A s¹ zamontowane przed 
pod³¹czeniem zasilania.

•  Nale¿y sprawdziæ czy uziemienie jest poprowadzone prawid³owo: po³¹cz bramê 
i inne elementy systemu do z³¹cza uziemienia.

•  Zamontuj niezbêdne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce (fotokomórki, krawêdziowe 
listwy zabezpieczaj¹ce itp.), które s¹ niezbêdne aby zabezpieczyæ przestrzeñ 
przed niebezpieczeñstwem zgniecenia, przesuniecia lub ude¿enia.

•  Nale¿y umieœciæ przynajmniej jedno œwiat³o ostrzegawcze, które ³atwo mo¿na 
zauwa¿yæ oraz na bramie nale¿y umieœciæ znak ostrzegawczy. 

•  Firma BFT nie ponosi odpowiedzialnoœci za poprawne dzia³anie systemu w 
przypadku zamontowania zabezpieczeñ innego producenta lub w przypadku 
gdy takie zabezpieczenia nie zosta³y zamontowane.

•  Nale¿y u¿ywaæ tylko oryginalnych czêœci zamiennych.
•  Nie nale¿y we w³asnym zakresie modyfikowaæ ¿adnych elementów systemu, 

chyba ¿e zosta³a wydana przez BFT stosowna zgoda na piœmie.
•  U¿ytkownika systemu nale¿y poinformowaæ o zasadch bezpiecznego 

u¿ytkowania, strefach niebezpiecznych oraz o awaryjnym rêcznym sposobie 
otwierania bramy.

•  Podczas dzia³ania systemu nie nale¿y siê zbli¿aæ do strefy pracy systemu. W 
szczególnoœci nale¿y dopilnowaæ aby w tej strefie nie znalaz³y siê dzieci. 

•  Piloty lub inne urzadzenia steruj¹ce nale¿y trzymaæ w miejscu niedostepnym 
dla dzieci w celu unikniêcia niezamie¿onej aktywacji systemu. 

•  U¿ytkownik nie powinien samodzielnie dokonywaæ zmiany ustawieñ, pod³¹czeñ 
elektrycznych ani innych regulacji. Takich czynnoœci mo¿e dokonywaæ tylko 
wykwalifikowany personel. 

•  Cokolwiek, co nie jest dopuszczone przez niniejsz¹ instrukcjê, jest zabro-nio-
ne. 

•  Instalacji zabezpieczeñ i sterowania nale¿y dokonaæ w zgodzie ze standardem 
EN 12978.

3) DANE TECHNICZNE
MOOVI 30S
Zasilanie: .............................................................................230Va.c.±10% 50Hz (*)
Pobór mocy: .................................................................................................. 300W
Silnik: .....................................................................................2800 min-1 2 bieguny
Kondensator: ...........................................25µF 450V (230V): 100µF 250V (110V)
Pobór pr¹du:........................................................................................0.8 A - 1.6 A
Klasa izolacji:.........................................................................................................F
Temperatura uruchomienia ch³odzenia: ......................................110 °C (nawiew)
Zabezpieczenie termiczne: ........................................... 130 °C (samo resetujace)
Smarowanie przek³adni: .........................................................................smar sta³y
Max moment obrotowy: .................................................................................72Nm
Minimalny czas otwarcia: ............................................................................... 1.5 s
D³ugoœæ ramienia: .....................................................................................3m max.
Sprzêg³o: ............................................................................Elektroniczne, enkoder
Wy³¹czniki krañcowe: ..................Elektromechaniczne, wbudowane i regulowane
Obs³uga rêczna: ......................................................................... Po wysprzêgleniu
Max liczba cykli na dobê: ................................................................................3000
Temperatura pracy: ......................................................................-10°C do +55 C°
Stopieñ zabezpieczenia: ................................................................................. IP24
Ciê¿ar (bez ramienia): ...................................................................356N (~35.6 kg)
Wymiary: ................................................................................................patrz fig. 1
(*) Inne wersje dostêpne na zamówienie

MOOVI 30 RMM - MOOVI 50 RMM
Zasilanie: .............................................................................230Va.c.±10% 50Hz (*)
Pobór mocy: .................................................................................................. 300W
Silnik: ....................................................................................1400 min-1, 4 bieguny
Kondensator: ...............................................8µF 450V (230V) :32µF 250V (110V)
Pobór pr¹du:.........................................................................................0.8 A :1.6 A
Klasa izolacji:.........................................................................................................F
Temperatura uruchomienia ch³odzenia: .......................................110°C (nawiew)
Zabezpieczenie termiczne: ............................................ 130°C (samo resetujace)
Smarowanie przek³adni: .........................................................................smar sta³y
Max moment obrotowy: ...............................MOOVI-30 85Nm: MOOVI-50 250Nm
Czas otwarcia: ......................................................... MOOVI-30 4s : MOOVI-50 8s
D³ugoœæ ramienia: ................................ MOOVI-30 3m max : MOOVI-50 5m max.
Sprzêg³o: ............................................................................Elektroniczne, enkoder
Wy³¹czniki krañcowe: ..................Elektromechaniczne, wbudowane i regulowane
Obs³uga rêczna: ......................................................................... Po wysprzêgleniu
Liczba cykli na dobê: .....................................1200 (MOOVI-30) :600 (MOOVI-50)
Temperatura pracy: .......................................................................-10°C do +55°C
Stopieñ zabezpieczenia: ................................................................................. IP24
Ciê¿ar (bez ramienia): ...................................................................356N (~35.6 kg)
Wymiary: .................................................................................................patrz fig.1
(*) Inne wersje dostêpne na zamówienie

CENTRALA STERUJACA LEO-MV 
Zasilanie:  .................................................................................230Va.c.±10% 50Hz
Odseparowanie elektryczne:  .................................................... > 2MOhm 500Vdc
Wytrzyma³oœæ dielektryczna:  ...................................................... 3750Vac / 1 min
Max. obci¹¿enie wejœcia silnika: ..................................................................  750W
Zasilanie dodatkowe (obci¹¿enie): .......................................................24Vac (1A)
Œwiat³o stanu bramy:  .................................................................230Va.c. 3W max
Lampa sygnalizacyjna:  ............................................................230Va.c. 40W max
Wymiary:  .............................................................................................patrz fig. 17
Bezpieczniki:  .......................................................................................patrz fig. 18

4) AKCESORIA OPCJONALNE (Fig.15)
-  CBO p³yta monta¿owa
- MOOVI PRM. Zabezpieczenie r¹k
- MOOVI 130. Uchwyty do fotokomórek CELLULA 130



52 - MOOVI 30S-30RMM-50RMM  Ver. 07

D
81

13
89

_0
7INSTRUKCJA INSTALACJI POLSKI

-  FAF Podpora sta³a 
-  MOOVI GA Podpora ruchoma (tylko do MOOVI 50 RMM)
-  MOOVI GAMA Podpora ruchoma z amortyzatorem (tylko do MOOVI 30/50 

RMM)
-  SB “firanki” (tylko do MOOVI 30/50 RMM)
-  BIR gumowa listwa krawêdziowa
-  MOOVI LIGHT  Lampki na ramiê szlabanu 3m i 4.5m 
-  MOOVI LIGHT 1  Lampki na ramiê szlabanu 5m i 6m 
-  MOOVI PCA  Gumy zabezpieczaj¹ce krawêdzie ramienia.
W celu zapoznania siê z mo¿liwoœciami  akcesoriów dodatkowych nale¿y zapoznaæ 
siê z ich instrukcjami monta¿u i obs³ugi. 

5) PRZYGOTOWANIE FUNDAMENTÓW (Fig.2)
-  Przygotój otwór i wylewkê fundamentow¹ odpowiedni¹ do danego gruntu.
-  PrzeprowadŸ przepusty do póŸniejszego wyprowadzenia przewodów. 
-  Œruby dostarczone wraz z p³yt¹ monta¿ow¹ CBO nale¿y umieœciæ w 4 otworach 

monta¿owych, gwintem do góry. Nastêpnie ³by œrub nale¿y przyspawaæ do 
podstawy i miejsca spawów zabezpieczyæ œrodkiem zapobiegaj¹cym rdzewieniu. 
Podstawê fundamentow¹ nale¿y zabetonowaæ w wylewce w taki sposób aby 
p³yta monta¿owa wystawa³a ponad poziom gruntu o ok. 2 cm (fig.2).

-  Podczas wype³niania wylewki betonem nale¿y sprawdzaæ wypoziomowanie 
p³yty monta¿owej, w pionie i w poziomie). Nastêpnie nale¿y zostawiæ beton 
do wyschniêcia.

6) MONTA¯ JEDNOSTKI CENTRALNEJ SZLABANU
UWAGA! Szlabany s¹ przeznaczone do kierowania ruchem pojazdów. 
Piesi nie powinni przechodziæ w zasiêgu dzia³ania szlabanu. Dla pie-

szych nale¿y zapewniæ osobne przejœcie. Przejœcie dla pieszych powinno byæ 
dodatkowo oznakowane najlepiej znakami pokazanymi na rys. 10.

UWAGA: przed otworzeniem drzwiczek obudowy szlabanu nale¿y siê upewniæ 
¿e ramiê szlabanu jest ustawione pod k¹tem 43-45 °. W takim ustawieniu 
sprê¿yna odci¹¿aj¹ca nie jest napiêta. Drzwiczki obudowy szlabanu powinny 
znajdowaæ siê od strony posesji. Gdy stoj¹c w œwietle przejazdu jednostka centralna 
znajduje siê po naszej lewej stronie mamy do czynienia ze szlabanem lewym. W 
przeciwnym wypadku ze szlabanem prawym. 
Szlabany zawsze dostarczane s¹ w wersji lewej.

6.1) Monta¿ wersji lewej
-  Umieœæ jednostkê szlabanu na p³ycie monta¿owej i przykrêæ j¹ do podstawy za 

pomoc¹ nakrêtek M12 (rys.4 punkt 1). Pamiêtaj, ¿e drzwiczki szlabanu powinny 
zanjdowaæ siê wewn¹trz posesji.

- Górna œcianka obudowy posiada spadek, który zapobiega zbieraniu siê wody.  
Do sprawdzenia czy szlaban jest zamontowany w pionie nale¿y przy³o¿yæ 
poziomicê do bocznej œcianki obudowy szlabanu (rys.2).

- Instalacja opcjonalnego zabezpieczenia przed przyciêciem r¹k MOOVI PRM  
bêdzie ³atwiejsza przed zainstalowaniem ramienia szlabanu. 

 W celu poprawnego zainstalowania MOOVI PRM nale¿y przyj¿eæ siê rys.18 i 
zapoznaæ z punktem 6.4 niniejszej instrukcji. Je¿eli w danej instalacji nie bêdzie 
wykorzytywane to zabezpieczenie lub zosta³o ono ju¿ zamontowane, mo¿na 
przyst¹piæ do monta¿u ramienia. 

-  Monta¿u ramienia nale¿y dokonywaæ gdy szlaban znajduje siê w pozycji otwartej 
(pionowej) jak na rys.3. punkt 7. Wywa¿enie sprê¿yny jest wstêpnie ustawione 
dla tej w³aœnie pozycji (sprê¿yna luŸna). 

- Na ramiê nale¿y nasun¹æ elemnet obudowy uchwytu (rys.3 punkt 10). Po 
ustawieniu tego elementu w rz¹danej pozycji, nale¿y nawierciæ ten element 
wiert³em o œrednicy 2mm. 

- Do elementu wyjœciowego, ramiê mocujemy za pomoc¹ uchwytu (rys.3 punkt 4) 
oraz œrub i podk³adek dostarczonych wraz ze szlabanem. Nastêpnie mocujemy 
os³onê jak na rys. 3 punkt 8 i przykrêcamy jak na rys. 3 punkt 9. Wczesniej 
za³o¿ony element zamykaj¹cy obudowê uchwytu, nasuwamy wzd³u¿ ramienia 
na element nr 8 i blokujemy jego po³o¿enie za pomoc¹ œruby jak na rys. 3 punkt 
10. 

 UWAGA! Ramiê szlabanu nale¿y zamontowaæ w taki sposób aby podwójny 
profil by³ skierowany do do³u jak na rys. 3 punkt 11.

-  Wypoziomuj ramiê zgodnie z punktem 7 niniejszej instrukcji.

6.2) Monta¿ wersji prawej
Przed przystapieniem do monta¿u nale¿y dokonaæ kilku zmian zgodnie z rysunkiem 
4, a nastêpnie postêpowaæ jak poni¿ej: 
A)  Przymocuj jednostkê szlabanu do p³yty monta¿owej u¿ywaj¹c nakrêtek M12.
B)  Upewnij siê, ¿e sprê¿yna odci¹gowa jest luŸna czyli w pozycji ramienia pod-

niesionego - rys.5.
C)  Odkrêæ uchwyt sprê¿yny rys. 4 p. 2 a¿ bêdzie mo¿na wyj¹æ œrubê mocuj¹c¹ 

(rys. 4 p.3).
D)  Usuñ uchwyt ramienia (fig.4/ref.4) i poluzuj œrubê (rys. 4 p.5) przy u¿yciu 

klucza nasadowego nr 19 do momentu a¿ dŸwigniê (rys.4 p.6) bêdzie mo¿na 
obracaæ.

E)  Obróæ dŸwigniê (rys.4 p.6) o k¹t 180° i zablokuj j¹ w tej pozycji. 
F)  U¿ywaj¹c klucza dynamometrycznego dokrêæ œrubê (rys. 4 p.5) u¿ywaj¹c si³y 

80 N/m blokuj¹c w ten sposób dŸwigniê (rys.4 p.6).
G)  Za pomoc¹ klucza nale¿y wysprzêgliæ szlaban (rys.6) i przeciwnie do ruchu 

wskazówek, rêcznie nale¿y obróciæ dŸwigniê (rys.4 p.6) o k¹t 90° (rys.7).

H)  Zamocuj naci¹g sprê¿yny (rys.4 p.2) w pozycji DX (rys.4 p.Dx) za pomoc¹ 
œruby i nakrêtki samoblokuj¹cej. 

I)  Za pomoc¹ sruby rzymskiej zwiêksz naci¹g sprê¿yny (rys.4 p.2).
L)  Ponownie zamontuj uchwyt ramienia (rys.4 p.4) utrzymuj¹c ramiê szlabanu w 

pozycji otwartej. 
M) Instalacja opcjonalnego zabezpieczenia przed przyciêciem r¹k MOOVI PRM  

bêdzie ³atwiejsza przed zainstalowaniem ramienia szlabanu. 
 W celu poprawnego zainstalowania MOOVI PRM nale¿y przyj¿eæ siê rys.18 

i zapoznaæ z punktem 6.4 niniejszej instrukcji. Je¿eli w danej instalacji nie 
bêdzie wykorzytywane to zabezpieczenie lub zosta³o ono ju¿ zamontowane, 
mo¿na przyst¹piæ do monta¿u ramienia. Monta¿u ramienia nale¿y dokonywaæ 
gdy szlaban znajduje siê w pozycji otwartej (pionowej) jak na rys.3. punkt 7. 
Wywa¿enie sprê¿yny jest wstêpnie ustawione dla tej w³aœnie pozycji (sprê¿yna 
luŸna). 

- Na ramiê nale¿y nasun¹æ elemnet obudowy uchwytu (rys.3 punkt 10). Po 
ustawieniu tego elementu w rz¹danej pozycji, nale¿y nawierciæ ten element 
wiert³em o œrednicy 2mm. 

- Do elementu wyjœciowego, ramiê mocujemy za pomoc¹ uchwytu (rys.3 punkt 4) 
oraz œrub i podk³adek dostarczonych wraz ze szlabanem. Nastêpnie mocujemy 
os³onê jak na rys. 3 punkt 8 i przykrêcamy jak na rys. 3 punkt 9. Wczesniej 
za³o¿ony element zamykaj¹cy obudowê uchwytu, nasuwamy wzd³u¿ ramienia 
na element nr 8 i blokujemy jego po³o¿enie za pomoc¹ œruby jak na rys. 3 punkt 
10. 

 UWAGA! Ramiê szlabanu nale¿y zamontowaæ w taki sposób aby podwójny 
profil by³ skierowany do do³u jak na rys. 3 punkt 11.

N) Wypoziomuj ramiê zgodnie z punktem 7 niniejszej instrukcji.
O)  Odwróæ pod³¹czenie wy³¹czników krañcowych oraz zasilania silnika wewn¹trz 

centrali steruj¹cej (rys.15-16), zgodnie z instrukcj¹ w³aœciwej centrali steruj¹cej. 
Na rys. 8 zaznaczono po³¹czenia, które musz¹ zostaæ odwrócone. 

6.3) Monta¿ detektora pêtli indukcyjnej
Z³¹cze typu DIN, które umo¿liwia pod³¹czenie urz¹dzeñ dodatkowych, jest zamon-
towane w szlabanach umo¿liwiaj¹cych pod³¹czenie detektora pêtli indukcyjnej.  W 
celu prawid³owego pod³¹czenie detektora nale¿y pos³u¿yc siê do³¹czon¹ do niego 
instrukcj¹ obs³ugi. Aby u³atwiæ dostêp do centrali steruj¹cej nale¿y zdemontowaæ 
sprê¿ynê odci¹gow¹. Dokonaæ niezbêdnych regulacji i pod³¹czeñ, a nastêpnie 
zamontowaæ j¹ ponownie. 

6.4) Monta¿ zabezpieczenia MOOVI PRM (rys.16)
1)  Usuñ gumowe zaœlepki.
2) Po³¹cz dwa pierœcienie “P” do p³yty zabezpieczaj¹cej “L” tak aby powsta³ jeden 

element.
3) Za pomoc¹ œruby M6x20 przymocuj p³ytê zabezpieczaj¹c¹ do obudowy szlabanu 

(rys. 16 p.3) w taki sposób aby ta œruba stanowi³a oœ obrotu.
4) Zablokuj t¹ srubê nakrêtk¹ wewn¹trz obudowy szlabanu.
5) Pozycjonowania p³yty zabezpieczaj¹cej nale¿y dokonaæ przy podniesionym 

ramieniu.  
6)  Nastêpnie, podczas zak³adania obudowy, p³ytê zabezpieczaj¹c¹ nale¿y umieœciæ 

pomiêdzy dwoma trzpieniami prowadz¹cymi “D” przykrêconymi za pomoc¹ 
œrub C. 

 Po zakoñczeniu monta¿u nale¿y siê upewniæ, ¿e p³yta zabezpieczaj¹ca dzia³a 
prawid³owo. W pozycji otwartej szlabanu p³yta powinna siê znajdowaæ w pozycji jak 
na rys. 16, p.7; gdy ramiê szlabanu jest opuszczane p³yta powinna siê przemieœciæ 
wraz z ramieniem do pozycji pokazanej na rys.16, p.8.

6.5) Instalacja lampy sygnalizacyjnej LAMPO/LAMPO PA (rys. 23)
Do instalacji lampy sygnalizacyjnej nale¿y wykorzystaæ jeden z dwóch specjalnych 
uchwytów, znajduj¹cych siê w obudowie szlabanu. Konieczne jest równie¿ u¿ycie 
uchwytu monta¿owego SLM2. Zaleca siê aby lampa sygnalizacyjna by³a zainsta-
lowana po przeciwnej stronie ni¿ kierunek zamykania szlabanu. 
Patrz¹c na rys. 23, nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
1) Zdejmij pokrywê ochronn¹ “C”.
2) Usuñ zaœlepkê “D” z uchwytu SLM.
3) WyprowadŸ odpowiednie przewody do lampy sygnalizacyjnej, a nastêpnie za 

pomoc¹ dostarczonych wkrêtów przymocuj uchwyt SLM do obudowy szlaba-
nu.   

4) Element “E” s³u¿y do instalacji lampy sygnalizacyjnej typu “PA” wyposa¿onej w  
antenê odbiorcz¹. Dla lamp sygnalizacyjnych bez anteny podstaw¹ monta¿ow¹ 
jest uchwyt SLM2. 

5) Za³ó¿ zaœlepkê “D”.
6) Zakoñcz monta¿  stosuj¹c siê do instrukcji dotycz¹cej instalacji lampy LAM-

PO/LAMPO PA. 

6.6) Instalacja fotokomórek (rys. 24)
Instalacja fotokomórek do szlabanu MOOVI mo¿e byæ wykonana na dwa 
sposoby:  
1- Umieszczaj¹c fotokomórki CELLULA 130 bezpoœrednio do obudowy szlabanu  

(rys. 24 “A”)
2- Umieszczaj¹c fotokomórki na uchwycie MOOVI 130 (rys. 24 ”B”)
A) Cellula 130 fitting
1) Usuñ zaœlepkê z obudowy szlabanu.
2) WyprowadŸ przewody niezbêdne do pod³¹czenia fotokomórek. 
3)  Zamocuj fotokomórki jak na rys.  24 u¿ywaj¹c odpowiednich œrub. 
Pos³uguj¹c siê instrukcj¹ do fotokomórek wykonaj niezbêdne pod³¹czenia. 
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6.7) Akcesoria do szlabanów MOOVI: d³ugoœæ i wywa¿enie ramienia  
(rys.25)
6.7.1) Moovi 30RMM i Moovi 50RMM
Wszystkie szlabany z serii MOOVI wyposa¿one s¹ w 3 otwory do zaczepienia 
sprê¿yny odci¹gowej umieszczone w dŸwigni przeciw wagi. (rys. 25 p.A otwory 
A-B-C).
Dobór odpowiedniego punktu zaczepienia sprê¿yny odci¹gowej zale¿y od mo-
delu szlabanu, d³ugoœci ramienia oraz zastosowanych akcesoriów dodatkowo 
obci¹¿aj¹cych ramiê. 
Tab.1 na  rys. 25 pokazuje wagê na metr (kg/m) bie¿¹cy ramienia poszczególnych 
akcesoriów.
Np. gdy chcemy zamontowaæ podporê ruchom¹ GA lub GAMA, musimy obliczyæ 
wagê akcesrium w zale¿noœci od d³ugoœci zastosowanego ramienia, wg 
nastêpuj¹cego wzoru:

Kg/m = 1,2/L
gdzie L to d³ugoœæ zastoswanego ramienia.
Nastêpnie nale¿y postêpowaæ jak poni¿ej:
1) Zsumuj wyniki dla wszystkich zastosowanych akcesoriów ³¹cznie z wag¹ ra-

mienia 
2) Na wykresach z rys. 25 nale¿y odnaleŸæ punkt przeciêcia prostych popro-

wadzonych z osi L (d³ugoœæ zastosowanego ramienia) oraz z osi kg/m (suma 
wyliczona wczeœniej). 

3) Punkt przeciêcia wskazuje na odpowiedni uchwyt do sprê¿yny odci¹gowej (A-
B-C) w zale¿noœci od modelu szlabanu MOOVI.

Przyk³ad
MOOVI 50 z: 
(d³ugoœæ ramienia 4,0m + BIR + GAMA +1PCA).
(1,028+0,510+(1,2/4,0)+0,160)= 1,97
Punkt przeciecia pomiêdzy wartoœci¹ 1,97 i d³ugoœci¹ ramienia równ¹ 4,0 wypada w 
obszarze “A” odpowiedniego dla MOOVI 50 wykresu. Punkt zaczepienia sprê¿yny 
odci¹gowej oznaczony jako “A” bêdzie odpowiedni dla naszego przyk³adu i do 
odpowiedniego wywa¿enia ramienia.
Kalibracja sprê¿yny jest szczegó³owo opisana w punkcie 7 niniejszej instrukcji.
UWAGA!:
Punkty A i B mog¹ byæ u¿ywane tylko do modelu MOOVI 50RMM.
Punkt C mo¿e byæ u¿ywany tylko do modeli MOOVI 30S/30RMM.
Je¿eli punkt przeciêcia wypada poza obszarami A, B lub C oznacza to ¿e w takiej 
konfiguracj nie mo¿an zamotowaæ ramienia. Nale¿y ramiê skróciæ lub zastosowaæ 
mniejsz¹ liczbê akcesoriów dodatkowych.
Je¿eli nie ma zainstalowanych ¿adnych urz¹dzeñ to do wyznaczenia punktu 
zacze-pienia sprê¿yny odci¹gowej nale¿y policzyæ tylko d³ugoœæ ramienia PA i 
jego wagê.

6.7.2) MOOVI 30S
Dla szlabanów serii Moovi 30S nale¿y postêpowaæ jak poni¿ej:
Max. d³ugoœæ ramienia:   3m
Punkt zaczepienia sprzê¿yny: C
Akcesoria które wymagaj¹ skrócenia ramienia: BIR - PCA - Moovi Light
Akcesoria których nie mo¿na stosowaæ: GA/GAMA – SB

7) WYWA¯ENIE RAMIENIA (rys.9)
-  Nale¿y wysprzêgliæ szlaban (rys.14).
-  Ustaw ramiê pod k¹tem 45° (rys.9). Ramiê powinno utrzymaæ siê nieruchomo 

w tej pozycji. 
-  Je¿eli ramiê unosi siê nale¿y za pomoc¹ œruby rzymskiej zmniejszyæ naci¹g 

sprê¿yny odci¹gowej.
-  Je¿eli ramiê opada nale¿y zwiêkszyæ naci¹g sprêzyny odci¹gowej za pomoc¹ 

œruby rzymskiej.
-  W obydwu przypadkach, zwiêkszania lub zmniejszania naci¹gu sprê¿yny nale¿y 

to robiæ do momentu, a¿ ramiê szlabanu bêdzie siê utrzymywalo pod k¹tem  
45°.

-  Nastêpnie nale¿y zasprzêgliæ szlaban (rys.14).
UWAGA! Podczas operacji zamykania szlabanu sprê¿yna odci¹gowa nie mo¿e 
byæ ca³kowicie œciœniêta. Na rys.9 pokazano minimalny wymiar œciœniêtej sprê¿yny 
w momencie ca³kowitego otwarcia szlabanu.

8) POD£¥CZENIA ELEKTRYCZNE
UWAGA!: przed otwarciem pokrywy szlabanu nale¿y siê upewniæ, ¿e sprê¿yna 
odci¹gowa jest rozprê¿ona, w tym celu nale¿y rêcznie ustawiæ ramiê pod 
k¹tem 43°. Wszelkich pod³¹czeñ elektrycznych (rys. 10) nale¿y dokonywaæ 
zgodnie z aktualnymi przepisami dotycz¹cymi pod³¹czeñ elektrycznych oraz w 
zgodzie z obowi¹zuj¹cymi normami i standardami europejskimi. Pod³¹czeñ mo¿e 
dokonywaæ osoba posiadaj¹ca stosowne uprawnienia. Zasilanie g³ówne powinno 
byæ poprowadzone oddzielnymi przewodami i odseparowane od innych pod³¹czeñ 
lub urz¹dzeñ (fotokomórki, listwy krawêdziowe, urz¹dzenia steruj¹ce etc.). 
UWAGA! W celu pod³¹czenia zasilania g³ównego nale¿y zastosowaæ przewód 
minimum 3x1.5mm2 zgodnego ze stosownymi przepisami w odpowiedniej 
klasie izolacji. 
Pod³¹cz centralê steruj¹c¹ i wszystkie urz¹dzenia zabezpieczajace. Na rys.10 
widaæ schemat instalacji. Iloœæ i przekrój przewodów zasilania g³ównego podane s¹ 
dla przewodów zasilaj¹cych do 100m d³ugoœci. W przypadku odleg³oœci wiêkszej 
ni¿ 100m  nale¿y zwiekszyæ przekrój przewodów wyliczaj¹c wczeœniej obci¹¿enie 
i straty uk³adu. Gdy d³ugoœæ przewodów do urz¹dzeñ zewnêtrznych przekracza 
50m lub przewody przechodz¹ w miejscach gdzie istnieje mozliwoœæ zak³ócenia 
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sygna³ów nale¿y rozdzieliæ odpowiednie pary przewodów (urz¹dzenia steruj¹ce od 
urz¹dzeñ bezpieczeñstwa) poprzez zastoswanie odpowiednich przekaŸników.  
G³owne sk³adowe systemu automatyzacji (rys.10):
I)  Skrzynak bezpiecznikowa zgodna ze standartami elektrycznymi wraz z 

bezpiecznikiem przeciw przepiêciowym daj¹cym przerwê w obwodzie co 
najmniej 3,5 mm, z wy³¹cznikiem przeci¹¿eniowym umo¿liwiaj¹ce odciêcie 
zasilania. Wy³¹cznik ró¿nicowy 0.03 A bezpoœrednio przed instalacj¹ 
elektryczn¹ systemu. 

QR)  Centrala steruj¹ca wraz z radioodbiornikiem.
S)  Prze³¹cznik kluczykowy.
AL)  Lampa sygnalizacyjna z anten¹.
M)  Si³ownik.
A)  Ramiê.
F)  Podpora sta³a.
CS)  Krawêdziowa listwa bezpieczeñstwa.
Ft,Fr)  Para fotokomórek.
CF)  Podstawa pod fotokomórki.
T)  pilot.
RMM)  Detektor pêtli indukcyjnej.
LOOP)  Petla indukcyjna.

9) POD£¥CZENIE CENTRALI STERUJ¥CEJ (rys.19)
UWAGA!: przed otwarciem pokrywy szlabanu nale¿y siê upewniæ, ¿e sprê¿yna 
odci¹gowa jest rozprê¿ona, w tym celu nale¿y rêcznie ustawiæ ramiê pod 
k¹tem 43°. W pierwszej kolejnoœci nale¿y poprowadziæ przewody elektryczne 
zgodnie z rys 10. i dokonaæ pod³¹czeñ urz¹dzeñ zewn¹trznych. Nastêpnie wykonaæ 
pod³¹czenia do centrali steruj¹cej pos³uguj¹c siê instrukcj¹ do centrali. Nale¿y 
zwróciæ uwagê na polaryzacjê przewodów. Przewody uziemiaj¹ce oznaczone s¹ 
¿ó³to/zielon¹ izolacj¹ i powinny byæ pod³¹czone zawsze do odpowiednio ozna-
czonych styków. Jest to niezbêdne dla prawid³owego zabezpieczenia systemu 
automatyzacji i bezpieczeñstwa u¿ytkowników. W ¿adnym wypadku nie nale¿y 
uruchamiaæ systemu przed wczeœniejszym sprawdzeniem wszystkich pod³¹czeñ 
oraz poprawnoœci dzia³ania wszystkich urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych. 
UWAGA! – Podczas k³adzenia instalacji elektrycznej nale¿y postêpowaæ zgodnie 
z przyjêtymi normami oraz doœwiadczeniem. 
Wszystkie po³¹czenia przewodów powinny byæ wykonane w odpowiednich pusz-
kach elektrycznych. 
Pod³¹czeñ elektrycznych mo¿e dokonywaæ tylko personel posiadajacy wa¿ne 
uprawnienia elektryczne. 
JP1
1   GND uziemienie
2-3  Zasilanie g³ówne jednofazowe 230V±10% 50Hz (2=N) (3=L)
JP2
4-5 Lampa sygnalizacyjna 40W Max.
6-7-8-9 Pod³¹czenie silnika: 
 6  zasilanie 1 + kondenstaor   
 7  wspólny  (blue) 
 8  zasialanie 2  
 9  kondenstaor 
JP3
10-11 Wyjscie 24V~ 1A max – zasilanie do urzadzeñ dodatkowych.
12-13 Sygnalizacja bramy otwartej (24V 3W max)  
JP4   Wyjscia sygnalizacyjne stanu szlabanu
20-18   N.O. zwarcie przy ramieniu podnieszionym
20-19   N.C. zwarcie przy ramieniu opuszczonym
W celu uzycia w systemie PARKY (patrz punkt 13).

JP5 pod³¹czenie enkodera
 UAWAGA! Maksymalna d³ugoœæ przewodów do enkodera nie mo¿e 

przekroczyæ 3.00 m.
JP8
21-22 Otwórz-Zamknij przycisk (N.O. Start), prze³¹cznik kluczykowy.
21-23 Przycisk zespolony (N.C. Stop). Je¿eli nie u¿ywany, pozostaw 

zmostkowane.
21-24 Wejœcie Fotokomórek (N.C.). Je¿eli nie u¿ywany, pozostaw zmost-

kowane.
21-25 Wy³¹cznik krañcowy - otwarcie (N.C. SWO). Je¿eli nie u¿ywany, 

pozostaw zmostkowane.
21-26 Wy³¹cznik krañcowy - zamkniêcie (N.C. SWC). Je¿eli nie u¿ywany, 

pozostaw zmostkowane.
21-27   nie u¿ywane
21-28 Otwórz (N.O.)
21-29 Zamknij (N.O.)
21-30 Krawêdziowa listwa zabezpieczajaca (N.C.). Je¿eli nie u¿ywany, 

pozostaw zmostkowane.
21-31 Wejœcie zegara (N.O.). Je¿eli styk jest rozwarty brama siê zamyka 

i jest gotowa do normalnej pracy. Je¿eli styk jest zwarty (N.C.), bra-
ma pozostaje otwarta i system oczekuje na rozwarcie styku przed 
nastêpnycm ruchem bramy.

JP9
34 TX1 wyjscie szeregowe
35 TX2 wyjœcie szeregowe
36 RX1 wejœcie szeregowe
37 RX2 wejœcie szeregowe
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38-39 Wejscie anteny (38 sygna³ - 39 ekran), przewód RG58
40-41 Wyjœcie drugiego kana³u radia 
10) PROGRAMOWANIE
Mikroprocesorowe centrale s¹ wstêpnie zaprogramowane. Ustawienia fabryczne 
mozna zmieniæ poprzez wbudowany wyœwietlacz LCD lub za pomoc¹ programa-
tora UNIPRO. 
W przypadku zastosowania programatora UNIPRO nale¿y zapoznaæ siê z jego 
instrukcj¹ obs³ugi i postêpowaæ zgodnie z poni¿sz¹ procedur¹:
Pod³¹cz UNIPRO do centrali steruj¹cej przy u¿yciu przewodu UNIFLAT (rys. 20). 
OdnajdŸ menu “CONTROL UNITS”, a nastêpnie podmenu “PARAMETERS”, 
nastêpnie u¿ywaj¹c strza³ek góra/dó³ mo¿esz przewijaæ listê parametrów i ustawiaæ 
¿¹dane wartoœci parametrów.
W celu w³¹czenia lub wy³¹czenia funkci logicznych, postepuj jak wy¿ej w podmenu 
“LOGIC”.
Gdy programowanie bêdzie przeprowadzone przez wbudowany wyœwietlacz nale¿y 
pos³uzyæ siê rysunkami A i B oraz punktem 11 niniejszej instrukcji.
 
11) KONFIGURACJA
Do ustawienia funkcji i parametrów w centrali LEO-MV s³u¿y wyœwietlacz LCD. 
Programowanie odbywa siê przy u¿yciu trzech przycisków (rys. 2):  
+   przewijanie menu/zwiêkszanie wartoœci 
-  przewijanie menu/zmniejszanie wartoœci
OK  zatwierdzanie ustawieñ/wejœcie 
Jednoczesne wciœniêcie przycisków + i – powoduje przjœcie do menu wy¿szego 
poziomu.  
Je¿eli przyciœniemy jednoczeœnie + i – , a bêdziemy w menu g³ównym (parame-
ters, logics, radio, language, self-diagnosis), wyjdziemy z trybu programowania, a 
wyœwietlacz poka¿e komunikat OK.
Zatwierdzanie i zapamietywanie zmian w ustawieniach nastêpuje tylko wtedy gdy 
wybór zostanie zatwierdzony przyciskiem OK.
  
Po wejœciu w tryb programowania wyœwietlacz poka¿e nastêpuj¹ce informacje: 
- Wersja oprogramowania wyœwietlacza
- Wersja oprogramowania centrali 
- Ca³kowita liczba wykonanych cykli (wartoœæ wyra¿ona jest w tysi¹cach, do 

momentu wykonania tysi¹ca cykli wyœwietlacz bêdzie pokazywa³ 0000). 
- Liczba cykli od ostatniego przegl¹du wartoœæ wyra¿ona jest w tysi¹cach, do 

momentu wykonania tysi¹ca cykli wyœwietlacz bêdzie pokazywa³ 0000).
- Liczba zapamiêtanych pilotów.
Podczas wyœwietlania tych informacji mozna wcisn¹æ przycisk OK w celu na-
tychmiastowego przejœcia do menu g³ównego. Ustawione wartoœci parametrów 
prezentowane s¹ w nawiasach kwadratowych [0].
Zapis wyœwietlacza parametrów i wartoœci jest prezentowany w nawiasach 
okr¹g³ych.
W celu zapoznania siê z procedur¹ programowania nale¿y pos³ugiwaæ siê ry-
sunkami  A i B. 

11.1) Menu parametrów (PARAM) 
1- Czas automatycznego zamykania (TCA)  [ 10s ]
 Czas zamykania mo¿e byæ wartoœci¹ z zakresu od 1 do 180 sekund.
2- Moment zwolnienia  (slud dist) [ 005]
 Moment zwolnienia podczas otwierania i zamykania mo¿e byæ wartoœci¹ z 

zakresu od 1 do 10. 
3- Czas alarmu (alarm. time)  [ 30s ]
 Czas alarmu oznacza czas zwarcia na wyjœciu SCA w przypadku gdy zadzia³a³y 

fotokomórki lub funkcja detekcji przeszkód. Czas ten moze byæ wartoœci¹ z 
zakresu od 10s do 240s. Wyjœcie SCA zostanie rozwarte w przypadku wyst¹pienia 
komendy STOP lub zadzia³ania wy³¹cznika krañcowego. Parametr ten bêdzie 
aktywny gdy funkcja logiczna Alarm jest wy³¹czona (OFF).

4-  Strefa (zone) [ 0 ] (UNIPRO ⇒ Funkcje zaawansowane ⇒ address 1)
 Strefa mo¿e przyjmowaæ wartoœæ od 0 do 127. Zastosowanie stref patrz punkt 

7 “Po³¹czenia szeregowe” .
5- Si³a zwolnienia  (slud torque ) [ 050]
 Si³a zwolnienia mo¿e przyjmowaæ wartoœæ z zakresu 0% i 99%. Parametr ten 

decyduje z jak¹ si³¹ bêdzie dziaa³ silnik od momentu zwolnienia.
6-  Si³a otwierania (open torque) [ 70% ] 
 Si³a otwierania mo¿e przyjmowaæ wartoœæ z zakresu 1% i 99%. 
7-  Si³a zamykania (cls. torque) [ 70% ] 
 Si³a zamykania mo¿e przyjmowaæ wartoœæ z zakresu 1% i 99%.

11.2) Menu funkcji logicznych (logic.) 
- TCA  ( tca ) [ ON ]
ON  w³¹cza funkcjê automatycznego zamykania
OFF wy³¹cza funkcjê automatycznego zamykania
- 3 Steps (3 step)  [ ON ] 
ON  w³¹cza funkcjê logiki 3 krokowej. Funkcja ta dzia³a w nastêpuj¹cy sposób, 

po podaniu impulsu otwierania:
brama zamknieta: ............................................................................otwiera
podczas otwierania:   ........ zatrzymuje i w³¹cza TCA (je¿eli jest w³¹czone)
brama otwarta: ................................................................................ zamyka
podczas zamykania: ......................................... zatrzymuje i odwraca ruch
po zatrzymaniu: ................................................................................otwiera

OFF wy³¹cza funkcjê logiki 3 krokowej
- Funkcja wspólnoty mieszkaniowej (Ibl open) [ ON ] 

ON  Podczas otwierania bramy nie dzia³aj¹ inne sygna³y otwarcia bramy.
OFF  Podczas otwierania dzia³aj¹ inne sygna³y otwarcia bramy. 
- Blokada czasu automatycznego zamykania TCA (ibl TCA ) [ ON ] 
ON  Podczas odliczania czasu do automatycznego zamkniêcia nie dzia³aj¹   

 ¿adne inne impulsy.
OFF  Podczas odliczania czasu do automatycznego zamkniêcia dzia³ja inne 

impulsy. 
- Wstêpne œwiecenie lampy sygnalizacyjnej (pre-alarM) [ OFF ] 
ON  Funkcja w³¹czona, lampa zaœwieci na 3 s. przed zadzia³aniem 

si³owników.
OFF  Lampa zaœwieci siê w momencie zadzia³ania si³owników.
- Dzia³anie foto podczas otwierania (photc. open) [ ON ] 
ON:  Fotokomórki dzia³aj¹ tylko podczas zamykania. 
OFF:  Fotokomórki dzia³aja podczas zamykania i otwierania. 
- SCA Alarm (SCA alarm) [ ON ]
ON:  styk SCA (z³¹cza 12-13 w centrali) zachowuj¹ siê nastêpuj¹co:

przejazd otwarty:  ........................styk zamkniety (lampka sygn. w³¹czona)
przejazd zamkniêty:  ..................... styk otwarty (lampka sygn. wy³¹czona)
podczas ruchu:  ................................styk przerywany (lampka sygn. miga) 

OFF:  styk SCA zamkniety zgodnie z trybem ustawionym w menu Alarm Time. 
-  Rodzaj szlabanu (Fast) [    ]
ON:  Szlaban szybki MOOVI 30S
OFF:  Szlaban  standardowy MOOVI 30RMM/50RMM
 W przypadku nieprawid³owoœci w dzia³aniu szlabanu nale¿y sprawdziæ czy 

ta funkcja jest ustawiona zgodnie z typem szlabanu. 
Nastêpujace funkcje nie dzia³aj¹ gdy ta funkcja jest ustawiona na OFF:
- zwolnienie
- regulacja si³y (szlaban pracuje zawsze z maksymaln¹ si³¹).
 
11.3) Menu radioodbiornika (radio) 
-  Dodawanie pilotów (add)
Umo¿liwia dodanie do pamieci radioodbiornika kolejnych pilotów. Po dokonaniu 
procedury wczytywania na wyœwietlaczu zostanie wyœwietlona pozycja pilota w 
pamieci radioodbiornika (od 01 do 64).
-  Odczyt  (read) 
Sprawdza czy dany pilot jest wczytany do pamieci radioodbiornika pokazuj¹c numer 
w komórce pamiêci (od 01 do 64) oraz numer przycisku (T1, T2, T3 or T4).
-  Kasowanie  (erase 1)
Umo¿liwia skasowanie jednego z pilotów z pamieci radioodbiornika. Po wykaso-
waniu pilota na wyœwietlaczu zostanie pokazana liczba pilotów znajduj¹cych siê 
w pamiêci (od 01 do 64).
-  Kasowanie pamiêci  (erase 64)
UAWAGA! Kasowane s¹ wszystkie piloty z pamiêci radioodbiornika.

11.4) Wybór jêzyka (Language)
Umozliwia wybór jêzyka.
5 dostêpnych wersji jêzykowych menu: 
-  W£OSKI (TA) 
-  FRANCUSKI (FRA) 
-  NIEMIECKI (DEU)
-  ANGIELSKI (ENG) 
-  HISZPAÑSKI (ESP) 

11.5) Ustawienia fabryczne (default)
Przywracane s¹ fabryczne ustawienia centrali steruj¹cej. 

11.6) AUTODIAGNOZA (selftest) 
Umo¿liwi przeprowadzenie autotestu centrali. 
Je¿eli po wykonaniu procedury autotestu na wyœwietlaczu pojawia siê napis 
OK, oznacza to ¿e centrala oraz urz¹dzenia dodatkowe, pod³¹czone do centrali 
dzia³aj¹ poprawnie. 
W przypadku wykrycia b³êdu centrala wyœwietli numer po³¹czenia, które nie dzia³a 
prawid³owo. Nale¿y sprawdziæ urz¹dzenia pod³¹czone do danego zacisku w centrali. 
Lista mo¿liwych b³êdów przedstawiona jest poni¿ej:
22  b³¹d na styku Start
23  b³¹d na styku Stop
24  b³¹d fotokomórek
25  b³¹d wy³¹cznika krañcowego na otwieraniu
26  b³¹d wy³¹cznika krañcowego na zamykaniu
28  b³¹d na styku Open
29  b³¹d na styku Close
30  b³¹d krawêdziowej listwy bezpieczeñstwa
31  b³¹d na styku Clock

11.7) Statystyki
Po pod³¹czeniu programatora UNIPRO do centrali steruj¹cej trzeba wejœæ do menu 
CONTROL UNIT / STATISTICS i uzywaj¹c przycisków ze strza³kami mo¿emy 
sprawdziæ nastêpuj¹ce dane statystyczne:
- Wersja oprogramowania mikroprocesora
- Liczba wykonanych cykli liczona od momentu pod³¹czenia zasilania.  
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- Liczba cykli od momentu ostatniego przegl¹du. 
 Liczba ta jest automatycznie zerowana po przeprowadzeniu Autodiagnozy lub 

zmianie któregoœ z parametrów. 
- Data ostatniego przegl¹du. Datê ta mo¿na modyfikowaæ rêcznie za pomoc¹ 

UNIPRO w menu “Update maintenance date”.
- Opis instalacji. W celu identyfikacji danej instalacji mo¿na wprowadziæ jej opis 

zawierajacy do 16 znaków. 

12) Pod³¹czenie do systemu zarz¹dzania parkingiem PARKY
Centrala sterujaca wyposa¿ona jest w z³¹cze JP4, dziêki któremu mo¿na sprawdzaæ 
stan szlabanu. Zasada dzia³ania jest pokazana na rysunku Fig.22 i skofigurowane 
jest nastêpuj¹co:
styk zwarty (N.C.) pomiêdzy z³¹czami 19 i 20 przy szlabanie opuszczonym
styk rozwarty (N.O.) pomiêdzy z³¹czami 18 i 20 przy szlabanie podniesionym.

13) PO£¥CZENIA SZEREGOWE (Fig. 21)
Centrala sterujaca LEO-MV umo¿liwia sterowanie wieloma szlabanami jednoczeœnie 
poprzez po³¹czenie szlabanów do systemu centralnego sterowania. Szlabany 
mog¹ byæ obs³ugiwane jednoczeœnie za pomoc¹ jednego sygna³u z urzadzenia 
steruj¹cego. 

Urz¹dzenie oznaczone jako MASTER kontroluje wszystkie urzadzenia oznaczone 
jako SLAVES z tym samym numerem strefy ZONE.
Strefy ZONE umo¿liwiaj¹ stworzenie grup urz¹dzeñ i ka¿da z grup jest sterowana 
poprzez urz¹dzenie MASTER z tym numerem strefy. Mo¿na ustawiæ (patrz rozdzia³ 
Menu Parametrów) od 0 do 127 stref.
Ka¿da strefa mo¿e mieæ tylko jedno urz¹dzenie Master, urz¹dzenie Master 
dla strefy 0 kontroluje tak¿e urz¹dzenia Slave w innych strefach. 
Uwaga: Centrala LEO-MV nie posiada funkcji MASTER, moze byæ natosmiast 
sterowana sygna³ami pochodz¹cymi z innych central skonfigurowanych jako  
MASTERS, z tym samym numerem strefy lub z numerem 0.
Zgodnie z rysunkiem Fig. 21, mozna po³¹czyæ wszystkie centrale steruj¹ce u¿ywaj¹c 
tylko przewodu telefonicznego.
W przypadku gdy przewód telefoniczny ma wiêcej ni¿ jedn¹ parê nale¿y zawsze 
u¿ywaæ kabli tej samej pary. 
D³ugoœæ przewodu pomiêdzy urz¹dzeniami nie mo¿e przekroczyæ 250 m.

14) REGULACJA WY£¥CZNIKÓW KRAÑCOWYCH
UWAGA: przed otwarciem pokrywy szlabanu nale¿y siê upewniæ, ¿e sprê¿yna 
odci¹gowa jest rozprê¿ona, w tym celu nale¿y rêcznie ustawiæ ramiê pod 
k¹tem 43°. Szlabany MOOVI wyposa¿one s¹ w elektromechaniczne wy³¹czniki 
krañcowe i mechaniczne odboje koñcowe. Najpierw powinien zawsze zadzia³aæ 
wy³¹cznik elektromechaniczny, a dopiero w drugiej kolejnoœci mechaniczny. 
Pomiedzy zadzia³aniem tego pierwszego a zadzia³aniem drugiego powinien byc 
zachowany margines co najmniej 1°, przy otwieraniu i zamykaniu rysunek (fig.11). 
Regulacja odbywa siê nastêpuj¹co:
- Wysprzêgliæ szlaban i ustawiæ ramiê w pozycji pionowej.
-  Rêcznie odchyliæ ramiê od pozycji pionowej w kierunku zamykania o oko³o 

2°.
-  Ustawiæ mikrowy³¹cznik na otwieranie (rysunek fig.12 punkt SWO) poprzez 

poluzowanie ko³ka (rysunek fig. 13 punkt G) i ustawienie krzywki (rysunek 
fig.13 punkt. C) a¿ us³yszymy “klikniêcie” mikroprze³¹cznika (lub sprawdzimy 
czy zgas³a odpowiednia dioda kontrolna).

-  Rêcznie ustawiæ ramiê od pozycji poziomej i oprzeæ ramiê na podporze (ry-
sunek fig.11 punkt. F). U¿ywaj¹c poziomicy nale¿y sprawdziæ czy ramiê jest 
wypoziomowane (rysunek fig.11 punkt. L).

-  Ustawiæ mikroprze³¹cznik na zamykanie (rysunek fig.12 punkt. SWC) poprzez 
poluzowanie ko³ka (rysunek fig. 13 punkt G) i ustawienie krzywki (rysunek fig.13 
punkt. C) a¿ us³yszymy “klikniêcie” mikroprze³¹cznika (lub sprawdzimy czy 
zgas³a odpowiednia dioda kontrolna).

-  Wy³¹cznik krañcowy na zamykanie nale¿y ustawiæ tak aby ramiê szlabany 
zatrzymywa³ao siê na kilka milimetrów przed uderzeniem w podporê (rysunek 
fig.11 ref. F).

-  Zasprzêgliæ si³ownik i wykonaæ kilka cykli w pe³nej automatyce. 
-  Upewniæ siê, ¿e wy³¹cznik elektromechaniczny zatrzymuje ramiê tu¿ przed 

osi¹gniêciem pozycji pionowej. 
-  Upewniæ siê, ¿e wy³¹cznik elektromechaniczny zatrzymuje ramiê tu¿ przed 

osi¹gniêciem pozycji poziomej i uderzeniem ramienia w podporê. 
-  Je¿eli jest to konieczne nale¿y skorygowaæ po³o¿enie krzywek “C” (rysunek 

fig.13).

15) WYSPRZÊGLENIE AWARYJNE (rysunek Fig.14)
Wysprzêglenie awaryjne umozliwia rêczn¹ obs³ugê szlabanu w przypadku braku 
zasilania lub awarii. Wysprzêglenia szlabanu dokonuje siê od zewn¹trz za pomoc¹ 
spersonalizowanego klucza. Klucz nale¿y umieœciæ w zaku i przekrêciæ o 180° w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
UWAGA! W przypadku wysprzêglania szlabanu bez zamontowanego ramienia 
nale¿y siê upewniæ, ¿e sprê¿yna odci¹gowa nie jest naprê¿ona. W tym celu nale¿y 
uchwyt ramienia ustawiæ w pozycji szlaban otwarty. 

16) U¯YTKOWANIE
Jako ¿e szlaban mo¿e byæ zdalnie sterowany i mo¿e znajdowaæ siê poza polem 
widzenia operatora nale¿y czêsto sprawdzaæ poprawnoœæ dzia³ania urz¹dzeñ 
zabezpieczaj¹cych.

UWAGA! W przypadku zauwa¿enia niepoprawnego dzia³ania któregokolwiek 
z elementów zabezpieczaj¹cych nale¿y niezw³ocznie wezwaæ wykwalifikowany 
personel techniczny.  
Nie nale¿y przebywaæ w strefie dzia³ania szlabanu i nie dopuszczaæ do tej strefy 
dzieci. 
17) STEROWANIE
Szlabany s¹ przewidziane do sterowania ruchem pojazdów mechanicznych. Ist-
nieje wiele rodzajów sterowania (rêczne, zdalne, za pomoc¹ kart zbli¿eniowych, 
pêtli indukcyjnych etc.) zale¿nie od wymagañ klienta lub charakterystyki danej 
instalacji.W celu zapoznania siê z ró¿nymi trybami sterowania nale¿y zapoznaæ 
siê z odpowiednimi instrukcjami. 
18) CZYNNOSCI OBS£UGOWE
UWAGA: przed otwarciem pokrywy szlabanu nale¿y siê upewniæ, ¿e sprê¿yna 
odci¹gowa jest rozprê¿ona, w tym celu nale¿y rêcznie ustawiæ ramiê pod k¹tem 
43°. UWAGA: Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek czynnoœci obsugowych 
nale¿y od³¹czyæ zasilanie szlabanu. 
Punkty wymagaj¹ce okresowych przegl¹dów:
-  Optyka fotokomórek. Wyczyœciæ soczewki podczas przegl¹du.
-  Krawêdziowa listwa bezpieczeñstwa. Nale¿y od czasu do czasu sprawdzaæ 

poprawnoœæ dzia³ania. 
-  Co dwa lata nale¿y wymontowaæ przek³adniê szlabanu i wymieniæ smar.
-  W przypadku nieprawid³owego dzia³ania szlabanu nale¿y niezw³ocznie wezwaæ 

instalatora w celu dokonania naprawy usterki. Do czasu przybycia instalatora 
nale¿y obs³ugiwaæ szlaban rêcznie (patrz punkt 11) wczeœniej od³¹czaj¹c 
zasilanie. 

19) UTYLIZACJA
Wszystkie elementy sk³adowe systemu automatyzacji bramy w przypadku utylizacji 
podlegaj¹ obowi¹zuj¹cym w Polsce stosownym przepisom. 
Utylizacja ww. elementów nie poci¹ga za sob¹ ¿adnego ryzyka. Nale¿y pamietaæ 
aby posegregowaæ elementy w zale¿noœci od materia³u, z którego s¹ wykonane 
lub zleciæ utylizacjê profesjonalnej firmie.

20) DEMONTA¯
UWAGA:  przed otwarciem pokrywy szlabanu nale¿y siê upewniæ, ¿e sprê¿yna 
odci¹gowa jest rozprê¿ona, w tym celu nale¿y rêcznie ustawiæ ramiê pod 
k¹tem 43°. W przypadku demonta¿u systemu, w celu zainstalowania go w innym 
miejscu nale¿y postepowaæ wg. poni¿szej procedury: 
• Od³¹cz zasilanie, a nastêpnie zdemontuj wszystkie po³¹czenia elektryczne.  
• Zdejmij si³owniki z uchwytów monta¿owych. 
• Zdemontuj centralê sterujac¹ je¿eli jest zamontowana osobno oraz wszystkie 

po³¹czenia elektryczne w jej obrêbie. 
• W przypadku gdy któryœ z elementów nie mo¿e zostaæ zdemontowany lub jest 

uszkodzony, nale¿y go usun¹æ i zast¹piæ nowym. 

21) USTERKI i ROZWI¥ZANIA
21.1) Ramiê siê nie podnosi. Nie dzia³a silnik.
UWAGA:  przed otwarciem pokrywy szlabanu nale¿y siê upewniæ, ¿e sprê¿yna 
odci¹gowa jest rozprê¿ona, w tym celu nale¿y rêcznie ustawiæ ramiê pod 
k¹tem 43°.
1)  SprawdŸ czy fotokomórki nie s¹ zabrudzone, zas³oniête lub czy nie s¹ przesuniête 

wzglêdem siebie. SprawdŸ dzia³anie krawêdziowej listwy zabezpieczaj¹cej. 
2)  Je¿eli, w skutek intensywnej pracy, silnik ma zbyt wysok¹ temperaturê, mog³o 

w³¹czyæ siê zabezpieczenie termiczne. Nale¿y poczekaæ ok. 30 min i ponownie 
sprawdziæ dzia³anie szlabanu. 

3)  SprawdŸ poprawnoœæ po³¹czeñ, w szczególnoœci silnika z kondensatorem 
startowym. 

4)  SprawdŸ poprawnoœæ po³¹czenia urz¹dzeñ dodatkowych. SprawdŸ czy bez-
pieczniki nie s¹ przepalone.

5)  U¿yj funkcji autodiagnozy w centrali steruj¹cej (patrz par. 11.6), w celu 
sprawdzenia poprawnoœci ustawienia funkcji i parametrów. Nale¿y sprawdziæ 
poprawnoœæ dzia³ania urz¹dzeñ steruj¹cych (pilotów, przycisków itp.). 

6)  Je¿eli centrala steruj¹ca nie dzia³a poprawnie, nale¿y j¹ wymieniæ.
7) SprawdŸ czy krzywki i wy³¹czniki krañcowe dzia³aja poprawnie (rys. fig. 13), 

je¿eli ruch popychaczy lub krzywek nie jest p³ynny nale¿y je nasmarowaæ. 

21.2) Ramiê siê nie podnosi, ale silnik dzia³a. 
1)  Nale¿y sprawdziæ czy szlaban nie jest w trybie obs³ugi rêcznej. Nale¿y przywróciæ 

tryb dzia³ania automatycznego. 
2)  Je¿eli szlaban nie jest wysprzêglony nale¿y sprawdziæ stan techniczny 

przek³adni. 

OSTRZE¯ENIA
Zapewniamy prawid³owe dzia³anie urz¹dzeñ tylko wtedy gdy zalecenia poni¿szej in-
strukcji zosta³y zachowane. Firma BFT nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za szkody 
powsta³e wskutek nie przestrzegania zaleceñ niniejszej instrukcji. 

Firma BFT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej instrukcji bez 
wczeœniejszego poinformowania o tym fakcie. Wszelkie informacje i/lub rysunki mog¹ 
ulec zmianie.  
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[005] PRG

[000] PRG

-       +       

-       +       

-       +       

OK PRG

OK OK[050] 
PRG

-       +       

-       +       

sl-d dist.

Alarm time

ZONe

sl-d torque
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P1

T1

T2

T1
T2
T3
T4

TRC 1-2 TRC 4

FIG. 1A FIG. 2A

TRC 1-2
TRC 4MITTO 2-4

T1 T2 T1 T2

T3 T4

P1

MENU AUTO-DIAGNÓSTICOS

OK = Nenhum Erro

22 = erro start 
23 = erro stop
24 = erro fotocélula
25 = erro final de curso abertura
26 = erro final de curso fecho
28 = erro open
29 = erro close
30 = erro perfil sensível
31 = erro relógio

Verificar o funcionamento regular do dispositivo ligado 
ao número de borne visualizado.

MENU RÁDIO
ADICIONAR - Consente de adicionar uma tecla de 
um radiocomando na memória do receptor, depois do 
armazenamento o visor mostra o número do receptor  
na localização da memória (de 01 a 64).
LER - Efectua uma verificação de uma tecla de um 
receptor, se armazenado o visor mostra o número do 
receptor  na localização da memória (de 01 a 64) e 
número da tecla (T1-T2-T3 ou T4).
CANCELAR - Remove da memória do receptor uma 
ú n i c a   t e c l a  d e  u m  t r a n s m i s s o r ,  d e p o i s  d o  
cancelamento o visor mostra o número do receptor  
na localização da memória (de 01 a 64).
ELIMINAR 64
ATENÇÃO! Remove completamente todos os 
radiocomandos armazenados da memória do receptor 

MENUS PRECEDENTES
FIG. A

22 . . 31 

LENGUA

RADIO
Presione P1 del radiomando 
(véase la Fig. 1A).

Presione Tecla deseada del 
radiomando (véase la Fig. 2A).

Presione Tecla deseada del 
radiomando (véase la Fig. 2A).

Suelte P1 del 
radiomando.ANADIR TECLA ESCONDIDA SUELTE

TECLA DESEADA01

CANCELAR 1

PRG.

LEER

ITA

01

FRA  

DEU  

ENG

esp

OK OK

OK

Presione P1 del radiomando 
(véase la Fig. 1A).

Presione Tecla deseada del 
radiomando (véase la Fig. 2A)

Suelte P1 del 
radiomando.TECLA ESCONDIDA SUELTE

TECLA DESEADA

OK

OK

OK OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK PRG

 +/-

-       +       

-       +       

-       +       

-       +       

AUTODIAGNOS test

CANCELAR 64

 +/-

 +/-

 +/-

 +/-

PREDEFINIDO

-       +       

-       +       

-       +       

-       +       

-       +       

-       +       

-       +       

01 t1
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Fig. 3

Fig. 1 Fig. 2
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Fig. 7

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 4
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Fig. 10
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Fig. 13 Fig. 14
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Fig. 16

Fig. 15

CBO
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Fig. 21
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ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES
ZUBEHÖR - ACCESORIOS - ACESSÓRIOS

Peso - Weight - Poids
Gewicht - Peso

SB***

PA*

BIR**

PA*

1PCA 

2PCA

MOOVI Light + 1PCA

Kg/m

Kg/m

Kg/m

Kg/m

Kg/m

Kg/m

1,028

1,250

0,510

0,160

0,320

0,230

TAB.1

C
B

A

Peso asta senza accessori/Boom weight without accessories
Poids de la lisse sans accessoires/Schrankenbaumgewicht ohne Zubehör
Peso del asta sin accesorios/Peso haste sem acessório

Installazione non ammessa
Installation not allowed
Installation non admise
Installation unzulässig
Instalación no permitida
Instalação não consentida

BIR** Costa Sensibile/Safety edge/Barre palpeuse
Sicherheitsleiste/Barra sensible

SB*** Solo per MOOVI 30/50, Only for MOOVI 30/50, Uniquement
pour le modèle MOOVI 30/50, nur für MOOVI 30/50,
Únicamente para MOOVI 30/50, Somente para MOOVI 30/50.

A

3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0

L (m)

(kg/m)

MOOVI 50 RMM

1,30

1,40

1,50

1,60

1,10

1,00

1,20

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

2,70

2,80

3,90

3,00

2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0

L (m)

(kg/m)

MOOVI 30 RMM

1,60

1,70

1,80

1,90

1,40

1,30

1,50

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

2,70

C

PCA 
MOOVI
Light

PCA/BIR

L

SB

L

Siepe/Skirt/Rideau de lisse
Gitterbehang/Fleco de varillas/Saia 

B A






