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SI£OWNIKI DO BRAM DWUSKRZYD£OWYCH SI£OWNIK DO BRAM GARA¯OWYCHSI£OWNIKI DO BRAM DWUSKRZYD£OWYCH

Zestaw do bram dwuskrzyd³owych
1. XW432 KM o szerokoœci skrzyd³a: do 1.80 m i ciê¿arze do 180 kg
(Kod produktu: 821983)

2. XW532KM o szerokoœci skrzyd³a: do 2.50 m i ciê¿arze do 250 kg
(Kod produktu: 821986)

Zestaw do bram dwuskrzyd³owych
o szerokoœci skrzyd³a do 1.80 m 
i ciê¿arze do 250 kg
(Kod produktu: 821984)

Zestaw do bram gara¿owych
- sekcyjnych do 3.50 m szerokoœci i wysokoœci do 2.12 m
- uchylnych do 3.50 m szerokoœci i wysokoœci do 2.60 m
(Kod produktu: 821982)

AKCESORIA AKCESORIA AKCESORIAAKCESORIA OPCJE DODATKOWE OPCJE DODATKOWE OPCJE DODATKOWE
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1.8 m
max250 kg

2.5 m
max250 kgMT4V, MT4G - piloty

4-kana³owe z kodem
dynamicznie zmiennym 
433,92 MHz 
z autoprogramowaniem
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dynamicznie zmiennym 
433,92 MHz 
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4-kana³owe z kodem
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MP - komplet fotokomórek
z automatyczn¹ 
synchronizacj¹ 
i systemem Moovo Bus
(opcja)
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MP - komplet fotokomórek
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MF - regulowana lampa
sygnalizacyjna dla
czêstotliwoœci 433,92 MHz
(opcja)
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Klik! 
Otwórz swoj¹ bramê

300 kg max

5 m

1.8 m
max250 kg

2.5 m
max250 kg

3.5 m

2
.1

2
 m

3.5 m

2
.6

 m

Zestaw do bram przesuwnych
o ciê¿arze max. do 300 kg
i do 5.0 m szerokoœci
(Kod produktu: 821985)

MR1 - nylonowa
listwa zêbata 8x0.5 m
(w zestawie)

AUTOMATYKA DO BRAM

Katalog pobrany z serwisu katalogi.ekocentrum24.pl

Twój dystrybutor:

ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica
tel. +48 74 307 03 38   email: biuro@ekocentrum24.pl
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BEZPIECZNY!
12 V - 24 V

MOOVO TOTAL CONTROL

Moovo to najnowszy system automatyki 
do bram ogrodzeniowych i gara¿owych: 
silny, praktyczny, funkcjonalny i ergonomicznie 
zaprojektowany.

 

Kompletne zestawy gotowe do u¿ycia.
 

 

TECHNOLOGIA BUS 

Tylko dwa przewody zarówno 
dla zasilania, jak i dla sygna³ów 
cyfrowych, komunikuj¹cych 
urz¹dzenia: do pod³¹czenia 
wszystkich elementów 
automatyki, bez przestrzegania 
biegunowoœci.

SZYBKA INSTALACJA

Programowanie jest teraz 
szybkie i ³atwe dziêki technologii 
BUS oraz takiej samej centrali 
steruj¹cej dla wszystkich 
produktów z rodziny 
Moovo.

AKUMULATOR 
AWARYJNY

Akumulator (opcja) zapewnia 
funkcjonalnoœæ automatyki 
równie¿ w przypadku awarii 
zasilania sieciowego. Mo¿e 
byæ szybko pod³¹czony do 
odpowiedniego przy³¹cza 
w centrali.

RÊCZNE 
ODBLOKOWANIE

W przypadku awarii zasilania 
automatyka mo¿e byæ odblokowana, 
by szybko i prosto otworzyæ 
bramê rêcznie.

AUTOPROGRAMOWANIE

Podczas uruchamiania 
automatyki jednym przyciskiem 
aktywujemy fazê rozpoznania 
skrajnych po³o¿eñ bramy.

ROZPOZNANIE 
PRZESZKODY

Automatyczna detekcja 
przeszkód oraz kontrolowane 
fazy zwalniania przy otwieraniu 
i zamykaniu.

NIEZWYKLE CICHY

Praca silników w si³ownikach 
Moovo jest niezwykle cicha, 
nieuci¹¿liwa dla s¹siadów.

WBUDOWANA 
CENTRALA 

STERUJ¥CA

Wbudowana w urz¹dzenie 
centrala, taka sama dla 
wszystkich produktów, 
przyspiesza procedury 
i u³atwia jej u¿ywanie 
w czasie programowania, 
czy codziennej eksploatacji.

DO ZAINSTALOWANIA
WSZÊDZIE

W miejscach trudno 
dostêpnych lub odleg³ych 
od Ÿróde³ zasilania, bez 
potrzeby wykonywania 
wykopów na liniê zasilaj¹c¹.

ENERGOOSZCZÊDNY
NIEWRA¯LIWY NA
AWARIE ZASILANIA 

 
Zapas zmagazynowanej energii 
w po³¹czeniu z niskim jej zu¿yciem 
przez si³ownik, gwarantuj¹ 
funkcjonowanie nawet w czasie 
d³u¿szych okresów niepogody.

EKONOMICZNY
I EKOLOGICZNY

Dziêki energii s³onecznej, 
darmowej i czystej:  
inteligentny i ekologiczny 
wybór.

MOOVOSUN
ENERGIA BEZPRZEWODOWA

WIELE POWODÓW, BY WYBRAÆ AUTOMATYKÊ MOOVO!

ENERGIA S£ONECZNA: ROZS¥DNY WYBÓR

MoovoSun u¿ywa energiê S³oñca jako Ÿród³o zasilania automatyki, 
nawet w lokalizacjach odleg³ych od dostêpnych przy³¹czy, 
bez koniecznoœci wykonywania k³opotliwych wykopów 
dla doprowadzenia zasilania. Akumulator, do³adowywany z panelu 
s³onecznego*, zapewnia zapas energii na wiele manewrów.

* do³adowywany równie¿ opcjonaln¹ ³adowark¹ MBC z tradycyjnego gniazdka 
elektrycznego

MSP- panel s³oneczny MBB- akumulator
do panela s³onecznego

MBC- ³adowarka 
do akumulatora MBB

MR1 - nylonowa listwa 
zêbata 2x0.5 m do 
automatyki bramowej 
przesuwnej
(Kod produktu: 821990)

MR1 - klawiatura
alfanumeryczna
do automatyki
bramowej
(Kod produktu: 821990)

MB - 12V akumulator
awaryjny do automatyki
bramowej
(Kod produktu: 821989)

MU - zestaw do 
wysprzêglenia 
z zewn¹trz,
do automatyki 
(Kod produktu: 821995)

MP/MPQ - komplet 
fotokomórek do automatyki 
moovo z automatyczn¹ 
synchronizacj¹ z wyjœciem 
przekaŸnikowym
(MP - Kod produktu: 821987)

LN432KM/02 - si³ownik
do bram przesuwnych
z zintegrowan¹ central¹ 
steruj¹c¹

XW432KM/02 - 2 si³owniki
do bram dwuskrzyd³owych
z zintegrowan¹ central¹ 
steruj¹c¹

XA432KM/02 - 2 si³owniki
do bram dwuskrzyd³owych
z zintegrowan¹ central¹ 
steruj¹c¹

TS432KM/02 - si³ownik
do bram gara¿owych
z zintegrowan¹ central¹ 
steruj¹c¹

MT4V, MT4G - piloty
4-kana³owe z kodem
dynamicznie zmiennym 
433,92 MHz 
z autoprogramowaniem
(Kod produktu (szary): 821992)
(Kod produktu (zielony): 821991)

MTI4 - 4 kana³owy 
przewodowy nadajnik 
radiowy do automatyki
bramowej i gara¿owej
(Kod produktu: 821993)

MF - regulowana lampa
sygnalizacyjna dla
czêstotliwoœci 433,92 MHz,
do automatyki bramowej
(Kod produktu: 821988)

SI£OWNIKI MOOVO I AKCESORIA

KSMKM

INTUICYJNY!
£ATWY W INSTALACJI

MT4V - MT4G MP/MPQMTI4 MF MB MUMR1 MKXA432KMXW432KM
XW532KM

LN432KM TS432KM

STOP!

ZESTAW ZASILANIA S£ONECZNEGO




