
Bateryjny moduł znajdujący się na ruchomym skrzydle bramy przekazuje radiowo stan dwóch czujników do modułu ruchomego. 
Czujnikami mogą być np: krawędziowa, rezystancyjna listwa bezpieczeństwa, mechaniczna listwa bezpieczeństwa, czujnik kon-
taktronowy drzwi w bramie segmentowej itp. 
Moduł nieruchomy może zapytać (np. przed rozpoczęciem ruchu) moduł ruchomy o stan dołączonych czujników.

1. Bramowy Kontroler Czujników Ruchomych BKCR

t Moduł ruchomy posiada dwa, niezależnie konfigurowane 
wejścia dla czujników, które w stanie nienaruszonym po-
siadają rezystancję 8.2k, a w stanie naruszonym zostają 
zwarte (np. krawędziowa, rezystancyjna listwa bezpie-
czeństwa) lub zostają rozwarte (np. czujnik kontaktrono-
wy w drzwiach bramy segmentowej).

t Moduł ruchomy wysyła informacje o stanie czujnika na-
tychmiast po każdej zmianie jego stanu, oczekując po-
twierdzenia odebrania informacji przez moduł nierucho-
my. Przekaźniki modułu nieruchomego zmieniają stan 
najpóźniej 40ms po zmianie stanu czujnika.

t Moduł ruchomy wysyła automatycznie, co każde 10s 
informacje o stanie wejść i o stanie swojej baterii zasi-
lającej, oczekując potwierdzenia odebrania informacji  
przez moduł nieruchomy.

t Moduł nieruchomy może w każdej chwili (np. przed roz-
poczęciem ruchu) zapytać o stan czujników. Jeżeli nie 
otrzyma odpowiedzi od modułu ruchomego, zwalnia oba 
przekaźniki wyjściowe (oba czujniki naruszone). 

t Jeżeli przez 20s moduł nieruchomy nie odbierze in-
formacji z modułu ruchomego lub otrzyma informację,  
że bateria w module ruchomym jest wyczerpana, zwalnia 
oba przekaźniki wyjściowe (oba czujniki naruszone). 

t Moduł nieruchomy może swoim buzerem sygnalizować 
każdą zmianę stanu czujników. Można wyłączyć tę sy-
gnalizację.

t Moduł nieruchomy może swoim buzerem sygnalizować 
awarię systemu. Awarią jest: stan zwarcia dla czujni-
ka rozwieranego w stanie naruszenia i stan rozwarcia  
dla czujnika zwieranego w stanie naruszenia, brak  
przez 20s kontaktu radiowego pomiędzy modułami, wy-
czerpana bateria zasilająca moduł ruchomy. Można wyłą-
czyć tę sygnalizację.

t Po trzykrotnym w ciągu 2s naruszeniu dowolnego czuj-
nika, buzer w module nieruchomym podaje stan baterii  
w module ruchomym 3-2-1. Trzy sygnały buzera oznaczają 
dobrą baterię, dwa sygnały buzera oznaczają baterię śred-
nią, a jeden sygnał buzera oznacza wyczerpaną baterię. 

t System umożliwia wybór jednej z trzech częstotliwości 
pracy w mało zakłóconym paśmie 868MHz, ze stosunko-
wo odporną na zakłócenia modulacją FSK.

t Bateria umożliwia nawet 3 lata pracy.
t System można konfigurować bezprzewodowo programa-

torem dołączonym do komputera PC.
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1.1. DZIAŁANIE
Radiowy moduł ruchomy posiada dwa wejścia, z których 
każde może analizować jeden z dwóch rodzajów czujników: 
- czujniki, które nienaruszone mają rezystancję 8.2k,  
a naruszone są zwarte - krawędziowa listwa rezystancyj-
na, mechaniczna listwa krawędziowa NO (switch z linką), 
drzwi w bramie segmentowej z czujnikiem NO, 
- i czujniki, które niepobudzone mają rezystancję 8.2k,  
a pobudzone są rozwarte - drzwi w bramie segmentowej  
z czujnikiem kontaktronowym NC, mechaniczna listwa 
krawędziowa NC (switch z linką).
Radiowy moduł nieruchomy posiada dwa kanały prze-
kaźnikowe PK1 i PK2 (oba NO lub NC ustawiane zworą).  
Gdy czujnik jest nienaruszony, to przez cewkę przekaź-
nika płynie prąd. Naruszenie dowolnego czujnika dołą-
czonego do wejścia A, B modułu ruchomego powoduje 
wysłanie informacji radiowej do modułu nieruchomego  
i po 40ms następuje zwolnienie związanego z nim prze-
kaźnika w module nieruchomym.
Do poprawnej pracy modułu nieruchomego potrzeb-
na jest obecność napięcia 12-24V DC pomiędzy za-
ciskami TEST (polaryzacja napięcia jest obojętna, 
wejście jest galwanicznie oddzielone od reszty układu 
- transoptor z dwiema przeciwsobnymi diodami). Można  
to wejście dołączyć na stałe do 24V (równolegle  
do napięcia zasilania modułu nieruchomego) lub gdy  
np. BKCR przesyła informacje o stanie listwy krawę-
dziowej i stanie furtki w bramie, dołączyć je równolegle  
do zasilania fotokomórki nadawczej sterownika z aktywną 
funkcją TESTu fotokomórki. Wówczas, przed każdym ru-
chem bramy zanik napięcia na wejściach TEST, powoduje 
wyłączenie aktywnych przekaźników w module nierucho-
mym i wysłanie zapytania radiowego do modułu rucho-
mego, czy listwa krawędziowa jest sprawna i nieściśnię-
ta i czy furtka jest zamknięta. Jeżeli moduł nieruchomy 
otrzyma informację, że listwa rezystancyjna jest sprawna  
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i niezaciśnięta, a bateria modułu ruchomego jest  
co najmniej średnia, to po powrocie zasilania na wej-
ściach TEST, moduł załącza przekaźniki.
Każdej zmianie stanu dołączonego do wejścia A lub 
B modułu ruchomego towarzyszy krótki sygnał buze-
ra nieruchomego modułu radiowego. Można wyłączyć  
tę sygnalizację.
Po trzykrotnym szybkim (3x w ciągu 2s) naruszeniu i zwol-
nieniu dołączonego do wejścia A lub B czujnika, buzer 
w module nieruchomym podaje stan baterii w module 
ruchomym - dobra (trzy sygnały buzera) - średnia (dwa 
sygnały) - a bateria do wymiany (jeden sygnał buzera).
Jeżeli wystąpiła awaria, to moduł nieruchomy przez cały 
czas awarii, co 10s informuje o tym krótkimi sygnałami 
swojego buzera: 
- jeden sygnał buzera - brak kontaktu radiowego pomię-
dzy modułami,
- dwa sygnały buzera - rozwarty czujnik, który w stanie 
naruszenia powinien być zwarty lub zwarty czujnik, który 
w stanie naruszenia powinien być rozwarty,
- a trzy sygnały buzera - wyczerpana (do wymiany) bate-
ria zasilająca moduł ruchomy. 
Można wyłączyć sygnalizację awarii.

Po włączeniu zasilania moduły ruchomy i nieruchomy, 
swoimi buzerami generują trzy grupy sygnałów.
Pierwsza grupa sygnałów buzera obu modułów: jeden, 
dwa lub trzy krótkie sygnały buzera informują odpowied-
nio, że moduł pracuje na pierwszej drugiej lub trzeciej 
częstotliwości.
Druga grupa sygnałów buzera obu modułów: jeden, dwa 
lub trzy krótkie sygnały buzera informują odpowiednio,  
że do wejścia A modułu ruchomego nie jest dołączony 
czujnik - jest dołączony czujnik zwarty, gdy naruszony 
(np. listwa rezystancyjna) - jest dołączony czujnik rozwar-
ty, gdy naruszony (np. kontaktron).
Trzecia grupa sygnałów buzera obu modułów: jeden, dwa 
lub trzy krótkie sygnały buzera informują odpowiednio,  
że do wejścia B modułu ruchomego nie jest dołączony 
czujnik - jest dołączony czujnik zwarty, gdy naruszony 
(np. listwa rezystancyjna) - jest dołączony czujnik rozwar-
ty, gdy naruszony (np. kontaktron).

1.2. PAROWANIE MODUŁÓW
Fabrycznie moduł ruchomy i moduł nieruchomy są spa-
rowane. Jeżeli jednak potrzeba jest ich ponownego spa-
rowania (bo np. wystąpiła wymiana któregoś z modułów), 
to należy krótko nacisnąć i zwolnić przycisk modułu nie-
ruchomego, co potwierdzi krótki sygnał buzera modułu 
nieruchomego, następnie w ciągu 10s nacisnąć i zwolnić 
przycisk modułu ruchomego, 
Jeżeli rejestracja się powiodła, to potwierdzają to trzy 
krótkie sygnały buzera modułu ruchomego. 

Jeżeli rejestracja modułu ruchomego się nie powiodła,  
to moduł nieruchomy swoim buzerem sygnalizuje  
to jednym długim sygnałem generowanym przed hym-
nem kibica.

1.3. KONFIGURACJA SYSTEMU
UWAGA: konfiguracje obu modułów przeprowadza się 
na module nieruchomym, który radiowo przesyła konfigu-
racyjne do modułu ruchomego. Konfigurowaniu podlega:
----------------------------------------------------------------------
1.3.1. Wejście A i Wejście B modułu nieruchomego 
może współpracować z dwoma rodzajami czujników  
- z czujnikiem, który naruszony jest zwarty (np. listwa re-
zystancyjna) oraz z czujnikiem, który naruszony jest roz-
warty (np. czujnik kontaktronowy) Wejście może również 
pozostać niewykorzystane. 
Aby skonfigurować wejście A modułu ruchomego, należy 
w stanie normalnej pracy nacisnąć i trzymać przycisk mo-
dułu nieruchomego. Gdy po 4s usłyszymy pojedynczy 
sygnał buzera modułu nieruchomego, zwolnić przycisk 
Następnie buzer modułu nieruchomego generuje trzy 
pojedyncze sygnały.
Naciśnięcie i zwolnienie przycisku modułu po - pierw-
szym sygnale buzera - do wejścia A nie jest dołączony 
żaden czujnik, po - drugim sygnale buzera - do wejścia 
A dołączony jest czujnik, który naruszony jest zwarty 
(np. listwa rezystancyjna), po - trzecim sygnale buzera 
do wejścia A dołączony jest czujnik, który naruszony jest 
rozwarty (np. czujnik kontaktronowy).
Aby skonfigurować wejście B modułu ruchomego, nale-
ży w stanie normalnej pracy nacisnąć i trzymać przycisk 
nieruchomego modułu. Gdy po 8s usłyszymy podwójny 
sygnał buzera modułu nieruchomego, zwolnić przycisk. 
Następnie buzer modułu nieruchomego generuje trzy po-
jedyncze sygnały.
Naciśnięcie i zwolnienie przycisku modułu po - pierw-
szym sygnale buzera - do wejścia B nie jest dołączony 
żaden czujnik, po - drugim sygnale buzera - do wejścia 
B dołączony jest czujnik, który naruszony jest zwarty 
(np. listwa rezystancyjna), po - trzecim sygnale buzera 
do wejścia B dołączony jest czujnik, który naruszony jest 
rozwarty (np. czujnik kontaktronowy).
------------------------------------------------------------------
1.3.2. Częstotliwość pracy. Jeżeli w pobliżu pracują 
podobne systemy bezpieczeństwa, to każdy z nich po-
winien pracować na innej częstotliwości Można wybrać 
jedną z trzech częstotliwości.
Aby ustawić częstotliwość pracy systemu, należy w sta-
nie normalnej pracy nacisnąć i trzymać przycisk nierucho-
mego modułu. Gdy po 12s usłyszymy potrójny sygnał 
buzera modułu nieruchomego, zwolnić przycisk. Następ-
nie buzer modułu nieruchomego generuje trzy pojedyn-
cze sygnały.



Krótkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku po pierwszym 
sygnale - system pracuje na częstotliwości nr 1.
Krótkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku po drugim sy-
gnale - system pracuje na częstotliwości nr 2.
Krótkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku po trzecim sy-
gnale - system pracuje na częstotliwości nr 3.
Następnie hymn kibica informuje, że moduł nieruchomy 
przeszedł do normalnej pracy. Jeżeli przekazanie nowej 
częstotliwość pracy do modułu ruchomego się nie po-
wiodło, należy ponownie zarejestrować moduł ruchomy  
w module nieruchomym.
----------------------------------------------------------------------
1.3.3. Sygnalizacja akustyczna. Każda zmiana stanu 
dowolnego czujnika dołączonego do modułu oraz awa-
rie systemu (zwarcie dla czujnika rozwieranego w stanie 
naruszenia i rozwarcie dla czujnika zwieranego w stanie 
naruszenia, brak przez 20s kontaktu radiowego pomiędzy 
modułami oraz wyczerpana bateria zasilająca moduł ru-
chomy) może być sygnalizowana akustycznie.
Aby wybrać zdarzenia sygnalizowane akustycznie, nale-
ży w stanie normalnej pracy nacisnąć i trzymać przycisk 
nieruchomego modułu. Gdy po 16s usłyszymy cztery 
sygnały buzera modułu nieruchomego, zwolnić przycisk. 
Następnie buzer modułu nieruchomego generuje cztery 
pojedyncze sygnały akustyczne.
Krótkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku po pierwszym 
sygnale - akustycznie sygnalizowana jest każda zmiana 
stanu dowolnego czujnika oraz awarie systemu.
Krótkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku po drugim 
sygnale - akustycznie sygnalizowana jest tylko każda 
zmiana stanu dowolnego czujnika, a krótkie naciśnięcie 
i zwolnienie przycisku po trzecim sygnale - akustycznie 
sygnalizowane są tylko awarie systemu.
Krótkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku po czwartym 
sygnale - brak akustycznej sygnalizacji pracy systemu.
----------------------------------------------------------------------
1.3.4. Reset. Po RESECIE usunięty zostaje moduł ru-
chomy z pamięci modułu nieruchomego, system zawiera 
jeden czujnik zwarty, gdy naruszony dołączony do wej-
ścia A, brak czujnika dołączonego do wejścia B, system 
pracuje na częstotliwości nr 1, akustycznie sygnalizo-
wana jest każda zmiana stanu dowolnego czujnika oraz 
awarie systemu.
Aby przeprowadzić RESET systemu, należy w stanie nor-
malnej pracy nacisnąć i trzymać przycisk nieruchomego 
modułu. Gdy po 20s usłyszymy pięć sygnał buzera mo-
dułu nieruchomego, zwolnić przycisk. Następnie buzer 
modułu nieruchomego generuje jeden sygnał.
Krótkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku po pierwszym 
sygnale - RESET systemu.

1.4. WYPROWADZENIA



Przycisk modułu 
nieruchomego
zwolniony po:

 FUNKCJA KONFIGURACJA SYSTEMU PRZYCISKIEM NA MODULE 

Jeden krótki sygnał 
buzera (po 4s),
potem trzy sygnały

Wejście A Naciśnięcie przycisku modułu po - pierwszym sygnale buzera - do wejścia A 
nie jest dołączony żaden czujnik, po - drugim sygnale buzera - do wejścia A 
dołączony jest czujnik, który naruszony jest zwarty (np. listwa rezystancyjna), 
po - trzecim sygnale buzera - do wejścia A dołączony jest czujnik, który naruszo-
ny jest rozwarty (np. listwa czujnik kontaktronowy),

Podwójny sygnał 
buzera (po 8s),
potem trzy sygnały

Wejście B Naciśnięcie przycisku modułu po - pierwszym sygnale buzera - do wejścia B 
nie jest dołączony żaden czujnik, po - drugim sygnale buzera - do wejścia B 
dołączony jest czujnik, który naruszony jest zwarty (np. listwa rezystancyjna), 
po - trzecim sygnale buzera - do wejścia B dołączony jest czujnik, który naruszo-
ny jest rozwarty (np. listwa czujnik kontaktronowy),

Potrójny sygnał 
buzera (po 12s),
potem trzy
sygnały

Częstotliwość 
pracy

Naciśnięcie przycisku modułu po - pierwszym sygnale buzera - system pracuje 
na częstotliwości nr 1, po - drugim sygnale buzera - system pracuje na częstotli-
wości nr 2, po - trzecim sygnale buzera - system pracuje na częstotliwości nr 3,

Cztery sygnały 
buzera (po 16s),
potem cztery
sygnały

Sygnalizacja 
akustyczna 

Naciśnięcie przycisku modułu po - pierwszym sygnale buzera - akustycznie sy-
gnalizowana jest każda zmiana stanu dowolnego czujnika oraz awarie systemu,  
po - drugim sygnale buzera - akustycznie sygnalizowane jest tylko zmiana stanu czuj-
nika, po - trzecim sygnale buzera - akustycznie sygnalizowane są tylko awarie sys-
temu, po - czwartym sygnale buzera - brak akustycznej sygnalizacji pracy systemu,

Pięć sygnałów 
buzera (po 20s),
potem jeden sygnał

Reset Naciśnięcie przycisku modułu po - pierwszym sygnale buzera - RESET. 
Po RESECIE usunięty zostaje moduł ruchomy z pamięci modułu nieruchome-
go, system zawiera jeden czujnik zwarty, gdy naruszony dołączony do wejścia 
A, brak czujnika dołączonego do wejścia B, system pracuje na częstotliwości 
nr 1, akustycznie sygnalizowana jest każda zmiana stanu dowolnego czujnika  
oraz awarie systemu.

Przycisk naciśnięty Buzer Funkcja

raz krótko jeden sygnał Rejestrowanie ruchomego modułu radiowego w module nieruchomym, 

1.4.1. REJESTRACJA MODUŁU RUCHOMEGO W MODULE NIERUCHOMYM

1.4.2. KONFIGURACJA SYSTEMU ODBYWA SIĘ W MODULE NIERUCHOMYM

Lp Nazwa Wartość Uwagi

1 Zasilanie Bateria 3V 
CR14505

Bateria CR wymiar AA

2 Pobór prądu 50uA prąd uśredniony
3 Liczba listew 

rezystancyjnych
max. 2 zakończenie listwy 8.2k

4 Częstotliwość 868MHz 3 częstotliwości ISM

1.5.1. Dane techniczne - moduł ruchomy

Lp Nazwa Wartość Uwagi

1 Zasilanie 12-24V napięcie stałe  
lub zmienne

2 Pobór prądu 50mA przekaźniki wyłączone
3 Liczba kanałów 2 przekaźniki NO / NC 
4 Czas reakcji PK

po ściśnięciu 
listwy

mniej  
niż 40ms

5 Częstotliwość 868MHz 3 częstotliwości ISM

1.5.2. Dane techniczne - moduł nieruchomy



Krawędziowa listwa rezystancyjna służy do zabezpieczania ruchomych i nieruchomych krawędzi bramy.

2. Krawędziowa listwa rezystancyjna

t Gumowy profil rezystancyjny zmienia swoją rezystancję 
po ściśnięciu z 8.2kOhm do ok. 200Ohm.

t Nieznaczne ściśnięcie gumowego profilu zamontowane-
go na ruchomej krawędzi bramy może powodować za-
trzymanie lub zmianę kierunku jej ruchu.

t Informację o ściśnięciu profilu przewodowo może odbie-
rać radiowy moduł ruchomy zamontowany na skrzydle 
bramy. Radiowy moduł ruchomy przekazuje radiowo 
informację do Radiowego modułu nieruchomego, który 
przewodowo przekazuje informację do sterownika bramy.

Radiowy moduł ruchomy

Radiowy moduł nieruchomy

Rezystancyjna listwa 
bezpieczeństwa

Radiowy moduł ruchomy
montowany na rucho-
mym segmencie bramy

Radiowy moduł nieruchomy 
montowany na sterowniku bramy

 

Listwa rezystancyjna

25
m

m

30 mm

  Rezystancyjne  
  listwy bezpieczeństwa 2.1. MONTAŻ LISTWY REZYSTANCYJNEJ

2.1.1. Ustalić potrzebną całkowitą długość listwy rezy-
stancjnej. Profil aluminiowy jest sprzedawany w odcin-
kach 1.5m, profil gumowy sprzedawany jest w dowolnym 
(cm) zamówionym przez instalatora odcinku. 

L = całkowita długość listwy,
L - 20mm = długość listwy aluminiowej,
L - 20mm = długość profilu gumowego.

2.1.2. Dociąć profil aluminiowy 20mm krótszy niż całko-
wita długość listwy rezystancyjnej. Przykręcić do krawę-
dzi bramy profil aluminiowy. 
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2.1.3. Wcisnąć profil gumowy w profil aluminiowy i sprawdzić, 
czy oba profile mają jednakową długość.
2.1.4. Wyjąć profil gumowy z profilu aluminiowego.
2.1.5. W listwach montowanych pionowo, w zaślepce dolnej, 
zalecamy wykonanie otworu odwadniająco-odpowietrzającego 
zgodnie z poniższym rysunkiem. Średnica otworu nie powinna 
być mniejsza niż 5mm.

W listwach montowanych poziomo, korzystne jest udrożnienie 
bocznych i znajdujących się od strony spodniej niewykorzy-
stanych przepustów kablowych - odciąć milimetrową warstwę 
przepustu.
2.1.6. Udrożnić wybrany boczny wypust (odciąć milimetrową 
warstwę przepustu), w zaślepce dolej i przez zrobiony otwór 
przewlec przewód wtyczki z przewodem.

2.1.7. Usunąć na obu końcach profilu gumowego zaznaczone 
fragmenty piór uszczelniających, zgodnie z rysunkiem.

2.1.8. Wcisnąć wtyczkę z przewodem w profil gumowy, stara-
jąc się złocone szpilki wtyczki precyzyjnie umieścić w żółtych 
punktach profilu gumowego. Na drugim końcu profilu gumowe-
go wcisnąć wtyczkę z rezystorem 8.2kOhm, starając się złocone 
szpilki wtyczki precyzyjnie umieścić w żółtych punktach profilu 
gumowego.
2.1.9. Dołączyć omomierz do przewodów wtyczki z przewoda-
mi. Rezystancja nieściśniętego profilu gumowego powinna wy-
nosić 8.2kOhm +/- 1kOhm, a ściśniętego 200Ohm +/- 200Ohm.



2.1.10. Ponownie umieścić profil gumowy w profilu alu-
miniowym tak, aby wtyczka z przewodami znajdowała się  
na dole bramy.
2.1.11. Rozprowadzić klej żelowy 
wewnątrz zaślepki (7 mm wgłąb), 
nasunąć ją na profil gumowy i doci-
skać oba elementy przez 60s. 
Do profilu gumowego przykleić obie 
zaślepki.
2.1.12. W pobliżu przewodu wtyczki z przewodem przy-
mocować moduł ruchomy, na terenie posesji lub we-
wnątrz garażu, dławnicą kablową do dołu. 
2.1.13. Połączyć przewody wtyczki z przewodem do jed-
nej z dwóch par zacisków modułu ruchomego.
Przewód można też przeprowadzić wewnątrz profilu bra-
my. Przykładowa realizacja:

2.2. KONFEKCJONOWANIE 

Profil aluminiowy sprzeda-
wany w odcinkach 1.5 m

Profil gumowy, rezystancyj-
ny sprzedawany w odcin-
kach 1cm.

Zaślepka x2, 
wtyczka z rezystorem x1, 
wtyczka z przewodem x1, 
klej żelowy x1 =  
sprzedawane są jako jeden 
zestaw. 
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Czujnik kontaktronowy ustalający pozycje furtki w bramie segmentowej

3. Czujnik Kontaktronowy Aluminiowy 8.2k

t Czujnik kontaktronowy magnetyczny aluminiowy 8.2k 
przeznaczony jest do wykrywania otwartej furtki w bramie 
segmentowej. 

t Czujnik jest zamykany w hermetycznej obudowie alum-
iniowej i posiada pancerz metalowy chroniący przewód 
czujnika,

t Jeżeli magnes znajduje się bliżej niż 35mm od czujnika, 
rezystancja czujnika wynosi 8.2k,

 Jeżeli magnes znajduje się dalej niż 35mm od czujnika, 
rezystancja czujnika jest większa niż 10M (rozwarcie),

t Jeżeli czujnik (magnes) zamontowany jest na podłożu fer-
romagnetycznym (np. stal) zasięg działania zmniejsza się 
z 35mm do 10mm,

t Informacje o stanie furtki - przekazuje do sterownika bra-
my Bramowy Kontroler Czujników Ruchomych BKCR,

t Rezystancja 8.2k, którą posiada nienaruszony czujnik  
(a nie np. czujnik zwarty) umożliwia rozróżnienie stanu nie-
naruszenia od stanu zwarcia przewodów doprowadzających.

20 mm
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35 mm
10 mm stal

10
 m

m

4.5 mm

Proxima sp.j.
87-100 Toruń, ul. Polna 23a 
tel. 56 660 2000, www.proxima.pl

MONTAŻ
Magnes należy zamocować na skrzydle furtki, a czujnik 
na futrynie furtki bamy segmentowej. 
Przewody czujnika dołączyć do wejścia modułu ruchome-
go Bramowego Kontrolera Czujników Ruchomych BKCR.

GWARANCJA
Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie 
gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce 
- do pobrania.

50
m

m



DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

PROXIMA Sp.j.
ul. Polna 23a, 87-100 Toruń, Polska

Nazwa wyrobu: Systemy bezpieczeństwa

Typ: Listwa rezystancyjna + Bramowy Kontroler Czujników 
Ruchomych BKCR

Opis: Zestaw składa się z Krawędziowej listwy rezystancyjnej 1.5m 
i Bramowego Kontrolera Czujników Ruchomych BKCR. 
Krawędziowa listwa rezystancyjna służy do zabezpieczania ru-
chomych i nieruchomych krawędzi bramy. W jej skład wchodzi: 
listwa aluminiowa do gumy rezystancyjnej, listwa gumowa re-
zystancyjna oraz zakończenie LGR (dwie zaślepki, klej żelowy 
oraz wtyczki z rezystorem i przewodem)
BKCR - Bateryjny moduł znajdujący się na ruchomym skrzydle 
bramy przekazuje radiowo stan dwóch czujników do modułu 
ruchomego.

Został zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z następującymi
Normami Zharmonizowanymi:

PN-EN 12978+A1:2012
PN-EN ISO 13849-1:2016-02

Toruń, 06.06.2017
(miejsce i data wystawienia) (imię, nazwisko osoby upoważnionej)


