
Next Star en  
Next Fit, de 
nieuwe serie 
buismotoren,  

 45 mm



Why 
Nice
Unieke oplossingen die 
technologie, innovatie, kwaliteit 
en design combineren en zelfs 
de kleinste alledaagse gebaren 
buitengewoon maken.

Automatiseringssystemen voor zonneschermen, 
rolluiken en zonwering in het algemeen maken de 
woning comfortabeler en zorgen voor een intelligent 
beheer van het zonlicht en de temperatuur in een 
gebouw.
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Garantie 

Veiligheid en betrouwbaarheid zijn fundamentele waarden 
voor Nice: elke dag worden in de laboratoria van het 
Onderzoeks- en Ontwikkelingscentrum dat 1000 vierkante 
meter beslaat, strenge en nauwkeurige tests uitgevoerd, 
door middel van technologisch geavanceerde procedures 
en met behulp van de modernste gereedschappen, om de 
allerhoogste technologische en kwaliteitsnormen te 
garanderen. 

Het assortiment buismotoren van Nice 
wordt gecontroleerd en getest om een 
lange garantie te bieden: 5 jaar vanaf de 
productiedatum die op elk product is aangegeven.

Kwaliteit 

Nice producten onderscheiden zich door hun 
geavanceerde elektronica, hoge esthetische 
kwaliteit en aandacht voor details. Vandaag de 
dag worden de buismotoren van Nice ontworpen 
en ontwikkeld door een hooggekwalificeerd en 
gespecialiseerd team van vakmensen, dat Made in 
Italy creativiteit met Made in Germany kwaliteit en 
betrouwbaarheid integreert. Het eindresultaat zijn 
oplossingen met hoge normen op het gebied van design, 
innovatie en functionaliteit.

Duurzaamheid 
Verwarming en koeling zijn verantwoordelijk voor 80% 
van het energieverbruik in woningen. Het gebruik van 
de juiste zonwering kan de koolstofuitstoot beperken 
en een energiebesparing opleveren van ongeveer 
zestig keer de CO2-voetafdruk gedurende de 
levensduur van twintig jaar. * 

In de zomermaanden houden de zonweringssystemen 
van Nice oververhitting tegen en verminderen ze 
de behoefte aan koeling, terwijl ze in de winter de 
thermische weerstand van het gebouw verbeteren. 
Nice automatiseringssystemen voor zonwering en 
rolluiken maken een goed lichtbeheer mogelijk. De 
juiste hoeveelheid zonlicht en daglicht heeft een 
positief effect op de gezondheid, het leervermogen 
en de productiviteit op het werk, en verbetert in het 
algemeen de levenskwaliteit van de mensen die in het 
gebouw wonen.

Bovendien kan de installatie en het correcte gebruik 
van automatiseringen voor zonwering het verbruik 
verminderen door de energie-efficiëntie van het 
gebouw te verbeteren, wat een positief effect op het 
gezinsbudget en op de hele planeet heeft.

*bron: ES-SO European Solar-Shading Organization
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Serie Next
Maximale efficiëntie 
en controle van de 
beweging

De nieuwe Star Head serie 
buismotoren voor verticale 
zonwering en rolluiken,  
maat M  45 mm.

Star Head
Motorkop compatibel met stervormige 
steunen Dus ook geschikt voor 
onderhoudswerkzaamheden en 
vervanging van eerdere toepassingen

Energiebesparing
Toonaangevende technologie 
die het energieverbruik verlaagt 
in vergelijking met vergelijkbare 
motoren.

Plug-in kabel, klaar voor gebruik,  
onmiddellijke installatie
Het product wordt geleverd met voorgemonteerde kabels 
en beugels Indien nodig kan de kabel zonder gereedschap 
gemakkelijk worden losgemaakt en vervangen

Nice Patented
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Voordelig voor zowel installateur als gebruiker

Stilte

De ultramoderne 
remtechnologie maakt de 
beweging soepel en stil.

De Soft Start-Stop-functie, 
die de snelheid automatisch 
vermindert bij het naderen van 
de eindschakelaars, en de 
mogelijkheid om de snelheid in 
te stellen op een minimum van 6 
omw./min, garanderen maximaal 
akoestisch comfort.

Snelle installatie

Gebruiksklare en eenvoudig te 
installeren motor, dankzij het 
voorgemonteerde netsnoer 
dat eventueel losgekoppeld 
kan worden.

Continue bedrijfstijd tot 
10 minuten voordat de 
thermische beveiliging wordt 
geactiveerd: vergemakkelijkt de 
installatiewerkzaamheden. 

Instelbare eindschakelaar 
in handbediende, 
halfautomatische en 
automatische modus. 

Bewegingscontrole

De automatiseringen passen 
zich aan de behoeften van de 
bewoners van het huis aan, 
volgens hun gewoonten.

‘s Morgens, wanneer het wakker 
worden extra energie vereist, 
gaat de zonwering sneller 
omhoog.
Als het tijd is om te ontspannen, 
gaat de zonwering omlaag zon-
der dat iemand het merkt.
Als er behoefte is aan luchtver-
versing, gaat de zonwering naar 
de ventilatiestand. Als er te veel 
zon is, kan het schaduwscenario 
geactiveerd worden.

Dit alles garandeert een 
perfecte synchronisatie en 
uitlijning, zelfs als er meerdere 
automatiseringen zijn.

Connectiviteit

Geïntegreerd Nice bidirec-
tioneel radiocommunicatie-
protocol, waardoor hij compati-
bel is met alle Nice gateways. 

Wanneer aangesloten op de 
Yubii Home gateway, kan 
hij worden geïntegreerd 
met meer dan 3000 Z-Wave 
apparaten van derden en 
kan hij worden beheerd via 
spraakassistenten.
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230 Vac
Ø4,2

48 Ø13,1Ø
45

35,217

19,8  L

Next Star MA Afstelling van de eindschakelaar op 
handbediende, halfautomatische en 
automatische wijze.

Gebruiksklare en snel te installeren motor 
dankzij de voorgemonteerde kabel die ook 
losgekoppeld kan worden.

Continue werking tot 10 minuten voordat de 
thermische beveiliging in werking treedt. 

Aanpasbare obstakeldetectie. 

Zelfaanpassend koppel langs de slag.

Synchronisatie en perfecte uitlijning dankzij 
de snelheidsregeling (6 -17 omw./min).

Geavanceerde remtechnologie: maakt de 
beweging soepel en geruisloos. 

Functie Soft Stop & Soft Start: maximaal 
akoestisch comfort.

AFMETINGEN

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Beschrijving St./Verp. Certificeringen
NEXT STAR MA 1017 Elektronische eindschakelaar. 230 Vac, 10 Nm, 17 rpm 1

NEXT STAR MA 2017 Elektronische eindschakelaar. 230 Vac, 20 Nm, 17 rpm 1

Code NEXT STAR MA 1017 NEXT STAR MA 2017
Voeding (Vac) 230

Frequentie (Hz) 50

Vermogen (W) 70 130

Stroomopname (A) 0,55 1

Geabsorbeerd vermogen standby (W) <0,5

Kabellengte (m) 2

Plug-in kabel Ja

IP 44

Koppel (Nm) 10 20

Toerental (rpm) 17

Continuwerking (min) 10 6

Lengte (L) (mm) 480,5 531

Werkingstemp. (°C Min/Max) -20 /+70°

Geluidsniveau (dBA) 44 45

Parallelle installatie 8 motoren

Voor rolluiken,  
met elektronische eindschakelaar
Maat M  45 mm

PLUG-IN KABEL

Lengte kabel 2 m, 4 draden in de kabel

FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING
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230 Vac
Ø4,2

48 Ø13,1Ø
45

35,217

19,8  L

Next Star MB Met de hand instelbare eindschakelaar.

Gebruiksklare en snel te installeren motor 
dankzij de voorgemonteerde kabel die ook 
losgekoppeld kan worden.

Continue werking 6 minuten vóór ingreep van 
thermische beveiliging. 

Zelfaanpassend koppel langs de slag.

Synchronisatie en perfecte uitlijning.
Geavanceerde remtechnologie: maakt de 
beweging soepel en geruisloos. 

Functie Soft Stop & Soft Start: maximaal 
akoestisch comfort.

AFMETINGEN

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Beschrijving St./Verp. Certificeringen
NEXT STAR MB 534 Elektronische eindschakelaar. 230 Vac, 5 Nm, 34 rpm 1

NEXT STAR MB 1020 Elektronische eindschakelaar. 230 Vac, 10 Nm, 20 rpm 1

Code NEXT STAR MB 534 NEXT STAR MB 1020
Voeding (Vac) 230

Frequentie (Hz) 50

Vermogen (W) 90 n.v.t.

Stroomopname (A) 0,6 n.v.t.

Geabsorbeerd vermogen standby (W) <0,5

Kabellengte (m) 2

Plug-in kabel Ja

IP 44

Koppel (Nm) 5 10

Toerental (rpm) 34 20

Continuwerking (min) 6

Lengte (L) (mm) 531

Werkingstemp. (°C Min/Max) -20 /+70°

Geluidsniveau (dBA) 40 45

Parallelle installatie 8 motoren

Voor verticale zonwering,  
met elektronische eindschakelaar
Maat M  45 mm

FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

PLUG-IN KABEL

Lengte kabel 2 m, 4 draden in de kabel

Vo
o

r 
ve

rt
ic

al
e 

zo
nw

er
in

g
 e

n 
ro

llu
ik

en



8

Yubii

BiDi

230 Vac

Next Fit MA 

Ø4,2

48 Ø13,1Ø
45

35,217

19,8  L

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Beschrijving St./Verp. Certificeringen
NEXT FIT MA 1017 Elektronische eindschakelaar. 230 Vac, 10 Nm, 17 rpm 1

NEXT FIT MA 2017 Elektronische eindschakelaar. 230 Vac, 20 Nm, 17 rpm 1

Afstelling van de eindschakelaar op 
handbediende, halfautomatische en 
automatische wijze.

Gebruiksklare en snel te installeren motor 
dankzij de voorgemonteerde kabel die ook 
losgekoppeld kan worden.

Continue werking tot 10 minuten voordat de 
thermische beveiliging in werking treedt. 

Programmeerbaar via TTPRO BD.

Aanpasbare obstakeldetectie. 

Zelfaanpassend koppel langs de slag.

Synchronisatie en perfecte uitlijning dankzij 
de snelheidsregeling (6 -17 omw./min).

Talrijke opties voor gedeeltelijk beheer van het 
rolluik: tussenstand, Go-to-stand, ventilatiestand 
en schaduwstand.

Geavanceerde remtechnologie: maakt de 
beweging soepel en geruisloos. 

Functie Soft Stop & Soft Start: maximaal 
akoestisch comfort.

Voor rolluiken, met elektronische 
eindschakelaar en ingebouwde  
bidirectionele radio-ontvanger
Maat M  45 mm

Code NEXT FIT MA 1017 NEXT FIT MA 2017
Voeding (Vac) 230

Frequentie (Hz) 50

Vermogen (W) 70 130

Stroomopname (A) 0,55 1

Geabsorbeerd vermogen standby (W) <0,5

Kabellengte (m) 1,5

Plug-in kabel Ja

IP 44

Koppel (Nm) 10 20

Toerental (rpm) 17

Continuwerking (min) 10 6

Lengte (L) (mm) 480,5 531

Werkingstemp. (°C Min/Max) -20 /+70°

Geluidsniveau (dBA) 44 45

Parallelle installatie 8 motoren

FASE
NULDRAAD
AARDING

AFMETINGENPLUG-IN KABEL

Lengte kabel 1,5 m, 3 draden in de 
kabel
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Yubii

BiDi

230 Vac

Next Fit MB 

Ø4,2

48 Ø13,1Ø
45

35,217

19,8  L

Met de hand instelbare eindschakelaar.

Gebruiksklare en snel te installeren motor 
dankzij de voorgemonteerde kabel die ook 
losgekoppeld kan worden.

Continue werking 6 minuten vóór ingreep van 
thermische beveiliging. 

Programmeerbaar via TTPRO BD. 

Zelfaanpassend koppel langs de slag.

Synchronisatie en perfecte uitlijning.

Talrijke opties voor gedeeltelijk beheer van het 
rolluik: tussenstand, Go-to-stand, ventilatiestand 
en schaduwstand.

Geavanceerde remtechnologie: maakt de 
beweging soepel en geruisloos. 

Functie Soft Stop & Soft Start: maximaal 
akoestisch comfort.

Voor verticale zonwering, met elektronische 
eindschakelaar en ingebouwde bidirectionele 
radio-ontvanger
Maat M  45 mm

FASE
NULDRAAD
AARDING

AFMETINGEN

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Beschrijving St./Verp. Certificeringen
NEXT FIT MB 534 Elektronische eindschakelaar. 230 Vac, 5 Nm, 34 rpm 1

NEXT FIT MB 1020 Elektronische eindschakelaar. 230 Vac, 10 Nm, 20 rpm 1

Code NEXT FIT MB 534 NEXT FIT MB1020
Voeding (Vac) 230

Frequentie (Hz) 50

Vermogen (W) 90 n.v.t.

Stroomopname (A) 0,6 n.v.t.

Geabsorbeerd vermogen standby (W) <0,5

Kabellengte (m) 1,5

Plug-in kabel Ja

IP 44

Koppel (Nm) 5 10

Toerental (rpm) 34 20

Continuwerking (min) 6

Lengte (L) (mm) 531

Werkingstemp. (°C Min/Max) -20 /+70°

Geluidsniveau (dBA) 40 45

Parallelle installatie 8 motoren
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PLUG-IN KABEL

Lengte kabel 1,5 m, 3 draden in de 
kabel
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Next Fit M 
Solar Kit

Yubii*

BiDi

Solar Power
Ø4,2

48 Ø13,1Ø
45

35,217

19,8  L

PLUG-IN KABEL

Lengte kabel 0,4 m, 2 draden in de 
kabel

Voor rolluiken, met elektronische eindschakelaar 
en ingebouwde radio-ontvanger, met voeding 
door zonne-energie
Maat M  45 mm

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Beschrijving St./Verp. Certificeringen
NEXT FIT MA SOLAR 615 Elektronische eindschakelaar. Solar Kit, 6 Nm, 15 rpm 1

NEXT FIT MA SOLAR 1014 Elektronische eindschakelaar.  Solar Kit, 10 Nm, 14 rpm 1

NEXT FIT MA SOLAR 2010 Elektronische eindschakelaar. Solar Kit, 20 Nm, 10 rpm 1

Code NEXT FIT MA SOLAR 615 NEXT FIT MA  
SOLAR 1014

NEXT FIT MA  
SOLAR 2010

Voeding (Vdc) 14,4 

Stroomopname (A) 1,7 2,3 4

Verbruik in standby (W) < 0,3

Kabellengte (m) 0,4

Plug-in kabel Ja

IP 44

Koppel (Nm) 6 10 20

Toerental (rpm) 15 14 10

Continuwerking (min) 10

Lengte (L) (mm) 425

Werkingstemp. (°C Min/Max) -20 /+70°

Geluidsniveau (dBA) 42

AFMETINGEN

Afstelling van de eindschakelaar op 
handbediende, halfautomatische en 
automatische wijze.

Gebruiksklare en snel te installeren motor 
dankzij de voorgemonteerde kabel die ook 
losgekoppeld kan worden.

Continue werking 10 minuten vóór ingreep van 
de thermische beveiliging. 

Programmeerbaar via TTPRO BD. 

Aanpasbare obstakeldetectie. 

Zelfaanpassend koppel langs de slag.

Synchronisatie en perfecte uitlijning dankzij 
de snelheidsregeling (6 -17 omw./min).

Tal van opties om de beweging te onderbreken:: 
Tussenstand, Go-to-stand, ventilatiestand en 
schaduwstand.

Geavanceerde remtechnologie: maakt de 
beweging soepel en geruisloos. 

Functie Soft Stop & Soft Start: maximaal 
akoestisch comfort.

Bidirectionele functie actief met zenders van 
de Era P-serie, code: P1SBDR01, P6SBDR01, 
P6SVBDR01.

* zonder feedback
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Solar Kit 
Energiebesparing, dankzij gratis schone 
zonne-energie. 

Onmiddellijk klaar voor gebruik, geen 
opladen vooraf nodig.

Betrouwbaar in alle seizoenen, de motor 
wordt ook opgeladen via USB type C.



12

Om de keuze van de adapter die compatibel is met het type 
rol dat in het systeem aanwezig is te vergemakkelijken, stelt 
Nice de adapters in een schaal van 1:1 ter beschikking, met 
vermelding van de corresponderende adaptercode.

Adapters  
Serie M  45 mm

220.180001 230.280001 230.420001

Ogief 43,5 
meenemer + adapter

Ogief 34,3 
wiel

Ogief 62x0,6 
meenemer + adapter
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230.540001 230.150001

Ogief 71x1,5 
meenemer + adapter

Ogief 78x1,25 
meenemer + adapter

230.310001 220.190001 230.650001

Ogief 63x1 
meenemer + adapter

Ogief 63 
meenemer + adapter

Ogief 70 
meenemer + adapter
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221.290002 230.260001 220.880001

Ogief 78x1
meenemer + adapter

Ogief 78x1
meenemer + adapter

Ogief 80x1,-1,25
meenemer + adapter
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230.170001 230.480001 230.530001

Ogief 85x1
meenemer + adapter

Ogief 85x1,2
meenemer + adapter

Ogief 89
meenemer + adapter
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230.440001 230.450001 230.460001

Rond 60x2,-1,5 
meenemer + adapter

Rond 63x1,5 
meenemer + adapter

Rond 70x1,5
meenemer + adapter

230.580001 131.162901 131.169901

Ogief 90,5
meenemer + adapter

Rond 50x1,5
meenemer + adapter

Ogief 50x1,5 
meenemer + adapter
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230.930001 230.520001

Ogief 98x2 / 100x3 / 101,6x3,6 / 102x3,5 
meenemer + adapter

Rond 98x2 / 100x3 / 101,6x3,6 / 102x3,5 
meenemer + adapter
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230.510001 131.161001

Rond 102x1.5
meenemer + adapter

Ogief 54
meenemer + adapter

131.219301 230.120001

Rond 50
meenemer + adapter

Achthoekig 50
meenemer + adapter
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230.470001 230.430001 233.800001

Zeshoekig 60
meenemer + adapter

Ogief 62  
meenemer + adapter

Ogief 64
meenemer + adapter

230.360001 233.790001 230.560001

Achthoekig 60 
meenemer + adapter

Achthoekig 60 
meenemer + ringadapter

Achthoekig 60
meenemer + adapter
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230.590001 230.340001

Zeshoekig 75 
meenemer + adapter

Ogief 76x1,2  
meenemer + adapter

230.320001 230.330001 230.110001

Ogief 65
meenemer + adapter

Ogief 65
meenemer + adapter

Achthoekig 70
meenemer + adapter
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230.400001 233.820001 220.200001

Ogief 78x1 
meenemer + adapter

Ogief 80 
meenemer + adapter

Achthoekig 70 
meenemer + adapter
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Ø 8,2 (2x)

Ø 6,4 (2x) Ø
 44

Ø 48
40

35

94,7

Ø 8,3 (2x)

M6 (2x)

59

59

48

M5 (2x) Ø 6,2 (2x)

28

30

10

48

13
,8

57,946,710

3
55

M8
M6

Voor buismotoren zonder noodmanoeuvre.

Steunen  
Serie M  45 mm

535.10096 535.10097 535.10099 525.10100

Compacte aluminium steun,   
met veer.

Aluminium steun, met veer. Compacte aluminium steun, met veer.  
Tapgaten met steek 48 mm (M6) en 4 tapgaten  
met steek 60 mm (M8 en  8.3).

Vierkante pen 10 mm + beugel 
met stervormige zitting 10 mm.
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De gegevens in dit drukwerk zijn slechts van indicatieve aard. Nice behoudt zich het recht voor om alle wijzigingen die zij nodig acht aan haar producten door te voeren. Productontwerp Roberto Gherlenda 

Zelfs de kleinste 
gebaren maken 
we buitengewoon.
Nice, een wereld zonder  
barrières.

Nice zorgt voor het milieu. Door natuurlijk 
papier te gebruiken, wordt overmatig gebruik 
van grondstoffen en de exploitatie van bossen 
voorkomen. Afval wordt verminderd, energie 
bespaard en ook de kwaliteit van het klimaat 
wordt verbeterd.

Automatiserings- en besturingssystemen voor poorten, 
garagedeuren, zonweringen, luiken en alarmsystemen 
voor elk type ruimte, van particuliere woningen tot grote 
openbare gebouwen.

www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy


