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

Nice Gate & Door Catalogus 2019/20

Zelfs de kleinste
gebaren maken we
buitengewoon.

www.niceforyou.com
Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Gate
& Door.
Catalogus van automatiserings- en
besturingssystemen voor hekken,
garagedeuren en slagboomsystemen.

NL

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.

CATGD19NI/NL/00/03-20 • 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.
Product Design Roberto Gherlenda Product Design Roberto Gherlenda

Catalogus 2019/20

Onze producten en technologieën zijn
beschermd door patenten,
ontwerpmodellen en handelsmerken.
Elke overtreding zal worden vervolgd.

Nice
Gate&Door
Catalogus 2019/20
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Why Nice

Bedieningssystemen

Het Hi-Speed aanbod

Accessoires

Systemen voor
draaihekken

Besturingseenheden

Systemen voor
schuifhekken

Installatieschema’s

Slagboomsystemen

Overzicht van de
compatibiliteit van de
automatiseringssystemen

Systemen voor
garagedeuren en
bedrijfspoorten

Alfabetische index op
productcode

Münchner
Stadtbibliothek
Laim, München, Duitsland

Systeem voor de automatisering van luifels en
buitenrolgordijnen.

Marina Bay Sands
Hotel
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Wooncomplex

Singapore

Aosta, Italië

Systemen voor de bediening van binnenzonwering en
gordijnrails.

Systemen voor de automatisering van
draaihekken en garagedeuren.

Nice,
wij maken
gewoon
buitengewoon
Wij streven ernaar mensen in een wereld
zonder barrières te laten leven. Daarom is
de Nice Groep de ideale partner voor elk
project in alle soorten omgevingen: woningen,
bedrijven, hotels en andere openbare ruimtes,
zoals scholen, ziekenhuizen en klinieken.

Unieke oplossingen die technologie,
innovatie, kwaliteit en design verenigen,
waarbij zelfs de kleinste gebaren bijzonder
worden.
Automatiserings- en bedieningssystemen voor hekken, garagedeuren,
slagbomen, zonwering en rolluiken, alarm- en verlichtingsinstallaties
worden nu op geïntegreerde wijze beheerd via intelligente en intuïtieve
interfaces: praktische, functionele en elegante oplossingen om elke
ruimte optimaal te benutten.
Ontwerpers, architecten, ingenieurs en planners vinden in de Nice
Groep een bevoorrechte partner die volledige ondersteuning biedt bij
het ontwerpen, installeren en uitvoeren van projecten.
Nice staat voor de eenvoudigste integratie, het meest verfijnde design
en de meest geavanceerde elektronica.
www.niceforyou.com
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Why
Nice
Innovatie
Nice investeert in innovatie en experimenteert met
geavanceerde technologieën zoals Mixed Reality,
om het dagelijkse werk van de professional
eenvoudiger te maken. Interactieve stapsgewijze
procedures, virtuele objectmanipulatie en
ondersteuning op afstand vergemakkelijken de
installatie en het onderhoud.
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ee

dig eid

Nice Tag System, zenders en besturingseenheden
in miniatuurformaat: ze kunnen netjes worden
o gebo gen in e m ho e s en n aa om
i eaal b eno e ingen en e nie ing an
bestaande installaties, om de automatiseringen in
de woning te beheren zonder dat vervanging van
het huidige systeem of kluswerk nodig is.

Veiligheid
Een uitgebreid assortiment accessoires met een
modern, discreet en minimalistisch design, met
BlueBUS-technologie of volledig draadloos om in
el e omge ing o het n
oningen be
en o
openbare ruimtes betreft, maximale veiligheid te
garanderen.
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Minder zorgen
en meer
zekerheid
met Yubii
Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice dat
automatiseringen niet alleen onderling, maar ook
via de bidirectionele afstandsbedieningen met u laat
communiceren.

Yubii neemt elke twijfel weg
De nieuwe afstandsbedieningen informeren u door middel van
lichtgevende leds, lichte trillingen of akoestische signalen over de
status van uw automatiseringen, zodat u op elk moment kunt weten of
garages en hekken open of gesloten zijn en of luifels en luiken omhoog
of omlaag zijn.

Yubii houdt u op de hoogte
Met de nieuwe afstandsbedieningen weet u direct, dankzij licht- of
geluidssignalen of trillingen, of de automatisering uw instructie heeft
ontvangen en hoeft u niet op te staan om het zelf te controleren.

Yubii maakt uw leven makkelijker
Het was nog nooit zo makkelijk om uw woning onder controle te
hebben; alle antwoorden op uw vragen liggen binnen handbereik
dankzij de bidirectionele afstandsbedieningen en de app MyNice
Welcome.
Yubii.niceforyou.com
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™

Het nieuwe
bidirectionele
ecosysteem
van Nice

Het nieuwe bidirectionele
radioprotocol van Nice maakt
communicatie in beide
richtingen tussen de zender
en de ontvanger mogelijk.
Met de bidirectionele zenders (BD) krijgen uw
cliënten feedback over de ontvangst van de
instructie en informatie over de status van de
automatiseringen voor garagedeuren, hekken,
zonweringen en rolluiken, via oranje, groene
en rode leds, maar ook met lichte trillingen en
geluidssignalen.
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ringen,
waar u ook
bent

Via een kleine hub, Core, kunt u al uw automatiseringen zoals
zonweringen, rolluiken, garagedeuren, hekken en lampen, onderling
verbinden en beheren door gepersonaliseerde scenario’s te creëren
en verrichtingen te programmeren die op ingestelde tijdstippen en
dagen uitgevoerd worden.
Bovendien kunt u, dankzij de integratie van de MyNice-sensoren
met de Core-interface, meldingen op uw smartphone ontvangen en
altijd op de hoogte zijn van wat er thuis gebeurt. Als de sensoren
bijvoorbeeld dreigende overstroming of beginnende brand detecteren,
wordt direct het water afgesloten of de stroom uitgeschakeld.
Op pagina 172 vindt u alle informatie over Core en de app MyNice
Welcome.

Met de app MyNice Welcome kunt u Nice-automatiseringen
voor hekken en garagedeuren ook via de IT4WiFi-interface
besturen.
Dankzij de compatibiliteit van IT4WiFi met HomeKit kunt u
bovendien uw garagedeur ook met de app Casa van Apple beheren
en gepersonaliseerde scènes creëren met de andere verbonden
HomeKit-apparaten, gebruikmakend van de geolokalisatiefunctie en
spraakbesturing via Siri.
Ontdek op pagina 174 alle informatie over IT4WiFI.
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Het logo Works with Apple HomeKit geeft aan dat het elektronische accessoire in kwestie speciaal ontworpen is voor verbinding met respectievelijk iPod touch, iPhone of iPad, en dat de ontwikkelaar garandeert dat het aan de door Apple gedefinieerde
prestatienormen voldoet. Apple is niet aansprakelijk voor de werking van dit accessoire of voor de naleving van de wettelijke en veiligheidsvoorschriften.

Beheer uw
automatiseringen,
waar
Beheer uw
u
ook
bent
automatise-

Met de app MyNice Welcome kunt u
met uw smartphone ook op afstand uw
automatiseringen besturen en de status ervan
controleren.
Nice maakt uw leven makkelijker:

Hi-Speed,
sneller
dan
ooit
Beheer uw

automatiseringen,
waar u ook
bent

24V-hogesnelheidsmotoren voor de
automatisering van schuif- en draaihekken
en garagedeuren.
De perfecte oplossing op plaatsen waar snelle opening en sluiting
vereist zijn, om de kortste wachttijd en de hoogste veiligheid te
garanderen.
Een compleet aanbod om aan alle installatie-eisen tegemoet te komen.
Dankzij de geavanceerde besturingseenheden en de sensoren voor
veiligheidslijsten die de obstakeldetectie nog nauwkeuriger maken,
zijn de Hi-Speed-automatiseringssystemen synoniem met
betrouwbaarheid, veiligheid en gemak.
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Nice
Centre R&D
en labs

Elke dag worden er in onze laboratoria
strikte en nauwkeurige tests uitgevoerd
door middel van technologisch
geavanceerde procedures en met gebruik
van de meest innovatieve instrumenten,
teneinde veiligheid, kwaliteit,
betrouwbaarheid en duurzaamheid te
garanderen.

Nice is voortdurend op zoek naar
innovatieve oplossingen die niet
bestaan. Nog niet.

Nice maakt gebruik van een kwaliteitssysteem dat voldoet
aan de ISO 9001-norm, die wereldwijd erkend is voor
kwaliteitsmanagement. Daarnaast voldoet het laboratorium aan de
strikte kwaliteitsvoorwaarden van de EN 17025-norm, die de eisen voor
testlaboratoria bepaalt.

Daarom heeft Nice aanzienlijke
investeringen gedaan om de hoogste
kwaliteitsstandaarden te garanderen,
niet alleen om te voldoen aan de huidige
regelgeving en richtlijnen, maar ook om
zijn producten voortdurend te verbeteren
met hoogtechnologische procedures en
experimenten en met een innovatieve
benadering van open integratie.

De Nice-producten met CE-markering voldoen aan de voorschriften
van de Europese richtlijnen en de belangrijkste internationaal erkende
normen.
De laboratoria van Nice zijn erkend door de volgende
certificeringsinstanties, hetgeen een bevestiging is van hun technische
bekwaamheid en conformiteit om tests uit te voeren die betrekking
hebben op de eisen aan de talrijke producten van de Nice Groep:
• LCIE (Frankrijk)
• IMQ (Italië)
• CTC Advanced (Duitsland)
• Intertek (Zweden)
• UL (USA)

Garantie
De besturingselektronica van Nice
en de automatiseringen voor hekken,
garagedeuren, bedrijfspoorten en slagbomen
worden gecontroleerd en getest om een
langetermijngarantie te bieden: 3 jaar vanaf de
productiedatum die op elk product staat aangegeven.
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Betere
service,
dichter bij u
Nice biedt u als professional een complete reeks
oplossingen om uw aanbod aan de klant te
verbeteren en de installatie en programmering van
alle automatiseringssystemen, van de eenvoudigste
tot de meest geavanceerde, makkelijker te maken.
Technologie, betrouwbaarheid en service.
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Tools
Nice presenteert Pro-View, de nieuwe programmeertool die de
configuratie en het onderhoud vereenvoudigt en waarmee u op
afstand automatiseringen kunt programmeren.

Scholing
Nice biedt talrijke trainingen over het
productaanbod, verkooptechnieken,
procedures voor installatie en programmering,
teneinde een complete professionele voorbereiding
te verschaffen.

Ondersteuning
Nice biedt een efficiënte en snelle service, ook online, op de website Niceforyou.
com, met content specifiek voor professionals en voor eindgebruikers.
• Speciaal gedeelte met videotutorials voor installatie en programmering, met
antwoorden op de meest gestelde vragen.
• Downloadgedeelte waar u instructiehandleidingen, snelgidsen, catalogi en
brochures kunt downloaden.
• Formulier waarmee u software- of firmware-updates kunt aanvragen voor de
programmeer- en besturingseenheden.
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Hoe u de catalogus
kunt raadplegen
u de naa

van et roduct

u de code van et roduct
productcode;

eet kunt u deze snel in de index op pagina 3 vinden;
eet maar niet de naam, vindt u op pagina’s 276 tot 285 de alfabetische index op

u de naa noc de code van et roduct eet, zoek dan in de inhoudsopgave naar de gewenste toepassing. Op de
eerste pagina’s van elk gedeelte staat een eenvoudige keu e u
aa mee het moto mo el nt in en at het best b
automatiseringseisen past.

oor buiten ontage
technologie

et c arnierar

Voor vleugels tot 1,8 m, 24 Vdc,
onomkeerbaar, met ingebouwde
besturingseenheid voorzien van BlueBUS,
uitgerust voor Solemyo en Opera.
echanische ein aanslag b sl iting
Walkykit BD
pagg. 62/65

aanbevo en voor k eine ui en in kit met bidirectionele

voor 1 vleugel
voor 2 vleugels

u een vakkundig ge n ta eerd auto ati ering
tee
i t, raadpleeg dan op de pagina’s 256 tot 271 de
installatieschema’s en op de pagina’s 272 tot 275 de compatibiliteitstabel om voor elke motor de meest geschikte
besturingselektronica te kiezen.
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Hi-Speed
systemen
Voor draai- en schuifhekken en garagedeuren

Voor draaihekken, voor buitenmontage
20.
22.
24.

Toona HS
Wingo HS
Titan HS

Voor draaihekken, voor buitenmontage, met
scharnierarm
26.

Hyke HS

Voor schuifhekken in industriële en
woonomgevingen
32.
34.

Robus HS
Run HS

Voor garagedeuren
36.

Spykit 650 HS BD

Voor draaihekken, voor ondergrondse montage
28.
30.

M-Fab HS
L-Fab HS
19

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

oona

oor de ne e aandr ving van draai ekken
v euge tot
of
kg (TO5024HS)
en tot
of
kg (TO6024HS)

24V

et

deaa voor indu tri e en
oono gevingen
Elektromechanische reductiemotor voor
buitenmontage, 24 Vdc, met magnetische
encoder.

Ø

arandeert ne e be eging:
opening naar 90° in circa 16*
seconden met TO5024HS en in circa
30* seconden met TO6024HS.

etrou baar de magnetische encoder zorgt voor het
behoud van de ingestelde waarden en een nauwkeurige
obstakeldetectie.
erui oo gepatenteerde indeling van de interne
delen en bronzen spindel.
obuu t an
e beh i ing an t ee ob ste
aluminium schalen met polyesterlak; nog beter bestand
tegen weersinvloeden.
Interne bewegende onderdelen volledig van staal, lichte
legeringen en technopolymeren.
ui e en rakti c e ek voor de aan uitingen
snel en ma el toegang an bo ena tot e inte ne
delen in het bovenste gedeelte van de motor.
n ta atie en onder oud ge ak met ingebouwde
condensator.
Volledig compatibel met de serie Moby: dezelfde
maten en bevestigingsbeugels.
e turing een eid

oonc ever

• eenvoudige programmering met één toets;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
•
akkelijke toegang
tot de interne delen in et
bovenste deel van de motor

ntgrendelings endel van
gegoten aluminium
makkelijk en stevig

e ing b st oom it al met o tionele o laa ba e
batte en S

• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten
* Uitgaande van een standaardinstallatie, de versnelling
en vertraging niet inbegrepen.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele producten op pag. 176.
lusieve gepatenteerde indeling
van de interne onderdelen

tevigere be ui ing bestaande
uit twee robuuste s alen

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag.
170.
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Slimme i inte ace
om met smartphone
hekken en garagedeuren te besturen (*).

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

PS324
batte met ge nteg ee e batte la e
Stuks/Verp. 1

965x115x105 h
7,5

GEBRUIKSLIMIETEN

AFMETINGEN

24
5
120
>> 0,025 <<
1800
95

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

1200x128x150 h
15

TO5024HS

1200

965 mm

TO6024HS

115

1000

105

Stuks/Verp. 1

Indicatieplaatje.

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

>> 0,016 <<
2200
41
44
-20 ÷ +50

1450

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

TO6024HS

Voor schuifhekken

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

TO5024HS

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

800
600

505 ÷ 540

400
160

1

TO5024HS
2

3

4

5

6

TO6024HS
1200 mm

128
150

MAX. VLEUGELLENGTE (M)

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede harde wind kunnen de
waarden in de grafiek aanzienlijk verminderen.

584

Op winderige plaatsen worden 230 Vac-modellen aanbevolen.

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

ELDC

WLT

•
•

ELAC

•
•

FT210B

•
•

F210B

•
•

FT210

•
•

knipperlicht

F210

•
•

EPMOW

•
•

EPLB

•
•

EPMB

NICEWAY

•
•

EPSB

ERA FLOR

•
•

EPL

ERA ONE LR

•
•

EPM

ERA ONE BD

fotocellen

ERA ONE

•
•

zender

ERA INTI

Niet com atibel met e it Solem o en S

Code
TO5024HS
TO6024HS

MC800 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO500 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO924 / OXI /
OXIBD / OXILR
MC424L / ingebouwd* /
OXI / OXIBD / OXILR
MC824H / OXI /
OXIBD / OXILR
MC824HR / OXI /
OXIBD / OXILR

Zie pag. 229.

MC200 / ingebouwd*

besturingseenheid/ontvanger

EPS

Voor zonne-energie
voor hekken, garagedeuren en slagbomen.

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

a io gate a

Stuks/Pallet
20
20

•
•

•
•

Bedieningssystemen en
accessoires

CORE
Nice i

Beschrijving
Onomkeerbaar, 24 Vdc, snel, met magnetische encoder, mechanische aanslag bij opening en sluiting
Onomkeerbaar, 24 Vdc, snel, met magnetische encoder, mechanische aanslag bij opening en sluiting

Slagboomsystemen

Code
TO5024HS
TO6024HS

VoorVoor
draaihekken
draaihekken
van de
serie Hi-Speed

TECHNISCHE KENMERKEN

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES
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BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

Wingo HS

BLUEBUS

oor de ne e aandr ving van draai ekken
v euge tot
of
kg

24V

et

deaa voor oono gevingen
Elektromechanische reductiemotor voor
buitenmontage, 24 Vdc, met magnetische
encoder.

Ø

arandeert ne e be eging:
opening naar 90° in circa 10*
seconden.

etrou baar de magnetische encoder zorgt voor het
behoud van de ingestelde waarden en een nauwkeurige
obstakeldetectie.
erui oo gepatenteerde indeling van de interne delen
en vermindering van de bewegende onderdelen.
envoudig te in ta eren elektrische aansluitingen van
bovenaf, na montage van de reductiemotor.
Mechanische eindaanslagen
opening.
e turing een eid

oo gemontee

b

oonc ever

• eenvoudige programmering met één toets;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
•

e ing b st oom it al met o tionele o laa ba e
batte en S

• uitgerust voor aansluiting van de modernste contactl sten
* Uitgaande van een standaardinstallatie, de versnelling
en vertraging niet inbegrepen.

Handige sleutelontgrendeling

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.
lusieve gepatenteerde indeling
van de interne onderdelen
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Slimme i inte ace
om met smartphone
hekken en garagedeuren te besturen (*).

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

PS324
batte met ge nteg ee e batte la e
Stuks/Verp. 1

24
5
120
>> 0,04 <<
1500
30

Voor schuifhekken

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

WG3524HS

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

44
-20 ÷ +50
920x98x95 h
6

GEBRUIKSLIMIETEN

Slagboomsystemen

a io gate a

Stuks/Pallet
20

AFMETINGEN

PLA15
Beugel voorkant, verstelbaar met schroeven.

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V.

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V.

Stuks/Verp. 2

Stuks/Verp. 2

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

150
100

920 mm

98

50
0

95

PLA14
Beugel achterkant, verstelbaar met schroeven.

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

200

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

55

470

MAX. VLEUGELLENGTE (M)

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

Niet com atibel met e it Solem o en S

ELDC

WLT

•

ELAC

•

FT210B

•

F210B

•

FT210

•

knipperlicht

F210

EPMOW

•

EPLB

•

EPMB

•

EPSB

•

EPL

•

EPM

NICEWAY

•

EPS

ERA FLOR

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

ERA ONE LR

Zie pag. 229.

•

ERA ONE BD

Code
WG3524HS

fotocellen

ERA ONE

Voor zonne-energie
voor hekken, garagedeuren en slagbomen.

zender

ERA INTI

MC800 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO500 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO924 / OXI /
OXIBD / OXILR
MC424L / ingebouwd* /
OXI / OXIBD / OXILR
MC824H / OXI /
OXIBD / OXILR
MC824HR / OXI /
OXIBD / OXILR

MC200 / ingebouwd*

besturingseenheid/ontvanger

•

•

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

CORE
Nice i

Beschrijving
Onomkeerbaar, 24 Vdc, snel, met magnetische encoder, mechanische aanslag bij opening en sluiting

Bedieningssystemen en
accessoires

Code
WG3524HS

VoorVoor
draaihekken
draaihekken
van de
serie Hi-Speed

TECHNISCHE KENMERKEN

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES
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BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

itan

24V

oor de ne e aandr ving van draai ekken et
v euge tot
(TTN3724HS, TTN3724RHS),
6 m (TTN6024HS, TTN6024RHS) of
kg

Elektromechanische reductiemotor voor
buitenmontage, 24 Vdc, met magnetische
encoder.

Ø

arandeert ne e be eging:
opening naar 90° in circa 12*
seconden met TTN3724HS en
TTN3724RHS of in circa 19*
seconden met TTN6024HS en
TTN6024RHS.

etrou baar de magnetische encoder zorgt voor het
behoud van de ingestelde waarden en een nauwkeurige
obstakeldetectie.
envoudig te in ta eren praktische toegang tot
e ele t ische aansl itingen an bo ena an
e
s eciale ingang e be estigingsbe gels o en b e
motor geleverd.
ee dig de motor kan ook in het onderste deel van
de vleugel geïnstalleerd worden, op minstens 110 mm
afstand van de grond.
Prakti c en vei ig handige ontgrendeling met
sleutel in het bovenste deel van de motor, die het
mogel maa t b st oom it al e le gels an het he
handmatig te bewegen.
e
co

ode en
en
n
atibe et de be turing een eid oonc ever
en de ode en
en
n co
atibe et de
be turing een eid
• eenvoudige programmering met één toets;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•
akkelijke toegang tot de interne delen in
et bovenste deel van de motor

raktis

e sleutelontgrendeling

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
•

e ing b st oom it al met o tionele o laa ba e
batte en S

• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten
* Uitgaande van een standaardinstallatie, de versnelling
en vertraging niet inbegrepen.
** Niet compatibel met het zonne-energiesysteem
Solemyo.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.
24

Slimme i inte ace
om met smartphone
hekken en garagedeuren te besturen (*).

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

PS324
batte met ge nteg ee e batte la e
Stuks/Verp. 1

TTN6024HS

6

7

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Indicatieplaatje.
Stuks/Verp. 1

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

TTN6024RHS

24
6

7

150

170

>> 0,032 <<

>> 0,027 <<

>> 0,032 <<
1900
continue cyclus

>> 0,027 <<

54
-20 ÷ +55
1080x105x170 h
910x105x170 h
9
8
1710 / 1030 / 680
1370 / 860 / 510
105x170

910x105x170 h
8
1370 / 860 / 510

GEBRUIKSLIMIETEN
PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

TTN3724RHS

1080x105x170 h
9
1710 / 1030 / 680

AFMETINGEN

450
H

335
TTN3724RHS
TTN3724HS

225

TTN6024RHS
TTN6024HS
L

0

2.7

3.7

4.7

6

MAX. VLEUGELLENGTE (M)

W

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede harde wind kunnen de
waarden in de grafiek aanzienlijk verminderen.

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

ELDC

WLT

•
•
•
•

ELAC

•
•
•
•

FT210B

•
•
•
•

F210B

•
•
•
•

FT210

•
•
•
•

knipperlicht

F210

EPMOW

•
•
•
•

EPLB

•
•
•
•

EPMB

•
•
•
•

EPSB

•
•
•
•

EPL

•
•
•
•

EPM

•
•
•
•

EPS

NICEWAY

•

ERA FLOR

•

ERA ONE LR

•

ERA ONE BD

MC800 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO500 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO924 / OXI /
OXIBD / OXILR
MC424L / ingebouwd* /
OXI / OXIBD / OXILR
MC824H / OXI /
OXIBD / OXILR
MC824HR / OXI /
OXIBD / OXILR

•

fotocellen

ERA ONE

Niet com atibel met e it Solem o en S

Code
TTN3724HS
TTN3724RHS
TTN6024HS
TTN6024RHS

zender

ERA INTI

Zie pag. 229.

besturingseenheid/ontvanger
MC200 / ingebouwd*

Voor zonne-energie
voor hekken, garagedeuren en slagbomen
(niet compatibel met
de besturingseenheid
MC824HR).

Voor schuifhekken

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

TTN3724HS

Slagboomsystemen

a io gate a

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)
L max / L min / baan (mm)
WxH (mm)

Stuks/Pallet
32
32
32
32

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

CORE
Nice i

Beschrijving
Onomkeerbaar, 24 Vdc, snel, met magnetische encoder, voor draaihekken met vleugels tot 3,7 m of 450 kg
Omkeerbaar, 24 Vdc, snel, met magnetische encoder, voor draaihekken met vleugels tot 3,7 m of 450 kg
Onomkeerbaar, 24 Vdc, snel, met magnetische encoder, voor draaihekken met vleugels tot 6 m of 450 kg
Omkeerbaar, 24 Vdc, snel, met magnetische encoder, voor draaihekken met vleugels tot 6 m of 450 kg

•
•
•
•

•
•
•
•

Bedieningssystemen en
accessoires

Code
TTN3724HS
TTN3724RHS
TTN6024HS
TTN6024RHS

VoorVoor
draaihekken
draaihekken
van de
serie Hi-Speed

TECHNISCHE KENMERKEN

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem
25

BiDi

Hyke HS

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

oor de ne e aandr ving van draai ekken
v euge tot
of
kg

deaa voor toe a ing in
oono gevingen ook o grote
ui en
Elektromechanische reductiemotor met
scharnierarm, voor buitenmontage, 24
Vdc, met magnetische encoder.

24V

et

Ø

deaa voor inten ief gebruik en
ne e be egingen: opening naar
90° in circa 10* seconden.

eer krac tig en betrou baar an
het o el an
500 Nm en de encodertechnologie, voor millimetrische
precisie en betrouwbaarheid.
ei ige be eging obstakeldetectie met dubbele
technologie.
obuu t an
e beh i ing an al mini m met
polyesterlak; nog beter bestand tegen weersinvloeden.
ee ono keerbare uitvoeringen 24 Vdc
met ein aanslagen b o ening en sl iting met
ingebouwde besturingseenheid (HK7024) of zonder
besturingseenheid (HK7224).
Prakti c e en ne e in ta atie de scharnierarm is in
lengte e stelbaa oo ma imale e ibiliteit
envoudige en recie e rege ing van de
eindaan agen mechanische aanslagen en
micrometrische stelschroeven.
een uitva
e ing b st oom it al met e o tionele
batte en S
in e moto
ngebou de be turing een eid
• eenvoudige programmering met één toets;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

ngebouwde besturingseen eid

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten
* Uitgaande van een standaardinstallatie, de versnelling
en vertraging niet inbegrepen.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.

Handige en stevige
ontgrendelings endel
e ui ing van
gegoten aluminium

Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Verstelbare arm met snijbes

26

erming

Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

Stuks/Verp. 1

Slimme i inte ace
om met smartphone
hekken en garagedeuren te besturen (*).

Vervangende besturingseenheid voor
HK7024HS.

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

HK7024HS

HK7224HS

230
1,5
300

24
6
140
>> 2 <<
500
40
54
-20 ÷ +50
290x210x320 h

10,5

GEBRUIKSLIMIETEN

9,5

AFMETINGEN
210 mm

≥ 210

320

Stuks/Verp. 1
≥ 150
250
200
150
100

1.8

2

2.5

Bedieningssystemen en
accessoires

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

Stuks/Verp. 1

480

Stuks/Verp. 1

Kit metalen koord 6 m
voor KIO.

290

Stuks/Verp. 1

Sleutelschakelaar voor
laagspanningscontacten, met ontgrendelingsmechanisme met
metalen koord.

665

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V.

≤ 400

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V.

Voor schuifhekken

a io gate a

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60HZ)
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Stuks/Pallet
12
12

Slagboomsystemen

CORE
Nice i

Beschrijving
Onomkeerbaar, 24 Vdc, snel, met magnetische encoder, inclusief scharnierarm, met ingebouwde besturingseenheid
Onomkeerbaar, 24 Vdc, snel, inclusief scharnierarm, zonder ingebouwde besturingseenheid

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Code
HK7024HS
HK7224HS

3

MAX. VLEUGELLENGTE (M)

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede harde wind kunnen de
waarden in de grafiek aanzienlijk verminderen.

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

•

•

•

•

WLT

•

ELDC

•

ELAC

•

FT210B

•

F210B

NICEWAY

•

FT210

ERA FLOR

•

knipperlicht

F210

ERA ONE LR

•

EPMOW

ERA ONE BD

•

EPLB

ERA ONE

•

EPMB

ERA INTI

•

EPSB

OXILR

fotocellen

OXIBD

Code
HK7024HS

zender

OXI

Niet com atibel met e it Solem o en S

geïntegreerd*

ontvanger

EPL

Zie pag. 229.

EPM

Stuks/Verp. 1

EPS

Indicatieplaatje.

VoorVoor
draaihekken
draaihekken
van de
serie Hi-Speed

TECHNISCHE KENMERKEN

•

•

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem
27

BiDi

Yubii

ab

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

oor de ne e aandr ving van draai ekken
v euge tot
of
kg

24V

et

ndergrond e verborgen ontage
ideaa voor toe a ingen b
oningen
Elektromechanische reductiemotor, 24
Vdc, met magnetische encoder.

Ø

deaa voor inten ief gebruik en
ne e be egingen: opening naar
90° in circa 8* seconden.

ie getrokken ondergrond e be ui ing ab o
et ec ani c e aan ag b o ening
• van roe tvr taa (MFABBOXI), ideaal voor gebruik
in extreme omstandigheden;
• van catafore e (MFABBOX), uiterst
corrosiebestendig.
etrou baar en tevig motoren met solide metalen
interne onderdelen. Nieuw gegoten aluminium,
ate icht I
a i a e keu evr eid ontgrendeling van binnenuit
en b itena t ee mo ellen met sle tel o hen el
te
combineren en eenvoudig met één hand te activeren.
envoudige in ta atie mechanisch sto s steem b
sluiting. Standaardopening naar 110°, optioneel naar
360°.
Volledig compatibel met de voorgaande serie Metro.
e turing een eid

oonc ever

• eenvoudige programmering met één toets;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

og betrouwbaarder
en steviger

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
•

e ing b st oom it al met o tionele o laa ba e
batte en S

• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten
* Uitgaande van een standaardinstallatie, de versnelling
en vertraging niet inbegrepen.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.
bes

ndergrondse be ui ing
FAB BOX

28

aterdi t,
ermingsgraad IP67

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

Code
MFAB3024HS

Code
MFABBOXI
MFABBOX

Stuks/Verp. 1

MEA3
Ontgrendeling met
sleutelhendel, te
geb i en b installaties
op oppervlakken als
zand of grond.

MEA5
Sleutelhendel voor
ontgrendeling.
Stuks/Verp. 4

Stuks/Verp. 1

MEA6
Beugel voor
eindaanslagen, voor
installaties waar de
behuizing niet in beton
kan worden geplaatst.

MEA1
Accessoire voor
opening tot 360°
voor vleugels met een
maximale lengte van
2,5 m.

Stuks/Verp. 4

Stuks/Verp. 4

Voor schuifhekken

Stuks/Verp. 1

MFAB3024HS

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

24
6
170
>> 2,6 <<
180
80

Slagboomsystemen

Stuks/Verp. 1

LET OP: ontgrendeling met sleutel vrij te combineren bij keuze uit de modellen MEA2 en MEA3.

67
-20 ÷ +50
390x322x194 h
11

GEBRUIKSLIMIETEN

AFMETINGEN
319

300

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

MEA2
Ontgrendeling met
sleutel.

Stuks/Pallet
20
20

71
60

200

100

0

0

1.5

2

2.5

Bedieningssystemen en
accessoires

PS324
batte met ge nteg ee e batte la e

Beschrijving
Diepgetrokken ondergrondse behuizing van rvs, met mechanische aanslag bij opening
Diepgetrokken ondergrondse behuizing, afgewerkt met cataforese, met mechanische aanslag bij opening

18

47

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

Stuks/Pallet

147.5

a io gate a

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

CORE
Nice i

Beschrijving
Onomkeerbaar, 24 Vdc, snel, met magnetische encoder, inclusief koppelingshendel en mechanische aanslag bij
sluiting

VoorVoor
draaihekken
draaihekken
van de
serie Hi-Speed

TECHNISCHE KENMERKEN

3
322

MAX. VLEUGELLENGTE (M)

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede harde wind kunnen de
waarden in de grafiek aanzienlijk verminderen.

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

ELDC

WLT

•

ELAC

•

FT210B

•

F210B

•

FT210

•

knipperlicht

F210

EPMOW

•

EPLB

•

EPMB

•

EPL

•

EPM

•

EPS

•

EPSB

•

NICEWAY

Code
MFAB3024HS

fotocellen

ERA FLOR

Niet com atibel met e it Solem o en S

zender

ERA ONE LR

besturingseenheid/ontvanger

Zie pag. 229.

ERA ONE BD

Stuks/Verp. 1

ERA ONE

Stuks/Verp. 1

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

ERA INTI

Stuks/Verp. 1

390 mm

Indicatieplaatje.

MC800 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO500 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO924 / OXI /
OXIBD / OXILR
MC424L / ingebouwd* /
OXI / OXIBD / OXILR
MC824H / OXI /
OXIBD / OXILR
MC824HR / OXI /
OXIBD / OXILR

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V.

MC200 / ingebouwd*

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V.

•

•

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem
29

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

ab

oor de ne e aandr ving van draai ekken
v euge tot
of
kg

24V

et

ndergrond e verborgen ontage
Elektromechanische reductiemotor
24 Vdc met magnetische encoder en
mechanische aanslagen.

Ondergrondse behuizing met mechanische
aan ag b o ening

Ø

a i a e keu evr eid ontgrendeling van binnenuit
en b itena met hen el
te combine en en een o ig
met één hand te activeren.

deaa voor inten ief gebruik en
ne e be egingen: opening naar
90° in circa 6* seconden.

• van roe tvr taa (LFABBOX4I), ideaal voor gebruik
in extreme omstandigheden;
• van catafore e (LFABBOX4), uiterst
corrosiebestendig.

envoudige in ta atie mechanisch sto s steem b
sluiting. Standaardopening naar 110°, optioneel naar
360°.
et ode
i ideaa voor inten ief
gebruik en compatibel met de besturingseenheid
oonc ever
voor ien van ue
tec no ogie en uitgeru t voor de
te en
o e o en
era
• eenvoudige programmering met één toets;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

etrouwbaar
en stevig

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
•

e ing b st oom it al met o tionele o laa ba e
batte en S

• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten
* Uitgaande van een standaardinstallatie, de versnelling
en vertraging niet inbegrepen.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.
aterdi t,
bes ermingsgraad IP67

30

Code
LFAB4024HS

Beschrijving
Onomkeerbaar, 24 Vdc, snel, met magnetische encoder en mechanische eindaanslag bij sluiting

Stuks/Pallet
18

Code

Beschrijving
Ondergrondse behuizing van cataforese voor LFAB4000, LFAB4024, LFAB4024HS met mechanische eindaanslag
bij opening. Inclusief koppelingshendel voor de vleugel
Ondergrondse behuizing van rvs voor LFAB4000, LFAB4024, LFAB4024HS met mechanische eindaanslag bij
opening. Inclusief koppelingshendel voor de vleugel

Stuks/Pallet

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

* Met ondergrondse behuizing. ** De waarde moet bij opening tot 180° gehalveerd worden - met gebruik van het accessoire BMA1.

GEBRUIKSLIMIETEN

AFMETINGEN
60

400
MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

Stuks/Verp. 1

LFABBOX4
14,4

Code
Gewicht (kg)

300
200

1

2

3

4
60

400

MAX. VLEUGELLENGTE (M)

370

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede harde wind kunnen de
waarden in de grafiek aanzienlijk verminderen.

325 mm

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

EPMOW

•

EPLB

•

EPMB

•

EPSB

•

EPL

•

EPM

NICEWAY

•

EPS

ERA FLOR

•

ERA ONE LR

Code
LFAB4024HS

fotocellen

ERA ONE BD

Niet com atibel met e it Solem o en S

zender

ERA ONE

besturingseenheid/ontvanger

Zie pag. 229.

ERA INTI

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

MC800 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO500 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO924 / OXI /
OXIBD / OXILR
MC424L / ingebouwd* /
OXI / OXIBD / OXILR
MC824H / OXI /
OXIBD / OXILR
MC824HR / OXI /
OXIBD / OXILR

Stuks/Verp. 1

MC200 / ingebouwd*

Indicatieplaatje.

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

Bedieningssystemen en
accessoires

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

•

•

•

•

knipperlicht

•

•

•

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Stuks/Verp. 4

BMA1
Accessoire voor
opening tot 360°
voor vleugels met een
maximale lengte van
3,5 m.

67
-20 ÷ +55
375x225x110 h*
12,5

WLT

MEA5
Sleutelhendel voor
ontgrendeling.

>> 3 <<
200
50**

ELDC

Stuks/Verp. 1

24
7
170

ELAC

Stuks/Verp. 1

FT210B

Stuks/Verp. 1

LFAB4024HS

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

F210B

BMA3
Ontgrendeling met
sleutelhendel.

FT210

PS324
batte met ge nteg ee e batte la e

52

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

152

a io gate a

8

CORE
Nice i

18

Voor schuifhekken

LFABBOX4I

18

Slagboomsystemen

LFABBOX4

VoorVoor
draaihekken
draaihekken
van de
serie Hi-Speed

TECHNISCHE KENMERKEN

F210

GANGBARE ACCESSOIRES

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem
31

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

Robus HS

BLUEBUS

24V

oor de ne e aandr ving van c uif ekken tot
250 kg (RB250HS) en 500 kg (RB500HS)

oor indu tri e en oono gevingen
Elektromechanische reductiemotor 24
Vdc.

envoudig an
het l e S s steem at aansl iting met slechts t ee a en mogel maa t t ssen e
besturingseenheid en tot wel 7 paar fotocellen, bedienings-, beveiligings- en signaleringsapparaten.

Ø

Prakti c best ingseenhei en b e batte en S
(optioneel), binnenin de motor, die met een handige
insteekconnector kunnen worden aangesloten.

deaa voor inten ief gebruik:
een hek van 4 m opent in circa 10*
seconden met RB250HS en in circa
9* seconden met RB500HS.

eavanceerd de temperatuursensor past de
motorkracht aan de weersomstandigheden aan en stemt
tegel e t
e the mische be eiliging aa o a een
master/slave-selectie synchroniseert ook automatisch 2
motoren, hetgeen de automatisering van schuifhekken
met t ee tegeno e el aa liggen e le gels mogel
maakt.
Een master/slave-selectie synchroniseert ook automatisch 2 motoren, hetgeen de automatisering van schuifhekken met twee tegenover elkaar liggende vleugels
mogel maa t
nte igent an
e obsta el etectie en a tomatische
og amme ing an e e ingst en A tomatische
diagnose met indicatie via het knipperlicht. 8
programmeerniveaus.
ei ig egelba e e snelling en e t aging b het begin
en eind van elke beweging.

lek voor besturingseen eid die wordt
bes ermd door de verwijderbare doos

obuu t ontgrendeling met handgreep van aluminium
oo ma el e o ening
erui oo

reductiemotor op lagers.

* Uitgaande van een standaardinstallatie, de versnelling
en vertraging niet inbegrepen.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag.
170.

nderstel en ontgrendeling van gegoten
aluminium met epo lak

32

TECHNISCHE KENMERKEN

a io gate a

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.
Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

RBA3/HS
Vervangende
besturingseenheid
voor RB250HS en
RB500HS.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor draaihekken

14

RB250HS

RB500HS

230
2,1
430

230
2,2
450

>> 0,4 <<
310
50

>> 0,44 <<
360
20

VoorVoor
schuifhekken
schuifhekken
van de
serie Hi-Speed

CORE
Nice i

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

14

44
-20 ÷ +50
330x195x277 h
8

330x210x303 h
11

Slagboomsystemen

RB500HS

Stuks/Pallet

AFMETINGEN

Stuks/Verp. 1

ROA7
Tandheugel M4
22x22x1000 mm
verzinkt.
Stuks/Verp. 10

85

Stuks/Verp. 10

98

Stuks/Verp. 1

ROA6
Tandheugel M4
25x20x1000 mm met
sleufgat van nylon,
met metalen inzetstuk.
Voor hekken van
max. 500 kg.

303

RBA1
Inductieve eindaanslag.

277

195

330 mm

RB250

RB500

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

Niet com atibel met e it Solem o en S

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

•
•

•
•

•
•

WLT

•
•

ELDC

•
•

ELAC

•
•

FT210B

•
•

F210B

•
•

FT210

•
•

F210

•
•

EPMOR

•
•

EPMOW

•
•

EPLB

NICEWAY

•
•

EPMB

ERA FLOR

•
•

knipperlicht

EPSB

ERA ONE LR

•
•

EPM

ERA ONE BD

•
•

EPS

ERA ONE

fotocellen

ERA INTI

Code
RB250HS
RB500HS

zender

OXILR

Stuks/Verp. 10

Zie pag. 229.

ontvanger

OXIBD

Stuks/Verp. 1

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

OXI

Indicatieplaatje.

geïntegreerd*

ROA8
Tandheugel M4
30x8x1000 mm
verzinkt, inclusief
schroeven en
afstandhouders.

210

330 mm

EPL

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

•
•

•
•

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Beschrijving
Onomkeerbaar 24 Vdc, snel, met ingebouwde besturingseenheid, elektromechanische eindaanslag, voor hekken
tot 250 kg
Onomkeerbaar 24 Vdc, snel, met ingebouwde besturingseenheid, elektromechanische eindaanslag, voor hekken
tot 500 kg

RB250HS

Bedieningssystemen en
accessoires

Code

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

33

BiDi

Yubii

OPERA

Run HS

BLUEBUS

24V

oor de ne e aandr ving van c uif ekken tot
400 kg (RB400HS) en 1200 kg (RB1200HS)

oor indu tri e en oono gevingen
Elektromechanische reductiemotor 24
Vdc.

Ø Snelle opening en sluiting:

RUN400HS opent een hek van 4 m in
circa 6* seconden, en RUN1200HS
opent een hek van 7 m in circa 18*
seconden.

e a er ne te ideaal voor industriële toepassingen
met intensief gebruik.
envoudig an
het l e S s steem at
aansl iting met slechts t ee a en mogel
maakt tussen de besturingseenheid en tot wel
7 paar fotocellen, bedienings-, beveiligings- en
signaleringsapparaten.
Prakti c best ingseenhei en batte la e S
aa aan t ee batte en
moeten o en
verbonden), binnenin de motor, die met een handige
insteekconnector kunnen worden aangesloten.
eavanceerd de temperatuursensor past de
motorkracht aan de weersomstandigheden aan en stemt
tegel e t
e the mische be eiliging aa o a een
master/slave-selectie synchroniseert ook automatisch 2
motoren, hetgeen de automatisering van schuifhekken
met t ee tegeno e el aa liggen e le gels mogel
maakt.
nte igent an
e obsta el etectie en a tomatische
og amme ing an e e ingst en A tomatische
diagnose met indicatie via het knipperlicht. 8
programmeerniveaus.

lek voor besturingseen eid die wordt
bes ermd door de verwijderbare doos

ei ig egelba e e snelling en e t aging b het begin
en eind van elke beweging.
obuu t ontgrendeling met handgreep van aluminium
oo ma el e o ening
erui oo

reductiemotor op lagers.

* Uitgaande van een standaardinstallatie, de versnelling
en vertraging niet inbegrepen.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

nderstel en ontgrendeling van gegoten
aluminium met epo lak

34

TECHNISCHE KENMERKEN

a io gate a

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

RUA6
Vervangende
besturingseenheid
voor RUN400HS en
RUN1200HS.

B12-B
atte

Ah

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor draaihekken

12
12
RUN1200HS

230
2
415
>> 0,7 <<
409

VoorVoor
schuifhekken
schuifhekken
van de
serie Hi-Speed

CORE
Nice i

RUN400HS

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Stuks/Pallet

>> 0,37 <<
790
60
44
-20 ÷ +50
400x255x387 h
24,5

Slagboomsystemen

RUN1200HS

Beschrijving
Onomkeerbaar 24 Vdc, snel, met ingebouwde besturingseenheid, elektromechanische eindaanslag, voor hekken
tot 400 kg
Onomkeerbaar 24 Vdc, snel, met ingebouwde besturingseenheid, elektromechanische eindaanslag, voor hekken
tot 1200 kg

AFMETINGEN
RBA1
Inductieve eindaanslag.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

ROA7
Tandheugel M4
22x22x1000 mm
verzinkt.
Stuks/Verp. 10

ROA8
Tandheugel M4
30x8x1000 mm
verzinkt, inclusief
schroeven en
afstandhouders.

387

PS524
Oplaadkaart voor
batte en Ah

108

Stuks/Verp. 10

400 mm

252

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

Stuks/Verp. 10

Stuks/Verp. 1

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

•
•

•
•

WLT

•
•

ELDC

•
•

ELAC

•
•

FT210B

•
•

F210B

•
•

FT210

•
•

F210

•
•

EPMOR

•
•

EPMOW

•
•

EPLB

NICEWAY

•
•

EPMB

ERA FLOR

•
•

knipperlicht

EPSB

ERA ONE LR

•
•

EPL

ERA ONE BD

•
•

EPM

ERA ONE

•
•

EPS

ERA INTI

Code
RUN400HS
RUN1200HS

OXILR

Stuks/Verp. 1

fotocellen

OXIBD

Indicatieplaatje.

zender

OXI

RUA12
Kroon met 12 tanden,
module 6, te combineren
met tandheugel ROA81.
Run is voorzien van
een kroon module 4
voor het gebruik van
standaardtandheugels
ROA7 en ROA8.

geïntegreerd*

ontvanger

ROA81
Tandheugel M6
30x30x1000 mm
verzinkt, te solderen,
te combineren met de
kroon RUA12.

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

RUN400HS

•
•

•
•

Bedieningssystemen en
accessoires

Code

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

Niet com atibel met S
35

NEW

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

Spykit 650 HS BD

Voor sectionaaldeuren tot 10,5 m2 en al dan niet
uitstekende kanteldeuren tot 11,5 m2

Onomkeerbare elektromechanische
24 Vdc-reductiemotor voor gebruik in
woonomgevingen, tractie met tandheugel
op de geleiderail.
e combine en met e ails S RAIL
S RAIL
en S RAIL

Ø

arandeert ne e be eging:
opening van de garagedeur in circa
8,5* seconden.

unctionee en t vo de motor is het enige element
dat over de rail beweegt, geen ketting of andere
luidruchtige mechanismen. Ideaal voor alle architecturale
omgevingen.
Prakti c aparte besturingseenheid, voor eenvoudigere
installatie- en onderhoudswerkzaamheden. Ingebouwd
gebruikersledlicht. Drie handige toetsen voor de
besturing van de automatisering.

36

ON3EBD
1 zender 433,92 MHz met
3 kanalen, bidirectioneel

Uitgerust voor de aansluiting van moderne resistieve
eilighei sl sten
hm
eo ti a i eerde ogi tiek voor vervoers- en
behee gema
n e ails in e schillen e o maten
e
gbaa
n eel an
m
ails an
m el
en een verlenging van 0,8 m die aan de andere rails
toegevoegd kan worden.
* Uitgaande van een standaardinstallatie, garagedeur
met een hoogte van 2 m, de versnelling en vertraging
niet inbegrepen.

inder e dank
et ue u
tee
maa t t ee aa saansl iting mogel t ssen e
besturingseenheid en het paar fotocellen en andere
accessoires met BlueBus-technologie.

Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

e aring en re ect voor et i ieu de
besturingseenheid verbruikt aangesloten aan het
st oomnet in stan b
e en o batte o met
de kit Solemyo, vermindert het verbruik in stand-by tot
0,1 W.
SPYBOXHS
1 besturingseenheid
met gebruikersledlicht,
inclusief bidirectionele
radio-insteekontvanger
OXIBD.

Regelba e e snelling en e t aging b het begin en ein
van elke beweging.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.

ontgrende ing
tee door één keer
aan de ontgrendelingsknop te trekken, wordt de motor
ontgrendeld. Als er nog een keer aan wordt getrokken
wordt de motor weer vergrendeld. Dit kan op elke
willekeurige plek op de rail.

e kit bevat

ei ig obstakeldetectie, monitoring van de
st oomo name an e moto t ens e be eging
automatische diagnose met het knipperlicht en
gebruikerslicht.

ne te in ta eren modulaire rail met
montageaccessoi es e ein aanslagen n ma el
aan de rail te plaatsen. Niet nodig om een ketting of
ander mechanisme te monteren.

envoudig te rogra
eren Quick Setup-procedure
voor een snelle en intuïtieve programmering. Geavanceerde
og amme ing e gema el t met
ie

SPY650HS
1 reductiemotor, 650 N.

een troo uitva gegarandeerde werking, ook als de
st oom it alt an
e o tionele b e batte
S

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

Stuks/Verp. 1

P
Aanvullende
ledlichtmodule voor
Spyrail (max. 2 per
Spyrail).

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).
Stuks/Verp. 1

Code
SPYRAIL321
SPYRAIL162

230 ± 10%
1,6
300
0,5

Beschrijving
1 rail van 3,2 m met montageaccessoires
2 rails van 1,6 m met montageaccessoires
Verlenging van 0,8 m met
montageaccessoires (toe te voegen aan de
andere rails om 4 m te bereiken)

SPYRAIL081

>> 0,24 <<
650
200
30
300

48

Code

SPYRAIL321

SPYRAIL162

Type

3,2 m (één profiel)

3,2 m (2 st. van
1,6 m)

Lengte gemonteerde rail (mm)
Werkslag (mm)
Gewicht (kg)
Afmetingen verpakking (mm)
Afmetingen verpakking
accessoires (mm)

IP41
-20 ÷ +55
380x380x125
3,2

Stuks/Pallet
48
48

3270
2710
7,5
3230x110x50

8,35
1760x110x50

SPYRAIL081*
0,8 m (verlenging
om 4 m te
bereiken)
4075
3515
3,3
960x110x50

400x400x90

* Te gebruiken in combinatie met de rails SPYRAIL321 en SPYRAIL162

SPA10
Kit met extra beugel
voor plafondbevestiging
voor Spyrail.

GEBRUIKSLIMIETEN

AFMETINGEN

Stuks/Verp. 1
Gebruikmakend van de maximale baan
3270 / 4075 mm

145

260

125

70

.5

2710

re
een e d

Stuks/Verp. 1

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

•

•

•

•

•

WLT

•

ELDC

•

ELAC

•

FT210B

•

F210B

•

EPMOR

•

EPMOW

•

EPLB

•

EPMB

•

knipperlicht

EPSB

NICEWAY

•

EPL

ERA FLOR

•

EPM

ERA ONE LR

•

EPS

ERA ONE BD

Code
SPYBOXHS

fotocellen

ERA ONE

Voor zonne-energie voor hekken, garagedeuren en slagbomen. Zie pag. 229.

zender
ERA INTI

ontvanger

OXILR

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Niet com atibel met e it Solem o en S

e ur n

Indicatieplaatje.

OXIBD

SPA2
Kit voor ontgrendeling
van buitenaf met
metalen trekkoord.

OXI

Stuks/Verp. 1

Kit voor ontgrendeling
van buitenaf met
metalen trekkoord en
slot met sleutel.

3515

Motor

geïntegreerd*

SPA6
Extra grote verbindingsarm met lengte 585
mm.

4

16

209

rail van 3,2 m
rail van 4 m

Kanteldeur,
Kanteldeur, niet uitstekend (met
SPA5)
of met Sectionaaldeur
uitstekend (met
veren (zonder
SPA5)
SPA5)
H
L
H
L
H
L
2,3 m 4 m 2,8 m 4 m 2,5 m 4,2 m
3,1 m 3 m 3,5 m 3,3 m 3,3 m 3,2 m

max

Stuks/Verp. 1

386

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

SPA5
e lage s gl en e
slingerarm met
geoptimaliseerde
geometrie voor
uitstekende
kanteldeuren.

125

Extra aansluitkabel
en houders voor
muurbevestiging van de
batte
S

37.5

PS324
batte met
geïntegreerde
batte la e eno ig
accessoire TNA9 voor
muurbevestiging.

Voor schuifhekken

a io gate a

48

TECHNISCHE KENMERKEN RAILS

SPY650HSBDKCE

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Max. vermogen (W)
Vermogen in stand-by (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Maximale snelheid (m/s)
Max. kracht (N)
Nominale kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
Bedrijfscyclus (cycli/dag)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen verpakking (mm)
Gewicht (kg)

Stuks/Pallet

•

•

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

CORE
Nice i

Beschrijving
Kit voor de automatisering van sectionaal- en kanteldeuren, 650 N, met besturingseenheid SPYBOXHS, inclusief
insteekontvanger OXIBD en 1 zender ON3EBD. Rails niet inbegrepen

Slagboomsystemen

SPY650HSBDKCE

Voor
Voorgaragedeuren
garagedeurenen
bedrijfspoorten
serie Hi-Speed

Code

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN

Bedieningssystemen en
accessoires

GANGBARE ACCESSOIRES

37

Systemen voor
draaihekken
Voor buitenmontage

Voor ondergrondse montage

44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.

76.
78.
80.
82.
84.
86.

Toona 4
Toona 5
Toona 7
Toonakit BD
Wingo4kit BD
Wingokit 4024 BD
Wingo5kit BD
Wingokit 5024 BD
Oltre 1824

S-Fab
S-Fabkit 2024 BD
S-Fabkit 2124 BD
M-Fab
L-Fab
Big-Fab

Voor buitenmontage, scharnierarm
62.
64.
66.
68.
70.
72.
74.

Walkykit 1024 BD
Walkykit 2024 BD
Hopp
Hoppkit BD
Hyke
Hykekit BD
Hyppo 7000
39

eu e u
oor buiten ontage ook verkr gbaar in kit met bidirectionele technologie
24 Vdc met magnetische encoder, onomkeerbaar, mechanische
aanslag b o ening om atibel met best ingseenhe en met
BlueBUS-technologie, Solemyo en Opera
voor vleugels
tot 3 m

met ein aanslag b o ening
onomkeerbaar
230 Vac

snel

met ein aanslag b o ening en sl iting

t aag met ein aanslag b o ening

om ee baa snel met ein aanslag b o ening
24 Vdc met magnetische encoder, onomkeerbaar, mechanische
aanslag b o ening om atibel met best ingseenhe en met
BlueBUS-technologie, Solemyo en Opera

oona
pagg. 20/21
oona oonakit
pagg. 44/51

voor vleugels
tot 5 m

voor intensief gebruik
onomkeerbaar, traag
omkeerbaar, snel

Wingo HS
pagg. 22/23
Wingokit BD
pagg. 52/59

40

met ein aanslag b o ening
met ein aanslag b o ening en sl iting

230 Vac

itan
pagg. 24/25

met ein aanslag b o ening

voor vleugels
tot 6 m

24 Vdc met magnetische encoder, onomkeerbaar,
mechanische aanslag b o ening en sl iting om atibel met
besturingseenheden met BlueBUS-technologie, Solemyo en Opera

voor vleugels
tot 7 m

24 Vdc met magnetische encoder, onomkeerbaar, mechanische
aanslag b o ening en sl iting om atibel met best ingseenhe en
met BlueBUS-technologie, Solemyo en Opera

voor vleugels
tot 3,7 m

onomkeerbaar, 24 Vdc, snel, met magnetische encoder

voor vleugels
tot 6 m

onomkeerbaar, 24 Vdc, snel, met magnetische encoder

voor vleugels
tot 2 m

24 Vdc, onomkeerbaar, snel. Uitgerust voor Solemyo

voor vleugels
tot 3 m
voor vleugels
tot 3,5 m

Hi-Speed

Hi-Speed

omkeerbaar, 24 Vdc, snel, met magnetische encoder

omkeerbaar, 24 Vdc, snel, met magnetische encoder

230 Vac
24 Vdc met magnetische encoder, onomkeerbaar,
mechanische aanslag b o ening en sl iting om atibel met
besturingseenheden met BlueBUS-technologie, Solemyo en Opera
24 Vdc, onomkeerbaar, snel. Uitgerust voor Solemyo
230 Vac

Hi-Speed

WG3524HS

Voor draaihekken

Voor in zuil integreerbare montage

oor buiten ontage

et c arnierar

Voor vleugels tot 2,4 m, 24 Vdc, onomkeerbaar.
Besturingseenheden compatibel met Solemyo.
et ein aanslag b o ening
Hopp
Hoppkit BD
pagg. 66/69

Slagboomsystemen
Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Voor vleugels tot 1,8 m, 24 Vdc,
onomkeerbaar, met ingebouwde
besturingseenheid voorzien van
BlueBUS, uitgerust voor Solemyo en
e a echanische ein aanslag b
sluiting.
Walkykit BD
pagg. 62/65

aanbevo en voor k eine ui en in kit met bidirectionele technologie

voor 1 vleugel
voor 2 vleugels

ook voor grote ui en en ic te con tructie ook verkr gbaar in kit met bidirectionele technologie
ingebouwde besturingseenheid, met
BlueBUS-technologie, Solemyo en Opera

HO7124

zonder ingebouwde besturingseenheid

HO7224
PP

Bedieningssystemen en
accessoires

et c arnierar

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

oor buiten ontage

Voor schuifhekken

Voor vleugels tot 100 kg en met
lengte tot 1,8 m. Onomkeerbare
elektromechanische reductiemotor
24 Vdc. Speciale besturingseenheid
met BlueBus-technologie, Solemyo
en Opera.
Oltre
pagg. 60/61
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eu e u
oor buiten ontage

et c arnierar

Hyke HS
pagg. 26/27
Hyke, Hykekit BD
pagg. 70/73

Voor vleugels tot 3
m, onomkeerbaar.
Hyppo
pagg. 74/75

oor ondergrond e

voor vleugels
tot 3 m

24 Vdc, onomkeerbaar. Met
ein aanslag b o ening en sl iting

voor vleugels
tot 3,5 m

24 Vdc, onomkeerbaar. Met
ein aanslag b o ening en sl iting

Hi-Speed

ac met ein aanslag b o ening en sl iting
24 Vdc met magnetische encoder. Compatibel met
besturingseenheden met BlueBUS-technologie, Solemyo en Opera

ontage ook verkr gbaar in kit met bidirectionele technologie

Voor vleugels tot 2,3 m, 24 Vdc,
onomkeerbaar, mechanische
ein aanslagen b o ening en sl iting
ab
abkit
pagg. 76/81

42

voor grote ui en ook verkr gbaar in kit met bidirectionele technologie

compatibel met besturingseenheden die
n itge st oo Solem o
met magnetische encoder, compatibel met besturingseenheden
met BlueBUS-technologie, Solemyo en Opera

ingebouwde besturingseenheid, met
BlueBUS-technologie, Solemyo en Opera
zonder ingebouwde besturingseenheid

ingebouwde besturingseenheid, met
BlueBUS-technologie, Solemyo en Opera
zonder ingebouwde besturingseenheid

HY7005
HY7024

Voor draaihekken

230 Vac, vetgesmeerd

snel

Voor vleugels tot 4
m, onomkeerbaar.
ab
pagg. 30/31
ab
pagg. 84/85

Voor vleugels tot 5 m, onomkeerbaar, 24
Vdc, met magnetische encoder.
Compatibel met besturingseenheden
met BlueBUS-technologie, Solemyo en
Opera.
ig ab
pagg. 86/87

24 Vdc, met magnetische encoder.
Compatibel met besturingseenheden met
BlueBUS-technologie, Solemyo en Opera

230 Vac

Slagboomsystemen

traag

Hi-Speed

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

ab
pagg. 82/83

Hi-Speed

Bedieningssystemen en
accessoires

ab
pagg. 28/29

24 Vdc, met magnetische encoder.
Compatibel met besturingseenheden met
BlueBUS-technologie, Solemyo en Opera

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Voor vleugels tot 3
m, onomkeerbaar.

Voor schuifhekken

Voor ondergrondse montage
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BiDi

oona

oor draai ekken

Yubii

SOLEMYO

et v euge

OPERA

BLUEBUS

24V

230V

tot

deaa voor oono gevingen
Elektromechanische reductiemotor voor
buitenmontage. Ook in 24 Vdc-uitvoering
e
gbaa met magnetische enco e
etrou baar eid en duur aa eid an
e
behuizing van twee robuuste aluminium schalen met
polyesterlak; nog beter bestand tegen weersinvloeden.
Interne bewegende onderdelen volledig van staal, lichte
legeringen en technopolymeren.
erui oo gepatenteerde indeling van de interne delen
en bronzen spindel.
ui e en rakti c e ek voor de aan uitingen
snel en ma el toegang an bo ena tot e inte ne
delen in het bovenste gedeelte van de motor.

n ta atie en onder oud ge ak met ingebouwde
condensator.
anbevo en be turing een eden MC800,
Moonclever MC824H voor TO4024.
dc uitvoering met magnetische encoder.
deaa voor inten ief gebruik, compatibel met de
besturingseenheid Moonclever MC824H:
• eenvoudige programmering met één toets;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
•

e ing b st oom it al met o tionele o laa ba e
batte en S

• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten

akkelijke toegang tot de interne delen
in et bovenste deel van de motor
ntgrendelings endel
van gegoten aluminium
makkelijk en stevig

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

lusieve gepatenteerde
indeling van de interne
onderdelen

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

AFMETINGEN

GEBRUIKSLIMIETEN

820 mm

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

105
350 ÷ 385

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede
harde wind kunnen de waarden in de grafiek
aanzienlijk verminderen.

500

115

450
400

Op winderige plaatsen worden 230 Vacmodellen aanbevolen.

350
300
250
200
2
MAX. VLEUGELLENGTE (M)

44

2.5

3

TECHNISCHE KENMERKEN

Indicatieplaatje.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 4

PS324
batte met
geïntegreerde
batte la e
Stuks/Verp. 1

Zie pag. 229.

Niet com atibel met e it Solem o en S

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Voor draaihekken
Voor schuifhekken
Slagboomsystemen

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

WLT

•
•
•
•
•

ELDC

•
•
•
•
•

ELAC

•
•
•
•
•

FT210B

•
•
•
•
•

F210B

•
•
•
•
•

knipperlicht

FT210

•
•
•
•
•

fotocellen

F210

Code
TO4024
TO4005
TO4006
TO4015
TO4605

zender

EPMOW

besturingseenheid/ontvanger

•

•

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

50

Bedieningssystemen en
accessoires

PLA13
Mechanische
eindaanslagen voor
opening of sluiting.

54

* 60 Hz-uitvoering verkrijgbaar op aanvraag.
** Bij optimale installatie.

EPLB

ACCESSOIRES VOOR 24 V-UITVOERINGEN

0,016

44
-20 ÷ +50
820x115x105 h
6

EPMB

Stuks/Verp. 1

58

EPSB

Stuks/Verp. 1

95**

EPL

Stuks/Verp. 2

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V.

0,013
1800

EPM

Stuks/Verp. 2

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V.

1,3
300

0,016

EPS

PLA15
Beugel voorkant,
verstelbaar met
schroeven.

TO4605

1,5
340

NICEWAY

PLA14
Beugel achterkant,
verstelbaar met
schroeven.

TO4015
230
-

ERA FLOR

Stuks/Verp. 1

24
5
120

ERA ONE LR

Stuks/Verp. 1

TO4006

ERA ONE BD

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

TO4005

ERA ONE

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

TO4024

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50 Hz)*
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Stuks/Pallet
20
20
20
20
20

ERA INTI

a io gate a

Stuks/Verp. 1

PLA6
Beugel achterkant,
lengte 250 mm.

MC800 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO500 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO924 / OXI /
OXIBD / OXILR
MC424L / ingebouwd* /
OXI / OXIBD / OXILR
MC824H / OXI /
OXIBD / OXILR
MC824HR / OXI /
OXIBD / OXILR

CORE
Nice i

Beschrijving
Onomkeerbaar, 24 Vdc, met magnetische encoder, mechanische aanslag bij opening
Onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindaanslag bij opening
Onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindaanslagen bij opening en sluiting
Onomkeerbaar, 230 Vac, traag, met eindaanslag bij opening
Omkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindaanslag bij opening

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Code
TO4024
TO4005
TO4006
TO4015
TO4605

MC200 / ingebouwd*

GANGBARE ACCESSOIRES

45

BiDi

Yubii

oona

oor draai ekken

SOLEMYO

et v euge

OPERA

BLUEBUS

24V

230V

tot

deaa voor indu tri e en oono gevingen
Elektromechanische reductiemotor voor
buitenmontage. Ook in 24 Vdc-uitvoering
e
gbaa met magnetische enco e

ui e en rakti c e ek voor de aan uitingen
snel en ma el toegang an bo ena tot e inte ne
delen in het bovenste gedeelte van de motor.

etrou baar eid en duur aa eid an
e
behuizing van twee robuuste aluminium schalen met
polyesterlak; nog beter bestand tegen weersinvloeden.

dc uitvoering met magnetische encoder.
deaa voor inten ief gebruik, compatibel met de
besturingseenheid Moonclever MC824H:

Interne bewegende onderdelen volledig van staal, lichte
legeringen en technopolymeren.

• eenvoudige programmering met één toets;

i eaal oo intensie e e ing an
o el an
Nm en an in contin be
voor grote hekken.

het
e en

erui oo gepatenteerde indeling van de interne delen
en bronzen spindel.

n ta atie en onder oud ge ak met ingebouwde
condensator.
anbevo en be turing een eden MC800,
Moonclever MC824H voor TO5024 en TO5024I.

• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
akkelijke toegang tot de
interne delen in et
bovenste deel van de motor

•
ntgrendelings endel
van gegoten aluminium
makkelijk en stevig

e ing b st oom it al met o tionele o laa ba e
batte en S

• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.

lusieve gepatenteerde
indeling van de interne
onderdelen

AFMETINGEN

Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

GEBRUIKSLIMIETEN

965 mm

505 ÷ 540

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

105

115

600
550
500
450
400
350
300
250
200

Op winderige plaatsen worden 230 Vac-modellen aanbevolen.

2

2.5

3

MAX. VLEUGELLENGTE (M)

46

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede
harde wind kunnen de waarden in de grafiek
aanzienlijk verminderen.

TO5024I

3.5

4

4.5

5

TECHNISCHE KENMERKEN

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Zie pag. 229.

Niet com atibel met e it Solem o en S

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Voor draaihekken
Voor schuifhekken
Slagboomsystemen

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

•
•

WLT

•
•

ELDC

•
•

ELAC

•
•
•
•
•

FT210B

•
•
•
•
•

F210B

•
•
•
•
•

FT210

•
•
•
•
•

F210

•
•
•
•
•

EPMOW

•
•
•
•
•

knipperlicht

Bedieningssystemen en
accessoires

•
•
•

fotocellen

EPLB

•
•

zender

EPMB

besturingseenheid/ontvanger

Stuks/Verp. 4

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

44
-20 ÷ +50
965x115x105 h
7

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

Code
TO5024
TO5024I
TO5015
TO5016
TO5605

PS324
batte met
geïntegreerde
batte la e

50

* 60 Hz-uitvoering verkrijgbaar op aanvraag.
** Bij optimale installatie.
*** De vermindering van het aantal bewegingen ten opzichte van de uitvoering TO5024 komt uitsluitend door de lagere bewegingssnelheid.

ACCESSOIRES VOOR 24 V-UITVOERINGEN

Indicatieplaatje.

75***

EPSB

Stuks/Verp. 1

0,016
1800
54

EPL

Stuks/Verp. 1

PLA13
Mechanische
eindaanslagen voor
opening of sluiting.

0,013

EPM

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

1,3
300

2200

EPS

Stuks/Verp. 1

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

0,016
1800
95**

NICEWAY

PLA8
Beugel voorkant, om
vast te schroeven.

TO5605

1,5
340

ERA FLOR

Stuks/Verp. 1

TO5016
230
-

ERA ONE LR

Stuks/Verp. 1

Stuks/Pallet
20
20
20
20
20

TO5015

24
5
120

ERA ONE BD

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

TO5024I

ERA ONE

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

TO5024

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50 Hz)*
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

ERA INTI

a io gate a

Stuks/Verp. 1

PLA6
Beugel achterkant,
lengte 250 mm.

MC800 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO500 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO924 / OXI /
OXIBD / OXILR
MC424L / ingebouwd* /
OXI / OXIBD / OXILR
MC824H / OXI /
OXIBD / OXILR
MC824HR / OXI /
OXIBD / OXILR

CORE
Nice i

Beschrijving
Onomkeerbaar, 24 Vdc, met magnetische encoder, mechanische aanslag bij opening
Onomkeerbaar, 24 Vdc, met magnetische encoder, mechanische aanslag bij opening, voor intensief gebruik
Onomkeerbaar, 230 Vac, traag, met eindaanslag bij opening
Onomkeerbaar, 230 Vac, traag, met eindaanslagen bij opening en sluiting
Omkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindaanslag bij opening

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Code
TO5024
TO5024I
TO5015
TO5016
TO5605

MC200 / ingebouwd*

GANGBARE ACCESSOIRES

47

BiDi

oona

oor draai ekken

Yubii

et v euge

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

tot

deaa voor indu tri e toe a ingen
et inten ief gebruik
Elektromechanische reductiemotor voor
buitenmontage, werkend op 24 Vdc, met
magnetische encoder.
etrou baar eid en duur aa eid an
e
behuizing van twee robuuste aluminium schalen met
polyesterlak; nog beter bestand tegen weersinvloeden.
Interne bewegende onderdelen volledig van staal, lichte
legeringen en technopolymeren.

erui oo gepatenteerde indeling van de interne
delen en bronzen spindel.
ui e en rakti c e ek voor de aan uitingen
snel en ma el toegang an bo ena tot e inte ne
delen in het bovenste gedeelte van de motor.
e turing een eid

oonc ever

• eenvoudige programmering met één toets;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
•

e ing b st oom it al met o tionele o laa ba e
batte en S

• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
akkelijke toegang tot de
interne delen in et
bovenste deel van de motor

Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

ntgrendelings endel
van gegoten aluminium
makkelijk en stevig

tevigere be ui ing
bestaande uit twee
robuuste s alen

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

lusieve gepatenteerde
indeling van de interne
onderdelen

48

TECHNISCHE KENMERKEN

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).
Stuks/Verp. 1

PS324
batte met
geïntegreerde
batte la e
Stuks/Verp. 1

Voor draaihekken

24
5
120

Voor schuifhekken

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

TO7024

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

0,013
2700
41
44
-20 ÷ +50
1200x128x150 h
15

GEBRUIKSLIMIETEN

Slagboomsystemen

a io gate a

Stuks/Pallet
20

AFMETINGEN

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Indicatieplaatje.
Stuks/Verp. 1

1500
1300
1100

1200 mm

900

128

700

150

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

1700

3

4

5

6

7

584

MAX. VLEUGELLENGTE (M)

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede harde wind kunnen de
waarden in de grafiek aanzienlijk verminderen.

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

Niet com atibel met e it Solem o en S

ELDC

WLT

•

ELAC

•

FT210B

•

F210B

•

FT210

•

knipperlicht

F210

EPMOW

•

EPLB

•

EPMB

•

EPSB

NICEWAY

•

EPL

ERA FLOR

•

EPM

ERA ONE LR

•

EPS

ERA ONE BD

•

fotocellen

ERA ONE

Code
TO7024

zender

ERA INTI

Zie pag. 229.

MC800 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO500 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO924 / OXI /
OXIBD / OXILR
MC424L / ingebouwd* /
OXI / OXIBD / OXILR
MC824H / OXI /
OXIBD / OXILR
MC824HR / OXI /
OXIBD / OXILR

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

MC200 / ingebouwd*

besturingseenheid/ontvanger

•

•

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

CORE
Nice i

Beschrijving
Onomkeerbaar, 24 Vdc, met magnetische encoder, mechanische aanslag bij opening en sluiting

Bedieningssystemen en
accessoires

Code
TO7024

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

49

BiDi

oonakit

oor draai ekken

Yubii

et v euge

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

tot

deaa voor oono gevingen
Elektromechanische reductiemotor voor
buitenmontage, 24 Vdc, met magnetische
encoder.
etrou baar eid en duur aa eid an
e
behuizing van twee robuuste aluminium schalen met
polyesterlak; nog beter bestand tegen weersinvloeden.

ui e en rakti c e ek voor de aan uitingen
snel en ma el toegang an bo ena tot e inte ne
delen in het bovenste gedeelte van de motor.
n ta atie en onder oud ge ak
e turing een eid

oonc ever

• eenvoudige programmering met één toets;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

Interne bewegende onderdelen volledig van staal, lichte
legeringen en technopolymeren.

• automatische diagnose van storingen;

erui oo gepatenteerde indeling van de interne delen
en bronzen spindel.

• vleugel voor voetgangers;

•
•

og amme ing an e a

et

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
•

e ing b st oom it al met o tionele o laa ba e
batte en S

• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

e kit bevat
2 onomkeerbare elektromechanische reductiemotoren voor
b itenmontage met mechanische aanslag b o ening

50

ON3EBD
2 zenders 433,92 MHz
met 3 kanalen,
bidirectioneel

MC824H
1 besturingseenheid
inclusief bidirectionele
radio-insteekontvanger
OXIBD.

EPMB
1 paar fotocellen opbouw,
uitgerust voor aansluiting
via Nice BlueBUS.

ELDC
1 ledknipperlicht met
ingebouwde antenne.

1 indicatieplaatje.

TECHNISCHE KENMERKEN

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.
Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

PS324
batte met
geïntegreerde
batte la e
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor draaihekken

12

TO4024

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

24
5
120
0,016
1800
95*
44
-20 ÷ +50
820x115x105 h
6

* Bij optimale installatie.

GEBRUIKSLIMIETEN

AFMETINGEN
820 mm

Stuks/Verp. 1

PLA14
Beugel achterkant,
verstelbaar met
schroeven.
Stuks/Verp. 2

PLA15
Beugel voorkant,
verstelbaar met
schroeven.

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 2

400
350
350 ÷ 385

300
250
200
2

2.5

3

MAX. VLEUGELLENGTE (M)

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede harde wind kunnen de
waarden in de grafiek aanzienlijk verminderen.
Op winderige plaatsen worden 230 Vac-modellen aanbevolen.

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V.
Stuks/Verp. 1

PLA13
Mechanische
eindaanslagen voor
opening of sluiting.
Stuks/Verp. 4

Indicatieplaatje.
Stuks/Verp. 1

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.
Zie pag. 229.

Niet com atibel met e it Solem o en S

115

450
105

PLA6
Beugel achterkant,
lengte 250 mm.

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

500

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

a io gate a

Stuks/Pallet

Bedieningssystemen en
accessoires

CORE
Nice i

Beschrijving
Kit voor de automatisering van draaihekken met vleugels tot 3 m, 24 Vdc, voor buitenmontage, met bidirectionele
technologie

Voor schuifhekken

TOONA4024BDKCE

Slagboomsystemen

Code

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

51

BiDi

Wingo4kit BD
oor draai ekken

et v euge

Yubii

OPERA

BLUEBUS

230V

Elektromechanische reductiemotor
voor buiten ontage
etrou baar eid en gerui oo eid gepatenteerde
indeling van de interne delen, vermindering van de
bewegende onderdelen.

tot

n ta atiege ak elektrische aansluitingen van
bovenaf, na montage van de reductiemotor.
ngebou de conden ator

Praktische ontgrendeling met eigen sleutel van Nice
en standaardslot.
Voorgemonteerde mechanische eindaanslagen b
opening.
e turing een eid
• eenvoudige programmering met één toets;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten
• programmeerbare onderhoudsmelding.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

e kit bevat
WG4000
2 elektromechanische reductiemotoren voor buitenmontage
met ontgrendeling met sleutel van Nice en mechanische
ein aanslag b o ening

52

ON3EBD
2 zenders 433,92 MHz
met 3 kanalen,
bidirectioneel

MC800
1 besturingseenheid
inclusief bidirectionele
radio-insteekontvanger
OXIBD.

EPM
1 paar fotocellen opbouw.

ELAC
1 ledknipperlicht met
ingebouwde antenne.

1 indicatieplaatje.

TECHNISCHE KENMERKEN
WINGO4BDKCE

Beschrijving
Kit voor de automatisering van draaihekken met vleugels tot 2 m, voor buitenmontage, met bidirectionele
technologie

Stuks/Pallet

Voor draaihekken

Code

12

Opmerking De inhoud van de verpakking kan variëren: raadpleeg altijd de verkoper.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 2

Voor schuifhekken

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen.

0,016
1500
30
44
-20 ÷ +50
770x98x95 h
6

Slagboomsystemen

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

230
1,5
200

* 60 Hz-uitvoering verkrijgbaar op aanvraag.

GEBRUIKSLIMIETEN

300
200

770 mm

98

100

95

Stuks/Verp. 2

400
MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

PLA15
Beugel voorkant,
verstelbaar met
schroeven.

AFMETINGEN

1
MAX. VLEUGELLENGTE (M)

1.5

2

320

55

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

a io gate a

Stuks/Verp. 1

PLA14
Beugel achterkant,
verstelbaar met
schroeven.

Bedieningssystemen en
accessoires

CORE
Nice i

WG4000

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50 Hz)*
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

53

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

24V

Wingokit 4024 BD
oor draai ekken

et v euge

tot

Elektromechanische reductiemotor
dc voor buiten ontage

Voorgemonteerde mechanische eindaanslagen b
opening.

etrou baar eid en gerui oo eid gepatenteerde
indeling van de interne delen, vermindering van de
bewegende onderdelen.

• ingebouwde radio-ontvanger;

n ta atiege ak elektrische aansluitingen van
bovenaf, na montage van de reductiemotor.
Praktische ontgrendeling met eigen sleutel van Nice
en standaardslot.

e turing een eid

oonc ever

• eenvoudige programmering met één toets;
• koppeling met beknellingsbescherming;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;
•

og amme ing an e a

nten t ens o enen

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie;
• mogel hei
8,2 KOhm;
•

oo aansl iting aan eilighei sl st

e ing b st oom it al met o tionele batte en
S
ie in e best ingseenhei ge laatst nnen
worden.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

e kit bevat
WG4024
2 elektromechanische reductiemotoren voor buitenmontage
met ontgrendeling met sleutel van Nice en mechanische
ein aanslag b o ening

54

ON3EBD
2 zenders 433,92 MHz
met 3 kanalen,
bidirectioneel

MC424L
1 besturingseenheid met
geïntegreerde radioontvanger en inclusief
bidirectionele radioinsteekontvanger OXIBD.

EPM
1 paar fotocellen opbouw.

ELDC
1 ledknipperlicht met
ingebouwde antenne.

1 indicatieplaatje.

TECHNISCHE KENMERKEN
WINGO4024BDKCE

Beschrijving
Kit voor de automatisering van draaihekken met vleugels tot 2 m, 24 Vdc, voor buitenmontage, met bidirectionele
technologie

Stuks/Pallet

Voor draaihekken

Code

12

Opmerking De inhoud van de verpakking kan variëren: raadpleeg altijd de verkoper.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

0,018
1500
30
44
-20 ÷ +50
770x98x95 h
6

GEBRUIKSLIMIETEN

Stuks/Verp. 2

Stuks/Verp. 2

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V.

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

400
300
200

770 mm

Zie pag. 229.

Niet com atibel met e it Solem o en S

98

100

1
MAX. VLEUGELLENGTE (M)

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

AFMETINGEN

95

PLA15
Beugel voorkant,
verstelbaar met
schroeven.

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

PLA14
Beugel achterkant,
verstelbaar met
schroeven.

Voor schuifhekken

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

Slagboomsystemen

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

24
3,5
85

1.5

2

320

55

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

a io gate a

Stuks/Verp. 1

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

Bedieningssystemen en
accessoires

CORE
Nice i

WG4024

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

55

BiDi

Wingo5kit BD
oor draai ekken

et v euge

Yubii

OPERA

BLUEBUS

230V

Elektromechanische reductiemotor
voor buiten ontage
etrou baar eid en gerui oo eid gepatenteerde
indeling van de interne delen, vermindering van de
bewegende onderdelen.

tot

n ta atiege ak elektrische aansluitingen van
bovenaf, na montage van de reductiemotor.
ngebou de conden ator

Praktische ontgrendeling met eigen sleutel van Nice
en standaardslot.
Voorgemonteerde mechanische eindaanslagen b
opening.
e turing een eid
• eenvoudige programmering met één toets;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten
• programmeerbare onderhoudsmelding.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

e kit bevat
WG5000
2 elektromechanische reductiemotoren voor buitenmontage
met ontgrendeling met sleutel van Nice en mechanische
ein aanslag b o ening

56

ON3EBD
2 zenders 433,92 MHz
met 3 kanalen,
bidirectioneel

MC800
1 besturingseenheid
inclusief bidirectionele
radio-insteekontvanger
OXIBD.

EPM
1 paar fotocellen opbouw.

ELAC
1 ledknipperlicht met
ingebouwde antenne.

1 indicatieplaatje.

TECHNISCHE KENMERKEN
WINGO5BDKCE

Beschrijving
Kit voor de automatisering van draaihekken met vleugels tot 3,5 m, voor buitenmontage, met bidirectionele
technologie

Stuks/Pallet

Voor draaihekken

Code

12

Opmerking De inhoud van de verpakking kan variëren: raadpleeg altijd de verkoper.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor schuifhekken

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen.

0,013
1700
30
44
-20 ÷ +50
920x98x95 h
6

Slagboomsystemen

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

230
1,5
200

* 60 Hz-uitvoering verkrijgbaar op aanvraag.

GEBRUIKSLIMIETEN
PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

500
400
300
920 mm

200

98

100
0

95

Stuks/Verp. 1

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

PLA8
Beugel voorkant, om
vast te schroeven.

AFMETINGEN

0.5

1

1.5

MAX. VLEUGELLENGTE (M)

2

2.5

3

3.5

470

55

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

a io gate a

Stuks/Verp. 1

PLA6
Beugel achterkant,
lengte 250 mm.

Bedieningssystemen en
accessoires

CORE
Nice i

WG5000

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50 Hz)*
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

57

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

24V

Wingokit 5024 BD
oor draai ekken

et v euge

tot

Elektromechanische reductiemotor
dc voor buiten ontage

Voorgemonteerde mechanische eindaanslagen b
opening.

etrou baar eid en gerui oo eid gepatenteerde
indeling van de interne delen, vermindering van de
bewegende onderdelen.

• ingebouwde radio-ontvanger;

n ta atiege ak elektrische aansluitingen van
bovenaf, na montage van de reductiemotor.
Praktische ontgrendeling met eigen sleutel van Nice
en standaardslot.

e turing een eid

oonc ever

• eenvoudige programmering met één toets;
• koppeling met beknellingsbescherming;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;
•

og amme ing an e a

nten t ens o enen

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie;
• mogel hei
8,2 KOhm;
•

oo aansl iting aan eilighei sl st

e ing b st oom it al met o tionele batte en
S
ie in e best ingseenhei ge laatst nnen
worden.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

e kit bevat
WG5024
2 elektromechanische reductiemotoren voor buitenmontage
met ontgrendeling met sleutel van Nice en mechanische
ein aanslag b o ening

58

ON3EBD
2 zenders 433,92 MHz
met 3 kanalen,
bidirectioneel

MC424L
1 besturingseenheid met
geïntegreerde radioontvanger en inclusief
bidirectionele radioinsteekontvanger OXIBD.

EPM
1 paar fotocellen opbouw.

ELDC
1 ledknipperlicht met
ingebouwde antenne.

1 indicatieplaatje.

TECHNISCHE KENMERKEN
WINGO5024BDKCE

Beschrijving
Kit voor de automatisering van draaihekken met vleugels tot 3,5 m, 24 Vdc, voor buitenmontage, met bidirectionele technologie

Stuks/Pallet

Voor draaihekken

Code

12

Opmerking De inhoud van de verpakking kan variëren: raadpleeg altijd de verkoper.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

0,016
1500
30
44
-20 ÷ +50
920x98x95 h
6

GEBRUIKSLIMIETEN

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

AFMETINGEN

500
400
300
920 mm

200
100
0

0.5

1

1.5

MAX. VLEUGELLENGTE (M)

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.
Zie pag. 229.

Niet com atibel met e it Solem o en S

98
95

PLA8
Beugel voorkant, om
vast te schroeven.

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

PLA6
Beugel achterkant,
lengte 250 mm.

Voor schuifhekken

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

Slagboomsystemen

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

24
3,5
85

2

2.5

3

3.5

470

55

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

a io gate a

Stuks/Verp. 1

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

Bedieningssystemen en
accessoires

CORE
Nice i

WG5024

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

59

BiDi

Oltre 1824
oor draai ekken
kg

Yubii

et v euge

SOLEMYO

tot

OPERA

BLUEBUS

24V

en

erborgen otor voor draai ekken
Onomkeerbare elektromechanische
reductiemotor 24 Vdc.

envoudig te in ta eren an
e installatie an
onderaf wordt de bevestiging van de motor in de zuil
e gema el t

ini a e vi ue e i
act an
e leine a metingen
kan de motor eenvoudig geïnstalleerd worden in de
o elen an e he le gel o in e ilen el s als e
heel n n met een minimale iamete an
mm

ne en betrou baar volledige opening van de vleugel
(90°) in circa 10 seconden. Oltre is getest voor een
e ing an
c cli/
aa oo h oo geschi t is
voor intensief gebruik.

tevig const ctie an gegoten al mini m I
bestand tegen de zwaarste weersomstandigheden.

ei ig eenvoudige externe, handmatige ontgrendeling;
han matige o ening is alt mogel
on e at het he
gedemonteerd hoeft te worden.
ecia e be turing een eid

oonc ever

• eenvoudig te programmeren;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
•
•

e ing b st oom it al met o tionele o laa ba e
batte en S
itge st oo

e aansl iting an eilighei sl sten

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
ank ij ijn positie is de redu tiemotor
bes ermd tegen regen en in iltraties

Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

raktis

60

e beugel voor nauwkeurige
plaatsing van de motor

TECHNISCHE KENMERKEN

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

PS324
batte met
geïntegreerde
batte la e

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor draaihekken

OLTRE1824

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

24
1
25

Voor schuifhekken

a io gate a

Stuks/Pallet
20

1,5
150
60
67
-20 ÷ +50
305x145x346 h
5,5

Slagboomsystemen

CORE
Nice i

Beschrijving
Onomkeerbaar, 24 Vdc, kan in de zuil of het vleugelprofiel geïntegreerd worden, inclusief ontgrendelingshendel

AFMETINGEN
54

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Indicatieplaatje.

320

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V.

131

Zie pag. 229.

131 mm

215

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

Niet com atibel met e it Solem o en S

ELDC

WLT

•

ELAC

•

FT210B

•

F210B

•

FT210

•

knipperlicht

F210

EPMOW

•

EPLB

•

EPMB

NICEWAY

•

EPSB

ERA FLOR

•

EPL

ERA ONE LR

•

EPM

ERA ONE BD

•

EPS

ERA ONE

•

fotocellen

ERA INTI

zender

MC800 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO500 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO924 / OXI /
OXIBD / OXILR
MC424L / ingebouwd* /
OXI / OXIBD / OXILR
MC824H / OXI /
OXIBD / OXILR
MC824HR / OXI /
OXIBD / OXILR
MC824L / OXI /
OXIBD / OXILR

Code
OLTRE1824

MC200 / ingebouwd*

besturingseenheid/ontvanger

•

•

Bedieningssystemen en
accessoires

Code
OLTRE1824

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

61

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

Walkykit 1024 BD
oor draai ekken

et een v euge tot

onder ge c ikt voor k eine outen
of vc ekken
Onomkeerbare elektromechanische
reductiemotor 24 Vdc, met scharnierarm.

Prakti c de scharnierarm maakt installatie op lastige
le en mogel
oals b m t es o obsta els naast
de zuil.

traco
act ideaal voor voetgangershekken,
aanbevolen voor kleine zuilen (8 cm breed).

andig integreerbaar ledknipperlicht, met
functie gebruikerslicht (WLT, optioneel); snelle
motorontgrendeling om het hek handmatig te bewegen.

ei ig an
e onom ee ba e moto en e a m
met sn besche ming met ingebo
e mechanische
ein aanslag b sl iting b installatie met hele a m

ne geen lange achtt b het he slechts
secon en om te o enen o sl iten b een o timale
installatie, met verkleinde arm en opening naar 90°).

ngebou de be turing een eid
• eenvoudige programmering;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten
een uitva
e ing b st oom it al met e o tionele
batte en S
in e moto

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

e kit bevat
WL1024C
1 elektromechanische reductiemotor voor buitenmontage, met
ingebouwde besturingseenheid en inclusief bidirectionele radioinsteekontvanger OXIBD.

62

ON3EBD
2 zenders 433,92 MHz
met 3 kanalen,
bidirectioneel

1 indicatieplaatje.

Beschrijving
Kit voor de automatisering van draaihekken met een vleugel tot 1,8 m, 24 Vdc, met scharnierarm, voor buitenmontage, met bidirectionele technologie

Stuks/Pallet
18

Opmerking De inhoud van de verpakking kan variëren: raadpleeg altijd de verkoper.

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

PS424
e batte
Stuks/Verp. 1

230
0,8
120
1,5 - 2,2
120
50
44
-20 ÷ +50
90x125x385 h
4,8

GEBRUIKSLIMIETEN

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

135

A ≥ 340 mm
B ≥ 120
≥ 80

Multifunctioneel
ledindicatielicht. Zie
pag. 227.

386 mm

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V.

AFMETINGEN

≤ 220

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V.

Voor schuifhekken

a io gate a

Stuks/Verp. 1

WLA1
Vervangende
besturingseenheid voor
WL1024C.

Stuks/Verp. 1

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

≥ 70

180
160
140
120
100
80
60
40
20

90

B
0.8

1

1.2

A
1.5

1.6

1.8

MAX. VLEUGELLENGTE (M)

A Hele arm - B Verkleinde arm

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.
Zie pag. 229.

Niet com atibel met e it Solem o en S

Slagboomsystemen

CORE
Nice i

WL1024C

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede harde wind kunnen de
waarden in de grafiek aanzienlijk verminderen.

122.5

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

WALKY1024BDKCE

Bedieningssystemen en
accessoires

Code

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

63

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

Walkykit 2024 BD
oor draai ekken

et v euge

tot

onder ge c ikt voor k eine outen
of vc ekken
Onomkeerbare elektromechanische
reductiemotor 24 Vdc, met scharnierarm.
traco
act ideaal voor voetgangershekken,
aanbevolen voor kleine zuilen (8 cm breed).
ei ig an
e onom ee ba e moto en e a m
met sn besche ming met ingebo
e mechanische
ein aanslag b sl iting b installatie met hele a m
Prakti c de scharnierarm maakt installatie op lastige
le en mogel
oals b m t es o obsta els naast
de zuil.

ne geen lange achtt b het he slechts
secon en om te o enen o sl iten b een o timale
installatie, met verkleinde arm en opening naar 90°).
andig integreerbaar ledknipperlicht, met
functie gebruikerslicht (WLT, optioneel); snelle
motorontgrendeling om het hek handmatig te bewegen.
ngebou de be turing een eid
• eenvoudige programmering;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten
een uitva
e ing b st oom it al met e o tionele
batte en S
in e moto

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

e kit bevat
WL1024C + WL1024
2 elektromechanische reductiemotoren voor buitenmontage;
WL1024C (met besturingseenheid en inclusief bidirectionele radioinsteekontvanger OXIBD), WL1024 (zonder besturingseenheid).

64

ON3EBD
2 zenders 433,92 MHz
met 3 kanalen,
bidirectioneel

EPMB
1 paar fotocellen opbouw,
uitgerust voor aansluiting
via Nice BlueBUS.

1 knipperlicht.

1 indicatieplaatje.

18

Opmerking De inhoud van de verpakking kan variëren: raadpleeg altijd de verkoper.

CORE
Nice i

a io gate a

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

WLA1
Vervangende
besturingseenheid voor
WL1024C.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

PS424
e batte
Stuks/Verp. 1

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

4,8

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

AFMETINGEN
135

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

≥ 70

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.
Zie pag. 229.

Niet com atibel met e it Solem o en S

4,3

386 mm

Stuks/Verp. 1

24
2
30

44
-20 ÷ +50
90x125x385 h

A ≥ 340 mm
B ≥ 120
≥ 80

Multifunctioneel
ledindicatielicht. Zie
pag. 227.

230
0,8
120

≤ 220

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V.

WL1024

1,5 - 2,2
120
50

GEBRUIKSLIMIETEN
PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V.

WL1024C

180
160
140
120
100
80
60
40
20

90

B
0.8

1

1.2

Voor schuifhekken

Stuks/Pallet

Slagboomsystemen

Beschrijving
Kit voor de automatisering van draaihekken met vleugels tot 1,8 m, 24 Vdc, met scharnierarm, voor
buitenmontage, met bidirectionele technologie

A
1.5

1.6

1.8

MAX. VLEUGELLENGTE (M)

A Hele arm - B Verkleinde arm
De vorm en de hoogte van het hek, alsmede harde wind kunnen de
waarden in de grafiek aanzienlijk verminderen.

122.5

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

WALKY2024BDKCE

Bedieningssystemen en
accessoires

Code

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

65

BiDi

Hopp

Yubii

SOLEMYO

oor draai ekken et v euge tot
grote ui en en ic te con tructie

OPERA

BLUEBUS

24V

ook o

deaa voor inten ief gebruik
Onomkeerbare elektromechanische
reductiemotor 24 Vdc, met scharnierarm
en voor buitenmontage.

envoudig te in ta eren an
e nie e
bevestigingsbeugel met snelkoppeling voor de motor.
Solderen niet nodig.

ee ono keerbare uitvoeringen 24 Vdc met
mechanische aanslagen met millimet ische egeling b
opening en sluiting: met ingebouwde besturingseenheid
(HO7124) en zonder besturingseenheid (HO7224).

• obsta el etectie en mogel hei oo aansl iting aan
eilighei sl st
hm ototest

rac tig an

het o

el an

Nm

tevig en co
act 180 mm breedte, ideaal voor alle
zuilen. Stootvaste behuizing die weinig ruimte inneemt
met aluminium onderkant.

obuu te a u iniu

ar

et n be c er ing

er jnde e ektronica et ge ntegreerde
besturingseenheid, slechts 3 toetsen voor de
programmering:

• automatische diagnose van storingen;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• mogel hei om e sto ingang b het a tomatisch
aanle en te con g e en N N en mo e ne
esistie e eilighei sl sten
hm
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• e t a aa otocellen ma
•
•

og amme ing an e a

el

aan te sl iten
et

oetgange so ening en ge eeltel e o ening

• koppeling met beknellingsbescherming.
nergiebe aring en geen troo uitva 3 stand-bymodi om het verbruik van netstroom te verminderen of
an e batte in ien aangesloten aan e it Solem o
e t oo b st oom it al an
e o tionele batte en
S

ngebouwde besturingseen eid

ntgrendeling met driekantsleutel
ntgrendeling van buitena mogelijk
met a essoire

e onder contro e an
e oo iening oo
het systeem Opera BUS T4 kan de eenheid O-View
geb i t o en oo itb ei ing an e mogel he en
voor programmering, besturing en diagnose van de
automatisering ter plaatse en op afstand.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

e ui ing van gegoten
aluminium

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

66

POA3
Vervangende
besturingseenheid voor
HO7124.

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

54
-20 ÷ +50
252x180x290 h
9

AFMETINGEN
180 mm

≥ 500 mm
≥ 170

Kit metalen koord 6 m
voor KIO.
Stuks/Verp. 1

≥ 110
MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

Stuks/Verp. 1

250
225
200
175
1
1.2
1.4
1.6
MAX. VLEUGELLENGTE (M)

1.8

2

2.2

Bedieningssystemen en
accessoires

Sleutelschakelaar voor
laagspanningscontacten, met ontgrendelingsmechanisme met
metalen koord.

163

Stuks/Verp. 1

6,5

290

Stuks/Verp. 1

24
4
100

≤ 250

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V.

230
1,3
280
1,68
250
35

GEBRUIKSLIMIETEN
PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V.

HO7224

Voor schuifhekken

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

HO7124

Slagboomsystemen

a io gate a

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Stuks/Pallet
12
12

252

CORE
Nice i

Beschrijving
Onomkeerbaar, 24 Vdc, inclusief scharnierarm, met ingebouwde besturingseenheid
Onomkeerbaar, 24 Vdc, inclusief scharnierarm, zonder besturingseenheid

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Code
HO7124
HO7224

2.4

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede harde wind kunnen de
waarden in de grafiek aanzienlijk verminderen.

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

•

•

•

•

WLT

•

ELDC

•

ELAC

•

FT210B

•

F210B

NICEWAY

•

FT210

ERA FLOR

•

knipperlicht

F210

ERA ONE LR

•

EPMOW

ERA ONE BD

•

EPLB

ERA ONE

•

EPMB

ERA INTI

•

EPSB

OXILR

fotocellen

OXIBD

Code
HO7124

zender

OXI

Niet com atibel met e it Solem o en S

geïntegreerd*

ontvanger

EPL

Zie pag. 229.

EPM

Stuks/Verp. 1

EPS

Indicatieplaatje.

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN

•

•

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem
67

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

Hoppkit BD

oor draai ekken et v euge tot
grote ui en en ic te con tructie

BLUEBUS

24V

ook o

deaa voor inten ief gebruik
Onomkeerbare elektromechanische
reductiemotor 24 Vdc, met scharnierarm
en voor buitenmontage.
ee ono keerbare uitvoeringen 24 Vdc met
mechanische aanslagen met millimet ische egeling b
opening en sluiting: met ingebouwde besturingseenheid
(HO7124) en zonder besturingseenheid (HO7224).
rac tig an

het o

el an

Nm

tevig en co
act 180 mm breedte, ideaal voor alle
zuilen. Stootvaste behuizing die weinig ruimte inneemt
met aluminium onderkant.
obuu te a u iniu

ar

et n be c er ing

envoudig te in ta eren an
e nie e
bevestigingsbeugel met snelkoppeling voor de motor.
Solderen niet nodig.
er jnde e ektronica et ge ntegreerde
besturingseenheid, slechts 3 toetsen voor de
programmering:
• obsta el etectie en mogel hei oo aansl iting aan
eilighei sl st
hm ototest
• automatische diagnose van storingen;

• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• mogel hei om e sto ingang b het a tomatisch
aanle en te con g e en N N en mo e ne
esistie e eilighei sl sten
hm
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• e t a aa otocellen ma
•
•

og amme ing an e a

el

aan te sl iten
et

oetgange so ening en ge eeltel e o ening

• koppeling met beknellingsbescherming.
nergiebe aring en geen troo uitva 3 stand-bymodi om het verbruik van netstroom te verminderen of
an e batte in ien aangesloten aan e it Solem o
e t oo b st oom it al an
e o tionele batte en
S
e onder contro e an
e oo iening oo
het systeem Opera BUS T4 kan de eenheid O-View
geb i t o en oo itb ei ing an e mogel he en
voor programmering, besturing en diagnose van de
automatisering ter plaatse en op afstand.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

e kit bevat
HO7124 + HO7224
2 elektromechanische reductiemotoren voor buitenmontage;
HO7124 (met besturingseenheid en inclusief bidirectionele radioinsteekontvanger OXIBD), HO7224 (zonder besturingseenheid).
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ON3EBD
2 zenders 433,92 MHz
met 3 kanalen,
bidirectioneel

EPMB
1 paar fotocellen opbouw,
uitgerust voor aansluiting
via Nice BlueBUS.

ELDC
1 ledknipperlicht met
ingebouwde antenne.

1 indicatieplaatje.

12

Opmerking De inhoud van de verpakking kan variëren: raadpleeg altijd de verkoper.

a io gate a

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

POA3
Vervangende
besturingseenheid voor
HO7124.

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

9

Stuks/Verp. 1

Niet com atibel met e it Solem o en S

180 mm

≥ 110
MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

Zie pag. 229.

AFMETINGEN
≥ 500 mm
≥ 170

Kit metalen koord 6 m
voor KIO.

Stuks/Verp. 1

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

6,5

163

Stuks/Verp. 1

24
4
100

290

Stuks/Verp. 1

Sleutelschakelaar voor
laagspanningscontacten, met ontgrendelingsmechanisme met
metalen koord.

230
1,3
280

54
-20 ÷ +50
252x180x290 h

≤ 250

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V.

HO7224

1,68
250
35

GEBRUIKSLIMIETEN
PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V.

HO7124

250
225
200
175
1
1.2
1.4
1.6
MAX. VLEUGELLENGTE (M)

1.8

2

2.2

2.4

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede harde wind kunnen de
waarden in de grafiek aanzienlijk verminderen.

252

CORE
Nice i

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Voor schuifhekken

Stuks/Pallet

Slagboomsystemen

Beschrijving
Kit voor de automatisering van draaihekken met vleugels tot 2,4 m, 24 Vdc, voor buitenmontage, met bidirectionele technologie

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

HOPPBDKCE

Bedieningssystemen en
accessoires

Code

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

69

BiDi

Hyke

oor draai ekken
grote zuilen

Yubii

et v euge

SOLEMYO

tot

OPERA

BLUEBUS

24V

ook o

deaa voor inten ief gebruik
Onomkeerbare elektromechanische
reductiemotor met scharnierarm, voor
buitenmontage, 24 Vdc, met magnetische
encoder.
etrou baar eid en duur aa eid an
de behuizing met polyesterlak, bestand tegen
weersinvloeden.
ei ig obstakeldetectie en monitoring van de
st oomo name an e moto t ens e be eging
automatische diagnose met het knipperlicht en
gebruikersledlicht.
Uitgerust voor de aansluiting van moderne optische en
esistie e eilighei sl sten
hm

ee ono keerbare uitvoeringen 24 Vdc
met ein aanslagen b o ening en sl iting met
ingebouwde besturingseenheid (HK7024) en zonder
besturingseenheid (HK7224).
Prakti c e en ne e in ta atie de scharnierarm is in
lengte e stelbaa oo ma imale e ibiliteit
envoudige en recie e rege ing van de
eindaan agen mechanische aanslagen en
micrometrische stelschroeven.
akke ke ontgrende ing et ende met
metalen slot en eigen sleutel van Nice. Uitgerust voor
kabelbesturing.
e aring re ect voor et i ieu autono ie
e bon en aan e b e batte o e it Solem o is het
verbruik in stand-by slechts 0,1 W.
een uitva
e ing b st oom it al met e o tionele
batte en S
in e moto
ngebou de be turing een eid
• eenvoudige programmering met één toets;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten

Verstelbare arm met snijbes

ngebouwde
besturingseen eid

erming

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Handige en stevige
ontgrendelings endel

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

e ui ing van gegoten
aluminium

70

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.
Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

Vervangende
besturingseenheid voor
HK7024.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

54
-20 ÷ +50
290x210x320 h
10,5

AFMETINGEN
210 mm

A ≥ 650 mm
B ≥ 300
≥ 210

Sleutelschakelaar voor
laagspanningscontacten, met ontgrendelingsmechanisme met
metalen koord.

320
≥ 150

330
300
250
200
B

150

Bedieningssystemen en
accessoires

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

Stuks/Verp. 1

480

Stuks/Verp. 1

9,5

290

Stuks/Verp. 1

24
6
140

≤ 400

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

230
1,5
300

665

Stuks/Verp. 1

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

HK7224

1,5
500
40

GEBRUIKSLIMIETEN
PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

HK7024

Voor schuifhekken

a io gate a

Stuks/Verp. 1

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Stuks/Pallet
12
12

Slagboomsystemen

CORE
Nice i

Beschrijving
Onomkeerbaar, 24 Vdc, inclusief scharnierarm, met ingebouwde besturingseenheid
Onomkeerbaar, 24 Vdc, inclusief scharnierarm, zonder besturingseenheid

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Code
HK7024
HK7224

A

1.8 2
2.5
MAX. VLEUGELLENGTE (M)

3

3.5

A Hele arm - B Verkleinde arm

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

•

•

•

•

•

WLT

•

ELDC

•

ELAC

•

FT210B

NICEWAY

•

F210B

ERA FLOR

•

FT210

ERA ONE LR

•

knipperlicht

F210

ERA ONE BD

•

EPMOW

ERA ONE

•

EPLB

ERA INTI

•

EPMB

OXILR

fotocellen

OXIBD

Code
HK7024

zender

OXI

Niet com atibel met e it Solem o en S

geïntegreerd*

ontvanger

EPSB

Zie pag. 229.

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede harde wind kunnen de
waarden in de grafiek aanzienlijk verminderen.

EPL

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

EPM

Indicatieplaatje.

EPS

Kit metalen koord 6 m
voor KIO.

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN

•

•

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem
71

BiDi

Hykekit BD
oor draai ekken
grote zuilen

Yubii

et v euge

SOLEMYO

OPERA

tot

BLUEBUS

24V

ook o

deaa voor inten ief gebruik
Onomkeerbare elektromechanische
reductiemotor met scharnierarm, voor
buitenmontage, 24 Vdc, met magnetische
encoder.
etrou baar eid en duur aa eid an
e
behuizing met polyesterlak, bestand tegen weersinvloeden.

envoudige en recie e rege ing van de
eindaan agen mechanische aanslagen en
micrometrische stelschroeven.
akke ke ontgrende ing et ende met
metalen slot en eigen sleutel van Nice. Uitgerust voor
kabelbesturing.
e aring re ect voor et i ieu autono ie
e bon en aan e b e batte o e it Solem o is het
verbruik in stand-by slechts 0,1 W.

ei ig obstakeldetectie en monitoring van de stroomopname
an e moto t ens e be eging a tomatische iagnose
met het knipperlicht en gebruikersledlicht.

een uitva
e ing b st oom it al met e o tionele
batte en S
in e moto

Uitgerust voor de aansluiting van moderne optische en
esistie e eilighei sl sten
hm

• eenvoudige programmering met één toets;

ee ono keerbare uitvoeringen 24 Vdc
met ein aanslagen b o ening en sl iting met
ingebouwde besturingseenheid (HK7024) en zonder
besturingseenheid (HK7224).
Prakti c e en ne e in ta atie de scharnierarm is in
lengte e stelbaa oo ma imale e ibiliteit

ngebou de be turing een eid
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten

Verstelbare arm met snijbes

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.

erming

Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.
e kit bevat
2 elektromechanische reductiemotoren voor buitenmontage:
HK7024 (met besturingseenheid inclusief bidirectionele radioinsteekontvanger OXIBD), HK7224 (zonder besturingseenheid).

72

ON3EBD
2 zenders 433,92 MHz
met 3 kanalen,
bidirectioneel

EPMB
1 paar fotocellen opbouw,
uitgerust voor aansluiting
via Nice BlueBUS.

ELDC
1 ledknipperlicht met
ingebouwde antenne.

1 indicatieplaatje.

Beschrijving
Kit voor de automatisering van draaihekken met vleugels tot 3,5 m, 24 Vdc, met scharnierarm, voor
buitenmontage, met bidirectionele technologie

Stuks/Pallet
12

Opmerking De inhoud van de verpakking kan variëren: raadpleeg altijd de verkoper.

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.
Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

Vervangende
besturingseenheid voor
HK7024.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

10,5

Stuks/Verp. 1

≥ 150

Stuks/Verp. 1

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.
Zie pag. 229.

Niet com atibel met e it Solem o en S

330
300
250

480

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

Kit metalen koord 6 m
voor KIO.

210 mm

A ≥ 650 mm
B ≥ 300
≥ 210

Sleutelschakelaar voor
laagspanningscontacten, met ontgrendelingsmechanisme met
metalen koord.

320

Stuks/Verp. 1

AFMETINGEN

290

Stuks/Verp. 1

9,5

665

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

24
6
140

54
-20 ÷ +50
290x210x320 h

≤ 400

Stuks/Verp. 1

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

230
1,5
300
1,5
500
40

GEBRUIKSLIMIETEN
PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

HK7224

200
150

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

a io gate a

Stuks/Verp. 1

HK7024

B
1.8 2
2.5
MAX. VLEUGELLENGTE (M)

A
3

3.5

A Hele arm - B Verkleinde arm
De vorm en de hoogte van het hek, alsmede harde wind kunnen de
waarden in de grafiek aanzienlijk verminderen.

Bedieningssystemen en
accessoires

CORE
Nice i

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Voor schuifhekken

HYKEBDKCE

Slagboomsystemen

Code

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

73

BiDi

Yubii

SOLEMYO

Hyppo 7000
oor draai ekken
grote zuilen

et v euge

OPERA

BLUEBUS

tot

24V

230V

ook o

Onomkeerbare elektromechanische
reductiemotor, ook in 24 Vdc-uitvoering
e
gbaa met magnetische enco e en
scharnierarm, voor buitenmontage.

ubbe e ingebou de eindaan ag o el b o ening
als sluiting reeds bekabeld (HY7005).

Eén uitvoering voor rechter- of linkervleugel.

anbevo en be turing een eden Moonclever MC800
voor HY7005; Moonclever MC824H voor HY7024.

Twee onomkeerbare modellen werkend op 230 Vac
(HY7005) en 24 Vdc (HY7024) met magnetische
encoder.
ne e en eenvoudige in ta atie an
min e
aansluitingen en geen soldering aan het hek.

ange even duur volledig metalen mechanica.
ini a e af etingen stootvaste behuizing zonder
scherpe randen.

dc uitvoering met magnetische encoder.
deaa voor inten ief gebruik, compatibel met de
besturingseenheid Moonclever MC824H:
• eenvoudige programmering met één toets;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
•
leutelontgrendeling van gegoten
aluminium met a ges ermde
sleutel ook voor ontgrendeling van
buitena uitgerust

obuuste s arnierarm ver inkt
en gelakt met snijbes erming
verstevigd op de punten die
onder evig ijn aan grotere
me anis e druk

e ing b st oom it al met o tionele o laa ba e
batte en S

• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

90

74

165

800

A Standaardarm - B Speciale arm HYA12

700

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede
harde wind kunnen de waarden in de grafiek
aanzienlijk verminderen.

600
500
400
300
200

HY7005

Op winderige plaatsen worden 230 Vacmodellen aanbevolen.

HY7005 / HY7024
2
MAX. VLEUGELLENGTE (M)

2.5

3

B ≥ 710 mm
A ≥ 450
≥ 300
A ≤ 350
B ≤ 450

242
350 mm

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

GEBRUIKSLIMIETEN

152

AFMETINGEN

≥ 130

TECHNISCHE KENMERKEN

CORE
Nice i

a io gate a

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.
Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

HYA12
Extra grote
scharnierarm (zie
schema).
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor draaihekken

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50 Hz)*
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (%)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Stuks/Pallet
16
16

HY7024

HY7005

24
5
120

230
1,2
258

2
250
80

1,7
400
30

Voor schuifhekken

HY7005

Beschrijving
Onomkeerbaar, 24 Vdc, met magnetische encoder, inclusief scharnierarm met snijbescherming, verzinkt en gelakt
Onomkeerbaar, 230 Vac, inclusief scharnierarm met snijbescherming, verzinkt en gelakt, met eindaanslagen bij
opening en sluiting

43
-20 ÷ +50
350x165x242 h
13

* 60 Hz-uitvoering verkrijgbaar op aanvraag.

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

•

•

•
•

•

•
•

WLT

•

ELDC

•

ELAC

•

FT210B

•

F210B

•
•

FT210

•
•

knipperlicht

F210

•
•

EPMOW

EPL

•
•

EPLB

EPM

•
•

EPMB

EPS

•
•

EPSB

NICEWAY

•
•

ERA FLOR

ACCESSOIRES VOOR 24 V-UITVOERINGEN

Code
HY7024
HY7005

ERA ONE LR

Stuks/Verp. 1

fotocellen

ERA ONE BD

Stuks/Verp. 1

zender

ERA ONE

Stuks/Verp. 1

Kit metalen koord 6 m
voor KIO.

ERA INTI

Stuks/Verp. 1

besturingseenheid/ontvanger

Sleutelschakelaar voor
laagspanningscontacten, met ontgrendelingsmechanisme met
metalen koord.

MC800 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO500 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO924 / OXI /
OXIBD / OXILR
MC424L / ingebouwd* /
OXI / OXIBD / OXILR
MC824H / OXI /
OXIBD / OXILR
MC824HR / OXI /
OXIBD / OXILR

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V.

MC200 / ingebouwd*

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V.

•

•

Slagboomsystemen

Code
HY7024

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

GANGBARE ACCESSOIRES

Stuks/Verp. 1

PS324
batte met
geïntegreerde
batte la e
Stuks/Verp. 1

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.
Zie pag. 229.

* Niet compatibel met de kit Solemyo.

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Indicatieplaatje.

Bedieningssystemen en
accessoires

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

75

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

ab

oor draai ekken et v euge tot
met ondergrondse montage, zeer compact

Onomkeerbare elektromechanische
reductiemotor 24 Vdc, ideaal voor
intensief gebruik

• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

tevig en di creet compacte, ondergrondse behuizing
met een hoogte van slechts 81 mm.

•

Het staal afgewerkt met cataforese garandeert hoge
bestendigheid tegen corrosie, en de dikte van 2,5 mm
zorgt voor stevigheid. Dit alles steekt slechts 52 mm
boven de grond uit.

• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten

Prakti c e en ne e in ta atie an
e
uittrekhendel van de reductor die direct op de vleugel zit.
tandaardo ening tot
etrou baar en robuu t de reductiemotor, van
gegoten al mini m I
o t in e beh i ing
opgehangen om eventuele afzettingen af te voeren en zo
de waterbestendigheid te garanderen.
e fdragende ondergrond e be ui ing met
egelba e mechanische aanslagen b o ening en
sluiting: de reductiemotor kan ook op een later moment
geïnstalleerd worden.
akke ke ontgrende ing van binnenuit en van
buitenaf, direct op de reductor, zo gedaan met de
speciale sleutel.
i co
atibe et de be turing een eid
oonc ever
uitgeru t voor de
te en
o e o en
era
• ingebouwde radio-ontvanger;
• eenvoudige programmering met één toets;

•

og amme ing an e a

nten t ens o enen

et

• vleugel voor voetgangers;
e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie;

•

e ing b st oom it al met o tionele o laa ba e
batte en S
ie in e best ingseenhei
geplaatst kunnen worden.

et agneti c e encoder co
atibe
et de be turing een eid oonc ever
voor ien van ue
tec no ogie en uitgeru t
voor de
te en o e o en
era
• eenvoudige programmering met één toets;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
• met uitgang voor gebruikerslicht en
onderhoudslampje;
• instelling van de snelheid op 5 niveaus;
• aparte ingangen die voor stap-voor-stap of openen en
sl iten gecon g ee
nnen o en
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten
•

e ing b st oom it al met o tionele o laa ba e
batte en S

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
talen be ui ing
a gewerkt met ata orese

bes

aterdi t,
ermingsgraad IP67

Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

76

TECHNISCHE KENMERKEN

a io gate a

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.
Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor draaihekken

18
SFAB2124

24
5
120
1,25
250
60
67
-20 ÷ +50
235x206x96,5 h
6

* De waarde moet bij opening tot 180° gehalveerd worden

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Stuks/Verp. 1

400

81

Stuks/Verp. 1

Indicatieplaatje.

AFMETINGEN

300

200

1.5
MAX. VLEUGELLENGTE (M)

2

255

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V.

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V.

52

GEBRUIKSLIMIETEN
PS324
batte met
geïntegreerde
batte la e

2.3

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede harde wind kunnen de
waarden in de grafiek aanzienlijk verminderen.
320 mm

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

•

•

•

WLT

•

ELDC

•

ELAC

•

FT210B

•

F210B

•

FT210

•

knipperlicht

F210

•
•

EPMOW

•
•

EPLB

•
•

EPMB

•
•

EPSB

•
•

EPL

•
•

EPM

NICEWAY

•

ERA FLOR

•

ERA ONE LR

Code
SFAB2024
SFAB2124

ERA ONE BD

en S

fotocellen

ERA ONE

S

zender

ERA INTI

Niet com atibel met e it Solem o

MC800 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO500 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO924 / OXI /
OXIBD / OXILR
MC424L / ingebouwd* /
OXI / OXIBD / OXILR
MC824H / OXI /
OXIBD / OXILR
MC824HR / OXI /
OXIBD / OXILR

Zie pag. 229.

MC200 / ingebouwd*

besturingseenheid/ontvanger

EPS

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

•
•

•

Bedieningssystemen en
accessoires

CORE
Nice i

SFAB2024

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)*
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Stuks/Pallet
18
18

Voor schuifhekken

SFABBOX

Beschrijving
Onomkeerbaar 24 Vdc
Onomkeerbaar 24 Vdc, met magnetische encoder
Stalen ondergrondse behuizing afgewerkt met cataforese. Inclusief hendel voor vleugelbevestiging en mechanische
aanslagen bij opening en sluiting

Slagboomsystemen

Code
SFAB2024
SFAB2124

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

77

BiDi

Yubii

SOLEMYO

abkit

OPERA

24V

Onomkeerbare elektromechanische
reductiemotor 24 Vdc.
tevig en di creet compacte, ondergrondse behuizing
met een hoogte van slechts 81 mm.

oor draai ekken et v euge tot
ondergrondse montage, zeer compact

et

tandaardo ening tot
etrou baar en robuu t de reductiemotor, van
gegoten al mini m I
o t in e beh i ing
opgehangen om eventuele afzettingen af te voeren en zo
de waterbestendigheid te garanderen.

Het staal afgewerkt met cataforese garandeert hoge
bestendigheid tegen corrosie, en de dikte van 2,5 mm
zorgt voor stevigheid. Dit alles steekt slechts 52 mm
boven de grond uit.

akke ke ontgrende ing van binnenuit en van
buitenaf, direct op de reductor, zo gedaan met de
speciale sleutel.

Prakti c e en ne e in ta atie an
e
uittrekhendel van de reductor die direct op de vleugel zit.

• ingebouwde radio-ontvanger;

Regelbare mechanische eindaanslagen b o ening
en sluiting.

• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

ieu e be turing een eid

oonc ever

• eenvoudige programmering met één toets;

•

og amme ing an e a

nten t ens o enen

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie;
• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten
•

e ing b st oom it al met o tionele o laa ba e
batte en S
ie in e best ingseenhei
geplaatst kunnen worden.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.
e kit bevat
2 reductiemotoren.
2 ondergrondse behuizingen.

78

ON3EBD
2 zenders 433,92 MHz
met 3 kanalen,
bidirectioneel

MC424L
1 besturingseenheid met
geïntegreerde radioontvanger en inclusief
bidirectionele radioinsteekontvanger OXIBD.

EPM
1 paar fotocellen opbouw.

ELDC
1 ledknipperlicht met
ingebouwde antenne.

1 indicatieplaatje.

Code
SFAB2024BDKCE

Beschrijving
Kit voor de automatisering van draaihekken met vleugels tot 2,3 m, 24 Vdc, ondergrondse montage, met
bidirectionele technologie

Stuks/Pallet
12

Opmerking De inhoud van de verpakking kan variëren: raadpleeg altijd de verkoper.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor schuifhekken

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

1,25
250
60
67
-20 ÷ +50
235x206x96,5 h
6

Slagboomsystemen

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

24
5
120

* De waarde moet bij opening tot 180° gehalveerd worden

Stuks/Verp. 1

Zie pag. 229.

400

81

Stuks/Verp. 1

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

300

200

1.5
MAX. VLEUGELLENGTE (M)

2

255

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V.

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V.

AFMETINGEN
52

GEBRUIKSLIMIETEN

2.3

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede harde wind kunnen de
waarden in de grafiek aanzienlijk verminderen.
320 mm

Niet com atibel met e it Solem o en S

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

a io gate a

Stuks/Verp. 1

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

Bedieningssystemen en
accessoires

CORE
Nice i

SFAB2024

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)*
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

79

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

abkit

oor draai ekken et v euge tot
met ondergrondse montage, zeer compact

Onomkeerbare elektromechanische
reductiemotor 24 Vdc met magnetische
encoder.

etrou baar en robuu t de reductiemotor, van
gegoten al mini m I
o t in e beh i ing
opgehangen om eventuele afzettingen af te voeren en zo
de waterbestendigheid te garanderen.

tevig en di creet compacte, ondergrondse behuizing
met een hoogte van slechts 81 mm.

akke ke ontgrende ing van binnenuit en van
buitenaf, direct op de reductor, zo gedaan met de
speciale sleutel.

Het staal afgewerkt met cataforese garandeert hoge
bestendigheid tegen corrosie, en de dikte van 2,5 mm
zorgt voor stevigheid. Dit alles steekt slechts 52 mm
boven de grond uit.
Prakti c e en ne e in ta atie an
e
uittrekhendel van de reductor die direct op de vleugel zit.
Regelbare mechanische eindaanslagen b o ening
en sluiting.

e turing een eid oonc ever
voor ien
van ue
tec no ogie en uitgeru t voor de
te en o e o en
era
• eenvoudig te programmeren;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

• automatische diagnose van storingen;
•

tandaardo ening tot

nten t ens o enen

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
•

e ing b st oom it al met o tionele o laa ba e
batte en S

• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.
e kit bevat
2 reductiemotoren.
2 ondergrondse behuizingen.

80

ON3EBD
2 zenders 433,92 MHz
met 3 kanalen,
bidirectioneel

MC824H
1 besturingseenheid
inclusief bidirectionele
radio-insteekontvanger
OXIBD.

EPMB
1 paar fotocellen opbouw,
uitgerust voor aansluiting
via Nice BlueBUS.

ELDC
1 ledknipperlicht met
ingebouwde antenne.

1 indicatieplaatje.

Code
SFAB2124BDKCE

Beschrijving
Kit voor de automatisering van draaihekken met vleugels tot 2,3 m, 24 Vdc, ondergrondse montage, met
bidirectionele technologie

Stuks/Pallet
12

Opmerking De inhoud van de verpakking kan variëren: raadpleeg altijd de verkoper.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor schuifhekken

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

1,25
250
60
67
-20 ÷ +50
235x206x96,5 h
6

Slagboomsystemen

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

24
5
120

* De waarde moet bij opening tot 180° gehalveerd worden

Stuks/Verp. 1

Zie pag. 229.

400

81

Stuks/Verp. 1

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

300

200

1.5
MAX. VLEUGELLENGTE (M)

2

255

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V.

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V.

AFMETINGEN
52

GEBRUIKSLIMIETEN

2.3

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede harde wind kunnen de
waarden in de grafiek aanzienlijk verminderen.
320 mm

Niet com atibel met e it Solem o en S

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

a io gate a

Stuks/Verp. 1

PS324
batte met
geïntegreerde
batte la e

Bedieningssystemen en
accessoires

CORE
Nice i

SFAB2124

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)*
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

81

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

ab

oor draai ekken et v euge tot
onzichtbare, ondergrondse montage

24V

230V

Onomkeerbare elektromechanische
reductiemotor, ook in 24 Vdc-uitvoering
e
gbaa met magnetische enco e
uitvoeringen reductie otoren

et

ab

rukgegoten ondergrond e be ui ingen ab o
met mechanische aanslag b o ening
• van roe tvr taa (MFABBOXI), ideaal voor gebruik
in extreme omstandigheden;
• van catafore e (MFABBOX), uiterst
corrosiebestendig.

envoudig gebruik systeem met mechanische
aanslag b sl iting Stan aa o ening naa
optioneel naar 360°.
Volledig compatibel met de voorgaande serie Metro.
anbevo en be turing een eden Moonclever
MC800 voor MFAB3000 en MFAB3000L; Moonclever
MC824H voor MFAB3024.
dc uitvoering

et

agneti c e encoder

deaa voor inten ief gebruik, compatibel met de
besturingseenheid Moonclever MC824H:
• eenvoudige programmering met één toets;

etrou baar en tevig motoren met solide metalen
interne onderdelen. Nieuw gegoten aluminium,
ate icht I

• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

a i a e keu evr eid ontgrendeling van binnenuit
en b itena t ee mo ellen met sle tel o hen el
te
combineren en eenvoudig met één hand te activeren.

•

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
•

e ing b st oom it al met o tionele o laa ba e
batte en S

• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten
og betrouwbaarder
en steviger

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
aterdi t,
ermingsgraad IP67

bes

ndergrondse be ui ing
FAB BOX

AFMETINGEN

GEBRUIKSLIMIETEN

71

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede
harde wind kunnen de waarden in de grafiek
aanzienlijk verminderen.

600

147.5

322

47

60

390 mm

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

319

500

Op winderige plaatsen worden 230 Vac-modellen aanbevolen.

400
300

2.5
MAX. VLEUGELLENGTE (M)

82

3

Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

Stuks/Verp. 1

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

Voor schuifhekken

Voor draaihekken

•
•
•

Slagboomsystemen
WLT

•
•
•

ELDC

•
•
•

ELAC

•
•
•

FT210B

•
•
•

knipperlicht

F210B

fotocellen

EPMOW

•
•
•

zender

EPLB

besturingseenheid/ontvanger

•

•

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 4

Voor zonne-energie voor hekken, garagedeuren en slagbomen. Zie pag. 229.
Niet com atibel met e it Solem o en S

67
-20 ÷ +50
390x322x194,5 h
11

Bedieningssystemen en
accessoires

Stuks/Verp. 1

0,8
250
20

* 60 Hz-uitvoering verkrijgbaar op aanvraag. **De waarde moet bij opening tot 180° gehalveerd worden.

Code
MFAB3024
MFAB3000
MFAB3000L

Indicatieplaatje.

1,14
300
30

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V.

1,4
250
76

FT210

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V.

1,3
300

F210

MEA1
Accessoire voor
opening tot 360°
voor vleugels met een
maximale lengte van
2,5 m.

Stuks/Verp. 4

1,2
250

EPMB

Stuks/Verp. 1

230
-

EPSB

Stuks/Verp. 4

MEA6
Beugel voor
eindaanslagen, voor
installaties waar de
behuizing niet in beton
kan worden geplaatst.

MFAB3000L

24
5
120

EPL

MEA5
Sleutelhendel voor
ontgrendeling.

MFAB3000

EPM

Stuks/Verp. 1

MEA3
Ontgrendeling met
sleutelhendel, te
geb i en b installaties
op oppervlakken als
zand of grond.

MFAB3024

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50 Hz)*
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)**
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

EPS

MEA2
Ontgrendeling met
sleutel.

LET OP: ontgrendeling met sleutel vrij te combineren bij keuze uit de modellen MEA2 en MEA3.

NICEWAY

Stuks/Verp. 1

Stuks/Pallet
20
20

ERA FLOR

Stuks/Verp. 1

Beschrijving
Diepgetrokken ondergrondse behuizing van roestvrij staal, met mechanische aanslag bij opening
Diepgetrokken ondergrondse behuizing, afgewerkt met cataforese, met mechanische aanslag bij opening

ERA ONE LR

PS324
batte met
geïntegreerde
batte la e

Code
MFABBOXI
MFABBOX

ERA ONE BD

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

Stuks/Pallet
18
18
18

ERA ONE

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

Beschrijving
Onomkeerbaar 24 Vdc, met magnetische encoder, inclusief koppelingshendel en mechanische aanslag bij sluiting
Onomkeerbaar 230 Vac, snel, vetgesmeerd, inclusief koppelingshendel en mechanische aanslag bij sluiting
Onomkeerbaar 230 Vac, traag, vetgesmeerd, inclusief koppelingshendel en mechanische aanslag bij sluiting

ERA INTI

a io gate a

Code
MFAB3024
MFAB3000
MFAB3000L

MC800 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO500 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO924 / OXI /
OXIBD / OXILR
MC424L / ingebouwd* /
OXI / OXIBD / OXILR
MC824H / OXI /
OXIBD / OXILR
MC824HR / OXI /
OXIBD / OXILR

CORE
Nice i

TECHNISCHE KENMERKEN

MC200 / ingebouwd*

GANGBARE ACCESSOIRES

83

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

Onomkeerbare elektromechanische
reductiemotor, ook in 24 Vdc-uitvoering
e
gbaa met magnetische enco e en
mechanische aanslagen.

230V

ab

oor draai ekken et v euge tot
met onzichtbare, ondergrondse montage

Ondergrondse behuizing met mechanische aanslag
b o ening
• van roe tvr taa (LFABBOX4I), ideaal voor gebruik
in extreme omstandigheden;
• van catafore e (LFABBOX4), uiterst
corrosiebestendig.
a i a e keu evr eid ontgrendeling van binnenuit
en b itena t ee mo ellen met sle tel o hen el
te
combineren en eenvoudig met één hand te activeren.

envoudige in ta atie mechanisch sto s steem b
sluiting ingebouwd in de motor. Standaardopening naar
110°, optioneel naar 360°.
et ode
i ideaa voor inten ief
gebruik en compatibel met de besturingseenheid
oonc ever
voor ien van ue
tec no ogie en uitgeru t voor de
te en
o e o en
era
• eenvoudige programmering met één toets;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
•

e ing b st oom it al met o tionele o laa ba e
batte en S

• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten
Het model LFAB4000 is compatibel met de
besturingseenheid Moonclever MC800.
etrouwbaar
en stevig

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

bes

aterdi t,
ermingsgraad IP67

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

AFMETINGEN

GEBRUIKSLIMIETEN

60

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede
harde wind kunnen de waarden in de grafiek
aanzienlijk verminderen.

325 mm

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

8

400

152

48

650
500

Op winderige plaatsen worden 230 Vacmodellen aanbevolen.

400

1
MAX. VLEUGELLENGTE (M)

84

2

3

4

Code
LFAB4000
LFAB4024

Beschrijving
Onomkeerbaar, 230 Vac, met mechanische eindaanslag bij sluiting
Onomkeerbaar, 24 Vdc, met magnetische encoder en mechanische eindaanslag bij sluiting

Stuks/Pallet
18
18

Code

Beschrijving
Ondergrondse behuizing van cataforese met mechanische eindaanslag bij opening. Inclusief koppelingshendel voor
de vleugel
Ondergrondse behuizing van rvs met mechanische eindaanslag bij opening. Inclusief koppelingshendel voor de
vleugel

Stuks/Pallet

LFABBOX4I

12,5

Ondergrondse behuizing
Gewicht (kg)

Stuks/Verp. 1

Niet com atibel met e it Solem o en S

Stuks/Verp. 1

Zie pag. 229.

Voor schuifhekken

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

ERA ONE LR

ERA FLOR

NICEWAY

•

ERA ONE BD

•

fotocellen

ERA ONE

MC800 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO500 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO924 / OXI /
OXIBD / OXILR
MC424L / ingebouwd* /
OXI / OXIBD / OXILR
MC824H / OXI /
OXIBD / OXILR
MC824HR / OXI /
OXIBD / OXILR

MC200 / ingebouwd*

Code
LFAB4000
LFAB4024

zender

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

knipperlicht

•

•

•

•

•
•

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Stuks/Verp. 1

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

Slagboomsystemen

LFABBOX4
14,4

ERA INTI

Indicatieplaatje.

PS324
batte met
geïntegreerde
batte la e

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

* Met ondergrondse behuizing. **De waarde moet bij opening tot 180° gehalveerd worden - met gebruik van het accessoire BMA1.

besturingseenheid/ontvanger

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

14,3

WLT

ACCESSOIRES VOOR 24 V-UITVOERINGEN

67
-20 ÷ +50
400x325x152 h

ELDC

Stuks/Verp. 4

0,8
500
20

ELAC

Stuks/Verp. 1

1
300
60

FT210B

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

230
1,5
340

F210B

Stuks/Verp. 1

BMA2
Adapters voor de
installatie van twee
motoren, compatibel
met de meeste
gangbare ondergrondse
behuizingen.

24
5
120

FT210

Stuks/Verp. 4

BMA1
Accessoire voor
opening tot 360°
voor vleugels met een
maximale lengte van
3,5 m.

LFAB4000

F210

MEA5
Sleutelhendel voor
ontgrendeling.

LFAB4024

EPMOW

Stuks/Verp. 1

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)*
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)**
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

EPLB

Stuks/Verp. 1

18

LET OP: ontgrendeling met sleutel vrij te combineren bij keuze uit de modellen MEA2 en MEA3.

EPMB

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

EPSB

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

EPL

a io gate a

BMA3
Ontgrendeling met
sleutelhendel.

EPM

CORE
Nice i

18

Bedieningssystemen en
accessoires

LFABBOX4

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN

EPS

GANGBARE ACCESSOIRES

85

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

ig ab

oor draai ekken et v euge tot
onzichtbare, ondergrondse montage

BLUEBUS

Onomkeerbare elektromechanische
reductiemotor 24 Vdc met magnetische
encoder en mechanische aanslagen.

24V

Ondergrondse behuizing met mechanische aanslag
b o ening

et

• van roe tvr taa (BFABBOXI), ideaal voor gebruik
in extreme omstandigheden;
• van catafore e (BFABBOX), uiterst
corrosiebestendig.

a i a e keu evr eid ontgrendeling van binnenuit
en b itena t ee mo ellen met sle tel o hen el
te
combineren en eenvoudig met één hand te activeren.
envoudig gebruik mechanisch sto s steem b
sluiting ingebouwd in de motor. Standaardopening naar
110°, optioneel naar 360°.
deaa voor inten ief gebruik, compatibel met de
besturingseenheid Moonclever MC824H:
• eenvoudige programmering met één toets;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
•

e ing b st oom it al met o tionele o laa ba e
batte en S

• uitgerust voor aansluiting van de modernste
contactl sten
og betrouwbaarder
en steviger

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

bes

aterdi t,
ermingsgraad IP67

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag.
170.

AFMETINGEN

GEBRUIKSLIMIETEN

60

De vorm en de hoogte van het hek, alsmede
harde wind kunnen de waarden in de grafiek
aanzienlijk verminderen.

325 mm

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

8

400

152

48

900
700
500
300

1

2

MAX. VLEUGELLENGTE (M)

86

3

4

5

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
BFAB5024

Beschrijving
Onomkeerbaar, 24 Vdc, met magnetische encoder en mechanische eindaanslag bij sluiting

Stuks/Pallet
18

Code
BFABBOX
BFABBOXI

Beschrijving
Ondergrondse behuizing van cataforese met mechanische eindaanslag bij opening
Ondergrondse behuizing van rvs met mechanische eindaanslag bij opening

Stuks/Pallet
18
18

Voor draaihekken

GANGBARE ACCESSOIRES

LET OP: ontgrendeling met sleutel vrij te combineren bij keuze uit de modellen MEA2 en MEA3.

Stuks/Verp. 1

Voor schuifhekken

Stuks/Verp. 1

BFAB5024

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)**
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)*
Gewicht (kg)

24
7
170
0,8
400
45

Slagboomsystemen

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

67
-20 ÷ +50
400x325x152 h
13,3

* Met ondergrondse behuizing. ** De waarde moet bij opening tot 180° gehalveerd worden - met gebruik van het accessoire BMA1.
BFABBOX
20,3

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

PLA10
Verticaal elektrisch slot
12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

PLA11
Horizontaal elektrisch
slot 12 V (verplicht voor
vleugels groter dan
3 m).

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Niet com atibel met e it Solem o en S

Indicatieplaatje.
Stuks/Verp. 1

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.
Zie pag. 229.

ELDC

WLT

•

ELAC

•

FT210B

•

F210B

•

FT210

•

knipperlicht

F210

EPMOW

•

EPLB

•

EPMB

•

EPL

•

EPM

•

EPS

•

EPSB

•

NICEWAY

Code
BFAB5024

fotocellen

ERA FLOR

Stuks/Verp. 4

zender

ERA ONE LR

besturingseenheid/ontvanger

ERA ONE BD

Stuks/Verp. 1

Ondergrondse behuizing
Gewicht (kg)

ERA ONE

Stuks/Verp. 4

BMA2
Adapters voor de
installatie van twee
motoren, compatibel
met de meeste
gangbare ondergrondse
behuizingen.

ERA INTI

Stuks/Verp. 1

BMA1
Accessoire voor
opening tot 360°
voor vleugels met een
maximale lengte van
3,5 m.

MC800 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO500 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO924 / OXI /
OXIBD / OXILR
MC424L / ingebouwd* /
OXI / OXIBD / OXILR
MC824H / OXI /
OXIBD / OXILR
MC824HR / OXI /
OXIBD / OXILR

MEA5
Sleutelhendel voor
ontgrendeling.

MC200 / ingebouwd*

BMA3
Ontgrendeling met
sleutelhendel.

•

•

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

Bedieningssystemen en
accessoires

a io gate a

PS324
batte met
geïntegreerde
batte la e

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

CORE
Nice i

87

Systemen voor
schuifhekken
Voor gebruik in woonomgevingen, ook in de zuil
te monteren
92.
94.
96.

Tandheugels
113.

Naked Sliding 400
Slight
Slight kit BD

Voor gebruik in industriële en woonomgevingen
98.
100.
102.
104.
106.
108.
110.
112.

Robus 400/600/1000
Robuskit 400 BD
Robuskit 600 BD
Roadkit
Rox kit
Run 1500
Run 1800/2500
Tub

89

eu e u
oor gebruik in

oono gevingen

Onomkeerbaar, 24 Vdc, met ingebouwde
besturingseenheid en absolute encoder. Met
BlueBUS-technologie, uitgerust voor Solemyo
en Opera, kan in de zuil ingebouwd worden.
Naked Sliding 400
pagg. 92/93
Onomkeerbaar, 24 Vdc, met ingebouwde
besturingseenheid en absolute encoder. Met
BlueBUS-technologie, uitgerust voor Solemyo
en Opera.
Slight
Slight kit BD
pagg. 94/97

oor gebruik in

ontage in de ui

voor hekken tot 400 kg

SLH400

voor hekken tot 400 kg

oono gevingen ook verkr gbaar in kit met bidirectionele technologie

Onomkeerbaar, 24 Vdc, met
ingebouwde besturingseenheid.
Met BlueBUS-technologie, uitgerust
voor Solemyo en Opera.

voor hekken tot 250 kg,
elektromechanische eindaanslag

Robus HS
pagg. 32/33

voor hekken tot 500 kg,
elektromechanische eindaanslag

Robus
Robuskit BD
pagg. 98/103

voor hekken
tot 600 kg

Onomkeerbaar, 24 Vdc, met
ingebouwde besturingseenheid.
Voor hekken tot 400 kg, met
vleugellengte tot 6 m.
Roadkit
pagg. 104/105

Hi-Speed

voor hekken tot 400 kg,
elektromechanische eindaanslag

RB250HS
RB400

Hi-Speed
elektromechanische eindaanslag

voor hekken
tot 1000 kg

90

oge k ook verkr gbaar in kit met bidirectionele technologie

RB500HS
RB600

inductieve eindaanslag

RB600P

elektromechanische eindaanslag

RB1000

inductieve eindaanslag

RB1000P

Run
pagg. 108/111
230 Vac, uitgerust
voor Opera

Voor draaihekken

Hi-Speed

RUN400 HS

voor hekken
tot 1200 kg

elektromechanische eindaanslag

Hi-Speed

RUN1200 HS

voor hekken
tot 1500 kg

elektromechanische eindaanslag

voor hekken
tot 1800 kg

elektromechanische eindaanslag

RUN1500
RUN1500P

inductieve eindaanslag

RUN1800
RUN1800P

inductieve eindaanslag

RUN2500

elektromechanische eindaanslag
voor hekken
tot 2500 kg

met inverter
inductieve eindaanslag

Voor industrieel gebruik
Onomkeerbaar, 400
Vac, met ingebouwde
besturingseenheid.
ub
pag. 112

voor hekken tot 4000 kg

Slagboomsystemen

Run HS
pagg. 34/35

elektromechanische eindaanslag

RUN2500I

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

24 Vdc, uitgerust voor
Solemyo en Opera

voor hekken
tot 400 kg

RUN2500P
Bedieningssystemen en
accessoires

Onomkeerbaar,
met ingebouwde
besturingseenheid en
BlueBUS-technologie.

oono gevingen

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

oor gebruik in indu tri e en

Voor schuifhekken

Onomkeerbaar, 230 Vac, elektromechanische
eindaanslag, besturingseenheid met ingebouwde
radio-ontvanger. Voor hekken tot 600 kg.
Rox kit
pagg. 106/107

91

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

Naked Sliding 400

BLUEBUS

e eer te verborgen ice otor voor
c uif ekken tot
kg en v euge engte tot

24V

Motor met geïntegreerde
besturingseenheid en absolute encoder,
die in een kleine zuil, eventueel met
de nodige boorgaten, kan worden
geïnstalleerd.

a ter ave e ectie synchroniseert ook
automatisch 2 motoren, hetgeen de automatisering
van schuifhekken met twee tegenover elkaar liggende
le gels mogel maa t

an
e k eine af etingen past de motor ook in
smalle zuilen met minimale interne afmetingen van
140x140 mm.

ei ig egelba e e snelling en e t aging b het begin
en eind van elke beweging.

envoudig an
het l e S s steem at
aansl iting met slechts t ee a en mogel
maakt tussen de besturingseenheid en tot wel
7 paar fotocellen, bedienings-, beveiligings- en
signaleringsapparaten.

nte igent an
e obsta el etectie en a tomatische
og amme ing an e e ingst en A tomatische
diagnose met indicatie via het knipperlicht.

envoudige en nau keurige rege ing van de
eindaan agen ingebouwde absolute eindaanslag,
snelle le ing met n be eging b ontg en el e moto
Prakti c best ingseenhei en b e batte en S
(optioneel) die met een handige insteekconnector
kunnen worden aangesloten.
e ibe e ontg en eling an aan bei e
en an e
zuil en/of aan de buitenkant (met de accessoires KIO en
KA1) geplaatst worden. Eenvoudige installatie, ook op
bestaande zuilen.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

92

TECHNISCHE KENMERKEN

a io gate a

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.
Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

Vervangende
besturingseenheid.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor draaihekken

Stuks/Pallet
16

NKSL400

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

230
1,1
250

Voor schuifhekken

CORE
Nice i

Beschrijving
Onomkeerbaar, 24 Vdc, met ingebouwde besturingseenheid en absolute encoder, integreerbaar in de zuil

0,34
400
35
44*
-20 ÷ +50
131x135x405 h
6,5

Slagboomsystemen

* De beschermingsgraad van de automatisering wordt bepaald door de samenstelling “motor + zuil”.

AFMETINGEN

Stuks/Verp. 1

ROA6
Tandheugel M4
25x20x1000 mm met
sleufgat van nylon,
met metalen inzetstuk.
Voor hekken van
max. 500 kg.

ROA7
Tandheugel M4
22x22x1000 mm
verzinkt.
Stuks/Verp. 10

ROA8
Tandheugel M4
30x8x1000 mm
verzinkt, inclusief
schroeven en
afstandhouders.

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

Stuks/Verp. 10

140 mm

Stuks/Verp. 10

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

Stuks/Verp. 1
Niet com atibel met e it Solem o en S

Zie pag. 229.

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

•

•

WLT

•

ELDC

•

ELAC

•

FT210B

•

F210B

•

FT210

•

F210

•

EPMOR

•

EPMOW

•

EPLB

•

EPMB

•

knipperlicht

EPSB

NICEWAY

•

EPL

ERA FLOR

•

EPM

ERA ONE LR

•

EPS

ERA ONE BD

Code
NKSL400

ERA ONE

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

ERA INTI

Stuks/Verp. 1

OXILR

Stuks/Verp. 1

Indicatieplaatje.

fotocellen

OXIBD

Kit metalen koord 6 m
voor KIO.

zender

OXI

Sleutelschakelaar voor
laagspanningscontacten, met ontgrendelingsmechanisme met
metalen koord.

geïntegreerd*

ontvanger

•

•

Bedieningssystemen en
accessoires

Code
NKSL400

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

93

BiDi

Slight

oor c uif ekken tot
6m

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

kg en v euge engte tot

Motor met ingebouwde besturingseenheid
en absolute encoder.
nnovatief en u traco
act de ign het verticale
ont e
an e moto maa t een ma el e installatie
mogel oo b smalle oo gangen
envoudig an
het l e S s steem at
aansl iting met slechts t ee a en mogel
maakt tussen de besturingseenheid en tot wel
7 paar fotocellen, bedienings-, beveiligings- en
signaleringsapparaten.
ngebou d ed ic t programmeerbaar als knipperlicht
of gebruikerslicht, geeft de beweging van het hek aan
t ens het o enen en sl iten

a ter ave e ectie synchroniseert ook
automatisch 2 motoren, hetgeen de automatisering
van schuifhekken met twee tegenover elkaar liggende
le gels mogel maa t
nte igent an
e obsta el etectie en a tomatische
og amme ing an e e ingst en A tomatische
diagnose met indicatie via het knipperlicht.
ei ig egelba e e snelling en e t aging b het begin
en eind van elke beweging.
ngebou de ab o ute eindaan ag
• een o ige en na
e ige egeling an
e snelle
le ing met n be eging b ontg en el e moto
• er hoeft geen beugel of accessoire op de tandheugel
geïnstalleerd te worden;
• b on e geschi t oo gebie en met eel snee

al

Prakti c best ingseenhei en b e batte en S
(optioneel) die met een handige insteekconnector
kunnen worden aangesloten.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
ebruikersledli t o
ledknipperli t

Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

94

TECHNISCHE KENMERKEN

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

Vervangende
besturingseenheid.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor draaihekken

230
1,1
250

Voor schuifhekken

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

SLH400

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

0,34
400
35
44
-20 ÷ +50
131x135x405 h
6,5

Slagboomsystemen

a io gate a

Stuks/Verp. 1

Stuks/Pallet
16

AFMETINGEN

Stuks/Verp. 1

ROA6
Tandheugel M4
25x20x1000 mm met
sleufgat van nylon,
met metalen inzetstuk.
Voor hekken van
max. 500 kg.

ROA7
Tandheugel M4
22x22x1000 mm
verzinkt.
Stuks/Verp. 10

ROA8
Tandheugel M4
30x8x1000 mm
verzinkt, inclusief
schroeven en
afstandhouders.

405

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

Stuks/Verp. 10
85

Stuks/Verp. 10

135

191 mm

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

Zie pag. 229.

Niet com atibel met e it Solem o en S

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

•

•

WLT

•

ELDC

•

ELAC

•

FT210B

•

F210B

•

FT210

•

F210

•

EPMOR

•

EPMOW

•

EPLB

NICEWAY

•

EPMB

ERA FLOR

•

knipperlicht

EPSB

ERA ONE LR

•

EPL

ERA ONE BD

•

EPM

ERA ONE

•

EPS

ERA INTI

Code
SLH400

OXILR

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

fotocellen

OXIBD

Stuks/Verp. 1

zender

OXI

Indicatieplaatje.

geïntegreerd*

ontvanger

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

CORE
Nice i

Beschrijving
Onomkeerbaar, 24 Vdc, met ingebouwde besturingseenheid en absolute encoder. Ingebouwd ledlicht

•

•

Bedieningssystemen en
accessoires

Code
SLH400

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

95

BiDi

Slight kit BD
oor c uif ekken tot
en v euge engte tot

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

Motor met ingebouwde besturingseenheid
en absolute encoder.
nnovatief en u traco
act de ign het verticale
ont e
an e moto maa t een ma el e installatie
mogel oo b smalle oo gangen

kg

envoudig an
het l e S s steem at
aansl iting met slechts t ee a en mogel
maakt tussen de besturingseenheid en tot wel
7 paar fotocellen, bedienings-, beveiligings- en
signaleringsapparaten.
ngebou d ed ic t programmeerbaar als knipperlicht
of gebruikerslicht, geeft de beweging van het hek aan
t ens het o enen en sl iten

a ter ave e ectie synchroniseert ook
automatisch 2 motoren, hetgeen de automatisering
van schuifhekken met twee tegenover elkaar liggende
le gels mogel maa t
nte igent an
e obsta el etectie en a tomatische
og amme ing an e e ingst en A tomatische
diagnose met indicatie via het knipperlicht.
ei ig egelba e e snelling en e t aging b het begin
en eind van elke beweging.
ngebou de ab o ute eindaan ag
• een o ige en na
e ige egeling an
e snelle
le ing met n be eging b ontg en el e moto
• er hoeft geen beugel of accessoire op de tandheugel
geïnstalleerd te worden;
• b on e geschi t oo gebie en met eel snee

al

Prakti c best ingseenhei en b e batte en S
(optioneel) die met een handige insteekconnector
kunnen worden aangesloten.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

e kit bevat
SLH400
1 onomkeerbare elektromechanische reductiemotor,
met besturingseenheid en inclusief bidirectionele radioinsteekontvanger OXIBD, absolute encoder, ingebouwd ledlicht

96

ON3EBD
2 zenders 433,92 MHz
met 3 kanalen,
bidirectioneel

EPMB
1 paar fotocellen opbouw,
uitgerust voor aansluiting
via Nice BlueBUS.

ELDC
1 ledknipperlicht met
ingebouwde antenne.

1 indicatieplaatje.

TECHNISCHE KENMERKEN

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.
Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

Vervangende
besturingseenheid.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor draaihekken

16

SLH400

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

230
1,1
250

Voor schuifhekken

a io gate a

Stuks/Verp. 1

Stuks/Pallet

0,34
400
35
44
-20 ÷ +50
131x135x405 h
6,5

Slagboomsystemen

CORE
Nice i

Beschrijving
Kit voor de automatisering van schuifhekken tot 400 kg, onomkeerbaar, 24 Vdc, met ingebouwde
besturingseenheid en absolute encoder, geïntegreerd ledlicht, met bidirectionele technologie

AFMETINGEN

Stuks/Verp. 1

ROA6
Tandheugel M4
25x20x1000 mm met
sleufgat van nylon,
met metalen inzetstuk.
Voor hekken van
max. 500 kg.

ROA7
Tandheugel M4
22x22x1000 mm
verzinkt.
Stuks/Verp. 10

ROA8
Tandheugel M4
30x8x1000 mm
verzinkt, inclusief
schroeven en
afstandhouders.

405

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

Stuks/Verp. 10
85

Stuks/Verp. 10

135

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.
Zie pag. 229.

Niet com atibel met e it Solem o en S

191 mm

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

SLH400BDKCE

Bedieningssystemen en
accessoires

Code

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

97

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

Robus 400/600/1000
oor c uif ekken tot
kg (RB400),
600 kg (RB600) en 1000 kg (RB1000)

24V

Uitvoeringen met elektromechanische
eindaanslag (RB400/RB600/RB1000)
en in ctie e ein aanslag R
/
R
envoudig an
het l e S s steem at
aansl iting met slechts t ee a en mogel
maakt tussen de besturingseenheid en tot wel
7 paar fotocellen, bedienings-, beveiligings- en
signaleringsapparaten.
Prakti c best ingseenhei en b e batte en S
(optioneel) die met een handige insteekconnector
kunnen worden aangesloten.

eavanceerd RB400, RB600 en RB1000 beschikken
over een temperatuursensor die de motorkracht aan
e ee somstan ighe en aan ast en tegel e t
e
thermische beveiliging daarop afstemt. Een master/
slave-selectie synchroniseert ook automatisch 2
motoren, hetgeen de automatisering van schuifhekken
met t ee tegeno e el aa liggen e le gels mogel
maakt.
nte igent an
e obsta el etectie en a tomatische
og amme ing an e e ingst en A tomatische
diagnose met indicatie via het knipperlicht. 8
programmeerniveaus.
ei ig egelba e e snelling en e t aging b het begin
en eind van elke beweging.
obuu t ontgrendeling met handgreep van aluminium
oo ma el e o ening
erui oo

lek voor de besturingseen eid die
wordt bes ermd door de verwijderbare
doos en voor de bu erbatterijen

reductiemotor op lagers.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

ntgrendeling met andgreep
van aluminium voor makkelijke
opening

RB400

RB600/RB1000

98

TECHNISCHE KENMERKEN

RB600P
RB1000
RB1000P

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.
Stuks/Verp. 1

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

RBA1
Inductieve eindaanslag.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

ROA6
Tandheugel M4
25x20x1000 mm met
sleufgat van nylon,
met metalen inzetstuk.
Voor hekken van
max. 500 kg.

ROA7
Tandheugel M4
22x22x1000 mm
verzinkt.

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

15
15
15

RB400

RB600/600P

RB1000/1000P

1,1
250

230
2,5
515

2,3
450

0,34
400
35

0,31
600
40

0,28
900
50

44
-20 ÷ +50
330x195x277 h
8

330x210x303 h
11

13

AFMETINGEN
Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

a io gate a

Stuks/Verp. 1

RBA3
Vervangende
besturingseenheid voor
R
R
/
R
/
en
R N
/

15

Stuks/Verp. 10

85

92

277

303

Stuks/Verp. 10

195

330 mm

RB400

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

•
•
•

•
•
•

WLT

•
•
•

ELDC

•
•
•

ELAC

•
•
•

FT210B

•
•
•

F210B

•
•
•

FT210

•
•
•

F210

•
•
•

EPMOR

•
•
•

EPMOW

•
•
•

EPLB

•
•
•

EPMB

•
•
•

knipperlicht

EPSB

•
•
•

EPL

NICEWAY

•
•
•

EPM

ERA FLOR

•
•
•

EPS

ERA ONE LR

Code
RB400
RB600/600P
RB1000/1000P

ERA ONE BD

Niet com atibel met e it Solem o en S

fotocellen

ERA ONE

Stuks/Verp. 10

zender
ERA INTI

ontvanger

Zie pag. 229.

OXILR

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

OXIBD

Stuks/Verp. 1

RB600/RB1000

OXI

Indicatieplaatje.

geïntegreerd*

ROA8
Tandheugel M4
30x8x1000 mm
verzinkt, inclusief
schroeven en
afstandhouders.

210

330 mm

•
•
•

•
•
•

Bedieningssystemen en
accessoires

CORE
Nice i

15

Voor schuifhekken

RB600

Stuks/Pallet

Voor draaihekken

Beschrijving
Onomkeerbaar 24 Vdc, met ingebouwde besturingseenheid, elektromechanische eindaanslag, voor hekken tot
400 kg
Onomkeerbaar 24 Vdc, met ingebouwde besturingseenheid, elektromechanische eindaanslag, voor hekken tot
600 kg
Onomkeerbaar 24 Vdc, met ingebouwde besturingseenheid, inductieve eindaanslag, voor hekken tot 600 kg
Onomkeerbaar 24 Vdc, met ingebouwde besturingseenheid, elektromechanische eindaanslag, voor hekken tot
1000 kg
Onomkeerbaar 24 Vdc, met ingebouwde besturingseenheid, inductieve eindaanslag, voor hekken tot 1000 kg

RB400

Slagboomsystemen

Code

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem
99

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

Robuskit 400 BD
oor c uif ekken tot

envoudig an
het l e S s steem at
aansl iting met slechts t ee a en mogel
maakt tussen de besturingseenheid en tot wel
7 paar fotocellen, bedienings-, beveiligings- en
signaleringsapparaten.
Prakti c best ingseenhei en b e batte en S
(optioneel) die binnenin Robus zitten en met een handige
insteekconnector kunnen worden aangesloten.

kg

eavanceerd RB400 beschikt over een
temperatuursensor die de motorkracht aan de
ee somstan ighe en aan ast en tegel e t
e
thermische beveiliging daarop afstemt. Een master/
slave-selectie synchroniseert ook automatisch 2
motoren, hetgeen de automatisering van schuifhekken
met t ee tegeno e el aa liggen e le gels mogel
maakt.

nte igent an
e obsta el etectie en a tomatische
og amme ing an e e ingst en A tomatische
diagnose met indicatie via het knipperlicht. 8
programmeerniveaus.
ei ig egelba e e snelling en e t aging b het begin
en eind van elke beweging.
obuu t onderstel en ontgrendeling van aluminium met
han g ee oo ma el e o ening
erui oo

reductiemotor op lagers.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

e kit bevat
RB400
1 onomkeerbare elektromechanische reductiemotor, met
ingebouwde besturingseenheid en bidirectionele radioinsteekontvanger OXIBD voor de verbinding via Nice BlueBUS.

100

ON3EBD
2 zenders 433,92 MHz
met 3 kanalen,
bidirectioneel

EPMB
1 paar fotocellen opbouw,
uitgerust voor aansluiting
via Nice BlueBUS.

ELDC
1 ledknipperlicht met
ingebouwde antenne.

1 indicatieplaatje.

TECHNISCHE KENMERKEN
Stuks/Pallet

Voor draaihekken

Beschrijving
Kit voor de automatisering van schuifhekken tot 400 kg. 24 Vdc, ingebouwde besturingseenheid, met bidirectionele technologie

14

Opmerking De inhoud van de verpakking kan variëren: raadpleeg altijd de verkoper.

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

Slimme i inte ace
om met smartphone
hekken en garagedeuren te besturen (*).

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

230
1,1
250

Voor schuifhekken

a io gate a

Stuks/Verp. 1

RBA3
Vervangende
besturingseenheid voor
R
R
/
R
/
en
R N
/

0,34
400
35
44
-20 ÷ +50
330x195x277 h
8

Slagboomsystemen

CORE
Nice i

RB400

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

AFMETINGEN
RBA1
Inductieve eindaanslag.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

ROA6
Tandheugel M4
25x20x1000 mm met
sleufgat van nylon,
met metalen inzetstuk.
Voor hekken van
max. 500 kg.

ROA7
Tandheugel M4
22x22x1000 mm
verzinkt.
Stuks/Verp. 10

277

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

85

Stuks/Verp. 10

330 mm

ROA8
Tandheugel M4
30x8x1000 mm
verzinkt, inclusief
schroeven en
afstandhouders.
Stuks/Verp. 10
Niet com atibel met e it Solem o en S

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.
Zie pag. 229.

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

RB400BDKCE

195

Bedieningssystemen en
accessoires

Code

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

101

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

Robuskit 600 BD
oor c uif ekken tot

envoudig an
het l e S s steem at
aansl iting met slechts t ee a en mogel
maakt tussen de besturingseenheid en tot wel
7 paar fotocellen, bedienings-, beveiligings- en
signaleringsapparaten.
Prakti c best ingseenhei en b e batte en S
(optioneel) die binnenin Robus zitten en met een handige
insteekconnector kunnen worden aangesloten.

kg

eavanceerd RB600 beschikt over een
temperatuursensor die de motorkracht aan de
ee somstan ighe en aan ast en tegel e t
e
thermische beveiliging daarop afstemt. Een master/
slave-selectie synchroniseert ook automatisch 2
motoren, hetgeen de automatisering van schuifhekken
met t ee tegeno e el aa liggen e le gels mogel
maakt.

nte igent an
e obsta el etectie en a tomatische
og amme ing an e e ingst en A tomatische
diagnose met indicatie via het knipperlicht. 8
programmeerniveaus.
ei ig egelba e e snelling en e t aging b het begin
en eind van elke beweging.
obuu t onderstel en ontgrendeling van aluminium met
han g ee oo ma el e o ening
erui oo

reductiemotor op lagers.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

e kit bevat
RB600
1 onomkeerbare elektromechanische reductiemotor, met
ingebouwde besturingseenheid en bidirectionele radioinsteekontvanger OXIBD voor de verbinding via Nice BlueBUS.

102

ON3EBD
2 zenders 433,92 MHz
met 3 kanalen,
bidirectioneel

EPMB
1 paar fotocellen opbouw,
uitgerust voor aansluiting
via Nice BlueBUS.

ELDC
1 ledknipperlicht met
ingebouwde antenne.

1 indicatieplaatje.

TECHNISCHE KENMERKEN
Stuks/Pallet

Voor draaihekken

Beschrijving
Kit voor de automatisering van schuifhekken tot 600 kg. 24 Vdc, ingebouwde besturingseenheid, met bidirectionele technologie

14

Opmerking De inhoud van de verpakking kan variëren: raadpleeg altijd de verkoper.

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.
Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

230
2,5
515

Voor schuifhekken

a io gate a

Stuks/Verp. 1

RBA3
Vervangende
besturingseenheid voor
R
R
/
R
/
en
R N
/

0,31
600
40
44
-20 ÷ +50
330x210x303 h
11

Slagboomsystemen

CORE
Nice i

RB600

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

AFMETINGEN
RBA1
Inductieve eindaanslag.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

ROA7
Tandheugel M4
22x22x1000 mm
verzinkt.
Stuks/Verp. 10

ROA8
Tandheugel M4
30x8x1000 mm
verzinkt, inclusief
schroeven en
afstandhouders.

303

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

92

Stuks/Verp. 10

330 mm

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.
Zie pag. 229.

Niet com atibel met e it Solem o en S

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

RB600BDKCE

210

Bedieningssystemen en
accessoires

Code

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

103

OPERA

Roadkit

oor c uif ekken tot

24V

Prakti c ingebouwde besturingseenheid,
e
e baa mi els han ige instee connecto
geïntegreerde radio-ontvanger die ook compatibel is met
de series Flo en Smilo: er kunnen tot 100 codes worden
opgeslagen!
eavanceerd de vertragingen kunnen direct door de
best ingseenhei behee
o en en het is mogel
e
bewegingssnelheid en -kracht van het hek te regelen.

kg

nte igent an
e obsta el etectie en a tomatische
og amme ing an e e ingst en A tomatische
diagnose met indicatie via het knipperlicht.
Prakti c en betrou baar besturingseenheid en
b e batte en S
o tioneel ie binnenin Roa
zitten en met een handige insteekconnector kunnen
worden aangesloten.

e kit bevat
RD400
1 onomkeerbare elektromechanische reductiemotor, 24 Vdc,
met ingebouwde besturingseenheid en ontvanger, uitgerust
oo e b e batte
S
o tioneel

104

1 zender 433,92 MHz met
2 kanalen.

EPM
1 paar fotocellen opbouw.

1 sleutelschakelaar
opbouw.

ELDC
1 ledknipperlicht met
ingebouwde antenne.

1 indicatieplaatje.

TECHNISCHE KENMERKEN
RDKCE

Beschrijving
Kit voor de automatisering van schuifhekken tot 400 kg en vleugellengte tot 6 m, 24 Vdc, met ingebouwde
besturingseenheid en ontvanger

Voor draaihekken

Code

Opmerking De inhoud van de verpakking kan variëren: raadpleeg altijd de verkoper.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

230
1,1
210

Voor schuifhekken

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

0,25
400
20
44
-20 ÷ +55
330x195x277 h
8

Slagboomsystemen

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

RBA4
Vervangende
besturingseenheid voor
RDKCE.

RD400

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

AFMETINGEN
ROA6
Tandheugel M4
25x20x1000 mm met
sleufgat van nylon,
met metalen inzetstuk.
Voor hekken van
max. 500 kg.

ROA7
Tandheugel M4
22x22x1000 mm
verzinkt.
Stuks/Verp. 10

ROA8
Tandheugel M4
30x8x1000 mm
verzinkt, inclusief
schroeven en
afstandhouders.

277

CM-B
Slot met twee metalen
ontgrendelingssleutels.

Stuks/Verp. 10
85

Stuks/Verp. 10

195

Niet com atibel met e it Solem o en S

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Bedieningssystemen en
accessoires

330 mm

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

GANGBARE ACCESSOIRES

105

OPERA

230V

Prakti c en vei ig ingebouwde besturingseenheid en
radio-ontvanger. Ook compatibel met de series Flo en
Smilo.
obuu t onderstel en ontgrendeling van aluminium met
han g ee oo ma el e o ening

oor c uif ekken tot

erui oo

kg

reductiemotor op lagers.

e kit bevat
ROX600
1 reductiemotor met elektromechanische eindaanslag, voor
hekken tot 600 kg, met ingebouwde besturingseenheid en
ontvanger.

106

1 zender 433,92 MHz met
2 kanalen.

EPM
1 paar fotocellen opbouw.

1 sleutelschakelaar
opbouw.

ELAC
1 ledknipperlicht met
ingebouwde antenne.

1 indicatieplaatje.

TECHNISCHE KENMERKEN
ROX600KCE

Beschrijving
Kit voor de automatisering van schuifhekken tot 600 kg. 230 Vac, ingebouwde besturingseenheid, geïntegreerde
radio-ontvanger

Stuks/Pallet

Voor draaihekken

Code

14

Opmerking De inhoud van de verpakking kan variëren: raadpleeg altijd de verkoper.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 10

230
1,4
300

Voor schuifhekken

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

ROA6
Tandheugel M4
25x20x1000 mm met
sleufgat van nylon,
met metalen inzetstuk.
Voor hekken van
max. 500 kg.

0,18
600
20
44
-20 ÷ +50
330x210x303 h
11

Slagboomsystemen

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

ROA40
Vervangende
besturingseenheid voor
ROX600.

ROX600

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

AFMETINGEN

Stuks/Verp. 10

ROA8
Tandheugel M4
30x8x1000 mm
verzinkt, inclusief
schroeven en
afstandhouders.

303

ROA7
Tandheugel M4
22x22x1000 mm
verzinkt.

92

Stuks/Verp. 10

210

Niet com atibel met e it Solem o en S

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Bedieningssystemen en
accessoires

330 mm

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

GANGBARE ACCESSOIRES

107

BiDi

Run 1500

oor c uif ekken tot

Yubii

kg

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

Uitvoeringen met elektromechanische
eindaanslag (RUN1500) en inductieve
ein aanslag R N
envoudig an
het l e S s steem at
aansl iting met slechts t ee a en mogel
maakt tussen de besturingseenheid en tot wel
7 paar fotocellen, bedienings-, beveiligings- en
signaleringsapparaten.
Prakti c best ingseenhei en b e batte en S
(optioneel) die binnenin Run zitten en met een handige
insteekconnector kunnen worden aangesloten.

eavanceerd de temperatuursensor past de
motorkracht aan de weersomstandigheden aan en
stemt tegel e t
e the mische be eiliging aa o a
een master/slave-selectie synchroniseert automatisch 2
motoren, hetgeen de automatisering van schuifhekken
met t ee tegeno e el aa liggen e le gels mogel
maakt.
nte igent an
e obsta el etectie en a tomatische
og amme ing an e e ingst en A tomatische
diagnose met indicatie via het knipperlicht. 8
programmeerniveaus.
ei ig egelba e e snelling en e t aging b het begin
en eind van elke beweging.
obuu t ontgrendeling met handgreep van aluminium
oo ma el e o ening
erui oo

reductiemotor op lagers.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.
lek voor besturingseen eid die wordt
bes ermd door de verwijderbare doos

nderstel en ontgrendeling
van gegoten aluminium met
epo lak

108

TECHNISCHE KENMERKEN

a io gate a

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.
Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

RBA3
Vervangende
besturingseenheid voor
R
R
/
R
/
en
R N
/

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor draaihekken

12
12

RUN1500/1500P

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

230
2
400

Voor schuifhekken

CORE
Nice i

Stuks/Pallet

0,25
1000
60
44
-20 ÷ +50
400x255x390 h
19

Slagboomsystemen

RUN1500P

Beschrijving
Onomkeerbaar 24 Vdc, met ingebouwde besturingseenheid, elektromechanische eindaanslag, voor hekken tot
1500 kg
Onomkeerbaar 24 Vdc, met ingebouwde besturingseenheid, inductieve eindaanslag, voor hekken tot 1500 kg

AFMETINGEN
RBA1
Inductieve eindaanslag.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

ROA7
Tandheugel M4
22x22x1000 mm
verzinkt.
Stuks/Verp. 10

ROA8
Tandheugel M4
30x8x1000 mm
verzinkt, inclusief
schroeven en
afstandhouders.

387

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

108

Stuks/Verp. 10

400 mm

252

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

Stuks/Verp. 10

Stuks/Verp. 1

Zie pag. 229.

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

•

•

WLT

•

ELDC

•

ELAC

•

FT210B

•

F210B

•

FT210

•

F210

•

EPMOR

•

EPMOW

•

EPLB

•

EPMB

NICEWAY

•

knipperlicht

EPSB

ERA FLOR

•

EPL

ERA ONE LR

•

EPM

ERA ONE BD

•

EPS

ERA ONE

Code
RUN1500/1500P

ERA INTI

Stuks/Verp. 1

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

OXILR

Indicatieplaatje.

fotocellen

OXIBD

RUA12
Kroon met 12 tanden,
module 6, te combineren
met tandheugel ROA81.
Run is voorzien van
een kroon module 4
voor het gebruik van
standaardtandheugels
ROA7 en ROA8.

zender

OXI

ROA81
Tandheugel M6
30x30x1000 mm
verzinkt, te solderen,
te combineren met de
kroon RUA12.

geïntegreerd*

ontvanger

•

•

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

RUN1500

Bedieningssystemen en
accessoires

Code

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

Niet com atibel met e it Solem o en S
109

BiDi

Yubii

Run 1800/2500

OPERA

BLUEBUS

oor de auto ati ering van c uif ekken tot
1800 kg (RUN1800) en 2500 kg (RUN2500)

230V

e c ikt voor toe a ing in e tre e
o tandig eden in in ta atie voor
inten ief gebruik
Zelfventilerende motor met inductieve
ein aanslag R N
/R N
en met elektromechanische eindaanslag
(RUN1800/RUN2500/RUN2500I).
envoudig te in ta eren het BlueBUS-systeem
maa t aansl iting met slechts t ee a en mogel
tussen de besturingseenheid en tot wel 15 bedienings-,
beveiligings- en signaleringsapparaten.
ei ig e instellingen oo e e snelling b het begin
van de beweging) en de vertraging (aan het eind van de
be eging n na
e ig en bet o baa

eavanceerde te
eratuur en or Run kan
n acht aan e schillen e omge ings en
ee somstan ighe en aan assen en tegel e t
e
thermische beveiliging en de sterkte van de zelfventilatie
op de gemeten temperatuur afstemmen.
a ter ave e ectie synchroniseert ook
automatisch 2 motoren, hetgeen de automatisering
van schuifhekken met twee tegenover elkaar liggende
le gels mogel maa t
Prakti c en functionee de besturingseenheid
en e in e te b e it oe ing R N
I ie ich
binnenin Run bevinden, kunnen met een handige
insteekconnector worden aangesloten.
erui oo
itvoering

reductiemotor op lagers.
et ingebou de inverter

Perfecte be eging met de inverter kan de
driefasenmotor met eenfasestroom 230 Vac gevoed en
aange e en o en aa b e e entie e snelhei
van de automatisering aanpast van minimaal 8,2 m/min
tot ma imaal
m/min
ens e e t agings ase
van de automatisering verhoogt de inverter, die met de
besturingseenheid communiceert, het koppel, waardoor
de prestaties worden verbeterd en het gevaar dat de
a tomatise ing b obsta els blo ee t o t e lein

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

lek voor besturingseen eid die wordt
bes ermd door de verwijderbare doos

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

nderstel en ontgrendeling
van gegoten aluminium met
epo lak

110

TECHNISCHE KENMERKEN

RUN2500P
RUN2500I

a io gate a

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen.

RUA1
Vervangende
besturingseenheid voor
R N
/
en
R N
/

RUA2
Vervangende
besturingseenheid voor
RUN2500I.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

RUA3
Vervangende inverter
voor RUN2500I.
Stuks/Verp. 1

ROA7
Tandheugel M4
22x22x1000 mm
verzinkt.

ROA81
Tandheugel M6
30x30x1000 mm
verzinkt, te solderen,
te combineren met de
kroon RUA12.

Stuks/Verp. 10

Stuks/Verp. 10

12
12
12
12

RUN2500/2500P

RUN2500I

3,8
870

230/50-60
3,7
650

230/50*
3
700
0,17
1110

0,26
1660
56

1390
42
44
-20 ÷ +50
400x255x390 h
24,5

25

* 60 Hz-uitvoering verkrijgbaar op aanvraag.

AFMETINGEN

108

387

Stuks/Verp. 10

ROA8
Tandheugel M4
30x8x1000 mm
verzinkt, inclusief
schroeven en
afstandhouders.

RUN1800/1800P

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac/Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

12

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

CORE
Nice i

Voor draaihekken

RUN2500

Stuks/Pallet

Voor schuifhekken

RUN1800P

Beschrijving
Onomkeerbaar 230 Vac, met ingebouwde besturingseenheid, elektromechanische eindaanslag, voor hekken tot
1800 kg
Onomkeerbaar 230 Vac, met ingebouwde besturingseenheid, inductieve eindaanslag, voor hekken tot 1800 kg
Onomkeerbaar 230 Vac, met ingebouwde besturingseenheid, elektromechanische eindaanslag, voor hekken tot
2500 kg
Onomkeerbaar 230 Vac, met ingebouwde besturingseenheid, inductieve eindaanslag, voor hekken tot 2500 kg
Onomkeerbaar 230 Vac, met ingebouwde besturingseenheid en inverter, elektromechanische eindaanslag, voor
hekken tot 2500 kg

Slagboomsystemen

RUN1800

400 mm

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

•
•
•

•
•
•

WLT

•
•
•

ELDC

•
•
•

ELAC

•
•
•

FT210B

•
•
•

F210B

•
•
•

FT210

•
•
•

F210

•
•
•

EPMOR

•
•
•

EPMOW

•
•
•

EPLB

•
•
•

EPMB

NICEWAY

•
•
•

knipperlicht

EPSB

ERA FLOR

•
•
•

EPL

ERA ONE LR

•
•
•

EPM

ERA ONE BD

•
•
•

EPS

ERA ONE

fotocellen

ERA INTI

Code
RUN1800/1800P
RUN2500/2500P
RUN2500I

zender

OXILR

ontvanger

OXIBD

Stuks/Verp. 1

OXI

Stuks/Verp. 1

Indicatieplaatje.

geïntegreerd*

RUA12
Kroon met 12
tanden, module 6,
te combineren met
tandheugel ROA81.
Run is voorzien van
een kroon module 4
voor het gebruik van
standaardtandheugels
ROA7 en ROA8.

252

•
•
•

•
•
•

Bedieningssystemen en
accessoires

Code

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

111

BiDi

ub

Yubii

OPERA

400V

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
TUB4000

oor c uif ekken tot

kg

el ventilerende motor
om de bedrij s
lus te ver ogen

Beschrijving
Onomkeerbaar, elektromechanische eindaanslag 400 Vac, met ingebouwde besturingseenheid D-PRO 500
TUB4000

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50 Hz)*
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)**
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

400
1,6
580
0,16
7740
42
54
-20 ÷ +55
480x240x580 h
60

* Kan ook bij 60 Hz worden gebruikt, waardoor de prestaties zullen veranderen.
** Met vleugels van 5 m lang.

GANGBARE ACCESSOIRES

580

AFMETINGEN

rac tig ideaal voor de automatisering van grote
industriële hekken.
unctiona iteit en vei ig eid programmeerbaar,
voorzien van elektromechanische rem om de
traagheid van het hek weg te nemen. Zelfventilerende
moto om e be
sc cl s te e hogen
a i a e even duur en gerui oo
en bronzen tandwielen.

eid metalen

eavanceerd Tub komt aan alle
best ingsbehoe ten tegemoet an
e
mogel hei om e e schillen e ncties o
eenvoudige en precieze manier te beheren met de
programmeereenheid O-View.
Prakti c
an
ma el en eilig
112

e hen el is ontg en eling

De bidirectionele producten
van Nice geven de status van de
automatiseringen en de ontvangst van
de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van
Nice dat alle automatiseringen in en om
het huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op
pag. 170.

156.5

deaa voor indu triee gebruik
Onomkeerbare elektromechanische
reductiemotor, 400 Vac, met
ingebouwde besturingseenheid
R

CORE
Nice i a io
gateway.

480 mm

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid O-View.
Stuks/Verp. 1

240

GANGBARE ACCESSOIRES

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen.
Stuks/Verp. 1

DPRO500
Vervangende
besturingseenheid.
Stuks/Verp. 1

NDA040
Voor optionele
uitgangen met
otentiaal
contact.
Stuks/Verp. 1

ROA81
Tandheugel M6
30x30x1000 mm
verzinkt, te solderen,
te combineren met
de kroon RUA12.
Stuks/Verp. 10

Indicatieplaatje.
Stuks/Verp. 1

et

otoren

et tand ie

Voor draaihekken

oor c uif ekken of

Voor schuifhekken

and euge

Tandheugels van kun t tof voor hekken tot 500 kg (ROA6).

Stuks/Verp. 10

ROA7
Tandheugel M4 22x22x1000
mm verzinkt.
Stuks/Verp. 10

ROA8
Tandheugel M4 30x8x1000
mm verzinkt, inclusief
schroeven en afstandhouders.
Stuks/Verp. 10

ROA81
Tandheugel M6
30x30x1000 mm verzinkt, te
solderen, te combineren met
de kroon RUA12.
Stuks/Verp. 10

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

ROA6
Tandheugel M4
25x20x1000 mm met sleufgat
van nylon, met metalen
inzetstuk. Voor hekken van
max. 500 kg.

Bedieningssystemen en
accessoires

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Slagboomsystemen

Verzinkte tandheugels, ideaal voor elk type schuifhek: ROA7,
direct aan het hek te solderen, ROA8, praktisch en snel te
installeren an
e a stan ho e s

113

Slagboomsystemen

NiceBar System
118. S-Bar
120. M-Bar
124. L-Bar

Wide System
130.

115

S/M/L Bar
Slagboomsystemen
voor e ke grootte
Pre tatie betrou baar eid en
duur aa eid
e troo
nd en e egant de ign
orgvu dig geko en ateria en
eer ge ak en a t d vei ig

elakt aluminium voor
boomsteun en a dekking
met optioneel knipperli t

e ntegreerde o o ingen voor a e be oeften
Slagboomsystemen voor de toegangscontrole
b a ee laatsen o el o
i te ein als b
appartementengebouwen, ook met druk verkeer.
ode en in uitvoeringen tot e
odu aire
bo en van tot
a el
e oe en geo timalisee maga nbehee

ntgrendeling met sleutel

talen be ui ing gelakt
en met bes ermende
ata orese o met
be ui ing van rvs
abotagebeveiligings un tie
uitgerust voor de
inbouwmontage van
oto ellen

116

oire

omen en accessoi es itten niet b
de reductiemotor inbegrepen

4m

3m

5m

5m

3m

3m

M3BAR
et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten

M5BAR
et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten, rek (1 st.),
mobiele steun

et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten, mobiele
steun

M7BAR
et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber, signaleringslichten, rek (2 st.),
mobiele steun

et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten, rek (2 st.),
mobiele steun

3m

4m

et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten, mobiele
steun

Slagboomsystemen

4m

Voor schuifhekken

S4BAR
et ecia e boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten

Voor draaihekken

a en te ing bo en en acce

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

eu e u

4m

4m

4m

L9BAR
et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten, rek (3 st.),
mobiele steun

et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten, rek (3 st.),
mobiele steun

4m

5m

et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

3m

Bedieningssystemen en
accessoires

* Gebruik de koppeling XBA9 om de bomen te assembleren

* Gebruik de koppeling XBA9 om de bomen te assembleren
117

BiDi

S-Bar

Yubii

SOLEMYO

ektro ec ani c
agboo
tee
toegang contro e voor voertuigen

OPERA

BLUEBUS

voor

24V

oor bo en van
24 Vdc-reductiemotor met ingebouwde
besturingseenheid.
rac t en betrou baar eid robuuste stalen
constructie, nieuwe, extra sterke balansveren met
garantie voor tot wel 500.000 cycli en ovale buis met
hoge weerstand tegen windstoten.
Optioneel knipperlicht dat in de kap geïntegreerd kan
worden.
eer ge ak t den rogra
ering en onder oud
de aparte compartimenten voor elektronica en
mechanica beschermen de interne onderdelen tegen
mogel e isico s
Snel en ma el toegang tot e best ingseenhei ie ich
in het bovenste gedeelte van de slagboomkast bevindt.
De fotocellen, die van buitenaf volledig onzichtbaar
n o en een o ig in e aa oo bestem e
uitsparingen in de kast bevestigd.

eer betrou baar eid en vei ig eid
obstakeldetectie en monitoring van de stroomopname
an e moto t ens e be eging an e
automatisering.
A tomatische sto ing etectie t ens e e ing en
b beho en e in icatie an het t e sto ing oo mi el
van knipperende lampjes.
Uitgerust voor de aansluiting van moderne optische en
esistie e eilighei sl sten met ee stan
hm
nergiebe aring als het systeem niet gebruikt wordt,
gaat het in stand-by voor een lager verbruik.
een uitva
e ing b st oom it al met e o tionele
batte en ie ich on e e best ingseenhei be in en
de ing e ontgrende ing et driekant eute van
ice installatie aan bei e
en mogel

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

AFMETINGEN

1.180 mm

4m

180

118

330

3. MAAK HET SYSTEEM
AF MET OPTIONELE ACCESSOIRES

TECHNISCHE KENMERKEN

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

XBA4
Signaleringslichten met
insteekbevestiging aan
de boven- of onderkant
van de boom.

WA11
Regelbare steun voor
bomen.
Stuks/Verp. 1

Lengte 4 m.
Stuks/Verp. 1

Voor zonne-energie voor hekken, garagedeuren en slagbomen. Zie pag. 229.
Niet com atibel met e it Solem o en S

•
•

•
•

•
•

•
•

Voor schuifhekken
WLT

•
•

ELDC

•
•

ELAC

•
•

FT210B

•
•

F210B

•
•

FT210

•
•

F210

•
•

EPMOR

•
•

EPMOW

•
•

EPLB

•
•

EPMB

•
•

knipperlicht

EPSB

•
•

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

XBA7
Knipperlicht dat in de
kap geïntegreerd kan
worden.

fotocellen

EPL

zender

EPM

ontvanger

Code
S4BAR
S4BARI

SIA1
Verankeringsplaat met
ankers.

Slagboomsystemen

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

Stuks/Verp. 24

EPS

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 9

WA10
Rode zelfklevende
e ecte en e st o en

NICEWAY

Stuks/Verp. 1

XBA13
Stootrubber van 1 m.

ERA FLOR

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

44
-20 ÷ +50
330x180x1180 h
46

ERA ONE LR

XBA20
Vervangende
besturingseenheid voor
S4BAR.

<4
100
100

ERA ONE BD

Stuks/Verp. 1

S4BARI
230
24
1
300

ERA ONE

Stuks/Verp. 1

S4BAR

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (S)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)*
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

ERA INTI

XBA19
Slagboom van wit
gelakt aluminium
45x58x4270 mm.

OXILR

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

OXIBD

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

OXI

a io gate a

geïntegreerd*

CORE
Nice i

Voor bomen van 4 m, onomkeerbaar 230 Vac, 24 Vdc-motor inclusief verankeringsplaat:
Code
Beschrijving
S4BAR
Met stalen behuizing, gelakt en met beschermende cataforese
S4BARI
Met rvs behuizing

•
•

•
•

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

2.SELECTEER DE BOOM

Bedieningssystemen en
accessoires

1. KIES DE REDUCTIEMOTOR

Voor draaihekken

CREËER EEN COMPLEET SLAGBOOMSYSTEEM:

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

119

BiDi

M-Bar

Yubii

SOLEMYO

ektro ec ani c
agboo
tee
toegang contro e voor voertuigen

OPERA

BLUEBUS

24V

oor bo en van tot
24 Vdc-reductiemotor met ingebouwde
besturingseenheid.
envoudige rogra
ering besturingseenheid met
display en joystick voor nog snellere instelling van de
werkingsparameters.

voor

De besturingseenheid is voorzien van een uitgang voor
de voeding van 24 Vdc-apparatuur en twee ingangen
voor het beheer van de lusdetectors middels de
accessoi es L
en L
odu air praktische samenstelling van de bomen met
behulp van de aluminium koppeling.
ogel hei om e be eging an t ee tegeno e el aa
staan e a tomatise ingen o slimme
e te best en
an
e
a ter ave functie.
rac t en betrou baar eid robuuste stalen
constructie, nieuwe, extra sterke balansveren met
garantie voor tot wel 2.000.000 cycli en ovale buis met
hoge weerstand tegen windstoten.
Optioneel knipperlicht of doorgangslicht, dat in de kap
geïntegreerd kan worden.
Bewegingscontrole met encoder en elektromechanische
eindaanslagen.
eer ge ak t den rogra
ering en onder oud
de aparte compartimenten voor elektronica en
mechanica beschermen de interne onderdelen tegen
mogel e isico s

Snel en ma el toegang tot e best ingseenhei
die zich in het bovenste gedeelte van de slagboomkast
bevindt.
De fotocellen, die van buitenaf volledig onzichtbaar
n o en een o ig in e aa oo bestem e
uitsparingen in de kast bevestigd.
eer betrou baar eid en vei ig eid
obstakeldetectie en monitoring van de stroomopname
an e moto t ens e be eging an e
automatisering.
A tomatische sto ing etectie t ens e e ing en
b beho en e in icatie an het t e sto ing oo mi el
van knipperende lampjes.
Uitgerust voor de aansluiting van moderne optische en
esistie e eilighei sl sten met ee stan
hm
nergiebe aring als het systeem niet gebruikt wordt,
gaat het in stand-by voor een lager verbruik.
een uitva
e ing b st oom it al met e o tionele
batte en S
in e moto
de ing e ontgrende ing et
installatie aan bei e
en mogel

eta en

eute

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

M7BAR
et boom van 5 m
et boom tot 6 m (3+3 m)*
et boom tot 7 m (3+4 m)*

AFMETINGEN

max 7 m

1.215 mm

M3BAR
et boom van 3 m

M5BAR
et boom van 4 m
o 5m

* ebruik de koppeling

om de bomen te assembleren.
299

120

400

3. MAAK HET SYSTEEM
AF MET OPTIONELE ACCESSOIRES

2.SELECTEER DE BOOM

TECHNISCHE KENMERKEN

3÷6
200
450

6 ÷ 10
300
200

54
-20 ÷ +55
400x299x1215 h
80

85

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

WLT

•
•
•

ELDC

•
•
•

ELAC

•
•
•

FT210B

•
•
•

F210B

•
•
•

FT210

•
•
•

F210

•
•
•

EPMOR

•
•
•

EPMOW

•
•
•

EPLB

•
•
•

knipperlicht

EPMB

fotocellen

EPSB

Code
M3BAR / M3BARI
M5BAR / M5BARI
M7BAR / M7BARI

zender

EPL

ontvanger

EPM

Niet com atibel met e it Solem o en S

M7BARI

1,5 ÷ 4
100
600

EPS

Zie pag. 229.

M7BAR

1,1
110

NICEWAY

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

M5BARI

1,3
150

ERA FLOR

Stuks/Verp. 1

M5BAR
230
24
1,1
110

ERA ONE LR

Stuks/Verp. 1

M3BARI

ERA ONE BD

c

LP22
Lusdetector 2 kanalen.

M3BAR

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Min.÷max. snelheid (S)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

ERA ONE

Stuks/Verp. 1

LP21
Lusdetector 1 kanaal.

Voor bomen van 5, 6 of 7 m, onomkeerbaar 230 Vac, 24 Vdc-motor inclusief verankeringsplaat:
Code
Beschrijving
M7BAR
Met stalen behuizing, gelakt en met beschermende cataforese
M7BARI
Met rvs behuizing

ERA INTI

PS224
e batte

Voor schuifhekken

Stuks/Verp. 1

Slagboomsystemen

Stuks/Verp. 1

Voor bomen van 4 of 5 m, onomkeerbaar 230 Vac, 24 Vdc-motor inclusief verankeringsplaat:
Code
Beschrijving
M5BAR
Met stalen behuizing, gelakt en met beschermende cataforese. Voor intensief gebruik
M5BARI
Met rvs behuizing

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

BCU1
Vervangende
besturingseenheid.

OXILR

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

OXIBD

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

OXI

a io gate a

geïntegreerd*

CORE
Nice i

Voor bomen van 3 m, onomkeerbaar 230 Vac, 24 Vdc-motor inclusief verankeringsplaat:
Code
Beschrijving
M3BAR
Met stalen behuizing, gelakt en met beschermende cataforese. Voor intensief gebruik
M3BARI
Met rvs behuizing

•
•
•

•
•
•

Bedieningssystemen en
accessoires

1. KIES DE REDUCTIEMOTOR

Voor draaihekken

CREËER EEN COMPLEET SLAGBOOMSYSTEEM:

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

121

Accessoires M-Bar
GANGBARE ACCESSOIRES

XBA13
Stootrubber van 1 m.
Stuks/Verp. 9

WA10
Rode zelfklevende
e ecte en e st o en
Stuks/Verp. 24

XBA7
Knipperlicht dat in de
kap geïntegreerd kan
worden.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

BOMEN VOOR M3BAR

ACCESSOIRES VOOR M3BAR

XBA15
Slagboom van wit
gelakt aluminium
69x92x3150 mm.

XBA4
Signaleringslichten met
insteekbevestiging aan
de boven- of onderkant
van de boom.
Lengte 4 m.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

122

XBA8
Doorgangslicht dat in
de kap geïntegreerd kan
worden.

XBA10
Draaibare koppeling
voor bomen tot 4 m.
Stuks/Verp. 1

XBA11
Scharnier voor bomen
(van 1950 mm tot 2400
mm).
Stuks/Verp. 1

XBA16
Verankeringsplaat met
ankers.

WA11
Regelbare steun voor
bomen.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor draaihekken

ACCESSOIRES VOOR M5BAR
Voor schuifhekken

BOMEN VOOR M5BAR

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

BOMEN VOOR M7BAR

XBA10
Draaibare koppeling
voor bomen tot 4 m.
Stuks/Verp. 1

XBA11
Scharnier voor bomen
(van 1950 mm tot 2400
mm).
Stuks/Verp. 1

WA12
Mobiele steun voor
bomen - nieuwe,
volledig verstevigde
uitvoering.

WA13
Aluminium rek van 2 m.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

ACCESSOIRES VOOR M7BAR

XBA15
Slagboom van wit
gelakt aluminium
69x92x3150 mm.

XBA14
Slagboom van wit
gelakt aluminium
69x92x4150 mm.

XBA5
Slagboom van wit
gelakt aluminium
69x92x5150 mm.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

XBA9
Koppeling voor
uitbreiding.
Stuks/Verp. 1

Slagboomsystemen

Stuks/Verp. 1

XBA6
Signaleringslichten met
insteekbevestiging aan
de boven- of onderkant
van de boom.
Lengte 6 m.

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Stuks/Verp. 1

XBA4
Signaleringslichten met
insteekbevestiging aan
de boven- of onderkant
van de boom.
Lengte 4 m.

XBA6
Signaleringslichten met
insteekbevestiging aan
de boven- of onderkant
van de boom.
Lengte 6 m.

XBA18
Signaleringslichten met
insteekbevestiging aan
de boven- of onderkant
van de boom.
Lengte 8 m.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

WA12
Mobiele steun voor
bomen - nieuwe,
volledig verstevigde
uitvoering.
Stuks/Verp. 1

WA13
Aluminium rek van 2 m.
Stuks/Verp. 1

Bedieningssystemen en
accessoires

XBA5
Slagboom van wit
gelakt aluminium
69x92x5150 mm.

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

XBA14
Slagboom van wit
gelakt aluminium
69x92x4150 mm.
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BiDi

L-Bar

Yubii

SOLEMYO

ektro ec ani c
agboo
tee
toegang contro e voor voertuigen

OPERA

BLUEBUS

voor

24V

rac tig en ne voor bo en van
tot
24 Vdc-reductiemotor met ingebouwde
besturingseenheid.

Snel en ma el toegang tot e best ingseenhei
die zich in het bovenste gedeelte van de slagboomkast
bevindt.

envoudige rogra
ering besturingseenheid met
display en joystick voor nog snellere instelling van de
werkingsparameters.

eer betrou baar eid en vei ig eid
obstakeldetectie en monitoring van de stroomopname
an e moto t ens e be eging an e
automatisering.

De besturingseenheid is voorzien van een uitgang voor
de voeding van 24 Vdc-apparatuur en twee ingangen
voor het beheer van de lusdetectors middels de
accessoi es L
en L

De fotocellen, die van buitenaf volledig onzichtbaar
n o en een o ig in e aa oo bestem e
uitsparingen in de kast bevestigd.

A tomatische sto ing etectie t ens e e ing en
b beho en e in icatie an het t e sto ing oo mi el
van knipperende lampjes.

odu air praktische samenstelling van de bomen met
behulp van de aluminium koppeling.

Uitgerust voor de aansluiting van moderne optische en
esistie e eilighei sl sten met ee stan
hm

ogel hei om e be eging an t ee tegeno e el aa
staan e a tomatise ingen o slimme
e te best en
an
e
a ter ave functie.

nergiebe aring als het systeem niet gebruikt wordt,
gaat het in stand-by voor een lager verbruik.

rac t en betrou baar eid robuuste stalen
constructie, nieuwe, extra sterke balansveren met
garantie voor tot wel 2.000.000 cycli en ovale buis met
hoge weerstand tegen windstoten.
Optioneel knipperlicht of doorgangslicht, dat in de kap
geïntegreerd kan worden.
Bewegingscontrole met encoder en elektromechanische
eindaanslagen.
eer ge ak t den rogra
ering en onder oud
de aparte compartimenten voor elektronica en
mechanica beschermen de interne onderdelen tegen
mogel e isico s

een uitva
e ing b st oom it al met e o tionele
batte en S
in e moto
de ing e ontgrende ing et
installatie aan bei e
en mogel

eta en

eute

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

AFMETINGEN

1.215 mm

max 9 m

299
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500

1. KIES DE REDUCTIEMOTOR

3. MAAK HET SYSTEEM
AF MET OPTIONELE ACCESSOIRES

2.SELECTEER DE BOOM

TECHNISCHE KENMERKEN

Voor schuifhekken
Slagboomsystemen

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES
ERA ONE LR

ERA FLOR

NICEWAY

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

WLT

ERA ONE BD

•

ELDC

ERA ONE

•

ELAC

ERA INTI

•

knipperlicht

FT210B

OXILR

fotocellen

OXIBD

zender

OXI

Code
L9BAR / L9BARI

geïntegreerd*

ontvanger

F210B

Stuks/Verp. 1

54
-20 ÷ +55
500x299x1215 h
98

FT210

Stuks/Verp. 1

8 ÷ 12
400
150

F210

LP22
Lusdetector 2 kanalen.

230
24
1,3
160

EPMOR

Stuks/Verp. 1

LP21
Lusdetector 1 kanaal.

L9BARI

EPMOW

c

L9BAR

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Min.÷max. snelheid (S)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

EPLB

PS224
e batte

Stuks/Verp. 1

EPMB

Stuks/Verp. 1

BCU1
Vervangende
besturingseenheid.

EPSB

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

EPL

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

EPM

a io gate a

EPS

CORE
Nice i

Voor bomen van 9 m, onomkeerbaar 230 Vac, 24 Vdc-motor inclusief verankeringsplaat:
Code
Beschrijving
L9BAR
Met stalen behuizing, gelakt en met beschermende cataforese
L9BARI
Met rvs behuizing

Voor draaihekken

CREËER EEN COMPLEET SLAGBOOMSYSTEEM:

•

•

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

GANGBARE ACCESSOIRES

Zie pag. 229.

Niet com atibel met e it Solem o en S

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

Bedieningssystemen en
accessoires

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem
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Accessoires L-Bar
BOMEN

XBA15
Slagboom van wit
gelakt aluminium
69x92x3150 mm.

XBA14
Slagboom van wit
gelakt aluminium
69x92x4150 mm.

XBA5
Slagboom van wit
gelakt aluminium
69x92x5150 mm.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

XBA9
Koppeling voor
uitbreiding.
Stuks/Verp. 1

XBA18
Signaleringslichten met
insteekbevestiging aan
de boven- of onderkant
van de boom.
Lengte 8 m.

XBA8
Doorgangslicht dat in
de kap geïntegreerd kan
worden.

XBA7
Knipperlicht dat in de
kap geïntegreerd kan
worden.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

XBA13
Stootrubber van 1 m.
Stuks/Verp. 9

WA10
Rode zelfklevende
e ecte en e st o en
Stuks/Verp. 24

WA13
Aluminium rek van 2 m.
Stuks/Verp. 1

XBA17
Verankeringsplaat met
ankers.
Stuks/Verp. 1

WA12
Mobiele steun voor
bomen - nieuwe,
volledig verstevigde
uitvoering.
Stuks/Verp. 1

126

WA11
Regelbare steun voor
bomen.
Stuks/Verp. 1

127

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Bedieningssystemen en
accessoires

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Slagboomsystemen

Voor schuifhekken

Voor draaihekken

ice ide tevig
en strak design

Verwijderbare a dekking
voor makkelijke toegang
tot de interne delen

vale boom met oge
weerstand tegen
windstoten

Grote deur aan de voorkant voor snelle
en ma el e toegang e boom an
zowel rechts als links gemonteerd worden.
Verstevigde motorsteun, eenvoudig te
e
e en

VANDALISMEBESCHERMING
In de kast geïntegreerde fotocellen,
minimale visuele impact en maximale
veiligheid.

De ingebouwde besturingseenheid kan
e
e
o en om e be abeling
en het on e ho te e gema el en
een it al an
e b e batte
ie
in de besturingseenheid kan worden
geïntegreerd.

ntgrendeling bes ermd tegen
e terne invloeden

e ui ing a gewerkt met
ata orese en gelakt o rvs

P
Eenvoudige ontgrendeling van het
slagbooms steem an
een han ige
driekantsleutel.

128

WIDES
et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten, draaibare
koppeling, rek (1 st.)

3m

et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten, draaibare
koppeling

Slagboomsystemen

4m

omen en accessoi es itten niet b
de reductiemotor inbegrepen

280 mm

320 mm

WIDEL
et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten, rek (2 st.),
mobiele steun

5m

3m

3m

3m

et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten, rek (2 st.),
mobiele steun

4m

* Gebruik de koppeling XBA9 om de bomen te assembleren

et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten

Bedieningssystemen en
accessoires

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

WIDEM
et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten, draaibare
koppeling, scharnier, rek (2
st.), mobiele steun

4m

420 mm

Voor draaihekken

oire

Voor schuifhekken

a en te ing bo en en acce

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

eu e u
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BiDi

Wide System

ektro ec ani c
agboo
tee
toegang contro e voor voertuigen

Yubii

24V

24 Vdc-reductiemotor, met geïntegreerde
besturingseenheid, regelbare snelheid en
functie tegen beknelling.
ee ka tuitvoeringen van verzinkt en gelakt staal,
of rvs (AISI 304) in drie aten voor bo en van tot
7 meter.

voor

eer ge ak b de rogra
ering en et
onder oud één ingebouwde besturingseenheid voor
alle uitvoeringen, die zich in het onderste gedeelte van
de kast bevindt.
ote e
toegang.

aan e oo ant oo snelle en ma

e ste ig e moto ste n een o

ig te e

el e

e en

a i a e vei ig eid be nellingsbesche ming b
openen en sluiten; dragers binnenin de kast voor
minimale visuele impact.
Elektronisch regelbare snelheid van 3,5” (Wide M) tot
5” (Wide L) voor snelle opening.
rac t betrou baar eid en in ta atiege ak
ovale boom voor meer lichtheid en weerstand tegen
in stoten s eciaal o el oo een snelle montage an
de accessoires.
tionele aaiba e o
te beschermen.

eling om e boom b botsing

De boom kan zowel rechts als links gemonteerd worden.
envoudig te ba anceren an
spanningsregelaar voor de veer.

een

a tische

een uitva gegarandeerde werking, ook als de
st oom it alt an
e b e batte
S
ie in e
besturingseenheid geïntegreerd kan worden.
Ontgrendeling met driekantsleutel beschermd tegen
de weersomstandigheden.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.
WIDES
et boom van 3 m
o 4m

WIDEM
et boom van 4 m

WIDEL
et boom van 5 m
et boom tot 6 m (3+3 m)*
et boom tot 7 m (3+4 m)*

AFMETINGEN

H

C

*

ebruik de koppeling

WIDE S WIDE M WIDE L
A 178
208
205
B 280
320
420
C max 4 m max 4 m max 7 m
H 1000
1000
1030

om de bomen te assembleren.
A

130

B

3. MAAK HET SYSTEEM
AF MET OPTIONELE ACCESSOIRES

2.SELECTEER DE BOOM

TECHNISCHE KENMERKEN

Voor schuifhekken
0,6
360

300
4
100
100

3,5
140
300

5
200
200

280x178x1000 h
40

54
-20 ÷ +50
320x205x1000 h
46

420x205x1030 h
54

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

•
•
•

•
•
•

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

WLT

•
•
•

ELDC

•
•
•

ELAC

•
•
•

FT210B

•
•
•

F210B

•
•
•

FT210

•
•
•

F210

•
•
•

knipperlicht

EPMOR

•
•
•

EPLB

•
•
•

EPMB

•
•
•

EPSB

EPL

fotocellen

EPM

Code
WIDES / WIDESI
WIDEM / WIDEMI
WIDEL / WIDELI

zender

EPS

ontvanger

WIDELI

Slagboomsystemen

WIDEL

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

WIDEMI

1

NICEWAY

Stuks/Verp. 1

WIDEM
230
24
1,1

ERA FLOR

Stuks/Verp. 1

WIDESI

ERA ONE LR

Stuks/Verp. 24

WA13
Aluminium rek van 2 m.

WIDES

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (S)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

ERA ONE BD

WA11
Regelbare steun voor
bomen.

Voor bomen tot 7 m, onomkeerbaar 230 Vac, 24 Vdc-motor inclusief verankeringsplaat:
Code
Beschrijving
WIDEL
Met verzinkte en gelakte stalen behuizing
WIDELI
Met rvs behuizing

ERA ONE

WA10
Rode zelfklevende
e ecte en e st o en

Stuks/Verp. 9

ERA INTI

Stuks/Verp. 1

XBA13
Stootrubber van 1 m.

OXILR

Stuks/Verp. 1

PS324
batte met
geïntegreerde
batte la e

OXIBD

Stuks/Verp. 1

WIA20
Vervangende
besturingseenheid.

OXI

a io gate a

geïntegreerd*

CORE
Nice i

Voor bomen tot 4 m, onomkeerbaar 230 Vac, 24 Vdc-motor inclusief verankeringsplaat:
Code
Beschrijving
WIDES
Met verzinkte en gelakte stalen behuizing
WIDESI
Met rvs behuizing
WIDEM
Met verzinkte en gelakte stalen behuizing
WIDEMI
Met rvs behuizing

Bedieningssystemen en
accessoires

1. KIES DE REDUCTIEMOTOR

Voor draaihekken

CREËER EEN COMPLEET SLAGBOOMSYSTEEM:

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

131

Accessoires Wide
BOMEN VOOR WIDE S

ACCESSOIRES VOOR WIDE S

XBA19
Slagboom van wit
gelakt aluminium
45x58x4270 mm.

XBA4
Signaleringslichten met
insteekbevestiging aan
de boven- of onderkant
van de boom.
Lengte 4 m.

Stuks/Verp. 1

WIA10
Draaibare koppeling.
Stuks/Verp. 1

SIA1
Verankeringsplaat met
ankers.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

BOMEN VOOR WIDE M

ACCESSOIRES VOOR WIDE M

XBA19
Slagboom van wit
gelakt aluminium
45x58x4270 mm.

XBA4
Signaleringslichten met
insteekbevestiging aan
de boven- of onderkant
van de boom.
Lengte 4 m.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1
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WIA10
Draaibare koppeling.
Stuks/Verp. 1

SIA1
Verankeringsplaat met
ankers.
Stuks/Verp. 1

WA12
Mobiele steun voor
bomen - nieuwe,
volledig verstevigde
uitvoering.
Stuks/Verp. 1

WIA11
Scharnier voor boom
Wide M.
Stuks/Verp. 1

Voor draaihekken

ACCESSOIRES VOOR WIDE L

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

XBA9
Koppeling voor
uitbreiding.
Stuks/Verp. 1

XBA6
Signaleringslichten met
insteekbevestiging aan
de boven- of onderkant
van de boom.
Lengte 6 m.

XBA18
Signaleringslichten met
insteekbevestiging aan
de boven- of onderkant
van de boom.
Lengte 8 m.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

SIA2
Verankeringsplaat met
ankers.
Stuks/Verp. 1

WA12
Mobiele steun voor
bomen - nieuwe,
volledig verstevigde
uitvoering.
Stuks/Verp. 1

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

XBA5
Slagboom van wit
gelakt aluminium
69x92x5150 mm.

Bedieningssystemen en
accessoires

XBA14
Slagboom van wit
gelakt aluminium
69x92x4150 mm.

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

XBA15
Slagboom van wit
gelakt aluminium
69x92x3150 mm.

Slagboomsystemen

Voor schuifhekken

BOMEN VOOR WIDE L

133

Systemen voor garagedeuren
en bedrijfspoorten
Voor sectionaal- en kanteldeuren

Voor sectionaaldeuren

140.
142.
144.
148.
150.

156. Soon
158. Sumo

Spykit 550
Spykit 650/800 BD
Spinbus
Spinbuskit 20/22/23 BD
Spinkit

Voor vouwdeuren met twee vleugels
160. Hyppo 7100

Voor scharnierende en kanteldeuren
152. Ten
154. Tenkit

Voor gebalanceerde rolpoorten
164. Giro
166. Rondo

135

eu e u
Voor sectionaal- en kanteldeuren, in kit verkr gbaar ook

Onomkeerbaar, 24 Vdc,
met besturingseenheid,
tractie met tandheugel op
geleiderail.
Spykit HS
pagg. 36/37

met geïntegreerde
BlueBUS-technologie,
uitgerust voor Solemyo
en Opera

et bidirectione e tec no ogie
P

voor sectionaaldeuren tot 10,5 m2
voor kanteldeuren tot 11,5 m2
Hi-Speed
voor sectionaaldeuren tot 12,5 m2
voor kanteldeuren tot 14 m2

P
P

Spykit, Spykit BD
pag. 140/143
voor sectionaaldeuren tot 9 m2
voor kanteldeuren tot 10,5 m2

P

oor ectionaa en kante deuren ook verkr gbaar in kit met bidirectionele technologie
Onomkeerbaar, 24 Vdc,
met besturingseenheid
en geïntegreerde
BlueBUS-technologie.
Uitgerust voor Solemyo
en Opera.
Spinbus
Spinbuskit BD
pag. 144/149

voor sectionaaldeuren tot 12 m2
voor kanteldeuren tot 11,8 m2

voor sectionaaldeuren tot 10,5 m2
voor kanteldeuren tot 11,9 m2
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rail in 3 delen van 1 m

SPIN30

zonder rail

SN6031

voor sectionaaldeuren tot 12,5 m2 en kanteldeuren tot 11,8 m2.
Rail in 3 delen van 1 m

SPIN40

voor sectionaaldeuren tot 17,7 m2 en kanteldeuren tot 14,7 m2.
Zonder rail

SN6041

inclusief rail in 3 delen van 1 m

P

inclusief rail in 1 deel van 3 m + 1 deel van 1 m

P

inclusief rail in 1 deel van 3 m

P

Voor draaihekken

inclusief rail in 3 delen van 1 m

P

inclusief rail in 1 deel van 3 m

P

voor sectionaaldeuren tot 8,8 m
voor kanteldeuren tot 9,8 m2

2

met ingebouwde
besturingseenheid

voor deuren tot 9/16 m2

met ingebouwde ontvanger en
elektromechanische eindaanslag.
Uitgerust voor Opera

voor deuren tot 9/16 m2

zonder ingebouwde
besturingseenheid

voor deuren tot 9/16 m2

Kit, met ingebouwde besturingseenheid en ontvanger, en
elektromechanische eindaanslag. Uitgerust voor Opera

voor deuren tot 9 m2

Bedieningssystemen en
accessoires

Onomkeerbaar, 24 Vdc.
Met ingebouwd
gebruikersledlicht.
en
enkit
pag. 152/155

met geïntegreerde BlueBUS-technologie,
uitgerust voor Solemyo en Opera

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

oor kante deuren ook in kit verkr gbaar

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Slagboomsystemen

Onomkeerbaar, 230
Vac, met ingebouwde
besturingseenheid en
ontvanger.
Uitgerust voor Opera.
Spinkit
pag. 150/151

Voor schuifhekken

Voor sectionaal- en kanteldeuren, in kit

137

eu e u
oor ectionaa deuren voor indu triee en co
Onomkeerbaar, met ingebouwde
besturingseenheid, gebruikersledlicht,
24 Vdc-motor, met absolute encoder,
BlueBUS-technologie.
Uitgerust voor Solemyo en Opera.
Soon
pagg. 156/157

erciee gebruik

oor ectionaa deuren en c uifdeuren

et t ee v euge

voor indu triee en co

traag, tot 35 m2
Onomkeerbaar, 24 Vdcmotor, met magnetische
encoder, regeling van de
eindaanslagen niet nodig.
Sumo
pagg. 158/159

I

snel, tot 25 m2

supersnel, tot 15 m2

I

138

SO2000

voor deuren tot 20 m2

tot

m2

erciee gebruik
SU2000

SU2000V

SU2000VV

SU2010

Voor draaihekken

HY7124

Voor schuifhekken

24 Vdc met magnetische encoder.
Compatibel met besturingseenheden met
BlueBUS-technologie, Solemyo en Opera

Slagboomsystemen

HY7100

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

ac met ein aanslag b o ening en sl iting
Compatibel met besturingseenheden met
BlueBUS-technologie, Solemyo en Opera

Bedieningssystemen en
accessoires

Onomkeerbaar met
telescopische arm.
Hyppo
pagg. 160/161

et t ee v euge

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

oor vou deuren
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OPERA

24V

Spykit 550

Voor sectionaaldeuren tot 9 m2 en
a dan niet uit tekende kante deuren tot

2

Onomkeerbare elektromechanische
24 Vdc-reductiemotor voor gebruik in
woonomgevingen, tractie met tandheugel
op de geleiderail.
e combine en met e ails S RAIL
S RAIL
en S RAIL
unctionee en t vo de motor is het enige element
dat over de rail beweegt, geen ketting of andere
luidruchtige mechanismen. Ideaal voor alle architecturale
omgevingen.
Prakti c aparte besturingseenheid, voor eenvoudigere
installatie- en onderhoudswerkzaamheden. Ingebouwd
gebruikersledlicht. Drie handige toetsen voor de
besturing van de automatisering.

ne te in ta eren modulaire rail met
montageaccessoi es e ein aanslagen n ma el
aan de rail te plaatsen. Niet nodig om een ketting of
ander mechanisme te monteren.
envoudig te rogra
eren Quick Setupprocedure voor een snelle en intuïtieve programmering.
ea ancee e og amme ing e gema el t met
O-View.
ontgrende ing
tee door één keer
aan de ontgrendelingsknop te trekken, wordt de motor
ontgrendeld. Als er nog een keer aan wordt getrokken
wordt de motor weer vergrendeld. Dit kan op elke
willekeurige plek op de rail.
e aring en re ect voor et i ieu de
besturingseenheid verbruikt aangesloten aan het
stroomnet in stand-by 1,5 W.
ei ig obstakeldetectie, monitoring van de
st oomo name an e moto t ens e be eging
automatische diagnose met het knipperlicht en
gebruikerslicht.
Regelba e e snelling en e t aging b het begin en ein
van elke beweging.
Uitgerust voor de aansluiting van moderne resistieve
eilighei sl sten
hm
eo ti a i eerde ogi tiek voor vervoers- en
behee gema
n e ails in e schillen e o maten
e
gbaa
n eel an
m
ails an
m el
en een verlenging van 0,8 m die aan de andere rails
toegevoegd kan worden.

e kit bevat
SPY550
1 reductiemotor, 550 N.

140

SPYBOX
1 besturingseenheid met
gebruikersledlicht en
ingebouwde ontvanger.

1 zender 433,92 MHz met
2 kanalen.

Stuks/Verp. 1

SPA6
Extra grote
verbindingsarm met
lengte 585 mm.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Pallet
48
48
48

SPYRAIL162

3,2 m (2 st. van
3,2 m (één profiel)
1,6 m)

Type
Lengte gemonteerde rail (mm)
Werkslag (mm)
Gewicht (kg)
Afmetingen verpakking (mm)
Afmetingen verpakking accessoires (mm)

3270
2710
7,5
3230x110x50

8,35
1760x110x50

SPYRAIL081*
0,8 m (verlenging
om 4 m te
bereiken)
4075
3515
3,3
960x110x50

400x400x90

* Te gebruiken in combinatie met de rails SPYRAIL321 en SPYRAIL162

AFMETINGEN

Gebruikmakend van de maximale baan
145

209

125

125

SPY550 met rail 2,3 m 3,5 m 2,8 m 3,5 m 2,5 m 3,6 m
van 3,2 m
SPY550 met rail 3,1 m 2,6 m 3,5 m 2,9 m 3,3 m 2,8 m
van 4 m

4

16

max

260

70

.5

2710
3515

Motor

e ur n

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

•

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem
**De afstandsbedieningen ERA ONE werken bij gebruik met SPYBOX als de ERA FLOR

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

WLT

•

ELDC

•

ELAC

•
•

FT210B

•
•

F210B

•
•

FT210

•
•

F210

•
•

EPMOR

•
•

EPMOW

NICEWAY

•

EPLB

ERA FLOR

•

EPMB

ERA ONE LR**

•

knipperlicht

EPSB

ERA ONE
BD**

•
•

EPL

ERA ONE**

fotocellen

ERA INTI

Code
SPYBOX
SPYBOXB

zender

OXILR

ontvanger

•
•

•
•

re
een e d

Bedieningssystemen en
accessoires

3270 / 4075 mm
386

Kanteldeur, uitKanteldeur, stekend (met
niet uitstekend SPA5) of met Sectionaaldeur
(met SPA5) veren (zonder
SPA5)
H
L
H
L
H
L

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GEBRUIKSLIMIETEN

OXIBD

Stuks/Verp. 1

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Indicatieplaatje.

OXI

Stuks/Verp. 1

SPYRAIL321

Code

geïntegreerd*

Stuks/Verp. 1

Code
Beschrijving
SPYRAIL321 1 rail van 3,2 m met montageaccessoires
SPYRAIL162 2 rails van 1,6 m met montageaccessoires
Verlenging van 0,8 m met montageaccessoires (toe
SPYRAIL081
te voegen aan de andere rails om 4 m te bereiken)

IP40
-20 ÷ +55
380x380x125
h
3,2

Gewicht (kg)

SPA2
Kit voor ontgrendeling
van buitenaf met
metalen trekkoord.

230 ± 10%
1,2
200
1,5
0,15
550
180
20
200

Afmetingen verpakking (mm)

Kit voor ontgrendeling
van buitenaf met
metalen trekkoord en
slot met sleutel.

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE RAILS

37.5

Stuks/Verp. 1

SPA5
e lage s gl en e
slingerarm met
geoptimaliseerde
geometrie voor
uitstekende
kanteldeuren.

SPY550KCE

EPM

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen.

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Max. vermogen (W)
Vermogen in stand-by (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Maximale snelheid (m/s)
Max. kracht (N)
Nominale kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
Bedrijfscyclus (cycli/dag)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)

EPS

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

Beschrijving
Stuks/Pallet
Kit voor de automatisering van sectionaal- en kanteldeuren, 550 N, met besturingseenheid SPYBOX en 1 zender FLO2RE. Rails niet
48
inbegrepen

Voor schuifhekken

Code
SPY550KCE

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN

Slagboomsystemen

GANGBARE ACCESSOIRES

141

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

Spykit 650/800 BD

Voor sectionaaldeuren tot 10,5 m2 S
en
12,5 m2 S
voor a dan niet uit tekende
kanteldeuren tot 11,5 m2 S
en 14 m2
S

Onomkeerbare elektromechanische
24 Vdc-reductiemotor voor gebruik in
woonomgevingen, tractie met tandheugel
op de geleiderail.
e combine en met e ails S RAIL
S RAIL
en S RAIL
unctionee en t vo de motor is het enige element
dat over de rail beweegt, geen ketting of andere
luidruchtige mechanismen. Ideaal voor alle architecturale
omgevingen.
Prakti c aparte besturingseenheid, voor eenvoudigere
installatie- en onderhoudswerkzaamheden. Ingebouwd
gebruikersledlicht. Drie handige toetsen voor de
besturing van de automatisering.
ne te in ta eren modulaire rail met
montageaccessoi es e ein aanslagen n ma el
aan de rail te plaatsen. Niet nodig om een ketting of
ander mechanisme te monteren.
inder e dank
et ue u
tee
maa t t ee aa saansl iting mogel t ssen e
besturingseenheid en het paar fotocellen en andere
accessoires met BlueBus-technologie.
envoudig te rogra
eren Quick Setupprocedure voor een snelle en intuïtieve programmering.
ea ancee e og amme ing e gema el t met
O-View.
ontgrende ing
tee door één keer
aan de ontgrendelingsknop te trekken, wordt de motor
ontgrendeld. Als er nog een keer aan wordt getrokken
wordt de motor weer vergrendeld. Dit kan op elke
willekeurige plek op de rail.

e aring en re ect voor et i ieu de
besturingseenheid verbruikt aangesloten aan het
st oomnet in stan b
e en o batte o met
de kit Solemyo, vermindert het verbruik in stand-by tot
0,1 W.
een troo uitva gegarandeerde werking, ook als de
st oom it alt an
e o tionele b e batte
S
ei ig obstakeldetectie, monitoring van de
st oomo name an e moto t ens e be eging
automatische diagnose met het knipperlicht en
gebruikerslicht.
Regelba e e snelling en e t aging b het begin en ein
van elke beweging.
Uitgerust voor de aansluiting van moderne resistieve
eilighei sl sten
hm
eo ti a i eerde ogi tiek voor vervoers- en
behee gema
n e ails in e schillen e o maten
e
gbaa
n eel an
m
ails an
m el
en een verlenging van 0,8 m die aan de andere rails
toegevoegd kan worden.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

e kit bevat
P
e ctiemoto S
650 N.
P
e ctiemoto S
800 N.

142

SPYBOXB
1 besturingseenheid met
gebruikersledlicht, inclusief
bidirectionele radioinsteekontvanger OXIBD.

ON3EBD
1 zender 433,92 MHz met
3 kanalen, bidirectioneel

TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN

Type
Lengte gemonteerde rail (mm)
Werkslag (mm)
Gewicht (kg)
Afmetingen verpakking (mm)
Afmetingen verpakking accessoires (mm)

3270
2710
7,5
3230x110x50

8,35
1760x110x50

Voor draaihekken
SPYRAIL081*
0,8 m (verlenging
om 4 m te
bereiken)
4075
3515
3,3
960x110x50

400x400x90

* Te gebruiken in combinatie met de rails SPYRAIL321 en SPYRAIL162

2,3 m

4m

2,8 m

4m

2,5 m

4,2 m

3,1 m

3m

3,5 m

3,3 m

3,3 m

3,2 m

2,3 m

5m

2,8 m

5m

2,5 m

5m

3,1 m

3,7 m

3,5 m

4m

3,3 m

3,8 m

3270 / 4075 mm

145

260

4

16

125

70

.5

2710
3515

Motor

e ur n

Indicatieplaatje.

•

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem
**De afstandsbedieningen ERA ONE werken bij gebruik met SPYBOX als de ERA FLOR

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

•

WLT

•

ELDC

•
•

ELAC

•
•

FT210B

•
•

F210B

•
•

FT210

•
•

F210

•
•

EPMOR

•

EPMOW

•

EPLB

•

EPMB

•
•

knipperlicht

EPSB

fotocellen

EPL

Code
SPYBOX
SPYBOXB

zender

EPM

ontvanger

Stuks/Verp. 1

Voor zonne-energie voor hekken, garagedeuren en slagbomen. Zie pag. 229.

re
een e d

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

EPS

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Niet com atibel met e it Solem o en S

SPYRAIL162

209

SPY650 met
rail van 3,2 m
SPY650 met
rail van 4 m
SPY800 met
rail van 3,2 m
SPY800 met
rail van 4 m

NICEWAY

SPA2
Kit voor ontgrendeling
van buitenaf met
metalen trekkoord.

48

3,2 m (2 st. van
3,2 m (één profiel)
1,6 m)

125

Kanteldeur,
Kanteldeur, niet uitstekend (met
uitstekend (met SPA5) of met Sectionaaldeur
veren (zonder
SPA5)
SPA5)
H
L
H
L
H
L

ERA FLOR

Stuks/Verp. 1

Kit voor ontgrendeling
van buitenaf met
metalen trekkoord en
slot met sleutel.

SPYRAIL321

Code

Stuks/Pallet
48
48

Gebruikmakend van de maximale baan

Stuks/Verp. 1

SPA10
Kit met extra beugel
voor plafondbevestiging
voor Spyrail.

Code
Beschrijving
SPYRAIL321 1 rail van 3,2 m met montageaccessoires
SPYRAIL162 2 rails van 1,6 m met montageaccessoires
Verlenging van 0,8 m met montageaccessoires (toe
SPYRAIL081
te voegen aan de andere rails om 4 m te bereiken)

Voor schuifhekken

GEBRUIKSLIMIETEN

48

max

Stuks/Verp. 1

ERA ONE LR**

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

SPA6
Extra grote
verbindingsarm met
lengte 585 mm.

ERA ONE
BD**

Extra aansluitkabel
en houders voor
muurbevestiging van de
batte
S

SPA5
e lage s gl en e
slingerarm met
geoptimaliseerde
geometrie voor
uitstekende
kanteldeuren.

ERA ONE**

PS324
batte met
geïntegreerde
batte la e eno ig
accessoire TNA9 voor
muurbevestiging.

48

386

Stuks/Verp. 1

ERA INTI

Stuks/Verp. 1

OXILR

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

OXIBD

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

OXI

a io gate a

Stuks/Verp. 1

P
Aanvullende
ledlichtmodule voor
Spyrail (max. 2 per
Spyrail).

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE RAILS

geïntegreerd*

CORE
Nice i

Code
SPY650BDKCE SPY800BDKCE
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
230 ± 10%
Opgenomen stroom (A)
1,4
1,6
Max. vermogen (W)
250
300
Vermogen in stand-by (W)
0,5
0,5
PRESTATIEKENMERKEN
Maximale snelheid (m/s)
0,15
0,14
Max. kracht (N)
650
800
Nominale kracht (N)
200
250
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
30
30
Bedrijfscyclus (cycli/dag)
300
300
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
IP40
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
-20 ÷ +55
Afmetingen verpakking (mm)
380x380x125
Gewicht (kg)
3,2
3,4

Stuks/Pallet

Slagboomsystemen

SPY800BDKCE

Beschrijving
Kit voor de automatisering van sectionaal- en kanteldeuren, 650 N, met besturingseenheid SPYBOXB, inclusief
insteekontvanger OXIBD en 1 zender ON3EBD, met bidirectionele technologie. Rails niet inbegrepen
Kit voor de automatisering van sectionaal- en kanteldeuren, 800 N, met besturingseenheid SPYBOXB, inclusief
insteekontvanger OXIBD en 1 zender ON3EBD, met bidirectionele technologie. Rails niet inbegrepen

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

SPY650BDKCE

Bedieningssystemen en
accessoires

Code

37.5

GANGBARE ACCESSOIRES
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BiDi

Spinbus

Yubii

SOLEMYO

Voor sectionaaldeuren tot 12,5 m2
en kanteldeuren tot 11,8 m2

OPERA

BLUEBUS

24V

Onomkeerbare elektromechanische
reductiemotor voor gebruik in
oonomge ingen iemaan
ing
Vdc-motor met magnetische encoder.
o
ete rai uitvoering in
tukken
van

e aring en re ect voor et i ieu de
besturingseenheid verbruikt aangesloten aan het
stroomnet in stand-by en met verbonden radio 0,8 W
S IN
en
S IN
e en o batte o met
de kit Solemyo, vermindert het verbruik in stand-by tot
0,036 W.

ne e in ta atie in e ke rui te met de verstelbare
kop, de koordontgrendeling die overal in de garage
geplaatst kan worden en zonder muurbedieningen te
hoeven installeren.

ei ig obstakeldetectie en automatische programmering
an e e ingst en monito ing an e st oomo name
an e moto t ens e be eging a tomatische
diagnose met het knipperlicht en gebruikersledlicht.

inder e dank
et ue
tee
maa t t ee aa saansl iting mogel t ssen e
besturingseenheid en de paren fotocellen.

Regelba e e snelling en e t aging b het begin en ein
van elke beweging.
Uitgerust voor de aansluiting van moderne
eilighei sl sten
hm
oede ver ic ting ingebouwd gebruikersledlicht dat
de garageverlichting kan vervangen.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.

ail van ver inkt staal in drie
delen met riemaandrijving
geruisloos

Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

oor de li tdoorlatende
a dekking te draaien krijgt men
toegang tot de ingebouwde
lue
besturingseen eid

144

TECHNISCHE KENMERKEN

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).
Stuks/Verp. 1

1,4
370
0,20

800

1000
50
40
-20 ÷ +55
311x327x105 h

3,6

4,7

AFMETINGEN

Gebruikmakend van de maximale baan

SPA2
Kit voor ontgrendeling
van buitenaf met
metalen trekkoord.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

SPA5
e lage s gl en e
slingerarm met
geoptimaliseerde
geometrie voor
uitstekende
kanteldeuren.

SPIN30
SPIN40

105

Kanteldeur, niet Kanteldeur,
Sectionaaldeur
uitstekend
uitstekend
H
L
H
L
H
L
2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m
5m
2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 5,2 m

327 mm

324

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

Voor draaihekken

230
1,3
300

GEBRUIKSLIMIETEN

SNA4
Vervangende
besturingseenheid voor
S IN /SN

SPIN40

Voor schuifhekken

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

SPIN30

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/dag)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Slagboomsystemen

a io gate a

Stuks/Verp. 1

SNA3
Vervangende
besturingseenheid voor
S IN /SN

Stuks/Pallet
15
15

Stuks/Verp. 1

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

Voor zonne-energie voor hekken, garagedeuren en slagbomen. Zie pag. 229.
Niet com atibel met e it Solem o en S

•
•

•
•

WLT

•
•

ELDC

•
•

ELAC

•
•

FT210B

•
•

F210B

•
•

FT210

•
•

F210

•
•

EPMOR

•
•

EPMOW

•
•

EPLB

•
•

EPMB

•
•

knipperlicht

EPSB

NICEWAY

•
•

EPL

ERA FLOR

•
•

EPM

ERA ONE LR

•
•

EPS

ERA ONE BD

Code
SPIN30
SPIN40

ERA ONE

Stuks/Verp. 10

Stuks/Verp. 1

fotocellen

ERA INTI

Stuks/Verp. 2

Indicatieplaatje.

zender

OXILR

Stuks/Verp. 1

ontvanger

OXIBD

SNA16
Beugels met
snelkoppeling voor
plafondbevestiging.

OXI

SPA7
Aanvullende
kit met twee
bevestigingsbeugels.

geïntegreerd*

SPA6
Extra grote
verbindingsarm met
lengte 585 mm.

•
•

•
•

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

CORE
Nice i

Beschrijving
Onomkeerbaar, 230 Vac, 24 Vdc-motor, ingebouwde besturingseenheid, 800 N. Inclusief rail in 3 delen van 1 m
Onomkeerbaar, 230 Vac, 24 Vdc-motor, ingebouwde besturingseenheid, 1000 N. Inclusief rail in 3 delen van 1 m

Bedieningssystemen en
accessoires

Code
SPIN30
SPIN40

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

145

BiDi

Spinbus

Yubii

SOLEMYO

Voor sectionaaldeuren tot 17,5 m2
en kanteldeuren tot 14,7 m2

OPERA

BLUEBUS

24V

Onomkeerbare elektromechanische
230 Vac-reductiemotor voor gebruik in
woonomgevingen, 24 Vdc-motor met
magnetische encoder.
Te combineren met de rails met
riemgeleiding SNA30 - SNA31 of met
kettinggeleiding SNA30C - SNA31C.
ne e in ta atie in e ke rui te met de verstelbare
kop, de koordontgrendeling die overal in de garage
geplaatst kan worden en zonder muurbedieningen te
hoeven installeren.

e aring en re ect voor et i ieu de
besturingseenheid verbruikt aangesloten aan het
stroomnet in stand-by en met verbonden radio 0,8 W
SN
en
SN
e en o batte o
met de kit Solemyo, vermindert het verbruik in stand-by
tot 0,036 W.
inder e dank
et ue
tee
maa t t ee aa saansl iting mogel t ssen e
besturingseenheid en de paren fotocellen.
ei ig obstakeldetectie en automatische programmering
an e e ingst en monito ing an e st oomo name
an e moto t ens e be eging a tomatische
diagnose met het knipperlicht en gebruikersledlicht.
Regelba e e snelling en e t aging b het begin en ein
van elke beweging.
Uitgerust voor de aansluiting van moderne
eilighei sl sten
hm
oede ver ic ting ingebouwd gebruikersledlicht dat
de garageverlichting kan vervangen.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

oor de li tdoorlatende a dekking te
draaien krijgt men toegang tot de
ingebouwde lue
besturingseen eid

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

146

Kanteldeur,
uitstekend
H
L

Kanteldeur, niet
uitstekend
H
L
SN6031 met
SNA30
SN6041 met
SNA30
SN6031 met
SNA30 +
SNA31
SN6041 met
SNA30 +
SNA31

105

Voor draaihekken
Voor schuifhekken
Slagboomsystemen

327 mm

Sectionaaldeur
H

L

2,2 m

4,2 m

2,8 m

4,2 m

2,4 m

5m

2,2 m

4,2 m

2,8 m

4,2 m

2,4 m

5,2 m

3,2 m

2,9 m

3,5 m

3,4 m

3,4 m

3,5 m

3,2 m

4,2 m

3,5 m

4,2 m

3,4 m

5,2 m

Indicatieplaatje.

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

•
•

•
•

•
•

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

WLT

•
•

ELDC

•
•

ELAC

•
•

FT210B

•
•

F210B

•
•

FT210

•
•

knipperlicht

F210

fotocellen

EPMOR

Code
SN6031
SN6041

zender

EPMOW

ontvanger

EPLB

Stuks/Verp. 1

Voor zonne-energie voor hekken, garagedeuren en slagbomen. Zie pag. 229.
Niet com atibel met e it Solem o en S

Gebruikmakend van de maximale baan

EPMB

Stuks/Verp. 10

AFMETINGEN

EPSB

Stuks/Verp. 2

4,7

EPL

Stuks/Verp. 1

GEBRUIKSLIMIETEN

EPM

SNA16
Beugels met
snelkoppeling voor
plafondbevestiging.

3,6

EPS

SPA7
Aanvullende
kit met twee
bevestigingsbeugels.

40
-20 ÷ +55
311x327x105 h

NICEWAY

SPA6
Extra grote
verbindingsarm met
lengte 585 mm.

1000
50

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Stuks/Verp. 1

0,20

ERA FLOR

Stuks/Verp. 1

1,4
370

800

ERA ONE LR

Stuks/Verp. 1

SPA5
e lage s gl en e
slingerarm met
geoptimaliseerde
geometrie voor
uitstekende
kanteldeuren.

230

ERA ONE BD

SPA2
Kit voor ontgrendeling
van buitenaf met
metalen trekkoord.

SN6041

1,3
300

ERA ONE

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

SN6031

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/dag)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

ERA INTI

SNA4
Vervangende
besturingseenheid voor
S IN /SN

Stuks/Pallet
1
1
1
1

•
•

•
•

Bedieningssystemen en
accessoires

Stuks/Verp. 1

Beschrijving
Voorgemonteerde rail van 3 m met riem
Verlenging van 1 m voor rail SNA30
Voorgemonteerde rail van 3 m met ketting
Verlenging van 1 m voor rail SNA30C

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

SNA3
Vervangende
besturingseenheid voor
S IN /SN

Code
SNA30
SNA31
SNA30C
SNA31C

OXILR

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

Stuks/Pallet
15
15

OXIBD

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

Beschrijving
Onomkeerbaar, 230 Vac, 24 Vdc-motor, ingebouwde besturingseenheid, 800 N
Onomkeerbaar, 230 Vac, 24 Vdc-motor, ingebouwde besturingseenheid, 1000 N

OXI

a io gate a

Code
SN6031
SN6041

geïntegreerd*

CORE
Nice i

TECHNISCHE KENMERKEN

324

GANGBARE ACCESSOIRES

147

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

Spinbuskit 20/22/23 BD

Voor sectionaaldeuren tot 10,5 m2 en
kanteldeuren tot 11,8 m2

Drie uitvoeringen in kit:
• ail in
•

elen an

m S IN

oo gemontee e ail an

E
m

• met oo gemontee e ail an

m S IN
m S IN

E
E

ne e in ta atie in e ke rui te met de verstelbare
kop, de koordontgrendeling die overal in de garage
geplaatst kan worden en zonder muurbedieningen te
hoeven installeren.
e aring en re ect voor et i ieu de
besturingseenheid verbruikt aangesloten aan het
stroomnet in stand-by en met verbonden radio 5,2 W.
e en o batte o met e it Solem o e min e t
het verbruik in stand-by tot 0,036 W.

inder e dank
et ue
tee
maa t t ee aa saansl iting mogel t ssen e
besturingseenheid en de paren fotocellen.
een uitva
e ing b st oom it al met e o tionele
batte en S
ie in e moto ge laatst nnen
worden.
ei ig obstakeldetectie en automatische programmering
an e e ingst en monito ing an e st oomo name
an e moto t ens e be eging a tomatische
diagnose met het knipperlicht en gebruikersledlicht.
Regelba e e snelling en e t aging b het begin en ein
van elke beweging.
Uitgerust voor de aansluiting van moderne
eilighei sl sten
hm
Ingebouwd gebruikersledlicht.

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

e kit bevat
SN6021
1 reductiemotor SN6021 met besturingseenheid SNA20 en
ingebouwde bidirectionele radio-insteekontvanger OXIBD.

148

ON3EBD
1 zender 433,92 MHz met
3 kanalen, bidirectioneel

P
1 rail in 3 delen van 1 m.

3x1m

P
1 rail in 1 deel van 3 m + 1
deel van 1 m.

1x3m

1x1m

P
1 rail in 1 deel van 3 m.

1x3m

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
SPIN20BDKCE
SPIN22BDKCE
SPIN23BDKCE

Beschrijving
Kit voor de automatisering van sectionaal- en kanteldeuren, met bidirectionele technologie. Rail in 3 delen van
1m
Kit voor de automatisering van sectionaal- en kanteldeuren, met bidirectionele technologie. Rail in 1 deel van 3
m + 1 deel van 1 m
Kit voor de automatisering van sectionaal- en kanteldeuren, met bidirectionele technologie. Rail van 3 m

Stuks/Pallet

Voor draaihekken

GANGBARE ACCESSOIRES

14
15
15

Opmerking De inhoud van de verpakking kan variëren: raadpleeg altijd de verkoper.

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

SNA20
Vervangende
besturingseenheid
oo S IN
E
S IN
E en
S IN
E

Stuks/Verp. 1

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

SPA2
Kit voor ontgrendeling
van buitenaf met
metalen trekkoord.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

SPA5
e lage s gl en e
slingerarm met
geoptimaliseerde
geometrie voor
uitstekende
kanteldeuren.

SPA6
Extra grote
verbindingsarm met
lengte 585 mm.

GEBRUIKSLIMIETEN
Gebruikmakend van de maximale baan

Stuks/Verp. 1
SPIN20KCE
SPIN22KCE
SPIN23KCE

Kanteldeur, niet Kanteldeur,
Sectionaaldeur
uitstekend
uitstekend
H
L
H
L
H
L
2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 4,4 m
3,2 m 2,9 m 3,5 m 3,4 m 3,4 m 3,1 m
2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 4,4 m

230
0,8
270
0,20
650
50
40
-20 ÷ +55
311x327x105 h
3,6

AFMETINGEN
105

327 mm

SNA16
Beugels met
snelkoppeling voor
plafondbevestiging.

Stuks/Verp. 2

Stuks/Verp. 10

Indicatieplaatje.
Stuks/Verp. 1

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.
Zie pag. 229.

Niet com atibel met e it Solem o en S

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

SPA7
Aanvullende
kit met twee
bevestigingsbeugels.

Bedieningssystemen en
accessoires

324

Stuks/Verp. 1

SN6021

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/dag)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Voor schuifhekken

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

Slagboomsystemen

a io gate a

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

CORE
Nice i

149

OPERA

24V

Twee uitvoeringen in kit:
•

Spinkit

oo gemontee

ail in

elen an

• met oo gemontee e ail an

Voor sectionaaldeuren tot 8,8 m2 en kanteldeuren
tot 9,8 m2 et rie aandr ving

m S IN

m S IN

E
E

envoudige rogra
ering et
ie
an
de compatibiliteit met het systeem Opera kan de
a tomatise ingsinstallatie ma el en eilig behee
geprogrammeerd en bestuurd worden, ook op afstand,
aa oo in
at t
o t bes aa

eavanceerd ingebouwde radiokaart, ook compatibel
met de systemen Nice Flo en Smilo: er kunnen tot wel
100 zenders worden opgeslagen! Ingang voor fotocellen
en mogel hei oo aansl iting met ototest nctie b
a tomatisch aanle en t ens e installatie
ei ig obstakeldetectie en automatische programmering
an e e ingst en monito ing an e st oomo name
an e moto t ens e be eging a tomatische
diagnose met het knipperlicht en gebruikersledlicht.
Regelba e e snelling en e t aging b het begin en ein
van elke beweging.
Uitgerust voor de aansluiting van moderne
eilighei sl sten
hm

e kit bevat
SN6011
1 reductiemotor SN6011 met besturingseenheid en
ingebouwde ontvanger.

150

Zenders 433,92 MHz met
2 kanalen.

P
1 rail in 3 delen van 1 m.

3x1m

P
1 rail in 1 deel van 3 m.

1x3m

TECHNISCHE KENMERKEN
Beschrijving
Kit voor de automatisering van sectionaal- en kanteldeuren. Rail in 3 delen van 1 m
Kit voor de automatisering van sectionaal- en kanteldeuren. Voorgemonteerde rail van 3 m

Voor draaihekken

Code
SPIN10KCE
SPIN11KCE

Opmerking De inhoud van de verpakking kan variëren: raadpleeg altijd de verkoper.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

GEBRUIKSLIMIETEN
SPA5
e lage s gl en e
slingerarm met
geoptimaliseerde
geometrie voor
uitstekende
kanteldeuren.
Stuks/Verp. 1

Indicatieplaatje.

SPA6
Extra grote
verbindingsarm met
lengte 585 mm.

SPA7
Aanvullende
kit met twee
bevestigingsbeugels.

SNA16
Beugels met
snelkoppeling voor
plafondbevestiging.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 2

Stuks/Verp. 10

230
0,7
200

Voor schuifhekken

SPA2
Kit voor ontgrendeling
van buitenaf met
metalen trekkoord.

0,14
550
30
40
-20 ÷ +55
225x330x100 h
3,3

Slagboomsystemen

SNA1
Vervangende
besturingseenheid
oo S IN
E en
S IN
E

AFMETINGEN

Gebruikmakend van de maximale baan

SPIN10KCE
SPIN11KCE

Kanteldeur, niet Kanteldeur,
Sectionaaldeur
uitstekend
uitstekend
H
L
H
L
H
L
2,2 m 3,5 m 2,8 m 3,5 m 2,4 m 3,7 m
2,2 m 3,5 m 2,8 m 3,5 m 2,4 m 3,7 m

100

330 mm

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen.

225

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

SN6011

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (m/s)
Kracht (N)
Bedrijfscyclus (cycli/dag)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Bedieningssystemen en
accessoires

GANGBARE ACCESSOIRES

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Stuks/Verp. 1

151

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

en

Elektromechanische reductiemotor 24 Vdc.
Drie uitvoeringen, standaard en krachtig:
• met ingebouwde besturingseenheid, krachtregelaar
en absolute encoder (TN2010L);

Voor uitstekende en niet-uitstekende
kanteldeuren tot 9 m2 en 2,6 m hoogte
2
tot
en
oogte b gebruik van

• met ingebouwde besturingseenheid en ontvanger, en
elektromechanische eindaanslag (TN2030L);
• zonder besturingseenheid (TN2020L).

otoren

etrou baar en recie
e ein aanslag nten b
o ening en sl iting o en o geslagen gelei el e sta t
en e t aging b o enen en sl iten
ei ig obstakeldetectie en monitoring van de
st oomo name an e moto t ens e be eging
automatische diagnose met het knipperlicht en
gebruikersledlicht.
Uitgerust voor de aansluiting van moderne optische en
esistie e eilighei sl sten
hm
unctionee er kan een tweede motor zonder
besturingseenheid TN2020L gecombineerd worden om
deuren tot 16 m2 te automatiseren.

es

ode
ook co
io

atibe

et ingebou de radio ontvanger
et de
te en ice o en

ode
et ue
tec no ogie
uitgeru t voor de
te en o e o en
era
compatibel met het systeem Yubii en de
bidirectione e ontvanger
eavanceerd de absolute encoder garandeert
millimetrische precisie zonder dat eindaanslagen nodig
n bet o baa hei en lang ig beho
an e
ingestelde waarden.
i
e an
e l e S technologie ie
tweedraadsaansluiting tussen de besturingseenheid en
e otocellen mogel maa t
nergiebe aring als het systeem niet gebruikt wordt,
gaat het in stand-by.
Prakti c ingebouwde besturingseenheid en
b e batte en S
o tioneel ie met een han ige
insteekconnector kunnen worden aangesloten.
Uitgerust voor de Nice-insteekontvangers SMXI en OXI
(optioneel).

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.

ermingsgraad IP44

Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.
ebruikersledli

t

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

raktis

152

e i e ontgrendeling

TECHNISCHE KENMERKEN

TN2030L
TN2020L

CORE
Nice i a io
gateway.
Alleen voor
TN2010L.

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

Vervangende
besturingseenheid
voor TN2030L en
TNLKCE.

Vervangende
besturingseenheid
voor TN2010L.

Stuks/Verp. 1

PS324
batte met
geïntegreerde
batte la e
Alleen voor
TN2010L.
Stuks/Verp. 1

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

TN2010L

TN2010L+TN2020L

1
240

15
15
15
TN2030L

TN2030L+TN2020L

1,4
350

1
220

1,4
330

350
15

500
25

420
20

700
10

10

44
-20 ÷ +50
150x158x512 h
17,2*
9,5

16,7*

Voor schuifhekken

TN2010L

Stuks/Pallet

Voor draaihekken

Beschrijving
Onomkeerbaar, 24 Vdc, met ingebouwde besturingseenheid,
gebruikersledlicht, absolute encoder en BlueBUS-technologie,
uitgerust voor Opera en Solemyo
Onomkeerbaar, 24 Vdc, met ingebouwde besturingseenheid en
ontvanger, gebruikersledlicht en elektromechanische eindaanslag
Onomkeerbaar, 24 Vdc, met gebruikersledlicht, zonder ingebouwde
besturingseenheid

230

1,7

1,4

Slagboomsystemen

Code

* 7,2 voor TN2020L

Steunbeugel voor
motor, lengte 1250
mm.

Steunbeugel voor
motor, lengte 2000
mm.

Steunbeugel voor
motor, lengte 520
mm.

aa echte
telescopische armen,
standaard.

aa gebogen
telescopische armen,
standaard.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

AFMETINGEN
Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Extra aansluitkabel
en houders voor
muurbevestiging van
e batte
S

20

Bedieningssystemen en
accessoires

512

Stuks/Verp. 1

112

20
160

150 mm

Voor zonne-energie voor hekken, garagedeuren en slagbomen. Zie pag. 229.

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

•

•

•

•

•

WLT

•
•

ELDC

•

ELAC

•

FT210B

•

F210B

•

FT210

•

F210

•

EPMOR

•
•

knipperlicht

EPMOW

•
•

EPLB

•

EPMB

•

EPSB

•
•

EPL

•
•

EPM

•

EPS

•

NICEWAY

•

fotocellen
ERA FLOR

•

ERA ONE LR

Code
TN2010L
TN2030L

zender
ERA ONE BD

ontvanger
ERA ONE

Stuks/Verp. 1

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

ERA INTI

Stuks/Verp. 1

Kit voor ontgrendeling Indicatieplaatje.
van buitenaf met
Stuks/Verp. 1
sleutelslot (niet
te gebruiken
met
elings
gemonteerde
motoren).

OXILR

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Kit voor
ontgrendeling van
buitenaf met metalen
trekkoord.

OXIBD

Stuks/Verp. 1

Overbrengingsinrichting voor 1 paar
overbrengingsassen.

OXI

aa
overbrengingsassen
20x20 mm, lengte
1500 mm.

geïntegreerd*

aa
overbrengingsassen
20x20 mm, lengte
200 mm.

•
•

•
•

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

Niet com atibel met e it Solem o en S
153

OPERA

24V

enkit

Onomkeerbare elektromechanische
reductiemotor 24 Vdc.
unctiona iteit ingang voor standaardfotocellen en
mogel hei oo aansl iting met ototest nctie b
a tomatisch aanle en t ens e installatie

Voor uitstekende en niet-uitstekende
kanteldeuren tot 9 m2 en 2,6 m hoogte

envoudige rogra
ering et
ie
an
de compatibiliteit met het systeem Opera kan de
a tomatise ingsinstallatie ma el en eilig behee
geprogrammeerd en bestuurd worden, ook op afstand,
aa oo in
at t
o t bes aa

e ak ingebouwde radiokaart, ook compatibel met
de systemen Nice Flo en Smilo: er kunnen tot wel 100
zenders worden opgeslagen. Toetsprogrammering en
automatisch vinden van posities.
ege ingen 3 krachtniveaus, 2 snelheden, 3 niveaus
a et
sta oo sta mo i
a i a e vei ig eid uitgerust voor de aansluiting van
mo e ne eilighei sl sten
hm
Obstakeldetectie en automatische programmering van
e e ingst en monito ing an e st oomo name an
e moto t ens e be eging a tomatische iagnose
met het knipperlicht en gebruikersledlicht.
e snelling en e t aging b het begin en ein
beweging.

e kit bevat
1 reductiemotor met ingebouwde besturingseenheid en
ontvanger, inclusief 1 paar telescopische armen TNA5 en
b beho en e o e b engingsa a at
NA

154

Zenders 433,92 MHz met
2 kanalen.

1 indicatieplaatje.

an el e

TNLKCE

Beschrijving
Onomkeerbaar, 24 Vdc, met ingebouwde besturingseenheid en
ontvanger, gebruikersledlicht en elektromechanische eindaanslag

Stuks/Pallet
15

Opmerking De inhoud van de verpakking kan variëren: raadpleeg altijd de verkoper.

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.
Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen.

Vervangende
besturingseenheid
voor TN2030L en
TNLKCE.

Steunbeugel voor
motor, lengte 1250
mm.

Steunbeugel voor
motor, lengte 2000
mm.

Steunbeugel voor
motor, lengte 520
mm.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

TNLKCE

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

230
0,9
200
1,7
280
20
44
-20 ÷ +55
150x158x512 h
15,5

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

aa
overbrengingsassen
20x20 mm, lengte
200 mm.

aa
overbrengingsassen
20x20 mm, lengte
1500 mm.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Overbrengingsinrichting voor 1 paar
overbrengingsassen.
Stuks/Verp. 1

Kit voor
ontgrendeling van
buitenaf met metalen
trekkoord.
Stuks/Verp. 1

Kit voor
ontgrendeling
van buitenaf met
sleutelslot (niet
te gebruiken
met
elings
gemonteerde
motoren).
Stuks/Verp. 1

Indicatieplaatje.
Stuks/Verp. 1

20
160

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

112
150 mm

Bedieningssystemen en
accessoires

20

aa gebogen
telescopische armen,
standaard.

512

aa echte
telescopische armen,
standaard.

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

AFMETINGEN

Voor schuifhekken

Code

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN

Slagboomsystemen

GANGBARE ACCESSOIRES

155

BiDi

Soon

Yubii

SOLEMYO

Voor sectionaaldeuren* tot 20 m2

OPERA

BLUEBUS

24V

Elektromechanische reductiemotor 24 Vdc
met absolute encoder.

Prakti c
e best ingseenhei en b e batte en
S
o tioneel itten binnenin en nnen met een
handige insteekconnector worden aangesloten.

ee dig ideaal in woonomgevingen met ook grote
garagedeuren, in omgevingen met meerdere gebruikers,
voor intensieve toepassing, en in industriële omgevingen
met leine sectionaal e en
oo beel laa
nten
van 3x3 m.

nergiebe aring als het systeem niet gebruikt wordt,
gaat het in stand-by.

e in n ingebouwde besturingseenheid. Geen rail
noch tandheugel.
envoudige in ta atie direct op de as van de
sectionaaldeur; kleine afmetingen, vooral in de breedte,
oo een ma el e montage in el e ille e ige ositie
inder e dank
et ue
tee
tweedraadsaansluiting tussen de besturingseenheid en
de paren fotocellen.

etrou baar en recie opslaan van de
ein aanslag nten b o ening en sl iting gelei el e
sta t en e t aging b o enen en sl iten e absol te
encodertechnologie garandeert precisie zonder dat
ein aanslagen no ig n bet o baa hei en lang ig
behoud van de ingestelde waarden.
ei ig obstakeldetectie en monitoring van de
st oomo name an e moto t ens e be eging
automatische diagnose met het knipperlicht en
gebruikersledlicht.
Uitgerust voor de aansluiting van moderne optische en
esistie e eilighei sl sten
hm
nder oud ge ak
ontvanger.

e

e ba e lemmen en

envoudig te certi ceren doorstaat sluitkrachttesten
zonder extra accessoires.
* voor gebalanceerde sectionaaldeuren voorzien van
valbeschermingssysteem (beveiliging voor als de
balansveren breken).

es ermende kap met ledgebruikersli t de
besturingseen eid kan verbonden
geprogrammeerd en gewij igd worden onder et
arter te oeven verwijderen
ntgrendelingss steem
met koord met lengte van m

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

156

TECHNISCHE KENMERKEN

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).
Stuks/Verp. 1

SOA2
Vervangende
besturingseenheid voor
SO2000.

Voor draaihekken

230
1,6
350
30
50
15
40
-20 ÷ +50
115x300x375 h
10,5

AFMETINGEN

Stuks/Verp. 1

375

Stuks/Verp. 1

Indicatieplaatje.
Stuks/Verp. 1

67

CRA9
Adapter voor assen
met diameter 31,75
(1,1/4”) - 35 - 40 mm.

126.5

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

10.8
298 mm

115
24.3

63

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

Zie pag. 229.

Niet com atibel met e it Solem o en S

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

•

•

WLT

•

ELDC

•

ELAC

•

FT210B

•

F210B

•

FT210

•

F210

•

EPMOR

•

EPMOW

NICEWAY

•

EPLB

ERA FLOR

•

EPMB

ERA ONE LR

•

knipperlicht

EPSB

ERA ONE BD

•

EPL

ERA ONE

•

EPM

ERA INTI

•

EPS

OXILR

fotocellen

OXIBD

Code
SO2000

zender

OXI

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

geïntegreerd*

ontvanger

•

•

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

SO2000

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (cycli/uur)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Bedieningssystemen en
accessoires

a io gate a

Stuks/Pallet
20

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

CORE
Nice i

Beschrijving
Onomkeerbaar, 24 Vdc, met absolute encoder voor deuren tot 5 m hoog

Voor schuifhekken

Code
SO2000

Slagboomsystemen

GANGBARE ACCESSOIRES

157

BiDi

Sumo

Yubii

oor ectionaa en c uifdeuren
2
v euge tot

SOLEMYO

OPERA

et t ee

24V

Elektromechanische reductiemotor 24
Vdc, met magnetische encoder zonder
dat regeling van de eindaanslag nodig is.
Ideaal voor intensief gebruik.

envoudige in ta atie direct op de as van de
sectionaaldeur. Ideaal voor assen met Ø 25,4 mm en
te gebruiken op assen met Ø 31,75-35-40 mm, mede
an
e a a te RA

o
act en vee dig kleine afmetingen, met name
in de breedte, voor een eenvoudige montage in elke
willekeurige positie; snelle installatie.

• o slaan an e ein aanslag
sluiting;

e e functie
Pro

et de a arte be turing een eid
nten b o ening en

• gelei el e sta t en e t aging b sl iten
•

oe ing mogel
batte en

b st oom it al met e o tionele

•

og amme ing an e a
bewegingssnelheid;

et

en egeling an e

• onderhoudsmelding (programmeerbaar aan de hand
van het gewenste aantal bewegingen).

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

eer ompa t arter
volledig van e tra dik
gegoten aluminium

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
nspe teerbaar en gemakkelijk
toegankelijk vak voor aansluitingen

ntgrendeling met koord
van
m lang met
nood endel

158

Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

TECHNISCHE KENMERKEN

SU2000VV
SU2010

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

CRA5
Kettingspanneroverbrenging met
beugels, ideaal voor
be
s oo ten met
of 2 vleugels.

CRA3
Ketting van 1/2”,
verpakking van 1 m
met schakel.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

CRA4
Ketting van 1/2”,
verpakking van
5 m, ideaal voor
be
s oo ten met
1 of 2 vleugels, met
schakel.

CRA8
Beugel voor
muurbevestiging.
Stuks/Verp. 2

CRA9
Adapter voor assen
met diameter 31,75
(1,1/4”) - 35 - 40
mm.

SU2000

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (%)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

SU2000V

20

SU2000VV

SU2010

42
46

16
120

24
13
500
16
120

23,5
82
50
44

54
-20 ÷ +50
110x270x350 h
10,5

AFMETINGEN
110

55

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Stuks/Verp. 1

CRA1
CRA2
As met tandwiel met Kettingschakel.
18 tanden Ø as 25,4
mm Ø int. kroon 25,4 Stuks/Verp. 1
mm.

20

Stuks/Verp. 1

219

Stuks/Verp. 1

270 mm

CRA6

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

WLT

•
•
•
•

ELDC

•
•
•
•

ELAC

•
•
•
•

FT210B

•
•
•
•

F210B

EPL

•
•
•
•

FT210

EPM

•
•
•
•

F210

EPS

•
•
•
•

knipperlicht

EPMOR

NICEWAY

•
•
•
•

EPLB

ERA FLOR

•
•
•
•

EPMB

ERA ONE LR

•
•
•
•

ERA ONE BD

Code
SU2000
SU2000V
SU2000VV
SU2010

fotocellen

ERA ONE

Stuks/Verp. 1

Zie pag. 229.

zender

ERA INTI

CRA7
Kroon met 18 tanden
Ø binnen 25,4 mm.

Stuks/Verp. 1

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

MC800 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO500 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO924 / OXI /
OXIBD / OXILR
MC424L / ingebouwd* /
OXI / OXIBD / OXILR
MC824H / OXI /
OXIBD / OXILR
MC824HR / OXI /
OXIBD / OXILR

Stuks/Verp. 1

Indicatieplaatje.

MC200 / ingebouwd*

besturingseenheid/ontvanger

CRA6
Kroon met 36 tanden
Ø binnen 25,4 mm.

EPSB

CRA7

Bedieningssystemen en
accessoires

Kit metalen koord 6
m voor KIO.

20

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Stuks/Verp. 1

Sleutelschakelaar
voor laagspanningscontacten,
met ontgrendelingsmechanisme met
metalen koord.

20

60

DPRO924
Besturingseenheid.

Stuks/Pallet

Voor draaihekken

SU2000V

Beschrijving
Onomkeerbaar 24 Vdc, met magnetische encoder, regeling van de eindaanslag niet nodig, voor
deuren van 15 m2 tot 35 m2
Onomkeerbaar 24 Vdc, met magnetische encoder, regeling van de eindaanslag niet nodig, snel, voor
deuren van 10 m2 tot 25 m2
Onomkeerbaar 24 Vdc, met magnetische encoder, regeling van de eindaanslag niet nodig, supersnel, voor deuren van 10 m2 tot 15 m2
Onomkeerbaar 24 Vdc, met magnetische encoder, regeling van de eindaanslag niet nodig, IP54, voor
deuren van 15 m2 tot 35 m2

Voor schuifhekken

SU2000

Slagboomsystemen

Code

350

GANGBARE ACCESSOIRES

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem
159

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

230V

24V

Hyppo 7100
oor vou deuren

et t ee v euge

Onomkeerbare elektromechanische
reductiemotor met telescopische arm,
oo in
c it oe ing e
gbaa met
magnetische encoder.
Eén model voor rechter- of linkervleugel.
ubbe e ingebou de eindaan ag o el b o ening
als b sl iting ee s be abel min e aansl itingen en
snelle installatie (alleen voor HY7100).

o edig

eta en

ec anica

obuu te ver inkte te e co i c e ar
anbevo en be turing een eden
• voor HY7005 Moonclever MC800;
• voor HY7024 Moonclever MC824H.
dc uitvoering

et

agneti c e encoder

Ideaal voor intensief gebruik, compatibel met de besturingseenheid Moonclever MC824H:
• eenvoudige programmering met één toets;
• a tomatisch aanle en an sto
en sluiten;

nten t ens o enen

• automatische diagnose van storingen;
•

og amme ing an e a

et

• vleugel voor voetgangers;
•

e t aging t ens o enen en sl iten

• obstakeldetectie met dubbele technologie;
•

e ing b st oom it al met o tionele o laa ba e
batte en S

• uitgerust voor de aansluiting van moderne resistieve
eilighei sl sten
hm
tootvaste be ui ing onder s
minimale a metingen

erpe randen

De bidirectionele producten van Nice
geven de status van de automatiseringen
en de ontvangst van de instructie aan.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice
dat alle automatiseringen in en om het
huis verbindt.
Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

i e ontgrendeling van
aluminium en mogelijk eid voor
ontgrendeling van buitena

160

TECHNISCHE KENMERKEN

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.
Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).
Stuks/Verp. 1

HYA11
Ontgrendeling van
binnenuit met koord
van 6 m.
Stuks/Verp. 1

HY7124

230
1,2
250

24
5
120

1,7
400
30

2
250
80

Voor draaihekken

HY7100

Voor schuifhekken

a io gate a

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50 Hz)*
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Bedrijfscyclus (%)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Stuks/Pallet
16
16

20
-20 ÷ +50
350x165x242 h
13

GEBRUIKSLIMIETEN

Slagboomsystemen

CORE
Nice i

Beschrijving
Onomkeerbaar, 230 Vac, inclusief verzinkte en gelakte telescopische arm, met eindaanslagen bij opening en sluiting
Onomkeerbaar, 24 Vdc, met magnetische encoder, inclusief verzinkte en gelakte telescopische arm

AFMETINGEN

Stuks/Verp. 1

350 mm

165

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

150

1.0

1.5

MAX. VLEUGELLENGTE (M)

ACCESSOIRES VOOR 24 V-UITVOERINGEN

242

Indicatieplaatje.

90

Kit metalen koord 6 m
voor KIO.

152

Sleutelschakelaar voor
laagspanningscontacten, met ontgrendelingsmechanisme met
metalen koord.

MAX. VLEUGELGEWICHT (KG)

200

De bovenstaande waarden hebben betrekking op het gebruik van motoren
met standaardaccessoires.

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

•

•

WLT

•
•

ELDC

•

ELAC

•

FT210B

•

F210B

•

FT210

•

knipperlicht

F210

•

EPMOW

•
•

EPLB

•
•

EPMB

•
•

EPSB

•
•

EPL

•
•

EPM

NICEWAY

•
•

EPS

ERA FLOR

•

ERA ONE LR

•

ERA ONE BD

Niet com atibel met e it Solem o en S

Code
HY7100
HY7124

fotocellen

ERA ONE

Zie pag. 229.

zender

ERA INTI

besturingseenheid/ontvanger

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

MC800 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO500 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO924 / OXI /
OXIBD / OXILR
MC424L / ingebouwd* /
OXI / OXIBD / OXILR
MC824H / OXI /
OXIBD / OXILR
MC824HR / OXI /
OXIBD / OXILR

Stuks/Verp. 1

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES
MC200 / ingebouwd*

PS324
batte met
geïntegreerde
batte la e

•

•

•
•

Bedieningssystemen en
accessoires

Code
HY7100
HY7124

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

GANGBARE ACCESSOIRES

161

Nice voor
gebalanceerde rolpoorten

162

voor gebalanceerde rolpoorten tot
170 kg, inclusief voedingskabel
voor gebalanceerde rolpoorten tot 170 kg

GR170RE01
GR170

voor gebalanceerde rolpoorten tot
170 kg, inclusief voedingskabel

GR170E01

voor gebalanceerde rolpoorten tot
340 kg, inclusief voedingskabel

GR340E01

voor gebalanceerde rolpoorten tot 170 kg

RN2040

onomkeerbaar, met
rem en ontgrendeling

onomkeerbaar, met
rem en ontgrendeling

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

230 Vac, met
elektromechanische
eindaanslag.
Rondo
pagg. 166/167

Bedieningssystemen en
accessoires

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Dubbele motor

Voor schuifhekken

230 Vac, met
elektromechanische
eindaanslag.
Giro
pagg. 164/165

GR170R

Slagboomsystemen

voor gebalanceerde rolpoorten tot 170 kg
omkeerbaar, zonder rem

Voor draaihekken

eu e u

163

OPERA

230V

Giro

Voor gebalanceerde rolpoorten
tot 170 kg en 340 kg

Elektromechanische reductiemotor in
omkeerbare en onomkeerbare uitvoering.

ec no ogi c innovatief de rem zit in de reductor
ingebouwd en zorgt voor een soepelere beweging in
e gel ing met e t a itionele o lossing

oge re tatie nieuwe onomkeerbare dubbele motor
met vermogen van 800 W en hefkracht tot 340 Nm.

envoudige rege ing van de eindaan agen de
eindaanslagen kunnen automatisch worden ingesteld
door eenvoudigweg de rolpoort zonder belasting en met
de motor ontgrendeld te laten bewegen en ze eventueel
aa na nog han matig ne a te stemmen

a i a e gebruik e ibi iteit en inder
aga nvoorraad één model, uitgerust voor een
rolpoortas van 76 mm, dat eenvoudig aangepast kan
worden aan assen van 60 en 48 mm, waardoor het
geschikt is voor de meest gebruikte maten.
De buitendiameter van de kroon kan worden aangepast
van 200 mm naar 220 of 240 mm, hetgeen installatie op
het me en eel an e ol oo ten mogel maa t

i
e
tee voor de ge kt dige ontgrende ing
van t ee otoren
anbevo en be turing een eid MC200.

den de in ta atie ordt de otor o de a
onder teund dank de andige ge eide ko e ing

raktis :
regelbare
eindaanslagen bij owel
opening als sluiting

Veel ijdig:
te gebruiken met assen
van
en
mm
oer n me du ele mo or:
ma imaal vermogen ideaal voor
de waarste toepassingen

obuust:
be ui ing ge eel van aluminium

164

TECHNISCHE KENMERKEN

GR340E01

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.
Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen.

MC200
Besturingseenheid met
automatische sluiting.

GRA02
Adapter voor as van
48 mm.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

GRA03
Adapter voor
kroondiameter 240
mm.
Stuks/Verp. 1

GRA01
Tweede motor voor
GR170, inclusief
accessoires
oo gel t ige
ontgrendeling.

Stuks/Verp. 1

Sleutelschakelaar voor
laagspanningscontacten, met ontgrendelingsmechanisme met
metalen koord.

44
44
44
GR340E01

230/50
1,9
430

3,3
800
8

170

340
4
10
76 - 60* - 48**
200 - 220* - 240**
20
-20 ÷ +50
200 x 380

7

10,5

* inclusief adapter in de verpakking
** met extra adapter (optioneel)

AFMETINGEN

Stuks/Verp. 1

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

•
•
•

WLT

ELDC

•
•
•

ELAC

•
•
•

FT210B

•
•
•

F210B

FT210

•
•
•

F210

•
•
•

knipperlicht

EPMOR

EPL

•
•
•

EPLB

EPM

•
•
•

EPMB

EPS

•
•
•

EPSB

NICEWAY

fotocellen

ERA FLOR

•
•
•

ERA ONE LR

•
•
•

ERA ONE BD

ERA ONE

•
•
•

zender

ERA INTI

Code
GR170 / GR170E01
GR170R / GR170RE01
GR340E01

MC800 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO500 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO924 / OXI /
OXIBD / OXILR
MC424L / ingebouwd* /
OXI / OXIBD / OXILR
MC824H / OXI /
OXIBD / OXILR
MC824HR / OXI /
OXIBD / OXILR

besturingseenheid/ontvanger

Stuks/Verp. 1

MC200 / ingebouwd*

Indicatieplaatje.

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

380 mm

Bedieningssystemen en
accessoires

200

Stuks/Verp. 1

Aluminium sleutelschakelaar met bedieningsknop en ontgrendeling.

44

GR170/E01 - GR170R/E01

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (V/Hz)
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Continue bedrijfsduur (min)
Max. aantal bewegingen per dag
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Diameter rolpoortas
Buitendiameter kroon
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

Voor draaihekken

GR170R
GR170RE01

Stuks/Pallet
44

Voor schuifhekken

GR170E01

Beschrijving
Voor gebalanceerde rolpoorten tot 170 kg, onomkeerbaar 230 V, met ingebouwde rem en ontgrendeling
Voor gebalanceerde rolpoorten tot 170 kg, onomkeerbaar 230 V, met ingebouwde rem en ontgrendeling, inclusief
voedingskabel van 5 m
Voor gebalanceerde rolpoorten tot 170 kg, omkeerbaar 230 V, zonder rem
Voor gebalanceerde rolpoorten tot 170 kg, omkeerbaar 230 V, zonder rem, inclusief voedingskabel van 5 m
Voor gebalanceerde rolpoorten tot 340 kg, onomkeerbaar 230 V, dubbele motor met ingebouwde rem en
ontgrendeling, inclusief voedingskabel van 5 m

Slagboomsystemen

Code
GR170

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

GANGBARE ACCESSOIRES

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem
165

OPERA

230V

Rondo

Voor gebalanceerde rolpoorten tot 170 kg

Onomkeerbare elektromechanische
reductiemotor.

o
eet voorzien van kroon van 200 mm en adapter
van 220 mm, voor assen van 60 mm met adapters van
48 mm.

er orgd de kabels worden beschermd door een
elegante behuizing; de condensator is voorbekabeld.

envoudig te in ta eren an
e gelei e o eling
hoe t e moto niet on e ste n te o en t ens e
bevestiging, geoptimaliseerd met 3 schroeven.

ne simpele en intuïtieve regeling van de
ein aanslag nten o el b o ening als b sl iting

anbevo en be turing een eid
co
eet en betrou baar et

i

e

• compatibel met het Opera-systeem;
• besturing op afstand met de app MyNice Welcome
an
e inte ace I
IFI
• halfautomatische of automatische werking;
• volledige omkering met fotocel;
• stap-voor-stap-werking;
• ingang programmeerbaar stap-voor-stap-openen;
• ingang programmeerbaar alt-foto;
• s eciale ingang oo esistie e eilighei sl st
• ingebouwde radiokaart compatibel met de systemen
Nice Flo, FloR en Smilo.

obuust be ui ing
ge eel van aluminium
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raktis
regelbare eindaanslagen
bij owel opening als sluiting

ompleet uitgerust voor
koordontgrendeling

TECHNISCHE KENMERKEN

Stuks/Verp. 1

MC200
Besturingseenheid met
automatische sluiting.
Stuks/Verp. 1

Sleutelschakelaar voor
laagspanningscontacten, met ontgrendelingsmechanisme met
metalen koord.
Stuks/Verp. 1

RN2040

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50 Hz)*
Opgenomen stroom (A)
Vermogen (W)
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (rpm)
Koppel (Nm)
Continue bedrijfsduur (min)
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

230
2,7
630
10
170
4
20
-20 ÷ +50
200x350
8

Slagboomsystemen

* 120 Vac-uitvoering verkrijgbaar op aanvraag.

AFMETINGEN

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Ø 200 mm

Indicatieplaatje.

350 mm (230V)
370 mm (120V)

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

•

WLT

ELDC

•

ELAC

•

FT210B

•

F210B

FT210

•

F210

•

knipperlicht

EPMOR

EPL

•

EPLB

EPM

•

EPMB

EPS

•

EPSB

NICEWAY

fotocellen

ERA FLOR

•

ERA ONE LR

•

ERA ONE BD

ERA ONE

•

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

zender

ERA INTI

Code
RN2040

MC200 / ingebouwd*

besturingseenheid/ontvanger
MC800 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO500 / OXI /
OXIBD / OXILR
DPRO924 / OXI /
OXIBD / OXILR
MC424L / ingebouwd* /
OXI / OXIBD / OXILR
MC824H / OXI /
OXIBD / OXILR
MC824HR / OXI /
OXIBD / OXILR

Aluminium
sleutelschakelaar met
bedieningsknop en
ontgrendeling.

Bedieningssystemen en
accessoires

Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen.

Stuks/Pallet
40

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

Beschrijving
Voor gebalanceerde rolpoorten tot 170 kg, onomkeerbaar, met rem en ontgrendeling

Voor draaihekken

Code
RN2040

Voor schuifhekken

GANGBARE ACCESSOIRES
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Bedieningssystemen

Ecosysteem Yubii
170.

Interface voor programmering, besturing en
beheer
190. Pro-View e App My Nice Pro

Systemen voor besturing met smartphone
172. Core en
My Nice Welcome app
174. IT4WIFI en apps

Opera-systeem

Draadloze besturingssystemen

Tag-systeem

176.
177.
178.
180.
182.
183.
184.
188.

198. TTX4, TTXB4, TT2N, TT2Z, TT2L, TT2D, TTDMS,
TT1N, TT1V, TT1L

Era One BD, OXI BD
Era One LR, OXI LR
Era P View
Era Inti
Era One
Era Flor
NiceWay
Ontvangers

192. O-View, O-Box, OX4T

Beheersysteem voor toegangscontrole
206. Nice Pass
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Meer automatiseringen,
meer controle,
inder orgen
Yubii verbindt alle automatiseringen in en
om het huis, laat ze via een mesh-netwerk
onderling en ook met u communiceren,
o at alt
e e hei hee t en o geloos
agel s le en nt lei en

e eer u
oning
art one

et u

u

even t
cenario

Download de app MyNice Welcome om alles
onder controle te hebben, ook als u niet thuis
bent.

Verbind uw automatiseringen via Core en creëer
gepersonaliseerde scenario’s die u zowel met
uw smartphone als met een geprogrammeerde
toets op uw bidirectionele handzender kunt
beheren.

Meer zekerheid met de
bidirectione e and ender

nt b oo beel instellen at el e ochten
om 7:00 de rolluiken omhoog gaan, het
sproeisysteem aangaat en dat de garagedeur
opent zodat de hond de tuin in kan. Alles
met slechts één klik op uw smartphone of uw
bidirectionele handzender.

De bidirectionele handzenders geven
feedback in de vorm van trillingen, geluidsen lichtsignalen, zodat u weet wat de
status van uw automatiseringen is en of uw
instructie ontvangen is.

Wilt u ook op afstand alles onder controle hebben? Met een simpele upgrade kunt u ook van uw huidige hek of
ga age e ant oo
gen oe i ect een test en ont e
el e bi i ectionele o cten
nt geb i en o
ubii nicefor ou co
170

Instructie versturen en feedback van
de automatisering ontvangen.
Instructiesignaal.

MyNice
Welcome App

Mesh-netwerk waarbij
elke automatisering een
signaalzender wordt en het
bereik vergroot wordt.

Core

Open/sluit
uife
uife

Open/sluit
garage

Open/sluit
hekken
Open/sluit
hekken

Era One
met LoRa®technologie

Open/sluit
en ro uiken

uife

Open/sluit
en ro uiken

Open/sluit
uife

Open/sluit
garage

Era One BD
Era P BD

Era W BD
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NEW

BiDi

Core
ice

i

Yubii

e i radio gate a van ice aakt
et oge k ice auto ati eringen te
be eren via de
ice e co e a
Smart mi els i comm nicatie maa t o e e
e bin ing best ing en comm nicatie mogel oo o
afstand, van Nice-automatiseringen met ingebouwde
of optionele radio-ontvangers voor deuren, hekken,
slagbomen, zonwering en rolluiken. De gateway
maakt daarnaast de besturing van unidirectionele
a stan sbe ieningen mogel
an senso en oo
zonweringen en rolluiken met ingebouwde radio,
en van accessoires van het alarmsysteem MyNice
behal e N
N S en e hoto i an e se ie
N IR

radio gate a

envoudig te con gureren e con g atie an
de communicatie tussen automatiseringen en de
og amme ing an scena io s gebe t o int tie e
met de MyNice Welcome app.
o fort mogel hei om scena io s o be aal e
t sti en te acti e en oals b oo beel
• om 7:00 de luiken omhoog doen en de garagedeur
openen (goedemorgen);
• om 21:00 de lichtinval verminderen door de luiken
deels te sluiten, de muziekinstallatie aanzetten voor
gezelligheid (relax);
• om 22:00 alle lampen uitdoen (goedenacht).

Veilig: het bidirectionele radioprotocol gebruikt GFSKmodulatie, die hogere immuniteit voor interferentie
garandeert.
tionele batte oe ing ie e e ing an het
s steem oo b st oom it al ga an ee t A tomatisch
opslaan van de instellingen in de Nice Cloud.
ee dig: Met het ecosysteem Yubii kunnen alle
apparaten van het systeem onderling communiceren om
gebeurtenissen te creëren, zoals:
• b het acti e en an een a stan sbe iening an
Nice kunnen de luiken omhoog gaan en de lampen
uitgeschakeld worden;
• als de rookmelder van MyNice brand detecteert, zal
het systeem automatisch reageren door de stroom
naar diverse apparatuur uit te schakelen;

e

• als de overstromingsdetector van MyNice detecteert
dat het waterpeil het drempelniveau heeft bereikt, zal
de garagedeur openen.
Compatibel met de eerdere uitvoeringen externe en
insteekontvangers van Nice in unidirectionele modus met
rolling code.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.
Ontdek alle voordelen van het systeem Yubii op pag. 170.

TECHNISCHE KENMERKEN
Router
Wi-Fi

Cloud

App

Code
CORE

Beschrijving
Nice wifi-radio gateway

Code
Ingang
Optionele batterijvoeding
Maximaal opgenomen vermogen (mW)
Type wifi-interface met interne antenne
Veiligheid
Ondersteuning
Radiotransmissie met dubbele frequentie
Radiobereik in open ruimte, zonder storingen *
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur|E| |E|(°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (g)

CORE
5V
2x AA oplaadbaar NiMh
1,5
802,11b/g/n – 2,4 GHz (P<10mW)
OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PS
WPS
Dual band bidirectioneel 433,54 - 433,92 MHz
868,3 - 868,94 MHz (P<10mW)
500 m (max. mesh-netwerk); 150m (in gebouwen)*
30
-20 ÷ +50
113x64x33
100

* Het bereik van de zenders en het ontvangstvermogen van de ontvangers kan beïnvloed worden door eventuele apparatuur in de buurt die op dezelfde
frequentie werkt en door de positie van de radioantenne van de installatie.
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e tec no ogie van ice binnen andbereik met
de MyNice Welcome app kan het systeem, ook als er
geen inte net e bin ing is te laatse gecon g ee en
beheerd worden.
et n sim ele li is het mogel
e inte ace I
IFI
en e Nice i a io gate a o e te
aten het
gebeurtenissenlog te downloaden en de activeringen
an e a tomatise ingen met h n mogel e iagnoses
te be en

om

• de parameters van de bidirectionele sensoren te
con gureren en e stat s e an batte F
e sie
etc.) te controleren;
• meerdere functies aan een toets van de
afstandsbediening toe te voegen, met behoud van
e o iginele instellingen b te l met een toets
ee st alleen het he
e geo en is het n mogel
an e e ncties toe te oegen oals e gel t ige o
vertraagde schakeling van het licht in de garage of de
activering van een bestaande scène);
• handige scènes te creëren met alle opgeslagen
apparaten, ofwel als een gebeurtenis (het
drukken op een knop, activering van een sensor,
t s og amme ing laats in t a tomatische
ncties te acti e en oals b het sl iten an
de rolluiken op een bepaald moment van de dag
t s og amme ing o annee e in senso e
gebeurtenis detecteert (activering van de sensor).
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.
Ontdek alle voordelen van het systeem Yubii op pag. 170.

MyNice Welcome
atis e

Voor draaihekken

art met e s eciale accessoi es is het n mogel

• alle apparaten in en rond de woning, zoals sensoren,
afstandsbedieningen en automatiseringen, te
koppelen en op te slaan;

Voor schuifhekken

e onder contro e via de Nice Cloud kan ook de
status van elke automatisering bekeken worden en kan
deze overal bestuurd worden, zolang de smartphone
maar internetverbinding heeft.

Prakti c de automatiseringen van de Nice-groep
kunnen op afstand bestuurd worden en er kunnen scènes
of regels gecreëerd worden met gebruik van sensoren,
afstandsbedieningen en automatiseringen (de communicatie
t ssen sma t hone en o e gebe t ia i net e

Slagboomsystemen

My Nice Welcome App

MyNice Welcome is een unieke app
waarmee gebruikers de apparaten van
Nice direct vanaf hun smartphone kunnen
con g e en en best en mi els e Nice
i a io gate a Core.

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Yubii

gbaa in
Bedieningssystemen en
accessoires

BiDi

Functies
Instructies: openen, stoppen, sluiten, en nog één naar keuze die de automatisering biedt
Geolokalisatie en andere acties mogelijk dankzij de compatibiliteit met de IFTTT-service
Gebruikseisen
Maximaal 20 gebruikers te koppelen aan IT4WIFI
Besturingssysteem iOS 10 en Android 5 of nieuwer
Wifi-accesspoint dat de Bonjour-service van Apple ondersteunt

Raa leeg oo e con g atie an o e met e a
de website van Nice.
https://www.niceforyou.com/en/support

Nice

elcome e inst ctiehan lei ing o

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

NEW
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i interface die de be turing
oge k aakt van ice
auto ati eringen voor ekken en
garagedeuren die co
atibe
n
et rotoco u
era

nterface voor de be turing van ice
automatiseringen met smartphone

eo oka i atie door de gps op uw smartphone te
activeren, opent of sluit het hek of de garagedeur als u
zich op een ingestelde afstand bevindt.
te be turing opening en sluiting van de garagedeur
met Siri: u hoeft alleen de opdracht te zeggen om de
automatisering te activeren.

et

e rogra
eerde actie mogel hei om be aal e
acties o ge o en t sti en en agen in te stellen
oo beel
en an maan ag tot
ag om
het hek en de garagedeur”.

ee eenvoudig te in ta eren
1

e bin e s aansl iting an e i inte ace
en de BusT4- of IBT4N*-aansluiting van de
besturingseenheid van Nice met de meegeleverde
kabel.

ntegratie et
e o e it
ice kr gt de certi catie
e o e it
et de interface
be eer ice
auto ati eringen et de a
a a van
e en
creëer gepersonaliseerde scènes met de andere
verbonden o e it a araten

2 Kies of u IT4WIFI met het MyNice-protocol of Apple
ome it ilt geb i en on g ee e olgens e
interface met uw smartphone.
De interface IT4WIFI kan in de besturingseenheid of op
een beschermde plek worden geïnstalleerd. Om het
o timale i be ei te e
gen an een s
abel
van maximaal 100 m worden gebruikt.

o
atibi iteit et de
ervice met het gratis
platform IFTTT (If This Then That) kunnen eenvoudige
oorzaak-gevolg-recepten gecreëerd worden door
verschillende diensten te combineren.
Ga voor meer informatie naar de website
www.ifttt.com/nice.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
IT4WIFI

Beschrijving
Kit met: 1 wifi-interface, 1 telefoonkabel RJ-11, 1 adapter IBT4N
IT4WIFI
24
30
700
type 802,11b/g/n - 2,4 GHz
14dBm op de connector
OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
SMA
30
minimaal -20°C, maximaal +50°C
58x63x24 (zonder SMA en antenne)
60

Code
Spanning (V)
Stroom (mA)
Maximaal opgenomen vermogen (mW)
Wifi-interface
Vermogen
Veiligheid
Connector antenne
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur
Afmetingen (mm)
Gewicht (g)

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET AUTOMATISERINGSSYSTEMEN EN BESTURINGSEENHEDEN VAN NICE

BIG-FAB

NAKED SLIDING

SLIGHT

ROBUS

ROAD

RUN

TUB

S-BAR

M-BAR

L-BAR

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DPRO924

L-FAB

•

MC800

M-FAB

•

DPRO500

S-FAB

•

MC200

HYPPO

•

MC424L

HYKE

•

MC824H

HOPP

•

HYPPO

WALKY

•

SUMO

OLTRE

•

SOON

WINGO

•

TENKIT

TOONA

•

TEN

SPY HS

•

SPINKIT

RUN HS

•

SPINBUSKIT 20/22/23

ROBUS HS

•

Besturingseenheden

SPINBUS

L-FAB HS

•

Voor garagedeuren

SPY

M-FAB HS

•

WIDE

HYKE HS

•

* IBT4N is een adapter voor de verbinding van de BusT4-kabel met de Nice-besturingseenheden die geen RJ-11-ingang hebben.
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Slagboomsystemen

TITAN HS

Voor schuifhekken

WINGO HS

Voor draaihekken

TOONA HS

Hi-Speed systemen

•

•

•

•

•

•

•

MyNice
Welcome HK

e turing van et ek en de garagedeur et
art one voor i
en ndroid gebruiker

MyNice
Welcome

Voor draaihekken

e

Functies
Instructies: openen, sluiten
Stembesturing met Siri
Geolokalisatie

Functies
Instructies: openen, stoppen, sluiten
Stembesturing met Siri
Geolokalisatie

Functies
Instructies: openen, stoppen, sluiten, en nog één naar keuze die de automatisering biedt
Geolokalisatie en andere acties mogelijk dankzij de compatibiliteit met de IFTTT-service

Gebruikseisen
Maximaal 16 gebruikers te koppelen aan IT4WIFI
Besturingssysteem iOS 10 of nieuwer
Wifi-accesspoint dat de Bonjour-service van Apple ondersteunt
Thuishub: Apple TV van de 4e generatie met tvOS 10 of nieuwere versies

Gebruikseisen
Maximaal 16 gebruikers te koppelen aan IT4WIFI
Besturingssysteem iOS 10 of nieuwer
Wifi-accesspoint dat de Bonjour-service van Apple ondersteunt
Thuishub: Apple TV van de 4e generatie met tvOS 10 of nieuwere versies

Gebruikseisen
Maximaal 20 gebruikers te koppelen aan IT4WIFI
Besturingssysteem iOS 10 en Android 5 of nieuwer
Wifi-accesspoint dat de Bonjour-service van Apple ondersteunt

Raadpleeg voor de conﬁguratie van
IT4WIFI met de app Casa de instructies
op de website van Apple.
https://support.apple.com/en-gb/HT204893

Raadpleeg voor de configuratie van
IT4WIFI met de app MyNice Welcome HK
de instructies op de website van
Nice.
https://www.niceforyou.com/en/support

Raadpleeg voor de configuratie van
IT4WIFI met de app MyNice Welcome
de instructies op de website van
Nice.
https://www.niceforyou.com/en/support

Bedieningssystemen en
accessoires

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Slagboomsystemen

Casa
di Apple

e turing van de garagedeur et iP one en
e atc
et gebruik van et rotoco
o e it

Voor schuifhekken

e turing van de garagedeur et iP one en
e atc
et gebruik van et rotoco
e
o e it oge k eid o
c ne te cre ren et
de andere o e it acce oire in de oning

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

L’apposizione del logo Works with Apple HomeKit dimostra che l’accessorio elettronico in questione è stato progettato espressamente per collegarsi rispettivamente con iPod touch, iPhone, o iPad,
e che lo sviluppatore ne certifica la rispondenza agli standard di prestazione definiti da Apple. Apple non è responsabile del funzionamento del presente dispositivo o della conformità dello stesso alle norme di legge e di sicurezza.

Een compleet aanbod
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NEW

BiDi

Yubii

Era One BD & OXI BD
idirectione e ender en ontvanger

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE ZENDERS
Code
ON3EBD

Beschrijving
3 kanalen, bidirectioneel 433,92 MHz
Draagfrequentie

ON3EBD

433,92 MHz

Geschat bereik

Stuks/Verp.
10
Codering

500 m (max. meshnetwerk); 35m
BD; O-Code 192 bit
(in gebouwen)*

Voeding

Batterijduur

3 Vdc;
lithiumbatterij type
CR2032

2 jaar
(met 10
transmissies per
dag)

Beschermingsklasse

Afmetingen
Gewicht

IP40
(gebruik in
beschermde
omgevingen)

45x56x11 h mm
18 g

* Het bereik van de zenders en het ontvangstvermogen van de ontvangers kan beïnvloed worden door eventuele apparatuur in de buurt die op dezelfde
frequentie werkt en door de positie van de radioantenne van de installatie.

eedba k over ontvangst
van instru tie

5

ek poort open
ek poort gesloten

1. Uitwisseling van de activeringscode
tussen een reeds opgeslagen zender en
een nieuwe die nog opgeslagen moet
worden.

2.

1.
voor weergave
e tra in o op and ender

2. Met NFC-technologie en een speciale
website wordt er meer informatie over de
zender en de batterijstatus verschaft.

gedeeltelijke opening sluiting
i

NFC

pvragen status
van de automatisering

rogrammeertoets
eds

ender et toet en radiokana en
en toet o de tatu van de
auto ati ering o te vragen
Ra io e entie
met olling co e behee
van de activeringscodes, automatisch aanleren met
192 Bit-codering, ook compatibel met ontvangers met
codering van Nice O-Code FloR.
De bidirectionele handzender Era One is compatibel met
eerdere uitvoeringen externe- en insteekontvangers van
Nice, werkend in unidirectionele modus.
irecte be turing het nieuwe bidirectionele
radioprotocol is circa 30 keer sneller dan voorgaande
radioprotocollen. Het besturen van de automatisering
ging nog nooit zo snel!
onder dat u in de buurt van de in ta atie oeft
te n kunt u een nieuwe zender activeren met gebruik
van een zender Era One die reeds in de ontvanger is
o geslagen an
e on e linge it isseling an e
activering code.
egant en akke k e en e E a ne an an
e han ige meegele e e ho e als een st l olle en
technologische sleutelhanger worden gebruikt of aan de
muur of het stuur van uw auto worden bevestigd.
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ra ne bidirectionee ideaa voor gebruik in de
tad of o
aat en et vee a araten
Het bidirectionele radioprotocol gebruikt GFSKmodulatie, die hogere immuniteit voor interferentie
garandeert.

onne tor voor antenne

idirectione e in teekontvanger et
de functie van et
tee
era
OXIBD is compatibel met alle besturingseenheden van
Nice met S connecto en maa t het s mogel om
ook bestaande Nice-automatiseringen bidirectioneel te
maken.
rgono i c de ign de connectoren voor de
antenne, de toets en de programmeringsled zitten
o een ma el be ei ba e le en n a tisch in
gebruik.
a i a e e ibi iteit er kunnen maximaal 750
bidirectionele of 1024 unidirectionele zenders worden
opgeslagen.
De OXIBD-ontvangers kunnen als signaalversterkers
worden gebruikt, waardoor de werkingsafstand tussen
de zenders en andere bidirectionele ontvangers van
Nice vergroot kan worden.

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE ONTVANGERS
Code
OXIBD

OXIBD

Beschrijving
Bidirectionele radio-insteekontvanger, 433,92 MHz

Stuks/Verp.
1

Ontvangstfre- Zendfrequentie Ingangsimpe- Gevoeligheid Decodering
quentie
dantie

Aantal
kanalen

Voeding

BD, O-Code,
FloR, TTS,
Flo, Smilo

4
(op SM-insteekconnector)

5 Vdc

433,92 MHz

433,92 MHz
(alleen BD)

50 Ohm

-108 dBm

Opgenomen Beschermings- Afmetingen
stroom
klasse
Gewicht
50 mA (max)

IP 30

49,5x18x41,9
h mm
22 g

Era One LR & OXI LR

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
ON3ELR
ONELRKIT

idirectione e ender en ontvanger voor ien
van verreikende o a®-technologie

ON3ELR

Beschrijving
3 kanalen, 433,92 MHz, bidirectioneel, met LoRa®-technologie
KIT met LoRa®-technologie
Bevat: 2 st. ON3ELR, 1 st, OXILR, 1 st. OX2UBP

Stuks/Verp.
10
1

Draagfrequentie

Geschat bereik

Codering

Voeding

Batterijduur

Beschermingsklasse

Afmetingen
Gewicht

433,92 MHz

1 km; 100 m
(in gebouwen)*

LR

3 Vdc;
lithiumbatterij type
CR2032

2 jaar
(met 10 transmissies
per dag)

IP40
(gebruik in
beschermde
omgevingen)

45x56x11 h mm
18 g

* Het bereik van de zenders en het ontvangstvermogen van de ontvangers kan beïnvloed worden door eventuele apparatuur in de buurt die op dezelfde
frequentie werkt en door de positie van de radioantenne van de installatie.

2.

1.

eedba k over ontvangst
van instru tie

5

ek poort open
ek poort gesloten

voor weergave
e tra in o op and ender

Voor draaihekken

BiDi

Voor schuifhekken

NEW

gedeeltelijke opening sluiting

NFC
pvragen status
van de automatisering

1. Uitwisseling van de activeringscode
tussen een reeds opgeslagen zender en
een nieuwe die nog opgeslagen moet
worden.

2. Met NFC-technologie en een speciale
website wordt er meer informatie over
de zender en de batterijstatus verschaft.

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Kit met LoRa®-technologie, te
installeren in automatiseringen van
e en an
e ha
a e inte ace

rogrammeertoets

erreikende be turing de LoRa®-technologie stuurt
instructies over een afstand in open ruimte die circa
10 keer groter is dan voorgaande radioprotocollen.
Het besturen van de automatisering was nog nooit zo
e ci nt
onder dat u in de buurt van de in ta atie oeft
te n kunt u een nieuwe zender activeren met gebruik
van een zender Era One LR die reeds in de ontvanger
is o geslagen an
e on e linge it isseling an e
activering code.
egant en akke k de zender Era One LR kan
an
e han ige meegele e e ho e als een
st l olle en technologische sle telhange o en
gebruikt of aan de muur of het stuur van uw auto
worden bevestigd.

idirectione e in teekontvanger
LoRa® tec no ogie

eds
onne tor voor antenne

Bedieningssystemen en
accessoires

Ra io e entie
met olling co e behee
van de activeringscodes, automatisch aanleren.

ra ne
bidirectionee ideaa voor gebruik in
de tad of o
aat en et vee a araten
Het bidirectionele radioprotocol gebruikt LoRa®modulatie, die hogere immuniteit voor interferentie
garandeert.

et

OXILR is compatibel met alle besturingseenheden van
Nice met S connecto en maa t het s mogel om
ook bestaande Nice-automatiseringen op grote afstand
bidirectioneel te maken.
rgono i c de ign de connectoren voor de
antenne, de toets en de programmeringsled zitten
o een ma el be ei ba e le en n a tisch in
gebruik.
a i a e e ibi iteit er kunnen tot wel 1024
bidirectionele zenders met LoRa®-technologie worden
opgeslagen.

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE ONTVANGERS
Code
OXILR

OXILR

Beschrijving
Bidirectionele radio-insteekontvanger, 433,92 MHz, met LoRa®-technologie
Ontvangstfrequentie

Zendfrequentie

Ingangsimpedantie

Gevoeligheid

Decodering

433,92 MHz

433,92 MHz

50 Ohm

-118 dBm

LR

Aantal
kanalen

4
(op SM-insteekconnector)

Stuks/Verp.
1
Voeding
5 Vdc

Opgenomen Beschermings- Afmetingen
stroom
klasse
Gewicht
50 mA (max)

IP 30

49,5x18x41,9
h mm
22 g

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

ender et toet en radiokana en
en toet o de tatu van de
auto ati ering o te vragen

Slagboomsystemen

i
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TECHNISCHE KENMERKEN

ra P ie

Code
ERA P VIEW

u tifunctione e ender

Code
Voeding
Batterijduur
Radiocodering
Frequentie
Bereik
USB-poort
Bedrijfstemperatuur (°C)
Beschermingsklasse
Afmetingen (mm)
Gewicht (g)

toetsen voor dire te besturing van de automatisering
raktis

e jo pad met

toetsen

adiogra c e u tifunctione e
ender et intu tieve gra c e
interface cd k euren c er
navigatie et jo ad et toet en

dvanced gebruiker Kan de zenderinstellingen en
e aan i ingen an e a a aten
igen en an
ones g oe en en scena io s c e en timen
igen
en best en o en ien an h e toegang tot het
geavanceerde menu beperken door middel van een
numeriek wachtwoord.

oo het behee an ma imaal
a a aten a on e l
o in g oe en an
ones g oe en o scena io s

a gebruiker Bestuurt op eenvoudige en
echtst ee se
e een be e t aantal a a aten
met voorafgaande toestemming van de geavanceerde
gebruiker.

Voorzien van uur- en datumaanduiding voor het instellen
an t gest
e inst cties
eavanceerde rogra
ering voor de
rofe iona De installateur heeft toegang tot de
og amme ing an en e s en ont ange s en
igt en
creëert soorten en sets instructies.
hee t i ect toegang na e ee ste inscha eling als
e batte en o en ge laatst o late ia e toetsen
aan de achterkant van de zender.
ebruik ge ak voor iedereen 2
geb i smogel he en in een o ige o gea ancee e
modus.

an het ashboa
onderbreken.

aa

legen en e t scha elingen

Prakti c en functionee E a
ie gaat na en ele
seconden inactiviteit in stand-by om het verbruik van de
batte en te be e en et a a aat o t a tomatisch
geacti ee
annee het it n m ho e o t
genomen, verplaatst wordt of als er op een toets wordt
ge
t an
e ingebo
e senso en
oort oo het o la en an e batte en in ien
e o laa baa n
Voorzien van praktische magnetische houder voor
bevestiging aan de muur.
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Beschrijving
Multifunctionele radiozender met intuïtieve grafische interface voor het beheer van maximaal 99
apparaten afzonderlijk of in groepen

Stuks/Verp.
1

ERA P VIEW
2 alkalinebatterijen 1,5V - AAA
Circa 1 jaar met 20 verrichtingen per dag
Rolling code
433,92 MHz (± 100 kHz)
Geschat op 200 m in open ruimte en 35 m binnen
Type micro-USB
-20; +50
IP 40
200x50x15 (zonder muurhouder)
140

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Slagboomsystemen

P

Bedieningssystemen en
accessoires

PP

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Voor schuifhekken

Voor draaihekken

PP

P
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TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE ZENDERS

Era Inti

Code
INTI1Y
INTI2Y
INTI1R
INTI2R
INTI1L
INTI2L
INTI1G
INTI2G
INTI1B
INTI2B
INTI1
INTI2
INTIKIT

Zenders

INTI_Y, INTI_R,
INTI_L, INTI_G,
INTI_B, INTI

Beschrijving
1 kanaal, 433,92 MHz, geel
2 kanalen, 433,92 MHz, geel
1 kanaal, 433,92 MHz, rood
2 kanalen, 433,92 MHz, rood
1 kanaal, 433,92 MHz, paars
2 kanalen, 433,92 MHz, paars
1 kanaal, 433,92 MHz, groen
2 kanalen, 433,92 MHz, groen
1 kanaal, 433,92 MHz, blauw
2 kanalen, 433,92 MHz, blauw
1 kanaal, 433,92 MHz, zwart
2 kanalen, 433,92 MHz, zwart
Kit met: 3 Inti’s met 2 kanalen (rood, groen, blauw), 1 ontvanger OX2
Draagfrequentie

Geschat bereik

Codering

Voeding

433,92 MHz

150 m (buiten);
30 m (in
gebouwen)*

O-Code 72 bit;
rolling code

3 Vdc;
lithiumbatterij type
CR2032

Stuks/Verp.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Batterijduur

Beschermingsklasse

2 jaar
IP40
(met 10 transmissies (gebruik in beschermde
per dag)
omgevingen)

Afmetingen
Gewicht
30x56x9 h mm
14 g

* Het bereik van de zenders en het ontvangstvermogen van de ontvangers kan beïnvloed worden door eventuele apparatuur in de buurt die op dezelfde
frequentie werkt.

1.

e k eurr ke n k eine ender
et
en kana en verkr gbaar in e
k euren
433,92 MHz met rolling code, beheer van de
acti e ingsco es en ce ti caten a tomatisch aanle en
en ingebouwde naderingsontvanger; met O-Code 72
Bit-codering, ook compatibel met ontvangers met Nice
FloR-codering.
eavanceerd gebruikt reken- en
herkenningssystemen die de veiligheid ervan verhogen
en e eactiet
an e a tomatise ing ci ca
ee
verkorten.
ei ig als een zender wordt gestolen of verloren, kan
h met
o
o en ge eacti ee en e angen met
beho
an e el e ncties aa b o e nie e Inti
het prioriteitsniveau wordt verhoogd.
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akke k o te aan ook o af tand
Opera-ontvangers.

an

2.

e

onder dat u in de buurt van de in ta atie oeft
te n kunt u een nieuwe zender activeren op twee
verschillende manieren:
• met gebruik van een zender die reeds in de
ont ange is geacti ee
an
e on e linge
uitwisseling van de activering code;

Uitwisseling van de activeringscode tussen een
reeds opgeslagen zender en een nieuwe die nog
opgeslagen moet worden.

3.

Mogelijkheid voor opslaan met Nice O-Box en “gecertificeerd”.

4.

• middels de multifunctionele interface Nice O-Box
voert u het certi caat van de ontvanger in door
een o ig eg e nie e en e b e
o te
ho en en e sta sge
e oce e o
co
pda te starten.
nti kan ook a
eute anger orden gebruikt
dank
et eege everde bandje

Dankzij de aanwezigheid van een “zender” in
de ontvangers OXIT, OX2T en OX4T kan via de
multifunctionele interface O-Box toegang worden
verkregen tot de radiocodes.

De ontvangers OXIT, OX2T en OX4T kunnen als
signaalversterkers gebruikt worden.

Voor draaihekken
Intikit

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Bedieningssystemen en
accessoires

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Slagboomsystemen

Voor schuifhekken

nti de univer e e bediening
deaa voor toe a ing b
a arte entengebou en of
eervoudig gebruik
Eenvoudige en voordelige installatie:
met de zender Inti, gecombineerd met
de universele ontvanger OX2, kunnen
alle, ook bestaande, automatiseringen
worden bestuurd en beheerd.
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TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE ZENDERS

Era One

Code
ON1E
ON2E
ON4E
ON9E
ON1CE
ON2CE
ON4CE
ON1EFM
ON2EFM
ON4EFM
ON9EFM

ender en ontvanger

Beschrijving
1 kanaal, 433,92 MHz
2 kanalen, 433,92 MHz
4 kanalen, 433,92 MHz
9 kanalen, 433,92 MHz
1 kanaal, 433,92 MHz, met sequentiële codering voor meervoudige invoering
2 kanalen, 433,92 MHz, met sequentiële codering voor meervoudige invoering
4 kanalen, 433,92 MHz, met sequentiële codering voor meervoudige invoering
1 kanaal, 868,46 MHz
2 kanalen, 868,46 MHz
4 kanalen, 868,46 MHz
9 kanalen, 868,46 MHz
Draagfrequentie

Geschat bereik

ON_E, ON_CE

433,92 MHz

ON_EFM

868,46 MHz

200 m (buiten); 35
m (binnen)*

Codering

Voeding

O-Code 72 bit; 3 Vdc; lithiumbatterij
rolling code
type CR2032

Stuks/Verp.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Batterijduur

Beschermingsklasse

Afmetingen
Gewicht

2 jaar (bij 10
transmissies per
dag)

IP40
(gebruik in beschermde
omgevingen)

45x56x11 h mm
18 g

* Het bereik van de zenders en het ontvangstvermogen van de ontvangers kan beïnvloed worden door eventuele apparatuur in de buurt die op dezelfde
frequentie werkt.

1.

Zenders met 1, 2, 4, 9 kanalen en
in teekontvanger voorbekabe d
et en onder ingebou de ender

onder dat u in de buurt van de in ta atie oeft
te n kunt u een nieuwe zender activeren op twee
verschillende manieren:

433,92 MHz met rolling code, beheer van de
acti e ingsco es en ce ti caten a tomatisch aanle en
en ingebouwde naderingsontvanger; met O-Code 72
Bit-codering, ook compatibel met ontvangers met Nice
FloR-codering.
o e
gbaa in e it oe ingen met se enti le
codering voor meervoudige invoering (Era OneC).
eavanceerd gebruikt reken- en
herkenningssystemen die de veiligheid ervan verhogen
en e eactiet
an e a tomatise ing ci ca
ee
verkorten.
akke k o te aan ook o af tand
Opera-ontvangers.

an

e

ei ig als een en e o t gestolen o e lo en an h
met O-Box worden gedeactiveerden vervangen met
beho
an e el e ncties aa b o e nie e E a
One het prioriteitsniveau wordt verhoogd.
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• met gebruik van een zender die reeds in de
ont ange is geacti ee
an
e on e linge
uitwisseling van de activering code;
• middels de multifunctionele interface Nice O-Box
voert u het certi caat van de ontvanger in door
een o ig eg e nie e en e b e
o te
ho en en e sta sge
e oce e o
co
pda te starten.
onder rakti c met de uitvoering Era OneC
kunnen, middels de programmeereenheid O-Box, met
één verrichting hele verpakkingen van 10 stuks worden
opgeslagen, zonder deze te hoeven openen.
egant en akke k e en e E a ne an an
e han ige meegele e e ho e als een st l olle en
technologische sleutelhanger worden gebruikt of aan de
muur of het stuur van uw auto worden bevestigd.
ra ne
aat en

ideaa voor gebruik in de tad of o
et vee a araten

L n an en e s
met olling co e ie e
F
e entiemo latie geb i en hetgeen hoge e
immuniteit tegen interferentie garandeert.

Uitwisseling van de activeringscode tussen een reeds
opgeslagen zender en een nieuwe die nog opgeslagen
moet worden.

2.

Mogelijkheid voor opslaan met Nice O-Box en “gecertificeerd”.

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE ZENDERS

ender en ontvanger

Stuks/Verp.
10
10
10
10
10
10

Voor draaihekken

or

Beschrijving
Zender Era FloR 1 kanaal
Zender Era FloR 2 kanalen
Zender Era FloR 4 kanalen
Zender Era FloR 1 kanaal, met sequentiële codering voor meervoudige invoering
Zender Era FloR 2 kanalen, met sequentiële codering voor meervoudige invoering
Zender Era FloR 4 kanalen, met sequentiële codering voor meervoudige invoering

Draagfrequentie

Geschat bereik

Codering

Voeding

Batterijduur

Beschermingsklasse

Afmetingen
Gewicht

433,92 MHz

150/200 met
meegeleverde antenne
in open ruimte*

digitaal 52 bit
(4,5 miljoen miljard
combinaties)

3 Vdc;
lithiumbatterij type
CR2032

3 jaar
(met 10 transmissies
per dag)

IP40
(gebruik in beschermde
omgevingen)

45x56x11 h mm
18 g

Slagboomsystemen

* Het bereik van de zenders en het ontvangstvermogen van de ontvangers kan beïnvloed worden door eventuele apparatuur in de buurt die op dezelfde
frequentie werkt.

Voor schuifhekken

ra

Code
FLO1RE
FLO2RE
FLO4RE
FLO1RCE
FLO2RCE
FLO4RCE

h

olling co e met el e ing

o e
gbaa in e it oe ingen met se enti le
codering voor meervoudige invoering (Era FlorCE).
b o ute vei ig eid e en e is onmogel te lonen
an
het geb i an olling co e a i en e co e
deaa voor et be eer van
te en in
a arte entengebou en of voor eervoudig
gebruik an
e nie e en e soonl e co e
envoudige du icatie van een nieu e ender
in de buurt van de in ta atie met gebruik van een
geautoriseerde zender of direct via een toets op de
ont ange te l een le e e schillen e ncties
weergeeft.
onder rakti c met de uitvoering Era Flor-CE
kunnen, middels de programmeereenheid O-Box, met
één verrichting hele verpakkingen van 100 stuks worden
opgeslagen, zonder deze te hoeven openen.

• de ontvangers en zenders eenvoudig en ne
programmeren;
• de

t

et code beheren en afdrukken;

• een eigen database met installaties creëren
han ig b s stemen met mee o ig geb i
oge

erking autono ie en

inder verbruik

egant en akke k e en e E a FloR an an
e han ige meegele e e ho e als een st l olle en
technologische sleutelhanger worden gebruikt of aan de
muur of het stuur van uw auto worden bevestigd.
o edige co
atibi iteit met de ontvangers van de
voorgaande serie Flor (universele, universele modulaire,
insteek met SM- of Nice-connector) en met de Oneontvangers (OXI/OXIT, OX2/OX2T en OX4T).

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Met O-Box en de speciale software voor pc en pda is
het olgen e mogel

FLO4RE

Bedieningssystemen en
accessoires

Zenders met 1, 2, 4 kanalen met een
nieu
t vo de ign

FLO2RE

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

FLO1RE
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NiceWay

Modulair draadloos bedieningssysteem om
overa in ui
ice auto ati eringen te be eren

De zendermodule

GO
raag over voor de module

et art van et
tee
ice a
De modules met 1, 3, 6, 9 kanalen
om a tomatise ingen a on e l o in
groepen te besturen: zonwering, rolluiken,
rolpoorten, hekken, garagedeuren en
be
s oo ten slagbomen s oei en
verlichtingssystemen.
odu air Het systeem Niceway is gebaseerd op
een serie zendermodules die op vier verschillende
houdermodellen geïnstalleerd kunnen worden,
met als resultaat een zeer gevarieerd aanbod van
maatoplossingen.
e mo les e
gbaa met
g oe en n lein en heel ma

el

analen o tot
te be ienen

Ondo
tootvaste muur o
ta el ouder

eavanceerd en co
atibe F e entie
h
met rolling code met 52 bit-codering (meer dan 4,5
miljoen miljard combinaties); automatisch aanleren.
om atibel met e s stemen Nice E go lano FloR en
VeryVR (Flo en Smilo alleen met WM240C en WM080G)
op 433,92 MHz.
Geschat bereik: 200 m in open ruimte, 35 m binnen.
Lange le ens

lithi mbatte

an

e roducten van ice a De module met 240
kanalen en display, voor de bediening van 80 groepen
en 70 meervoudige groepen, is ideaal voor het beheer
van complexe systemen.
Alle zonweringen, rolluiken, hekken, sproei- en
verlichtingssystemen voor kantoren, woningen en hotels
in slechts 14 g en 16 cm2.
Per ona i eerbaar De rubberen toetsen
maken integraal deel uit van de behuizing van de
bedieningsmodules, zodat de elektronica tegen vuil en
vocht wordt beschermd. U kunt Niceway in ieder vertrek
van het huis gebruiken: de garage, woonkamer, keuken
of badkamer.
Profe ionee Het systeem is programmeerbaar met
de handhelds van Nice voor een zo professioneel en
a tisch mogel geb i

184

Opla
Vierkante muur ouder

Opla
e t oekige muur ouder

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
Voeding
Batterijduur
Frequentie
Uitgestraald vermogen
Beschermingsklasse
Geschat bereik (m)
Codering
Bedrijfstemperatuur (°C min. max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (g)

NiceWay
3 Vdc; lithiumbatterij type CR2032
>2 jaar (bij 10 transmissies per dag)
433,92 MHz ± 100 KHz
Naar schatting circa 1 mW
IP40
200 in open ruimte, 35 binnen
52 bit rolling code
-20 ÷ +55
41x41x10
14

WM001C

Module met 1 kanaal voor het besturen van 1 automatisering

10

WM003C

Module met 3 kanalen voor het besturen van 3 automatiseringen

1

WM009C

Module met 3 kanalen voor het besturen van 3 automatiseringen

1

Radiobesturingen opslaan in modus II: ON/OFF - IMPULSIEVE INSCHAKELING - TIMER1 - TIMER2 (voor de producten van de lijn Screen programmering
MODUS II)
HYBRIDE MODULE VOOR DE STAP-VOOR-STAP-BESTURING EN OPENEN-STOPPEN-SLUITEN

WM003C1G

Module voor de stap-voor-stap-besturing van 3 automatiseringen en openen-stoppen-sluiten van 1 automatisering

1

Voor draaihekken

Stuks/Verp.

Voor schuifhekken

Module Code
Beschrijving
MODULES MET STAP-VOOR-STAP-BESTURING

1

WM002G

Module voor de besturing van 2 automatiseringen in openen-stoppen-sluiten in
enkele of meervoudige-groepmodus

1

WM003G

Module voor de besturing van 3 groepen automatiseringen in openen-stoppen-sluiten in enkele of meervoudige-groepmodus

1

WM006G

Module voor de besturing van 6 groepen automatiseringen in openen-stoppen-sluiten in enkele of meervoudige-groepmodus

1

WM004G

Module voor de besturing van 4 automatiseringen in openen-stoppen-sluiten
in enkele of meervoudige-groepmodus en besturing voor de activering van de
zonsensor

1

MODULES MET MEERDERE KANALEN EN DISPLAY

WM080G

Module voor de besturing van 80 automatiseringen in openen-stoppen-sluiten
in enkele of meervoudige-groepmodus en besturing voor de activering van de
zonsensor

1

WM240C

Module voor de stap-voor-stap-besturing van 240 automatiseringen in enkele of
meervoudige-groepmodus

1

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Module voor de besturing van 1 automatisering in openen-stoppen-sluiten in
enkele of meervoudige-groepmodus

Bedieningssystemen en
accessoires

WM001G

Slagboomsystemen

MODULES MET BESTURING OPENEN-STOPPEN-SLUITEN

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

NICE DESIGN
er jnde tootva te ateria en
ooi ver orgde af erkingen
i
e e nen et de ign van ice
ere d d bekend en ge aardeerd
garandeert duur aa eid co fort
en bruikbaar eid
an
tallo e le en en a e ingen is
het alt mogel het meest isc ete o
passende product te kiezen.
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Opla

NiceWay - Opla
Muurhouders
i creet e egant en functionee Omdat de zenders
in h n b on e
nne m ho e
la haast
niet o allen
nnen o isc ete en elegante
e
bedieningspunten worden gecreëerd zonder dat er
l s e aamhe en no ig n
e m ho e s
la an Nice a
n e
gbaa in
de vierkante modellen Opla-S en rechthoekige modellen
Opla-R, en in talloze kleurvariaties.

186

Code
WSW
WSB
WSA
WSG
WST
WSS

Beschrijving
Vierkante muurhouder, wit
Vierkante muurhouder, zwart
Vierkante muurhouder, aluminium
Vierkante muurhouder, grafiet
Vierkante muurhouder, kleurloos transparant
Vierkante muurhouder, watergroen

Stuks/Verp.
10
10
10
10
10
10

Code
WRW
WRB
WRA
WRG
WRT
WRS

Beschrijving
Rechthoekige muurhouder, wit
Rechthoekige muurhouder, zwart
Rechthoekige muurhouder, aluminium
Rechthoekige muurhouder, grafiet
Rechthoekige muurhouder, kleurloos transparant
Rechthoekige muurhouder, watergroen

Stuks/Verp.
10
10
10
10
10
10

WSW, WRW

WSB, WRB

WSA, WRA

WSG, WRG

WST, WRT

WSS, WRS

uur

o

Voor schuifhekken

NiceWay - Go
ini cover
ice Handig in uw zak!

De houder Go zorgt ervoor dat elke zender van de serie
Nice a ma el meegenomen an o en ma imale
prestaties, om overal en met het grootste gemak tot wel
240 kanalen te beheren.

Ondo is gemaakt van glanzende, vuilbestendige
kunststof en heeft een onderkant van antisliprubber
oo een bete e g i en stabiliteit b geb i o ta el

o is gemaa t an stoot ast bbe e
gbaa in
diverse exclusieve kleuren, en beschermt de modules
tegen de hardste stoten.

e en e mo le is o anig te laatsen at h in
de lengte en de breedte gebruikt kan worden om de
e sonalisatiemogel he en te e g oten

Go kan ook overal worden opgehangen of als
sle telhange o en geb i t an
het meegele e e
bandje.

Beschrijving
Tafelhouder van witte kunststof en blue ice rubber
Magnetische muurbevestiging voor WAX

Stuks/Verp.
10
10

Code
WCF
WCG
WCI
WCO

Beschrijving
Mini cover, varengroen
Mini cover, grafiet
Mini cover, ijsblauw
Mini cover, oranje

WCF

WCG

Stuks/Verp.
10
10
10
10

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Code
WAX
WWW

Bedieningssystemen en
accessoires

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

raagbaar o tafe aan de uur Ondo is de
eel ige ho e an e l n Nice a
e m ho e
met n een o ige magnetische be estiging e an e t
een handige draagbare zender in een discrete
muurbediening.

Slagboomsystemen

NiceWay - Ondo
raagbare ouder voor aan de
en om neer te zetten

Go

Voor draaihekken

Ondo

WAX

WWW

WCI

WCO

187

ONTVANGERS 433,92 MHz, MET DE FUNCTIES VAN HET OPERA-SYSTEEM

ntvanger

ra nti

ne

or

Code
INSTEEK
OXI
OXIT

ice a

e co
ete n ontvanger
et de functie van
et
era
tee ge c ikt voor a e in ta atie
ei en
• insteekmodel, compatibel met de modernste
besturingseenheden van Nice met SM-aansluiting;
• univer ee voorbekabe d, in combinatie met alle
soorten besturingseenheden, voor het beheer van elk
type automatisering, verlichtings- of sproeisysteem,
of andere elektrische circuits.
a i a e e ibi iteit er kunnen tot 1024 zenders
worden opgeslagen.
e ak en functiona iteit met een zender in de
ontvangers OXIT/OXITFM, OX2T/OX2TFM en OX4T
wordt er toegang verkregen tot de radiocodes via de
m lti nctionele inte ace
o oo als e e moeil
be ei baa n
De ontvangers OXIT/OXITFM, OX2T/ OX2TFM en
OX4T kunnen als signaalversterkers worden gebruikt,
waardoor de werkingsafstand tussen de zenders en
andere ontvangers van de serie One vergroot kan
worden.

Beschrijving

Stuks/Verp.

4 kanalen, zonder ingebouwde zender
4 kanalen, met ingebouwde zender

1
1

UNIVERSEEL VOORBEKABELD
OX2
2 kanalen, zonder ingebouwde zender
OX2T
2 kanalen, met ingebouwde zender
OX4T
4 kanalen, met ingebouwde zender

1
1
1

ei ig eid b et be eer an
e
beveiligingsniveaus met wachtwoord en sleutels.
Met O-Box en de speciale software voor pc en pda is
het olgen e mogel
• de ontvangers en zenders eenvoudig en ne
programmeren;
• de

t

et code beheren en afdrukken;

• een eigen database met installaties creëren
han ig b s stemen met mee o ig geb i

OXI

n teekontvanger et de functie van et or
systeem, met SM-aansluiting, stap-voor-stap-functie
en diefstalbeveiliging.

ONTVANGERS 868,46 MHz, MET DE FUNCTIES VAN HET OPERA-SYSTEEM

e eer van eervoudig gebruik
te en
an
e nie e en e soonl e co e e el e en e
ontvangers kunnen maximaal 256 codes ontvangen en
opslaan.
e eugen aan elke toets van de zender kan een
s eci e e itgang an e ont ange o en ge o
b toets
itgang R

el

Code
INSTEEK
OXIFM
OXITFM

OX2, OX2T

OX4T

Beschrijving

Stuks/Verp.

4 kanalen, zonder ingebouwde zender
4 kanalen, met ingebouwde zender

1
1

UNIVERSEEL VOORBEKABELD
OX2FM
2 kanalen, zonder ingebouwde zender
OX2TFM
2 kanalen, met ingebouwde zender

1
1

OXIFM, OXITFM

OX2FM, OX2TFM

ONTVANGERS 433,92 MHz, MET DE FUNCTIES VAN HET FLOR-SYSTEEM
Code
Beschrijving
MET SM-AANSLUITING
SMXI
Tot 4 kanalen met geheugen voor 256 codes
MEEGELEVERDE VERSTELBARE PROFESSIONELE ANTENNES
ABF
Montage op beugel

188

Stuks/Verp.
1

1

MULTIFUNCTIONELE INTERFACE

OBOX2B

Beschrijving
Dual Band interface, voor apparaten op 433,92/868,46 MHz, inclusief software, met meegeleverde USB-aansluitkabel
Dual Band interface, voor apparaten op 433,92/868,46 MHz, inclusief software, met meegeleverde USB-aansluitkabel en geïntegreerde
bluetooth-module

Stuks/Verp.
1

Voor draaihekken

Code
OBOX2

1

O-BOX

2.

3.

4.

Zendfrequentie
(MHz)

OXI

Ingangsimpedantie (Ohm)

-

OXIT
OX2
OX2T

50

433,92
433,92

Gevoeligheid

>0,5 μ V voor
volledig verzonden
signaal

-

Decodering

Aantal kanalen

Relaiscontact

Voeding

O-Code, O-Code/A,
FloR, FloR/A, Flo,
Smilo

4 (15 op BUS T4)

-

5 Vdc

2

max 0,5 A 50
V (NO)

O-Code, FloR, Flo

52

OXIFM
OXITFM
OX2FM
OX2TFM

Code
SMXI

>0,8 μ V voor
volledig verzonden
signaal

868,46

868,46

-

Ontvangstfrequentie
(MHz)

Ingangsimpedantie
(Ohm)

Gevoeligheid

52

> 0,5 μV voor volledig
verzonden signaal

433,92 kwartsgestuurd

5 A - 250 V

110 ÷ 240 Vac
50/60 Hz

80 mA

4 (15 op BUS T4)

-

5 Vdc

30 mA (max)

max 0,5 A 50
V (NO)

2

Voeding
5 Vdc

12 tot 28 Vdc/Vac

IP 30

80 mA (max) met
actieve relais

4 relais met NO- en
NC-contacten,
potentiaalvrij

O-Code

868,46

12 tot 28 Vdc/Vac

Beschermings- Afmetingen (mm)
klasse

50 mA (max)
30 mA (max)

433,92

OX4T

Opgenomen
stroom

De ontvangers OXIT, OX2T en OX4T
kunnen als signaalversterkers gebruikt
worden.

100 mA (max) met
actieve relais

IP 44 (bij
onbeschadigde
behuizing)

49,5x18x41,9 h

22

50x19x45 h

20

58x86x22 h

55

128x112x43 h

260

50x19x45 h

20

58x86x22 h

55

IP 30

Verbruik in ruststand

Decodering

Aantal kanalen

Relaiscontact

Afmetingen (mm)

-

digitaal 52 bit (4,5 miljoen
miljard combin.)

4

-

50x18x46 h

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE ACCESSOIRES
Code
ABF

Gewicht (g)

Ontvangstfrequentie (MHz)

Impedantie (Ohm)

Beugel

Kabel

433,92

50

roestvrij staal

RG 58

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Ontvangstfrequentie (MHz)

Dankzij de aanwezigheid van een “zender”
in de ontvangers OXIT, OX2T en OX4T
kan via de multifunctionele interface
O-Box toegang worden verkregen tot de
radiocodes.

Bedieningssystemen en
accessoires

Code

Mogelijkheid voor opslaan met Nice O-Box en “gecertificeerd”.

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Uitwisseling van de activeringscode tussen
een reeds opgeslagen zender en een nieuwe die nog opgeslagen moet worden.

Slagboomsystemen

Voor schuifhekken

1.
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NEW

Pro ie

u tifunctione e interface

BiDi

Product
verkrijgbaar
vanaf 2020

e nie e inte ace o ie
wordt middels BUS T4 aan de
besturingseenheden van Nice verbonden
en an
ea
Nice o nnen
de automatiseringssystemen van
Nice met smartphone geïnstalleerd en
gecon g ee
o en

uttig
met e a
Nice o en e Nice lo is het
mogel om met e sta sge
e og amme ing
o een o ige en int tie e
e e a tomatise ing
te con g e en e stat s an e accessoi es te
controleren, in alle veiligheid een database van de
installaties te c e en en behe en alt
e stat s an e
systemen onder controle te hebben, de programmering
op afstand te beheren en cliënten op afstand te
ondersteunen.

eavanceerd
de interface omvat de functies van de traditionele
hulpmiddelen O-View en OBox en is bovendien voorzien
an RFI en NF le e s an
het bi i ectionele
Nice otocol is het mogel om toegang te gen tot
de nieuwe bidirectionele ontvangers en zenders van
Nice en deze te programmeren.

obuu t
het speciale beschermende omhulsel kan de stress van
een zware werkdag aan.

Door de interface aan de besturingseenheid van de
automatisering te verbinden, kan de professional de
con g atie i ect met n sma t hone ia e a
Nice o it oe en

o ie is com atibel met alle Nice ont ange s
voorzien van SM/OXI- en BM-aansluiting.

Pro ie i gecre erd o de rofe iona een
odern u
idde te ver c affen waarmee
h ma el
an e en en oo het behee an e
installatie e aamhe en o t e een o ig
an
diverse functies wordt het werk van de installateur
e gema el t

BM

and aa
o ie
an an
n leine a metingen en batte
a tonomie ma el o e al mee naa toe o en
genomen.

et Pro

ie

i

et bovendien

oge k o

• draadloos de uni- en bidirectionele zenders van de
serie One en Inti te programmeren;
• draadloos alle functies te beheren van de uni- en
bidirectionele One-ontvangers en Inti-ontvangers met
ingebouwde zender;
• transponderkaarten van de serie Moon te lezen en
sch en
• de ontvangers van de series Smilo, Bio, FloR en One,
en de geheugens van de bedieningen MOMB, MOTB
en MORX te programmeren.

BUS T4

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
PROVIEW

Beschrijving
Multifunctionele interface

Code
Ingang
Optionele batterijvoeding
Maximaal opgenomen vermogen (mW)
Type wifi-interface met interne antenne
Veiligheid
Interfaces
Radiotransmissie met dubbele frequentie

LED

On/Off

SM/OXI

Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur|E| |E|(°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (g)

Stuks/Verp.
1
PROVIEW
5V micro-USB-connector
2x AA oplaadbaar NiMh
1,5
802,11b/g/n – 2,4 GHz (P<10mW)
OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PS
NFC, RFID (LF), SM, BM, T4
Dual band bidirectioneel 433,54 - 433,92 MHz
868,3 - 868,94 MHz (P<10mW)
30
-20 ÷ +50
113x64x33
100

* Het bereik van de zenders en het ontvangstvermogen van de ontvangers kan beïnvloed worden door eventuele apparatuur in de buurt die op dezelfde
frequentie werkt en door de positie van de radioantenne van de installatie.

ACCESSOIRES
Code
CABLA06
190

Beschrijving
Kabel voor de programmering van de universele ontvangers van de series SMX en OX

Stuks/Verp.
1

Product
verkrijgbaar
vanaf 2020

Met de app MyNice Pro kan de
installateur van Nice i ect met n
sma t hone in a tomatise ingen ing en
middels de multifunctionele interface Proie .
n u
idde ve e functie
o is het mogel om

Met de app MyNice

• met e sta sge
e og amme ing o een o ige
en int tie e
e e a tomatise ing o te sta ten
• alle con g atie a amete s an e
automatiseringssystemen in te stellen en te beheren;

• snel toegang te gen tot e o ct oc mentatie
o tele onische on e ste ning te gen aa b in
realtime het scherm en de camera van het apparaat
gedeeld kunnen worden;
• op afstand de installatie op een intuïtief dashboard te
creëren, geolokaliseren en beheren, en een foto van
de installatie in te voegen;
• automatisch het automatiseringssysteem te
he ennen e m a e an e best ingseenhei te
updaten en de instructiehandleiding te downloaden;
• na
e ige
so ga en te ont i elen ia een tool
met begeleiding en ze op te slaan in de Nice Cloud
om e alt o e te nnen beschi en

• de accessoires, zoals de zenders en de RFIDapparaten, te beheren;
•

e iagnoses te be en e og amme ing o
afstand te beheren en op afstand ondersteuning te
bieden;

on iguratietools

Nice Cloud
a i a e ef ci ntie en ne be eer van et erk
In het speciale gedeelte voor de installateur in de Nice
lo is het mogel om
• alle itge oe e installaties te be

en

• alle itge oe e e ichtingen te be

en

• foto’s van de installatie in te voegen;
• de beheerder kan nog meer gebruikers creëren
ie toegang hebben tot alle ncties om alt
een overzicht te hebben van de status van de
verrichtingen die het team uitvoert.

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

nstelling
parameters

nter a e
account

Bedieningssystemen en
accessoires

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Slagboomsystemen

• in de Nice Cloud de laatste back-up van de
con g atie an e best ingseenhei o te slaan
het back-uplog op een eigen apparaat te archiveren
en alle ooit opgeslagen informatie terug te vinden;

Voor draaihekken

My Nice
Pro App

BiDi

Voor schuifhekken

NEW
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Opera

SOFTWARE
“O-VIEW SOFTWARE SUITE”

OVBT

era ontro et geavanceerde
be eer ook o af tand van
auto ati ering in ta atie
Nice Opera, het systeem waarmee
automatiseringssystemen, ook op afstand,
eenvoudig en veilig beheerd, geprogrammeerd
en best
nnen o en hetgeen eel t
bespaart.
Het Opera-systeem bestaat uit One zenders en ontvangers, de
interface voor verbinding O-Box en de communicatiesoftware
ie So t a e S ite en
o So t a e S ite

OVBTGSM

Alle onderdelen communiceren met elkaar middels BUS T4 of via
de codering O-Code, een rolling code die veiligere transmissie
ga an ee t en e eactiet
an e a tomatise ingen e o t

+ GSM

Nice Opera ondersteunt de installateur door de programmering
te e gema el en en toegang te ge en tot alle a amete s an
de besturingseenheid om de installatie aan alle wensen aan te
passen.
Niet voor elk product een aparte procedure: één
programmeringsmodus met intuïtieve menu’s, zonder instructies
te hoeven raadplegen.

SOFTWARE
“O-BOX SOFTWARE SUITE”

t d ef ci nte onder teuning voor c i nten maakt de
og amme ing an e installatie mogel
ia het m lti nctionele
display O-View dat, direct verbonden aan besturingseenheden die
com atibel n met het
e a s steem ia
S
toegang gee t
tot ge etaillee e ncties aa oo een ma el e snelle e en
gea ancee e og amme ing mogel is
is het communicatieprotocol waarmee u uitgebreide
netwerken van compatibele automatiseringssystemen kunt
creëren, die u via O-View vanaf één plek kunt beheren.
Het beheer van de apparaten kan met twee wachtwoorden
worden beveiligd. Door koppeling met de pc kunt u een complex
automatiseringssysteem besturen, dat zich in gebouwen met veel
be oe e s be in t ie enh i en hotels be
en etc

O-BOX B

ONE
N

ONE
NT

O-BOX (USB)
O-Box is de verbindingsinterface
O

192

N

<<< BUS T4
Universele ontvanger
met 4 kanalen

Opera
.

H

Slagboomsystemen

N

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Voor schuifhekken

apparaten voorzien van U T

Bedieningssystemen en
accessoires

Voor draaihekken

<<< BUS T4

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

H

O-View multifunctioneel
E

193

OPERA

ie

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
OVIEW
OVBT
OVBTGSM

u tifunctione e be turing een eid

Beschrijving
Eenheid voor besturing, programmering en diagnose voor apparaten met BUS T4-aansluiting
Bluetooth-module voor O-View en software “O-View software suite” voor pc, pda of smartphone
Gsm-module voor O-View en software “O-View software suite” voor pc, pda of smartphone

Grafische interface
Inputapparaat bediener
Verlichting van het display/de toetsen
Tijd- en datumweergave
Maximumaantal tijdgeschakelde instructies
Gebeurtenissenlog
Lengte verbindingskabel (m)
Voeding
Opgenomen stroom (mA)
Isolatie
Beschermingsgraad van de behuizing (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (g)

Stuks/Verp.
1
1
1

Display LCD 128x64 dots (46x29 mm); 2,2”
Joypad met 5 + 2 toetsen
Wit licht
Met back-upbatterij (minimale duur 10 jaar)
64
Vermogen om 400 gebeurtenissen te registreren
2 (meegeleverde kabel); 700 (andere kabel)
Voorzien door apparaten op de BUS T4
Maximaal 20 (zonder accessoires)
klasse III
20
-20°C tot +55°
107x61x20 h (met muurhouder: 125x70x32 h)
75 (zonder kabel)

ACCESSOIRES
Code
OVA1
OVA2
OVA3
OVA4

OVBT

Eenheid voor besturing, programmering
en diagnose voor apparaten voorzien
van BUS T4-verbinding, ter plaatse of op
a stan ia
RS an
e e bin ing
met uw pda, smartphone of pc.
eavanceerd be eer O-View wordt aan de
compatibele besturingseenheid verbonden middels
de interface IBT4N en (meegeleverde) BUS T4kabel, waardoor er toegang wordt verkregen tot alle
parameters van de besturingseenheid om de installatie
aan alle eisen aan te passen.
Door O-View via BUS T4 permanent aan een
besturingseenheid of een groep besturingseenheden te
verbinden, kan een netwerk gecreëerd worden voor het
gecentraliseerde beheer - ter plaatse of op afstand.
Progra
eerbaar an
e ingebo
e lo met
ge nteg ee e bac
batte
nnen o een ingestel
t sti inst cties o en e st
b oo beel
om het openen en sluiten van complexe industriële
en commerciële installaties te automatiseren of om
scenario’s te creëren.
194

OVBTGSM

Beschrijving
Tang voor het aanbrengen van RJ14-connectoren
RJ14-connectoren type 6/4, voor platte kabel met 4 geleiders
Splitter RJ14 type 6/4, voor cascadeschakeling tussen de apparaten op BUS T4-netwerk
Platte kabel met 4 geleiders, voor de verbinding tussen de apparaten op Bus T4-netwerk, lengte
100 m

O-VIEW
SOFTWARE SUITE

Handige meegeleverde muurhouder.
envoudige rogra
ering odu met intuïtieve
men s on e s eci e e inst cties te hoe en
raadplegen.
O-View wordt gevoed door automatische herkenning
van alle apparaten in het netwerk en toont alleen de
karakteristieke parameters van het apparaat dat u wilt
bewerken.
Als er meer dan één apparaat op het netwerk zit, is de
BUS T4-adressering herkenbaar aan een aanpasbaar
te stlabel aa oo het b beho en e a a aat snel
herkend kan worden.
ei ig twee beveiligingsniveaus met wachtwoord (voor
de gebruiker en de installateur).
Prakti c O-View is uw draagbare kantoor, dat kan
o en aangesloten t ens e og amme ing o een
verrichting, of dat ter plaatse permanent kan worden
geïnstalleerd om te genieten van de voordelen van
lokaal of op afstand gecentraliseerd beheer.

OVA1

OVA2

OVA3

OVA4

Stuks/Verp.
1
5
5
1

Voor draaihekken

O-VIEW
MET MODULE
OVBT

O-VIEW
MET MODULE
OVBTGSM

PC

PDA

PDA
BUS T4

10-15 m MAX.

Minimale eisen

Maximale aansluitafstand 15 m.
o t gele e b
en
S en maa t het
mogel om een atabase an installaties te c e en
met e lantengege ens en e con g aties an alle
ook de meest complexe systemen.
nicefor ou co kunnen
are en oft are gedo n oad

De interface van "O-View Software Suite" zorgt op
a tische en int tie e
e oo een o ige toegang
tot alle parameters van de aangesloten apparaten
zonder deze ter plaatse te hoeven inspecteren, en een
snelle diagnose van storingen door het raadplegen van
het gebeurtenissenlog.

e kto voor c

®
/Intel® (500 MHz) - Aanbevolen
ocesso t e A
door Nice: type AMD®/Intel® (1 GHz)

• RAM-geheugen: 128 MB - Aanbevolen door Nice:
256 MB
•

e imte o
Nice: 512 MB

e sch

Aanbe olen oo

• Besturingssysteem: Windows® 98 SE of nieuwer Aanbevolen door Nice: Windows® 2000 of nieuwer
tot Win 7

Via gsm kunt u vanaf elk geactiveerd nummer de
automatisering op afstand besturen en de status ervan
controleren, zoals een hek openen met een telefoontje
of 4 verschillende instructies via sms versturen, met de
veiligheid die alleen een alfanumeriek wachtwoord kan
geven.

De module OVBT biedt naast alle voordelen ook
e mogel hei om via g
de automatisering of
het netwerk van automatiseringen te besturen met
gebruik van O-View die via BUS T4 aan het systeem is
aangesloten.
et een
RS e bin ing nt
ia inte net e bin ing
ma en met
ie om o e al te o te en an het
totale beheer dat door de software wordt toegestaan,
alsof u ter plaatse bent.

• Verbinding: Bluetooth
• Videokaart: 800 x 600, met 256 kleuren
•

a e sch

Rom beno ig

oo

e installatie

LE
e installatie an e so t a e om at e
installatie van het programma Microsoft®.NET
Framework Redistributable 2.0.

de be turing interface van ice die de bus-systemen van Nice (TTBus en BusT4) en MyHome van
BTicino (SCS) met elkaar laat communiceren.

SCS

TTBus
+ (~)
BusT4

A
GROUP
SYS
BUS

De besturingsfunctie van O-View wordt uitgebreid: alle
via BUS T4 aangesloten apparaten kunnen op één
scherm van de pc onder controle worden gehouden.

•

ie

– (~)

L4

L3

L2

L1

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
INB

INB

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

et beh l an
ie So t a e S ite an e ia
pc of pda verbinding worden gemaakt met O-View in
nab hei an e installatie om e ichtingen aan e
besturingseenheden van het BUS T4-netwerk uit te
voeren.

de eb ite
de nieu te r
orden

er ie

ie

Bedieningssystemen en
accessoires

aan uit odu e voor interface

Beschrijving
Communicatie-interface tussen de BTICINO-bus (SCS) en de Nice-bussen (TTBus en
BusT4)

Stuks/Verp.
1

Voeding

Verbruik

Isolatie

Beschermingsgraad (IP)

Bedrijfstemp. (°C
min. max)

Afmetingen (mm)

van BusT4, of 24 Vac/
dc (limieten 20 ÷ 35
Vdc, 22 ÷ 35 Vac)

circa 18 mA

klasse III

20

-20÷50 °C

41x52x18h

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

uetoot

Voor schuifhekken

BUS T4

Slagboomsystemen

PC
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OPERA

O-Box

e oft are
o oft are uite kan op uiterst
een o ige en snelle
e o el o een c
o
Desktop versie) als op een pda handheld computer
(O-Box Mobile versie) geïnstalleerd worden.
Minimale eisen
er ie

erbinding interface

•

o

e kto voor c

®
/Intel® (500 MHz) - Aanbevolen
ocesso t e A
door Nice: type AMD®/Intel® (1 GHz)

• RAM-geheugen: 128 MB - Aanbevolen door Nice:
256 MB
•

e imte o
Nice: 512 MB

e sch

Aanbe olen oo

• Besturingssysteem: Windows® 98 SE of nieuwer Aanbevolen door Nice: Windows® 2000 of nieuwer
tot Win 7
• Verbinding: Bluetooth
• Videokaart: 800 x 600, met 256 kleuren
•

a e sch

Rom beno ig

oo

e installatie

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
OBOX2
OBOX2B

o i de u tifunctione e
interface die dank de ecia e
oft are
o oft are uite
et
oge k aakt o direct vanaf de
c of een da eenvoudig en intu tief
ender ontvanger en andere
be turing a araten van ice te
con gureren en rogra
eren

et ge ak van o af tand be eren Met O-Box kunt
u sommige handelingen eenvoudig direct vanuit uw
kantoor uitvoeren, zonder dat u naar de installatie van
de cliënt hoeft te gaan.

O-Box communiceert via interface met uw pc of
pda, waardoor u codes kunt controleren, toevoegen,
e
e en in en itscha elen en het gehe gen
de functies en de karakteristieke parameters van
ontvangers, zenders en andere besturingsapparaten
van Nice kunt programmeren.

• draadloos alle functies van de One-ontvangers met
ingebouwde zender te beheren;

o nt b oo beel in alle st e ncties en
parameters van de zenders programmeren en ze al
gecon g ee en e en naa
cli nten st en
ovendien i

et

oge k o

• draadloos de zenders van de serie One te
programmeren;

• transponderkaarten van de serie Moon te lezen en
sch en

niver ee O-Box beheert alle programmeringen die
met
nnen o en e icht

• draadloos gegevens te ontvangen van de zenders
van de series Smilo, VeryVE, Flo, VeryVR, FloR,
One en Niceway of middels optische lezer voor de
zenders van de serie Bio;

e inte ace maa t het oo mogel om atabases ie
ee e n gemaa t met beh l an e so t a e oo
in
o So t a e S ite te im o te en

• de ontvangers van de series Smilo, Bio, FloR en One,
en de geheugens van de bedieningen MOMB, MOTB
en MORX te programmeren;
• een database te creëren en beheren met de
cli ntgege ens en e con g aties an e ont ange s
ie in e es ectie e s stemen n ge nstallee

196

Beschrijving
Multifunctionele interface inclusief software “O-Box Software Suite”, met meegeleverde USBkabel. Dual Band, voor apparaten op 433,92/868,46 MHz
Multifunctionele interface inclusief software “O-Box Software Suite”, met USB-kabel en
geïntegreerde bluetooth-module. Dual Band, voor apparaten op 433,92/868,46 MHz

Code
Ontvangstfrequentie (MHz)
Geschat bereik (m)
Communicatie met Windows-apparatuur
Communicatie met Windows Mobile-apparatuur
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (g)

OBOX2

Stuks/Verp.
1
1
OBOX2B

433,92/868,46
10
USB, RS232
-

Bluetooth, USB, RS232
Bluetooth
-20 ÷ +55
195x116x48

412

418

ACCESSOIRES
Code
ALA1
CABLA01
CABLA02
CABLA03
CABLA04
CABLA05
CABLA06
CABLA07
CABLA09

Beschrijving
Voedingseenheid batterijlader
Kabel om de O-Box aan de computer te verbinden via RS232-poort
Optische lezer voor de programmering van zenders van de series Bio en Flor
Kabel voor het klonen van zenders van de serie Very
Kabel voor het klonen van zenders van de series Bio en Flor
Kabel voor de programmering van buismotoren voor zonweringen en rolluiken voorzien van
TTBbus-poort
Kabel voor de programmering van de universele ontvangers van de series SMX en OX
Kabel voor het klonen van zenders van de series Ergo en Plano
Kabel voor het klonen van zenders van de serie Era-Flor

LE
e installatie an e so t a e om at e installatie an het
butable 2.0.

og amma

Stuks/Verp.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ic oso t®.NET Framework Redistri-

110 ÷ 240
80
O-Code / TTS / Flor (rolling code); of Smilo (rolling code) of Flo
433,92
beter dan 0,5 voor volledig verzonden signaal
200 in open ruimte, 35 binnen
+2
1024 (maximaal)
4 relais met NO- en NC-contacten, potentiaalvrij
5 A - 250 V
programmeerbaar van 2 seconden tot 540 minuten
44 (bij onbeschadigde behuizing)
-20°C tot +55°
128x112x43 h
260

ACCESSOIRES
Code
OVA1
OVA2
OVA3

Voor de besturing op afstand van elk
type automatisering voor hekken,
garagedeuren, slagbomen, rolluiken,
jaloezieën, verlichtings- of sproeisystemen
of andere elektrische circuits.
oor ien van
connector voor
de verbinding et
ie
et ee t uitgebreide
tee OX4T beheert 4
uitgangen bestuurd door 4 relais, die gebruikt kunnen
o en als e mogens elais o otentiaal contact
waardoor het Opera-systeem ook met niet-uitgeruste
apparaten wordt uitgebreid.
an
e inte ne en e an
o en geb i t
als een signaalversterker, waardoor de werkingsafstand
tussen zenders en andere ontvangers van de One-serie
wordt vergroot.

andig en functionee OX4T kan draadloos worden
verbonden met de interface O-Box en via BUS T4 met
het multifunctionele display O-View voor het uitvoeren
an e og amme ing iagnose t scha eling en het
codebeheer, ook op afstand via de modules OVBT en
OVBTGSM.
rogra
eer odi
o s I en e nie e
itgeb ei e mo s II ie e itb ei ing an het aantal
best ingen tot
mogel maa t
eerdere code OX4T is ook compatibel met de
zenders met codering O-code, Smilo, Flo, FloR en FloR
TTS.
OX4T heeft een groot geheugen waarin tot wel 1024
zenders kunnen worden opgeslagen en dat met een
wachtwoord kan worden beveiligd.

Stuks/Verp.
1
10
5
1

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

OVA4

Beschrijving
Tang voor het aanbrengen van RJ14-connectoren
RJ14-connectoren type 6/4, voor platte kabel met 4 geleiders
Splitter RJ14 type 6/4, voor cascadeschakeling tussen de apparaten op Bus T4-netwerk
Platte kabel met 4 geleiders, voor de verbinding tussen de apparaten op Bus T4-netwerk, lengte
100 m

Voor schuifhekken

Voeding (Vac 50/60 Hz)
Max. opgenomen stroom (mA)
Coderingen
Frequentie (MHz)
Impedantie antenne (Ohm)
Geschat bereik (m)
Uitgestraald vermogen (Dbm)
Aant. zenders dat kan worden opgeslagen
Uitgangen
Vermogen van de contacten
Tijd van de timers
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (g)

Stuks/Verp.
1

OVA1

OVA2

OVA3

OVA4

Bedieningssystemen en
accessoires

niver e e ontvanger et kana en van de erie
ne et ingebou de ender

Beschrijving
Universele ontvanger met 4 kanalen en ingebouwde zender

Slagboomsystemen

Code
OX4T

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

OPERA

197

ag

e idea e o o

tee

ing b verbou ing
et ag
tee van ice de akke k te
o o ing inibe turing een eden en vr e
on ic tbare univer e e ender voor een
draad oo
rakti c be eer van ro uiken
on ering ver ic ting en troo verbruiker tot
die niet direct via kabe bereikbaar n
deaa b verbou ingen en b et u graden
van be taande in ta atie omdat de zenders
in gangbare muurhouders en in de kleinste ruimtes
geïnstalleerd kunnen worden.
e auto ati ering in ta atie oeft niet te
orden vervangen en er oeft niet gek u t te
orden

198

Voor draaihekken
eren

Perfect voor e ke

een k u erk aa eden geen
kabelaansluitingen of elektronische circuits
uitbreiden.

ogel hei om het hele s steem een o ig te
besturen met draagbare of aan de muur bevestigde
zenders, of met vaste bedieningen werkend met
netstroom.

ntu tieve rogra
ering an
de programmeringstoets en -led in de
minibesturingseenheden.
aring van t d en ko ten

Door de minibesturingseenheid met kabels aan de
bestaande muurschakelaar te verbinden kan er nog
een bedieningspunt gecreëerd worden.

T

LICHTPUNT

Bedieningssystemen en
accessoires

NiceTT1

LICHTPUNT
1
Inbouwzenders
netstroom, en
batte en

werkend met
werkend op

Ideaal voor het besturen van
automatiseringen die niet rechtstreeks via
kabel bereikt kunnen worden.

2

3

4

5

, radio-ontvanger en
besturingseenheid voor het bedienen van
een 230 Vac-motor tot 500 W.

radio-ontvanger en
besturingseenheid voor het bedienen van
de verlichting.

ingebouwde radio-ontvanger voor
stroomverbruikers tot 250 W, on/off-functie
en dimmer.

, radio-ontvanger en
besturingseenheid voor motoren die
best baa n ia otentiaal contact
buismotoren met 4-aderige voedingskabel
en verlichting.

radio-ontvanger en
besturingseenheid voor de bediening
vanuit meerdere plekken van de verlichting,
met ingebouwde schakelaar.

ind
radio-ontvangers en
minibesturingseenheden voor zonwering,
buitenjaloezieën, rolluiken, verlichtings- en
sproeisystemen.
I

besche mingsg aa hoge

an

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

UI

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Slagboomsystemen

e

en

i
e enke voudig of gecentra i eerd be eer van
auto ati eringen

Voor schuifhekken

envoudig te in ta eren en rogra

199

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
TTX4
TTXB4

nbou ender voor de be turing van
automatiseringen

mm

40 mm

33

18

mm

nbou ender ideaa voor et
be turen van auto ati eringen die
niet rec t treek via kabe bereikt
kunnen orden
F e entie
met olling co e met
bit
codering (meer dan 4,5 miljoen miljard combinaties).
erkend et net troo en
o batter en die ang eegaan

erkend

ogel hei om tot
no en aan te sl iten o tioneel
voor de bekabelde bediening van automatiseringen.

200

Beschrijving
Inbouwzender werkend met netstroom, 4 kanalen
Inbouwzender werkend op batterijen, 4 kanalen

Code
Voeding
Draagfrequentie
Geschat bereik
Codering
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)

Stuks/Verp.
1
1

TTX4
TTXB4
120 of 230 Vac, 50/60 Hz;
3 Vdc; lithiumbatterij type CR2032
(limieten 100 ÷ 255 V)
433,92 MHz ± 100 KHz
35 m binnen
digitaal 52 bit (4,5 miljoen miljard combinaties)
20
-20° ÷ +55°
18x33x40 h

mm

40 mm

32

18

mm

adio ontvanger en
inibe turing een eid inbou voor
et bedienen van een
ac otor
tot
e c er ing graad P
envoudige en ne e rogra
speciale toets.

ering

an

e

Het ledlampje begelei t t ens e
og amme ings oce e en gee t b oo beel aan
at e ingestel e em els an e limaatsenso n
overschreden.

oge k eid voor et o
zenders

aan van

a i aa

• in modus I: Omhoog - Stoppen - Omlaag - Omlaag
met mens aanwezig
• in modus II: Stap-voor-stap - Omhoog stoppen Omlaag stoppen - Stoppen - Omlaag met mens
aanwezig - Omhoog met mens aanwezig.
ogel hei oo e bin ing met een
no oo
aa best ing in e mo s Sta oo sta Alt
omhoog Alt omlaag
ogel hei oo aansl iting aan e limaatsenso en
Nemo en Volo S-Radio.

Voor schuifhekken

Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (g)
RADIO-ONTVANGER SERIE TAG
Frequentie (MHz)
Radiocompatibiliteit met
Bereik zenders en klimaatsensoren

Slagboomsystemen

Programmeerbare functies (modus II)

TT2N
120 of 230 Vac, 50/60 Hz, limieten 100 ÷ 255 Vac
500 VA voor Vn = 230 V, 600 VA voor Vn = 120 V
20
4÷240 (fabrieksinstelling circa 150 s)
5, 10, 15, 30, 45 Volo S-Radio
2, 5, 10, 20, 40 + autom. aanleren Volo S-Radio
Omhoog - Stoppen - Omlaag - Omlaag met mens aanwezig
Stap-voor-stap - Omhoog stoppen - Omlaag stoppen - Stoppen - Omlaag met mens aanwezig - Omhoog met mens aanwezig
-20 ÷ +55
40x18x32
20
TT2N
433,92
Era, NiceWay
Naar schatting 150 m in open ruimte, 20 m binnen

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Code
Voeding (Vac/Hz)
Max. vermogen motoren
Beschermingsgraad (IP)
Duur van de beweging (s)
Niveaus windsensor (km/h)
Niveaus zonsensor (klux)
Programmeerbare functies (modus I)

Stuks/Verp.
1

Bedieningssystemen en
accessoires

adio ontvanger en be turing een eid inbou
voor et bedienen van een
ac otor

Beschrijving
Radio-ontvanger en besturingseenheid voor het bedienen van een 230 Vac-motor

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Code
TT2N

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN

201

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
TT2Z

adio ontvanger en be turing een eid inbou
voor et bedienen van otoren en a
en

m

m

47 mm

32

18

mm

adio ontvanger en
inibe turing een eid inbou voor
de bediening van on ering ro uiken
en andere troo verbruiker via
otentiaa vr contact
van
•

aakt et be eer

oge k

otoren die be tuurd kunnen
otentiaa vr contact;

et

ice ender

orden via

• bui otoren et aderige voeding kabe
stroomopname minder dan 1A;

on g ee baa otentiaal contact aa oo e
stopinstructie in drie verschillende modi verstuurd kan
worden.
e ak
ie stan aa con g aties oo het behee
van de klimaatsensoren: voor verduisteringsschermen
binnen, voor rolluiken en voor zonwering buiten.
Het beheer van de sensoren kan naar wens aangepast
worden.

et

• t ee onaf anke ke c ake aar o
b voorbee d t ee a
en te bedienen.
oge k eid voor et o aan van a i aa
Nice-zenders, waarvan er drie klimaatsensoren kunnen
n
Als e en e s een sli e hebben
nnen an
e e
e be egingen in mo s mens aan e ig o en
bestuurd.

202

Per ona i atie ogel hei om e ge enste
bewegingsduur van de motor in te stellen, van minimaal
10 seconden tot maximaal 4 minuten.

ei ig eid Als e nctie lo e ing an het
geheugen” actief is, wordt het opslaan van meer
zenders verhinderd.
envoudige en ne e rogra
ering an
e
toetsen R en ES o e en e s an e se ie E a
en E a
et ledlampje hel t b het olgen an e
programmeringsprocedure.

Beschrijving
Radio-ontvanger en besturingseenheid voor motoren via potentiaalvrij contact, motoren met 4
draden en verlichting

Code
Voeding (Vac/Hz)
Opgenomen vermogen in stand-by (W)
Beschermingsgraad (IP)
Duur van de beweging (s)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (g)
Frequentie (MHz)
Radiocodering

TT2Z
90-265 / 50-60
< 0,3
20
10 ÷ 240 s
-20 ÷ +55
47x18x32
30
433,92
FLO-R, O-CODE, F-CODE

Stuks/Verp.
1

adio ontvanger en be turing een eden
inbou voor ver ic ting
te en

mm

40 mm

adio ontvanger en
inibe turing een eden inbou
co
atibe et de ice ender van
de erie ra en ice a
Voor het besturen van stroomverbruikers met
netspanning 230 Vac met vermogen tot 1000 W / 500
VA.
Beschermingsgraad IP 20
envoudige en ne e rogra
speciale toets.

ering

an

e

Het ledlampje begelei t t ens e
og amme ings oce e en gee t b oo beel aan
at e ingestel e em els an e limaatsenso n
overschreden.
oge k eid voor et o
zenders

aan van

a i aa

• in modus I: On - Off
• in modus II: On/Off - Impulsieve inschakeling - Timer1
- Timer2.

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

mm

De verbinding met de klimaatsensor Volo S-Radio
maa t het mogel
e in en itscha eling an e
lampen met de zonsensor te regelen.
Timer programmeerbaar van minimaal 0,5”
tot maximaal circa 9 uur; geoptimaliseerde
programmeringsprocedure; behoud van de ingestelde
waarden, ook als de stroom uitvalt.
ogel hei oo e bin ing met een scha elaa
draadbesturing met ON/OFF-modus.

oo

radio ontvanger en be turing een eid voor
et bedienen van ver ic ting
te en
envoudige verbindingen an
e scha elaa
rechtstreeks op de voeding is aangesloten.

TT2L
TT2D
120 of 230 Vac, 50/60 Hz, limieten 100 ÷ 255 Vac
1000 W / 500 VA voor Vn = 230 V, 600 W / 600 VA voor Vn = 120 V
20
1 s ÷ 9 h (fabrieksinstelling TIMER1= 1 min, TIMER2= 10 min)
5, 10, 15, 30, 45 Volo S-Radio
On - Off
On - Off - Mens aanwezig - Timer1 - Timer2
-20 ÷ +55
40x18x32
20
433,92
Era, NiceWay
Naar schatting 150 m in open ruimte, 20 m binnen

ie

radio ontvanger en be turing een eid voor
de bediening vanuit eerdere ekken van de
ver ic ting et ingebou de c ake aar

Bedieningssystemen en
accessoires

18

1

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

32

Code
Voeding (Vac/Hz)
Max. vermogen motoren
Beschermingsgraad (IP)
Duur van de beweging (s)
Niveaus zonsensor (klux)
Programmeerbare functies (modus I)
Programmeerbare functies (modus II)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (g)
Frequentie (MHz)
Radiocompatibiliteit met
Bereik zenders en klimaatsensoren

Stuks/Verp.
1

Voor schuifhekken

TT2D

Beschrijving
Radio-ontvanger en besturingseenheid voor het bedienen van 230 Vac-verlichtingssystemen
Radio-ontvanger en besturingseenheid voor het bedienen van 230 Vac-verlichtingssystemen,
met ingebouwde schakelaar

Slagboomsystemen

Code
TT2L

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN

203

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
TTDMS

e turing een eid inbou
en di
erfunctie

mm

47 mm

32

18

mm

i
er voor a
en erkend et
net anning et ingebou de radio
ontvanger
Voor het besturen van stroomverbruikers tot 250 W.
oge k eid voor et o
zenders

aan van

a i aa

• in modus I: Dimmer Up - Toggle - Dimmer Down
• in modus II: Gepersonaliseerde programmering
ogel hei oo e aansl iting an een e te ne no
waarmee de lamp ingeschakeld, uitgeschakeld en de
lichtsterkte geregeld kan worden.
envoudige en ne e rogra
speciale toets.

ering

an

e

Het ledlampje begelei t t ens e
og amme ings oce e en gee t b oo beel aan
at e ingestel e em els an e limaatsenso n
overschreden.

204

et radio ontvanger

Beschrijving
Besturingseenheid inbouw met geïntegreerde radio-ontvanger voor stroomverbruikers tot 250
W, on/off-functie en dimmer

Code
Voeding (Vac/Hz)
Maximaal vermogen van de bestuurde stroomverbruiker
Type lichtbron
(met ingangsvoeding 230 Vac ±1S0%, 50 Hz)
Maximaal opgenomen stroom
(uitgezonderd stroomopname van de bestuurde
stroomverbruiker)
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (g)

Stuks/Verp.
1

TTDMS
230 Vac, ±10% 50 Hz
250 W / 200 VA
gloeilampen, halogeenlampen; regelbaar: led en neon
< 500 mW in stand-by
20
-20 ÷ +55
47x18x32
30

• Modus I: Omhoog - Stoppen Omlaag;
• Modus II: Stap-voor-stap - Alleen
omhoog - Alleen omlaag Stoppen.
Beheert de klimaatsensoren
Nemo en Volo S-Radio voor
gesynchroniseerde instructies.
og ammee ba e e ings
van minimaal 4” tot maximaal 4’.

Als er langer op wordt gedrukt,
wordt de volledige opening of
sluiting uitgevoerd.

Voor het besturen van
stroomverbruikers met netspanning
230 Vac met vermogen tot 500 W.
Beheert maximaal 2 timers voor de
automatische uitschakeling.
a imale e ibiliteit a
motorbesturing met 2 modi voor
het opslaan van de zenders:

a imale e ibiliteit a
motorbesturing met 2 modi voor
het opslaan van de zenders:

• Modus I: On - Off met aparte
toetsen;

• Modus I: Omhoog - Stoppen Omlaag;

• Modus II: On - Off - Mens
aanwezig - Timer.

• Modus II: Stap-voor-stap - Alleen
omhoog - Alleen omlaag Stoppen.

Timer programmeerbaar van
minimaal 0,5” tot maximaal circa
9 uur.

Slagboomsystemen

Beheert de klimaatsensoren
Nemo en Volo S-Radio voor
gesynchroniseerde instructies.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
TT1N
TT1V

adio ontvanger en
inibe turing een eden
et door teek ontage

TT1L

ind

e c er ing P
Met ingebouwde radio-ontvanger 433,92 MHz met
meer dan 4,5 miljoen miljard combinaties.
Automatisch aanleren van de zenders van de series Era
en NiceWay en de klimaatsensoren NiceWay Sensor,
Nemo, Nemo Vibe en Volo S-Radio.
oge k eid voor et o
ender

aan van

Voorzien van klemmenbord binnenin.

a i aa

Beschrijving
Ontvanger met frequentie 433,92 MHz, rolling code. Voor het besturen van motoren tot 500 W
Ontvanger met frequentie 433,92 MHz, rolling code. Voor jaloezieën. Voor het besturen van
motoren tot 500 W
Ontvanger met frequentie 433,92 MHz, rolling code. Voor het besturen van stroomverbruikers
met netspanning 230 Vac met vermogen tot 500 W

Code
Voeding (Vac/Hz)
Max. vermogen motoren
Beschermingsgraad (IP)

TT1N

Duur van de beweging (sec)

TT1V
230/50
500 W / 400 VA
55
Progr. 4-250

Niveaus windsensor (km/h)
Niveaus zonsensor (klux)
Programmeerbare functies (modus I)

5, 10, 15, 30, 45 Volo S-Radio
2, 5, 10, 20, 40 + automatisch aanleren Volo S-Radio
Omhoog - Stoppen - Omlaag

Programmeerbare functies (modus II)

Stap-voor-stap - Alleen omhoog - Alleen omlaag - Stoppen

Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (g)
RADIO-ONTVANGER SERIE TAG
Frequentie (MHz)
Radiocompatibiliteit met
Bereik zenders en klimaatsensoren

TT1N

TT1L

Timer1 Timer2 van 0,5”
tot 540’
On - Off - Mens aanwezig
Timer1 - Timer2

-20 ÷ +55
98x26x20
45
TT1V
433,92
Era, NiceWay
Naar schatting 200 m in open ruimte, 35 m binnen

TT1L

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

mm

26

98

mm

og ammee ba e e ings
van minimaal 4” tot maximaal 4’.

Bedieningssystemen en
accessoires

et

en

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

adio ontvanger en be turing een eden
doorsteekmontage

Beheert de klimaatsensoren
Nemo en Volo S-Radio voor
gesynchroniseerde instructies.

voor ver ic ting
sproeisystemen

Voor draaihekken

Voor motoren tot 500 W.

voor ja oe ie n
Door minder dan 2 seconden op
de zender te drukken, wordt de
motor voor alleen de instructieduur
geactiveerd en wordt de kanteling
van de jaloezie geregeld.

Voor schuifhekken

voor on ering en
rolluiken

205

NEW

Nice Pass

Code
ACNPS01

odu e voor toegang contro e

poort voor
programmering

ispla voor statusweergave
van de besturingseen eid
Bus T4

odu e voor toegang contro e
voor ien van u
uitgang
Wiegand-poorten, 4 dry contactingangen gebruikt als inputcontacten
en 4 gebruikt als outputcontacten,
et ernet oort
Nice ass is het s steem oo toegangscont ole
b gebo en met mee e e ingangen oals
appartementengebouwen, winkels en openbare
ruimtes.
et Nice ass an e behee e o el ge enst
moment de personen in het gebouw, de datum en
t
an el e binnen omst o e t e
e leen e en
ge eige e toegang en e stat s an el e b beho en e
a tomatise ing be en
Bovendien kan de systeembeheerder, indien nodig,
één of meer gebruikers blokkeren, waardoor ze geen
toegang tot het gebo
o e imte gen
Het systeem heeft een tandaardcon guratie die
direct gebruik oge k aakt.
Indien nodig, kan het geprogrammeerd worden.
206

iegand poorten

ijltoetsen voor
menube eer

itgangen met
potentiaalvrij onta t

Beschrijving
DIN-module voor toegangscontrole NicePass

eavanceerd be eer
In het s eciale ge eelte o e ebsite is het mogel
om gebieden, gebouwen en appartementen te
e ni en toegangsbe e ingen en echten oo
gebruikers in te stellen en de doorgangen en apparaten
die gebruikt zullen worden aan te geven. Het biedt ook
nuttige informatie zoals actieve, inactieve en on-sitegebruikers, het aantal binnenkomsten, toegestane/niettoegestane binnenkomsten, details van de gebruikers
die toegang hadden tot de gecontroleerde ruimte,
at m en t
an e binnen omst en e geb i te
ingang.

ACNPS01

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vdc)
Opgenomen stroom (A)
RADIO-ONTVANGER
Frequentie (MHz)
Codering
Bereik van de lokale ontvanger
Lengte signaalkabels (input, output, Wiegand)
Gebruikers
Log
UITGANGEN
Uitgangen
Ingangen
Ethernetpoort
KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (g)

24
max. 200 mA
433,92
52 bit ROLLING CODE FLOR
max. 3 m
max. 300 m
max. 5000
max. 100.000
max. 250 Vac 10A
POTENTIAALVRIJ CONTACT
10/100 Mbps
20
0°C tot +40°C
157,5x89,2x55,3
400

AFMETINGEN

ngangen met potentiaalvrij onta t

eavanceerde rogra
ering
Het systeem kan geprogrammeerd worden met gebruik
van een willekeurige webbrowser (Chrome, Explorer,
Fi e o etc
et maa t het mogel om o cten
met verschillende technologieën te verbinden, zoals
RFI
a io
/
ingangen met otentiaal
contact en BusT4. Met de BusT4-uitgang kunnen vele
Nice a tomatise ingen behee
o en te l met
de Wiegand-poorten apparaten van derden kunnen
worden verbonden. Er kunnen tot 2000 radiokanalen
worden opgeslagen.

Stuks/Verp.
1

55,3

157,5

89,2
35

t ernetpoort

TECHNISCHE KENMERKEN

GANGBARE ACCESSOIRES

Interface met Wiegand-protocol 26303437
die het gebruik van een
radiobesturing met Nice
ass mogel maa t
Stuks/Verp. 1

Voor schuifhekken

Hierbinnen wordt gedetailleerde
informatie over binnenkomsten,
gebruikers en gekoppelde
automatiseringen weergegeven. De
beheerder kan op elk moment de
s steeminstellingen
igen

e behee e an b oo beel e toegang t ens
feestdagen voor een gebruikersgroep verhinderen of
ad hoc kalenders creëren.

Het hoofddashboard dat op de startpagina wordt
weergegeven toont de beheerder statistieken over
het aantal gebruikers en het aantal binnenkomsten in
een t sbeste

et s steem bie t oo e mogel hei e geb i e s
en e t en aa o e binnen omen te be en

De beheerder kan de systeemarchitectuur volledig
con g e en oo een o ig eg in en o t t te
selecteren, apparaten te koppelen en zones aan te
maken.

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Bedieningssystemen en
accessoires

alen e behee maa t het mogel om
de toegang te beperken op gebruikers- of
gebruikersgroepniveau volgens een vooraf
vastgestelde kalender.

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Slagboomsystemen

e co
ete en intu tieve
gebruiker interface ice Pa
integreert een eb atfor
aar de
be eerder eenvoudig vanaf de c of
andere mobiele apparaten toegang
toe eeft ter aat e en o af tand

eb

Voor draaihekken

envoudig be eer via et
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ice Pa

voorbee d in een

e eer van de ingangen en de
af tand bedieningen in een
a arte entengebou een
t i c e ituatie aarin er
eerdere auto ati eringen n en
een aan ien k aanta en en die
af anke k van un ro e toegang
ebben tot ge een c a e ke
rui te en riv rui te

oono geving

f ci nt be eer
et het geb i an Nice ass an e behee e
of portier van het appartementengebouw de
toegang een o ig en onmi ell behe en h
an ma el toegang e lenen o eige en aan
één of meer gebruikers en de daaraan gekoppelde
bedieningsapparaten, en deze groeperen
aan e han an h n o el oals eigena en
onderhoudspersoneel en bezoekers. Voor elk van
e e e schillen e g oe en nnen imtel e o
temporele beperkingen worden gecreëerd.

Wiegand

Bus T4
to 1. - 2. - 3.

4.

Dry contact
to 4.

oegang servi eruimte

VOORBEELDTABEL GEBRUIKERSBEHEER
3.

e tionaaldeur

GROEP
ONDERHOUDSPERSONEEL

APPARTEMENTEN

1. Voetgangers ek

2.

ui ek

Voorbeeld van toepassingen in een woonomgeving.
208

GEBRUIKER
Tuinman

1.
VOETGANGERSHEK

2. SCHUIFHEK

3. GARAGEDEUR

Weekdag 09:00 - 13:00

4. SERVICERUIMTE
-

Loodgieter

07:00 - 23:00

-

07:00 - 23:00

Elektricien

07:00 - 23:00

-

07:00 - 23:00

Appartement 1

24/7

Appartement 2

24/7

Appartement 3

24/7

Appartement 4

24/7

voorbee d arkeer aat
et e Nice ass an e behee e e toegang
tot een parkeerterrein beperken tot alleen
de geactiveerde gebruikers, op basis van de
toegangscriteria die op gebruikers- of groepsniveau
n be aal
e at m en het t sti an el e binnen omst o
vertrek worden geregistreerd.

Wiegand

Bus T4
to 1. - 2. - 3.

Dry contact
to 4.

VOORBEELDTABEL GEBRUIKERSBEHEER
GROEP
WERKNEMERS
BEVEILIGINGSPERSONEEL

2. lagboom ingang

lagboom uitgang

TOEGANG TOT DE PARKEERPLAATS

Ochtenddienst

05:00 - 15:00

Middagdienst

13:00 - 23:00

Nachtdienst

21:00 - 07:00

Bewaking

24/7

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

1.

GEBRUIKER

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

3. igitaal displa

itgang

Bedieningssystemen en
accessoires

4. e ers transpondertag n

Slagboomsystemen

Voor schuifhekken

e eer van auto ati eringen die
een arkeerterrein afbakenen en
toegangscontroleapparatuur op
een riv of bedr f arkeer aat

Voor draaihekken

ice Pa

oo beel

an toe assingen in een be

somge ing
209

Accessoires
Systeem met fotocellen, digitale en
sleutelschakelaars, transponderlezers voor
toegangscontrole
212.
214.
216.
218.
220.
221.
222.
223.
224.

Het assortiment
Era Photocell S
Era Photocell M
Era Photocell L
Era Keypad
Era Keypad wireless
Era Key switch
Era Transponder reader
Era Post

Fotocellen en beveiligingen
232. Nice&Safe
234. FT210
235. F210

Sleutelschakelaar
236. Kio
236. Kiomini

Verwarmingsapparatuur
237.

Knipperlicht
226. Era Light
227. Wallyght

Geïntegreerd beheer middels software
238. TTPCI

Systeem van draadloze accessoires
228. Nice Solemyo Air Net System
211

ice ra fotoce en c ake aar
proximitylezers
De Nice-generatie
van o ti c e
a aratuur voor
de bevei iging van
automatiseringen,
verkr gbaar et
Nice BlueBUStec no ogie voor
een eenvoudige
installatie
rie ver c i ende aten
ge nc roni eerde fotoce en
o aan a e be oeften te
vo doen en de vei ig eid
en et co fort van e k
automatiseringssysteem
te vervo edigen zelfs in de
smalste imtes e ect om
na verbouwingen storende
bestaande voorzieningen af te
dekken.

212

> SLIM

> MEDIUM

> LARGE

Met een breedte van slechts 30
mm, ook in diefstalbestendige uitvoering, ideaal voor smalle ruimtes.

ie stalbesten ige it oe ing e ecte en
draadloos en verstelbaar, ideaal voor de
meest voorkomende installaties.

Verstelbaar, ook in inbouwuitvoering die 9 mm
uitsteekt, ideaal voor discrete installaties.

Voor draaihekken
P
Extra dun: de inbouwuitvoering steekt slechts 13 mm uit.

o imit le e oo t ans on e aa ten en tags met
gepersonaliseerde programmering.

Sleutelschakelaars in
opbouw- en inbouwuitvoering.

Sleutelschakelaars in
opbouw- en inbouwuitvoering.

P

P

o imit le e s oo het
lezen van kaarten en
tags.

P
a tische
transpondertag met
handig gaatje voor
bevestiging aan een
sleutelhanger.

Bedieningssystemen en
accessoires

Digitale schakelaar
in diefstalbestendige
uitvoering met 13
toetsen.

Digitale schakelaars
in diefstalbestendige
uitvoering voor opbouwen inbouwmontage.

DAARDCILINDER

-

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

P

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Slagboomsystemen

Robuuste metalen behuizing met 27 mm diepte. De
inbouwuitvoering steekt slechts 13 mm uit.

Voor schuifhekken

P

213

Era Photocell S

e nc roni eerde va te fotoce en
i
model, ook met Nice BlueBUS-technologie

ei ig apparaat van het type D volgens de norm
EN12453 waarmee obstakels op de optische as tussen
zender (TX) en ontvanger (RX) gedetecteerd kunnen
worden.
Met gebruik van de fototestfunctie kan
veiligheidscategorie 2 van de norm EN 954-1 worden
bereikt.
Anti e blin ingss steem tegen mogel e sto ing oo
zonlicht.
Prati c

ontvangsthoek 8°.

tevig ook in dief ta be tendige uitvoering de
ee besten ige beh i ing an A S oo e
gbaa in
diefstalbestendige uitvoering met metalen behuizing.

EPS
EPSB

214

EPSA
EPSAB

ice ue
tec no ogie e n e
gbaa
met het Nice BlueBUS-systeem, dat alle apparaten
met slechts twee draden eenvoudig met de
besturingseenheid verbindt, door ze parallel aan te
sluiten en de adresseringsbruggen naargelang de
gewenste functie te selecteren. Het systeem detecteert
automatisch de apparaten die aan het BlueBUS-netwerk
e bon en n
Automatische synchronisatie tussen meerdere paren
fotocellen om andere storingen tussen de apparaten te
voorkomen.
interface maa t het mogel om
aanwezigheidsdetectoren met Nice BlueBUStechnologie aan te sluiten op besturingseenheden met
ingangen voor traditionele contacten.

FOTOCELLEN
Stuks/Verp.
1
1

Voor draaihekken

Beschrijving
Paar fotocellen Slim, opbouw.
Paar fotocellen Slim, opbouw, diefstalbestendige metalen behuizing

FOTOCELLEN MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE
Code
EPSB
EPSAB
IB

Beschrijving
Paar fotocellen Slim, opbouw, voor aansluiting via Nice BlueBUS
Paar fotocellen Slim, opbouw, voor aansluiting via Nice BlueBUS, met diefstalbestendige metalen behuizing
Interface voor verbinding van BlueBUS-fotocellen aan niet daarvoor uitgeruste besturingseenheden

Stuks/Verp.
1
1
1

TECHNISCHE KENMERKEN
EPS
EPSA

Geschat bereik (m)

Voeding

Opgenomen
stroom (mA)

Beschermingsgraad (IP)

Bedrijfstemp.
(°C min/max)

Belastbaarheid
relais

15

24 Vac/Vdc limieten: 18-35
Vdc, 15-28 Vac

25 RX, 30 TX

44

-20 ÷ +50

max. 500 mA en
48 V

Afmetingen (mm) Gewicht (g)
30x27x106 h

120

31x28x108 h

440

Voor schuifhekken

Code
EPS
EPSA

EPSB
EPSAB

Voeding uitgang

Beschermingsgraad (IP)

Bedrijfstemp.
(°C min/max)

het apparaat kan alleen aan “BlueBUS”netwerken worden aangesloten via welke
het de voedingsspanning krijgt en de
uitgangssignalen verzendt

44

-20 ÷ +50

Voeding

Opgenomen stroom bij Opgenomen stroom bij Uitgang BlueBUS
voed. 24 Vdc
voed. 24 Vac

Beschermingsgraad (IP)

Bedrijfstemp.
(°C min/max)

16 ÷ 35 Vdc
18 ÷ 28 Vac

één met een max.
50 mA (voeg voor elk paar 44 mA (voeg voor elk paar
belasting van 9
fotocellen circa 50 mA toe) fotocellen circa 40 mA toe)
BlueBUS-eenheden

30

-20 ÷ +50

Afmetingen (mm) Gewicht (g)
30x27x106 h

120

31x28x108 h

440

Afmetingen (mm) Gewicht (g)
86x58x22 h

72

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

IB

Geschat bereik (m)
tot 15 voor afwijking op de as TX-RX
maximaal ± 5 (het apparaat kan ook bij
ongunstige weersomstandigheden een
obstakel detecteren)

Slagboomsystemen

TECHNISCHE KENMERKEN MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Bedieningssystemen en
accessoires

IB

215

BLUEBUS

Era Photocell M

e nc roni eerde va te of ver te bare
fotoce en
ediu
ode ook et ice
BlueBUS-technologie

erkr gbaar in dief ta be tendige
re ecterende en draad o e
uitvoeringen
ei ig apparaat van het type D volgens de norm
EN12453 waarmee obstakels op de optische as tussen
zender (TX) en ontvanger (RX) gedetecteerd kunnen
worden.
Met gebruik van de fototestfunctie kan
veiligheidscategorie 2 van de norm EN 954-1 worden
bereikt.
Anti e blin ingss steem tegen mogel e sto ing oo
zonlicht.
envoudig en ne te in ta eren an
e
aa lo e technologie E
n e geen abels
kabeldoorgangen of -goten nodig voor de verbinding
van de fotocellen met de besturingseenheid. De
apparaten communiceren met de besturingseenheid via
een speciale, kleine module (IBW), die direct in de motor
of de besturingseenheid, als deze apart zit, kan worden
geplaatst. Er kunnen maximaal 7 apparaten met Nice
BlueBUS-technologie aan deze IBW-interface worden
verbonden.
an
e e ectietechnologie E
R hoe t alleen
de primaire fotocel bekabeld te worden en niet de
e ecte en e s iegel hetgeen t bes aa t

ed a
die in de P
uitvoering ge ntegreerd
it de optionele ledlampmodule ELMM kan in de
otocel E
R ge nstallee
o en aa oo
e oo gangs one e licht an o en
an als
knipperlicht of als diagnostische indicatielamp werken.
niver ee
tee E
R is oo ien an een
relaisuitgang om aan alle soorten, ook bestaande
automatiseringssystemen te kunnen worden
aangesloten.
Prob ee oo onder oud e E
otocellen
hebben een ledlamp die eventuele storingen en de
batte stat s aangee t hetgeen e installatie en
on e ho s e aamhe en e gema el t
Prati c ontvangsthoek 10°. Met de verstelbare
it oe ingen nnen cent e ingsa
ingen tot
gecompenseerd worden.
tevig ook in dief ta be tendige uitvoering de
ee besten ige beh i ing an A S oo e
gbaa
met metalen behuizing.
ice ue
tec no ogie e n e
gbaa
met het Nice BlueBUS-systeem, dat alle apparaten
met slechts twee draden eenvoudig met de
besturingseenheid verbindt, door ze parallel aan te
sluiten en de adresseringsbruggen naargelang de
gewenste functie te selecteren. Het systeem detecteert
automatisch de apparaten die aan het BlueBUS-netwerk
e bon en n
Automatische synchronisatie tussen meerdere paren
fotocellen om andere storingen tussen de apparaten te
voorkomen.

EPM
EPMB
216

EPMO
EPMOB

EPMA
EPMAB

EPMAO
EPMAOB

EPMOW

EPMOR

Stuks/Verp.
1
1

Beschrijving
Paar draadloze fotocellen, opbouw, zelfsynchroniserend

Beschrijving
Reflecterende fotocel opbouw + reflectiespiegel

Stuks/Verp.
1

Stuks/Verp.
1

FOTOCELLEN - DIEFSTALBESTENDIGE METALEN BEHUIZING
Code
EPMA

Beschrijving
Paar fotocellen, opbouw, diefstalbestendige metalen behuizing

EPMAB

Beschrijving
Paar fotocellen, opbouw, voor aansluiting via Nice BlueBUS, met diefstalbestendige metalen behuizing

Beschrijving
Paar fotocellen opbouw, 30° verstelbaar

Beschrijving
Paar fotocellen, opbouw, 30° verstelbaar, voor aansluiting via Nice BlueBUS

EPMOW

20 (maximaal bereik bij optimale
omstandigheden 40)

max. 500 mA
en 48 V

-20 ÷ +50

circa 10° op alle
assen

1

Voeding uitgang

Verstelbaarheid
fotocel

Beschermingsgraad
(IP)

IBW

3 V DC, met lithiumbatterij
CR123

Bedrijfstemp.
(°C min/max)

Gewicht (g)

50x29x80 h

140

50x38x80 h

160

50x31x80 h

480

50x38x80 h

530

50x40x105 h

83

44

Afmetingen (mm)

-20 ÷ +55

circa 10° langs de
verticale as

Voeding

Opgenomen stroom bij Opgenomen stroom bij Uitgang BlueBUS
voed. 24 Vdc
voed. 24 Vac

Beschermingsgraad (IP)

Bedrijfstemp.
(°C min/max)

16 ÷ 35 Vdc
18 ÷ 28 Vac

één met een max.
50 mA (voeg voor elk paar 44 mA (voeg voor elk paar
belasting van 9
fotocellen circa 50 mA toe) fotocellen circa 40 mA toe)
BlueBUS-eenheden

30

-20 ÷ +50

140

50x38x80 h

160

50x31x80 h

480

50x38x80 h

530

50x40x105 h

200

Afmetingen (mm) Gewicht (g)
86x58x22 h

Uitgang BlueBUS

Beschermingsgraad (IP)

Bedrijfstemp.
(°C min/max)

Afmetingen (mm)

Gewicht (g)

één met een max. belasting van 20
BlueBUS-eenheden

30

-20 ÷ +70

18 x 33 x 40 h

25

Voeding

Opgenomen vermogen (W)

Beschermingsgraad (IP)

Bedrijfstemp.
(°C min/max)

Afmetingen (mm)

Gewicht (g)

12-24 V

1

45

-20 ÷ +55

40 x 30 x 25 h

20

ELMM

Code
IB
IBW
ELMM
POE

Beschrijving
Interface voor verbinding van BlueBUS-fotocellen aan niet daarvoor uitgeruste besturingseenheden
Interface tussen EPMOW en besturingseenheden met Nice BlueBUS-technologie
Ledlichtmodule voor EPMOR
Muurhouder voor fotocel Era

Stuks/Verp.
1

IB

72

Voeding

ACCESSOIRES
Stuks/Verp.
1

Gewicht (g)

50x29x80 h

middels aansluiting aan de klem
“BlueBUS” van de besturingseenheid
van de automatisering.

Stuks/Verp.

FOTOCELLEN - VERSTELBARE, DIEFSTALBESTENDIGE METALEN BEHUIZING MET NICE BLUEBUSTECHNOLOGIE
Code
EPMAOB

50

44

EPMB
tot 15 voor afwijking op de
het apparaat kan alleen aan
as TX-RX maximaal ± 5 (het
“BlueBUS”-netwerken worden circa 30° op alle assen
EPMOB
apparaat kan ook bij ongunstige aangesloten via welke het de
EPMAB
weersomstandigheden een
voedingsspanning krijgt en de
obstakel detecteren)
uitgangssignalen verzendt
circa 30° op alle assen
EPMAOB

Stuks/Verp.
1

FOTOCELLEN - VERSTELBARE, DIEFSTALBESTENDIGE METALEN BEHUIZING
Code
EPMAO

12-24 V

Geschat bereik (m)

IB

FOTOCELLEN - DIEFSTALBESTENDIGE METALEN BEHUIZING MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE
Code

8 (maximaal
bereik bij optimale
omstandigheden 15)

25 RX, 30 TX

circa 30° op alle
assen
circa 30° op alle
assen

TECHNISCHE KENMERKEN MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE

FOTOCELLEN MET REFLECTIETECHNOLOGIE
Code
EPMOR

EPMOR

zonder brug 24 Vac/Vdc
limieten: 18-35 Vdc,
15 (30 met brug + “10”
15-28 Vac
gesneden)
met brug 12 Vac/Vdc
limieten: 10-18 Vdc,
9-15 Vac

ELMM

POE

Stuks/Verp.
1
1
1
1

Voor schuifhekken

EPMAO

DRAADLOZE FOTOCELLEN MET BLUEBUS-TECHNOLOGIE
Code
EPMOW

EPMO

Opgenomen Verstelbaarheid Beschermings- Bedrijfstemp. Belastbaarheid Afmetingen
stroom (mA)
fotocel
graad (IP)
(°C min/max)
relais
(mm)

Voeding

Slagboomsystemen

Beschrijving
Paar fotocellen, opbouw, voor aansluiting via Nice BlueBUS
Paar fotocellen, opbouw, 30° verstelbaar, voor aansluiting via Nice BlueBUS

EPM
EPMA

FOTOCELLEN MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE
Code
EPMB
EPMOB

Geschat bereik (m)

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Stuks/Verp.
1
1

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN
Beschrijving
Paar fotocellen opbouw
Paar fotocellen opbouw, 30° verstelbaar

Bedieningssystemen en
accessoires

Code
EPM
EPMO

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

FOTOCELLEN

217

BLUEBUS

Era Photocell L

akke k en vee dig E LI inbo
it oe ingen
ie com atibel n met e meest gangba e no men o
de markt om oude fotocellen te vervangen of storende
bestaande voorzieningen af te dekken zonder dat er een
extra adapter nodig is.
ei ig apparaat van het type D volgens de norm
EN12453 waarmee obstakels op de optische as tussen
zender (TX) en ontvanger (RX) gedetecteerd kunnen
worden.

e nc roni eerde va te of ver te bare
fotoce en
arge
ode ook et ice
ue
tec no ogie o e o bou a inbou

Met gebruik van de fototestfunctie kan
veiligheidscategorie 2 van de norm EN 954-1 worden
bereikt.
e mo ellen E L E L

E LI

bie en

be ei en

Anti e blin ingss steem tegen mogel e sto ing oo
zonlicht.
Met de verstelbare uitvoeringen kunnen
cent e ingsa
ingen tot
gecom ensee

o en

i creet zeer robuuste behuizing van polycarbonaat;
de inbouwuitvoering steekt minimaal 9 mm uit.
e ak inbo
oos E A
inbouwmontage.

oo een ma

el e

ice ue
tec no ogie voor de uitvoeringen
met het Nice l e S s steem is het mogel alle
apparaten met slechts twee draden eenvoudig met de
besturingseenheid te verbinden, door ze parallel aan
te sluiten en de adresseringsbruggen naargelang de
gewenste functie te selecteren.
Het systeem detecteert automatisch de apparaten die
aan het l e S net e
e bon en n en o gt oo
automatische synchronisatie tussen meerdere paren
otocellen om mogel e inte e entie te oo omen
interface maa t het mogel om otocellen
met Nice BlueBUS-technologie te verbinden met
besturingseenheden met ingangen voor traditionele
contacten.

EPL
EPLB
218

EPLO
EPLOB

EPLIO
EPLIOB

Code
EPL

TECHNISCHE KENMERKEN
Beschrijving
Paar fotocellen “Large”-model, opbouw.

Stuks/Verp.
1

FOTOCELLEN MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE
Code
EPLB

Beschrijving
Paar fotocellen “Large”-model, opbouw, voor aansluiting via Nice BlueBUS

Geschat bereik (m)
EPL
EPLO
EPLIO

Stuks/Verp.
1

Voeding

Verstelbaarheid
fotocel

zonder brug 24 Vac/Vdc
limieten: 18-35 Vdc,
15 (30 met brug + “10”
15-28 Vac
gesneden)
met brug 12 Vac/Vdc circa 30° op alle
assen
limieten: 10-18 Vdc,
9-15 Vac

Opgenomen
stroom (mA)

Beschermings- Bedrijfstemp. Belastbaarheid Afmetingen
graad (IP)
(°C min/max)
relais
(mm)

25 RX, 30 TX

44

-20 ÷ +50

max. 500 mA
en 48 V

Gewicht (g)

70x30x70 h

160

70x38x70 h

180

70x66+9x70 h

185

Voor draaihekken

FOTOCELLEN

EPLB
EPLOB
EPLIOB

VERSTELBARE FOTOCELLEN MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE
EPLOB

Beschrijving
Paar fotocellen “Large”-model, opbouw, 30° verstelbaar, voor aansluiting via
Nice BlueBUS

Stuks/Verp.
1

VERSTELBARE FOTOCELLEN, INBOUW
Code
EPLIO

Beschrijving
Paar fotocellen “Large”-model, inbouw, 30° verstelbaar

Code

Beschrijving
Paar fotocellen “Large”-model, inbouw, 30° verstelbaar, voor aansluiting via Nice
BlueBUS

Verstelbaarheid
fotocel

Beschermingsgraad
(IP)

Bedrijfstemp.
(°C min/max)

circa 30° op alle assen

44

-20 ÷ +50

Voeding

Opgenomen stroom bij Opgenomen stroom bij Uitgang BlueBUS
voed. 24 Vdc
voed. 24 Vac

Beschermingsgraad (IP)

Bedrijfstemp.
(°C min/max)

16 ÷ 35 Vdc
18 ÷ 28 Vac

één met een max.
50 mA (voeg voor elk paar 44 mA (voeg voor elk paar
belasting van 9
fotocellen circa 50 mA toe) fotocellen circa 40 mA toe)
BlueBUS-eenheden

30

-20 ÷ +50

Afmetingen (mm)

Code
IB
EKA03
POE

Beschrijving
Interface voor verbinding van BlueBUS-fotocellen aan niet daarvoor uitgeruste besturingseenheden
Inbouwdoos (diepte 66 mm) voor de installatie van EKSI, EKSIEU. Ook compatibel met EPLIO, EPLIOB, EDSI, EDSIB
Muurhouder voor fotocel Era

Stuks/Verp.

Gewicht (g)

70x30x70 h

140

70x38x70 h

160

70x66+9x70 h

185

Afmetingen (mm) Gewicht (g)
86x58x22 h

ACCESSOIRES
Stuks/Verp.
1

VERSTELBARE FOTOCELLEN INBOUW MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE
EPLIOB

IB

Voeding uitgang
het apparaat kan alleen aan
“BlueBUS”-netwerken worden
aangesloten via welke het de
voedingsspanning krijgt en de
uitgangssignalen verzendt

Stuks/Verp.
1
50
1

72

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Code

Geschat bereik (m)
tot 15 voor afwijking op de
as TX-RX maximaal ± 5 (het
apparaat kan ook bij ongunstige
weersomstandigheden een
obstakel detecteren)

Slagboomsystemen

Stuks/Verp.
1

1

IB

POE
Bedieningssystemen en
accessoires

Beschrijving
Paar fotocellen “Large”-model, opbouw, 30° verstelbaar

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Code
EPLO

Voor schuifhekken

TECHNISCHE KENMERKEN MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE
VERSTELBARE FOTOCELLEN

219

DIGITALE SCHAKELAARS

ra e

ad

Code
EDS
EDSI
MORX

Digitale schakelaar, 12 toetsen, ook met
ice ue
tec no ogie voor aan uiting
verkr gbaar in inbou uitvoering

Stuks/Verp.
1
1
1

TECHNISCHE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)

Afmetingen (mm)

44

70x27x70 h

200

54

70x66+13x70 h

160

EDS
EDSI

MORX

EDS
EDSB

Beschrijving
Digitale schakelaar, 12 toetsen, te combineren met decoder MORX
Digitale schakelaar, inbouw, 12 toetsen, te combineren met decoder MORX
Decoder voor 1 ETP of tot 4 parallel aangesloten EDS/EDSI, met 1 geheugen BM1000 voor 255
combinaties

Gewicht (g)

Geheugencapaciteit

Belastbaarheid
relais

Voeding

Maximaal
opgenomen
stroom

Beschermingsgraad (IP)

Bedrijfstemp.
(°C min/max)

Afmetingen
(mm)

Gewicht (g)

2 BM1000 voor max.
510 combinaties
of 510 MOCARD,
MOCARDP en HSB1

max. 500 mA en
48 Vac/Vdc

10 ÷ 35 Vdc,
12 ÷ 28 Vac

24 Vdc=70 mA
24 Vac=200 mA
12 Vdc=150 mA
12 Vac=300 mA
met 1 ETP of tot 4
EDS/EDSI

30

-20 ÷ +70

98x42x25 h

65

MORX

EDSI
EDSIB

DIGITALE SCHAKELAARS MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE
tra dun robuuste metalen behuizing met 27 mm
diepte. De inbouwuitvoering steekt slechts 13 mm uit.
ei ig

e combinatie bestaat it tot
mogel e combinaties

c es

it bie t

Keypad met achtergrondverlichting.
envoudige rogra
•

ering

og ammee mo i Eas o

o essional

• mogel hei om te og amme en hoe eel ee een
s eci e e combinatie geb i t an o en
• 255 programmeerbare combinaties, op EDS en EDSI
uitbreidbaar tot 510 combinaties met extra geheugen
BM1000.

220

ice ue
tec no ogie e n e
gbaa
met het Nice BlueBUS-systeem, dat alle apparaten
met slechts twee draden eenvoudig met de
besturingseenheid verbindt door ze parallel aan te
sluiten, en meer exclusieve functies:
• 2 toetsen voor het activeren van twee verschillende
inst cties met e e it b oo beel sta
oo sta sl iten o enen a han el
an e
best ingseenhei
aa aan e n e bon en
• tot be ieningen E S /E SI en E
gemeng e con g atie aangesloten

ie oo in
nnen o en

• mogel hei om een e g en eling/ontg en eling an
de automatisering in te stellen.

et e
o inte ace is het mogel om een o ig
elk type programmering van het BM1000 geheugen te
behe en ichtb het s steem o el s o a stan
i ect
vanuit het kantoor van de installateur.

ee ver c i ende vi ue e indicatie naargelang de
status van de automatisering:

O-Box communiceert met de pc, waardoor een
geo en e a chi e ing an alle installaties mogel

• g oen t ens het o enen o als e nctie
e g en eling a tomatise ing actie is

is

• rood, als de automatisering gesloten is of aan het
sluiten is;

Code
EDSB
EDSIB

Beschrijving
Digitale schakelaar, 12 toetsen, met Nice BlueBUS-technologie en diefstalbestendige metalen
behuizing
Digitale schakelaar, 12 toetsen, inbouw, met Nice BlueBUS-technologie en diefstalbestendige
metalen behuizing

Stuks/Verp.
1
1

TECHNISCHE KENMERKEN MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE
Voeding
EDSB
EDSIB

via BlueBUS

Opgenomen stroom
1,5 BlueBUS-eenheden

Beschermingsgraad (IP)

Afmetingen (mm)

Gewicht (g)

44

70x27x70 h

200

54

70x66+13x70 h

160

ACCESSOIRES VOOR INBOUWMODELLEN
Code
EKA03
EKA02

Beschrijving
Inbouwdoos (diepte 66 mm) voor de installatie van EKSI, EKSIEU. Ook compatibel met EPLIO,
EPLIOB, EDSI, EDSIB
Afwerkingskit voor de installatie van EDSI, EDSIB, EKSI, EKSIEU

Stuks/Verp.
50
10

ad

ire e

Stuks/Verp.
1

TECHNISCHE KENMERKEN
Voeding

UitgeBatterijd- Frequentie straald
Radioco- Bedrijfstemp.
uur
vermogen dering (°C min/max)

Naar
6 Vdc met 2 schatting 2
433,92 MHz
EDSWG lithiumbatterijen jaar bij 10 ± 100 KH
CR2430
transmissies
per dag

< 1 mW
e.r.p.

rolling code
52 bit FloR

-10° ÷ +55°

Aantal
cijfers in de
combinatie
0 tot 8

Geschat BescherAfmetinmings- gen
bereik (m) graad
(mm)
(IP)
25 in open
ruimte, 15
binnen

54

70x27x70 h

Gewicht
(g)

200

akke k geen bekabeling nodig en een geschat
bereik van 25 m in open ruimte en 15 m binnen.
Keypad met achtergrondverlichting voor in het donker.
Geluidsfeedback.

e combinatie bestaat it tot
mogel e combinaties

c es

it bie t

oorde ig zeer laag verbruik, wordt geactiveerd door
op een toets te drukken en gaat automatisch weer uit.
De omgevingslichtsensor activeert de verlichting van de
keypad alleen als dat nodig is.
un zeer robuuste metalen behuizing met slechts 27
mm diepte.

Bedieningssystemen en
accessoires

o
eet 3 zendkanalen om 3 automatiseringen te
besturen of voor 3 verschillende gepersonaliseerde
inst cties oo een a on e l e a tomatise ing

ei ig

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

raad o e digita e c ake aar et o
bit
codering h is com atibel met e FloR ont ange s
met rolling code en genereert 4,5 miljoen miljard
combinaties, met automatisch aanleren.

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Slagboomsystemen

Digitale schakelaars, 13 toetsen, met draadloze
verbinding

Beschrijving
Draadloze digitale schakelaar, compatibel met de ontvangers van de serie Flor met drie kanalen
en drie wachtwoorden

Voor schuifhekken

ra e

Code
EDSWG

Voor draaihekken

DRAADLOZE DIGITALE SCHAKELAAR

221

ra e

itc

eute c ake aar o bou en inbou
et ot
et auto ati c e terug c ake ing uro e e of
standaardcilinder

c ake aar in dief ta be tendige
uitvoering et eta en be ui ing
ee dun de inbouwmodellen steken slechts 13 mm
uit (de opbouwmodellen 32 mm en 45 mm).
Elektrische contacten en hendeltjes in beschermende
kunststof behuizing.
Te gebruiken als directe motorbesturing in toepassingen
met netspanning (230 Vac).
e ibe e o o ing inbouwmodellen met
meegeleverde inbouwdoos voor nieuwe installaties en
aan asbaa aan bestaan e oo ieningen an
e
afwerkingskit EKA02.

SLEUTELSCHAKELAARS
Code
EKSEU
EKSIEU
EKS
EKSI

Beschrijving
Sleutelschakelaar serie Era, Europese cilinder, opbouw
Sleutelschakelaar serie Era, Europese cilinder, inbouw
Sleutelschakelaar serie Era, opbouw
Sleutelschakelaar serie Era, inbouw

Stuks/Verp.
1
1
1
1

Beschrijving
Neutrale sleutel voor EKS, EKSI
Neutrale sleutel voor EKSEU, EKSIEU
Inbouwdoos (diepte 66 mm) voor de installatie van EKSI, EKSIEU. Ook compatibel met EPLIO,
EPLIOB, EDSI, EDSIB
Afwerkingskit voor de installatie van EDSI, EDSIB, EKSI, EKSIEU

Stuks/Verp.
1
1

ACCESSOIRES
Code
CHS
CHEU
EKA03
EKA02

50
10

TECHNISCHE KENMERKEN
Belastbaarheid contacten

222

EKSEU

EKSIEU

EKS

EKSI

EKSEU
EKSIEU
EKS
EKSI

10 (2) A - 250 Vac

Beschermingsgraad (IP)
44

Afmetingen (mm)

Gewicht (g)

70x43x70 h

490

70x66+13x70 h

530

70x32x70 h

360

70x66+13x70 h

450

PROXIMITYLEZER
Voor draaihekken

BM1000

1
1
5

Beschrijving
Proximitylezer voor transponderkaarten met Nice BlueBUS-technologie

Stuks/Verp.
1

Beschrijving
Transponderkaart, programmeerbaar met O-Box
Transponderkaart, programmeerbaar met O-Box, met sequentiële codering voor meervoudige
invoering
Transpondertag, programmeerbaar met O-Box, met sequentiële codering voor meervoudige
invoering

Stuks/Verp.
10

ACCESSOIRES
Code
MOCARD
MOCARDP
HSB1

10
10

TECHNISCHE KENMERKEN
ETP

Beschrijving

Detectieafstand (cm)

Beschermingsgraad (IP)

Afmetingen (mm)

Gewicht (g)

lezer voor MOCARD, MOCARDP
en HSB1

3÷6

54

70x26x70 h

265

Geheugencapaciteit

ETP

envoudige rogra
•

MOCARD
MOCARDP
ering

og ammee mo i Eas o

o essional

• bie t e mogel hei te be alen el e aa ten/tags
geacti ee
n oo het s steem
• mogel hei om te og amme en hoe eel ee een
s eci e e aa t/tag geb i t an o en

HSB1

• 255 programmeerbare kaarten/tags, uitbreidbaar,
o E
tot
aa ten/tags met e t a gehe gen
BM1000;
• 2 modi (statisch en dynamisch) om twee verschillende
inst cties te acti e en it oe ing E

• mogel hei om een e g en eling/ontg en eling an
de automatisering in te stellen;

et e
o inte ace is het mogel om een o ig
elk type programmering van het BM1000 geheugen te
behe en ichtb het s steem o el s o a stan
i ect
vanuit het kantoor van de installateur.

• tot be ieningen E S /E SI en E
ie
oo in gemeng e con g atie ia Nice l e S
aangesloten kunnen worden.

is

2 BM1000 voor
max. 510 MOCARD max. 500 mA en 48
en MOCARDP of
Vac/Vdc
combinaties

Voeding

Maximaal
opgenomen
stroom

10 ÷ 35 Vdc
12 ÷ 28 Vac

24 Vdc=70 mA
24 Vac=200 mA
12 Vdc=150 mA
12 Vac=300 mA
(met 1 MOM of
4 MOT)

Beschermings- Bedrijfstemp.
graad (IP)
(°C min/max)

30

-20 ÷ +55

Afmetingen
(mm)

Gewicht (g)

98x42x25 h

65

ice ue
tec no ogie e n e
gbaa
met het Nice l e S s steem E
at alle
apparaten met slechts twee draden eenvoudig met
de besturingseenheid verbindt door ze parallel aan te
sluiten, en meer exclusieve functies:
• 2 toetsen (statisch en dynamisch) voor het activeren
van twee verschillende instructies, met keuze uit
b oo beel sta oo sta sl iten o enen
a han el
an e best ingseenhei
aa aan e n
verbonden;

O-Box communiceert met de pc, waardoor een
geo en e a chi e ing an alle installaties mogel

MORX

Belastbaarheid
relais

ran ondertag
praktisch in gebruik, kan aan
een sle telhange be estig
o en om alt b e
hand te hebben.

MORX

TECHNISCHE KENMERKEN MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE
ETPB

Voeding

Opgenomen stroom

Detectieafstand (cm)

Beschermingsgraad
(IP)

Afmetingen (mm)

Gewicht (g)

via BlueBUS

2 BlueBUS-eenheden

tot 4

54

70x26x70 h

270

Slagboomsystemen

Code
ETPB

Voor schuifhekken

PROXIMITYLEZER MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Pro i it e er voor tran onderkaarten en tag
bi oda e ender
or
ook et ice ue
tec no ogie voor aan uiting

MORX

Stuks/Verp.

Bedieningssystemen en
accessoires

onder reader

Beschrijving
Proximitylezer voor transponderkaarten MOCARD en MOCARDP, te combineren met de decoder
MORX
Decoder voor 1 EDP of tot 4 parallel aangesloten EDS/EDSI, met een geheugen BM1000 voor
255 combinaties
Extra geheugen voor nog eens 255 combinaties

ETP

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

ra ran

Code

223

EDW

ETP/ETPB

EKS

EKSEU

•
•

hei

EDS/EDSB

•
•

PHW**

EPLO/EPLOB

•
•
•
•

EPL/EPLB

•
•
•
•

EPMOW

PPH1
PPH2
PPH3
PPH4
PPK

EPMOR

Code

EPMO/EPMOB

u iniu
ui en voor buitentoe a ing voor
fotoce en c ake aar en ro i it e er
et
oogte van
en

e montage an

envoudige in ta atie sim ele montage om in alle
uw eigen beveiligingsperimeter in te stellen.

EPM/EPMB

Era Post

odern de ign nie e l n ilen oo
middelgrote en grote fotocellen.

•*

•*

•*

•*

•*

•

•

•

•

•

•

* Voor de installatie is de adapter EKA01 benodigd.
** Voor de installatie van de op zonne-energie werkende fotocel is de adapter
PHWA1 benodigd.

224

Voor draaihekken

Stuks/Verp.
2
2
2
2
2
1

Bedieningssystemen en
accessoires

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Slagboomsystemen

Voor schuifhekken

Beschrijving
Aluminium zuil met beschermde plek voor 1 fotocel, Medium en Large, 500 mm h
Aluminium zuil met beschermde plek voor 1 fotocel, Medium en Large, 1000 mm h
Aluminium zuil met beschermde plek voor 1 fotocel, Medium, 500 mm h
Aluminium zuil met beschermde plek voor 1 fotocel, Medium, 1000 mm h
Aluminium zuil met plek voor 1 schakelaar, 1100 mm h
Afdekking voor montage van EKS, EKSEU, EDS, EDSB, EDSW, ETP, ETPB, op zuil PPH2

PPH3

PPH1

PPH4

PPH2

PPK

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Code
PPH1
PPH2
PPH3
PPH4
PPK
EKA01

225

TECHNISCHE KENMERKEN

Era Light

Code
ELAC
ELDC

Ledknipperlicht

Beschrijving
Neutraal, ledlicht, 90-240 Vac, voor daarvoor uitgeruste besturingseenheden
Neutraal, ledlicht, 12-36 Vdc, voor daarvoor uitgeruste besturingseenheden

Code
TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding
Maximale opgenomen stroom* (mA)
Max. vermogen* (W)
Lamp
Knipperlicht binnenin
PRESTATIEKENMERKEN
Max. bedrijfscyclus
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)

Stuks/Verp.
1
1

ELAC

ELDC

90-240 Vac, 50/60 Hz
36
5

12-36 Vdc
230
5,6
Witte led
Ja

33% (5s ton, 10s toff)

50% (5s ton, 5s toff)
44
-20 ÷ +50
132x72x155

* Verbruik gemeten met led altijd aan.

niver ee het knipperlicht is in twee uitvoeringen
e
gbaa
ac en
c
an
het g ote oe ingsbe ei is ELA com atibel
met verschillende elektrische normen en kan het ook
o en ge nstallee o laatsen ie on e he ig n
aan spanningsschommelingen.
Prakti c b on e stoot aste beh i ing
diverse posities bevestigd worden.

an in

nergiebe aring an
le technologie e b i en
ELAC en ELDC circa 80% minder dan traditionele
knipperlichten.
ntenne
ge ntegreerd
esche mingsg aa I

226

in a e uitvoeringen

RUN

NAKED SLIDING 400/SLIGHT

•

•

•

•

•

•

•

WIDE

ROBUS

•

S/M/L BAR

ROAD

•

SOON

HYKE

MC800

•

TEN

WALKY

DPRO500

•

SPIN / SPINBUS

MC424L

MC200

ELAC
ELDC

SPY

MC824H

•

Code

TUB

A924

COMPATIBILITEITSTABEL KNIPPERLICHTEN-BESTURINGSEENHEDEN

•

•

•

•

•

•

•

MC424L

WALKY

HYKE

ROAD

ROBUS

RUN

NAKED SLIDING 400/SLIGHT

SPY

SPIN / SPINBUS

TEN

SOON

S/M/L BAR

WIDE

COMPATIBILITEITSTABEL KNIPPERLICHTEN-BESTURINGSEENHEDEN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Code

en nieu idee voor eer eker eid Wallyght kan,
aangesloten aan de daarvoor bestemde uitgangen
van de besturingseenheden, als indicatielicht, normaal
knipperlicht of als gebruikerslicht werken.
Als Wallyght aan de voedingsuitgang 12/24 Vac/Vdc
o t aangesloten an het alt aan bl en en als e
ingebouwde schemersensor wordt geactiveerd, gaat
het b onson e gang aan en b onso gang it
oge ef ci ntie ange even duur de twee leds van
1 W hebben een levensduur van 70.000 uur (continu
gebruik).
ori onta e beve tiging aan de uur of aan et
afond e mogel hei e lichtb n el te ichten en
e leine a metingen an e I
beh i ing ma en
all ght nog e ibele in geb i

Bedieningssystemen en
accessoires

n uitvoering erkend o
ac dc fungerend a kni er ic t
gebruiker ic t of c e er ic t

GEBRUIKERSLICHT

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

PADVERLICHTING

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Slagboomsystemen

WLT

Voor schuifhekken

Stuks/Verp.
1

MC824H

u tifunctionee ed ic t

Beschrijving
Multifunctioneel ledindicatielicht.

A924

Wallyght

Code
WLT

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN

227

Nice Solemyo
Air Net System
e bevei igingen van de
auto ati ering veranderen in
draad o e bedieningen
Fotocellen eilighei sl sten en ni e lichten met een
nieuwe functie: de voeding komt van een klein ingebouwd
zonnepaneel.
et onne aneel oe t o laa ba e batte en om e
autonome werking van de automatisering onder alle
omstandigheden te garanderen.

Era Light Solemyo
Knipperlicht

ra
en e
228

oo

oe o
eilighei sl st

it o e o
Kit voor zonne-energie

Era Photocell Solemyo
Fotocel

Era Post Solemyo
il oo E a hotocell Solem o

otovo ta c

onne anee

Stuks/Pallet

Voor draaihekken

onne energie
tee voor
automatiseringsinstallaties

SYP
SYP30
PSY24

Beschrijving
Kit voor zonne-energie bestaande uit een zonnepaneel SYP en batterijdoos PSY24 met
besturingscircuit voor het opladen
Fotovoltaïsch zonnepaneel voor 24 V-voeding met maximaal vermogen van 15 W
Fotovoltaïsch zonnepaneel voor 24 V-voeding met maximaal vermogen van 30 W
24 V-batterijdoos met besturingscircuit en draaggrepen

21

P

In i i eel e
gbaa i eaal oo alle sit aties met e min e e blootstelling
aan de zon of voor intensief gebruikte automatiseringen.

PSY24

SYP

Solemyo is het zonne-energiesysteem
voor auto ati eringen van ekken
garagedeuren en slagbomen die niet
aan et troo net verbonden kunnen
orden
Solem o is als it e
gbaa maa an oo als
a on e l e o cten o en ge ocht
vera te in ta eren zonder bekabeling of
graafwerkzaamheden, ook op plaatsen die afgelegen
liggen o moeil be ei baa n oo het st oomnet
eer be aring en re ect voor et i ieu an
de gratis en schone zonne-energie: een intelligente
en milie ien el e in este ing ie in o te t
o t
terugverdiend.
aag verbruik en geen troo uitva de lange
duur van de energiereserve, gecombineerd met het
lage verbruik van de automatiseringen, garandeert de
werking ook als het langdurig bewolkt is.
inder verbruik

eer autono e

erking

et s steem e t alt
e ect oo s nachts o als
het langdurig bewolkt is, waardoor het gemak en
betrouwbaarheid garandeert.

envoudig in gebruik met de hulpvoeding SYA1
nnen e batte en snel o en o gela en met
Vac-netspanning, als alternatief voor de fotovoltaïsche
module.
Ledindicatie als het opladen voltooid is.
n ta atieadvie en als er twee of meer zonnepanelen
parallel moeten worden geïnstalleerd, wordt aanbevolen
om de artikelen van het Solemyo-systeem apart aan
te schaffen om het oplaadvermogen van het systeem
te vergroten of om één voedingseenheid SYA1 te
geb i en om mee e e batte o en S
o te
laden.

Code
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Normale spanning (V)
Maximale stroom (A)
Piekvermogen (Wp)
Max. vermogen (W)
Nominale capaciteit batterij (Ah)
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Tijd voor volledig opladen (uur)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

PSY24

10
20
44
-20 ÷ +50*
~ 15**
235x170x258 h
14

SYP30
24

SYP

SYA1
110 ÷ 240
-

15

30
-

60

-40 ÷ +85
450x25x550 h
3,5

390x28x415 h
1,9

0 ÷ +40
132x58x30 h
0,345

* 0 ÷ 40 indien opgeladen van stroomnet met voedingseenheid SYA1.
** Met gebruik van de voedingseenheid via het vaste net.

INSTALLATIESCHEMA

ACCESSOIRES

e kit bevat
P fotovoltaïsch zonnepaneel voor 24 V-voeding.

SYA1
Voedingseenheid voor het
met netstroom opladen
an e batte
S

P
batte oos met best ingsci c it en
draaggrepen. Bewaart de elektrische energie die
ge o cee is oo het S
aneel en le e t e e
gedurende de hele dag continu en permanent.
abe en connectoren benodigd voor de
aansluitingen.

Flexibel: Solemyo past zich perfect aan elke installatie aan.

Voor schuifhekken

SYKCE

Slagboomsystemen

Code

Stuks/Verp. 1

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Solemyo

TECHNISCHE KENMERKEN

Bedieningssystemen en
accessoires

24V

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

SOLEMYO

229

Nice Solemyo
Air Net System

Era Photocell Solemyo

Era Light Solemyo

Paar draad o e fotoce en P
bidirectioneel,
gevoed met fotovoltaïsche cellen.

raad oo kni er ic t
et oogef ci nte
ed min e e b i en
el onbe e te le ens
(niet steeds doorgebrande lampjes moeten vervangen).

n ta atiege ak de ontvangende fotocel heeft een
s eciale le ie e itl ning met e en en e otocel
aangee t e e nctie omt goe an as b e ee ste
installatie.

De lichtsterkte past zich aan de omstandigheden
aan om oo b elle on een goe e ichtbaa hei te
ga an e en en om ene gie te bes a en t ens e
nachtel e en
Kan als knipperlicht of als gebruikerslicht worden
gebruikt.

COMPATIBILITEITSTABEL/INTERFACE
PHWA1

Code
PHW
PPH1
PHWA1
LLW
IBW

Beschrijving
Paar draadloze fotocellen met geïntegreerd fotovoltaïsch paneel
Zuil voor fotocel PHW, h. 50 cm
Paar adapters voor PHW op zuilen PPH1
Draadloos knipperlicht met geïntegreerd fotovoltaïsch paneel
Interface tussen PHW/LLW en besturingseenheden met BlueBUS-systeem

Code
Besturingseenheden met
BlueBUS (*)
Besturingseenheden zonder
BlueBUS

Stuks/Verp.
1
2
1
1
1

PHW

LLW

TCW1

TCW2

Met IBW

Met IBW

Met IBW (**)

Met IBW (**)

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Met IRW

Met IRW

* Er kunnen limieten zitten aan het maximale aantal beheerde apparaten.
** Niet beheerd op automatiseringen voor draaihekken (MC824H; Walky; Hopp, Hyke) en enkele automatiseringen voor garagedeuren (SN6020*;
SN6021*; SPIN2*; SPIN20*; SPIN21*; SPOK).

LLW

PHW

a o e voorde en
ne e in ta atie de accessoires hoeven niet met
kabels aan de besturingseenheid worden aangesloten,
dus ook geen kabeldoorgangen en -goten; plaats ze
eenvoudigweg op de gewenste plek en laat ze door de
besturingseenheid herkend worden.
De apparaten communiceren met de besturingseenheid
via een speciale, kleine interfacemodule, die direct in de
motor of de besturingseenheid, als deze apart zit, kan
worden geplaatst.
antrekke k de ign e ibi iteit b de aat ing
van de a araten in de oo der t d apparaten
nnen ee een o ig toege oeg o e
e
worden, er hoeft niet naar het stroompunt of het serieel
aan te sluiten contact gezocht te worden.
a i a e tran i ievei ig eid het radiosysteem
werkt bidirectioneel - elk apparaat reageert niet alleen
op de instructies van de besturingseenheid, maar stuurt
ook een signaal terug met de melding dat het aanwezig
en actief is. Indien er zich gebeurtenissen voorzien,
wordt dit gemeld, zoals het passeren van een object
tussen de twee fotocellen.
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PPH1
ebruik fre uentie 868 MHz, minder onderhevig aan
storingen.
Er worden twee aparte kanalen gebruikt om de werking
en veiligheid van het systeem 100% te garanderen, ook
b on e achte sto ingen
nte igent
tee het weet als de storing afkomstig
is van een andere draadloze Nice-automatisering. In
it ge al selectee t e nie e net ge nstallee e
automatisering twee andere communicatiekanalen die
verschillen van die van de vorige automatisering en
wordt de scheiding tussen de door de twee systemen
gebruikte kanalen behouden.
Elk apparaat heeft leds aan de onderkant die de
kwaliteit van het signaal en de goede werking van het
s steem aange en en aa mee e stat s onmi ell
ge al ee
an o en b sto ingen o t ens e
ee ste inbe
stelling
Een led geeft door te knipperen aan als het apparaat
ol oen e onne ene gie gt om o gela en te
worden.

INSTALLATIESCHEMA

ra

en oren voor vei ig eid

ten

TCW1/2

LLW

TCW1/2

Voor draaihekken

* IBW of IRW, afhankelijk van de motor (alleen IBW accepteert ook PHW
en LLW)

PHW

TCW1
IRW
TCW1

TCW + IBW

TCW + IRW

IBW is aangesloten aan de BlueBUS-klem van de besturingseenheid en
communiceert draadloos met TCW. Ook compatibel met de draadloze
fotocellen PHW en het draadloze knipperlicht LLW.

IRW is aangesloten aan de veiligheidsingangen (Stop en Foto) van de
besturingseenheid en communiceert draadloos met TCW.

TECHNISCHE KENMERKEN

TCW1

IBW
IRW

en nog vei igere auto ati ering
dank de nieu e en oren voor
vei ig eid
ten van et ice
o e o ir et
te
een aan uitingen vo edig
draad oo ook et erking o
onne energie

a i a e vei ig eid an
het aa lo e etectie
en comm nicaties steem t ssen e eilighei sl st
inte ace en best ingseenhei
at het mogel maa t
t ig in te g en b een obsta el
akke k en ne te in ta eren ma imale e ibiliteit
b het laatsen an e a a aten Aansl itbaa aan
esistie e eilighei sl sten
hm

Code
Toegepaste technologie
Voeding
Duur van de batterijen
Maximumaantal bewegingencycli per dag

nergiebe aring an
e in e
ge nteg ee e onnecel met o laa ba e batte en

eavanceerde tec no ogie de IBW-interfaces,
oo best ingseenhe en ie com atibel n met
Nice BlueBUS, en IRW, voor besturingseenheden
zonder BlueBUS-verbinding, maken de draadloze
comm nicatie met e
senso en mogel

Voor plaatsen met weinig zon is er ook een uitvoering
e
gbaa ie itsl iten o batte en e t

e c ikt voor a e oorten gebou en en
o gevingen

Beschermingsgraad van de behuizing
Bedrijfstemperatuur
Afmetingen (mm)
Gewicht (g)

eine af etingen 99x49x33.

Gamma van de ingang van de veiligheidslijst (RS)
Nuttig radiobereik (max)
Categorie storingbestendigheid

Stuks/Verp.
1
1
1
1

TCW2
TCW1
Draadloze datatransmissie, op 2 mogelijke frequenties in de 868 MHz-band
Fotovoltaïsche cel met stroomopslag in een
2 alkalinebatterijen
oplaadbare NiMH AAA-batterij
naar schatting 2-3 jaar, met alkalinebatterijen
naar schatting 4-5 jaar *
van 1200 mAh
15 bij bewegingen die maximaal 1 minuut
duren (1 cyclus = openen + sluiten)
typisch 8,2 KOhm
20 m (40 m)
2 (volgens de norm EN 945-1), naargelang het type aansluiting van de uitgangen en
“fototest”-ingang
IP44
-20 ÷ +55°C
99x49x33
130
145

* De opgegeven schattingen hebben betrekking op een activiteit van de veiligheidslijst van ongeveer 15 bewegingen per dag, met een volledige bewegingsduur van 60 seconden (900 seconden per dag).

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

TCW2

TCW2

Beschrijving
Zender voor veiligheidslijst met draadloze technologie en batterijvoeding, geschikt voor gebruik
binnen of op plaatsen met weinig zon
Zender voor veiligheidslijst met draadloze technologie, werkend met fotovoltaïsch zonnepaneel
en oplaadbare batterijen, geschikt voor gebruik buiten of op zonnige plaatsen
BlueBUS-interface tussen veiligheidslijsten met draadloze zender en besturingseenheden met
BlueBUS-systeem
Relaisinterface voor veiligheidslijsten met draadloze zender en besturingseenheden met
klassieke aansluitingen Stop en Foto

Bedieningssystemen en
accessoires

Code
TCW1

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

IBW*

Slagboomsystemen

PHPW

Voor schuifhekken

PHPW

231

ice

afe

e i tieve vei ig eid

Code
TCB65

ten

Stuks/Verp.
1

TCF
TCA65
TCE

Beschrijving
Veiligheidslijst op rol van 10 m
Kit voor de samenstelling van 8 veiligheidslijsten met:
- Eindkappen (TCT65)
- Connectoren met kabel L=250 cm (TCS250)
- Connectoren 8,2 KOHM (TCER)
- Pot lijm (TCC) 1
- Pot primer (TCP)
Schaar voor het knippen van de veiligheidslijst
Aluminium profiel L=200 cm
Besturingsinterface voor veiligheidslijst

Code
DBM5
DBM7,5
DBM10

Beschrijving
Complete kit voor hekken tot 5 m
Complete kit voor hekken tot 7,5 m
Complete kit voor hekken tot 10 m

Stuks/Verp.
1
1
1

TCK

a i a e vei ig eid en contro e van
de auto ati ering
og vei iger ze kunnen naar de besturingseenheid
comm nice en als e sto ingen in het s steem n
b oo beel als het o ct el a ot is
et e inte ace aa t
E nnen e eilighei sl sten
(met 8,2 KOhm weerstand) worden verbonden aan de
besturingseenheden die momenteel niet de daarvoor
bestemde ingang hebben.

16
8
8
1
1
1
5
1

INSTRUMENT EN SOFTWARE VOOR HET METEN VAN DE SLUITKRACHT

engte te aken de kit bevat onderdelen
aa mee e installate
e eilighei sl st o maat an
maken.

Code
NSFB

Prakti c
e n aan el e sit atie aan te assen en
e eisen einig installatiet

NSFS

etrou baar an
e nie e lasse technologie
eet e best ingseenhei
aa aan e n e bon en
of het apparaat goed of niet werkt.

NSEL
NSEA

Beschrijving
Instrument BlueForce Smart voor het meten van de sluitkracht volgens EN12445, met
Bluetooth/USB-interface en software, inclusief koffer
Instrument BlueForce Smart voor het meten van de sluitkracht volgens EN12445, met USBinterface en software, inclusief koffer
Lineaire verlenging voor metingen van 30 tot 50 cm, toepasbaar op NSFB en NSFS
Verstelbare hoekverlenging voor metingen van 1,25 tot 2,50 m, toepasbaar op NSEL

na oge ingang
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TCB65

TCK

TCF

TCA65

TCE

DBM5 - DBM7,5 - DBM10

NSFB - NSFS

Stuks/Verp.

u detector
en u detector ordt gebruikt o voertuigen te
detecteren en de doorgang b geauto ati eerde
hekken en garagedeuren, slagbomen en
arkeer
te en te contro eren

CMA is een hoge, voorgemonteerde mechanische
eilighei sl st an al mini m o elen met een lengte
van 1,5 - 1,7 - 2 - 2,5 m, ideaal voor bevestiging op
schuif- of draaivleugels.

r n t ee uitvoeringen verkr gbaar voor et
be eer van n of t ee inductie u en

is een kit voor de samenstelling van de lage
mechanische eilighei sl st oo l sten tot m
en oo l sten tot m
i eaal oo e
beveiliging van garagedeuren in het algemeen, kantelen sectionaaldeuren.

CMBK4
CMBK6

Beschrijving
Passieve veiligheidslijst op rol van 10 m

Stuks/Verp.
1

1
1
1
1

Code
LP21
LP22

Beschrijving
Eenkanaalsdetector voor metaalmassa’s. Voeding 24 V
Tweekanaalsdetector voor metaalmassa’s. Voeding 24 V

Stuks/Verp.
1
1

Slagboomsystemen

Stuks/Verp.

40
1
1

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Code
TCBS60

Beschrijving
Hoge mechanische veiligheidslijst met aluminium profielen in stukken van 1,5 - 1,7 - 2 - 2,5 m,
afmetingen in mm 36x75 h:
Lengte 1,5 m
Lengte 1,7 m
Lengte 2 m
Lengte 2,5 m
Beschermend rubber voor lage mechanische veiligheidslijst op rol, en aluminium profielen in
stukken van 2 m; afmetingen in mm 23x44 h
Kit voor de samenstelling van de lage mechanische veiligheidslijst, voor aluminium profielen van
4 m (te koppelen met CB)
Kit voor de samenstelling van de lage mechanische veiligheidslijst, voor aluminium profielen van
6 m (te koppelen met CB)

Voor schuifhekken

De gebruiker kan de parameters direct op het apparaat
instellen: de gevoeligheid van de lusdetectors kan
b oo beel o
e schillen e ni ea s o en
ingesteld om aan diverse installatie-eisen tegemoet te
komen.

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

CB

De detector kan periodiek de essentiële parameters
voor een goede werking van het systeem kalibreren.

Bedieningssystemen en
accessoires

CMA 1,5MT
CMA 1,7MT
CMA 2MT
CMA 2,5MT

De leds in de detectors garanderen een voortdurende
diagnose.

e og amme ing en het geb i
n n nog int tie e
an
het een o ige nctiebehee met i s itches

CB is een rol van beschermend rubber die samen
met de kit CMBK4/CMBK6 de lage mechanische
eilighei sl st o mt

Code

De lusdetector kan het detectiesignaal laten variëren
an stabiel naa im lsie
geb i an een etecto
met t ee L
l ssen an e oo gangs ichting an e
voertuigen op de lussen gedetecteerd worden.

Voor draaihekken

ec ani c e vei ig eid
ten
vei ig eid en in ta atiege ak

CMA

CB,

TCBS60

LP21

LP22
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BLUEBUS

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

Beschrijving
Paar fotocellen voor veiligheidslijsten met bevestiging op bewegende vleugel, 210° verstelbaar,
met relaisuitgang. Batterijkit (FTA1/FTA2) verplicht
Paar fotocellen voor veiligheidslijsten met bevestiging op bewegende vleugel, 210° verstelbaar,
met BlueBUS-technologie. Batterijkit (FTA1/FTA2) verplicht

FT210

Paar fotoce en voor vei ig eid

FT210B

ten

Geschat bereik
(m)
FT210

FT210B

Voeding

Opgenomen
stroom

RX: 12-24 Vac/Vdc RX: 120 mA - 12 V,
limieten: 18-35 Vdc,
70 mA - 24 V
10-28 Vac
TX: 20 uA stilstaand
TX: 3,6 V
hek, 450 uA
10
lithiumbatterij
werkend hek
(woonomgeving),
RX: het apparaat
15 (industrieel)
1 TX BlueBUSkan alleen aan
eenheid: 20 uA
“BlueBUS”stilstaand hek, 450
netwerken worden
uA werkend hek
aangesloten

Beschermings- Bedrijfstemperatuur
graad (IP)
(°C min/max)

Belastbaarheid
relais

Stuks/Verp.
1
1
Afmetingen
(mm)

max. 500 mA
en 48 V
44

-20 ÷ +55

300
46x45x128 h

-

280

ACCESSOIRES
Code
FA1
FA2

Beschrijving
Metalen vandalismebestendige behuizing
Beugel voor bevestiging op zuilen PPH2 en PPH1

Stuks/Verp.
2
5

FTA1
FTA2

Batterijkit 7 Ah voor de zenders FT210/FT210B, voor intensief gebruik
Batterijkit 2 Ah voor de zenders FT210/FT210B

1
1

PPH2
PPH1

Aluminium zuil voor 2 fotocellen, 1000 mm h
Aluminium zuil voor 1 fotocel, 500 mm h

2
2

HEKKEN

otoce en et draad o e ender voor
beve tiging o be egende v euge
ver te baar ang de ori onta e
a en
ang de vertica e a voor
een in ta atie die ge ee confor de
ric t nen i
andac t voor de vei ig eid van
de k a iteit van roducten

en en en voor

Met een apparaat FT210/ FT210B gecombineerd met
een esistie e eilighei sl st
hm t e
kan voor elk type "gebruik" en "activering" het door
de norm EN12453 vereiste veiligheidsniveau worden
bereikt.
ecombinee met e esistie e eilighei sl sten
hm is het a a aat F
/F
b
n sto ing
veilig (categorie 3 volgens EN 954-1) of kan het gebruikt
worden met automatiseringen die aan het begin van
elke beweging een zelfdiagnose uitvoeren (categorie 2
volgens EN 954-1).
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PPH2
PPH1
Meer modellen

FA1

Uitvoeringen met relaisuitgang (FT210) of uitvoering
met Nice l e S technologie F
e
gbaa
met batte it an Ah F A en an Ah F A
oo
intensief gebruik.
eavanceerde tec no ogie
an
e botsingbe eiliging o t inte e entie
met andere detectors voorkomen, ook als deze niet
ges nch onisee
n
e otocellen F
/F
n oo ien an een
speciale sensor die detecteert als het hek stilstaat en
ervoor zorgt dat de energiebesparende modus actief
bl t as als het he gaat be egen o t e e ing
geactiveerd.
et be ei an o
ni ea s o en ingestel
itl ning
met proportionele led voor een eenvoudige en snelle
installatie.
e c ikt voor a e oorten gebou en en
o gevingen en akke k te in ta eren
eine af etingen 46x128x45 mm; elektrische
aansl iting oo aan e on e ant an e oos mogel
eer robuu t en vei ig Behuizing van polycarbonaat;
metalen vandalismebestendige behuizing FA1
o tioneel in icatie en e batte b na leeg

1. TCB65 resistieve veiligheidslijsten

1

2. TX FT210 werkend op batterijen
3. RX FT210
2

3

Gewicht (g)

Code
F210
F210B

er te bare ge

nc roni eerde fotoce en
F210

Beschrijving
Paar gesynchroniseerde fotocellen, 210° verstelbaar, met relaisuitgang
Paar gesynchroniseerde fotocellen, 210° verstelbaar, met Nice BlueBUS-technologie
Geschat bereik
(m)

Voeding

10 (30 met
gesneden brug)

zonder brug 24 Vac/
Vdc limieten: 18-35 Vdc,
15-28 Vac
met brug 12 Vac/Vdc
limieten: 10-18 Vdc,
9-15 Vac
het apparaat kan alleen
aan “BlueBUS”-netwerken
worden aangesloten

F210B

Opgenomen
stroom

Stuks/Verp.
1
1

Beschermings- BedrijfstempeBelastbaarheid
ratuur
graad (IP)
relais
(°C min/max)

25 mA RX, 30
mA TX

Afmetingen
(mm)

Gewicht (g)

46x45x128 h

230

max. 500 mA
en 48 V
44

-20 ÷ +55

1 BlueBUSeenheid

-

ACCESSOIRES
Beschrijving
Interface voor verbinding BlueBUS-fotocellen F210B aan niet daarvoor uitgeruste besturingseenheden

Stuks/Verp.
1

FA1
FA2

Metalen vandalismebestendige behuizing
Beugel voor bevestiging op zuilen PPH2 en PPH1

2
5

PPH2
PPH1

Aluminium zuil voor 2 fotocellen, 1000 mm h
Aluminium zuil voor 1 fotocel, 500 mm h

2
2

Slagboomsystemen

Code
IB

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN

Voor schuifhekken

BLUEBUS

PPH2

PPH1

F210 - FA1

e nc roni eerde fotoce en
ver te baar ang de ori onta e a en
ang de vertica e a
Perfecte en eenvoudige in ta atie

e I inte ace maa t het mogel
e
aanwezigheidsdetectors met BlueBUS-technologie aan
niet daarvoor uitgeruste besturingseenheden aan te
sluiten.

De oplossing met 210°

e c ikt voor a e oorten gebou en en
o gevingen en akke k te in ta eren

De Nice-fotocellen F210 en F210B bieden de
mogel hei om e b n el
langs e ho i ontale
as te verstellen, zodat de veiligheid van het systeem
verhoogd wordt en de installatie vereenvoudigd wordt:
vaak reikt de te automatiseren vleugel van het hek of
de garagedeur tot aan de muur en is er onvoldoende
ruimte om de fotocellen te bevestigen.

eine af etingen 46x128x45 mm; elektrische
aansl iting oo aan e on e ant an e oos mogel
eer robuu t en vei ig Behuizing van polycarbonaat;
metalen vandalismebestendige behuizing FA1
(optioneel).

e nie e otocellen n e
gbaa met elais itgang
(F210) of met Nice BlueBUS-technologie (F210B).
et e e laatste nnen alle a a aten ma el met
de besturingseenheid worden verbonden met gebruik
van slechts twee kabels.

Groot bereik dat op 2 niveaus kan worden ingesteld;
itl ning met o o tionele le oo een een o ige en
snelle installatie.

ode en en ve e voorde en

Gewicht (g)

50 mA (voeg voor
elk paar fotocellen
circa 50 mA toe)

86x58x22 h

72

Het systeem detecteert automatisch de apparaten die
aan het l e S net e
e bon en n

eavanceerde tec no ogie Antiverblindingssysteem,
automatische synchronisatie tussen meerdere paren
fotocellen om interferentie tussen detectoren te
e m en

ee

Afmetingen
(mm)

IB

FA1

44 mA (voeg voor
elk paar fotocellen
circa 40 mA toe)

één met een max.
belasting van 9
BlueBUS-eenheden

30

-20 ÷ +55

Bedieningssystemen en
accessoires

16 ÷ 35 Vdc
18 ÷ 28 Vac

IB

Opgenomen
Opgenomen
Bedrijfstemp.
stroom bij voed. stroom bij voed. Uitgang BlueBUS Beschermingsgraad (IP)
(°C min/max)
24 Vdc
24 Vac

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Voeding

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

TECHNISCHE KENMERKEN

235

io

eute c ake aar voor aag

anning contacten

io ini

Aluminium sleutelschakelaar

oor ien van
ontgrendelingsmechanisme
voor eta en koord ideaa
voor auto ati eringen van
sectionaaldeuren, rolpoorten en
vou oorten

oor ien van bediening kno en
ontgrendelingsmechanisme met
eta en koord

ee rakti c
io is tegel e t een
sle telscha elaa en een ontg en eling an
het
esign is io moeiteloos te geb i en en met n smalle
o el an h o e al een o ig ge nstallee
o en

tevig diefstalbestendige behuizing van gegoten
aluminium. Toegang tot het vakje via een robuust klepje
met slot.

Prakti c Kiomini beschikt over een
ontgrendelingshendel met metalen koord en een
bedieningsknop voor directe aansturing of via
besturingseenheid, van een eenfasemotor.

akke k een o
afmetingen.

ange even duur vervaardigd van gegoten
aluminium met epoxypoedercoating.

ige installatie an

e leine

envoudig an
het le lam e is e scha elaa oo
in het donker te vinden.
eer vei ig eid c e sle tel ntg en eling mogel
door directe bediening, eenvoudigweg door het openen
van het klepje of met het oprolmechanisme.
Het eerste product dat sleutelbediening en
otorontgrende ing co bineert

Code
KIO
KA1

KIO
236

Beschrijving
Sleutelschakelaar voor laagspanningscontacten, met ontgrendelingsmechanisme met metalen
koord
Kit metalen koord 6 m voor KIO

KA1

Stuks/Verp.
1
1

Code
KIOMINI
KA1

KA1

Beschrijving
Aluminium sleutelschakelaar met bedieningsknop en ontgrendeling
Kit metalen koord 6 m voor KIO

Stuks/Verp.
1
1

P
ver ar ing e e ent voor
reductie otoren

rege t er o taat
voor P

houdt de temperatuur van de automatisering op
een optimaal niveau voor een goede werking, ook in
extreme weersomstandigheden.

als de gedetecteerde temperatuur onder de
ingestelde drempelwaarde daalt, activeert de
the mostaat het
e a mingselement en o t
de hoeveelheid afgegeven warmte verhoogd. Het
proces wordt gehandhaafd totdat de gedetecteerde
omgevingstemperatuur de ingestelde waarden bereikt.

tevig kan temperaturen rond de 100°C bereiken in
standaardweersomstandigheden.
f ci nt goe e estaties me e an
e siliconen
mantel die de weerstand afdekt en de warmteafvoer
e hoogt te l het ene gie e b i slechts
bl t

er

envoudig te rogra
eren de interventiedrempel
kan met trimmer tussen de 0°C en -20°C worden
ingesteld.
ei ig voorzien van toets voor de controle van de
werking en een led die de status van de uitgangen
aangeeft.

Code
PW1
TW1

Beschrijving
Verwarmingselement voor reductiemotoren
Regelthermostaat met trimmer

TW1
Stuks/Verp.
1
1

Voor draaihekken
Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

PW1

Bedieningssystemen en
accessoires

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

naf anke k 230/120 Vac-voeding via thermostaat
TW1. De transformator van de reductiemotor wordt niet
belast en e estaties bl en onge
ig

et tri

Voor schuifhekken

aratuur

Slagboomsystemen

er ar ing a

237

NEW

u

P

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
TTPCI

Beschrijving
BusT4-interface - PC

Certificeringen
CE
TTPCI

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac/Hz)
Verbruik
VERBINDINGSINTERFACES
BUS T4

interface P

4 ingangen

4 uitgangen

Stuks/Verp.
1

90 / 230 Vac – 50/60Hz
4W MAX – 2W Stand-by
BUS T4, RS232, Ethernet
Laagspanning: 24 Vdc – 2 A
Hoogspanning: 250 Vac – 2 A
Laagspanning: 12 Vdc / 30 Vdc
Hoogspanning: 12 Vac / 250 Vac

4 ingangen*
4 uitgangen*
KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur
Plaatsinname op DIN-rail
Afmetingen (mm)

20
0°C tot +40°C
6 eenheden
106x64x87,5 h

* In overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften zijn gemengde configuraties niet toegestaan.

TOEPASSINGSVOORBEELD

Bus T4
Ethernet

Verbindingsinter a es

Fotocellen

Relais/Licht

IN

OUT

RS232

PC

238

106

64

e aansluitingen

P i een e ektroni c a araat
aar ee de roducten van ice et
andere automatiseringssystemen
kunnen orden verbonden en via c
kunnen orden be tuurd

e eer van a araten en auto ati eringen
De aanwezigheid van 4 opto-geïsoleerde ingangen en 4
relaisuitgangen maken het beheer van ingangssignalen
en st oom e b i e s mogel
aa oo een een o ig
toegangscontrolesysteem gecreëerd kan worden.
Montage in een schakelkast voorzien van een DIN-rail
voor verankering.

I comm nicee t ia s met Nice o cten
middels het standaardcommunicatiekanaal (serieel /
ethernet), waardoor de gebruiker de automatiseringen
direct met de pc kan besturen.

e eer via de c
Het apparaat kan worden aangesloten aan een pc met
een terminalemulator om de programmering en het
beheer van de automatisering uit te voeren met behulp
an inst cties met s eci e e s nta is

TTPCI

87,5

lektris

AFMETINGEN

BUST4
LAN/SERIEEL

Slagboom

oto

239

Besturingseenheden

MC824H

zonder encoder, voor 24 Vdc-motoren

uitgerust voor de systemen Solemyo en
Opera, met ingebouwde radio-ontvanger

MC424L

zonder encoder, voor 230 Vac-motoren

met BlueBUS-technologie, uitgerust
voor het Opera-systeem

MC800

voor een 230 Vac-motor met
ingebouwde ontvanger

met automatische sluiting en knipperlichtuitgang, uitgerust voor het Opera-systeem

MC200

D-Pro 500
pag. 246

voor een 400 Vac-driefasenmotor
of 230 Vac-eenfase/driefasenmotor,
e mogen
beh i ing I

uitgerust voor het Opera-systeem

D-Pro 924
pag. 247

voor een motor, 24 Vdc met encoder,
ingebo
e batte la e beh i ing
I
geschi t oo S mo

DPRO500
Bedieningssystemen en
accessoires

Voor rolpoorten
MC200
pag. 245

DPRO924

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Voor draaihekken voor 1
of 2 motoren
oonc ever
pagg. 242/244

Slagboomsystemen

met BlueBUS-technologie,
uitgerust voor de systemen
Solemyo en Opera

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

met encoder, voor 24 Vdc-motoren

Voor schuifhekken

Voor draaihekken

eu e u

241

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

oonc ever

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
MC824H

e turing een eden voor
dc otoren van
draaihekken, met magnetische encoder
Hulpleds bij programmering

MC824L
MC824HR

Beschrijving
Besturingseenheid voor één of twee onomkeerbare 24 V-motoren met encoder, voorzien van
Nice BlueBUS-technologie, uitgerust voor Opera en Solemyo
Besturingseenheid voor één of twee motoren Oltre 1824, zonder encoder, voorzien van Nice
BlueBUS-technologie, uitgerust voor Opera en Solemyo
Besturingseenheid voor één of twee omkeerbare 24 V-motoren met encoder, voorzien van Nice
BlueBUS-technologie, uitgerust voor Opera
MC824H, MC824L, MC824HR
230 ± 10%
21 ÷ 28
360 (W); 15
0,2
12; 21

Code
Netvoeding (Vac 50/60 Hz)
Batterijvoeding (Vdc)
Vermogen en max. stroom motoren (VA; A)
Max. stroom 24 V-accessoires (A)
Spanning en max. vermogen uitgang knipperlicht (V; W)
Spanning en max. vermogen uitgang controlelampje
hek open CA (V; W)
Spanning en max. vermogen uitgang elektrisch slot
(Vac; VA)
Bedrijfsduur TL (s)
Pauzetijd TP (s)
Vertragingsduur 1e motor bij openen TRA (s)
Vertragingsduur 2e motor bij sluiten TRC (s)
Tijd gebruikerslicht TCOR (s)
Tijd voorwaarschuwing TPRE (s)
Krachtregeling (%)
Obstakeldetectie (gevoeligheid)
Afmetingen behuizing (mm)

12; 2
12; 15
1 ÷ 250
Programmeerbaar
Programmeerbaar
0: 250
0: 10
min ÷ max
230x125x300 h

GANGBARE ACCESSOIRES
Verwijderbare klemmen met
aanduiding voor de aansluiting

Voorzien van Nice BlueBUS-technologie,
compatibel met de zonne-energiekit
Solemyo (MC824H, MC824L) en
het Opera-systeem voor het beheer,
de programmering en diagnose van
automatiseringen, ook op afstand.

nte igent b inscha eling o t e iste oe ing
en de goede werking van de besturingseenheid
aangegeven; automatische diagnose van storingen en
melding ervan middels knipperlicht en bevestigingsleds.

Compatibel met het Opera-systeem at an
het
multifunctionele display O-View (dat in de behuizing
an o en ge laatst het mogel maa t e installatie
naar wens aan te passen, door de openings- en
sluitposities, de faseverschuivingen van de vleugels en
e e t agingen te e an e en aa b oo el e moto
de parameters, zoals kracht, snelheid en gevoeligheid
van de obstakeldetectie, worden ingesteld.

eer eenvoudige in ta atie an
het l e S
systeem dat tweedraadsaansluiting tussen
best ingseenhei moto en en accessoi es mogel
maakt.

Microprocessorlogica: de Mooncleverbesturingseenheden combineren de voordelen van
het Opera-systeem met de geavanceerde functies
an e Nice s stemen gelei el e sta t en e t aging
automatisch opslaan van de beide eindaanslagposities
en de functie van de voetgangersvleugel).
ei ig en betrou baar an
e obsta el etectie
met bbele technologie t ens e hele be eging en e
it sting oo aansl iting an mo e ne eilighei sl sten
242

e aring re ect voor et i ieu autono ie
e bon en aan e b e batte o e it Solem o
(MC824H, MC824L) is het verbruik in stand-by slechts
0,1 W.

MCA1
Vervangende
besturingseenheid voor
MC824H.

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

Slimme i inte ace om
met smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

PS324
batte met
geïntegreerde
batte la e

MCA3
Vervangende
besturingseenheid voor
MC824HR **.

MCA4
Vervangende
besturingseenheid voor
MC824L.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

een uitva
e ing b st oom it al met o tionele
batte en S
ie in e best ingseenhei ge laatst
kunnen worden.
adio ontvanger uitgerust voor koppeling met SMinsteekontvangers.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.
Ontdek alle voordelen van het systeem Yubii op pag. 170.

Niet com atibel met e it Solem o en S
** Niet compatibel met de kit Solemyo.

Stuks/Verp.
1
1
1

Code
MC424L

e turing een eid voor
dc
draaihekken, zonder encoder

otoren van

Beschrijving
Besturingseenheid voor één of twee 24 V-motoren zonder encoder, met ingebouwde radioontvanger, uitgerust voor Solemyo en Opera

Stuks/Verp.
1

MC424L
230 ± 10%
21 ÷ 28
75; 3
0,2 +0,1
24; 25

Code
Netvoeding (Vac 50/60 Hz)
Batterijvoeding (Vdc)
Vermogen en max. stroom motoren (VA; A)
Max. stroom 24 V-accessoires (A)
Spanning en max. vermogen uitgang knipperlicht (V; W)
Spanning en max. vermogen uitgang controlelampje
hek open CA (V; W)
Spanning en max. vermogen uitgang elektrisch slot
(Vac; VA)
Bedrijfsduur TL (s)
Pauzetijd TP (s)
Vertragingsduur 1e motor bij openen TRA (s)
Vertragingsduur 2e motor bij sluiten TRC (s)
Tijd gebruikerslicht TCOR (s)
Tijd voorwaarschuwing TPRE (s)
Krachtregeling (%)
Obstakeldetectie (gevoeligheid)
Afmetingen behuizing (mm)

24; 5
12; 15
5 ÷ 180
0 ÷ 50% TL
3
1÷8
230x125x300 h

GANGBARE ACCESSOIRES

Compatibel met het zonneenergiesysteem Solemyo.
Compatibel met het Opera-systeem at an
het
multifunctionele display O-View (dat in de behuizing
an o en ge laatst het mogel maa t e installatie
naar wens aan te passen, door de openings- en
sluitposities, de faseverschuivingen van de vleugels en
e e t agingen te e an e en aa b oo el e moto
de parameters, zoals kracht, snelheid en gevoeligheid
van de obstakeldetectie, worden ingesteld.
ei ig en betrou baar an
e obsta el etectie
t ens e hele be eging en e it sting oo
aansl iting an mo e ne eilighei sl sten
nte igent automatische diagnose van storingen en
melding ervan middels knipperlicht en bevestigingsleds.

envoudige en co
ete and atige
programmering an
e ie toetsen en acht le s
e aring re ect voor et i ieu autono ie
e bon en aan e b e batte o e it Solem o is het
verbruik in stand-by slechts 0,1 W.
een uitva
e ing b st oom it al met o tionele
batte en S
ie in e best ingseenhei ge laatst
kunnen worden.
e ntegreerde radio ontvanger de ingebouwde
radiokaart is ook compatibel met de systemen Nice Flo
en Smilo ogel hei oo het o slaan an ma imaal
100 zenders.
De besturingseenheid is uitgerust voor koppeling met
SM-insteekontvangers.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.
Ontdek alle voordelen van het systeem Yubii op pag. 170.

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1
Niet com atibel met e it Solem o en S

MCA2
Vervangende
besturingseenheid voor
MC424L.

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN

Voor schuifhekken

24V

Slagboomsystemen

OPERA

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

SOLEMYO

Bedieningssystemen en
accessoires

oonc ever

Yubii

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

BiDi

243

BiDi

MC800

e turing een eid voor
draaihekken

Yubii

OPERA

BLUEBUS

230V

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
MC800

otoren van
Hulpleds bij programmering

Beschrijving
Besturingseenheid voor één of twee 230V-motoren, voorzien van Nice BlueBUS-technologie,
uitgerust voor Opera
MC800
120/230
900; 5
0,2
120/230; 21

Code
Netvoeding (Vac 50/60 Hz)
Vermogen en max. stroom motoren (W; A)
Max. stroom 24 V-accessoires (A)
Spanning en max. vermogen uitgang knipperlicht (V; W)
Spanning en max. vermogen uitgang controlelampje
hek open CA (V; W)
Spanning en max. vermogen uitgang elektrisch slot
(Vac; VA)
Bedrijfsduur TL (s)
Pauzetijd TP (s)
Vertragingsduur 1e motor bij openen TRA (s)
Vertragingsduur 2e motor bij sluiten TRC (s)
Tijd gebruikerslicht TCOR (s)
Tijd voorwaarschuwing TPRE (s)
Krachtregeling (%)
Afmetingen behuizing (mm)

24; 4
12; 15
5 - 180
Programmeerbaar
Programmeerbaar
0: 250
0: 10
230x120x300 h

GANGBARE ACCESSOIRES

Verwijderbare klemmen met
aanduiding voor de aansluiting

Voorzien van Nice BlueBUS-technologie,
compatibel met het Opera-systeem
voor het beheer, de programmering en
diagnose van automatiseringen, ook op
afstand.

nte igent b inscha eling o t e iste oe ing
en de goede werking van de besturingseenheid
aangegeven; automatische diagnose van storingen en
melding ervan middels knipperlicht en bevestigingsleds.

om atibel met het
e a s steem at an
het
m lti nctionele is la
ie het mogel maa t e
installatie naar wens aan te passen, door de openingsen sluitposities, de faseverschuivingen van de vleugels
en e e t agingen te e an e en aa b oo el e
motor de parameters, zoals kracht, snelheid en
gevoeligheid van de obstakeldetectie, worden ingesteld.

adio ontvanger uitgerust voor koppeling met SMinsteekontvangers.

niver e e voeding 120/230 Vac 50/60 Hz.
Microprocessorlogica: de besturingseenheid MC800
combineert de voordelen van het Opera-systeem
met de geavanceerde functies van de Nice-systemen
gelei el e sta t en e t aging a tomatisch o slaan
van de beide eindaanslagposities en de functie van de
voetgangersvleugel).

244

eer eenvoudige in ta atie an
het l e S
systeem dat tweedraadsaansluiting tussen
best ingseenhei en accessoi es mogel maa t

Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.
Ontdek alle voordelen van het systeem Yubii op pag. 170.

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.
Stuks/Verp. 1

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).
Stuks/Verp. 1

MCA5
Vervangende
besturingseenheid voor
MC800.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp.
1

e turing een eid voor ro oorten

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
MC200

Beschrijving
Voor een 230 Vac-motor voor rolpoorten, met halfautomatische en automatische sluiting,
uitgang voor knipperlicht en met ingebouwde ontvanger compatibel met zenders van de series
Flor en Smilo

Code
Netvoeding (Vac 50/60 Hz)
Batterijvoeding (Vdc)
Vermogen en max. stroom motoren (VA; A)
Max. stroom 24 V-accessoires en fototest (A)
Spanning en max. vermogen uitgang knipperlicht (V; W)
Spanning en max. vermogen uitgang controlelampje
hek open CA (V; W)
Bedrijfsduur TL (s)
Pauzetijd TP (s)
Afmetingen behuizing (mm)

MC200
120 / 230 ± 10%
450 (120V) - 900 (230V); 5
0,055
120 - 230; 40
24V - 1W
5 ÷ 120
1 ÷ 120
128x112x43 h

Stuks/Verp.
1

Voor draaihekken

MC200

230V

Voor schuifhekken

OPERA

ngebou de radiokaart compatibel met de systemen
Nice FloR en Smilo.
Ingang programmeerbaar als stap-voor-stap of openen.
Ingang foto of sluiten.
Ingang oo aansl iting an een esistie e eilighei sl st
8,2 KOhm.
Halfautomatische en automatische werking.
Uitgang knipperlicht.
Uitgang fototest of rolpoortstatus.
oge k eid voor verbinding o af tand

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Bedieningssystemen en
accessoires

envoudige rogra
ering et
ie
an
de compatibiliteit met het systeem Opera kan de
a tomatise ingsinstallatie ma el en eilig behee
geprogrammeerd en bestuurd worden, ook op afstand,
aa oo in
at t
o t bes aa

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen.

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Slagboomsystemen

GANGBARE ACCESSOIRES

245

BiDi

Yubii

OPERA

230V

400V

D-Pro 500

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
DPRO500

e turing een eden voor otoren et
mechanische en elektronische eindaanslag

Beschrijving
Besturingseenheid voor een eenfasemotor 230 Vac, 2,2 kW, of voor een driefasenmotor 400
Vac, 2,2 kW

Code
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Netvoeding (Vac 50/60 Hz)*
Max. vermogen motoren (kW)
Voeding logicadeel besturingseenheid (Vdc)
Vermogen in stand-by
Ingang voor-eindaanslag
Ingangen voor externe bedieningen
Veiligheidslijsten
Extra uitgang
DC-uitgang
Ingang stoppen
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)

DPRO500
1~230 / 3~400
2,2
24
< 5 VA
Programmeerbaar
Bedrade ingangen, alle programmeerbaar
Optisch, 8,2 kΩ resistief en 8,2 kΩ pneumatisch
2, programmeerbaar en met potentiaalvrij contact (middels module NDA040)
24 Vdc 1°
Normaal gesloten contacten
55
-20 ÷ +50
210x125x310 h
3

GANGBARE ACCESSOIRES

ogel hei oo o el a tomatische
dodemansbediening.

e ing als

Geschikt voor alle soorten motoren, eenfasige zonder
ingebouwde inverter en driefasige, met maximaal
vermogen van 2,2 kW.
envoudig te rogra
eren en voor ien van
ed voor de diagno e
oge re tatie met e mogel hei een s eciale
module toe te voegen voor de extra functie van uitgang
met otentiaal contact
om atibel met alle oo

aa lo e

eilighei sl sten

akke k te rogra
eren an
e
programmeereenheid met multifunctioneel display
O-View die middels de interface IBT4N met de
besturingseenheid kan worden verbonden (beide
optioneel).
ei ig beschermd door de kunststof behuizing, om
ge aa oo ele t ische scho en te e m en
adio ontvanger speciale aansluiting voor koppeling
met Nice-insteekontvangers.

246

nte igent de melding voor onderhoud kan
geprogrammeerd worden aan de hand van het aantal
vereiste bewegingen.

Slimme i inte ace
om met smartphone
hekken en garagedeuren te besturen.

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Ontdek alle voordelen van het systeem Yubii op pag. 170.

NDA040
Voor optionele uitgangen met otentiaal
contact.
Stuks/Verp. 1

Yubii

SOLEMYO

OPERA

24V

D-Pro 924

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
DPRO924

e turing een eid voor
otoren voor
ectionaa deuren et encoder of e ektro ec ani c e
eindaan ag ge c ikt voor u o

Beschrijving
Besturingseenheid voor een 24 V-motor (geschikt voor Sumo), uitgerust voor Solemyo en
Opera

Stuks/Verp.
1

DPRO924
230 ± 10%
21 ÷ 28
360 (W); 15
0,2
12; 21
1: 250
- / 1 ÷ 1023
0: 250
0: 60
min ÷ max
210x125x310 h

Code
Netvoeding (Vac 50/60 Hz)
Batterijvoeding (Vdc)
Vermogen en max. stroom motoren (VA; A)
Max. stroom 24 V-accessoires (A)
Spanning en max. vermogen uitgang knipperlicht (V; W)
Pauzetijd TP (s)
Bedrijfsduur TL (s) / pauzetijd TP (s)
Tijd gebruikerslicht TCOR (s)
Tijd voorwaarschuwing TPRE (s)
Obstakeldetectie (gevoeligheid)
Afmetingen behuizing (mm)

Voor draaihekken

BiDi

Voor schuifhekken

NEW

Prakti c en vei ig nieuwe behuizing met 3
ingebouwde toetsen op het deksel voor de besturing
van de automatisering.
Veel ruimte binnenin voor kabels en accessoires.
Interne beschermende afdekking die maximale
installatieveiligheid garandeert en onbedoelde schade
aan de elektronica voorkomt.
envoudig de nieuwe programmeermodus met toets
en i s itches l s e han ige e
e ba e lemmen
maa t e installatie nog ma el e
o
atibe et de interface
an
een
speciale aansluiting kunnen met Bus T4 compatibele
accessoires en programmeringsinterfaces verbonden
worden.

ei ig en betrou baar an
e obsta el etectie
t ens e hele be eging en e it sting oo
aansl iting an mo e ne eilighei sl sten
e aring re ect voor et i ieu autono ie
e bon en aan e b e batte o e it Solem o is het
verbruik in stand-by slechts 0,1 W.
nte igent automatische diagnose van storingen en
melding ervan middels knipperlicht en bevestigingsleds.
een uitva
e ing b st oom it al met o tionele
batte en S
ie in e best ingseenhei ge laatst
kunnen worden
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.
Ontdek alle voordelen van het systeem Yubii op pag. 170.
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DPCU1
Vervangende besturingseenheid voor
R
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PS224
e batte
Stuks/Verp. 1
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Niet com atibel met e it Solem o en S
Bedieningssystemen en
accessoires

Compatibel met het Opera-systeem at an
het
multifunctionele display O-View (dat in de behuizing kan
o en ge laatst het mogel maa t e installatie naa
wens aan te passen, door de openings- en sluitposities
en e e t agingen te e an e en aa b oo el e
motor de parameters, zoals kracht, snelheid en
gevoeligheid van de obstakeldetectie, worden ingesteld.

o
eet geschi t oo alle behoe ten an
e met
O-View) programeerbare in- en uitgangen, de nieuwe
relaisuitgangen en de compatibiliteit met alle soorten
eg lie e esistie e en o tische eilighei sl sten

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Compatibel met het zonneenergiesysteem Solemyo.

Slimme i inte ace
om met smartphone
hekken en garagedeuren te besturen (*).

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Slagboomsystemen

GANGBARE ACCESSOIRES
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ANTENNE

SPIA C.A.

ALT
STAP OOR STAP
OPENEN
SLUITEN

KNIPPERLICHT
LAMPJE HEK OPEN

FLASH
S.C.A. BLUEBUS STOP
P.P.
OPEN
CLOSE
FLASH
OGI

ANTENNE

ELS

BLUEBUS STOP
SBS
OPEN
CLOSE AUX IN

AUXILIARY INPUT

SLUITEN

ELEKTRISCH SLOT

FLASH

STAP OOR STAP
GEDEELTELIJK OPENEN

KNIPPERLICHT
LAMPJE HEK OPEN

BLUEBUS STOP
P.P.
OPEN
FLASH

RUN/RUN HS

ANTENNE
OGI
BLUEBUS STOP
SBS
OPEN

ROBUS 400/600/1000

P.P.
CLOSE AUX IN
8

ANTENNE
7

FOTO TEST
FOTO
GND
ALT
SbS
24 V
ANTENNE

KNIPPERLICHT

AUXILIARY INPUT

SLUITEN

OPENEN

STAP OOR STAP

STOP

HOPP 7124

FOTO

STOP

FOTO

KNIPPERLICHT

MOTOR

ANTENNE

STAP OOR STAP

ALT

BLUEBUS

+

OPENEN

MOTOR

M

STAP OOR STAP

FLASH BLUEBUS STOP
-

STOP

M
KNIPPERLICHT

+

FOTO

-

FOTO

KNIPPERLICHT

an uitingen van de be turing een eden
ROAD

6
5
4
3
2
1

NET OEDING

6

Bedieningssystemen en
accessoires

WIDE
Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

SbS
OPEN
CLOSE HP Sbs

7
8
9

LOOP 1

LOOP 2

MASTER
SLAVE

STAP OOR STAP
OPENEN
SLUITEN

SbS
OPEN
CLOSE

Voor schuifhekken

FOTO
STOP

KNIPPERLICHT

PRIORITEIT

FLASH BLUEBUS STOP

ANTENNE

Slagboomsystemen

SLUITEN

BLUEBUS STOP

STAP OOR STAP HOGE

OPENEN

Voor draaihekken

S-BAR

Compatibiliteitstabellen en
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5

STAP OOR STAP

SPIA ASTA APERTA

OGI

STOP

KNIPPERLICHT

FLASH

FOTO

LUCI ASTA

ANTENNA
LIGHT

ANTENNE

4

24 Vdc MAX 200 mA
GEMEENSCHAPPELIJK
GE RUIKERSLICHT
LAMPJE HEK OPEN
ALT
FOTO
FOTO 2
STAP OOR STAP
OPENEN
SLUITEN

MAX 25 W

LOOP1 LOOP2 MASTER-SLAVE

3
24 V

0V

KNIPPERLICHT 24 Vdc

L-BAR/M-BAR

10 11 12 13 14 15
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OPENEN
SLUITEN

SbS
OPEN
CLOSE

ANTENNE
8
7
6
5
4
3
2

SLUITEN

1

OPENEN

M

STAP OOR STAP

PE

ANTENNE

KNIPPERLICHT

BLUEBUS

STOP

P.P.

STOP

L N
OPEN

FLASH BLUEBUS STOP
SbS
OPEN
CLOSE

FOTO

FLASH

APERTURA

MOT

STAP OOR STAP

OPENEN

P

SbS
OPEN

STOP BLUEBUS FLASH
8

MOT
ANTENNE

SOON

ANTENNE

7

FOTO TEST
FOTO
GND
ALT
SbS
24 V
ANTENNE

P

KNIPPERLICHT

STAP OOR STAP

FLASH BLUEBUS STOP

FOTO
ALT

KNIPPERLICHT

SPYBOXB/SPYBOXHS

KNIPPERLICHT

STOP

STOP

KNIPPERLICHT

P.P.

FOTO TEST
FOTO
GND
ALT
SbS
24 V
ANTENNE

M
FOTO

PE

STAP OOR STAP

PHOTO

KNIPPERLICHT

STAP OOR STAP

FLASH BLUEBUS STOP

FOTO

L N

STOP

KNIPPERLICHT

SPYBOX
P

6
5
4
3
2
1

6

COMMON
DCO2NO

6
5

M
3
2
1

N
7
6
5

M

Aansluitingen van de uitgangen voor mechanische motoren
met 3 draden

L
N

P

4
3
2

L

N
L
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4
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6
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Voor schuifhekken
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Aansl itingen an e itgangen oo
switches

L
N

P

2
1

N
L

ona han el e
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N

NET OEDING

L

1

DCO2NO

6

DCO1NO

NET OEDING

5

Bedieningssystemen en
accessoires

Vcc

P

4

COMMON

N

3

DRY CONTACT
OUTPUT

Aansluitingen van de uitgangen voor dry-contact

2

Lamp

4

1

DCO2NO

6

DCO1NO

5

COMMON

4

DRY CONTACT
OUTPUT

1 KANAAL
2 KANALEN
3 KANALEN
4 KANALEN

3

Bianco

7

Bianco-Nero

N
2
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DCO1NO

N

DRY CONTACT
OUTPUT

L
1

NET OEDING

L
7

Bianco-Arancio

NET OEDING

M

6

NET OEDING

4
5

MOTOR

3
4

NET OEDING

2
3

MOTOR

1
2

NET OEDING

1 KANAAL
2 KANALEN
3 KANALEN
4 KANALEN
1

L
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Voor draaihekken

Aansluitingen voor dimbare lampen

Aansluitingen voor halogeen- of gloeilampen

P

P

L
N

5

4

3

1

2

5

4

3

M

MOTOR

L
N

L

3

2

5

6

7

E

NET OEDING
230 Vac

L
N

L

BLUEBUS

KNIPPERLICHT

M

M1

M

M

M2
MOTOR 2

ELEKTRISCH SLOT

M

MOTOR 1

LAMPJE HEK OPEN

INGANG ENC MOTOR 2

Flash

+

ENC 2

ELS

-

ENC 1

OGI

+

ENC

-
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ENC

INGANG ENC MOTOR 1

M

ANTENNE

M

M

M

-

+

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

ANTENNE

+

M

+24 Vdc FOTOTEST
0V
+24 Vdc
GEMEENSCHAPPELIJK
ALT
FOTO
FOTO 1
STAP OOR STAP
AUX

-

OGI ELEKTRISCH SLOT

+

M

KNIPPERLICHT

-

MOTOR 2

MOTOR 1

Open
SbS

ALT

Bluebus

STAP OOR STAP

Stop

OPENEN

Close

MC424L
SLUITEN

N
L

1

NET OEDING

NET OEDING

N

4

M

2

3

2

1

5

6

7

1

2

NET OEDING
N

MOTOR

COM

L
N

L1

6

7

W

W

U

M MOTOR
ANTENNE
+12 V
STOP 8K2 - OSE
GND
ALT

SAFE

Bedieningssystemen en
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DPRO924

ENCODER

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Slagboomsystemen

10 11 12 13

Voor schuifhekken

Voor draaihekken

MC200

NET OEDING
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+

MOTOR

-

AARDE MOTOR

9

ANTENNE

L N

8

INCREMENTAL
ENCODER

ALT
7

GEMEENSCHAPPELIJK
24 Vdc MAX 100 mA
FOTO TEST
STOP
STAP OOR STAP
OTO SLUITEN

M2

6

UITGANG 3

AARDING
5

UITGANG 2

GEMEENSCHAPPELIJK
OPENEN
CHIUDE
FOTO
4

NET OEDING

8 9 10 11 12 13 14 15
3

GND
24 V
FOTOTEST
24 V
UITGANG 1

DPRO500
2

MOTOR

KNIPPERLICHT

1

GEMEENSCHAPPELIJK 24 Vdc
SbS
COM SBY
OPENEN
SLUITEN
FOTO
FOTO 2

L2

400 V

L3

5

ANTENNE
4

STOP
3

EINDAANSLAG SLUITEN
2

EINDAANSLAG OOR SLUITEN

W

M2

V

M1
1 2 3 4 5 6 7

U

M2

1

GEMEENSCHAPPELIJK
EINDAANSLAG OPENEN
L (M) L

EINDAANSLAG OPEN
EINDAANSLAG OPEN
EINDAANSLAG GESLOTEN
EINDAANSLAG GESLOTEN
STOP
STAP OOR STAP
OPENEN
SLUITEN

L (M) L

ELEKTRISCH SLOT
OEDING 0V
GEMEENSCHAPPELIJK 24V
OGI
BLUEBUS

M1

MOTOR 2

FLASH

MOTOR 1

KNIPP. 120/230V ~

AARDE MOTOR

NET OEDING

MC800

ANTENNE

M
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PROGRAMMEERBARE FUNCTIES
Handmatige werking
Halfautomatische werking
Automatische werking
Automatische werking + altijd sluiten
Werking ‘appartementengebouw’
Voorwaarschuwing
Weer sluiten 5 s na foto
Foto ook tijdens openen
Geleidelijke start
Geleidelijke stop
Knipperlicht ook in pauzetijd
Gebruikerslicht op Knipperlicht
Pulserend gebruikerslicht
Lampje hek open (CA) met proportioneel knipperen
Annuleer stop in de stap-voor-stap-cyclus
Beveiliging fotocellen bij start elke beweging
Automatische heruitlijning na stroomuitval
Functie vertraging
Korte stoot
Drukbehoud op hydraulische motoren
Activering fototest
STOP overslaan bij openen
STOP overslaan bij sluiten
SLUITEN wordt VOETGANGERSVLEUGEL OPENEN
Fotocellen (FOTO en/of FOTO1) ook bij openen
Op afstand bediende gedeeltelijke omkering met fotocel FOTO
Op afstand bediende volledige omkering met fotocel FOTO
Uitschakeling eindaanslag
Standaard stap-voor-stapwerking: openen-sluiten-openen
Stap-voor-stapwerking modus 2: openen-pauze-sluiten-openen
Stap-voor-stapwerking modus 3: openen-stoppen-sluiten-openen
Tijdelijke pauze (fotocel)
Lampje hek open (CA) wordt doorgangslicht voor één richting
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MC200
DPRO500
MC800
DPRO924
ROX600
MC824H/MC824L/MC824HR/HK7024
MC424L
WALKY
HO2124
ROAD
ROBUS 400
ROBUS 600/1000/NAKED/SLIGHT/ROBUS HS
RUN/RUN HS
SPY550
SPY650/SPY800/SPY650HS
SPINKIT
SPINBUSKIT
SPINBUS
TN2030L/TENKIT
SOON/TN2010L
M-BAR/L-BAR
S-BAR
WIDE

MC200
DPRO500
MC800
DPRO924
ROX600
MC824H/MC824L/MC824HR/HK7024
MC424L
WALKY
HO2124
ROAD
ROBUS 400
ROBUS 600/1000/NAKED/SLIGHT/ROBUS HS
RUN/RUN HS
SPY550
SPY650/SPY800/SPY650HS
SPINKIT
SPINBUSKIT
SPINBUS
TN2030L/TENKIT
SOON/TN2010L
M-BAR/L-BAR
S-BAR
WIDE
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Doorgangslicht in beide richtingen
Stap-voor-stapwerking: openen-stoppen-sluiten-openen
Verlenging bedrijfsduur
Pauzetijd met aanwezigheidsdetector
Vertraging 1e motor bij openen
Lampje Hek open met eindaanslag
Rem
Radiokaart ingebouwd in de besturingseenheid
Stand-by
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Bedrijfsduur
Pauzetijd
Vertragingstijd opening
Vertragingstijd sluiting
Kracht elektronische regeling
Kracht positionering
Kracht elektromechanische regeling
Kracht mechanische regeling
Amperometrisch
Snelheid
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OPTIONELE ACCESSOIRES
RADIOkaart met Nice-aansluiting
RADIOkaart met SM-aansluiting
Insteekkaart voor batterijlader
Uitbreidingskaart PER
Uitbreidingskaart PIU
Kaart voor de elektronische regeling AR
Voetgangersvleugel
Mens aanwezig
Gedeeltelijke omkering
Voorziening voor bufferbatterij
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met accessoire AR ingeschakeld
met accessoire PER ingeschakeld
met accessoire AP ingeschakeld
met accessoire NDA040
met accessoire PIU ingeschakeld
één programmeerbare ingang

*1
*2
*3
*4
*5

toevoeging 2de motor toegestaan
heeft niet betrekking op een tijdseenheid, maar op een afstand
programmeerbare uitgang
één programmeerbare ingang/uitgang
programmeerbaar met O-View

Voor schuifhekken

Voor draaihekken
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REGELINGEN
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Uitgang motor 1
Uitgang motor 2
Uitgang knipperlicht
24 V-motorvoeding
230 Vac-motorvoeding
400 Vac-motorvoeding
Wide range voeding (120V-->230V)
Uitgang elektrisch slot
Uitgang zuiger
Uitgang fototest
Uitgang lampje hek open
Ingang Stap-voor-stap
Ingang Openen
Ingang Sluiten
Ingang Gedeeltelijk openen
Ingang Alt
Ingang foto lijst
Ingang resistieve lijst
BlueBUS-ingang
Ingang fotocel FOTO
Ingang fotocel bij sluiting FOTO 1
Ingang fotocel bij opening FOTO 2
Ingang eindaanslag bij opening (voor 1
motor) FCA 1
Ingang eindaanslag bij sluiting (voor 1
motor) FCC 1
Ingang eindaanslag bij opening (voor 2
motoren) FCA 2
Ingang eindaanslag bij sluiting (voor 2
motoren) FCC 2
Hulpingang
Uitgang gebruikerslicht
Controlelampje onderhoud
Eenfase belasting
Doorgangslicht
Lusdetector

TTX4/TTXB4
TT2N
TT2Z
TT2D
TTDMS
TT1N
TT1L
MC200
DPRO500
MC800
DPRO924
ROX600
MC824H/MC824L/MC824HR/HK7024
MC424L
WALKY
ROAD
ROBUS 400
ROBUS 600/1000/NAKED/SLIGHT/ROBUS HS
RUN
RUNHS
SPY550
SPY650/SPY800/SPY650HS
SPINKIT
SPINBUSKIT
SPINBUS
TN2030L/TENKIT
SOON
TN2010L
M-BAR/L-BAR
S-BAR
WIDE

TTX4/TTXB4
TT2N
TT2Z
TT2D
TTDMS
TT1N
TT1L
MC200
DPRO500
MC800
DPRO924
ROX600
MC824H/MC824L/MC824HR/HK7024
MC424L
WALKY
ROAD
ROBUS 400
ROBUS 600/1000/NAKED/SLIGHT/ROBUS HS
RUN
RUNHS
SPY550
SPY650/SPY800/SPY650HS
SPINKIT
SPINBUSKIT
SPINBUS
TN2030L/TENKIT
SOON
TN2010L
M-BAR/L-BAR
S-BAR
WIDE

UITGANGEN/INGANGEN
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Installatieschema’s

Voor Hi-Speed motoren
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gbaa Solemyo Air Net System
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WINGO HS
Digitale of sleutelschakelaar
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Digitale of sleutelschakelaar
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Voor draaihekken
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SN6011

SNA1

SOLEMYO

OPERA

24V

SN6021

SNA20

Bidi

Yubii

SOLEMYO

OPERA BLUEBUS

24V

SN6031, SPIN30

SNA3

Bidi

Yubii

SOLEMYO

OPERA BLUEBUS

24V

SN6041, SPIN40

SNA4

Bidi

Yubii

SOLEMYO

OPERA BLUEBUS

24V

SO2000

SOA2

Bidi

Yubii

SOLEMYO

OPERA BLUEBUS

24V

SU2000, SU2000V, SU2000VV,
SU2010

DPRO924

Bidi

Yubii

SOLEMYO

OPERA BLUEBUS

24V

OGA0

24V

P
P

SPYBOX B

Bidi

P

SPYBOXHS

Bidi

P

SPYBOX

Yubii

SOLEMYO

SOLEMYO

OPERA BLUEBUS

OPERA BLUEBUS

24V

24V

OXI, OXIBD, OXILR

ante deuren
Rolpoorten

GR170, GR170E01, GR170R,
GR170RE01, GR340E01
RN2010, RN2020, RN2030,
RN2040

OPERA

OPERA

230V

MC200

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem
274

SOLEMYO

OPERA

24V

24V

OPERA BLUEBUS

24V

ELB,

EPMOW,
SMILO, VERY VR, VERY VE
EPS, EPM, EPL,
P

OXI, OXIBD, OXILR
e ntegreerd
OXI, OXIBD, OXILR
e ntegreerd

OXI, OXIBD, OXILR

ELDC, EL24, ML24,
-

EPSB, EPMB, EPLB,
SMILO, VERY VR, VERY VE

EPMOW,
EPSB, EPMB, EPLB,

SMILO, VERY VR, VERY VE

EPMOW,
EPS, EPM, EPL,
P
EPS, EPM, EPL,
P

SOLEMYO

ELDC, EL24, ML24,

EPSB, EPMB, EPLB,

e ntegreerd

24V

Yubii

er ic ten

e ntegreerd

e ntegreerd
Yubii

ni

SMILO, VERY VR, VERY VE

24V

Bidi

otoce en

ERA IN

EPS, EPM, EPL,
P

SP6100

OPERA

ntvanger

ELB,

ELB,
EL24,
LUCY24
ELAC,
LUCY

EPSB, EPMB, EPLBSMILO, VERY VR, VERY VE

e ntegreerd

EPMOW,
EPS, EPM, EPL,
P

e ntegreerd

EPS, EPM, EPL,
P

ELB,

ELAC,
LUCY

WIDE

WIA20

24V

ode i

SIA20

24V

XBA2

24V

S4BAR

XBA20

Bidi

Yubii

SOLEMYO

OPERA BLUEBUS

24V

MBAR
L9BAR

BCU1

Bidi

Yubii

SOLEMYO

OPERA BLUEBUS

24V

IL ie

n ge o

cee

OXI, OXIBD,
OXILR

hebben een

Code
re erveonderdee

A01
A02
A0, A1, A1B
A3,

-

A6,

SPSB059DE

ONE, SMILO, VERY VR, VERY VE

ni

er ic ten

ELDC, EL24, ML24,

EPSB, EPMB,
P
P

ELB,

et

ind be turing een eden

Motor

ntvanger

GR170, GR340, RN2030, RN2040,
RN2010, RN2020

e ntegreerd

Zenders

otoce en

ni

er ic ten

ELAC,
LUCY

PLANO, VERY VR, VERY VE

A3BA + A3GO

P

HY7005, WG4000, WG5000,

P
A400

EPS, EPM, EPL,

WG4000

A60

otoce en

ole connecto

te en voor ekken en garagedeuren
Centrale

Zenders

EPS, EPM, EPL,
P

XBAR

e slagboominstallaties

ntvanger

SPSB138D

HY7005, WG4000, WG5000,

OXI, OXIBD,
OXILR, SMXI*,
SMXIS*

EPMOR,

ELAC,
LUCY

Bedieningssystemen en
accessoires

tutti i

ode re erveonderdee

ONE, SMILO, VERY VR, VERY VE

A500
A824

24V

MB4024, MB5024, HY7024, HY7124,
SP081-B
VERY VE

24V

A924

24V

SB105B

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

SU2000, SU2000V, SU2000VV, SU2010

Voor schuifhekken

24V

Slagboomsystemen

WA20

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

ngebou de be turing een eid

WIL

ELDC, EL24, ML24,
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Productcategorie
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ABF

Antenne voor montage op beugel

188

CMA 1,7MT

Mechanische veiligheidslijst, lengte 1,7 m

233

ACNPS01

DIN-module voor toegangscontrole NicePass

206

CMA 2,5MT

Mechanische veiligheidslijst, lengte 2,5 m

233

ALA1

Voedingseenheid batterijlader

196

CMA 2MT

Mechanische veiligheidslijst, lengte 2 m

233

BCU1

Vervangende besturingseenheid voor M-Bar en L-Bar

121

CMBK4

Kit voor veiligheidslijsten van 4 m (te combineren met CB)

233

BFAB5024

Big-Fab, ondergrondse motor voor draaihekken met vleugels tot 5 m, met mechanische eindaanslag bij sluiting

87

CMBK6

Kit voor aluminium profielen van 6 m (te combineren met CB)

233

BFABBOX

Accessoire Fab, ondergrondse behuizing van rvs afgewerkt met cataforese

87

CORE

Nice wifi-radio gateway

172

BFABBOXI

Accessoire Fab, ondergrondse behuizing van rvs afgewerkt met cataforese

87

CRA1

As met tandwiel met 18 tanden

159

BM1000

Extra geheugenkaart (255 codes extra)

223

CRA2

Kettingschakel

159

BMA1

Accessoire voor L-Fab en Big-Fab, Accessoire voor opening tot 360°

31

CRA3

Ketting van 1/2”, verpakking van 1 m, met schakel

159

BMA2

Accessoire voor L-Fab en Big-Fab, Adapters voor de installatie van twee motoren

85

CRA4

Ketting van 1/2”, verpakking van 5 m, met schakel

159

BMA3

Ontgrendeling met sleutelhendel

31

CRA5

Kettingspanner-overbrenging met beugels

159

CABLA01

Kabel om de O-Box met de computer te verbinden

196

CRA6

Kroon met 36 tanden

159

CABLA02

Optische lezer voor de programmering van de zenders Bio en Flor

196

CRA7

Kroon met 18 tanden

159

CABLA03

Kabel voor het klonen van de zenders Very

196

CRA8

Beugel voor muurbevestiging

159

CABLA04

Kabel voor het klonen van de zenders Bio en FloR

196

CRA9

Adapter voor assen

157

CABLA05

Kabel voor de programmering van buismotoren, met TTBUS

196

DBM10

Kit voor de elektrische aansluiting van veiligheidslijsten, voor hekken tot 10 m

232

CABLA06

Kabel voor de programmering van de universele ontvangers SMX en OX

190

DBM5

Kit voor de elektrische aansluiting van veiligheidslijsten, voor hekken tot 5 m

232

CABLA07

Kabel voor het klonen van de zenders Ergo en Plano

196

DBM7,5

Kit voor de elektrische aansluiting van veiligheidslijsten, voor hekken tot 7,5 m

232

CABLA09

Kabel voor het klonen van de zenders Era-Flor

196

DPCU1

Vervangende besturingseenheid voor DPRO924

247

CB

Mechanische veiligheidslijst - beschermend rubber

233

DPRO500

Besturingseenheid voor een eenfasemotor 230 Vac, 2,2 kW, of voor een driefasenmotor 400 Vac, 2,2 kW

246

CHEU

Neutrale sleutel voor EKSEU, EKSIEU

222

DPRO924

Besturingseenheid voor een 24 V-motor (geschikt voor Sumo), uitgerust voor Solemyo en Opera

247

CHS

Neutrale sleutel voor EKS, EKSI

222

EDS

Era Keypad, Digitale schakelaar, 12 toetsen, te combineren met decoder MORX

220

CM-B

Slot met twee metalen ontgrendelingssleutels

105

EDSB

Era Keypad, Digitale schakelaar, 12 toetsen, met Nice BlueBUS-technologie en diefstalbestendige metalen behuizing

220

CMA 1,5MT

Mechanische veiligheidslijst, lengte 1,5 m

233

EDSI

Era Keypad, Digitale schakelaar, 12 toetsen, inbouw, te combineren met decoder MORX

220

EDSIB

Era Keypad, Digitale schakelaar, 12 toetsen, inbouw, met Nice BlueBUS-technologie en diefstalbestendige metalen behuizing

220

EPMO

Era Photocell M, Paar fotocellen, opbouw, 30° verstelbaar

217

EDSWG

Era Keypad wireless, Digitale schakelaar, 13 toetsen, met draadloze verbinding

221

EPMOB

Era Photocell M, Paar fotocellen, opbouw, 30° verstelbaar, met Nice BlueBUS-technologie

217

EKA01

Era Post, Afdekking voor montage van EKS, EKSEU, EDS, EDSB, EDSW, ETP, ETPB, op zuil PPH2

225

EPMOR

Era Photocell M, Reflecterende fotocel opbouw + reflectiespiegel

217

EKA02

Afwerkingskit voor de installatie van EDSI, EDSIB, EKSI, EKSIEU

220

EPMOW

Era Photocell M, Paar draadloze fotocellen, opbouw, zelfsynchroniserend

217

EKA03

Inbouwdoos (diepte 66 mm) voor de installatie van EKSI, EKSIEU. Ook compatibel met EPLIO, EPLIOB, EDSI, EDSIB

219

EPS

Era Photocell S, Paar fotocellen, “Slim”-model, opbouw

215

EKS

Sleutelschakelaar serie Era, opbouw

222

EPSA

Era Photocell S, Paar fotocellen, “Slim”-model, opbouw, diefstalbestendige metalen behuizing

215

EKSEU

Sleutelschakelaar serie Era, Europese cilinder, opbouw

222

EPSAB

Era Photocell S, Paar fotocellen, “Slim”-model, opbouw, met Nice BlueBUS-technologie, diefstalbestendige metalen behuizing

215

EKSI

Era Key Switch, Sleutelschakelaar inbouw

222

EPSB

Era Photocell S, Paar fotocellen, “Slim”-model, opbouw, met Nice BlueBUS-technologie

215
178

EKSIEU

Sleutelschakelaar serie Era, Europese cilinder, inbouw

222

ERA P VIEW

Multifunctionele radiozender met intuïtieve grafische interface voor het beheer van maximaal 99 apparaten afzonderlijk of in
groepen

ELAC

Neutraal ledknipperlicht, 90-240 Vac, voor daarvoor uitgeruste besturingseenheden

226

ETP

Proximitylezer voor transponderkaarten MOCARD en MOCARDP, te combineren met de decoder MORX

223

ELDC

Neutraal ledknipperlicht, 12-36 Vdc, voor daarvoor uitgeruste besturingseenheden

226

ETPB

Era Transponder Reader, Proximitylezer voor transponderkaarten met Nice BlueBUS-technologie

223

ELMM

Ledlichtmodule voor EPMOR

217

ETWI

Interface met Wiegand-protocol 26303437 voor gebruik van een radiobesturing met Nice Pass

206

EPL

Era Photocell L, Paar fotocellen “Large”-model, opbouw

219

F210

Paar fotocellen, met relaisuitgang

235

EPLB

Era Photocell L, Paar fotocellen “Large”-model, opbouw, met Nice BlueBUS-technologie

219

F210B

Paar fotocellen, met Nice BlueBUS-technologie

235

EPLIO

Era Photocell L, Paar fotocellen “Large”-model, inbouw, 30° verstelbaar

219

FA1

Diefstalbestendige metalen behuizing voor fotocellen

234

EPLIOB

Era Photocell L, Paar fotocellen “Large”-model, inbouw, 30° verstelbaar, met Nice BlueBUS-technologie

219

FA2

Beugel voor bevestiging van de diefstalbestendige behuizing op zuilen PPH2 en PPH1

234

EPLO

Era Photocell L, Paar fotocellen “Large”-model, opbouw, 30° verstelbaar

219

FLO1RCE

Zender Era FloR, 1 kanaal, met sequentiële codering voor meervoudige invoering

183

EPLOB

Era Photocell L, Paar fotocellen “Large”-model, opbouw, 30° verstelbaar, met Nice BlueBUS-technologie

219

FLO1RE

Zender Era FloR, 1 kanaal

183

EPM

Era Photocell M, Paar fotocellen, opbouw

217

FLO2RCE

Zender Era FloR, 2 kanalen, met sequentiële codering voor meervoudige invoering

183

EPMA

Era Photocell M, Paar fotocellen, opbouw, diefstalbestendige metalen behuizing

217

FLO2RE

Zender Era FloR, 2 kanalen

183

EPMAB

Era Photocell M, Paar fotocellen, opbouw, met Nice BlueBUS-technologie, diefstalbestendige metalen behuizing

217

FLO4RCE

Zender Era FloR, 4 kanalen, met sequentiële codering voor meervoudige invoering

183

EPMAO

Era Photocell M, Paar fotocellen, opbouw, 30° verstelbaar, diefstalbestendige metalen behuizing

217

FLO4RE

Zender Era FloR, 4 kanalen

183

EPMAOB

Era Photocell M, Paar fotocellen, opbouw, 30° verstelbaar, diefstalbestendige metalen behuizing, met Nice BlueBUS-technologie

217

FT210

Paar fotocellen voor veiligheidslijsten, met relaisuitgang

234

EPMB

Era Photocell M, Paar fotocellen, opbouw, met Nice BlueBUS-technologie

217

FT210B

Paar fotocellen voor veiligheidslijsten, met BlueBUS-technologie

234
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FTA1

Batterijkit 7 Ah voor de zenders FT210/FT210B, voor intensief gebruik

234

HYA12

Hyppo, Extra grote scharnierarm

75

FTA2

Batterijkit 2 Ah voor de zenders FT210/FT210B

234

HYKEBDKCE

Hopp, Kit voor draaihekken met vleugels tot 3,5 m, met scharnierarm, voor buitenmontage, bidirectioneel.
Bevat: 1 st. HK7024 + HK7224, 2 st. ON3EBD, 1 st, OXIBD, 1 st. EPMB, 1 st. ELDC, 1 st. TS

73

GR170

Giro, Onomkeerbare motor, ingebouwde rem en ontgrendeling, voor gebalanceerde rolpoorten tot 170 kg

165

IB

Interface voor verbinding van BlueBUS-fotocellen aan niet daarvoor uitgeruste besturingseenheden

GR170E01

Giro, Onomkeerbare motor, ingebouwde rem en ontgrendeling, voor gebalanceerde rolpoorten tot 170 kg, inclusief voedingskabel

165

IBT4N

Interface voor de aansluiting van de programmeereenheid O-View

GR170R

Giro, Omkeerbare motor, zonder rem, voor gebalanceerde rolpoorten tot 170 kg

165

IBW

Interface tussen PHW/LLW en besturingseenheden met BlueBUS-systeem

217

GR170RE01

Giro, Omkeerbare motor, zonder rem, voor gebalanceerde rolpoorten tot 170 kg, inclusief voedingskabel

165

INB

Communicatie-interface tussen de BTICINO-bus (SCS) en de Nice-bussen (TTBus en BusT4)

195

GR340E01

Giro, Onomkeerbare, dubbele motor, rem en ontgrendeling, voor gebalanceerde rolpoorten tot 340 kg, inclusief voedingskabel

165

INTI1

Zender Era Inti, 1 kanaal, 433,92 MHz, zwart

180

GRA01

Accessoire Giro, tweede motor voor GR170, inclusief accessoires voor gelijktijdige ontgrendeling

165

INTI1B

Zender Era Inti, 1 kanaal, 433,92 MHz, blauw

180

GRA02

Accessoire Giro, adapter voor as van 48 mm

165

INTI1G

Zender Era Inti, 1 kanaal, 433,92 MHz, groen

180

GRA03

Accessoire Giro, adapter voor kroondiameter 240 mm

165

INTI1L

Zender Era Inti, 1 kanaal, 433,92 MHz, paars

180

HK7024

Hyke, Motor voor draaihekken tot 3,5 m, met scharnierarm en besturingseenheid

71

INTI1R

Zender Era Inti, 1 kanaal, 433,92 MHz, rood

180

HK7024HS

Hyke HS, Hi-Speed motor voor draaihekken tot 3 m, met magnetische encoder, inclusief scharnierarm en besturingseenheid

27

INTI1Y

Zender Era Inti, 1 kanaal, 433,92 MHz, geel

180

HK7224

Hyke, Motor voor draaihekken tot 3,5 m, met scharnierarm

71

INTI2

Zender Era Inti, 2 kanalen, 433,92 MHz, zwart

180

HK7224HS

Hyke HS, Hi-Speed motor voor draaihekken tot 3 m, inclusief scharnierarm, zonder ingebouwde besturingseenheid

27

INTI2B

Zender Era Inti, 2 kanalen, 433,92 MHz, blauw

180

HKA2

Accessoire Hyke HS, Vervangende besturingseenheid voor HK7024HS

27

INTI2G

Zender Era Inti, 2 kanalen, 433,92 MHz, groen

180

HO7124

Hopp, Motor voor draaihekken tot 2,4 m, met scharnierarm en besturingseenheid

67

INTI2L

Zender Era Inti, 2 kanalen, 433,92 MHz, paars

180

HO7224

Hopp, Motor voor draaihekken tot 2,4 m, met scharnierarm, zonder besturingseenheid

67

INTI2R

Zender Era Inti, 2 kanalen, 433,92 MHz, rood

180

HOPPBDKCE

Hopp, Kit voor draaihekken met vleugels tot 2,4 m, buitenmontage, bidirectioneel.
Bevat: 1 st. HO7124 + HO7224, 2 st. ON3EBD, 1 st. OXIBD, 1 st. EPMB, 1 st. ELDC

69

INTI2Y

Zender Era Inti, 2 kanalen, 433,92 MHz, geel

180

HSB1

Transpondertag voor proximitylezer

223

INTIKIT

Era Inti, Kit bestaande uit 3 zenders Era Inti met 2 kanalen (rood, groen, blauw) en 1 ontvanger OX2

180

HY7005

Hyppo, Motor voor draaihekken tot 3 m, inclusief scharnierarm met snijbescherming, met eindaanslagen bij opening en sluiting

75

IRW

Draadloze relaisinterface voor veiligheidslijsten voor besturingseenheden zonder BlueBUS-systeem

231

HY7024

Hyppo, Motor voor draaihekken tot 3 m, met magnetische encoder, inclusief scharnierarm met snijbescherming

75

IT4WIFI

Kit met: 1 wifi-interface, 1 telefoonkabel RJ-11, 1 adapter IBT4N

174

HY7100

Hyppo, Motor voor vouwdeuren met twee vleugels, inclusief telescopische arm met eindaanslag bij opening en sluiting

161

KA1

Kit metalen koord 6 m voor sleutelschakelaar KIO

236

HY7124

Hyppo, Motor voor vouwdeuren met twee vleugels, met magnetische encoder, inclusief telescopische arm

161

KI1

Kit voor ontgrendeling van buitenaf met metalen trekkoord en slot met sleutel

37

HYA11

Hyppo, Ontgrendeling van binnenuit met koord van 6 meter

161

KIO

Sleutelschakelaar voor laagspanningscontacten, met ontgrendelingsmechanisme

27

215
21

KIOMINI

Aluminium sleutelschakelaar met bedieningsknop en ontgrendeling

236

MCA2

Vervangende besturingseenheid voor MC424L

243

L9BAR

Slagboomsysteem voor bomen van 7 tot 9 m, stalen behuizing met beschermende coating

125

MCA3

Vervangende besturingseenheid voor MC824HR

242

L9BARI

Slagboomsysteem voor bomen van 7 tot 9 m, behuizing van rvs

125

MCA4

Vervangende besturingseenheid voor MC824L

242

LFAB4000

L-Fab, Ondergrondse motor voor draaihekken met vleugels tot 4 m, met mechanische eindaanslag bij sluiting

85

MCA5

Vervangende besturingseenheid voor MC800

244

LFAB4024

L-Fab, Ondergrondse motor voor draaihekken met vleugels tot 4 m, met encoder en mechanische eindaanslag bij sluiting

85

MEA1

Accessoire voor opening tot 360° voor vleugels met een maximale lengte van 2,5 m

29

LFAB4024HS

L-Fab HS, Hi-Speed ondergrondse motor voor draaihekken met vleugels tot 4 m of 400 kg, met magnetische encoder en
mechanische eindaanslag bij sluiting

31

MEA2

Accessoire Fab, Sleutelontgrendeling

29

LFABBOX4

Accessoire L-Fab, ondergrondse behuizing van rvs afgewerkt met cataforese

31

MEA3

Accessoire Fab, Ontgrendeling met sleutelhendel, te gebruiken bij installaties op oppervlakken als zand of grond

29

LFABBOX4I

Accessoire L-Fab, ondergrondse behuizing van rvs

31

MEA5

Accessoire Fab, sleutelhendel voor ontgrendeling MEA3

29

LLW

Draadloos knipperlicht met geïntegreerd fotovoltaïsch paneel

230

MEA6

Accessoire Fab, Beugel voor eindaanslagen, voor installaties waar de behuizing niet in beton kan worden geplaatst

29

LP21

Magnetische sensor met één kanaal voor metaaldetectie

233

MFAB3000

M-Fab, Ondergrondse motor voor draaihekken met vleugels tot 3 m, vetgesmeerd, snel

83

LP22

Magnetische sensor met twee kanalen voor metaaldetectie

233

MFAB3000L

M-Fab, Ondergrondse motor voor draaihekken met vleugels tot 3 m, vetgesmeerd, traag

83

M3BAR

Slagboomsysteem voor bomen van 3 m, stalen behuizing met beschermende coating

121

MFAB3024

M-Fab, Ondergrondse motor voor draaihekken met vleugels tot 3 m

83

M3BARI

Slagboomsysteem voor bomen van 3 m, behuizing van rvs

121

MFAB3024HS

M-Fab HS, Hi-Speed motor voor draaihekken met vleugels tot 3 m, met magnetische encoder

29

M5BAR

Slagboomsysteem voor bomen van 4 of 5 m, stalen behuizing met beschermende coating

121

MFABBOX

Accessoire Fab, Diepgetrokken ondergrondse behuizing, afgewerkt met cataforese, met mechanische aanslag bij opening

29

M5BARI

Slagboomsysteem voor bomen van 4 of 5 m, behuizing van rvs

121

MFABBOXI

Accessoire Fab, Diepgetrokken ondergrondse behuizing van rvs, met mechanische aanslag bij opening

29

M7BAR

Slagboomsysteem voor bomen van 5, 6 of 7 m, stalen behuizing met beschermende coating

121

MOCARD

Transponderkaart voor proximitylezer, programmeerbaar met OBOX

223

M7BARI

Slagboomsysteem voor bomen van 5, 6 of 7 m, behuizing van rvs

121

MOCARDP

Transponderkaart voor proximitylezer, programmeerbaar met OBOX, met sequentiële codering

223

MC200

Besturingseenheid voor een 230 Vac-motor voor rolpoorten

245

MORX

Decoder voor 1 ETP of tot 4 parallel aangesloten EDS/EDSI, met geheugen BM1000

220

MC424L

Besturingseenheid voor 1 of 2 24 V-motoren, met Solemyo-technologie

243

NDA040

Module voor optionele uitgangen met potentiaalvrij contact

112

MC800

Besturingseenheid voor één of twee 230 V-motoren, voorzien van Nice BlueBUS-technologie, uitgerust voor Opera

244

NKA3

Vervangende besturingseenheid

93

MC824H

Besturingseenheid voor één of twee onomkeerbare 24 V-motoren met encoder, voorzien van Nice BlueBUS-technologie, uitgerust
voor Opera en Solemyo

242

NKSL400

Naked, Verborgen motor voor schuifhekken tot 400 kg, met besturingseenheid en absolute encoder

93

MC824HR

Besturingseenheid voor één of twee omkeerbare 24 V-motoren met encoder, voorzien van Nice BlueBUS-technologie, uitgerust
voor Opera en Solemyo

242

NSEA

Instrument voor het meten van de sluitkracht, verstelbare hoekverlenging

232

MC824L

Besturingseenheid voor één of twee motoren Oltre 1824, zonder encoder, voorzien van Nice BlueBUS-technologie, uitgerust voor
Opera en Solemyo

242

NSEL

Instrument voor het meten van de sluitkracht, lineaire verlenging

232

MCA1

Vervangende besturingseenheid voor MC824H

242

NSFB

Instrument BlueForce SMART voor het meten van de sluitkracht volgens EN12445, met Bluetooth/USB-interface en software

232
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NSFS

Instrument BlueForce SMART voor het meten van de sluitkracht volgens EN12445, met USB en software

232

OVA2

Accessoires O-View, RJ14-connectoren type 6/4, voor platte kabel met 4 geleiders

194

OBOX2

Interface voor software “O-Box Software Suite”, met meegeleverde USB-kabel

189

OVA3

Accessoires O-View, Splitter RJ14 type 6/4, voor cascadeschakeling

194

OBOX2B

Interface voor software “O-Box Software Suite”, met USB- en bluetooth-kabel

189

OVA4

Accessoires O-View, Platte kabel met 4 geleiders voor de onderlinge verbinding van apparaten

194

OLTRE1824

Oltre, verborgen motor voor draaihekken tot 100 kg en vleugellengte tot 1,8 m, met ontgrendelingshendel

61

OVBT

O-View, Bluetooth-module en software voor pc, pda of smartphone

194

ON1CE

Zender Era One, 1 kanaal, 433,92 MHz, met sequentiële codering voor meervoudige invoering

182

OVBTGSM

O-View, Gsm-module en software voor pc, pda of smartphone

194

ON1E

Zender Era One, 1 kanaal, 433,92 MHz

182

OVIEW

Eenheid voor besturing, programmering en diagnose voor apparaten met BUS T4-aansluiting

194

ON1EFM

Zender Era One, 1 kanaal, 868,46 MHz

182

OX2

Voorbekabelde ontvanger 433,92 MHz, 2 kanalen, zonder ingebouwde zender

188

ON2CE

Zender Era One, 2 kanalen, 433,92 MHz, met sequentiële codering voor meervoudige invoering

182

OX2FM

Voorbekabelde ontvanger 868,46 MHz, 2 kanalen, zonder ingebouwde zender

188

ON2E

Zender Era One, 2 kanalen, 433,92 MHz

182

OX2T

Voorbekabelde ontvanger 433,92 MHz, 2 kanalen, met ingebouwde zender

188

ON2EFM

Zender Era One, 2 kanalen, 868,46 MHz

182

OX2TFM

Voorbekabelde ontvanger 868,46 MHz, 2 kanalen, met ingebouwde zender

188

ON3EBD

Zender Era One BD, 3 kanalen, bidirectioneel, 433,92 MHz

176

OX4T

Universele ontvanger, 4 kanalen, met ingebouwde zender

188

ON3ELR

Zender Era One LR, 3 kanalen, bidirectioneel, met LoRa®-technologie, 433,92 MHz

177

OXI

Insteekontvanger, 433,92 MHz, 4 kanalen, zonder ingebouwde zender

188

ON4CE

Zender Era One, 4 kanalen, 433,92 MHz, met sequentiële codering voor meervoudige invoering

182

OXIBD

Radio-insteekontvanger, bidirectioneel, 433,92 MHz, 4 kanalen, met ingebouwde zender

176

ON4E

Zender Era One, 4 kanalen, 433,92 MHz

182

OXIFM

Insteekontvanger, 868,46 MHz, 4 kanalen, zonder ingebouwde zender

188

ON4EFM

Zender Era One, 4 kanalen, 868,46 MHz

182

OXILR

Radio-insteekontvanger, bidirectioneel, met LoRa®-technologie, 433,92 MHz, 4 kanalen, met ingebouwde zender

177

ON9E

Zender Era One, 9 kanalen, 433,92 MHz

182

OXIT

Insteekontvanger, 433,92 MHz, 4 kanalen, met ingebouwde zender

188

ON9EFM

Zender Era One, 9 kanalen, 868,46 MHz

182

OXITFM

Insteekontvanger, 868,46 MHz, 4 kanalen, met ingebouwde zender

188

ONELRKIT

KIT met LoRa®-technologie. Bevat: 2 st. ON3ELR, 1 st, OXILR, 1 st. OX2UBP

177

PHW

Paar draadloze fotocellen met geïntegreerd fotovoltaïsch paneel

230

OTA11

Ten, Kit voor ontgrendeling van buitenaf met metalen trekkoord

153

PHWA1

Paar adapters voor PHW op zuilen PPH1

230

OTA12

Ten, Kit voor ontgrendeling van buitenaf met sleutelslot

153

PLA10

Accessoire voor draaihekken, Verticaal elektrisch slot 12 V

21

OTA2

Ten, Steunbeugel voor motor, lengte 1250 mm

153

PLA11

Accessoire voor draaihekken, Horizontaal elektrisch slot 12 V

21

OTA3

Ten, Steunbeugel voor motor, lengte 2000 mm

153

PLA13

Accessoire voor draaihekken, Mechanische eindaanslagen voor opening en sluiting

45

OTA9

Ten, Steunbeugel voor motor, lengte 520 mm

153

PLA14

Accessoire voor draaihekken, Beugel achterkant, verstelbaar met schroeven

23

OVA1

Accessoires O-View, Tang voor het aanbrengen van RJ14-connectoren

194

PLA15

Accessoire voor draaihekken, Beugel voorkant, verstelbaar met schroeven

23

Accessoire voor draaihekken, Beugel achterkant, lengte 250 mm

45

RB600BDKCE

Robus, Kit voor schuifhekken tot 600 kg met besturingseenheid en elektromechanische eindaanslag, bidirectioneel.
Bevat: 1 st. RB600, 2 st. ON3EBD, 1 st. OXIBD, 1 st. EPMB, 1 st. ELDC, 1 st. TS

103

PLA8

Accessoire voor draaihekken, Beugel voorkant, om vast te schroeven

47

RB600P

Robus, Kit voor schuifhekken tot 600 kg met besturingseenheid en inductieve eindaanslag

99

POA3

Vervangende besturingseenheid voor HO7174

67

RBA1

Accessoire voor schuifhekken, inductieve eindaanslag

33

POE

Muurhouder voor fotocel Era

217

RBA3

Accessoire Robus, Vervangende besturingseenheid voor RB400, RB600/600P, RB1000/1000P en RUN1500/1500P

99

PPH1

Era Post, Aluminium zuil voor buitengebruik, voor 1 medium of large fotocel, hoogte 500 mm

225

RBA3/HS

Vervangende besturingseenheid voor RB250HS en RB500HS

33

PPH2

Era Post, Aluminium zuil voor buitengebruik, voor 2 medium of large fotocellen, hoogte 1000 mm

225

RBA4

Accessoire Road, Vervangende besturingseenheid voor RDKCE

105

PPH3

Era Post, Aluminium zuil voor buitengebruik, voor 1 medium fotocel, hoogte 500 mm

225

RDKCE

Road, Kit voor schuifhekken tot 400 kg en vleugellengte tot 6 m, met besturingseenheid en ontvanger.
Bevat: 1 st. RD400, 1 st. FLO2RE, 1 st. EPM, 1 st. EKS, 1 st. ELDC, 1 st. TS

105

PPH4

Era Post, Aluminium zuil voor buitengebruik, voor 2 medium fotocellen, hoogte 1000 mm

225

RN2040

Rondo, Onomkeerbare motor met rem en ontgrendeling, voor gebalanceerde rolpoorten tot 170 kg

167

PPK

Era Post, Aluminium zuil voor buitengebruik, voor 1 schakelaar, hoogte 1100 mm

225

ROA40

Vervangende besturingseenheid voor ROX600

107

PROVIEW

Multifunctionele interface

190

ROA6

Tandheugel M4 25x20x1000 mm met sleufgat van nylon, met metalen inzetstuk, voor hekken tot 500 kg

33

PS124

24 V-batterij met geïntegreerde batterijlader

27

ROA7

Tandheugel M4 22x22x1000 mm verzinkt

33

PS224

Bufferbatterij 24 Vdc

121

ROA8

Tandheugel M4 30x8x1000 mm verzinkt, inclusief schroeven en afstandhouders

33

PS324

24 V-batterij met ingebouwde batterijlader (voor motoren in 24 Vdc-uitvoering)

21

ROA81

Tandheugel M6 30x30x1000 mm verzinkt, te solderen

35

PS424

Bufferbatterij

63

ROX600KCE

Kit voor de automatisering van schuifhekken tot 600 kg. 230 Vac, ingebouwde besturingseenheid, geïntegreerde radio-ontvanger.
Bevat: 1 st. ROX600, 1 st. FLO2RE, 1 st. EPM, 1 st. EKS, 1 st. ELAC, 1 st. TS

107

PS524

Oplaadkaart voor batterijen 7 Ah

35

RUA1

Vervangende besturingseenheid voor RUN1800/1800P en RUN2500/2500P

111

PSY24

24 V-batterijdoos met besturingscircuit en draaggrepen

229

RUA12

Kroon met 12 tanden, module 6, te combineren met tandheugel ROA81

PW1

Verwarmingselement voor reductiemotoren

237

RUA2

Accessoire Run, Vervangende besturingseenheid voor RUN2500I

111

RB1000

Robus, Motor voor schuifhekken tot 1000 kg met besturingseenheid en elektromechanische eindaanslag

99

RUA3

Accessoire Run, Vervangende inverter voor RUN2500I

111

RB1000P

Robus, Motor voor schuifhekken tot 1000 kg met besturingseenheid en inductieve eindaanslag

99

RUA6

Accessoire Run, Vervangende besturingseenheid voor RUN400HS en RUN1200HS

35

RB250HS

Robus HS, Hi-Speed motor voor schuifhekken tot 250 kg, met besturingseenheid en elektromechanische eindaanslag

33

RUN1200HS

Run, Hi-Speed motor voor schuifhekken tot 1200 kg, met besturingseenheid en elektromechanische eindaanslag

35

RB400

Robus, Motor voor schuifhekken tot 400 kg met besturingseenheid en elektromechanische eindaanslag

99

RUN1500

Run, Motor voor schuifhekken tot 1500 kg met besturingseenheid en elektromechanische eindaanslag

109

RB400BDKCE

Robus, Kit voor schuifhekken tot 400 kg met besturingseenheid en elektromechanische eindaanslag, bidirectioneel.
Bevat: 1 st. RB400, 2 st. ON3EBD, 1 st. OXIBD, 1 st. EPMB, 1 st. ELDC, 1 st. TS

101

RUN1500P

Robus, Motor voor schuifhekken tot 1500 kg met besturingseenheid en inductieve eindaanslag

109

RB500HS

Robus HS, Hi-Speed motor voor schuifhekken tot 500 kg, met besturingseenheid en elektromechanische eindaanslag

33

RUN1800

Run, Motor voor schuifhekken tot 1800 kg met besturingseenheid en elektromechanische eindaanslag

111

RB600

Robus, Motor voor schuifhekken tot 600 kg met besturingseenheid en elektromechanische eindaanslag

99

RUN1800P

Robus, Motor voor schuifhekken tot 1800 kg met besturingseenheid en inductieve eindaanslag

111

35
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RUN2500

Run, Motor voor schuifhekken tot 2500 kg met besturingseenheid en elektromechanische eindaanslag

111

SNA31

Accessoire Spinbus, Verlenging van 1 m voor rail SNA30

147

RUN2500I

Run, Motor voor schuifhekken tot 2500 kg met ingebouwde besturingseenheid en inverter, en elektromechanische eindaanslag

111

SNA31C

Accessoire Spinbus, Verlenging van 1 m voor rail SNA30

147

RUN2500P

Robus, Motor voor schuifhekken tot 2500 kg met besturingseenheid en inductieve eindaanslag

111

SNA4

Accessoire Spinbus, Vervangende besturingseenheid voor SPIN40/SN6041

145

RUN400HS

Run HS, Hi-Speed motor voor schuifhekken tot 400 kg, met ingebouwde besturingseenheid en elektromechanische eindaanslag

SO2000

Soon, Motor voor sectionaaldeuren tot 5 m hoogte, met absolute encoder

157

S4BAR

Slagboomsysteem voor bomen tot 4 m, met stalen behuizing, gelakt en met beschermende cataforese

119

SOA2

Accessoire Soon, Vervangende besturingseenheid voor SO2000

157

S4BARI

Slagboomsysteem voor bomen tot 4 m, behuizing van rvs

119

SPA10

Kit met extra beugel voor plafondbevestiging voor Spyrail

37

SFAB2024

S-FAB, Ondergrondse motor voor draaihekken met vleugels tot 2,3 m

77

SPA2

Accessoire Spinbus, Kit voor ontgrendeling van buitenaf met metalen trekkoord

37

SFAB2024BDKCE

S-FAB, Kit voor draaihekken met vleugels tot 2,3 m, ondergrondse montage, bidirectioneel.
Bevat: 2 st. SFAB2024, 2 st. SFABBOX, 2 st. ON3BD, 1 st. MC424L, 1 st. OXIBD, 1 st. EPM, 1 st. ELDC, 1 st. TS

79

SPA5

Accessoire Spinbus, Over lagers glijdende slingerarm met geoptimaliseerde geometrie voor uitstekende kanteldeuren

37

SFAB2124

S-FAB, Ondergrondse motor voor draaihekken met vleugels tot 2,3 m, met encoder

77

SPA6

Accessoire Spinbus, Extra grote verbindingsarm met lengte 585 mm

37

SFAB2124BDKCE

S-FAB, Kit voor draaihekken met vleugels tot 2,3 m, ondergr. montage, BlueBUS, comp. met Opera, bidirectioneel.
Bevat: 2 st. SFAB2124, 2 st. SFABBOX, 2 st. ON3BD, 1 st. MC824H, 1 st. OXIBD, 1 st. EPMB, 1 st. ELDC, 1 st. TS

81

SPA7

Accessoire Spinbus, Kit met extra bevestigingsbeugels

145

SFABBOX

Accessoire Fab, ondergrondse behuizing van rvs afgewerkt met cataforese

77

SPIN10KCE

Spinkit, Voor sectionaaldeuren tot 8,8 m² en kanteldeuren tot 9,8 m².
Bevat: 1 st. SN6011, 1 st. FLO2RE, rail in 3 delen van 1 m

151

SIA1

Accessoire S4BAR en WIDE, Verankeringsplaat met ankers

119

SPIN11KCE

Spinkit, Voor sectionaaldeuren tot 8,8 m² en kanteldeuren tot 9,8 m².
Bevat: 1 st. SN6011, 1 st. FLO2RE, voorgemonteerde rail van 3 m

151

SIA2

Accessoire WIDE, Verankeringsplaat met ankers

133

SPIN20BDKCE

Spinbuskit, Voor sectionaaldeuren tot 10,5 m² en kanteldeuren tot 11,8 m², bidirectioneel. Compatibel met Solemyo en Opera.
Bevat: 1 st. SN6021, 1 st. ON3EBD, rail in 3 delen van 1 m

149

SLH400

Slight, Onomkeerbare motor voor schuifhekken tot 400 kg, met besturingseenheid en absolute encoder

95

SPIN22BDKCE

Spinbuskit, Voor sectionaaldeuren tot 10,5 m² en kanteldeuren tot 11,8 m², bidirectioneel. Compatibel met Solemyo en Opera.
Bevat: 1 st. SN6021, 1 st. ON3EBD, rail in 1 deel van 3 m + 1 deel van 1 m

149

SLH400BDKCE

Slight Kit, Kit voor schuifhekken tot 400 kg, met besturingseenheid en absolute encoder, geïntegreerd ledlicht, bidirectioneel.
Bevat: 1 st. SLH400, 2 st. ON3EBD, 1 st. OXIBD, 1 st. EPMB, 1 st. ELDC, 1 st. TS

97

SPIN23BDKCE

Spinbuskit, Voor sectionaaldeuren tot 10,5 m² en kanteldeuren tot 11,8 m², bidirectioneel. Compatibel met Solemyo en Opera.
Bevat: 1 st. SN6021, 1 st. ON3EBD, voorgemonteerde rail van 3 m

149

SMXI

Voorbekabelde universele ontvanger, tot 4 kanalen, met geheugen voor 256 codes - Flor-codering

188

SPIN30

Spinbus, Motor voor de automatisering van sectionaaldeuren tot 12,5 m² en kanteldeuren tot 11,8 m², 800 N

145

SN6031

Spinbus, Motor voor sectionaal- en kanteldeuren, met ingebouwde besturingseenheid, 800 N

147

SPIN40

Spinbus, Motor voor de automatisering van sectionaaldeuren tot 12,5 m² en kanteldeuren tot 11,8 m², 1000 N

145

SN6041

Spinbus, Motor voor sectionaal- en kanteldeuren, met ingebouwde besturingseenheid, 1000 N

147

SPY550KCE

Spykit 550, voor sectionaaldeuren tot 9 m² en kanteldeuren tot 10,5 m², 550 N.
Bevat: 1 st. SPY550, 1 st. SPYBOX, 1 st. FLO2RE

141

SNA1

Accessoire Spinbus, Vervangende besturingseenheid voor SPIN10KCE en SPIN11KCE

151

SPY650BDKCE

Spykit 650 BD, voor sectionaaldeuren tot 10,5 m² en kanteldeuren tot 11,5 m², 650 N, bidirectioneel.
Bevat: 1 st. SPY650, 1 st. SPYBOXHS, 1 st. OXIBD, 1 st. ON3EBD

143

SNA16

Accessoire Spinbus, Beugels met snelkoppeling voor plafondbevestiging

145

SPY650HSBDKCE

Spykit 650 HS BD, voor sectionaaldeuren tot 10,5 m² en kanteldeuren tot 11,5 m², 650 N, bidirectioneel.
Bevat: 1 st. SPY650HS, 1 st. SPYBOXHS, 1 st. OXIBD, 1 st. ON3EBD

SNA20

Accessoire Spinbus, Vervangende besturingseenheid voor SPIN23KCE

149

SPY800BDKCE

Spykit 800 BD, voor sectionaaldeuren tot 12,5 m² en kanteldeuren tot 14 m², 800 N, bidirectioneel.
Bevat: 1 st. SPY800, 1 st. SPYBOXHS, 1 st. OXIBD, 1 st. ON3EBD

SNA3

Accessoire Spinbus, Vervangende besturingseenheid voor SPIN30/SN6031

145

SPYLIGHT

Aanvullende ledlichtmodule voor SPYRAIL

37

SNA30

Accessoire Spinbus, Voorgemonteerde rail van 3 m

147

SPYRAIL081

Accessoire Spy, verlenging van 0,8 m met montageaccessoires (toe te voegen aan de rail SPYRAIL321 of SPYRAIL162)

37

SNA30C

Accessoire Spinbus, Voorgemonteerde rail van 3 m met ketting

147

SPYRAIL162

Accessoire Spy, 2 rails van 1,6 m met montageaccessoires

37

35

37
143

SPYRAIL321

Accessoire Spy, 1 rail van 3,2 m met montageaccessoires

37

TNA5

Accessoire Ten, Paar rechte telescopische armen, standaard

153

SU2000

Sumo, Motor voor sectionaal- en schuifdeuren met twee vleugels tot 35 m²

159

TNA6

Accessoire Ten, Paar gebogen telescopische armen, standaard

153

SU2000V

Sumo, Motor voor sectionaal- en schuifdeuren met twee vleugels tot 25 m², snel

159

TNA8

Accessoire Ten, Paar overbrengingsassen 20x20 mm, lengte 200 mm

153

SU2000VV

Sumo, Motor voor sectionaal- en schuifdeuren met twee vleugels tot 15 m², supersnel

159

TNA9

Accessoire Ten, Aansluitkabel en houders voor bevestiging van de batterij PS324

SU2010

Sumo, Motor voor sectionaal- en schuifdeuren met twee vleugels tot 35 m², IP54

159

TNLKCE

Ten, Krachtige kit voor scharnierende en kanteldeuren met besturingseenheid, ontvanger en mechanische eindaanslag

SYA1

Accessoire Solemyo, Voedingseenheid voor het met netstroom opladen van de batterij PSY24

229

TO4005

Toona, Motor voor draaihekken tot 3 m, met eindaanslag bij opening, snel

45

SYKCE

Kit voor zonne-energie bestaande uit een zonnepaneel SYP en batterijdoos PSY24

229

TO4006

Toona, Motor voor draaihekken tot 3 m, met eindaanslagen bij opening en sluiting, snel

45

SYP

Fotovoltaïsch zonnepaneel voor 24 V-voeding met maximaal vermogen van 15 W

229

TO4015

Toona, Motor voor draaihekken tot 3 m, met eindaanslag bij opening, traag

45

SYP30

Fotovoltaïsch zonnepaneel voor 24 V-voeding met maximaal vermogen van 30 W

229

TO4024

Toona, Motor voor draaihekken tot 3 m, met mechanische aanslag bij opening

45

TCA65

Accessoire veiligheidslijsten, Aluminiumprofiel met lengte 200 cm

232

TO4605

Toona, Omkeerbare motor voor draaihekken tot 3 m, met eindaanslag bij opening, snel

45

TCB65

Veiligheidslijst op rol van 10 m

232

TO5015

Toona, Motor voor draaihekken tot 5 m, met eindaanslag bij opening, traag

47

TCBS60

Passieve veiligheidslijst op rol van 10 m

233

TO5016

Toona, Motor voor draaihekken tot 5 m, met eindaanslag bij opening en sluiting, traag

47

TCE

Accessoire veiligheidslijsten, Besturingsinterface voor veiligheidslijst

232

TO5024

Toona, Motor voor draaihekken tot 5 m, mechanische aanslag bij opening

47

TCF

Accessoire veiligheidslijsten, Schaar voor het knippen van de veiligheidslijst

232

TO5024HS

Toona 5 HS, Hi-Speed motor voor draaihekken tot 5 m, met magnetische encoder, mechanische aanslag bij opening en sluiting

21

TCK

Accessoire veiligheidslijsten, Kit voor de samenstelling van 8 veiligheidslijsten

232

TO5024I

Toona, Motor voor draaihekken tot 5 m, mechanische aanslag bij opening, intensief gebruik

47

TCW1

Sensor voor veiligheidslijst met draadloze technologie en batterijvoeding

231

TO5605

Toona, Omkeerbare motor voor draaihekken tot 5 m, met eindaanslag bij opening, snel

47

TCW2

Sensor voor veiligheidslijst met draadloze technologie en werkend met zonnepaneel

231

TO6024HS

Toona 6 HS, Hi-Speed motor voor draaihekken tot 6 m, met magnetische encoder, mechanische aanslag bij opening en sluiting

21

TN2010L

Ten, Krachtige motor voor scharnierende en kanteldeuren met besturingseenheid, absolute encoder en BlueBUS

153

TO7024

Toona, Motor voor draaihekken tot 7 m, met mechanische aanslag bij opening en sluiting

49

TN2020L

Ten, Krachtige motor voor scharnierende en kanteldeuren, zonder ingebouwde besturingseenheid

153

TOONA4024BDKCE

Kit voor de automatisering van draaihekken met vleugels tot 3 m, 24 Vdc, voor buitenmontage, bidirectioneel.
Bevat: 1 st. TO4024, 2 st. ON3EBD, 1 st. MC824H, 1 st. OXIBD, 1 st. EPMB, 1 st. ELDC, 1 st. TS

51

TN2030L

Ten, Krachtige motor voor scharnierende en kanteldeuren met besturingseenheid en ontvanger, elektromechanische eindaanslag

153

TS

Indicatieplaatje

21

TNA1

Accessoire Ten, Vervangende besturingseenheid voor TN2030L en TNLKCE

153

TT1L

Besturingseenheid voor verlichtings-/sproeisystemen, met radio-ontvanger, IP55-bescherming

205

TNA2

Accessoire Ten, Vervangende besturingseenheid voor TN2010L

153

TT1N

Besturingseenheid voor een 230 Vac-motor, radio-ontvanger, IP55-bescherming

205

TNA38

Accessoire Ten, Overbrengingsinrichting voor een paar overbrengingsassen

153

TT1V

Ontvanger met frequentie 433,92 MHz, rolling code. Voor jaloezieën. Voor het besturen van motoren tot 500 W

205

TNA4

Accessoire Ten, Paar overbrengingsassen 20x20 mm, lengte 1500 mm

153

TT2D

Minibesturingseenheid voor 230 Vac-verlichtingssystemen, met ontvanger en schakelaar

203
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TT2L

Minibesturingseenheid voor 230 Vac-verlichtingssystemen, met ontvanger

203

WG3524HS

Wingo, Hi-Speed motor voor draaihekken met vleugels tot 3 m, met magnetische encoder, mechanische aanslag bij opening en
sluiting

TT2N

Minibesturingseenheid voor 230 Vac-motor, met ingebouwde radio-ontvanger

201

WIA10

Accessoire Wide, Draaibare koppeling

132

TT2Z

Radio-ontvanger en besturingseenheid voor motoren via potentiaalvrij contact, motoren met 4 draden en verlichting

202

WIA11

Accessoire Wide M, Scharnier voor boom Wide M

132

TTDMS

Besturingseenheid inbouw met geïntegreerde radio-ontvanger voor stroomverbruikers tot 250 W, on/off-functie en dimmer

204

WIA20

Accessoire Wide, Vervangende besturingseenheid

131

TTN3724HS

Titan HS, Onomkeerbare Hi-Speed motor, met magnetische encoder, voor draaihekken met vleugels tot 3,7 m of 450 kg

25

WIDEL

Wide, elektromechanisch slagboomsysteem voor bomen tot 7 m, behuizing van verzinkt en gelakt staal

131

TTN3724RHS

Titan HS, Omkeerbare Hi-Speed motor, met magnetische encoder, voor draaihekken met vleugels tot 3,7 m of 450 kg

25

WIDELI

Wide, elektromechanisch slagboomsysteem voor bomen tot 7 m, behuizing van rvs

131

TTN6024HS

Titan HS, Onomkeerbare Hi-Speed motor, met magnetische encoder, voor draaihekken met vleugels tot 6 m of 450 kg

25

WIDEM

Wide, elektromechanisch slagboomsysteem voor bomen tot 4 m, behuizing van verzinkt en gelakt staal

131

TTN6024RHS

Titan HS, Omkeerbare Hi-Speed motor, met magnetische encoder, voor draaihekken met vleugels tot 6 m of 450 kg

25

WIDEMI

Wide, elektromechanisch slagboomsysteem voor bomen tot 4 m, behuizing van rvs

131

TTPCI

BusT4-interface - PC

238

WIDES

Wide, elektromechanisch slagboomsysteem voor bomen tot 4 m, behuizing van verzinkt en gelakt staal

131

TTX4

Inbouwzender werkend met netstroom, 4 kanalen

200

WIDESI

Wide, elektromechanisch slagboomsysteem voor bomen tot 4 m, behuizing van rvs

131

TTXB4

Inbouwzender werkend op batterijen, 4 kanalen

200

WINGO4024BDKCE

Wingo, Kit voor draaihekken met vleugels tot 2 m, 24 Vdc, voor buitenmontage, bidirectioneel.
Bevat: 1 st. WG4024, 2 st. ON3EBD, 1 st. MC424L, 1 st. OXIBD, 1 st. EPM, 1 st. ELDC, 1 st. TS

55

TUB4000

Onomkeerbare motor voor schuifhekken tot 4000 kg, elektromechanische eindaanslag 400 Vac, met ingebouwde
besturingseenheid D-PRO 500

112

WINGO4BDKCE

Kit voor de automatisering van draaihekken met vleugels tot 2 m, voor buitenmontage, bidirectioneel.
Bevat: 1 st. WG4000, 2 st. ON3EBD, 1 st. MC800, 1 st. OXIBD, 1 st. EPM, 1 st. ELAC, 1 st. TS

53

TW1

Regelthermostaat met trimmer

237

WINGO5024BDKCE

Wingo, Kit voor draaihekken met vleugels tot 3,5 m, 24 Vdc, voor buitenmontage, bidirectioneel.
Bevat: 1 st. WG5024, 2 st. ON3EBD, 1 st. MC424L, 1 st. OXIBD, 1 st. EPM, 1 st. ELDC, 1 st. TS

59

WA10

Accessoire slagbomen, Rode zelfklevende reflecterende stroken

119

WINGO5BDKCE

Wingo, Kit voor draaihekken met vleugels tot 3,5 m, voor buitenmontage, met MC800, bidirectioneel.
Bevat: 1 st. WG5000, 2 st. ON3EBD, 1 st. MC800, 1 st. OXIBD, 1 st. EPM, 1 st. ELAC, 1 st. TS

57

WA11

Accessoire slagbomen, Regelbare steun voor bomen

119

WLA1

Accessoire Walky, Vervangende besturingseenheid voor WL1024C

63

WA12

Accessoire slagbomen, Mobiele steun voor bomen

123

WLT

Wallyght, Multifunctioneel ledindicatielicht

227

WA13

Accessoire slagbomen, Aluminium rek van 2 m voor bomen WA1, WA21, WA22

123

WM001C

Niceway, Module met 1 kanaal voor het besturen van 1 automatisering

185

WALKY1024BDKCE

Walky, Kit voor draaihekken met vleugel tot 1,8 m, bidirectioneel.
Bevat: 1 st. WL1024C, 2 st. ON3EBD, 1 st. OXIBD, 1 st. TS

63

WM001G

Niceway, Module voor het besturen van 1 automatisering openen-stoppen-sluiten

185

WALKY2024BDKCE

Walky, Kit voor draaihekken met vleugel tot 1,8 m, bidirectioneel.
Bevat: 1 st. WL1024C + 1 st. WL1024, 2 st. ON3EBD, 1 st. OXIBD, 1 st. EPMB, 1 st. WLT, 1 st. TS

65

WM002G

Niceway, Module voor het besturen van 2 automatiseringen openen-stoppen-sluiten

185

WAX

Ondo, Tafelhouder voor NiceWay van witte kunststof en ice blue rubber

187

WM003C

Niceway, Module met 3 kanalen voor het besturen van 3 automatiseringen

185

WCF

Go, Minicover voor NiceWay, varengroen

187

WM003C1G

Niceway, Module voor het besturen van 3 automatiseringen stap-voor-stap- en 1 automatisering openen-stoppen-sluiten

185

WCG

Go, Minicover voor NiceWay, grafiet

187

WM003G

Niceway, Module voor het besturen van 3 groepen automatiseringen openen-stoppen-sluiten

185

WCI

Go, Minicover voor NiceWay, ijsblauw

187

WM004G

Niceway, Module voor het besturen van 4 automatiseringen openen-stoppen-sluiten en van de zonsensor

185

WCO

Go, Minicover voor NiceWay, oranje

187

WM006G

Niceway, Module voor het besturen van 6 groepen automatiseringen openen-stoppen-sluiten

185

23

WM009C

Niceway, Module met 9 kanalen voor het besturen van 9 automatiseringen

185

XBA19

Accessoire voor slagbomen, Boom van wit gelakt aluminium, 45x58x4000 mm

119

WM080G

Niceway, Module voor het besturen van 80 automatiseringen openen-stoppen-sluiten en van de zonsensor

185

XBA20

Vervangende besturingseenheid voor S4BAR

119

WM240C

Niceway, Module voor het besturen van 240 automatiseringen stap-voor-stap

185

XBA4

Accessoire slagbomen, Indicatielampen voor insteekmontage

119

WRA

Opla, Rechthoekige muurhouder, aluminium

186

XBA5

Accessoire voor slagbomen, Boom van wit gelakt aluminium, 69x92x5150 mm

123

WRB

Opla, Rechthoekige muurhouder, zwart

186

XBA6

Accessoire voor slagbomen, Indicatielampen met bevestiging op de boom. Lengte 6 m

123

WRG

Opla, Rechthoekige muurhouder, grafiet

186

XBA7

Accessoire voor slagbomen, Knipperlicht dat in de kap geïntegreerd kan worden

119

WRS

Opla, Rechthoekige muurhouder, watergroen

186

XBA8

Accessoire voor slagbomen, Doorgangslicht dat in de kap geïntegreerd kan worden

122

WRT

Opla, Rechthoekige muurhouder, kleurloos transparant

186

XBA9

Accessoire voor slagbomen, Koppeling voor uitbreiding

123

WRW

Opla, Rechthoekige muurhouder, wit

186

WSA

Opla, Vierkante muurhouder, aluminium

186

WSB

Opla, Vierkante muurhouder, zwart

186

WSG

Opla, Vierkante muurhouder, grafiet

186

WSS

Opla, Vierkante muurhouder, watergroen

186

WST

Opla, Vierkante muurhouder, kleurloos transparant

186

WSW

Opla, Vierkante muurhouder, wit

186

WWW

Ondo, Muurhouder met magnetische bevestiging

187

XBA10

Accessoire voor slagbomen, Draaibare koppeling voor bomen tot 4 m

122

XBA11

Scharnier voor bomen XBA15 en XBA14 (van 1950 mm tot 2400 mm)

122

XBA13

Accessoire voor slagbomen, Stootrubber

119

XBA14

Accessoire voor slagbomen, Boom van wit gelakt aluminium, 69x92x4150 mm

123

XBA15

Accessoire voor slagbomen, Boom van wit gelakt aluminium, 69x92x3150 mm

122

XBA16

Accessoire voor MBAR, Verankeringsplaat met ankers

122

XBA17

Accessoire voor L9BAR, Verankeringsplaat met ankers

126

XBA18

Accessoire voor slagbomen, Indicatielampen voor bevestiging op de boom. Lengte 8 m

123
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Onze producten en technologieën zijn
beschermd door patenten,
ontwerpmodellen en handelsmerken.
Elke overtreding zal worden vervolgd.

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

Nice Gate & Door Catalogus 2019/20

Zelfs de kleinste
gebaren maken we
buitengewoon.

www.niceforyou.com
Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Gate
& Door.
Catalogus van automatiserings- en
besturingssystemen voor hekken,
garagedeuren en slagboomsystemen.

NL

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.
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