Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive
use of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

RUM

Nice to meet You

Nice
Gate&Door
Lista de preţuri 01.2011
Sisteme de automatizare pentru porţi,
uşi de garaj şi sisteme de ridicare a barierei,
pentru uz rezidenţial şi industrial.

Nice [nais]

1. Attractive, agreeable,
pleasing, friendly, kind,
courteous, solicitous.
2. Good, refined, charming.
3. Virtuous, exacting.
Nice [nais]

1. bello, grazioso, attraente,
gradevole, simpatico, cortese,
gentile, premuroso
2. buono, raffinato, squisito
3. onesto, retto, corretto
Nice [nais]

1. Beau, gracieux, attirant,
joli, agréable, charmant,
sympathique, aimable,
gentil, charmant
2. Bon, raffiné, délicieux
3. Convenable, correct
Nice [nais]

1. amable, agradable,
bonito, simpatico
2. cortese, gentil
3. onesto
Nice [nais]

1. schön, hübsch, anziehend,
geschmackvoll, angenehm,
sympathisch, höflich, freundlich,
zuvorkommend
2. gut, raffiniert, erlesene
3. ehrlich, rechtschaffen, korrekt
Nice [nais]

w języku angielskim oznacza:
1. miły
2. przyjemny
3. ładny

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

DescoperiĢi toate produsele
ľi serviciile Nice pentru automatizčri vizitČnd site-ul

www.niceforyou.com

LIST/RO/00/03-11

Nice Headquarters Oderzo
SuprafaĢa acoperitč: 12.000 mq
14.000 locuri paleĢi
Parcare subteranč pentru 150 de maľini
Zone relax
Grčdinč internč
Salč de sport
Bar
Proiect: Birou Arh. Carlo Dal Bo

Gate&Door Lista de preţuri 01.2011

Îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor prin simplificarea mişcărilor de fiecare zi.
Unul din principalii actori de pe piaţa internaţională de Home Automation,
Nice proiectează, produce şi comercializează sisteme de alarmă şi de automatizare
pentru porţi, uşi de garaj şi industriale, bariere stradale, copertine, jaluzele de exterior
şi solar screen pentru clădiri rezidenţiale, comerciale şi industriale.
Nice oferă siguranţa de a intra şi a ieşi în cea mai mare libertate,
răspunzând dorinţei de confort prin produse funcţionale, cu design emoţional,
pentru a te bucura 100% de spaţiul de locuit.

Nice

Gallery: descoperiţi
Nice headquarters pe situl
www.niceforyou.com/gallery.html

Concept Wurbs Product Design Roberto Gherlenda Printed by Xxxxxxx

The Nice Idea

Datele reproduse Ēn acest material sunt strict indicative. Nice ľi rezervč dreptul de a aduce produselor sale orice modificare pe care o va considera necesarč.

A Nice Place

Nice [nais]

1. хороший, приятный,
милый, славный
2. хорошо сделанный,
точный, удачно выполненный
3. изящный, сделанный
со вкусом; элегантный
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A Nice Place

Nice [nais]

1. хороший, приятный,
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2. хорошо сделанный,
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Simboluri
Noutăţi despre
produse

Echipat pentru
sistemul
Solemyo

Echipat pentru
sistemul
Opera

Cu tehnologia Nice
BlueBUS 2 fire
nepolarizate

Alimentare
la 24 Vdc

Alimentare
la 230 Vac

Alimentare
la 400 Vac

Nice Radio
Connection

Pentru a găsi produsul pe care îl căutaţi
1. În cazul în care cunoaşteţi numele produsului, îl puteţi găsi rapid în
cuprinsul de la pagina 4;
2. În cazul în care cunoaşteţi codul produsului, dar nu şi numele acestuia,
veţi găsi la paginile 200/205 cuprinsul alfabetic după cod;
3. Dacă nu cunoaşteţi nici numele, nici codul produsului căutaţi în cuprins
aplicaţia care vă interesează; în paginile de început ale fiecărei secţiuni veţi
găsi un ghid simplu pentru alegere: urmaţi săgeţile pentru a găsi modelul care
satisface nevoile dvs.
Cu montare externă, cu braţ articulat, recomandat pentru
stâlpi de dimensiuni reduse, versiune în kit
Pentru canaturi de până la
1,8 m, 24 Vdc, ireversibil,
cu centrală de comandă
integrată dotată cu BlueBUS,
echipat pentru Solemyo şi
Opera. Limitator de cursă
mecanic la închidere.
WalkyKit
pagg. 44/47

pentru 1 canat

WALKY1024KCE

pentru 2 canaturi

WALKY2024KCE

Categorii de ambalaje
A. Număr de bucăţi pe ambalaj.
Produse ce se pot cumpăra în cantitatea indicată sau multiplii acesteia.
Buc./amb.
10

Preţ L
128,50

B. Număr de ambalaje pe palet.
(Numai pentru produsele din linia mecanică). Comandând această cantitate sau
multiplii săi vă asiguraţi că beneficiaţi de cele mai bune condiţii de comandă,
precum şi de o livrare uşoară şi imediată.
Spre deosebire de categoria Bucăţi pe ambalaj nu reprezintă cantitatea
minimă (cu excepţia kiturilor).
Cod
TO4024

Descriere
Ireversibil, 24 Vdc, cu encoder magnetic,
oprire mecanică la deschidere

Preţ unitar în Ron
(fără TVA)
Atenţie! pentru unele coduri a fost introdus un asterisc:
acesta indică faptul că preţul se referă la ambalajul de vânzare

Buc./palet
20

Preţ L
1.310,50

Ghid pentru lectura lista de preţuri

Descriere
1 canal, 433,92 MHz, culoare grafit

>

Cod
ON1
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I’m Nice
Soluţii integrate pentru casă.
Folosire uşoară, calitate estetică, siguranţă.

pentru sisteme
de alarmă

pentru copertine şi
jaluzele de exterior

pentru obloane

Nice propune „o nouă interpretare a relaţiei
dintre om şi mediul său casnic, caracterizată prin
uşurinţa folosirii, transparenţă, calitate estetică.
Operaţiile plictisitoare şi complicate devin fluide şi amuzante,
transformându-se în activităţi care pot satisface consumatorul”
Din Il Sole 24 Ore - Speciale Nova, de Marco Bettiol
şi Stefano Micelli, 1 februarie 2007

pentru porţi
culisante şi
batante

pentru uşi
de garaj

pentru bariere
stradale

pentru sisteme
de parcare

pentru sisteme
de iluminat

pentru sisteme
de irigaţie

The Nice History
Lumea sistemelor de automatizare pentru casă se împarte
în înainte şi după Nice: multe dintre soluţiile larg răspândite
astăzi au fost introduse de Nice şi - doar mai târziu - aplicate
de alţi producători, multe sunt cele care aparţin exclusiv firmei
Nice, fiind protejate de numeroase brevete. În aceste
pagini vă vom prezenta câteva dintre acestea.

1995
Design util: fără efort şi cu
o singură mână.
Încă de la prima sa generaţie de motoare
Nice a prevăzut mecanisme de deblocare
constând într-o simplă cheie, uşor
de acţionat cu o singură mână.
Adio aşteptări pe vreme rea, eforturi sau
căutările infinite ale unei chei de negăsit
atunci când ne întoarcem acasă cu
sacoşele pline de cumpărături
sau cu copilul în braţe...

1993
Nice Products.
Cu Nice transmiţătorul devine un obiect
de expoziţie: funcţional, puternic, dar mic
şi elegant. Tocmai transmiţătorul, văzut în
maşina prietenului sau atârnat de portcheiul
acestuia devine pentru Nice primul mijloc
de comunicare, stimulând imediat cererea,
începând de jos, prin intermediul celui mai
eficient mijloc media: prin viu grai.

8 Nice Gate&Door

2003
Sisteme prin BUS: un plus de simplitate.
În anul 2003 Nice introduce pe piaţă sistemul
Nice BlueBUS care schimbă conceptul de
automatizare, instalarea devenind cu adevărat
simplă şi rapidă: toate accesoriile sistemului
sunt conectate prin numai două fire, acesta
putând fi extins ulterior la fel de simplu.
Absenţa polarităţii şi bornele marcate
cu indicaţii imprimate măresc şi mai mult uşurinţa
de conectare, cu adevărat infailibilă.
Nice Gate&Door 9

2005
Comanda modulară:
alegere şi funcţionalitate.
Nice depăşeşte conceptul de produs
finit, introducând conceptul de module
asamblabile: numeroase variante
întotdeauna disponibile, nicio problemă
de gestionare a depozitului. Este
tehnologia inovatoare pe care se bazează
transmiţătoarele NiceWay, în care piese
unice, care pot fi asamblate în diferite
variante, dau naştere unei game largi şi
complete de produse „personalizate”.

10 Nice Gate&Door

2007
Opera modelează viitorul automatizării.
Anticipând cerinţele tehnicienilor
instalatori, inovatorul sistem Opera
permite gestionarea şi controlul de la
distanţă a instalaţiilor de automatizare
prin PC şi PDA, oferind confort sporit
utilizatorului final datorită posibilităţii
de a comanda şi controla de la distanţă
automatizările folosind telefonul mobil,
un PC, PDA sau Smartphone.

Nice Gate&Door 11

NiceToday

Energy in nature
NRC şi Solemyo = nicio pierdere
de timp, nicio lucrare de zidărie!
Energia solară permite montarea
automatizărilor chiar şi în locurile cele
mai îndepărtate de reţeaua electrică.
Folosirea tehnologiei wireless cu
sistemele Nice Radio Connection (NRC)
permite evitarea cheltuielilor
şi problemelor derivate din executarea
lucrărilor de zidărie sau montarea
inesteticelor canale de cablu pentru
trecerea cablurilor de comandă.
Prin NRC şi Solemyo, Nice face ca
procesul de instalare să fie simplu şi
convenabil, mai ales în clădirile deja
existente, eliminând orice obstacol
apărut în calea adoptării sistemelor
de automatizare.
Un sistem ecologic şi extrem de
inteligent, care permite consumatorilor
o reducere semnificativă a cheltuielilor!
12 Nice Gate&Door

Total Control
Controlul deplin al casei
printr-o simplă atingere.
Cu Nice puteţi comanda sistemul de
alarmă şi automatizările pentru porţi,
uşi de garaj, copertine şi jaluzele de
exterior şi puteţi controla sistemele de
irigare, iluminat şi circuitele electrice.
Totul sub control, întotdeauna!

Home Security
NiceHome System, siguranţa
se uneşte cu automatizarea.
NiceHome System îmbină simplitatea
şi caracterul complet al sistemelor de
comandă Nice cu profesionalismul
sistemelor de alarmă, rezultat al
experienţei acumulate în mai mult de
treizeci de ani de către societăţile din
cadrul grupului.
Pe lângă sistemul de alarmă, utilizatorul
poate gestiona în mod direct până la
18 comenzi pentru automatizări,
sistemele de iluminat şi electrice.
Toate acestea cu o soluţie 100%
Wireless: siguranţă maximă cu maxim
de uşurinţă.

Nice Gate&Door 13

Siguranţa de a intra şi
a ieşi în cea mai mare
libertate, cu confort
maxim, iată misiunea
urmărită de Nice.
Produse funcţionale, cu
design emoţional, pentru
a te bucura 100% de
spaţiul de locuit.

Designing
a Nice
World

14 Nice Gate&Door

Nice Headquarters

Nice este mişcare: în centrul
arhitecturii am pus omul
Proiectul pentru sediu realizat
de către Biroul Carlo dal Bo

Nice meets Art

Sculpturi luminoase
de Jacopo Foggini
Instalaţie multimedia creată
de Limiteazero + Cristina Chiappini

16 Nice Gate&Door

Be Extreme
Be Nice

Pentru libertate, pentru contactul
cu natura, pentru efortul de
echipă, pentru capacitatea
de a gestiona imprevizibilul
Nice alege să participe în prima
linie la Extreme40
www.nicesailingteam.com

Nice Gate&Door 17

Nice
Centre for
Technology

Laboratoare interne de testare
şi control pentru a garanta
fiabilitatea şi calitatea în continuă
evoluţie ale produsului

Nice Rider

Structura expoziţională
mobilă şi automatizată realizată
de Roberto Gherlenda

18 Nice Gate&Door

“Vrem să facem ceva concret
pentru cei care au nevoie de o
atenţie specială”.

Nice F.e.e.l.

Fotografie de
Laura Bot

Nice Gate&Door 19

Nice
Design
O căutare continuă de forme şi
materiale noi. Studiul culorii. Soluţii
de înaltă tehnologie, cu design
simplu şi elegant.

Prima firmă din sector care
a crezut în valoarea designului,
Nice a ştiu să îl combine
în mod inteligent cu inovaţia:
de-a lungul anilor, produsele
Nice au obţinut numeroase
recunoaşteri internaţionale.

ADI
2000
“International
Design Gallery”
Expo 2000
Hannover

2001
Best of Category
“Design for the
Environment”
XIX Compasso
d’Oro

20 Nice Gate&Door

2002
Permanent
Collection
at The Museum
of Design

1999, 2003,
2005
“Intel
Design
Award”

1999, 2003,
2005
“ADI Design
Index”

2005
“Trophée
d’Argent”
Trophée
du Design
Batimat

2006
“Innovation
Prize”
R+T Stuttgart

2007
“Innovation &
Design
Award”
LivinLuce

2008
“Grandesign Etico
International
Award”

“Pentru noi fiecare lucrare este
o chestiune de atenţie, multă atenţie…
De fapt, de dragoste”

Nice
Gate&Door
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Sisteme pentru porĢi culisante

88|101

Sisteme de ridicare a barierei

102|123

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale
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Sisteme de comandč

154|179

Accesorii

180|191

Unitate de comandč

200|205

Cuprins alfabetic

Toona 4
Toona 5
Toona 7
ToonaKit
WingoKit
WingoKit 4024
Wingo5Kit
WingoKit 5024
WalkyKit 1024
WalkyKit 2024
Pop
PopKit
PopKit 7124
Hyke
HykeKit
Hyppo 7000
X-Metro
X-MetroKit 2024
X-MetroKit 2124
Metroplex

Nice Gate&Door 23

Ghid pentru alegerea produsului

Urmaţi săgeata, alegeţi produsul potrivit

Cu montare externă,
disponibil şi în kit
24 Vdc cu encoder magnetic, ireversibil, oprire mecanică
la deschidere. Compatibil cu centrale de comandă
cu tehnologia BlueBUS, Solemyo şi Opera
pentru
canaturi de
până la 3 m

TO4024
Kit

cu limitator de cursă la deschidere
ireversibil
230 Vac

cu limitator de cursă la deschidere
şi la închidere
lent, cu limitator de cursă la deschidere
rapid

reversibil, rapid, cu limitator de cursă la deschidere

Toona
ToonaKit
pag. 28/35

24 Vdc cu encoder magnetic, ireversibil, oprire mecanică
la deschidere. Compatibil cu centrale de comandă
cu tehnologia BlueBUS, Solemyo şi Opera

pentru
canaturi de
până la 5 m

ireversibil, lent

reversibil, rapid
pentru
canaturi de
până la 7 m

cu limitator de cursă la deschidere

cu limitator de cursă la deschidere

24 Vdc cu encoder magnetic, ireversibil, oprire mecanică
la deschidere şi închidere. Compatibil cu centrale de comandă
cu tehnologia BlueBUS, Solemyo şi Opera

pentru canaturi de până la 2 m
230 Vac
WingoKit
pag. 36/43

pentru canaturi de până la 3,5 m

24 Vdc, ireversibil, rapid.
Echipat pentru Solemyo

TO4005
TO4006
TO4015
TO4605
TO5024

pentru folosire intensă

cu limitator de cursă la deschidere şi la închidere

230 Vac

TOONA4024KCE

TO5024I
TO5015
TO5016
TO5605
TO7024

WINGOKCE
WINGO5KCE

pentru canaturi de până la 2 m

WINGO4024KCE

pentru canaturi de până la 3,5 m

WINGO5024KCE

pentru 1 canat

WALKY1024KCE

pentru 2 canaturi

WALKY2024KCE

Cu montare externă, cu braţ articulat,
recomandat pentru stâlpi de dimensiuni reduse, versiune în kit

Pentru canaturi de până la 1,8 m,
24 Vdc, ireversibil, cu centrală de
comandă integrată dotată cu BlueBUS,
echipat pentru Solemyo şi Opera.
Limitator de cursă mecanic la închidere.
WalkyKit
pag. 44/47

Cu montare externă, braţ articulat, chiar şi pentru stâlpi
de dimensiuni mari şi structuri uşoare, disponibil şi în kit

Pentru canaturi de până la 2 m,
24 Vdc, ireversibil. Centrale de
comandă compatibile cu Solemyo.
Pop
PopKit
pag. 48/53

PP7024

cu centrală încorporată
cu tehnologie BlueBUS şi Opera
fără centrală

PP7124
PP7224
POPKCE

Kit

24 Nice Gate&Door

cu tehnologie BlueBUS şi Opera

POP7124KCE

Cuprins alfabetic

WalkyKit
Sisteme de comandč ľi accesorii

WingoKit
Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Sisteme de ridicare a barierei

Toona
ToonaKit

Pop
PopKit

Nice Gate&Door 25

Pentru porţi culisantei

Pentru porţi batante

Ghid pentru alegerea produsului

Urmaţi săgeata, alegeţi produsul potrivit

Cu montare externă, braţ articulat,
pentru stâlpi de dimensiuni mari

Pentru canaturi de până la 3,5 m,
24 Vdc, ireversibil.
Cu limitator de cursă la
deschidere şi închidere.
Hyke
HykeKit
pag. 54/57

Pentru canaturi de până la 3 m,
ireversibil.
Hyppo
pag. 58/59

centrală integrată, cu tehnologie
BlueBUS, Solemyo şi Opera

HK7024

fără centrală integrată

HK7224

Kit

HYKEKCE

230 Vac, cu limitator de cursă la deschidere şi închidere

HY7005

24 Vdc cu encoder magnetic. Compatibil cu centrale
de comandă cu tehnologia BlueBUS, Solemyo şi Opera

HY7024

Cu montare în pământ, foarte compact

Pentru canaturi de până la 2,3 m,
24 Vdc, ireversibil, limitatoare
de cursă mecanice la deschidere
şi închidere.
X-Metro
X-MetroKit
pag. 60/65

compatibil cu centrale de comandă
echipate pentru Solemyo

XME2024
Kit

cu encoder magnetic, compatibil cu centrale de comandă cu
tehnologia BlueBUS, Solemyo şi Opera

XMETRO2024KCE
XME2124

Kit

XMETRO2124KCE

Cu montare în pământ

Pentru canaturi de până la 3,5 m,
ireversibil.
Metroplex
pag. 66/67

24 Vdc, cu encoder magnetic.
Compatibil cu centrale de comandă
cu tehnologia BlueBUS, Solemyo şi Opera
230 Vac

lubrifiat cu vaselină

ME3024

rapid
lent

lubrifiat în baie de ulei

26 Nice Gate&Door

rapid

ME3000
ME3000L
ME3010

Cuprins alfabetic

X-Metro
X-MetroKit
Sisteme de comandč ľi accesorii

Hyppo
Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Sisteme de ridicare a barierei

Pentru porţi culisantei

Hyke
HykeKit

Metroplex

Nice Gate&Door 27

Pentru porţi batante

Toona 4
Pentru porţi batante cu canaturi
de până la 3 m. Motoreductor
electromecanic cu montare externă.
Disponibil şi în versiunea 24 Vdc,
cu encoder magnetic.
Ideal pentru uz rezidenţial.

Acces comod la piesele interne
din compartimentul superior al
motorului

Noile modele aparţinând celei de-a treia
generaţii:
calitate şi durabilitate în timp mulţumită
carcasei alcătuite din două straturi solide,
din aluminiu, vopsire cu vopsea pe bază de
poliesteri; mai rezistent la agenţii atmosferici.

Mâner de deblocare din
aluminiu turnat sub presiune,
comod şi rezistent

Componentele interne mobile în întregime din
oţel, aliaje uşoare şi tehnopolimeri.
Fiabilitate şi silenţiozitate:
dispunere brevetată a elementelor interne.
Melc din bronz pentru robusteţe şi
silenţiozitate.
Compartimentul conexiuni amplu şi comod:
acces rapid şi facilitat, de sus, la piesele
interne amplasate în compartimentul superior
al motorului.

Mod exclusiv de dispunere a
elementelor interne, brevetat

Simplu de instalat şi întreţinut;
cu condensator încorporat.
Centrale de comandă recomandate:
Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F;
pentru TO4024 Moonclever MC824H.

Cod

Descriere

TO4024

Ireversibil, 24 Vdc, cu encoder magnetic, oprire mecanică
la deschidere

Buc./palet
20

1.310,50

Preţ L

TO4005
TO4006

Ireversibil, 230 Vac, rapid, cu limitator de cursă la deschidere
Ireversibil, 230 Vac, rapid, cu limitator de cursă la deschidere
şi închidere

20
20

1.312,50
1.406,50

TO4015
TO4605

Ireversibil, 230 Vac, lent, cu limitator de cursă la deschidere
Reversibil, 230 Vac, rapid, cu limitator de cursă la deschidere

20
20

1.312,50
1.380,00

Caracteristici tehnice

Date electrice
Alimentare (Vac 50 Hz)*
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)
Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)

Limite de utilizare
TO4024

TO4005

24
5
120

TO4015

TO4605

1,5
340
0,016

1,3
300
0,013

0,016

54

50

1800
95**

*Versiunea 60 Hz disponibilă la cerere. ** În cazul instalării optime.

58

500
450

230
-

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
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TO4006

Greutate max. canat (kg)

Cod

Versiunea 24 Vdc cu encoder magnetic.
Ideal pentru o folosire intensă, compatibil
cu centrala de comandă Moonclever MC824H,
dotată cu BlueBUS şi echipată pentru
sistemele Solemyo şi Opera:
• programare simplă, cu o singură tastă;
• autoînvăţarea limitelor de deschidere şi
închidere;
• autodiagnosticarea problemelor;
• programarea intervalului de pauză;
• poartă pietonală;
• încetinire la deschidere şi închidere;
• detectarea obstacolelor cu dublă tehnologie;
• funcţionare în caz de întrerupere a alimentării
cu curent electric prin baterii reîncărcabile
opţionale (PS324);
• echipată pentru conectarea bordurilor
sensibile de ultimă generaţie.

400
350
300
250
200

2

44
-20 ÷ +50
820x115x105 h
6

2.5

3

Lungime max. canat (m)
Forma, înălţimea porţii şi prezenţa vântului puternic pot
reduce în mod considerabil valorile indicate în grafic. Pentru
zone expuse acţiunii vântului se recomandă modelele 230Vac.

Pentru porţi batante
4
6
1

10
3
2

1. Toona 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare
cu lumină intermitentă 6. Centrală de comandă
7. Selector cu cheie sau digital
8. Panou solar SYP* 9. Cutie baterie PSY24*
10. Display cu funcţii multiple O-View*.
*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

Accesorii
Complet interschimbabile cu seria Moby: aceleaşi cote şi elemente de fixare

PLA14
Element de fixare
posterior reglabil,
de înşurubat.

PLA15
Element de fixare
anterior reglabil,
de înşurubat.

Buc./amb. 1
L 40,00

Buc./amb. 2
L 97,50

Buc./amb. 2
L 104,50*

Accesoriu

PLA10
Încuietoare electrică
12 V verticală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

PLA11
Încuietoare electrică
12 V orizontală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 461,00

PLA13
Limitatoare de cursă
mecanice pentru
deschidere şi închidere.
Buc./amb. 4
L 62,50

Sisteme de comandč ľi accesorii

PLA6
Element de fixare
posterior lungime
250 mm.

Pentru versiunea 24 Vdc

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

PS324
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.
Buc./amb. 1
L 438,50

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

Sisteme de ridicare a barierei

9

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

7

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

8

Pentru porţi culisantei

5

Nice Gate&Door 29

Toona 5
Pentru porţi batante
cu canaturi de până la 5 m.
Motoreductor electromecanic
cu montare externă.
Disponibil şi în versiunile 24 Vdc
cu encoder magnetic.
Ideal pentru uz rezidenţial
şi industrial.

Acces comod la piesele interne
din compartimentul superior
al motorului

Mâner de deblocare din
aluminiu turnat sub presiune,
comod şi rezistent

Noile modele aparţinând celei de-a treia
generaţii: calitate şi durabilitate în timp
mulţumită carcasei alcătuite din două straturi
solide, din aluminiu, vopsire cu vopsea pe
bază de poliesteri; mai rezistent la agenţii
atmosferici.
Componentele interne mobile în întregime din
oţel, aliaje uşoare şi tehnopolimeri.

Mod exclusiv de dispunere a
elementelor interne, brevetat

Fiabilitate şi silenţiozitate: dispunere
brevetată a elementelor interne. Melc din
bronz pentru robusteţe şi silenţiozitate.
Compartimentul conexiuni amplu şi comod:
acces rapid şi facilitat, de sus, la piesele
interne amplasate în compartimentului
superior al motorului.
Simplu de instalat şi întreţinut:
cu condensator încorporat.
TO5024I ideal pentru funcţionare intensă
datorită cuplului de 2200 Nm, poate funcţiona
în ciclu continuu pe porţi de mari dimensiuni.

Cod

Descriere

Buc./palet

Preţ L

TO5024

Ireversibil, 24 Vdc, cu encoder magnetic,
oprire mecanică la deschidere

20

1.429,00

TO5024I

Ireversibil, 24 Vdc, cu encoder magnetic,
oprire mecanică la deschidere; pentru folosire intensă

20

1.785,00

TO5015
TO5016

Ireversibil, 230 Vac, lent, cu limitator de cursă la deschidere
Ireversibil, 230 Vac, lent, cu limitator de cursă la deschidere
şi închidere

20
20

1.406,50
1.502,50

TO5605

Reversibil, 230 Vac, rapid, cu limitator de cursă la deschidere

20

1.489,50

Caracteristici tehnice

Limite de utilizare
TO5024

Date electrice
Alimentare (Vac 50 Hz)*
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)
Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

TO5024I

TO5015

TO5016

TO5605

600
550

24
5
120
0,016
1800
95**

230
1,5
340

1,3
300

0,013
2200
75***

500

0,016
1800
54

50

TO5024I

450
400
350
300
250
200
2

44
-20 ÷ +50
965x115x105 h
7

*Versiunea 60 Hz disponibilă la cerere. ** În cazul instalării optime. *** Reducerea numărului de manevre faţă de versiunea
TO5024 se datorează exclusiv vitezei mai reduse de operare.
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Versiunea 24 Vdc cu encoder magnetic.
Ideal pentru o folosire intensă, compatibil cu
centrala de comandă Moonclever MC824H,
dotată cu BlueBUS şi echipată pentru
sistemele Solemyo şi Opera:
• programare simplă, cu o singură tastă;
• autoînvăţarea limitelor de deschidere şi
închidere;
• autodiagnosticarea problemelor;
• programarea intervalului de pauză;
• poartă pietonală;
• încetinire la deschidere şi închidere;
• detectarea obstacolelor cu dublă tehnologie;
• funcţionare în caz de întrerupere a alimentării
cu curent electric prin baterii reîncărcabile
opţionale (PS324);
• echipată pentru conectarea bordurilor
sensibile de ultimă generaţie.

Greutate max. canat (kg)

Cod

Centrale de comandă recomandate:
Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F; pentru
TO5024 şi TO5024I Moonclever MC824H.

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Lungime max. canat (m)
Forma, înălţimea porţii şi prezenţa vântului puternic pot
reduce în mod considerabil valorile indicate în grafic. Pentru
zone expuse acţiunii vântului se recomandă modelele 230Vac.

Pentru porţi batante
4
6
1

10
3
2

1. Toona 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Centrală de comandă
7. Selector cu cheie sau digital
8. Panou solar SYP* 9. Cutie baterie PSY24*
10. Display cu funcţii multiple O-View*.
*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

Accesorii
Complet interschimbabile cu seria Moby: aceleaşi cote şi elemente de fixare

Buc./amb. 1
L 40,00

PLA8
Element de fixare
anterior de înşurubat.
Buc./amb. 1
L 53,50

PLA10
Încuietoare electrică
12 V verticală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

PLA11
Încuietoare electrică
12 V orizontală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 461,00

PLA13
Limitatoare de cursă
mecanice pentru
deschidere şi închidere.
Buc./amb. 4
L 62,50*

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

Sisteme de comandč ľi accesorii

PLA6
Element de fixare
posterior lungime
250 mm.

Sisteme de ridicare a barierei

9

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

7

PS324
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.
Buc./amb. 1
L 438,50

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

8

Pentru porţi culisantei

5
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Toona 7
Pentru porţi batante cu canaturi
de până la 7 m.
Motoreductor electromecanic cu
montare externă, alimentat la 24 Vdc,
cu encoder magnetic. Ideal pentru
instalaţii de uz industrial destinate
unei utilizări intense.

Acces comod la piesele interne
din compartimentul superior al
motorului
Mâner de deblocare din
aluminiu turnat sub presiune,
comod şi rezistent
Carcasă mai rezistentă,
alcătuită din două straturi
solide

Noul model aparţinând celei de-a treia
generaţii: calitate şi durabilitate în timp
mulţumită carcasei alcătuite din două straturi
robuste, din aluminiu, vopsire cu vopsea pe
bază de poliesteri; mai rezistent la agenţii
atmosferici.
Fiabilitate şi silenţiozitate:
dispunere brevetată a elementelor interne.
Melc din bronz pentru robusteţe şi
silenţiozitate.
Compartimentul conexiuni amplu şi comod:
acces rapid şi facilitat, de sus, la piesele
interne amplasate în compartimentului
superior al motorului.

Mod exclusiv de dispunere a
elementelor interne, brevetat

Descriere
Ireversibil, 24 Vdc, cu encoder magnetic,
oprire mecanică la deschidere şi închidere

Buc./palet
20

Caracteristici tehnice
Cod
Date electrice
Alimentare (Vac 50 Hz)
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)
Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
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Preţ L
2.577,50

Limite de utilizare
TO7024
24
5
120
0,013
2700
41

1700
1500

Greutate max. canat (kg)

Cod
TO7024

Centrală de comandă Moonclever MC824H:
• programare simplă, cu o singură tastă;
• autoînvăţarea limitelor de deschidere şi
închidere;
• autodiagnosticarea problemelor;
• programarea intervalului de pauză;
• poartă pietonală;
• încetinire la deschidere şi închidere;
• detectarea obstacolelor cu dublă tehnologie;
• funcţionare în caz de întrerupere a alimentării
cu curent electric prin baterii reîncărcabile
opţionale (PS324);
• echipată pentru conectarea bordurilor
sensibile de ultimă generaţie.

1300

1100
900
700

3

44
-20 ÷ +50
1200x128x150 h
15

4

5

6

7

Lungime max. canat (m)

Forma, înălţimea porţii şi prezenţa vântului puternic pot
reduce în mod considerabil valorile indicate în grafic.

Pentru porţi batante

7

9

4
6
1

10
3

*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

Buc./amb. 1
L 461,00

PLA11
Încuietoare electrică
12 V orizontală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

Buc./amb. 1
L 461,00

Sisteme de comandč ľi accesorii

PLA10
Încuietoare electrică
12 V verticală (obligatorie
pentru canaturi mai mari
de 3 m).

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Accesorii

Accesoriu
Pentru versiunea 24 Vdc

PS324
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.
Buc./amb. 1
L 438,50

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

Cuprins alfabetic

Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

2

1. Toona 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Centrală de comandă
7. Selector cu cheie sau digital
8. Panou solar SYP* 9. Cutie baterie PSY24*
10. Display cu funcţii multiple O-View*.

Sisteme de ridicare a barierei

8

Pentru porţi culisantei

5
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ToonaKit
Pentru porţi batante cu canaturi
de până la 3 m, ideal pentru
uz rezidenţial. Motoreductor
electromecanic cu montare externă,
24Vdc, cu encoder magnetic.

TO4024

Acces comod la piesele interne
din compartimentul superior al
motorului
Mâner de deblocare din
aluminiu turnat sub presiune,
comod şi rezistent

Noul model aparţinând celei de-a treia
generaţii: calitate şi durabilitate în timp
mulţumită carcasei alcătuite din două straturi
robuste, din aluminiu, vopsire cu vopsea pe
bază de poliesteri; mai rezistent la agenţii
atmosferici.
Componentele interne mobile în întregime
din oţel, aliaje uşoare şi tehnopolimeri.
Fiabilitate şi silenţiozitate:
dispunere brevetată a elementelor interne.
Melc din bronz pentru robusteţe şi
silenţiozitate.

Mod exclusiv de dispunere a
elementelor interne, brevetat

ON2

MC824H

Compartimentul conexiuni amplu şi comod:
acces rapid şi facilitat, de sus, la piesele
interne amplasate în compartimentului
superior al motorului.

MOFB

Simplu de instalat şi întreţinut.

MOSE

TS

MLBT

Kitul conţine:
TO4024 2 motoreductoare electromecanice ireversibile cu montare externă. Cu oprire mecanică la
deschidere. ON2 1 transmiţător 433,92 MHz cu 2 canale. MC824H 1 centrală de comandă cu receptor cu
cuplare OXI. MOFB 1 pereche de fotocelule de exterior echipate pentru conectare prin Nice BlueBUS.
MOSE 1 selector cu cheie de exterior. MLBT 1 dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă, cu antenă
integrată. TS 1 plăcuţă indicatoare.

Cod

Descriere

Buc./palet

TOONA4024KCE Kit pentru automatizarea porţilor batante cu canaturi
de până la 3 m, la 24 Vdc, montare externă

12

Centrală de comandă Moonclever MC824H:
• programare simplă, cu o singură tastă;
• autoînvăţarea limitelor de deschidere şi
închidere;
• autodiagnosticarea problemelor;
• programarea intervalului de pauză;
• poartă pietonală;
• încetinire la deschidere şi închidere;
• detectarea obstacolelor cu dublă tehnologie;
• funcţionare în caz de întrerupere a alimentării
cu curent electric prin baterii reîncărcabile
opţionale (PS324);
• echipată pentru conectarea bordurilor
sensibile de ultimă generaţie.

Preţ L
4.171,00

N.B. Conţinutul ambalajului poate să varieze: consultaţi întotdeauna vânzătorul.

Caracteristici tehnice

Date electrice
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)
Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
*În cazul instalării optime.
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500

TO4024
24
5
120
0,016
1800
95*

450

Greutate max. canat (kg)

Cod

Limite de utilizare

400
350
300
250
200

2

44
-20 ÷ +50
820x115x105 h
6

2.5

3

Lungime max. canat (m)

Forma, înălţimea porţii şi prezenţa vântului puternic pot
reduce în mod considerabil valorile indicate în grafic.

Pentru porţi batante
4
6
1

10
3
2

1. Toona
Nome_prodotto
2. Transmiţător
2. Emetteur
3. Fotocelule
3. Photocellules
tip coloană
sur
4. Fotocelule
colonne 4.5.Photocellules
Dispozitiv de 5.
semnalizare
Lampe clignotante
cu lumină
6.
intermitentă
Logique de6.commande
Centrală de7.comandă
Sélecteur à clé
ou
7. Selector
à code 8.cu
Panneau
cheie sau
solaire
digital
SYP*
8. Panou solar SYP*
9. Cutie
Logement
baterie
batterie
PSY24*
PSY24*
10. Display cu funcţii multiple O-View*.
*Connexion en option aux systèmes
Solemyo
*Conectare
et Opera.
opţională la sistemele Solemyo şi Opera

Accesorii
Complet interschimbabile cu seria Moby: aceleaşi cote şi elemente de fixare

PLA14
Element de fixare
posterior reglabil,
de înşurubat.

PLA15
Element de fixare
anterior reglabil,
de înşurubat.

Buc./amb. 1
L 40,00

Buc./amb. 2
L 97,50

Buc./amb. 2
L 104,50*

PLA10
Încuietoare electrică
12 V verticală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

PLA11
Încuietoare electrică
12 V orizontală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 461,00

PLA13
Limitatoare de cursă
mecanice pentru
deschidere şi închidere.
Buc./amb. 4
L 62,50*

Sisteme de comandč ľi accesorii

PLA6
Element de fixare
posterior lungime
250 mm.

Sisteme de ridicare a barierei

9

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

7

Accesoriu
Pentru versiunea 24 Vdc

PS324
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.
Buc./amb. 1
L 438,50

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

8

Pentru porţi culisantei

5

Nice Gate&Door 35

WingoKit
Sisteme pentru porĢi batante
cu canaturi de pČnč la 2 m,
montare externč.

WG4000

Fiabilitate şi silenţiozitate:
dispunere brevetată a componentelor interne,
reducerea pieselor mobile.

Dispozitiv de deblocare
comod, cu cheie personalizată
Nice sau încuietoare standard
(opţional)

Instalare uľoarč: legčturi electrice de sus
Ēn jos, dupč montarea motoreductorului.
Condensator încorporat.
Dispozitiv de deblocare comod,
cu cheie personalizată Nice sau încuietoare
standard (opţional).

Mod exclusiv de dispunere a
elementelor interne, brevetat

Limitatoare de cursă mecanice la deschidere
PLA13 premontate.
Unitate de comandč A400
pentru douč motoare, cu microprocesoare,
cu identificarea obstacolelor, carcasč IP55.

FLO2R-S

A400

MOF

MOSE

MLT

PLA13
TS

Kitul conţine:
WG4000 2 motoreductoare electromecanice cu montare externă, cu dispozitiv de deblocare cu cheie Nice.
FLO2R-S 1 transmiţător 433,92 MHz cu 2 canale. A400 1 centrală de comandă cu receptor cu cuplare
SMXI. MOF 1 pereche de fotocelule de exterior. MOSE 1 selector cu cheie de exterior. MLT 1 dispozitiv
de semnalizare cu lumină intermitentă, cu antenă integrată. PLA13 2 limitatoare de cursă mecanice la
deschidere. TS 1 plăcuţă indicatoare.

Cod

Descriere

WINGOKCE

Kit pentru automatizarea porţilor batante cu canaturi
de până la 2 m, montare externă

Buc./palet
12

Preţ L
3.167,00

N.B. Conţinutul ambalajului poate să varieze: consultaţi întotdeauna vânzătorul.

Caracteristici tehnice

Date electrice
Alimentare (Vac 50 Hz)*
Curent absorbit (A)
Putere (W)
Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
*Versiunea 60 Hz disponibilă la cerere.

36 Nice Gate&Door

WG4000
230
1,5
200
0,016
1500
30
44
-20 ÷ +50
770x98x95 h
6

400
Greutate max. canat (kg)

Cod

Limite de utilizare

300
200
100

1

1,5

Lungime max. canat (m)

2

Pentru porţi batante
4

6
1

3
2

1. Wingo 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Centrală de comandă
7. Selector cu cheie sau digital.

PLA15
Element de fixare
anterior reglabil,
de înşurubat.

Buc./amb. 2
L 97,50*

Buc./amb. 2
L 104,50*

CM-B
Zăvor cu două chei
metalice de deblocare.
(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

PLA13
Limitatoare de cursă
mecanice pentru
deschidere şi închidere.
Buc./amb. 4
L 62,50*

Sisteme de comandč ľi accesorii

PLA14
Element de fixare
posterior reglabil,
de înşurubat.

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Accesorii

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

7

Sisteme de ridicare a barierei

Pentru porţi culisantei

5

Nice Gate&Door 37

WingoKit 4024
Pentru porţi batante cu canaturi
de până la 2 m, montare externă.
Motoreductor electromecanic
24 Vdc.

WG4024

Dispozitiv de deblocare
comod, cu cheie personalizată
Nice sau încuietoare standard
(opţional)

Fiabilitate şi silenţiozitate:
dispunere brevetată a componentelor interne,
reducerea pieselor mobile.
Instalare uľoarč: legčturi electrice de sus
Ēn jos, dupč montarea motoreductorului.
Dispozitiv de deblocare comod,
cu cheie personalizată Nice sau încuietoare
standard (opţional).

Mod exclusiv de dispunere a
elementelor interne, brevetat

Limitatoare de cursă mecanice la deschidere
PLA13 premontate.

FLO2R-S

MC424L

MOF

MOSE

ML24T

PLA13
TS

Centrală de comandă Moonclever MC424L:
• programare uşoară, cu o singură tastă;
• ambreiaj cu dispozitiv de siguranţă
anti-strivire;
• memorarea limitelor de deschidere şi 		
închidere, prin funcţia de autoînvăţare;
• programarea intervalului de pauză;
• poartă pietonală;
• încetinire la deschidere şi închidere;
• detectare obstacole;
• posibilitatea conectării la bordul sensibil
8,2 KOhm;
• funcţionare în caz de întrerupere a alimentării
cu curent electric prin baterii opţionale
(PS124) ce se introduc în interiorul centralei.

Kitul conţine:
WG4024 2 motoreductoare electromecanice cu montare externă, cu dispozitiv de deblocare cu cheie Nice.
FLO2R-S 1 transmiţător 433,92 MHz cu 2 canale. MC424L 1 centrală de comandă cu receptor cu cuplare
SMXI. MOF 1 pereche de fotocelule de exterior. MOSE 1 selector cu cheie de exterior. ML24T 1 dispozitiv
de semnalizare cu lumină intermitentă, cu antenă integrată. PLA13 2 limitatoare de cursă mecanice la
deschidere. TS 1 plăcuţă indicatoare.

Cod

Descriere

Buc./palet

WINGO4024KCE Kit pentru automatizarea porţilor batante cu canaturi
de până la 2 m, 24 Vdc, montare externă

12

Preţ L
3.929,00

N.B. Conţinutul ambalajului poate să varieze: consultaţi întotdeauna vânzătorul.

Caracteristici tehnice

Date electrice
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)
Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

38 Nice Gate&Door

WG4024
24
3,5
85
0,018
1500
30
44
-20 ÷ +50
770x98x95 h
17

400
Greutate max. canat (kg)

Cod

Limite de utilizare

300
200
100

1

1,5

Lungime max. canat (m)

2

Pentru porţi batante
4
6
1

3
2

1. Wingo 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Centrală de comandă
7. Selector cu cheie sau digital
8. Panou solar SYP* 9. Cutie baterie PSY24*.
*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera.

Accesorii

Buc./amb. 1
L 323,50

PLA14
Element de fixare
posterior reglabil,
de înşurubat.

PLA15
Element de fixare
anterior reglabil,
de înşurubat.

Buc./amb. 2
L 97,50*

Buc./amb. 2
L 104,50*

CM-B
Zăvor cu două chei
metalice de deblocare.
(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

PLA10
Încuietoare electrică
12 V verticală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

PLA11
Încuietoare electrică
12 V orizontală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 461,00

Sisteme de comandč ľi accesorii

PS124
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.

Sisteme de ridicare a barierei

9

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

7

PLA13
Limitatoare de cursă
mecanice pentru
deschidere şi închidere.
Buc./amb. 4
L 62,50*

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

8

Pentru porţi culisantei

5

Sistemul Solemyo

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161
Nice Gate&Door 39

Wingo5Kit
Pentru porţi batante cu canaturi
de până la 3,5 m, montare externă.
Motoreductor electromecanic
24 Vdc.

WG5000

Dispozitiv de deblocare
comod, cu cheie personalizată
Nice sau încuietoare standard
(opţional)

Fiabilitate şi silenţiozitate:
dispunere brevetată a componentelor interne,
reducerea pieselor mobile.
Instalare uľoarč: legčturi electrice de sus
Ēn jos, dupč montarea motoreductorului.
Condensator încorporat.
Dispozitiv de deblocare comod,
cu cheie personalizată Nice sau încuietoare
standard (opţional).

Mod exclusiv de dispunere a
elementelor interne, brevetat

Limitatoare de cursă mecanice la deschidere
PLA13 premontate.

FLO2R-S

A60

MOF

MOSE

MLT

PLA13
TS

Centrală de comandă A60:
pentru douč motoare 230 Vac, cu ambreiaj
electronic ľi încetinire, carcasč IP55.

Kitul conţine:
WG5000 2 motoreductoare electromecanice cu montare externă, cu dispozitiv de deblocare cu cheie Nice.
FLO2R-S 1 transmiţător 433,92 MHz cu 2 canale. A60 1 centrală de comandă cu receptor cu cuplare
SMXI. MOF 1 pereche de fotocelule de exterior. MOSE 1 selector cu cheie de exterior. MLT 1 dispozitiv
de semnalizare cu lumină intermitentă, cu antenă integrată. PLA13 2 limitatoare de cursă mecanice la
deschidere. TS 1 plăcuţă indicatoare

Cod

Descriere

WINGO5KCE

Kit pentru automatizarea porţilor batante cu canaturi de până la
3,5 m, 24 Vdc, montare externă

Buc./palet
12

Preţ L
3.756,00

N.B. Conţinutul ambalajului poate să varieze: consultaţi întotdeauna vânzătorul.

Caracteristici tehnice

Date electrice
Alimentare (Vac 50 Hz)*
Curent absorbit (A)
Putere (W)
Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
*Versiunea 60 Hz disponibilă la cerere.

40 Nice Gate&Door

WG5000
230
1,5
200
0,013
1700
30
44
-20 ÷ +50
920x98x95 h
6

500
400
Greutate max. canat (kg)

Cod

Limite de utilizare

300
200
100

1

1,5

Lungime max. canat (m)

2

2,5

3

3,5

Pentru porţi batante

6
1

3
2

1. Wingo 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Centrală de comandă
7. Selector cu cheie sau digital.

Accesorii

Buc./amb. 1
L 40,00

PLA8
Element de fixare
anterior de înşurubat.

CM-B
Zăvor cu două chei
metalice de deblocare.

Buc./amb. 1
L 53,50

(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

PLA10
Încuietoare electrică
12 V verticală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

PLA11
Încuietoare electrică
12 V orizontală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 461,00

PLA13
Limitatoare de cursă
mecanice pentru
deschidere şi închidere.
Buc./amb. 4
L 62,50*

Sisteme de comandč ľi accesorii

PLA6
Element de fixare
posterior lungime
250 mm.

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

4

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

7

Sisteme de ridicare a barierei

Pentru porţi culisantei

5

Nice Gate&Door 41

WingoKit 5024
Pentru porţi batante cu canaturi
de până la 3,5 m, montare externă.
Motoreductor electromecanic
24 Vdc.

WG5024

Dispozitiv de deblocare
comod, cu cheie personalizată
Nice sau încuietoare standard
(opţional)

Fiabilitate şi silenţiozitate:
dispunere brevetată a componentelor interne,
reducerea pieselor mobile.
Instalare uľoarč: legčturi electrice de sus
Ēn jos, dupč montarea motoreductorului.
Dispozitiv de deblocare comod,
cu cheie personalizată Nice sau încuietoare
standard (opţional).

Mod exclusiv de dispunere a
elementelor interne, brevetat

Limitatoare de cursă mecanice la deschidere
PLA13 premontate.

FLO2R-S

MC424L

MOF

MOSE

ML24T

PLA13
TS

Centrală de comandă Moonclever MC424L:
• programare uşoară, cu o singură tastă;
• ambreiaj cu dispozitiv de siguranţă
anti-strivire;
• memorarea limitelor de deschidere şi 		
închidere, prin funcţia de autoînvăţare;
• programarea intervalului de pauză;
• poartă pietonală;
• încetinire la deschidere şi închidere;
• detectare obstacole;
• posibilitatea conectării la bordul sensibil
8,2 KOhm;
• funcţionare în caz de întrerupere a alimentării
cu curent electric prin baterii opţionale
(PS124) ce se introduc în interiorul centralei.

Kitul conţine:
WG5024 2 motoreductoare electromecanice cu montare externă, cu dispozitiv de deblocare cu cheie Nice.
FLO2R-S 1 transmiţător 433,92 MHz cu 2 canale. MC424L 1 centrală de comandă cu receptor cu cuplare
SMXI. MOF 1 pereche de fotocelule de exterior. MOSE 1 selector cu cheie de exterior. ML24T 1 dispozitiv
de semnalizare cu lumină intermitentă, cu antenă integrată. PLA13 2 limitatoare de cursă mecanice la
deschidere. TS 1 plăcuţă indicatoare

Cod

Descriere

Buc./palet

WINGO5024KCE Kit pentru automatizarea porţilor batante cu canaturi
de până la 3,5 m, 24 Vdc, montare externă

12

Preţ L
4.695,00

N.B. Conţinutul ambalajului poate să varieze: consultaţi întotdeauna vânzătorul.

Caracteristici tehnice

Date electrice
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)
Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

42 Nice Gate&Door

WG5024
24
3,5
85
0,016
1500
30
44
-20 ÷ +50
920x98x95 h
18

500
400
Greutate max. canat (kg)

Cod

Limite de utilizare

300
200
100

1

1,5

Lungime max. canat (m)

2

2,5

3

3,5

Pentru porţi batante
4
6
1

3
2

1. Wingo 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Centrală de comandă
7. Selector cu cheie sau digital 8. Panou solar SYP*
9. Cutie baterie PSY24*.
*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera.

Accesorii

Buc./amb. 1
L 323,50

PLA6
Element de fixare
posterior lungime
250 mm.
Buc./amb. 1
L 40,00

PLA8
Element de fixare
anterior de înşurubat.

CM-B
Zăvor cu două chei
metalice de deblocare.

Buc./amb. 1
L 53,50

(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

PLA10
Încuietoare electrică
12 V verticală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

PLA11
Încuietoare electrică
12 V orizontală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 461,00

Sisteme de comandč ľi accesorii

PS124
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.

Sisteme de ridicare a barierei

9

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

7

PLA13
Limitatoare de cursă
mecanice pentru
deschidere şi închidere.
Buc./amb. 4
L 62,50*

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

8

Pentru porţi culisantei

5

Sistemul Solemyo

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161
Nice Gate&Door 43

WalkyKit 1024
Pentru porţi batante cu un canat
de până la 1,8 m.
Recomandat în mod special
pentru portiţe din lemn sau PVC.
Motoreductor electromecanic
ireversibil 24 Vdc, cu braţ articulat,
tehnologie Nice BlueBUS.

WL1024C

Braţ antiforfecare cu limitator
de cursă mecanic
la închidere integrat

Extrem de compact: ideal pentru porţi
pietonale, recomandat pentru stâlpi de
dimensiuni reduse (lăţime de 8 cm).
Sigur: datorită motorului ireversibil şi braţului
antiforfecare cu limitator de cursă mecanic la
închidere integrat (cu instalare cu braţ întreg).

ON2

Practic: braţul articulat permite instalarea în
condiţii speciale, de exemplu în cazul în care
lângă stâlp se află ziduri sau obstacole.
Rapid: adio aşteptări în faţa porţii, numai
7 secunde pentru deschidere sau închidere
(în cazul instalării optime, cu braţ redus şi
deschidere la 90°).

Centrală de comandă
integrată, cu compartiment
pentru baterii

TS

Comod: dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă cu Led integrabil, cu funcţia de
lumină de control (WLT, opţional); deblocare
rapidă motor pentru acţionarea manuală
a porţii.
Kitul conţine:
WL1024C 1 motoreductor electromecanic cu montare externă,
cu centrală integrată şi receptor cu cuplare OXI.
ON2 1 transmiţător 433,92 MHz cu 2 canale.
TS 1 plăcuţă indicatoare.

Descriere

Buc./palet
18

Preţ L
2.347,50

N.B. Conţinutul ambalajului poate să varieze: consultaţi întotdeauna vânzătorul.

Caracteristici tehnice

Limite de utilizare
WL1024C

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

230
0,8
120

Date de performanţă
Viteză (Rpm)
Cuplu (Nm)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)

1,7 - 2,5
100
50

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

44 Nice Gate&Door

180

A ≥ 340 mm
B ≥ 120
≥ 80

≤ 220

Cod

Niciun black out: funcţionare în caz de
întrerupere a alimentării cu curent electric prin
baterii opţionale (PS424) ce se introduc în
interiorul motorului.

≥ 70

160

Greutate max. canat (kg)

Cod

WALKY1024KCE Kit pentru automatizarea porţilor batante cu canaturi
de până la 1,8 m, 24 Vdc, cu braţ articulat, montare externă

Centrală de comandă integrată:
• programare simplă;
• autoînvăţarea limitelor de deschidere şi
închidere;
• autodiagnosticarea problemelor;
• programarea intervalului de pauză;
• poartă pietonală;
• încetinire la deschidere şi închidere;
• echipată pentru conectarea bordurilor
sensibile de ultimă generaţie.

140
120
100
80

B

60
40
20

0,8

44
-20° ÷ +50°
90x125x385 h
4,8

A

1

1,2

1,5

1,6

Lungime max. canat (m)
A Braţ întreg
B Braţ redus

Forma, înălţimea porţii şi prezenţa vântului
puternic pot reduce în mod considerabil
valorile indicate în grafic.

1,8

Pentru porţi batante

9

7

4
8

2

1. Walky 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Selector cu cheie sau digital
7. Panou solar SYP* 8. Cutie baterie PSY24*
9. Display cu funcţii multiple O-View*.

3

*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

WLA1
Centrală de schimb,
pentru WL1024C.
(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

PS424
Baterii tampon.
Buc./amb. 1
L 448,00

PLA11
Încuietoare electrică
12 V orizontală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 461,00

Sisteme de comandč ľi accesorii

Wallyght

PLA10
Încuietoare electrică
12 V verticală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Accesorii

Sisteme de ridicare a barierei

6

WLT
Dispozitiv de
semnalizare cu lumină
intermitentă cu Led
A se vedea pag. 195
Buc./amb. 1
L 178,50

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

1

Pentru porţi culisantei

5

Nice Gate&Door 45

WalkyKit 2024
Pentru porţi batante cu un canat
de până la 1,8 m.
Recomandat în mod special
pentru portiţe din lemn sau PVC.
Motoreductor electromecanic
ireversibil 24 Vdc, cu braţ articulat,
tehnologie Nice BlueBUS.

WL1024C +
/ WL1024
WL1024

Dispozitiv de
semnalizare cu
lumină intermitentă
cu Led integrabil cu
funcţia de lumină de
control

Extrem de compact: ideal pentru porţi
pietonale, recomandat pentru stâlpi de
dimensiuni reduse (lăţime de 8 cm).
Sigur: datorită motorului ireversibil şi braţului
antiforfecare cu limitator de cursă mecanic la
închidere integrat (cu instalare cu braţ întreg).

Centrală de comandă
integrată,
cu compartiment
pentru baterii
ON2

Practic: braţul articulat permite instalarea în
condiţii speciale, de exemplu în cazul în care
lângă stâlp se află ziduri sau obstacole.

Braţ antiforfecare
cu limitator de cursă mecanic
la închidere integrat
MOFB

Rapid: adio aşteptări în faţa porţii, numai
7 secunde pentru deschidere sau închidere
(în cazul instalării optime, cu braţ redus şi
deschidere la 90°).

MOSE

Comod: dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă cu Led integrabil, cu funcţia de
lumină de control (WLT, opţional); deblocare
rapidă motor pentru acţionarea manuală
a porţii.
WLT

TS

Centrală de comandă integrată:
• programare simplă;
• autoînvăţarea limitelor de deschidere şi
închidere;
• autodiagnosticarea problemelor;
• programarea intervalului de pauză;
• poartă pietonală;
• încetinire la deschidere şi închidere;
• echipată pentru conectarea bordurilor
sensibile de ultimă generaţie.

Kitul conţine:
WL1024C + WL1024 2 motoreductoare electromecanice cu montare externă:
WL1024C (cu centrală de comandă şi receptor cu cuplare OXI), WL1024 (fără centrală).
ON2 1 transmiţător 433,92 MHz cu 2 canale. MOFB 1 pereche de fotocelule de exterior echipate
pentru conectare prin Nice BlueBUS. MOSE 1 selector cu cheie de exterior.
WLT 1 dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă. TS 1 plăcuţă indicatoare.

Cod

Descriere

Niciun black out: funcţionare în caz de
întrerupere a alimentării cu curent electric prin
baterii opţionale (PS424) ce se introduc în
interiorul motorului.

Buc./palet

WALKY2024KCE Kit pentru automatizarea porţilor batante cu canaturi
de până la 1,8 m, 24 Vdc, cu braţ articulat, montare externă

18

Preţ L
3.787,00

N.B. Conţinutul ambalajului poate să varieze: consultaţi întotdeauna vânzătorul.

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

WL1024C

WL1024

230
0,8
120

24
2
30

Date de performanţă
Viteză (Rpm)
Cuplu (Nm)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

46 Nice Gate&Door

180

A ≥ 340 mm
B ≥ 120
≥ 80

1,7 - 2,5
100
50

≥ 70

160

Greutate max. canat (kg)

Cod

Limite de utilizare

≤ 220

Caracteristici tehnice

140
120
100
80

B

60
40
20

0,8

44
-20° ÷ +50°
90x125x385 h
4,8

A

1

1,2

1,5

1,6

Lungime max. canat (m)
A Braţ întreg

4,3

B Braţ redus

Forma, înălţimea porţii şi prezenţa vântului
puternic pot reduce în mod considerabil
valorile indicate în grafic.

1,8

Pentru porţi batante

9

4
8

1. Walky 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Selector cu cheie sau digital
7. Panou solar SYP* 8. Cutie baterie PSY24*
9. Display cu funcţii multiple O-View*.

3

2

*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

WLA1
Centrală de schimb,
pentru WL1024C.
(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

PS424
Baterii tampon.
Buc./amb. 1
L 448,00

PLA11
Încuietoare electrică
12 V orizontală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 461,00

Sisteme de comandč ľi accesorii

Wallyght

PLA10
Încuietoare electrică
12 V verticală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Accesorii

Sisteme de ridicare a barierei

7

1

WLT
Dispozitiv de
semnalizare cu lumină
intermitentă cu Led
A se vedea pag. 195
Buc./amb. 1
L 178,50

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

6

Pentru porţi culisantei

5

Nice Gate&Door 47

Pop
Pentru porţi batante cu canaturi de
până la 2 m, chiar şi cu stâlpi mari
şi structuri uşoare, ideal pentru
porţi pietonale cu un singur canat.
Motoreductor electromecanic
ireversibil 24Vdc cu braţ articulat,
montare externă. Utilizare intensă.

Unitate de
comandč
Ēncorporatč

Trei versiuni 24 Vdc cu limitator de cursă
la deschidere:
• cu centrală încorporată, echipată pentru
sistemul Solemyo (PP7024);
• cu centrală încorporată, echipată pentru
sistemele Opera, Solemyo şi tehnologia
BlueBUS (PP7124);
• fără centrală (PP7224).

Dimensiuni reduse
cu bază din aluminiu

Braţ solid
antiforfecare

Rezistent şi compact: lăţime de 167 mm,
ideal pentru orice stâlp. Carcasă antişoc
de dimensiuni reduse, cu bază din aluminiu.
Economie de energie, respect pentru mediul
înconjurător, autonomie: 3 moduri standby
pentru a reduce consumul din reţea sau de la
baterie, dacă este conectat la kitul Solemyo.
Puternic: datorită cuplului de 250 Nm
(în versiunile PP7124 sau PP7124+PP7224).
Niciun blackout: cu bateriile opţionale
(PS124) dispuse în interiorul motoreductorului.
Comod: sistem de deblocare cu cheie
personalizată Nice, echipat pentru deblocare
cu coardă.

Cod

Descriere

PP7024

Ireversibil, 24 Vdc, cu centrală încorporată echipată
pentru Solemyo

Buc./palet
22

1.816,00

Preţ L

PP7124

Ireversibil, 24 Vdc, cu centrală încorporată dotată cu tehnologia
Nice BlueBUS, echipată pentru Opera şi Solemyo

22

2.430,00

PP7224

Ireversibil 24 Vdc fără centrală

22

1.324,50

Instalare uşoară: nicio sudură.
Noua centrală de comandă încorporată.
Numai 3 taste, pentru o programare uşoară:
• încetinire la deschidere şi închidere;
• detectarea obstacolelor şi posibilitatea 		
conectării la bordul sensibil 8,2 KOhm, 		
fototest;
• conectare uşoară perechi de fotocelule
suplimentare, foto2 (pentru PP7124);
• memorare a limitelor de deschidere
şi închidere prin funcţia de autoînvăţare;
• programarea intervalului de pauză;
• deschidere pietonală şi deschidere parţială.
Totul sub control: datorită echipării pentru
sistemul Opera BUS T4 poate fi folosită
unitatea de comandă O-View în vederea
extinderii posibilităţilor de programare, control
şi diagnosticare a automatizării in loco şi de la
distanţă.

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)
Date de performanţă
Viteză (Rpm)
Cuplu (Nm)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

PP7024

PP7124

PP7224*

1
75

1,3
280

24
3 - 4**
75 - 100**

180
25

1,68
250
35

230
-

≥ 110

250

200

1

1,5

Lungime max. canat (m)

44
-20 ÷ +50
167x254x315 h
10

*Versiune fără centrală ** Numai dacă este asociat cu PP7124

48 Nice Gate&Door

180 - 250**
25 - 35**

≥ 500 mm
≥ 170

Greutate max. canat (kg)

Cod

Limite de utilizare

≤ 250

Caracteristici tehnice

9

Forma, înălţimea porţii şi prezenţa
vântului puternic pot reduce în mod
considerabil valorile indicate în grafic.

2

1

1

Pentru porţi batante
8

9
3

3

2

1. Pop 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană 4. Fotocelule
5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă 6.
Selector cu cheie sau digital 7. Panou solar SYP*
8. Cutie baterie PSY24*. 9. Display cu funcţii multiple
O-View* (numai pentru PP7124).
*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

Accesorii

POA1
Centrală de schimb,
pentru PP7024.

PS124
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.

(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

Buc./amb. 1
L 323,50

KA1
Kit cablu metalic împletit
6 m pentru KIO.
Buc./amb. 1
L 69,00

PLA10
Încuietoare electrică
12 V verticală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

PLA11
Încuietoare electrică
12 V orizontală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

KIO
Selector cu cheie pentru
contacte de joasă
tensiune, cu mecanism
de deblocare cu cablu
metalic împletit.

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 239,50

Sisteme de comandč ľi accesorii

POA3
Centrală de schimb,
pentru PP7124.

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

Pentru porţi culisantei

8

Sisteme de ridicare a barierei

7

4

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

6

6

7

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

9

5

Nice Gate&Door 49

PopKit
Pentru porţi batante cu canaturi
de până la 2 m, chiar şi cu stâlpi
mari şi structuri uşoare.

P7024 + PP7224

Componente electronice sofisticate:
încetinire, detectare obstacole şi posibilitatea
conectării la bordul sensibil 8,2 Kohm.
Comod: sistem de deblocare cu cheie
personalizată Nice, echipat pentru deblocare
cu coardă.
Braţ solid antiforfecare din aluminiu.
Puternic: datorită cuplului de 250 Nm.
Funcţionează întotdeauna: funcţionare în caz
de întrerupere a alimentării cu curent electric
cu bateriile opţionale (PS124) dispuse în
interiorul motoreductorului.
Funcţii exclusive: fototest, intrare
programabilă pentru deschide, închide, foto2,
deschidere pietonală şi deschidere parţială.
ON2

MOF

ML24T

Carcasă antişoc de dimensiuni reduse,
cu bază din aluminiu.

Kitul conţine:
PP7124 + PP7224 2 motoreductoare electromecanice cu montare externă:
PP7124 (cu centrală şi receptor cu cuplare OXI), PP7224 (fără centrală). ON2 1 transmiţător 433,92 MHz
cu 2 canale. MOFB 1 pereche de fotocelule de exterior, echipate pentru conectare prin Nice BlueBUS
MLBT 1 dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă, cu antenă integrată.

Cod

Descriere

POPKCE

Kit pentru automatizarea porţilor batante cu canaturi
de până la 2 m, 24 Vdc, montare externă

Buc./palet
12

Preţ L
3.483,50

N.B. Conţinutul ambalajului poate să varieze: consultaţi întotdeauna vânzătorul.

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)
Date de performanţă
Viteză (Rpm)
Cuplu (Nm)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
*Versiune fără centrală

50 Nice Gate&Door

PP7024

PP7224*

230
1

24
3

≥ 500 mm
≥ 170

75
1,68
180
25

≥ 110

250
Greutate max. canat (kg)

Cod

Limite de utilizare

≤ 250

Caracteristici tehnice

200

1

1,5

Lungime max. canat (m)

44
-20 ÷ +50
167x254x315 h
10

Forma, înălţimea porţii şi prezenţa
vântului puternic pot reduce în mod
considerabil valorile indicate în grafic.

2

Pentru porţi batante
1

3
2

1. Pop 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Selector cu cheie sau digital
7. Panou solar SYP* 8. Cutie baterie PSY24*.
*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

Accesorii

PS124
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.

(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

Buc./amb. 1
L 323,50

PLA10
Încuietoare electrică
12 V verticală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

PLA11
Încuietoare electrică
12 V orizontală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

KIO
Selector cu cheie pentru
contacte de joasă
tensiune, cu mecanism
de deblocare cu cablu
metalic împletit.

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 239,50

KA1
Kit cablu metalic împletit
6 m pentru KIO.
Buc./amb. 1
L 69,00

Sisteme de comandč ľi accesorii

POA1
Centrală de schimb,
pentru PP7024.

Sisteme de ridicare a barierei

4

8

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

6

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

7

Pentru porţi culisantei

5

Sistemul Solemyo

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161
Nice Gate&Door 51

PopKit 7124
Pentru porţi batante cu canaturi
de până la 2 m, chiar şi cu stâlpi
mari şi structuri uşoare.
Motoreductor electromecanic
ireversibil 24Vdc cu braţ articulat,
montare externă. Utilizare intensă.

PP7124 + PP7224

Rezistent şi compact: lăţime de 167 mm,
ideal pentru orice stâlp. Carcasă antişoc de
dimensiuni reduse, cu bază din aluminiu.
Economie de energie, respect pentru mediul
înconjurător, autonomie: 3 moduri standby
pentru a reduce consumul din reţea sau de la
baterie, dacă este conectat la kitul Solemyo.
Puternic: datorită cuplului de 250 Nm.
Braţ solid antiforfecare din aluminiu.
Niciun blackout: cu bateriile opţionale
(PS124) dispuse în interiorul motoreductorului.
ON2

MOFB

Comod: sistem de deblocare cu cheie
personalizată Nice, echipat pentru deblocare
cu coardă.

MLBT

Instalare uşoară: nicio sudură.
Noua centrală de comandă încorporată
(PP7124), dotată cu BlueBUS şi echipată
pentru sistemele Solemyo şi Opera.
Numai 3 taste, pentru o programare uşoară:
Kitul conţine:

• încetinire la deschidere şi închidere;
• detectare obstacole şi posibilitatea conectării
la bordul sensibil 8,2 KOhm, fototest;
• conectare uşoară perechi de fotocelule
suplimentare (foto2);
• memorarea limitelor de deschidere şi 		
închidere, prin funcţia de autoînvăţare;
• programarea intervalului de pauză;
• deschidere pietonală şi deschidere parţială.

PP7124 + PP7224 2 motoreductoare electromecanice cu montare externă:
PP7124 (cu centrală şi receptor cu cuplare OXI), PP7224 (fără centrală). ON2 1 transmiţător 433,92 MHz
cu 2 canale. MOFB 1 pereche de fotocelule de exterior, echipate pentru conectare prin Nice BlueBUS
MLBT 1 dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă, cu antenă integrată.

Cod

Descriere

POP7124KCE

Kit pentru automatizarea porţilor batante cu canaturi
de până la 2 m, 24 Vdc, montare externă

Buc./palet
12

Preţ L
4.425,00

Totul sub control: datorită echipării pentru
sistemul Opera BUS T4 poate fi folosită
unitatea de comandă O-View în vederea
extinderii posibilităţilor de programare,
control şi diagnosticare a automatizării
in loco şi de la distanţă.

N.B. Conţinutul ambalajului poate să varieze: consultaţi întotdeauna vânzătorul.

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)
Date de performanţă
Viteză (Rpm)
Cuplu (Nm)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

PP7124

PP7224*

230
1,3
280

24
4
100
1,68

250
35

250
35

≥ 110

250

200

1

1,5

Lungime max. canat (m)

44
-20 ÷ +50
167x254x315 h
10

*Versiune fără centrală, numai dacă este asociat cu PP7124

52 Nice Gate&Door

≥ 500 mm
≥ 170

Greutate max. canat (kg)

Cod

Limite de utilizare

≤ 250

Caracteristici tehnice

9

Forma, înălţimea porţii şi prezenţa
vântului puternic pot reduce în mod
considerabil valorile indicate în grafic.

2

Pentru porţi batante
1

9
3
2

1. Pop 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Selector cu cheie sau digital
7. Panou solar SYP* 8. Cutie baterie PSY24*.
9. Display cu funcţii multiple O-View*.
*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

Accesorii

PS124
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.

(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

Buc./amb. 1
L 323,50

PLA10
Încuietoare electrică
12 V verticală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

PLA11
Încuietoare electrică
12 V orizontală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

KIO
Selector cu cheie pentru
contacte de joasă
tensiune, cu mecanism
de deblocare cu cablu
metalic împletit.

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 239,50

KA1
Kit cablu metalic împletit
6 m pentru KIO.
Buc./amb. 1
L 69,00

Sisteme de comandč ľi accesorii

POA3
Centrală de schimb,
pentru PP7124.

Sisteme de ridicare a barierei

4

8

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

6

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

7

Pentru porţi culisantei

5

Nice Gate&Door 53

Hyke
Pentru porţi batante cu canaturi
de până la 3,5 m,
chiar şi cu stâlpi mari.
Motoreductor electromecanic
ireversibil 24 Vdc, cu encoder
magnetic. Cu braţ articulat, montare
externă. Ideal pentru o folosire
intensă.

Centrală de comandă
încorporată

Noul model aparţinând celei de-a treia
generaţii: calitate şi durabilitate în timp
mulţumită carcasei din aluminiu, vopsită cu
vopsea pe bază de poliesteri, rezistentă la
agenţii atmosferici.
Extrem de puternic şi delicat: datorită
cuplului de 500 Nm şi tehnologiei cu encoder,
pentru precizie milimetrică şi fiabilitate.
Mişcare sigură, cu detectarea obstacolelor
cu dublă tehnologie.
Două versiuni ireversibile, 24 Vdc,
cu limitator de cursă la deschidere
şi închidere: cu centrală încorporată (HK7024)
şi fără centrală (HK7224).
Braţ antiforfecare reglabil
Mâner de deblocare
comod şi rezistent

Instalare practică şi rapidă: lungimea
braţului articulat poate fi reglată, oferind
o flexibilitate maximă.

Carcasă din aluminiu
turnat sub presiune

Reglare simplă şi precisă a limitatoarelor
de cursă: opritoare mecanice şi şuruburi
de reglare micrometrică.
Cod

Descriere

Buc./palet

HK7024

Ireversibil 24 Vdc, cu braţ articulat,
cu centrală integrată

12

3.550,50

HK7224

Ireversibil 24 Vdc, cu braţ articulat,
fără centrală

12

2.556,00

Dispozitiv de deblocare cu pârghie, uşor
de acţionat, cu încuietoare metalică şi cheie
personalizată Nice. Echipat pentru control cu
coardă.

Preţ L

Economie, respect pentru mediul
înconjurător, autonomie: conectat la bateria
tampon sau la kitul Solemyo, consumul în
standby este de numai 0,1 W.
Niciun black out: cu bateriile opţionale
(PS124) dispuse în interiorul motoreductorului.
Centrală de comandă încorporată (HK7024):
• programare uşoară, cu o singură tastă;
• autoînvăţarea limitelor de deschidere şi
închidere;
• autodiagnosticarea problemelor;
• programarea intervalului de pauză;
• poartă pietonală;
• încetinire la deschidere şi închidere;
• detectarea obstacolelor cu dublă tehnologie;
• echipat pentru conectarea bordurilor 		
sensibile de ultimă generaţie.

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60Hz)
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

HK7024

HK7224

230
1,5
300

24
6
140

Date de performanţă
Viteză (Rpm)
Cuplu (Nm)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

54 Nice Gate&Door

A ≥ 650 mm
B ≥ 300
≥ 210

2,25
500
40

≥ 150

300

250

A

200

150

B

1.8 2

2.5

3

Lungime max. canat (m)

54
-20 ÷ +50
290x210x320 h
10,5

330

Greutate max. canat (kg)

Cod

Limite de utilizare

≤ 400

Caracteristici tehnice

A Braţ întreg

9,5

B Braţ redus

Forma, înălţimea porţii şi prezenţa
vântului puternic pot reduce în
mod considerabil valorile indicate
în grafic.

3.5

1

1

Pentru porţi batante
8

9
3

3

2

1. Hyke 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Selector cu cheie sau digital
7. Panou solar SYP* 8. Cutie baterie PSY24*
9. Display cu funcţii multiple O-View*.
*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

Accesorii

PS124
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.

(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

Buc./amb. 1
L 323,50

PLA10
Încuietoare electrică
12 V verticală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

PLA11
Încuietoare electrică
12 V orizontală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

KIO
Selector cu cheie pentru
contacte de joasă
tensiune, cu mecanism
de deblocare cu cablu
metalic împletit.

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 239,50

KA1
Kit cablu metalic împletit
6 m pentru KIO.
Buc./amb. 1
L 96,00

Sisteme de comandč ľi accesorii

HKA1
Centrală de schimb,
pentru HK7024.

Pentru porţi culisantei

8

Sisteme de ridicare a barierei

7

4

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

6

6

7

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

9

5

Nice Gate&Door 55

HykeKit
Pentru porţi batante cu canaturi
de până la 3,5 m,
chiar şi cu stâlpi mari.
Motoreductor electromecanic
ireversibil 24 Vdc, cu encoder
magnetic. Cu braţ articulat, montare
externă. Ideal pentru o folosire
intensă.

HK7024 + HK7224

Noul model aparţinând celei de-a treia
generaţii: calitate şi durabilitate în timp
mulţumită carcasei din aluminiu, vopsită cu
vopsea pe bază de poliesteri, rezistentă la
agenţii atmosferici.
Extrem de puternic şi delicat: datorită
cuplului de 500 Nm şi tehnologiei cu encoder,
pentru precizie milimetrică şi fiabilitate.
Mişcare sigură, cu detectarea obstacolelor cu
dublă tehnologie.
ON2

MOFB

Două versiuni ireversibile, 24 Vdc, cu limitator
de cursă la deschidere şi închidere: cu
centrală încorporată (HK7024) şi fără centrală
(HK7224).

MLBT

Instalare practică şi rapidă:
lungimea braţului articulat poate fi reglată,
oferind o flexibilitate maximă.
Reglare simplă şi precisă a limitatoarelor
de cursă: opritoare mecanice şi şuruburi
de reglare micrometrică.

Kitul conţine:
HK7024 + HK7224 2 motoreductoare electromecanice cu montare externă: HK7024
(cu centrală şi receptor cu cuplare OXI), HK7224 (fără centrală). ON2 1 transmiţător 433,92 MHz cu 2 canale.
MOFB 1 pereche de fotocelule de exterior echipate pentru conectare prin Nice BlueBUS.
MLBT 1 dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă, cu antenă integrată.

Cod

Descriere

Buc./palet

HYKEKCE

Kit pentru automatizarea porţilor batante cu canaturi
de până la 3,5 m, 24 Vdc, cu braţ articulat, montare externă

12

Dispozitiv de deblocare cu pârghie, uşor
de acţionat, cu încuietoare metalică şi cheie
personalizată Nice. Echipat pentru control
cu coardă.
Economie, respect pentru mediul
înconjurător, autonomie: conectat la bateria
tampon sau la kitul Solemyo, consumul în
standby este de numai 0,1 W.

Preţ L
7.071,00

N.B. Conţinutul ambalajului poate să varieze: consultaţi întotdeauna vânzătorul.

Niciun black out: cu bateriile opţionale
(PS124) dispuse în interiorul motoreductorului.
Centrală de comandă încorporată (HK7024):
• programare uşoară, cu o singură tastă;
• autoînvăţarea limitelor de deschidere şi
închidere;
• autodiagnosticarea problemelor;
• programarea intervalului de pauză;
• poartă pietonală;
• încetinire la deschidere şi închidere;
• detectarea obstacolelor cu dublă tehnologie;
• echipată pentru conectarea bordurilor
sensibile de ultimă generaţie.

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

HK7024

HK7224

230
1,5
300

24
6
140

Date de performanţă
Viteză (Rpm)
Cuplu (Nm)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

56 Nice Gate&Door

A ≥ 650 mm
B ≥ 300
≥ 210

2,25
500
40

≥ 150

300

250

A
200

B
150

1.8 2

2.5

3

Lungime max. canat (m)

54
-20 ÷ +50
290x210x320 h
10,5

330

Greutate max. canat (kg)

Cod

Limite de utilizare

≤ 400

Caracteristici tehnice

A Braţ întreg

9,5

B Braţ redus

Forma, înălţimea porţii şi prezenţa
vântului puternic pot reduce în
mod considerabil valorile indicate
în grafic.

3.5

Pentru porţi batante
1

9
3
2

1. Hyke 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Selector cu cheie sau digital
7. Panou solar SYP* 8. Cutie baterie PSY24*
9. Display cu funcţii multiple O-View*.
*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

Accesorii

PS124
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.

(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

Buc./amb. 1
L 323,50

PLA10
Încuietoare electrică
12 V verticală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

PLA11
Încuietoare electrică
12 V orizontală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

KIO
Selector cu cheie pentru
contacte de joasă
tensiune, cu mecanism
de deblocare cu cablu
metalic împletit.

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 239,50

KA1
Kit cablu metalic împletit
6 m pentru KIO.
Buc./amb. 1
L 69,00

Sisteme de comandč ľi accesorii

HKA1
Centrală de schimb,
pentru HK7024.

Sisteme de ridicare a barierei

4

8

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

6

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

7

Pentru porţi culisantei

5

Nice Gate&Door 57

Hyppo 7000
Pentru porĢi batante
cu canaturi de pČnč la 3 m,
chiar ľi cu stâlpi mari.
Motoreductor electromecanic
ireversibil, disponibil ľi Ēn
versiunea 24 Vdc cu encoder
magnetic, cu braĢ articulat,
cu montare externč.

Sistem de deblocare
cu cheie din aluminiu turnat,
cu cheie cu protecĢie,
predispunere ľi pentru
deblocare din exterior

Versiune unică pentru canatul drept sau
stČng. Douč modele ireversibile cu
alimentare 230 Vac (HY7005) ľi 24 Vdc
(HY7024) cu encoder magnetic.
Rapiditate de instalare datoritč reducerii
numčrului de legčturi, nici o sudurč pe poartč.
Dublu limitator de cursč Ēncorporat atČt la
deschidere cČt ľi la Ēnchidere, deja cablat
(HY7005).
Durata de viaĢč: componentele mecanice
Ēn Ēntregime din metal.
Dimensiuni reduse: carcasč antiľoc
fčrč muchii ascuĢite.
Unităţi de comandă recomandate:
Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F;
pentru H 7024 Mindy A824

BraĢ articulat robust,
zincat ľi vopsit, antiforfecare,
Ēntčrit Ēn punctele supuse
unor solicitčri mecanice majore

Cod

Descriere

HY7024

Ireversibil 24 Vdc, cu encoder magnetic,
dotat cu braĢ articulat antiforfecare, zincat ľi vopsit

Buc./palet
16

2.035,50

HY7005

Ireversibil 230 Vac, dotat cu braĢ articulat antiforfecare,
zincat ľi vopsit, cu limitator de cursč la deschidere ľi Ēnchidere

16

1.798,50

HY7024

HY7005

Date electrice
Alimentare (Vac 50 Hz)*
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

24
5
120

230
1,2
250

Date de performanţă
Viteză (Rpm)
Cuplu (Nm)
Ciclu de lucru (%)

2
250
80

1,7
400
30

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
*Versiunea 60 Hz disponibilă la cerere.

58 Nice Gate&Door

43
-20 ÷ +50
350x165x242 h
13

B ≥ 710 mm
A ≥ 450
≥ 300

≥ 130

800
Greutate max. canat (kg)

Cod

Limite de utilizare

A ≤ 350
B ≤ 450

Caracteristici tehnice

Preţ L

Versiunea 24 Vdc cu encoder magnetic.
Ideal pentru utilizare intensč, compatibilă cu
centrala de comandă Moonclever MC824H:
• programare uľoarč cu o singurč tastč
• ambreiaj cu dispozitiv de siguranĢč
anti-strivire
• memorizarea limitelor de deschidere
ľi Ēnchidere, cu funcĢie de autoĒnvčĢare
• programare interval de pauzč, poartč
pietonalč; Ēncetinire la deschidere
ľi Ēnchidere
• funcţionare în caz de întrerupere a alimentării
cu curent electric prin baterii opţionale
(PS324) ce se introduc în interiorul centralei.
• echipată pentru conectarea bordurilor
sensibile de ultimă generaţie.

700
600
500

HY7005

400
300
200

HY7005 / HY7024
2
2,5
Lungime max. canat (m)

A Braţ standard
B Braţ cu accesoriu HYA12

3

N.B. Valorile indicate mai sus se referă la folosirea
motoarelor cu accesorii standard. Forma, înălţimea
porţii şi prezenţa vântului puternic pot reduce
chiar şi în mod considerabil valorile indicate în
grafic. Pentru zone expuse acţiunii vântului se
recomandă modelele 230Vac.

Pentru porţi batante
1

6

10
3

2

1. Hyppo 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Centrală de comandă
7. Selector cu cheie sau digital 8. Panou solar SYP*
9. Cutie baterie PSY24*
10. Display cu funcţii multiple O-View*.
*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

Accesorii

Buc./amb. 1
L 399,00

Accesoriu

PLA10
Încuietoare electrică
12 V verticală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

PLA11
Încuietoare electrică
12 V orizontală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

KIO
Selector cu cheie pentru
contacte de joasă
tensiune, cu mecanism
de deblocare cu cablu
metalic împletit.

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 239,50

KA1
Kit cablu metalic împletit
6 m pentru KIO.
Buc./amb. 1
L 69,00

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

Sisteme de comandč ľi accesorii

HYA12
BraĢ articulat
prelungit
(vezi schema).

Sisteme de ridicare a barierei

4
9

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

7

Pentru versiunea 24 Vdc

PS324
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.
Buc./amb. 1
L 438,50

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

8

Pentru porţi culisantei

5

Nice Gate&Door 59

X-Metro
Pentru porţi batante cu canaturi
de până la 2,3 m, cu montare în
pământ, foarte compact.
Motoreductor electromecanic
ireversibil 24Vdc, ideal pentru
o folosire intensă.
Rezistent şi discret: casetă de fundaţie
compactă, cu înălţime de numai 81 mm. Oţelul
cu finisaj prin cataforeză garantează rezistenţa
ridicată la coroziune, iar grosimea de 2,5 mm
soliditatea. Şi toate acestea în numai 52 mm
aflaţi deasupra solului.
Instalare practică şi rapidă datorită pârghiei
de ieşire a reductorului cu prindere directă pe
canat.
Deschidere până la 180° la produsele
de serie.
Fiabil şi solid: motoreductorul, din aluminiu
turnat sub presiune IP67, este suspendat
în interiorul casetei pentru evacuarea
eventualelor depuneri, asigurând rezistenţa la
apă.

Impermeabil,
grad de protecţie IP 67

Casetă de fundaţie autoportantă,
cu opritoare mecanice reglabile la deschidere
şi închidere: motoreductorul poate fi instalat
şi mai târziu.

Casetă din oţel
cu finisaj prin cataforeză

Sistem comod de deblocare din interior şi din
exterior, direct pe reductor, uşor de acţionat cu
cheia corespunzătoare.
Cod

Descriere

XME2024
XME2124
XMBOX

Ireversibil 24 Vdc
Ireversibil 24 Vdc, cu encoder magnetic
Casetă de fundaţie din oţel, cu finisaj prin cataforeză.
Prevăzut cu pârghie de prindere canat şi opritoare mecanice
la deschidere şi închidere

Buc./palet
18
18
18

Caracteristici tehnice
Cod

XME2024

XME2124

Date electrice
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

24
5
120

Date de performanţă
Viteză (Rpm)
Cuplu (Nm)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)

1,25
250
60

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

60 Nice Gate&Door

67
-20° ÷ +50°
235x206x96,5 h
6

Preţ L
1.575,00
1.630,50
645,00

XME2024, compatibil cu centrala de
comandă Moonclever MC424L, echipată
pentru sistemul Solemyo:
• programare uşoară, cu o singură tastă;
• memorarea limitelor de deschidere şi 		
închidere, prin funcţia de autoînvăţare;
• programarea intervalului de pauză;
• poartă pietonală;
• încetinire la deschidere şi închidere;
• detectare obstacole;
• echipată pentru conectarea bordurilor
sensibile de ultimă generaţie;
• funcţionare în caz de întrerupere a alimentării
cu curent electric prin baterii reîncărcabile
opţionale (PS124) ce se introduc în interiorul
centralei.
XME2124 cu encoder magnetic, compatibil
cu centrala de comandă Moonclever
MC824H, dotată cu BlueBUS şi echipată
pentru sistemele Solemyo şi Opera:
• programare simplă, cu o singură tastă;
• autoînvăţarea limitelor de deschidere şi
închidere;
• autodiagnosticarea problemelor;
• cu ieşire pentru lumina de control şi indicator
luminos întreţinere;
• reglarea vitezei cu 5 niveluri;
• intrări separate şi configurabile pentru
Pas-cu-pas, Deschide şi Închide;
• programarea intervalului de pauză;
• poartă pietonală;
• încetinire la deschidere şi închidere;
• detectarea obstacolelor cu dublă tehnologie;
• echipată pentru conectarea bordurilor
sensibile de ultimă generaţie;
• funcţionare în caz de întrerupere a alimentării
cu curent electric prin baterii reîncărcabile
opţionale (PS324) ce se introduc în interiorul
centralei.

9

Pentru porţi batante
6

1

10
3

2

1. X-Metro 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Centrală de comandă
7. Selector cu cheie sau digital 8. Panou solar SYP*
9. Cutie baterie PSY24*
10. Display cu funcţii multiple O-View*.
*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

PS324
Baterie 24 V cu
încărcător integrat
pentru MC824H.

Buc./amb. 1
L 323,50

Buc./amb. 1
L 438,50

PLA10
Încuietoare electrică
12 V verticală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

PLA11
Încuietoare electrică
12 V orizontală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 461,00

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

Limite de utilizare

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

Cuprins alfabetic

Sisteme de comandč ľi accesorii

PS124
Baterie 24 V cu
încărcător integrat
pentru MC424L.

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Accesorii

Sisteme de ridicare a barierei

7
4

Greutate max. canat (kg)

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

8

Pentru porţi culisantei

5

400
300
200

1.5

2

2.3

Lungime max. canat (m)

Forma, înălţimea porţii şi prezenţa vântului puternic pot
reduce în mod considerabil valorile indicate în grafic.

Nice Gate&Door 61

X-MetroKit 2024
Pentru porţi batante cu canaturi
de până la 2,3 m, cu montare
în pământ, foarte compact.
Motoreductor electromecanic
ireversibil 24 Vdc.

XME2024

Rezistent şi discret: casetă de fundaţie
compactă, cu înălţime de numai 81 mm.
Oţelul cu finisaj prin cataforeză garantează
rezistenţa ridicată la coroziune, iar grosimea
de 2,5 mm soliditatea. Şi toate acestea în
numai 52 mm aflaţi deasupra solului.
Instalare practică şi rapidă
datorită pârghiei de ieşire a reductorului
cu prindere directă pe canat.
Limitatoare de cursă mecanice, reglabile la
deschidere şi închidere.
Deschidere până la 180° la produsele de
serie.
ON2

MC424L

MOSE

Fiabil şi solid: motoreductorul, din aluminiu
turnat sub presiune IP67, este suspendat
în interiorul casetei pentru evacuarea
eventualelor depuneri, asigurând rezistenţa
la apă.

MOF

ML24T

Sistem comod de deblocare din interior şi din
exterior, direct pe reductor, uşor de acţionat cu
cheia corespunzătoare.

TS

Kitul conţine:
XME2024 2 motoreductoare. XMBOX 2 casete de fundaţie. ON2 1 transmiţător 433,92 MHz cu 2 canale.
MC424L 1 centrală de comandă cu receptor cu cuplare OXI. MOF 1 pereche de fotocelule de exterior.
MOSE 1 selector cu cheie de exterior. ML24T 1 dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă,
cu antenă integrată. TS 1 plăcuţă indicatoare.

Cod

Descriere

Buc./palet

XMETRO2024KCE Kit pentru automatizarea porţilor batante cu canaturi
de până la 2,3 m, 24 Vdc, cu montare în pământ

12

Preţ L
5.534,50

Noua centrală de comandă
Moonclever MC424L:
• programare uşoară, cu o singură tastă;
• ambreiaj cu dispozitiv de siguranţă
anti-strivire;
• memorarea limitelor de deschidere şi 		
închidere, prin funcţia de autoînvăţare;
• programarea intervalului de pauză;
• poartă pietonală;
• încetinire la deschidere şi închidere;
• detectare obstacole;
• echipată pentru conectarea bordurilor
sensibile de ultimă generaţie;
• funcţionare în caz de întrerupere 		
a alimentării cu curent electric prin 		
baterii opţionale (PS124) ce se introduc
în interiorul centralei.

N.B. Conţinutul ambalajului poate să varieze: consultaţi întotdeauna vânzătorul.

Caracteristici tehnice
XME2024

Date electrice
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

24
5
120

Date de performanţă
Viteză (Rpm)
Cuplu (Nm)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)

1,25
250
60

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

62 Nice Gate&Door

Greutate max. canat (kg)

Cod

Limite de utilizare

400
300
200

1.5

2

2.3

Lungime max. canat (m)

67
-20° ÷ +50°
235x206x96,5 h
6

Forma, înălţimea porţii şi prezenţa vântului puternic pot
reduce în mod considerabil valorile indicate în grafic.

Pentru porţi batante
4

9

6

1

2

3

1. X-Metro 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Centrală de comandă
7. Selector cu cheie sau digital 8. Panou solar SYP*
9. Cutie baterie PSY24*.
*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera.

PS124
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.

PLA11
Încuietoare electrică
12 V orizontală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 461,00

Sisteme de comandč ľi accesorii

Buc./amb. 1
L 323,50

PLA10
Încuietoare electrică
12 V verticală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Accesorii

Sisteme de ridicare a barierei

7

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

8

Pentru porţi culisantei

5

Sistemul Solemyo

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161
Nice Gate&Door 63

X-MetroKit 2124
Pentru porţi batante cu canaturi
de până la 2,3 m, cu montare
în pământ, foarte compact.
Motoreductor electromecanic
ireversibil 24 Vdc cu encoder
magnetic.

XME2124

Rezistent şi discret: casetă de fundaţie
compactă, cu înălţime de numai 81 mm.
Oţelul cu finisaj prin cataforeză garantează
rezistenţa ridicată la coroziune, iar grosimea
de 2,5 mm soliditatea. Şi toate acestea în
numai 52 mm aflaţi deasupra solului.
Instalare practică şi rapidă datorită pârghiei
de ieşire a reductorului cu prindere directă pe
canat.
Limitatoare de cursă mecanice, reglabile la
deschidere şi închidere.
ON2

MC824H

Deschidere până la 180° la produsele de
serie.

MOFB

Fiabil şi solid: motoreductorul, din aluminiu
turnat sub presiune IP67, este suspendat
în interiorul casetei pentru evacuarea
eventualelor depuneri, asigurând rezistenţa
la apă.
MOSE

MLBT

Sistem comod de deblocare din interior şi din
exterior, direct pe reductor, uşor de acţionat
cu cheia corespunzătoare.

TS

Kitul conţine:
XME2124 2 motoreductoare. XMBOX 2 casete de fundaţie. ON2 1 transmiţător 433,92 MHz cu 2 canale.
MC824H 1 centrală de comandă cu receptor cu cuplare OXI. MOFB 1 pereche de fotocelule de exterior
echipate pentru conectare prin Nice BlueBUS. MOSE 1 selector cu cheie de exterior.
MLBT 1 dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă, cu antenă integrată. TS 1 plăcuţă indicatoare.

Cod

Descriere

Buc./palet

XMETRO2124KCE Kit pentru automatizarea porţilor batante cu canaturi
de până la 2,3 m, 24 Vdc, cu montare în pământ

12

Preţ L

Centrală de comandă Moonclever MC824H,
cu tehnologie BlueBUS:
• programare simplă, cu o singură tastă;
• autoînvăţarea limitelor de deschidere şi
închidere;
• autodiagnosticarea problemelor;
• programarea intervalului de pauză;
• poartă pietonală;
• încetinire la deschidere şi închidere;
• detectarea obstacolelor cu dublă tehnologie;
• funcţionare în caz de întrerupere
a alimentării cu curent electric prin baterii
reîncărcabile opţionale (PS324);
• echipată pentru conectarea bordurilor
sensibile de ultimă generaţie.

5.997,00

N.B. Conţinutul ambalajului poate să varieze: consultaţi întotdeauna vânzătorul.

Caracteristici tehnice
XME2124

Date electrice
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

24
5
120

Date de performanţă
Viteză (Rpm)
Cuplu (Nm)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)

1,25
250
60

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

64 Nice Gate&Door

Greutate max. canat (kg)

Cod

Limite de utilizare

400
300
200

1.5

2

2.3

Lungime max. canat (m)

67
-20° ÷ +50°
235x206x96,5 h
6

Forma, înălţimea porţii şi prezenţa vântului puternic pot
reduce în mod considerabil valorile indicate în grafic.

Pentru porţi batante
4

9

6

1

10

2

3

1. X-Metro 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Centrală de comandă
7. Selector cu cheie sau digital 8. Panou solar SYP*
9. Cutie baterie PSY24*
10. Display cu funcţii multiple O-View*.
*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

PS324
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.

PLA11
Încuietoare electrică
12 V orizontală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

Buc./amb. 1
L 461,00

Buc./amb. 1
L 461,00

Sisteme de comandč ľi accesorii

Buc./amb. 1
L 438,50

PLA10
Încuietoare electrică
12 V verticală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Accesorii

Sisteme de ridicare a barierei

7

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

8

Pentru porţi culisantei

5

Nice Gate&Door 65

Metroplex
Pentru porţi batante
cu canaturi de până la 3,5 m,
montaj îngropat în pământ.
Motoreductor electromecanic
ireversibil, disponibil şi în versiunea
24 Vdc cu encoder magnetic.

Mai fiabil şi mai rezistent

Gamă mai performantă: 4 versiuni de
motoreductoare electromecanice ireversibile
Metroplex, şi în versiunea 24 Vdc cu encoder
magnetic.
Metro Box, 2 noi casete de fundaţie
ambutisate, cu opritor mecanic la deschidere:
• din oţel INOX (MECX), ideale pentru 		
utilizarea în condiţii extreme
• şi cu un nou finisaj prin cataforeză (MECF),
extrem de rezistente la coroziune.
Fiabil şi rezistent: motoare alcătuite din piese
interne solide din metal sau aliaj de bronz.
Noua turnare sub presiune din aluminiu
impermeabil IP67.
Libertate maximă de alegere: deblocare din
interior şi din exterior, două modele cu cheie
sau cu pârghie, ce pot fi asociate după dorinţă,
uşor de acţionat cu o singură mână.

Noile modele de casete
de fundaţie Metro Box
Impermeabil,
grad de protecţie IP67

Utilizare simplă: sistem de oprire mecanică
la închidere. Deschidere standard la 110°,
opţional la 360°.
Compatibil în totalitate cu seria Metro
anterioară.

Cod

Descriere

ME3024

Ireversibil 24 Vdc, cu encoder magnetic, prevăzut cu pârghie
de conectare şi opritor mecanic la închidere

Buc./palet
18

1.617,00

Preţ L

ME3000

Ireversibil 230 Vac, rapid, lubrifiat cu vaselină,
prevăzut cu pârghie de conectare şi opritor mecanic la închidere

18

1.326,50

ME3000L

Ireversibil 230 Vac, lent, lubrifiat cu vaselină, prevăzut cu pârghie
de conectare şi opritor mecanic la închidere

18

1.377,50

ME3010

Ireversibil 230 Vac, lubrifiat în baie de ulei, prevăzut cu pârghie
de conectare şi opritor mecanic la închidere

18

1.524,00

Cod

Descriere

MECX

Casetă de fundaţie ambutisată, din oţel INOX,
cu opritor mecanic la deschidere

Buc./palet
20

1.245,00

Preţ L

MECF

Casetă de fundaţie ambutisată, finisaj prin cataforeză,
cu opritor mecanic la deschidere

20

709,00

Notă: deblocare cu cheie ce poate fi asociată după dorinţă, la alegere între modelele MEA2 şi MEA3

Caracteristici tehnice

Limite de utilizare
ME3024

Date electrice
Alimentare (Vac 50 Hz)*
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

24
5
120

Date de performanţă
Viteză (Rpm)
Cuplu (Nm)
Ciclu de lucru (%)

1,4
250
80

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
*Versiunea 60 Hz disponibilă la cerere.

66 Nice Gate&Door

Versiunea 24 Vdc cu encoder magnetic.
Ideal pentru o folosire intensă, compatibil cu
centrala de comandă Moonclever MC824H:
• programare simplă, cu o singură tastă;
• autoînvăţarea limitelor de deschidere şi
închidere;
• autodiagnosticarea problemelor;
• programarea intervalului de pauză;
• poartă pietonală;
• încetinire la deschidere şi închidere;
• detectarea obstacolelor cu dublă tehnologie;
• funcţionare în caz de întrerupere a alimentării
cu curent electric prin baterii reîncărcabile
opţionale (PS324);
• echipată pentru conectarea bordurilor
sensibile de ultimă generaţie.

ME3000

ME3000L

1,2
250

230
1,3
300

1,14
300

0,8
250

ME3010
600

30
67
-20 ÷ +50
390x322x194,5 h
11

1,4
290
1,14
300
40

Greutate max. canat (kg)

Cod

Centrale de comandă recomandate:
Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F ;
pentru ME3024 Moonclever MC824H.

500
400
300

2,5

3

3,5

Lungime max. canat (m)

11,5

Forma, înălţimea porţii şi prezenţa vântului puternic pot
reduce în mod considerabil valorile indicate în grafic.
Pentru zone expuse acţiunii vântului se recomandă
modelele 230 Vac.

9

Pentru porţi batante
6

1
10
3
2

1. Metroplex 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip
coloană 4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare
cu lumină intermitentă 6. Centrală de comandă
7. Selector cu cheie sau digital 8. Panou solar SYP*
9. Cutie baterie PSY24*
10. Display cu funcţii multiple O-View*.
*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

Accesorii

Buc./amb. 1
L 268,00

MEA3
Sistem de deblocare
cu cheie tip pârghie de
utilizat în cazul instalării
pe suprafeţe precum
nisip sau pământ.
Buc./amb. 1
L 268,00

MEA5
Cheie de deblocare tip
pârghie MEA3.
Buc./amb. 4
L 142,00*

Accesoriu

MEA6
Element de fixare
limitator de cursă,
în cazul instalărilor
unde caseta nu poate fi
îngropată în ciment.

MEA1
Accesoriu pentru
deschideri de până la
360° pentru canaturi
cu lungime maximă
de 2,5 m.

PLA10
Încuietoare electrică
12 V verticală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

Buc./amb. 1
L 178,50

Buc./amb. 1
L 485,00

Buc./amb. 1
L 461,00

Sisteme de comandč ľi accesorii

MEA2
Sistem de deblocare
cu cheie.

Pentru versiunea 24 Vdc

PLA11
Încuietoare electrică
12 V orizontală
(obligatorie pentru
canaturi mai mari
de 3 m).

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

Buc./amb. 1
L 461,00

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

Sisteme de ridicare a barierei

4

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

7

PS324
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.
Buc./amb. 1
L 438,50

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

8

Pentru porţi culisantei

5

Metro Box: noile modele de
casete de fundaţie ambutisate,
extrem de rezistente la
coroziune

Nice Gate&Door 67

Nice
Gate&Door

68 Nice Gate&Door

6|21

Introducere

22|67

Sisteme pentru porĢi batante

Sisteme
pentru porĢi
culisante

72|73
74|75
76|77
78|79
80|81
82|83
84|85
86
87

88|101

Sisteme de ridicare a barierei

102|123

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

124|153

Sisteme de comandč

154|179

Accesorii

180|191

Unitate de comandč

200|205

Cuprins alfabetic

Robus 400/600/1000
RobusKit 350
RobusKit 400
RobusKit 600
RoadKit
Run 1500
Run 1800/2500
Tub
Cremaliere

Nice Gate&Door 69

Ghid pentru alegerea produsului

Urmaţi săgeata, alegeţi produsul potrivit

Pentru uz rezidenţial,
disponibil şi în kit

Ireversibil, 24 Vdc,
cu centrală de comandă
încorporată, cu
tehnologie BlueBUS.
Robus
RobusKit
pag. 72/79

Kit

pentru porţi de până la 350 kg
pentru porţi de
până la 400 kg

RB400
Kit

echipat pentru
Solemyo
şi Opera

pentru porţi de
până la 600 kg

pentru porţi de
până la 1000 kg

Ireversibil, 24 Vdc,
cu centrală
de comandă încorporată.
RoadKit
pag. 80/81

RBKCE

limitator de cursă
electromecanic
limitator de cursă
electromecanic

RB400KCE
RB600

Kit

RB600KCE

limitator de cursă inductiv

RB600P

limitator de cursă
electromecanic

RB1000
RB1000P

limitator de cursă inductiv

pentru porţi de până la 300 kg,
cu canaturi având lungimea
de până la 6 m

RDKCE

Pentru uz rezidenţial şi industrial

Ireversibil,
cu centrală
de comandă încorporată,
cu tehnologie BlueBUS.
Run
pag. 82/85

24 Vdc, echipat
pentru Solemyo
şi Opera

pentru porţi de
până la 1500 kg
pentru porţi de
până la 1800 kg

230 Vac, echipat
pentru Opera

limitator de cursă
electromecanic

RUN1500

limitator de cursă inductiv

RUN1500P

limitator de cursă
electromecanic

RUN1800

limitator de cursă inductiv

RUN1800P

limitator de cursă electromecanic
pentru porţi de
până la 2500 kg

RUN2500
cu invertor

limitator de cursă inductiv

RUN2500I
RUN2500P

Pentru uz industrial

Ireversibil, 400 Vac,
cu centrală de comandă
încorporată.
Tub
pag. 86

70 Nice Gate&Door

pentru porţi de până la 3500 kg

TUB3500

Cuprins alfabetic

Run
Sisteme de comandč ľi accesorii

RoadKit
Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Sisteme de ridicare a barierei

Pentru porţi culisantei

Robus
RobusKit

Tub

Nice Gate&Door 71

Pentru porţi batante

Robus 400/600/1000
Pentru porţi culisante de până la
400 kg (RB400), 600 kg (RB600)
şi 1000 kg (RB1000).
Versiuni cu limitator de cursă
electromecanic (RB400/RB600/RB1000)
şi cu limitator de cursă inductiv
(RB600P/RB1000P).

Compartiment pentru centrala
de comandă, protejată cu
carcasă detaşabilă şi pentru
bateriile tampon

Simplu: datorită sistemului BlueBUS care
permite conexiuni cu numai două fire între
centrala de comandă şi până la 7 perechi de
fotocelule din seria Moonbus, dispozitive de
comandă, de siguranţă şi de semnalizare.
Practic: centrală de comandă şi baterii
tampon PS124 (opţionale) dispuse în interiorul
sistemului Robus, care pot fi conectate
printr-un conector practic cu cuplare ghidată.

Dispozitiv de deblocare
cu mâner din aluminiu
cu deschidere facilitată

Performant: RB400, RB600 şi RB1000 sunt
dotate cu un senzor de temperatură care
adaptează puterea motorului la condiţiile
climatice, adecvând în acelaşi timp protecţia
termică. O selecţie master/slave sincronizează
în mod automat chiar şi 2 motoare, permiţând
automatizarea porţilor culisante cu două
canaturi contrapuse.
Inteligent: datorită sistemului de detectare
a obstacolelor şi programării automate a
duratelor de lucru.
Autodiagnosticare cu semnalizare prin
intermediul dispozitivului cu lumină
intermitentă. 8 niveluri de programare.
Cod

Descriere

RB400

Ireversibil, 24 Vdc, cu centrală încorporată şi limitator de cursă
electromecanic, pentru porţi de până la 400 kg

Buc./palet
15

2.193,00

Preţ L

RB600

Ireversibil, 24 Vdc, cu centrală încorporată şi limitator de cursă
electromecanic, pentru porţi de până la 600 kg

15

1.938,00

RB600P

Ireversibil, 24 Vdc, cu centrală încorporată şi limitator de cursă
inductiv, pentru porţi de până la 600 kg

15

2.144,00

RB1000

Ireversibil, 24 Vdc, cu centrală încorporată şi limitator de cursă
electromecanic, pentru porţi de până la 1000 kg

15

2.509,50

RB1000P

Ireversibil, 24 Vdc, cu centrală încorporată şi limitator de cursă
inductiv, pentru porţi de până la 1000 kg

15

2.759,50

Caracteristici tehnice
Cod

RB400

RB600/600P

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

1,1
250

2,5
515

2,3
450

Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)

0,34
400
35

0,31
600
40

0,28
900
50

8

44
-20 ÷ +50
330x210x303 h
11

13

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

72 Nice Gate&Door

RB1000/1000P
230

Sigur: accelerare şi încetinire reglabile,
la începutul şi la sfârşitul fiecărei manevre.
Solid: dispozitiv de deblocare cu mâner
din aluminiu cu deschidere facilitată.
Silenţios: Motoreductor cu rulmenţi.

Pentru porţi batante
Pentru porţi culisantei

1
8
3

2

1. Robus 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Selector cu cheie
7. Panou solar SYP* 8. Cutie baterie PSY24*
9. Display cu funcţii multiple O-View*.

9

*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

Accesorii

PS124
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.

RBA1
Limitator de cursă
inductiv.

Buc./amb. 1
L 323,50

Buc./amb. 1
L 250,50

Buc./amb. 1
(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

ROA6
(pentru RB400)
Cremalieră M4
25x20x1000 mm
din nailon cu inserţie
metalică. Pentru porţi
cu greutate maximă
de 500 kg.

ROA7
Cremalieră M4
22x22x1000 mm
zincată.
Buc./amb. 10
L 797,50*

ROA8
Cremalieră M4
30x8x1000 mm
zincată, cu şuruburi
şi distanţiere.
Buc./amb. 10
L 855,00*

Buc./amb. 10
L 718,00*

Sisteme de comandč ľi accesorii

RBA3
Centrală de schimb,
pentru RB400,
RB600/600P,
RB1000/1000P
şi RUN1500/1500P.

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

Sisteme de ridicare a barierei

4

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

7

6

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

5

Nice Gate&Door 73

RobusKit 350
Pentru porţi culisante
de până la 350 kg.

RB350

Simplu: datorită sistemului BlueBUS care
permite conexiuni cu numai două fire între
centrala de comandă şi până la 7 perechi de
fotocelule din seria Moonbus, dispozitive de
comandă, de siguranţă şi de semnalizare.
Practic: centrală de comandă şi baterii tampon
PS124 (opţionale) care pot fi conectate prin
intermediul unui conector comod cu cuplare
ghidată, dispuse în interiorul Robus.
Performant: posibilitate de reglare a vitezei,
a forĢei ľi a timpului de repaus.
Inteligent: datoritč funcĢiei de relevare
a obstacolelor ľi programčrii automate
a timpilor de lucru.
Autodiagnostic cu semnalizare luminoasč
intermitentč.
FLO2R-S

MOFB

Solid: bazč de prindere ľi sistem
de deblocare din aluminiu de tip
presofuziune, vopsite epoxidic.

MOSE

SilenĢios: motoreductor cu rulmenĢii.

MLBT

TS

Kitul conţine:
RB350 1 motoreductor electromecanic ireversibil, cu centrală şi receptor cu cuplare SMXI încorporate
pentru conectare prin Nice BlueBUS. FLO2R-S 1 transmiţător 433,92 MHz cu 2 canale.
MOFB 1 pereche de fotocelule de exterior echipate pentru conectare prin Nice BlueBUS.
MOSE 1 selector cu cheie de exterior. MLBT 1 dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă,
cu antenă integrată. TS 1 plăcuţă indicatoare.

Cod

Descriere

RBKCE

Kit pentru automatizarea porţilor culisante de până la 350 kg.
24 Vdc, centrală integrată

Buc./palet

N.B. Conţinutul ambalajului poate să varieze: consultaţi întotdeauna vânzătorul.

Caracteristici tehnice
Cod

RB350

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

230
1,1
250

Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)

0,34
333
30

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

74 Nice Gate&Door

44
-20 ÷ +50
330x195x277 h
8

14

Preţ L
2.327,50

Pentru porţi batante
Pentru porţi culisantei

1
3

2

1. Robus 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Selector cu cheie.

Accesorii

PS124
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.

CM-B
Zăvor cu două chei
metalice de deblocare.

(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

Buc./amb. 1
L 323,50*

(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

LO5
Cremalierč
26x26x500 mm
din material plastic,
pentru porĢi cu
greutate max 400 kg.
Buc./amb. 10
L 275,00*

ROA6
(pentru RB400)
Cremalieră M4
25x20x1000 mm
din nailon cu inserţie
metalică. Pentru porţi
cu greutate maximă
de 500 kg.

ROA7
Cremalieră M4
22x22x1000 mm
zincată.
Buc./amb. 10
L 797,50*

Buc./amb. 10
L 718,00*

Sisteme de comandč ľi accesorii

RBA2
Centrală de schimb,
pentru RBKCE.

Sisteme de ridicare a barierei

4

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

6

ROA8
Cremalieră M4
30x8x1000 mm
zincată, cu şuruburi
şi distanţiere.

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

5

Buc./amb. 10
L 855,00*

Nice Gate&Door 75

RobusKit 400
Pentru porţi culisante
de până la 400 kg.

RB400

Simplu: datorită sistemului BlueBUS care
permite conexiuni cu numai două fire între
centrala de comandă şi până la 7 perechi de
fotocelule din seria Moonbus, dispozitive de
comandă, de siguranţă şi de semnalizare.
Practic: centrală de comandă şi baterii tampon
PS124 (opţionale) care pot fi conectate prin
intermediul unui conector comod cu cuplare
ghidată, dispuse în interiorul Robus.
Performant: RB400 este dotat cu un senzor
de temperatură care adaptează puterea
motorului la condiţiile climatice, adecvând în
acelaşi timp protecţia termică.
O selecţie master/slave sincronizează în
mod automat chiar şi 2 motoare, permiţând
automatizarea porţilor culisante cu două
canaturi contrapuse.
ON2

MOFB

MLBT

TS

Inteligent: datorită sistemului de detectare
a obstacolelor şi programării automate
a duratelor de lucru.
Autodiagnosticare cu semnalizare prin
intermediul dispozitivului cu lumină
intermitentă.
8 niveluri de programare.

MOSE

Sigur: accelerare şi încetinire reglabile,
la începutul şi la sfârşitul fiecărei manevre.
Solid: bază de prindere şi sistem de deblocare
din aluminiu turnat sub presiune, vopsite
epoxidic.
Silenţios: motoreductor cu rulmenţi.

Kitul conţine:
RB400 1 motoreductor electromecanic ireversibil, cu centrală şi receptor cu cuplare OXI încorporate
pentru conectare prin Nice BlueBUS. ON2 1 transmiţător 433,92 MHz cu 2 canale.
MOFB 1 pereche de fotocelule de exterior echipate pentru conectare prin Nice BlueBUS.
MOSE 1 selector cu cheie de exterior. MLBT 1 dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă,
cu antenă integrată. TS 1 plăcuţă indicatoare.

Cod

Descriere

RB400KCE

Kit pentru automatizarea porţilor culisante de până la 400 kg.
24 Vdc, centrală integrată

Buc./palet

N.B. Conţinutul ambalajului poate să varieze: consultaţi întotdeauna vânzătorul.

Caracteristici tehnice
Cod

RB400

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

230
1,1
250

Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)

0,34
400
35

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

76 Nice Gate&Door

44
-20 ÷ +50
330x195x277 h
8

14

Preţ L
3.087,50

Pentru porţi batante
Pentru porţi culisantei

1

8

3

2

1. Robus 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Selector cu cheie
7. Panou solar SYP* 8. Cutie baterie PSY24*
9. Display cu funcţii multiple O-View*.

9

*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

Accesorii

PS124
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.

RBA1
Limitator de cursă
inductiv.

Buc./amb. 1
L 323,50

Buc./amb. 1
L 250,50

Buc./amb. 1
(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

ROA6
(pentru RB400)
Cremalieră M4
25x20x1000 mm
din nailon cu inserţie
metalică. Pentru porţi
cu greutate maximă
de 500 kg.

ROA7
Cremalieră M4
22x22x1000 mm
zincată.
Buc./amb. 10
L 797,50*

ROA8
Cremalieră M4
30x8x1000 mm
zincată, cu şuruburi
şi distanţiere.
Buc./amb. 10
L 855,00*

Buc./amb. 10
L 718,00*

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

Sisteme de comandč ľi accesorii

RBA3
Centrală de schimb,
pentru RB400,
RB600/600P,
RB1000/1000P
şi RUN1500/1500P.

Sisteme de ridicare a barierei

4

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

7

6

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

5

Nice Gate&Door 77

RobusKit 600
Pentru porţi culisante
de până la 600 kg.

RB600

Simplu: datorită sistemului BlueBUS care
permite conexiuni cu numai două fire între
centrala de comandă şi până la 7 perechi de
fotocelule din seria Moonbus, dispozitive de
comandă, de siguranţă şi de semnalizare.
Practic: centrală de comandă şi baterii tampon
PS124 (opţionale) care pot fi conectate prin
intermediul unui conector comod cu cuplare
ghidată, dispuse în interiorul Robus.
Performant: RB600 este dotat cu un senzor
de temperatură care adaptează puterea
motorului la condiţiile climatice, adecvând în
acelaşi timp protecţia termică.
O selecţie master/slave sincronizează în
mod automat chiar şi 2 motoare, permiţând
automatizarea porţilor culisante cu două
canaturi contrapuse.
ON2

MOFB

MLBT

TS

Inteligent: datorită sistemului de detectare
a obstacolelor şi programării automate
a duratelor de lucru.
Autodiagnosticare cu semnalizare prin
intermediul dispozitivului cu lumină
intermitentă.
8 niveluri de programare.

MOSE

Sigur: accelerare şi încetinire reglabile,
la începutul şi la sfârşitul fiecărei manevre.
Solid: bază de prindere şi sistem de deblocare
din aluminiu turnat sub presiune, vopsite
epoxidic.
Silenţios: motoreductor cu rulmenţi.

Kitul conţine:
RB600 1 motoreductor electromecanic ireversibil, cu centrală şi receptor cu cuplare OXI încorporate
pentru conectare prin Nice BlueBUS. ON2 1 transmiţător 433,92 MHz cu 2 canale.
MOFB 1 pereche de fotocelule de exterior echipate pentru conectare prin Nice BlueBUS.
MOSE 1 selector cu cheie de exterior. MLBT 1 dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă,
cu antenă integrată. TS 1 plăcuţă indicatoare.

Cod

Descriere

RB600KCE

Kit pentru automatizarea porţilor culisante de până la 600 kg.
24 Vdc, centrală integrată

Buc./palet

N.B. Conţinutul ambalajului poate să varieze: consultaţi întotdeauna vânzătorul.

Caracteristici tehnice
Cod

RB600

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

230
2,5
515

Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)

0,31
600
40

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

78 Nice Gate&Door

44
-20 ÷ +50
330x210x303h
11

14

Preţ L
3.025,50

Pentru porţi batante
Pentru porţi culisantei

4
1
8
3

2

1. Robus 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Selector cu cheie
7. Panou solar SYP* 8. Cutie baterie PSY24*
9. Display cu funcţii multiple O-View*.

9

*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

RBA3
Centrală de schimb,
pentru RB400,
RB600/600P,
RB1000/1000P
şi RUN1500/1500P.

PS124
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.

RBA1
Limitator de cursă
inductiv.

Buc./amb. 1
L 323,50

Buc./amb. 1
L 250,50

Buc./amb. 10
L 797,50*

ROA8
Cremalieră M4
30x8x1000 mm
zincată, cu şuruburi
şi distanţiere.
Buc./amb. 10
L 855,00*

Sisteme de comandč ľi accesorii

Buc./amb. 1
(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

ROA7
Cremalieră M4
22x22x1000 mm
zincată.

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Accesorii

Sisteme de ridicare a barierei

7

6

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

5

Nice Gate&Door 79

RoadKit
Pentru porĢi culisante
de pČnč la 300 kg ľi lungime
a canatului de pČnč la 6 m.

RD300

Practic: unitate de comandč Ēncorporatč,
detaľabilč prin intermediul unui comod
conector cu cuplare ghidatč, receptor
radio integrat compatibil ľi cu seria Flo
ľi Smilo: pot fi memorate până la
150 de coduri!
Performant: posibilitate de reglare a
vitezei, a forĢei ľi a timpului de repaus.
Inteligent: datoritč funcĢiei de detectare
a obstacolelor ľi programčrii automate
a timpilor de lucru.
Autodiagnostic cu semnalizare luminoasč
intermitentč.
Sigur: accelerare ľi Ēncetinire reglabile,
la Ēnceputul ľi la sfČrľitul fiecčrei manevre.
FLO2R-S

MOF

MLBT

TS

MOSE

Kitul conţine:
RD300 1 motoreductor electromecanic ireversibil, 24 Vdc, cu centrală şi receptor cu cuplare încorporate
FLO2R-S 1 transmiţător 433,92 MHz cu 2 canale. MOF 1 pereche de fotocelule de exterior.
MOSE 1 pereche de fotocelule de exterior. MLBT 1 dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă,
cu antenă integrată. TS 1 plăcuţă indicatoare.

Cod

Descriere

RDKCE

Kit pentru automatizarea porĢilor culisante de pČnč la 300 kg
ľi cu o lungime a canatului de pČnč la 6 m,
24 Vdc, cu unitate de comandč ľi receptor Ēncorporate

Preţ L

N.B. Conţinutul ambalajului poate să varieze: consultaţi întotdeauna vânzătorul.

Caracteristici tehnice
Cod

RD300

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

230
1,1
210

Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)

0,25
300
20

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

80 Nice Gate&Door

44
-20 ÷ +50
330x195x277 h
8

2.099,50

Pentru porţi batante
Pentru porţi culisantei

1
3

2

1. Road 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Selector cu cheie.

Accesorii

CM-B
Zăvor cu două chei
metalice de deblocare.

(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

LO5
Cremalierč
26x26x500 mm
din material plastic,
pentru porĢi cu
greutate max 400 kg.
Buc./amb. 10
L 275,00*

ROA6
(pentru RB400)
Cremalieră M4
25x20x1000 mm
din nailon cu inserţie
metalică. Pentru porţi
cu greutate maximă
de 500 kg.

ROA7
Cremalieră M4
22x22x1000 mm
zincată.
Buc./amb. 10
L 797,50*

ROA8
Cremalieră M4
30x8x1000 mm
zincată, cu şuruburi
şi distanţiere.
Buc./amb. 10
L 855,00*

Buc./amb. 10
L 718,00*

Sisteme de comandč ľi accesorii

RBA4
Centrală de schimb,
pentru RDKCE.

Sisteme de ridicare a barierei

4

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

6

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

5

Nice Gate&Door 81

Run 1500
Pentru porţi culisante
de până la 1500 kg.
O versiune cu limitator de cursč
electromecanic (RUN1500) ľi cu limitator
de cursč inductiv (RUN1500P).

SpaĢiu pentru unitate
de comandč, protejatč
de carcasč detaľabilč

Simplu: datorită sistemului BlueBUS care
permite conexiuni cu numai două fire între
centrala de comandă şi până la 7 perechi de
fotocelule din seria Moonbus, dispozitive de
comandă, de siguranţă şi de semnalizare.
Practic: centrală de comandă şi baterii tampon
PS124 (opţionale) care pot fi conectate prin
intermediul unui conector comod cu cuplare
ghidată, dispuse în interiorul Robus.
Performant: senzor de temperatură care
adaptează puterea motorului la condiţiile
climatice, adecvând în acelaşi timp protecţia
termică. O selecţie master/slave sincronizează
în mod automat chiar şi 2 motoare, permiţând
automatizarea porţilor culisante cu două
canaturi contrapuse.
Inteligent: datorită sistemului de detectare
a obstacolelor şi programării automate
a duratelor de lucru.
Autodiagnosticare cu semnalizare prin
intermediul dispozitivului cu lumină
intermitentă.
8 niveluri de programare.

Bazč de prindere ľi sistem
de deblocare din aluminiu
turnate sub presiune,
vopsite epoxidic

Sigur: accelerare şi încetinire reglabile,
la începutul şi la sfârşitul fiecărei manevre.
Cod

Descriere

RUN1500

Ireversibil, 24 Vdc, unitate de comandč Ēncorporatč,
limitator de cursč electromecanic, pentru porĢi de pČnč la 1500 kg

Buc./palet
12

3.997,50

RUN1500P

Ireversibil, 24 Vdc, unitate de comandč Ēncorporatč,
limitator de cursč inductiv, pentru porĢi de pČnč la 1500 kg

12

4.299,00

Caracteristici tehnice
Cod

RUN1500/1500P

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

230
2
400

Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)

0,25
1000
60

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

82 Nice Gate&Door

44
-20 ÷ +50
400x255x390 h
19

Preţ L

Solid: bază de prindere şi sistem de deblocare
din aluminiu turnat sub presiune,
vopsite epoxidic.
Silenţios: motoreductor cu rulmenţi.

Pentru porţi batante
Pentru porţi culisantei

4
8

1
3

2

1. Run 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Selector cu cheie
7. Panou solar SYP* 8. Cutie baterie PSY24*
9. Display cu funcţii multiple O-View*.

9

*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

PS124
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.

RBA1
Limitator de cursă
inductiv.

Buc./amb. 1
L 323,50

Buc./amb. 1
L 250,50

RUA12
Coroanč cu 12 dinĢi,
modul 6, de cuplat cu
bara dinĢatč (cremaliera).
ROA81.

TS
Plăcuţă indicatoare.

Buc./amb. 1
(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

ROA81
Cremalierč M6
30x30x1000mm zincatč,
configuratč pentru
utilizare cu ľuruburi ľi
distanĢieri de utilizat
cu coroana RUA12.
Buc./amb. 1
L 182,00

Sistemul Solemyo

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

ROA7
Cremalieră M4
22x22x1000 mm
zincată.
Buc./amb. 10
L 797,50*

ROA8
Cremalieră M4
30x8x1000 mm
zincată, cu şuruburi
şi distanţiere.
Buc./amb. 10
L 855,00*

Sisteme de comandč ľi accesorii

RBA3
Centrală de schimb,
pentru RB400,
RB600/600P,
RB1000/1000P
şi RUN1500/1500P.

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Accesorii

Sisteme de ridicare a barierei

7

6

Buc./amb. 1
L 11,50

Automatizarea Run livratč cu
o coroanč modul 4 pentru
utilizarea de cremaliere
standard ROA7 ľi ROA8.

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

5

Buc./amb. 1
L 177,50

Sistemul Opera

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127
Nice Gate&Door 83

Run 1800/2500

SpaĢiu pentru unitate
de comandč, protejatč
de carcasč detaľabilč

Pentru automatizarea porĢilor
culisante de pČnč la 1800 kg
(RUN1800)
ľi 2500 kg (RUN2500).
Motor autoventilat cu limitator
de cursč inductiv (RUN1800P/
RUN2500P) ľi cu limitator de cursč
electromecanic (RUN1800/
RUN2500/RUN2500I).
Potrivit pentru utilizare Ēn condiĢii extreme,
în instalaţiile destinate unei utilizări intense.
Simplu: datoritč sistemului BlueBUS ce
permite conexiuni cu numai douč fire
Ēntre unitatea de comandă ľi pČnč la 15
dispozitive de comandč, de siguranĢč
ľi de semnalizare. posibilitatea cuplčrii
a douč dispozitive de semnalizare.
cu luminč intermitentč.
Sigur: accelerare şi încetinire reglabile,
la începutul şi la sfârşitul fiecărei manevre.
Senzor de temperatură avansat:
Run este în măsură să-şi gestioneze forţa,
adaptând-o la condiţiile climatice şi de mediu
diferite şi adecvând, în acelaşi timp, protecţia
termică şi intensitatea autoventilării în funcţie
de temperatura măsurată.

Bazč de prindere ľi sistem
de deblocare din aluminiu
turnate sub presiune,
vopsite epoxidic

Cod

Descriere

RUN1800

Ireversibil, 230 Vac, unitate de comandč Ēncorporatč,
limitator de cursč electromecanic, pentru porĢi de pČnč la 1800 kg

Buc./palet
12

3.147,00

Preţ L

RUN1800P

Ireversibil, 230 Vac, unitate de comandč Ēncorporatč,
limitator de cursč inductiv, pentru porĢi de pČnč la 1800 kg

12

3.386,00

RUN2500

Ireversibil, 230 Vac, unitate de comandč Ēncorporatč,
limitator de cursč electromecanic, pentru porĢi de pČnč la 2500 kg

12

3.490,50

RUN2500P

Ireversibil, 230 Vac, unitate de comandč Ēncorporatč,
limitator de cursč inductiv, pentru porĢi de pČnč la 2500 kg

12

3.754,00

RUN2500I

Irreversibile, 230 Vac, unitate de comandč ľi invertor încorporate,
limitator de cursč electromecanic, pentru porĢi de pČnč la 2500 kg

12

4.872,00

Date electrice
Alimentare (Vac/Hz)
Curent absorbit (A)
Putere (W)
Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
*Versiunea 60 Hz disponibilă la cerere.

84 Nice Gate&Door

RUN1800/1800P

RUN2500/2500P

230/50*
3
700

3,8
870
0,17

1110

1390
42

RUN2500I
230/50-60
3,7
650
0,26
1660
56

44
-20 ÷ +50
400x255x390 h
24,5

Practic şi funcţional: centrala de comandă
(şi invertorul în versiunea RUN2500I), dispuse
în interiorul Run, pot fi conectate printr-un
conector practic cu cuplare ghidată.
Silenţios: motoreductor cu rulmenţi.

Versiunea RUN2500I cu invertor integrat
Mişcare perfectă: invertorul permite
alimentarea şi acţionarea motorului trifazic
cu curent monofazic la 230 Vac, modificând
frecvenţa pentru a regla viteza automatizării
de la un minim de 8,2 m/min la un maxim de
15,4 m/min. În faza de încetinire a automatizării
invertorul, care dialoghează cu centrala de
comandă, măreşte cuplul, îmbunătăţind
performanţele şi reducând riscul de blocare
a automatizării în prezenţa obstacolelor.

Caracteristici tehnice
Cod

Selecţie master/slave: sincronizează în
mod automat chiar şi 2 motoare, permiţând
automatizarea porţilor culisante cu două
canaturi contrapuse.

25

Pentru porţi batante
Pentru porţi culisantei

4
1
3

2

1. Run 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă 6. Selector cu cheie
7. Display cu funcţii multiple O-View*.

7

*Conectare opţională la sistemul Opera.

Buc./amb. 1
(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

ROA81
Cremalierč M6
30x30x1000mm zincatč,
configuratč pentru
utilizare cu ľuruburi
ľi distanĢieri de utilizat
cu coroana RUA12.
Buc./amb. 1
L 182,00

Sistemul Opera

RUA2
Centrală de schimb,
pentru RUN2500I.

RUA3
Invertor de schimb
pentru RUN2500I.

Buc./amb. 1
(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

Buc./amb. 1
(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

RUA12
Coroanč cu 12 dinĢi,
modul 6, de cuplat cu
bara dinĢatč (cremaliera).
ROA81.

TS
Plăcuţă indicatoare.

ROA7
Cremalieră M4
22x22x1000 mm
zincată.
Buc./amb. 10
L 797,50*

ROA8
Cremalieră M4
30x8x1000 mm
zincată, cu şuruburi
şi distanţiere.
Buc./amb. 10
L 855,00*

Sisteme de comandč ľi accesorii

RUA1
Centrală de schimb,
pentru RUN1800/1800P
ľi RUN2500/2500P.

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Accesorii

Sisteme de ridicare a barierei

6

Buc./amb. 1
L 11,50

Automatizarea Run livratč cu
o coroanč modul 4 pentru
utilizarea de cremaliere
standard ROA7 ľi ROA8.

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

5

Buc./amb. 1
L 177,50

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161
Nice Gate&Door 85

Tub
Pentru porĢi culisante
de pČnč la 3500 kg.
Ideal pentru uz industrial.
Motoreductor electromecanic
ireversibil, 400 Vac, cu unitate
de comandč Mindy A500
încorporată.

Motor autoventilat
pentru creşterea
ciclului de lucru

Puternic: 550 W de putere absorbitč ľi
peste 400 Nm cuplu maxim la accelerare.
FuncĢionalitate ľi siguranĢč:
programabil, frČnč electromecanicč pentru
eliminarea inerĢiei porĢii; motor autoventilat
pentru a mčri ciclul de lucru, placč opĢionalč
PIU pentru creľterea funcĢiilor de bazč,
posibilitate de Ēncetinire.
Duratč mare de viaĢč ľi silenĢiozitate:
angrenaje din metal ľi bronz.
Performant: Tub rčspunde oricčrei
necesitčĢi de comandč datoritč funcĢiilor
selecĢionabile prin dip-switch.
Practic: sistemul de deblocare cu manetč
permite efectuarea acestei
operaĢiuni Ēn mod simplu ľi Ēn siguranĢč.

Cod

Descriere

TUB3500

Ireversibil, limitator de cursč electromecanic 400 Vac,
cu unitate de comandč Mindy A500 Ēncorporatč

Preţ L
8.439,50

Caracteristici tehnice
Cod

5

TUB3500

Date electrice
Alimentare (Vac 50 Hz)*
Curent absorbit (A)
Putere (W)

400
1,65
550

Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/zi)

0,17
7740
200

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

44
-20 ÷ +50
480x240x580 h
60

6

3

2
1. Tub 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană 4. Fotocelule
5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă 6. Selector cu cheie.

*Poate fi utilizat şi la 60 Hz, cu modificarea corespunzătoare a performanţei.

Accesorii

A500
Centralč de schimb.
Buc./amb. 1
L 1.251,50

86 Nice Gate&Door

PIU
Placč pentru adčugare
funcĢii pentru unitatea
de comandč.
Buc./amb. 1
L 135,50

ROA81
Cremalierč M6
30x30x1000mm zincatč,
configuratč pentru
utilizare cu ľuruburi
ľi distanĢieri.
Buc./amb. 1
L 182,00

1

4

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

LO5
Cremalierč
26x26x500 mm
din material plastic,
pentru porĢi cu
greutate max 400 kg.
Buc./amb. 10
L 276,00*

ROA6
(pentru RB400)
Cremalieră M4
25x20x1000 mm
din nailon cu inserţie
metalică. Pentru porţi
cu greutate maximă
de 500 kg.

ROA7
Cremalieră M4
22x22x1000 mm
zincată.
Buc./amb. 10
L 797,50*

Sisteme de comandč ľi accesorii

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Sisteme de ridicare a barierei

Cremaliere zincate, ideale pentru orice tip
de poartč culisantč, de la cele rezidenĢiale
la cele industriale:
ROA7 de sudat direct sub poartč ľi practica
ROA8 distanĢierii se sudeazč sub poartč ľi
apoi se Ēnľurubeazč cremaliera distanĢierilor.

ROA8
Cremalieră M4
30x8x1000 mm
zincată, cu şuruburi
şi distanţiere.

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

Cremaliere din material plastic
pentru porĢi uľoare pČnč la 400 kg (LO5)
ľi pČnč la 500 kg (ROA6).

Pentru porţi batante

Pentru porĢi culisante
sau cu motoare cu pinion.

Pentru porţi culisantei

Cremaliere

Buc./amb. 10
L 855,00*

Buc./amb. 10
L 718,00*

ROA81
Cremalierč M6
30x30x1000mm zincatč,
configuratč pentru
utilizare cu ľuruburi
ľi distanĢieri de utilizat
cu coroana RUA12.
Buc./amb. 1
L 182,00
Nice Gate&Door 87

Nice
Gate&Door

88 Nice Gate&Door
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Introducere

22|67

Sisteme pentru porĢi batante

68|87

Sisteme pentru porĢi culisante

Sisteme
de ridicare a
barierei

92|93
94|97
98|101

102|123

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

124|153

Sisteme de comandč

154|179

Accesorii

180|191

Unitate de comandč

200|205

Cuprins alfabetic

X-Bar
Signo
Wil

Nice Gate&Door 89

Ghid pentru alegerea produsului

Urmaţi săgeata, alegeţi produsul potrivit

Ireversibil, centrală de
comandă încorporată,
cu tehnologie BlueBUS şi
dispozitiv de semnalizare cu
lumină intermitentă integrat.
Echipat pentru Solemyo
şi Opera.
X-Bar
pag. 92/93

Ireversibil,
cu unitate de comandč
Ēncorporatč cu
encoder magnetico
Signo
pag. 94/97

Ireversibil,
cu unitate de comandč
Ēncorporatč
Wil
pag. 98/101

90 Nice Gate&Door

braţ modular, din 3 bucăţi
de 1 m, cu cauciucuri
de protecţie

lungime coloanč max 4 metri,
timp de deschidere minim: 3 s

lungime coloanč max 6 metri,
(8,5m cu accesoriu),
timp de deschidere minim: 6 s

lungime coloanč max 4 metri,
timp de deschidere minim: 3 ,5 s

lungime coloanč max 6 metri,
(8 m cu accesoriu),
timp de deschidere minim: 5 s

carcasă din oţel zincat şi vopsit

X-BAR

carcasč din oĢel zincat ľi vopsit

SIGNO4

carcasč din oĢel inox satinat

SIGNO4I

carcasč din oĢel zincat ľi vopsit

SIGNO6

carcasč din oĢel inox satinat

SIGNO6I

carcasč din oĢel zincat ľi vopsit

WIL4

carcasč din oĢel inox satinat

WIL4I

carcasč din oĢel zincat ľi vopsit

WIL6

carcasč din oĢel inox satinat

WIL6I

Cuprins alfabetic

Sisteme de comandč ľi accesorii

Signo
Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Sisteme de ridicare a barierei

X-Bar

Wil

Nice Gate&Door 91

Pentru porţi culisantei

Pentru porţi batante

X-Bar
Primul sistem electromecanic
de ridicare a barierei, în versiune
kit, pentru controlul drumurilor
de acces. Motoreductor 24 Vdc,
centrală de comandă şi dispozitiv
de semnalizare cu lumină
intermitentă integrate.

Protecţie din cauciuc în dotare
pe ambele laturi ale braţului
pentru optimizarea mişcării
Vizibilitate maximă a
semnalelor luminoase
produse de dispozitivul
de semnalizare cu lumină
intermitentă încorporat

Puternic şi rapid: motoreductor
electromecanic 24 Vdc, cu putere de 100 W
şi cuplu până la 100 Nm.

Sistem de deblocare cu
cheie Nice pe ambele laturi,
simplu şi protejat

Dispozitive luminoase de
semnalizare cu Led, uşor
de fixat (opţionale)

Piesele mobile sunt protejate
cu un carter din aluminiu
vopsit, şi mai rezistent

Flexibil şi uşor de transportat: braţ modular,
din trei module de 1 m, pentru adaptarea
lungimii în funcţie de diferitele situaţii
de instalare; include articulaţii şi capac.
Dimensiunile reduse ale ambalajului facilitează
transportarea X-Bar.
Centrală de comandă integrată,
cu dispozitiv de semnalizare cu lumină
intermitentă care garantează o vizibilitate
optimă a semnalului luminos.

Fotocelule aplicabile direct
pe cutia barierei datorită
compartimentului special

Mai mult confort şi siguranţă în fazele de
programare şi întreţinere: compartimentele
separate pentru componentele electronice
şi mecanice protejează piesele interne de
eventuale riscuri.
Acces rapid şi facilitat la centrala de comandă
situată în partea superioară a corpului barierei.

Cod

Descriere

X-BAR

Ireversibil 230 Vac, motor 24 Vdc.
Braţ modular, din 3 bucăţi de 1 m, cu cauciucuri de protecţie;
carcasă din oţel zincat şi vopsit,
placa de fixare nu este inclusă

Preţ L
4.872,00

Fixare simplă a fotocelulelor în
compartimentele prevăzute în mod
special în corpul barierei.
Siguranţă şi fiabilitate mai mari: detectarea
obstacolelor şi monitorizarea curentului
absorbit al motorului în timpul mişcării
automatizării.
Diagnosticare automată a problemelor
în timpul funcţionării şi indicarea ulterioară
a tipului acestora prin diferite combinaţii
de semnale luminoase intermitente.
Echipat pentru conectarea bordurilor
sensibile optice şi rezistive de ultimă generaţie
(cu rezistenţă 8,2 KOhm).
Economie de energie: când sistemul nu
funcţionează intră în stand-by, reducând
consumul.
Niciun black out: funcţionare în caz de
întrerupere a alimentării cu curent electric
prin baterii opţionale (PS124) dispuse în
interiorul motorului.

Caracteristici tehnice
Cod

X-BAR

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

230
0,7
100

Date de performanţă
Viteză (s)
Cuplu (Nm)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)

<4
100
100

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

92 Nice Gate&Door

44
-20 ÷ +50
300x179,5x1146 h
40

Pentru porţi batante

7
4
8

1. X-Bar 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Selector cu cheie sau digital
6. Selector cu cheie sau digital pe stâlp
7. Panou solar SYP* 8. Cutie baterie PSY24*
9. Display cu funcţii multiple O-View*.

3
6
2

*Conectare opţională la sistemele
Solemyo şi Opera.

Accesorii

XBA2
Centrală de schimb
pentru X-BAR.

PS124
Baterie 24V cu
încărcător integrat.

SIA1
Bază de prindere
cu scoabe.

Buc./amb. 1
(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

Buc./amb. 1
L 323,50

Buc./amb. 1
L 199,50

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

XBA4
Dispozitive luminoase de
semnalizare pentru fixare
prin cuplare pe partea
superioară sau inferioară
a braţului X-BAR.

WA10
Benzi roşii adezive
reflectorizante.

WA11
Suport reglabil
pentru braţe.

Buc./amb. 24
L 104,50*

Buc./amb. 1
L 323,50

Sisteme de comandč ľi accesorii

Buc./amb. 1
L 313,00

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale
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Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

1

Sisteme de ridicare a barierei

Pentru porţi culisantei
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Signo
Pentru parcčri de tip privat,
public ľi industrial.
Bariere electromecanice
cu encoder.

Semnale
luminoase
cu LED-uri

Compartimentul
superior: sub
porţiunea
detaşabilă a cutiei
se pot accesa
cu uşurinţă
componentele
electronice

Puternice ľi rapide: motoreductor
electromecanic 24 Vdc, cu putere de 500 W
ľi cuplu pČnč la 250 Nm .
Deschidere completč la 90° Ēn numai
3 sec. (Signo4), 6 sec. (Signo6).
Versiuni cu alimentare 230 Vac
sau 110 Vac.
Centrală sofisticată şi performantă:
unică pentru toate modelele, recunoaşte şi
memorează automat modelul Signo pe care
este instalată, anulând prima programare.
Semnalează, la pornire, alimentarea corectă
şi buna funcţionare a centralei.
Diagnostic automat în timpul funcţionării,
cu semnalizare vizuală diferenţiată pentru
fiecare tip de defect.

Sistem de
deblocare Nice
din aluminiu:
comod, solid,
uľor de folosit

Uľč amplč
pentru accesul
la partea inferioarč ce
conĢine pčrĢile
mecanice

Inteligente: inversare automatč a manevrei
Ēn cazul ĒntČlnirii unui obstacol.
Unitatea de comandč corecteazč
automat eventuale neconcordanĢe legate
de variaĢii ale condiĢiilor climatice sau lipsč
de ĒntreĢinere.

Cod

Descriere

SIGNO4

Pentru bare pČnč la 4 m, ireversibil 230 Vac, motor 24 Vdc,
cu cutie din oĢel galvanizat ľi vopsit

5.169,00

Preţ L

SIGNO4I

Pentru bare pČnč la 4 m, ireversibil 230 Vac, motor 24 Vdc,
cu cutie din oĢel inox satinat

7.299,00

SIGNO6

Pentru bare pČnč la 6 m, ireversibil 230 Vac, motor 24 Vdc,
cu cutie din oĢel galvanizat ľi vopsit

6.249,50

SIGNO6I

Pentru bare pČnč la 6 m, ireversibil 230 Vac, motor 24 Vdc,
cu cutie din oĢel inox satinat

8.896,00

Sigure: sistem revoluţionar de gestionare
a forţei, vitezei, accelerării şi încetinirii,
programabil pe 6 niveluri, la începutul şi la
sfârşitul fiecărei manevre.
Programare intuitivă şi automată: este suficient
să apăsaţi un buton şi Signo va învăţa limitele
de oprire.
Ingenios: o selecĢie master/slave
sincronizeazč automat douč bariere opuse,
permiĢČnd automatizarea trecerilor pČnč la
8 ľi 12 m.
Comode: compartimente separate pentru
componentele electronice si mecanice
permit accesul cu uľurinĢč la unitatea de
comandč, dispusč Ēn partea superioarč
chiar sub capacul detaľabil al cutiei.
FuncĢii exclusive:
• Ēnchiderea imediatč dupč trecerea
vehiculului
• douč tipuri de semnalizčri luminoase
• test automat al dispozitivelor de
siguranĢč la Ēnceputul fiecčrei manevre
• intrarea ALT (STOP) cu rezistenĢč
constantč pentru legčtura muchiei
sensibile de ultimč generaĢie
• contor pentru manevre ľi programare
prag de avertizare ĒntreĢinere

Caracteristici tehnice
Cod

SIGNO4 - SIGNO4I

SIGNO6 - SIGNO6I

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

300

500

Date de performanţă
Timp de deschidere min.÷max. (s)
Cuplu (Nm)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)

3÷6
200
400

6÷10
250
250

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
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230
1,3

44
-20 ÷ +50
320x200x1070 h
50

420x220x1070 h
58

Utilizare intensč pentru perioade
lungi de timp: ideal pentru automatizarea
parcčrilor private, publice sau industriale,
supuse unui trafic intens de vehicule
de-a lungul zilei.

Pentru porţi batante

1

4
1. Signo 2. Transmiţător 3. Selector cu cheie
tip coloană 4. Fotocelule tip coloană
5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă
6. Selector cu cheie sau digital.

2

4

SIGNO4 / SIGNO4I pČnč la 4 m
bara complet accesorizatč
pČnč la 3,75 m.

6

SIGNO6 / SIGNO6I pČnč la 6 m
bara complet accesorizatč
cu limitare de vitezč.

8,5

0,85 m

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Limite de utilizare

SIGNO6 / SIGNO6I pČnč la 8,5 m
cu WA24, dotatč cu suport mobil,
cu limitare de vitezč.

Lungime barč (m)
Barele rotunde nu prevăd folosirea accesoriilor (numai WA11).

Sisteme de comandč ľi accesorii

3

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.
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Sisteme de ridicare a barierei

Pentru porţi culisantei
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Signo
Accesorii pentru SIGNO4 / SIGNO4I

WA1
Barč din aluminiu
vopsitč Ēn alb
36x73x4250 mm.
Buc./amb. 1
L 330,00

WA25
Dispozitiv de fixare
pivotant pentru bare
dreptunghiulare
de pČnč la 4 m.
Buc./amb. 1
L 434,50

WA4
Sistem de prindere
pentru bara WA3.

SIA1
Bazč de ancorare
cu cleme.

Buc./amb. 1
L 168,50

Buc./amb. 1
L 199,50

WA2
Bandč 8 m cauciuc
de protecĢie antiľoc
de culoare roľie cu
dopuri de Ēnchidere
pentru bara SIA3.
Buc./amb. 1
L 199,50

WA13
Grčtar din aluminiu
de 2 m pentru barele
WA1, WA21, WA22.

WA14
ArticulaĢie pentru bare
WA1 (de la 1950 mm
la 2400 mm).

Buc./amb. 1
L 345,50

Buc./amb. 1
L 660,00

Buc./amb. 1
L 461,00

Accesorii pentru SIGNO6 / SIGNO6I

WA21
Barč din aluminiu
vopsitč Ēn alb
36x94x6250 mm.
Buc./amb. 1
L 784,00

WA22
Barč formatč din
2 bucčĢi, cu element
de Ēmbinare, din
aluminiu vopsitč
Ēn alb 36x94x3125 mm.

WA6
Bandč 12 m cauciuc
de protecĢie antiľoc de
culoare roľie cu dopuri
de Ēnchidere pentru
barele WA21, WA22.

Buc./amb. 2
L 877,00*

Buc./amb. 1
L 288,00

WA24
Barč tubularč telescopicč
din aluminiu, vopsitč Ēn
alb, lungime max. 8,5 m,
completč cu element de
susĢinere mobil WA12,
contragreutate ľi
element de prindere.
Dimensiuni de transport
6 m.
A se vedea desenul
de la pag. 95.
Buc./amb. 1
L 3.399,50
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WA3
Barč din aluminiu
tubularč vopsitč Ēn alb
Ø70x4250 mm, pentru
utilizare Ēn condiĢii
de vČnt puternic.
Numai cu WA11.

WA7
Barč din aluminiu
tubular vopsitč Ēn alb
Ø90x6250 mm pentru
utilizare Ēn condiĢii
de vČnt puternic,
numai cu WAX1.
Buc./amb. 1
L 689,00

Buc./amb. 1
L 345,50

Pentru porţi batante
SIA2
Bazč de ancorare
cu cleme.
Buc./amb. 1
L 241,50

Sisteme de ridicare a barierei

Buc./amb. 1
L 182,00

WA13
Grčtar din aluminiu
de 2 m pentru barele
WA1, WA21, WA22.

Accesorii comune

SIA20
Centralč de schimb.
(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

PS224
Baterie tampon
24 Vdc.
Buc./amb. 1
L 547,00

WA9
Kit led-uri de
semnalizare cu luminč
intermitentč, cablate,
pentru barele WA1,
WA21, WA22.

WA10
Benzi roľii adezive
reflectorizante.

WA11
Element de susĢinere
mobil pentru bare.

WA12
Element de susĢinere
mobil pentru bare.

Buc./amb. 24
L 104,50*

Buc./amb. 1
L 323,50

Buc./amb. 1
L 314,50

Sisteme de comandč ľi accesorii

Buc./amb. 6
L 438,50*

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

WA8
Sistem de prindere
pentru bara WA7.

Pentru porţi culisantei

Accesorii pentru SIGNO6 / SIGNO6I

PO
Cadru suport
pentru fotocelule Bf, FE.

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare.

Cuprins alfabetic

Buc./amb. 4
L 18,00

Nice Gate&Door 97

Wil
Pentru parcčri de tip privat,
public ľi industrial.
Sisteme de ridicare a barierelor
Bariere electromecanice 24 Vdc,
vitezč reglabilč ľi dispozitiv
de siguranĢč antistrivire.
Utilizare intensč.

PčrĢi mobile
protejate cu
carcasč din
material plastic

Patru versiuni:
pČnč la 4 metri (WIL4, WIL4I),
pČnč la 6 metri (WIL6, WIL6I).
Carcasč din oĢel zincat ľi galvanizat vopsit,
sau inox AISI 304 (WIL4I, WIL6I).
Unitate de comandč Ēncorporatč,
detaľabilč pentru cablaj cablare
ľi ĒntreĢinere mai comodč.

Semnale
luminoase cu LED-uri

Sistem de
deblocare cu
cheie protejat

Instalare uľoarč: montare
a barei pe stČnga sau pe dreapta.
Uşor de echilibrat:
reglare liniară a arcului.
FuncĢionare Ēn pauzč de curent prin
alimentare de la acumulatoare
reĒncčrcabile opĢionale, dispuse
la interior. Limitatoare de cursč pentru faza
de Ēncetinire Ēn deschidere ľi Ēnchidere
reglabile mecanic ľi electronic.
Vitezč reglabilč electronic:
WIL4 cu timp minim de deschidere
de 3,5 secunde.

Cod

Descriere

Preţ L

WIL4

Pentru bare pČnč la 4 m, ireversibil 230 Vac, motor 24 Vdc,
cu cutie din oĢel zincat ľi galvanizat vopsit, placa suport de bazč
ancorare Ēn dotare

4.653,00

WIL4I

Pentru bare pČnč la 4 m, ireversibil 230 Vac, motor 24 Vdc,
cu cutie din oĢel inox satinat, placa suport de bazč
ancorare Ēn dotare

8.278,00

WIL6

Pentru bare pČnč la 6 m, ireversibil 230 Vac, motor 24 Vdc,
cu cutie din oĢel zincat ľi galvanizat vopsit, placa suport de bazč
ancorare Ēn dotare

5.667,00

WIL6I

Pentru bare pČnč la 6 m, ireversibil 230 Vac, motor 24 Vdc,
cu cutie din oĢel inox satinat, placa suport de bazč
ancorare Ēn dotare

8.010,00

Caracteristici tehnice
Cod
Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Curent absorbit (A)
Putere (W)
Date de performanţă
Timp de deschidere minim (s)
Cuplu (Nm)
Ciclu de lucru (%)
Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
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WIL4 - WIL4I

WIL6 - WIL6I
230

1,1
300

0,6
360

3,5
140

5
200
80
54
-20 ÷ +50

320x220x1000 h
46

420x220x1050 h
54

Facilitate de protecĢie antistrivire
la deschidere ľi Ēnchidere.
Barč din profil de aluminiu vopsit:
fixare uľoarč a luminilor de semnalizare
ľi a muchiei sensibile pneumatice.
Semnale luminoase cu LED-uri:
eficienĢč mare ľi duratč mare de viaĢč.
Sistem de deblocare cu cheie protejat,
uľor utilizat.

Pentru porţi batante
1. Wil 2. Transmiţător 3. Selector cu cheie
pe stâlp 4. Fotocelule tip coloană
5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă
6. Selector cu cheie sau digital.

2

Limite de utilizare

3,5

WIL4 / WIL4I pČnč la 3,5 m
bară cu toate accesoriile,
fără limitare de viteză.

4

WIL4 / WIL4I pČnč la 4 m
bara completă cu accesorii dar cu limitare
de vitezč ľi max 2 m de grilč WA13
sau
4 m de grilč WA13, renunĢČnd la cauciucul
din partea superioarč WA2.
6

WIL6 / WIL6I pČnč la 6 m
bara completă cu accesorii dar cu limitare
de vitezč ľi max 4m de grilč WA13
sau
6 m de grilč WA13, renunĢČnd la cauciucul
din partea superioarč WA2.
8

0,85 m

WIL6 / WIL6I pČnč la 8 m
cu WA24 (bara fčrč accesorii),
fčrč limitare de vitezč.

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale
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Sisteme de comandč ľi accesorii
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Sisteme de ridicare a barierei

Pentru porţi culisantei

5

Lungime barč (m)
Barele rotunde nu prevăd folosirea accesoriilor (numai WA11)

Nice Gate&Door 99

Wil
Accesorii pentru WIL4 / WIL4I

WA1
Barč din aluminiu
vopsitč Ēn alb
36x73x4250 mm.
Buc./amb. 1
L 330,00

WA25
Dispozitiv de fixare
pivotant pentru bare
dreptunghiulare
de pČnč la 4 m.
Buc./amb. 1
L 434,50

WA2
Bandč 8 m cauciuc
de protecĢie antiľoc
de culoare roľie cu
dopuri de Ēnchidere
pentru bara SIA3.
Buc./amb. 1
L 199,50

WA14
Articulaţie pentru bare
WA1 (între 1950 mm
şi 2400 mm).
Buc./amb. 1
L 660,00

WA3
Barč din aluminiu
tubularč vopsitč Ēn alb
Ø70x4250 mm, pentru
utilizare Ēn condiĢii
de vČnt puternic.
Numai cu WA11.

WA4
Sistem de prindere
pentru bara WA3.
Buc./amb. 1
L 168,50

Buc./amb. 1
L 460,00

WA15
Bazč de ancorare
cu cleme.
Buc./amb. 1
L 199,50

Accesorii pentru WIL6 / WIL6I

WA21
Barč din aluminiu
vopsitč Ēn alb
36x94x6250 mm.
Buc./amb. 1
L 784,00

WA22
Barč formatč din
2 bucčĢi, cu element
de Ēmbinare, din
aluminiu vopsitč
Ēn alb 36x94x3125 mm.

WA6
Bandč 12 m cauciuc
de protecĢie antiľoc de
culoare roľie cu dopuri
de Ēnchidere pentru
barele WA21, WA22.

Buc./amb. 2
L 877,00*

Buc./amb. 1
L 288,00

WA24
Barč tubularč telescopicč
din aluminiu, vopsitč Ēn
alb, lungime max. 8,5 m,
completč cu element de
susĢinere mobil WA12,
contragreutate ľi
element de prindere.
Dimensiuni de transport
6 m.
A se vedea desenul
de la pag. 95.
Buc./amb. 1
L 3.399,50

WA16
Bazč de ancorare
cu cleme.
Buc./amb. 1
L 241,50

100 Nice Gate&Door

WA7
Barč din aluminiu
tubular vopsitč Ēn alb
Ø90x6250 mm pentru
utilizare Ēn condiĢii
de vČnt puternic,
numai cu WA11.
Buc./amb. 1
L 689,00

WA8
Sistem de prindere
pentru bara WA7.
Buc./amb. 1
L 182,00

Pentru porţi batante
Buc./amb. 1
L 140,00

B12-B
Baterii 12V, 6 Ah.
Buc./amb. 1
L 188,50

WA9
Kit led-uri de
semnalizare cu luminč
intermitentč, cablate,
pentru barele WA1,
WA21, WA22.
Buc./amb. 6
L 438,50*

WA12
Element de susĢinere
mobil pentru bare.

PO
Cadru suport
pentru fotocelule Bf, FE.

Buc./amb. 1
L 323,50

Buc./amb. 1
L 314,50

Buc./amb. 4
L 18,00

Buc./amb. 24
L 104,50*

WA13
Grătar din aluminiu de
2m pentru bare WA1,
WA21, WA22.
Buc./amb. 1
L 345,50

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare.

Cuprins alfabetic

Sisteme de comandč ľi accesorii

WA11
Element de susĢinere
mobil pentru bare.

WA10
Benzi roľii adezive
reflectorizante.

Pentru porţi culisantei

(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

CARICA
Placă cu cuplare pentru
încărcător baterie.

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

WA20
Centralč de schimb.

Sisteme de ridicare a barierei

Accesorii comune
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Spinbus
SpinbusKit 20/21/22
SpinbusKit 23
SpinKit
Sumo
Hyppo 7100
Rondo
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Ghid pentru alegerea produsului

Urmaţi săgeata, alegeţi produsul potrivit

Pentru uľi secĢionale ľi basculante,
disponibilč ľi Ēn kit, cu tehnologie Nice BlueBUS

Ireversibil, 24 Vdc,
cu centralč Ēncorporatč,
transmisie cu curea.
Spinbus
SpinbusKit
pag. 108/115

echipat pentru
sistemele Solemyo
şi Opera

Kit

pentru secţionale
de pČnč la 10,5 m2
pentru basculante
de pČnč la 11,8 m2

pentru secţionale
de pČnč la 10,5 m2
pentru basculante
de pČnč la 11,8 m2

sistem de ghidaj
din 3 bucčĢi de 1 m

SPIN30

fčrč sistem de ghidaj

SN6031

Kit sistem de ghidaj
din 1 bucčĢi de 3 m

SPIN23KCE

pentru secĢionale de pČnč la 12,5 m2 ľi pentru basculante
de pČnč la 11,8 m2. sistem de ghidaj din 3 bucčĢi de 1 m

SPIN40

pentru secĢionale de pČnč la 17,5 m2 ľi pentru basculante
de pČnč la 14,7 m2. Fčrč sistem de ghidaj

SN6041

sistem de ghidaj din 3 bucčĢi de1 m

SPIN20KCE

sistem de ghidaj din 1 bucčĢi de 3 m

SPIN21KCE

sistem de ghidaj din 1 bucčĢi de 3 m + + 1 bucčĢi de 1 m

SPIN22KCE

Pentru uľi secĢionale ľi basculante,
Ēn kit

Ireversibil, 230 Vac,
cu unitate de comandč
ľi receptor Ēncorporatč,
transmisie cu curea.
SpinKit
pag. 116/117
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pentru secţionale
de pČnč la 8,8 m2
pentru basculante
de pČnč la 9,8 m2

sistem de ghidaj din 3 bucčĢi de 1 m

SPIN10KCE

sistem de ghidaj din 1 bucčĢi de 3 m

SPIN11KCE

SpinKit

Cuprins alfabetic

Sisteme de comandč ľi accesorii

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Sisteme de ridicare a barierei

Spinbus
SpinbusKit

Nice Gate&Door 105

Pentru porţi culisantei

Pentru porţi batante

Ghid pentru alegerea produsului

Urmaţi săgeata, alegeţi produsul potrivit

Pentru uľi secĢionale ľi culisante cu douč canaturi de uz industrial ľi comercial

lent, pČnč la 35 m2
Ireversibil, motor 24Vdc
cu encoder magnetic,
fčrč necesitatea reglčrii
limitatoarelor de cursč.
Sumo
pag. 118/119

IP44

rapid, pČnč la 25 m2
ultra rapid, pČnč la 15 m2

IP54,
pČnč la 35 m2

SU2000
SU2000V
SU2000VV
SU2010

Pentru uľi pliabile cu douč canaturi

Ireversibil cu braĢ telescopic
Hyppo
pag. 120/121

230 Vac cu limitator de cursč la deschidere ľi Ēnchidere

HY7100

24 Vdc cu encoder magnetic. Compatibil cu centrale
de comandă cu tehnologie BlueBUS integratč, echipat
pentru sistemele Solemyo şi Opera

HY7124

cu forĢč de ridicare pČnč la 130 kg

RN2010

cu forĢč de ridicare pČnč la 180 kg

RN2020

cu forĢč de ridicare pČnč la 130 kg

RN2030

cu forĢč de ridicare pČnč la 180 kg

RN2040

Pentru obloane echilibrate

230 Vac, cu limitator
de cursč electromecanic
Rondo
pag. 122/123

reversibil, fčrč frČnč

ireversibil, cu frČnč
ľi dispozitiv de deblocare
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Hyppo
Sisteme de comandč ľi accesorii

Sisteme de ridicare a barierei

Sumo

Rondo
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Pentru porţi culisantei

Pentru porţi batante

Spinbus
Pentru uľi secĢionale de pČnč
la 12,5 m2 ľi uľi basculante de
pČnč la 11,8 m2.
Motoreductor electromecanic
ireversibil 230 Vac pentru uz
rezidenĢial, tracĢiune cu curea,
motor 24 Vdc cu encoder
magnetic.

Ghidaj din oĢel
zincat Ēn trei
secĢiuni cu
tracĢiune cu curea,
foarte silenţioasă

Versiune completč cu ghidaj
din 3 bucčĢi de 1 m.
Instalare rapidă în orice spaţiu
cu cap orientabil, sistem de deblocare cu
coardă şi dispozitiv de comandă pas-cu-pas
foarte comod, care poate fi amplasat în orice
loc din garaj pentru a acţiona instalaţia fără
telecomandă şi fără necesitatea instalării
comenzilor de perete.
Economie şi respect pentru mediul
înconjurător: conectată la reţea, în modul
standby centrala cu radioul conectat consumă
doar 0,8 W (SPIN30) ľi 1,2 W (SPIN40); ;
în cazul conectării la o baterie sau la kitul
Solemyo consumul în modul standby se
reduce la 0,036 W.

Rotind “petala”
care difuzeazč
lumina (40 W!) se
accesează centrala
BlueBUS integrată

Foarte simple datoritč sistemului BlueBUS
ce permite legčturi cu doar douč fire Ēntre
unitate de comandč ľi cuplurile de fotocelule.

Cod

Descriere

SPIN30

Ireversibil, 230 Vac, motor 24 Vdc,
unitate de comandč Ēncorporatč, 800 N.
Versiune completč cu ghidaj din 3 bucčĢi de 1 m

Buc./palet
15

1.825,00

Preţ L

SPIN40

Ireversibil, 230 Vac, motor 24 Vdc,
unitate de comandč Ēncorporatč, 1000 N.
Versiune completč cu ghidaj din 3 bucčĢi de 1 m

15

2.053,00

Sigur: detectarea obstacolelor şi programare
automată a duratelor de lucru, monitorizarea
curentului absorbit al motorului în timpul
cursei, autodiagnosticare prin intermediul
dispozitivului de semnalizare cu lumină
intermitentă şi a luminii de control.
Accelerare şi încetinire reglabile, la începutul
şi la sfârşitul fiecărei manevre.
Echipat pentru conectarea bordurilor sensibile
optice şi rezistive de ultimă generaţie la
8,2 KOhm.
Luminos: bec E27 de 40 W ce poate
Ēnlocui alte surse de iluminare din garaj.

Caracteristici tehnice

Limite de utilizare
Folosind cursa maximč

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

108 Nice Gate&Door

SPIN40
230

1,3
350

1,4
370
0,20

800

H

H

L

H

L

1000
50
40
-20 ÷ +50
311x327x105 h

3,6

L

secĢionale

Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/zi)

SPIN30

basculante
cu rabatare în
exterior

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

basculante
rabatare pe
plafon

Cod

4,7

SPIN30

2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 4,4 m

SPIN40

2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 5,2 m

4

Pentru porţi batante

6

5
7
Basculante cu rabatare în exterior

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

3
8
2

1. Spinbus 2. Transmiţător 3. Fotocelule 4. Luminč intermitentč 5. Selector cu cheie sau digital
6. Panou solar SYP* 7. Cutie baterie PSY24* 8. Display cu funcţii multiple O-View*.
*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

Accesorii

SNA3
Centralč de schimb
pentru SPIN30/SN6031.

SNA4
Centralč de schimb
pentru SPIN40/SN6041.

PS124
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.

(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

Buc./amb. 1
L 323,50

SPA7
Kit elemente de fixare
suplimentare.
Buc./amb. 2
L 44,50*

SNA16
Elemente de fixare cu
cuplare rapidă pentru
fixarea pe plafon.

TMF
Pereche de fotocelule
pentru bord sensibil
de tip optic.

Buc./amb. 10
L 186,50*

Buc./amb. 1
L 454,00

SPA2
Kit pentru deblocare
din exterior cu coardč
metalicč.
Buc./amb. 1
L 82,00

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

SPA5
Alunecare pe rulmenĢi
ľi geometrie optimizatč
pentru uľi basculante
debordante.
Buc./amb. 1
L 452,00

SPA6
BraĢ de legčturč
prelungit lungime
585 mm.
Buc./amb. 1
L 44,50

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127
Nice Gate&Door 109

Sisteme de comandč ľi accesorii

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

1

Sisteme de ridicare a barierei

Pentru porţi culisantei

Basculante rabatare pe plafon

Cuprins alfabetic

SecĢionale

Spinbus
Pentru uľi secĢionale de pČnč
la 17,5 m2 ľi uľi basculante
de pČnč la 14,7 m2.
Motoreductor electromecanic
ireversibil 230 Vac pentru uz
rezidenĢial, tracĢiune cu curea,
motor 24 Vdc cu encoder
magnetic.
De folosit cu ghidajul SNA5 - SNA6.
Instalare rapidă în orice spaţiu
cu cap orientabil, sistem de deblocare cu
coardă şi dispozitiv de comandă pas-cu-pas
foarte comod, care poate fi amplasat în orice
loc din garaj pentru a acţiona instalaţia fără
telecomandă şi fără necesitatea instalării
comenzilor de perete.
Rotind “petala”
care difuzeazč
lumina se accesează
centrala BlueBUS
integrată

Economie şi respect pentru mediul
înconjurător: conectată la reţea, în modul
standby centrala cu radioul conectat consumă
doar 0,8 W (SN6031) ľi 1,2 W (SN6041);
în cazul conectării la o baterie sau la kitul
Solemyo consumul în modul standby se
reduce la 0,036 W.
Foarte simple datoritč sistemului BlueBUS
ce permite legčturi cu doar douč fire Ēntre
unitate de comandč ľi cuplurile de
fotocelule.

Cod

Descriere

SN6031

Ireversibil, 230 Vac, motor 24 Vdc,
unitatea de comandă Ēncorporatč, 800 N

Buc./palet
15

1.304,50

SN6041

Ireversibil, 230 Vac, motor 24 Vdc,
unitatea de comandă Ēncorporatč, 1000 N

15

1.592,50

Cod

Descriere

SNA30
SNA6

Sistem de ghidaj premontat din 3 m
Sistem de ghidaj premontat din 4 m (3+1 m)

Preţ L

Buc./palet

Preţ L

1
1

563,00
775,50

Caracteristici tehnice

Sigur: detectarea obstacolelor şi programare
automată a duratelor de lucru, monitorizarea
curentului absorbit al motorului în timpul
cursei, autodiagnosticare prin intermediul
dispozitivului de semnalizare cu lumină
intermitentă şi a luminii de control.
Accelerare şi încetinire reglabile, la începutul
şi la sfârşitul fiecărei manevre.
Echipat pentru conectarea bordurilor sensibile
optice şi rezistive de ultimă generaţie la
8,2 KOhm.
Luminos: bec E27 de 40 W ce poate
Ēnlocui alte surse de iluminare din garaj.

Limite de utilizare
Folosind cursa maximč

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

110 Nice Gate&Door

SN6041
230

1,3
350

1,4
370
0,20

800

H

1000
50
40
-20 ÷ +50
311x327x105 h

3,6

4,7

L

H

L

secĢionale

Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/zi)

SN6031

basculante
cu rabatare în
exterior

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

basculante
rabatare pe
plafon

Cod

H

L

SN6031
cu SNA30

2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m

SN6041
cu SNA30

2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 5,2 m

SN6031
cu SNA6

3,2 m 2,9 m 3,5 m 3,4 m 3,4 m 3,5 m

SN6041
cu SNA6

3,2 m 4,2 m 3,5 m 4,2 m 3,4 m 5,2 m

5m

4

Pentru porţi batante

6

5
7
Basculante cu rabatare în exterior

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

3
8
2

1. Spinbus 2. Transmiţător 3. Fotocelule 4. Luminč intermitentč 5. Selector cu cheie sau digital
6. Panou solar SYP* 7. Cutie baterie PSY24* 8. Display cu funcţii multiple O-View*.
*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

Accesorii

SNA3
Centrală de schimb
pentru SPIN30/SN6031.

SNA4
Centrală de schimb
pentru SPIN40/SN6041.

PS124
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.

(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

Buc./amb. 1
L 323,50

SPA7
Kit elemente de fixare
suplimentare.
Buc./amb. 2
L 44,50*

SNA16
Elemente de fixare cu
cuplare rapidă pentru
fixarea pe plafon.

TMF
Pereche de fotocelule
pentru bord sensibil
de tip optic.

Buc./amb. 10
L 186,50*

Buc./amb. 1
L 454,00

SPA2
Kit pentru deblocare
din exterior cu coardč
metalicč.
Buc./amb. 1
L 82,00

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

SPA5
Alunecare pe rulmenĢi
ľi geometrie optimizatč
pentru uľi basculante
debordante.
Buc./amb. 1
L 452,00

SPA6
BraĢ de legčturč
prelungit lungime
585 mm.
Buc./amb. 1
L 44,50

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127
Nice Gate&Door 111

Sisteme de comandč ľi accesorii

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

1

Sisteme de ridicare a barierei

Pentru porţi culisantei

Basculante rabatare pe plafon

Cuprins alfabetic

SecĢionale

SpinbusKit 20/21/22
SN6021
1 motoreductor SN6021 cu centrală şi receptor
cu cuplare SMXI încorporate.

Pentru uşi secţionale de până la
10,5 m2 şi basculante de până la
11,8 m2.

FLO2R-S
1 transmiţător 433,92 MHz
cu 2 canale.

Trei versiuni kit:
• premontat, sistem de ghidaj din
3 bucčĢi de 1 m SPIN20KCE,
• sau cu sistem de ghidaj premontat 3 m
SPIN21KCE,
• sau premontat, sistem de ghidaj din 4 m
(3+1 m) SPIN22KCE.
Instalare rapidă în orice spaţiu
cu cap orientabil, sistem de deblocare cu
coardă şi dispozitiv de comandă pas-cu-pas
foarte comod, care poate fi amplasat în orice
loc din garaj pentru a acţiona instalaţia fără
telecomandă şi fără necesitatea instalării
comenzilor de perete.

SPIN20KCE
Ghidaj cu grosime de 35mm,
3 bucăţi de 1 m.

3x1m

SPIN21KCE
Ghidaj cu grosime de 35mm,
1 bucată de 3 m.

SPIN22KCE
Ghidaj cu grosime de 35mm,
1 bucată de 3 m + 1 bucată de 3 m .

1x3m 1x1m

1x3m

Buc./palet

Foarte simple datoritč sistemului BlueBUS
ce permite legčturi cu doar douč fire Ēntre
unitatea de comandă ľi cuplurile de
fotocelule.
Sigur: detectarea obstacolelor şi programare
automată a duratelor de lucru, monitorizarea
curentului absorbit al motorului în timpul
cursei, autodiagnosticare prin intermediul
dispozitivului de semnalizare cu lumină
intermitentă şi a luminii de control.
Accelerare şi încetinire reglabile,
la începutul şi la sfârşitul fiecărei manevre.
Echipat pentru conectarea bordurilor sensibile
optice şi rezistive de ultimă generaţie la
8,2 KOhm.
Luminos: bec de 21 W.

Cod

Descriere

SPIN20KCE

Kit pentru automatizarea uşilor secţionale şi a uşilor basculante.
Ghidaj premontat, 3 bucăţi de 1 m

14

1.825,00

Preţ L

SPIN21KCE

Kit pentru automatizarea uşilor secţionale şi a uşilor basculante.
Ghidaj premontat, 1 bucată de 3 m

15

1.756,50

SPIN22KCE

Kit pentru automatizarea uşilor secţionale şi a uşilor basculante.
Ghidaj premontat (grosime de 35mm),
1 bucată de 3 m + 1 bucată de 3 m .

15

2.079,50

N.B. Conţinutul ambalajului poate să varieze: consultaţi întotdeauna vânzătorul.

Caracteristici tehnice

Limite de utilizare
Folosind cursa maximč

Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/zi)

0,20
650
50

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

112 Nice Gate&Door

40
-20 ÷ +50
311x327x105 h
3,6

H

L

H

L

secĢionale

230
0,8
250

basculante
cu rabatare în
exterior

SN6021

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

basculante
rabatare pe
plafon

Cod

H

L

SPIN20KCE

2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 4,4 m

SPIN21KCE

2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 4,4 m

SPIN22KCE

3,2 m 2,9 m 3,5 m 3,4 m 3,4 m 3,1 m

Pentru porţi batante

Basculante rabatare pe plafon

4

5

Basculante cu rabatare în exterior

2

1. Spinbus 2. Transmiţător 3. Fotocelule 4. Luminč intermitentč 5. Selector cu cheie sau digital.

Accesorii

SNA2
Centrală de schimb
pentru SPIN20KCE,
SPIN21KCE
şi SPIN22KCE.
(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

SPA2
Kit pentru deblocare
din exterior cu coardč
metalicč.
Buc./amb. 1
L 82,00

SPA5
Alunecare pe rulmenĢi
ľi geometrie optimizatč
pentru uľi basculante
debordante.
Buc./amb. 1
L 452,00

SPA6
BraĢ de legčturč
prelungit lungime
585 mm.
Buc./amb. 1
L 44,50

SPA7
Kit elemente de fixare
suplimentare.
Buc./amb. 2
L 44,50*

SNA16
Elemente de fixare cu
cuplare rapidă pentru
fixarea pe plafon.
Buc./amb. 10
L 186,50*

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

Nice Gate&Door 113

Sisteme de comandč ľi accesorii

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

3

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

1

Sisteme de ridicare a barierei

Pentru porţi culisantei

SecĢionale

SpinbusKit 23
SN6021
1 motoreductor SN6021 cu centrală
şi receptor cu cuplare SMXI încorporate.

Pentru uşi secţionale de până la
10,5 m2 şi basculante de până la
11,8 m2.

FLO2R-S
1 transmiţător 433,92 MHz
cu 2 canale.

Cu ghidaj premontat de 3 m.
Instalare rapidă în orice spaţiu,
cu cap orientabil, sistem de deblocare cu
coardă şi dispozitiv de comandă pas-cu-pas
foarte comod, care poate fi amplasat în orice
loc din garaj pentru a acţiona instalaţia fără
telecomandă şi fără necesitatea instalării
comenzilor de perete.
Economie şi respect pentru mediul
înconjurător: conectată la reţea, în modul
standby centrala cu radioul conectat consumă
doar 5,2 W; în cazul conectării la o baterie sau
la kitul Solemyo consumul în modul standby
se reduce la 0,036 W.
Sigur: detectarea obstacolelor şi programare
automată a duratelor de lucru, monitorizarea
curentului absorbit al motorului în timpul
cursei, autodiagnosticare prin intermediul
dispozitivului de semnalizare cu lumină
intermitentă şi a luminii de control.
Accelerare şi încetinire reglabile, la începutul
şi la sfârşitul fiecărei manevre.
Echipat pentru conectarea bordurilor sensibile
optice şi rezistive de ultimă generaţie la
8,2 KOhm.

SNA30
Ghidaj cu grosime de 35mm,
1 bucată de 3 m.

Luminos: bec de 21 W.
Niciun black out: funcţionare în caz de
întrerupere a alimentării cu curent electric
prin baterii opţionale (PS124) ce se introduc
în interiorul motorului.

1x3m

Cod

Descriere

SPIN23KCE

Kit pentru automatizarea uşilor secţionale şi a uşilor basculante.
Ghidaj premontat, 1 bucată de 3 m

Buc./palet
15

Preţ L
2.126,00

N.B. Conţinutul ambalajului poate să varieze: consultaţi întotdeauna vânzătorul.

Caracteristici tehnice

Limite de utilizare
Folosind cursa maximč

Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/zi)

0,20
650
50

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

114 Nice Gate&Door

40
-20 ÷ +50
311x327x105 h
3,6

H
SPIN23KCE

L

H

L

secĢionale

230
0,8
250

basculante
cu rabatare în
exterior

SN6021

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

basculante
rabatare pe
plafon

Cod

H

L

2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 4,4 m

4

Pentru porţi batante

6

5
7
Basculante cu rabatare în exterior

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

3
8
2

1. Spinbus 2. Transmiţător 3. Fotocelule 4. Luminč intermitentč 5. Selector cu cheie sau digital
6. Panou solar SYP* 7. Cutie baterie PSY24* 8. Display cu funcţii multiple O-View*.
*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

Accesorii

SNA20
Centrală de schimb
pentru SPIN23KCE.

PS124
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.

(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

Buc./amb. 1
L 323,50

SNA16
Elemente de fixare cu
cuplare rapidă pentru
fixarea pe plafon.

TMF
Pereche de fotocelule
pentru bord sensibil
de tip optic.

Buc./amb. 10
L 186,50*

Buc./amb. 1
L 454,00

SPA2
Kit pentru deblocare
din exterior cu coardč
metalicč.
Buc./amb. 1
L 82,00

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

SPA5
Alunecare pe rulmenĢi
ľi geometrie optimizatč
pentru uľi basculante
debordante.
Buc./amb. 1
L 452,00

SPA6
BraĢ de legčturč
prelungit lungime
585 mm.
Buc./amb. 1
L 44,50

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

SPA7
Kit elemente de fixare
suplimentare.
Buc./amb. 2
L 44,50*

Nice Gate&Door 115

Sisteme de comandč ľi accesorii

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

1

Sisteme de ridicare a barierei

Pentru porţi culisantei

Basculante rabatare pe plafon

Cuprins alfabetic

SecĢionale

SpinKit
SN6011
1 motoreductor SN6021 cu centrală şi receptor cu
cuplare SMXI încorporate.

Pentru uşi secţionale de până
la 8,8 m2 şi basculante de până
la 9,8 m2, sistem de tracţiune
cu curea.

FLO2R-S
1 transmiţător 433,92 MHz
cu 2 canale.

Două versiuni kit:
• premontat, sistem de ghidaj din
3 bucčĢi de 1 m SPIN10KCE,
• sau premontat, sistem de ghidaj din 3 m
SPIN11KCE.
Evoluat: Placč radio Ēncorporatč
compatibilč cu sistemele Nice Flo, Flor
ľi Smilo: posibilitate de cuplare
a 150 transmiĢčtoare!
Intrare pentru fotocelule ľi posibilitate
de conectare fototest cu autoĒnvčĢare
Ēn timpul montčrii.

SPIN10KCE
Ghidaj cu grosime de 35mm,
3 bucăţi de 1 m.

3x1m

Sigur: detectarea obstacolelor şi programare
automată a duratelor de lucru, monitorizarea
curentului absorbit al motorului în timpul
cursei, autodiagnosticare prin intermediul
dispozitivului de semnalizare cu lumină
intermitentă şi a luminii de control.
Accelerare şi încetinire reglabile, la începutul
şi la sfârşitul fiecărei manevre.
Echipat pentru conectarea bordurilor sensibile
optice şi rezistive de ultimă generaţie la
8,2 KOhm.

SPIN11KCE
Ghidaj cu grosime de 35mm,
1 bucată de 3 m.

1x3m

Cod

Descriere

SPIN10KCE

Kit pentru automatizarea uşilor secţionale şi a uşilor basculante.
Ghidaj premontat, 3 bucăţi de 1 m

1.778,50

Preţ L

SPIN11KCE

Kit pentru automatizarea uşilor secţionale şi a uşilor basculante.
Ghidaj premontat, 1 bucată de 3 m

1.710,00

N.B. Conţinutul ambalajului poate să varieze: consultaţi întotdeauna vânzătorul.

Caracteristici tehnice

Limite de utilizare
Folosind cursa maximč

Date de performanţă
Viteză (m/s)
Forţă (N)
Ciclu de lucru (cicluri/zi)

0,14
550
30

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
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40
-20 ÷ +50
225x330x100 h
3,3

H

L

H

L

secĢionale

230
0,7
200

basculante
cu rabatare în
exterior

SN6011

Date electrice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

basculante
rabatare pe
plafon

Cod

H

L

SPIN10KCE

2,2 m 3,5 m 2,8 m 3,5 m 2,4 m 3,7 m

SPIN11KCE

2,2 m 3,5 m 2,8 m 3,5 m 2,4 m 3,7 m

Pentru porţi batante

Basculante rabatare pe plafon

4

5

Basculante cu rabatare în exterior

2

1. Spin 2. Transmiţător 3. Fotocelule 4. Luminč intermitentč 5. Selector cu cheie sau digital.

Accesorii

SNA1
Centrală de schimb
pentru SPIN10KCE
şi SPIN11KCE.

SPA2
Kit pentru deblocare
din exterior cu coardč
metalicč.

(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

Buc./amb. 1
L 82,00

SPA5
Alunecare pe rulmenĢi
ľi geometrie optimizatč
pentru uľi basculante
debordante.
Buc./amb. 1
L 452,00

SPA6
BraĢ de legčturč
prelungit lungime
585 mm.
Buc./amb. 1
L 44,50

SPA7
Kit elemente de fixare
suplimentare.
Buc./amb. 2
L 44,50*

SNA16
Elemente de fixare cu
cuplare rapidă pentru
fixarea pe plafon.
Buc./amb. 10
L 186,50*

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

Nice Gate&Door 117

Sisteme de comandč ľi accesorii

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

3

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

1

Sisteme de ridicare a barierei

Pentru porţi culisantei

SecĢionale

Sumo
Pentru uľi secĢionale
ľi culisante cu 2 canaturi
de pČnč la 35 m2.
Motoreductor electromecanic
24 Vdc, cu encoder magnetic,
fčrč necesitatea reglčrii
limitatorului de cursč.
Ideal pentru uz intensiv.

Carcasč solidč
complet
din aluminiu

Deschidere pentru
control ľi acces
facil pentru
legčturi

Esteticč revoluĢionarč: compact,
mai ales Ēn lčĢime, facilitate de montare
Ēn orice poziĢie, instalare rapidč.
Instalare uľoarč: Sumo poate fi aplicat
direct pe axul uľii secĢionale.
Dimensiune ax de Ø 25,4 mm ľi utilizabil
pe ax de Ø 31,75-35-40 mm
folosind adaptorului CRA9.
Mare diversitate de funcĢii cu unitatea
de comandč separatč Mindy A924:
• memorizarea limitelor de cursč
la deschidere ľi Ēnchidere,
• pornire gradualč ľi Ēncetinire la Ēnchidere,
• Ēncčrcčtor baterie Ēncorporat, cu posibilitatea
alimentčrii Ēn pauzč de curent prin 		
intermediul bateriilor opĢionale;
• programare facilč cu o singurč tastč;
• programarea timpului de pauzč ľi reglarea
vitezei de miľcare;
• led avertizare “service” pentru ĒntreĢinere
(programabilč Ēn funcĢie de numčrul dorit
de manevre)

Sistem de
deblocare
cu coardč cu
lungime de 6,5 m
cu mČner de
urgenĢč

Cod

Descriere

SU2000

Ireversibil 24 Vdc, cu encoder magnetic,
fčrč necesitatea reglčrii limitatorului de cursč,
de la 15 m2 la 35 m2

Buc./palet
20

2.270,00

Preţ L

SU2000V

Ireversibil 24 Vdc, cu encoder magnetic,
fčrč necesitatea reglčrii limitatorului de cursč, rapid,
de la 10 m2 la 25 m2

20

2.321,00

SU2000VV

Ireversibil 24 Vdc, cu encoder magnetic,
fčrč necesitatea reglčrii limitatorului de cursč, super-rapid,
de la 10 m2 la 15 m2

20

3.321,00

SU2010

Ireversibil 24 Vdc, cu encoder magnetic,
fčrč necesitatea reglčrii limitatorului de cursč,
IP54, de la 15 m2 la 35 m2

20

2.870,00

Caracteristici tehnice
Cod

SU2000

SU2000V

Date electrice
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)
Date de performanţă
Viteză (Rpm)
Cuplu (Nm)
Ciclu de lucru (%)
Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
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SU2000VV

SU2010

42
46

16
120

24
13
500
16
120

23,5
82
50
44

-20 ÷ +50
110x270x350 h
10,5

54

Pentru porţi batante

SecĢionale

Culisante cu 2 canaturi
1
1

6
4
3
2

2

3

1. Sumo 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană 4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă
6. Centrală de comandă 7. Selector cu cheie sau digital.

Accesorii

A924
Unitate de comandč.
Buc./amb. 1
L 1.174,00

PUL
Capac pentru unitate
de comandč cu
butoane, cu cablu
de legčturč cu mufč
pentru A500 ľi A924.

B12-B
Baterie 12 V 6 Ah.
Buc./amb. 1
L 188,50

BA3-A
Cutie Nice pentru
baterie.
(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

Buc./amb. 1
L 319,00

CRA1
Arbore cu pinion cu
18 dinĢi Ø arbore
25,4 mm Ø int.
roatč dinĢatč 25,4 mm.

CRA2
Ochi Ēmbinare lanĢ.
Buc./amb. 1
L 7,00

Buc./amb. 1
L 173,00

CRA7
Roată dinţată cu
18 dinţi intern
Ø 25,4 mm.
Buc./amb. 1
L 100,00

Buc./amb. 2
L 151,00

KA1
Kit cablu metalic împletit
6 m pentru KIO.
Buc./amb. 1
L 69,00

Buc./amb. 1
L 239,50

CRA3
LanĢ de 1/2”, pachet
de 1 m cu ochi Ēmbinare.
Buc./amb. 1
L 55,50

CRA4
LanĢ de 1/2”, pachet
de 5 m, ideal pentru
uľi industriale cu 1 sau
2 canaturi cu ochi
Ēmbinare.
Buc./amb. 1
L 288,00

CRA8
Suport de fixare
la perete.

KIO
Selector cu cheie pentru
contacte de joasă
tensiune, cu mecanism
de deblocare cu cablu
metalic împletit.

CRA9
Adaptor pentru ax
cu diametru 31,75
(1,1/4”) - 35 -40 mm.
Buc./amb. 1
L 255,00

CRA5
Ghidaj Ēntinzčtor lanĢ
cu suport, pentru
uľi industriale
cu 1 sau 2 canate.
Buc./amb. 1
L 414,50

CRA6
Roată dinţată
cu 36 dinţi intern
Ø 25,4 mm.
Buc./amb. 1
L 179,50

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50
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Sisteme de ridicare a barierei

6

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

7

Sisteme de comandč ľi accesorii

7

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

Pentru porţi culisantei

5

5

Hyppo 7100
Pentru uľi pliante cu douč canaturi.
Motoreductor electromecanic
reversibil cu braĢ telescopic,
disponibil ľi Ēn versiune
24 Vdc, cu encoder magnetic.

Carcasč antiľoc
fčrč muchii
ascuĢite,
dimensiuni reduse

Model unic pentru canat
drept sau stČng.
Dublu limitator de cursč Ēncorporat
atČt la deschidere cČt ľi la Ēnchidere,
deja cablat: reducerea legčturilor ľi rapiditate
de instalare (numai pentru HY7100).
Parte mecanicč metalicč Ēn Ēntregime.
BraĢ telescopic zincat, robust.
Centrale de comandč recomandate:
Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F;
pentru HY7124 Moonclever MC824H.

Dispozitiv de deblocare Nice
din aluminiu ľi predispunere
pentru deblocare din exterior

Cod

Descriere

HY7100

Ireversibil, 230 Vac, complet cu braĢ telescopic zincat ľi vopsit,
cu limitator de cursč la deschidere ľi la Ēnchidere

Buc./palet
16

1.831,50

HY7124

Ireversibil, 24 Vdc cu encoder magnetic ireversibil,
complet cu braĢ telescopic zincat ľi vopsit

16

2.035,50

Limite de utilizare

Caracteristici tehnice
HY7100

HY7124

Date electrice
Alimentare (Vac 50 Hz)*
Alimentare (Vdc)
Curent absorbit (A)
Putere (W)

230
1,2
250

24
5
120

Date de performanţă
Viteză (Rpm)
Cuplu (Nm)
Ciclu de lucru (%)

1,7
400
30

2
250
80

Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
*Versiunea 60 Hz disponibilă la cerere.
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200

20
-20 ÷ +50
350x165x242 h
13

Greutate max. canat (kg)

Cod

Preţ L

Versiune inteligentč 24 Vdc cu encoder
magnetic. Ideal pentru folosire
intensč, compatibilă cu centrala
de comandă Moonclever MC824H:
• programare facilč cu tastč unicč
• ambreiaj cu dispozitiv de siguranĢč
anti-strivire
• memorizarea limitatoarelor de cursč
la deschidere ľi Ēnchidere cu funcĢie
de autoĒnvčĢare
• programare interval de pauzč, poartč
pietonalč; Ēncetinire la deschidere
ľi Ēnchidere
• funcĢionare Ēn caz de Ēntrerupere a
alimentčrii cu curent electric prin baterii
reĒncčrcabile

150

1,0

1,5

Lungime max. canat (m)

N.B. Valorile mai sus menĢionate se referč la folosirea
motoarelor cu accesoriile standard

Pentru porţi batante

1
5

Pentru porţi culisantei

6

7

4

10

3
2

1. Hyppo 2. Transmiţător 3. Fotocelule tip coloană
4. Fotocelule 5. Dispozitiv de semnalizare
cu lumină intermitentă
6. Centrală de comandă 7. Selector cu cheie sau
digital 8. Panou solar SYP* 9. Cutie baterie PSY24*
10. Display cu funcţii multiple O-View*.
*Conectare opţională la sistemele Solemyo şi Opera

HYA11
Deblocare din interior
cu coardč de 6 m.
Buc./amb. 1
L 122,00

KIO
Selector cu cheie pentru
contacte de joasă
tensiune, cu mecanism
de deblocare cu cablu
metalic împletit.

KA1
Kit cablu metalic împletit
6 m pentru KIO.
Buc./amb. 1
L 69,00

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Accesorii

Sisteme de ridicare a barierei

9

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

Sisteme de comandč ľi accesorii

Buc./amb. 1
L 239,50
Pentru versiunea 24 Vdc

PS324
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.
Buc./amb. 1
L 438,50

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.
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Rondo
Pentru obloane echilibrate.
Motoreductor electromecanic
cu forĢč de ridicare pČnč
la 130 kg ľi 180 kg.
Complet:
predispus pentru
sistem de deblocare
cu coardč

Žngrijit: grupul limitator de cursč ľi cablajele
sunt protejate de o elegantč carcasč;
condensator precablat.
Rapid: reglarea poziĢiilor de oprire atČt
la deschidere cČt ľi la Ēnchidere.
Complet: dotat cu flanľč de 200 mm
ľi 220 mm, pentru arbori de 60 mm
cu adaptoare de 48 mm ľi 42 mm.
Instalare uľoarč: datoritč dispozitivului
de cuplare ghidat ce eliminč necesitatea
susĢinerii motorului Ēn timpul fixčrii,
optimizat cu 3 ľuruburi.
UnitčĢi de comandč recomandate:
Mindy A01 e A02, simple, complete
ľi fiabile cu:
• funcĢionare semiautomatč ľi automatč
• mecanism de schimbare a direcĢiei
cu fotocelulč
• funcĢionare PP
• intrare programabilč PP-deschide
• intrare programabilč stop-foto
• intrare specialč pentru partea rezistivč
• placč radio Ēncorporatč compatibilč
cu sistemele Nice Flo, FloR ľi Smilo

Practic: limitatoare de cursč
coardč mecanice atČt la
Ēnchidere cČt ľi la deschidere,
uľor de reglat

Solid: carcasč Ēn
Ēntregime din
aluminiu

Cod

Descriere

Buc./palet

Preţ L

RN2010
RN2020
RN2030

Reversibil, fčrč frČnč, cu forĢč de ridicare pČnč la 130 kg
Reversibil, fčrč frČnč, cu forĢč de ridicare pČnč la 180 kg
Reversibil, cu frČnč ľi dispozitiv de deblocare,
cu forĢč de ridicare pČnč la 130 kg

21
21
21

797,50
848,50
928,00

RN2040

Ireversibil, cu frČnč ľi dispozitiv de deblocare,
cu forĢč de ridicare pČnč la 180 kg

21

977,00

Caracteristici tehnice
Cod

RN2010

Date electrice
Alimentare (Vac 50 Hz)*
Curent absorbit (A)
Putere (W)

*Versiunea 60 Hz disponibilă la cerere.
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RN2020

RN2040

230
2
450

Date de performanţă
Viteză (Rpm)
Cuplu (Nm)
Ciclu de lucru max (%)
Dimensiuni şi date generale
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

RN2030

2,6
600
10

130

180
50% cu 30 s ON e 30 s OFF
20
-20 ÷ +50
ø 200x355
ø 200x338

ø 200x338
9,5

ø 200x385
10

Pentru porţi batante
Pentru porţi culisantei

1

Sisteme de ridicare a barierei

6

5

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

3

2

1. Rondo 2. Transmiţător 3. Fotocelule 4. Luminč intermitentč 5. Unitate de comandč 6. Selector cu cheie sau digital.

A01
Unitate de comandč.
Buc./amb. 1
L 319,00

A02
Unitate de comandč
cu Ēnchidere automatč.
Buc./amb. 1
L 394,50

KIO
Selector cu cheie pentru
contacte de joasă
tensiune, cu mecanism
de deblocare cu cablu
metalic împletit.
Buc./amb. 1
L 239,50

RNA01
FrČnč electronicč
pentru RN2020
ľi SI.
Buc./amb. 1
L 162,00

Sisteme de comandč ľi accesorii

Accesorii

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50

Cuprins alfabetic

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

4
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Nice
Gate&Door

124 Nice Gate&Door

6|21

Prezentarea Nice

22|67

Sisteme pentru porĢi batante

68|87

Sisteme pentru porĢi culisante

88|101

Sisteme de ridicare a barierei

102|129

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Sisteme
de comandč
154|179

Accesorii

180|191

Unitate de comandč

200|205

Cuprins alfabetic

126|129
134|141
142|143
144|147
148|151
152|153

Privire de ansamblu asupra
componentelor electronice Nice
Sistemul Opera:
O-View, O-Box, One, OX4T
Interfaţa INB
Sistemul Tag
Flor-s, Flor-m
Flo

Nice Gate&Door 125

Opera Control, gestionarea avansată a instalaţiilor
de automatizare, chiar şi de la distanţă.
Nice Opera, inovatorul sistem care
facilitează instalarea şi folosirea instalaţiilor
de automatizare, chiar şi de la distanţă, în
mod simplu şi în siguranţă, cu o economie
considerabilă de timp.

Sistemul Opera este alcătuit din transmiţătoarele
şi receptoarele One, interfaţa de conectare O-Box
şi softurile de comunicare „O-View Software Suite”
şi „O-Box Software Suite”.
Toate componentele comunică între ele prin BUS T4
sau prin noua codificare O-Code rolling code-ul
care garantează siguranţa maximă a transmisiilor
şi reduce timpii de răspuns ai automatizărilor.

Softul
“O-View Software Suite”

OVBT

OVBTGSM

+ GSM

Softul
“O-Box Software Suite”

O-Box B

One
Transmiţătoare

One
Receptoare

O-Box (USB)

O-Box este interfaţa de conectare
care, datorită softului dedicat „O-Box Software
Suite”, permite configurarea şi programarea
direct de pe PC sau PDA.

126 Nice Gate&Door

Uşi de garaj

<<< BUS T4
O-View display cu funcţii multiple
Unitate de comandă, programare şi diagnostic
pentru dispozitive dotate cu conexiune BUS T4,
in loco sau de la distanţă prin GPRS, prin conectarea la PDA-ul, Smartphone-ul sau PC-ul dvs.

Sisteme de
ridicare a barierei

Automatizări neechipate
pentru acesta

<<< BUS T4

Opera

Receptor universal
cu 4 canale
cu transmiţător încorporat.
Pentru comandarea de
la distanţă a oricărei
automatizări, sisteme de
iluminat şi sisteme de irigare
sau a altor circuite electrice.

Jaluzele de
exterior

Uşi de garaj

Porţi

Sisteme de
ridicare a barierei

Sisteme de
iluminat

Sisteme de
irigaţii
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Pentru porţi culisantei

Pentru porţi batante
Porţi

Sisteme de ridicare a barierei

Prin interfaţarea cu PC-ul veţi putea controla sisteme complexe
de automatizări, precum cele care pot fi prezente în clădiri
foarte frecventate (spitale; hoteluri; firme, etc.).

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Gestionarea dispozitivelor poate fi protejată prin două niveluri
de parole.

Sisteme de comandč ľi accesorii

Asistenţă mereu eficientă pentru proprii clienţi.
Facilitează programarea instalaţiei prin display-ul cu funcţii
multiple O-View care, conectat direct la centralele compatibile
cu sistemul Opera prin BUS T4, permite accesul avansat
la funcţiile acestora asigurând o programare uşoară,
mai rapidă şi mai performantă.

BUS T4 este protocolul de comunicare inovator care permite
crearea de reţele extinse de sisteme de automatizare
compatibile, gestionate dintr-un singur loc, prin O-View.

Cuprins alfabetic

Nice Opera reprezintă un sprijin pentru tehnicianul instalator,
simplificând programarea şi permiţând accesul la toţi parametrii
centralei pentru a putea adapta instalaţia la orice necesitate.
Nu există proceduri specifice unui anumit produs: un singur
mod de programare, cu meniuri intuitive, fără necesitatea
de a consulta instrucţiuni.

Sisteme de comandă
Posibilităţi multiple de gestionare
a gamei de automatizări Nice şi nu numai,
în siguranţă şi din orice punct al casei.

Sisteme de comandă plăcute şi extrem de avansate permit
acţionarea oricărui sistem după cum doriţi, prin radio, cu card
RFID, tastaturi cu combinaţii digitale sau cu o simplă cheie.
În gama Nice sunt extrem de multe soluţiile care folosesc
transmisia prin radio pentru a simplifica instalarea,
programarea şi folosirea oricărei automatizări.

1. Cu un click
Mici, subţiri şi colorate, ideale pentru a fi
ţinute în buzunar, în geantă sau a fi folosite
ca portchei elegante, aşezate pe masă sau
fixate pe perete, pentru a avea întreaga casă
la îndemână! Sunt sistemele de comandă
prin radio Nice, modulare, rolling code sau
bimodale cu transponder integrat:
trebuie doar să alegeţi!

NiceWay*
Sistemul de comenzi prin radio,
modulare, pentru soluţii personalizate.

One

FloR

Suporturi portabile
şi de masă

Suporturi portabile,
de perete şi de masă

Suporturi de perete

Mini cover

* V. list. preţ. Nice Screen.
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Pentru porţi batante

2. Cu combinaţie, cu cheie
cu sistem RFID
Selectoare digitale practice,
cu încuietoare sau cu sisteme
de proximitate pentru a intra
şi a ieşi în siguranţă deplină.

MoonTouch ľi MoonKey

MyMoon

MOCARD ľi HSB1

Cu ajutorul ceasului programator puteţi
seta propriile dvs. preferinţe de funcţionare,
stabilind pentru fiecare automatizare duratele
şi modurile de utilizare pe care le doriţi,
pentru a vă trezi cu lumina soarelui sau
pentru a deschide şi a închide
totul la ora dorită.

Sisteme de comandč ľi accesorii

3. Automat

Planotime

4. Cu montaj îngropat

Cuprins alfabetic

Dimensiunile extrem de reduse permit
ca toate produsele din linia radio
miniaturizată Tag să poată fi instalate
în interiorul ramelor clasice.
Mai discrete decât atât…

Sistemul Tag

5. În siguranţă
Pentru ca toate instalaţiile
să fie mai sigure, în mod
simplu şi rapid.

Moon ľi MoonBus

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Sisteme de ridicare a barierei

Pentru porţi culisantei

Descoperiţi cât de uşor este să garantaţi siguranţa cu noile
produse Nice, care respectă întru totul standardele europene:
fotocelule sincronizate orientabile; dispozitive de detectare
a obstacolelor şi fototest care împiedică manevra în caz de
defecţiune; alimentare la 24V şi baterii reîncărcabile care permit
funcţionarea motorului chiar şi în lipsa alimentării cu curent.

F210

FT210

Moonlight ľi Wallyght
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Ghid pentru alegerea produsului

Urmaţi săgeata, alegeţi produsul potrivit

Sisteme de comandă

433,92 MHz
TransmiĢčtoare portabile
cu receptor integrat,
gestionarea Codurilor
de Identitate ľi a
Certificatelor.
One
pag. 138

868,46 MHz

433,92 MHz,
cu codificare secvenţială
cu introducere multiplă

Receptoare cu gestionare
a Codurilor de Identitate
ľi a Certificatelor pentru
transmiĢčtoare din seriile One.
Compatibile Ēn totalitate cu
transmiĢčtoare Nice din Seriile
Flo, FloR ľi Smilo.
One
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cu conector,
4 canale

433,92 MHz

868,46 MHz

precablat,
2 canale

433,92 MHz

868,46 MHz

1 canal

ON1

2 canale

ON2

4 canale

ON4

9 canale

ON9

1 canal

ON1FM

2 canale

ON2FM

4 canale

ON4FM

9 canale

ON9FM

1 canal

ON1C

2 canale

ON2C

4 canale

ON4C

fčrč transmiĢčtor Ēncorporat
cu transmiĢčtor Ēncorporat
fčrč transmiĢčtor Ēncorporat
cu transmiĢčtor Ēncorporat
fčrč transmiĢčtor Ēncorporat
cu transmiĢčtor Ēncorporat
fčrč transmiĢčtor Ēncorporat
cu transmiĢčtor Ēncorporat

OXI
OXIT
OXIFM
OXITFM
OX2
OX2T
OX2FM
OX2TFM

Sisteme de comandă
transmiĢčtor pentru
Ēncastrare cu alimentare
de la reĢea, 4 canale
Sisteme
Tag
pag. 144/147

TTX4
pentru un motor 230 Vac

centrală de comandă miniaturizată,
cu receptor încorporat pentru
instalare pe placă

centrală de comandă miniaturizată
cu instalare pe fir, cu receptor
încorporat

pentru sistem de iluminat
sau electric 230 Vac
pentru sistem de iluminat sau
electric 230 Vac, cu comutator intern

TT2N
TT2L
TT2D

pentru un motor 230 Vac

TT1N

pentru sistem de iluminat
sau electric 230 Vac

TT1L

Unitate de programare

Unitate de programare
pag. 136
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interfaĢč de conectare la software-ul “O-Box Software
Suite” pentru configurarea ľi programarea, de pe PC
sau PDA, a transmiĢčtoarelor ľi receptoarelor din linia
One ľi a dispozitivelor din seriile Nice Bio, Flo, Flor,
ľi MORX

cu cablu de conectare USB
Ēn dotare

OBOX

cu cablu de conectare USB
ľi modul Bluetooth integrat

OBOXB

Cuprins alfabetic

Tag
Sisteme de comandč ľi accesorii

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Sisteme de ridicare a barierei

One

O-Box
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Pentru porţi culisantei

Pentru porţi batante

Ghid pentru alegerea produsului

Urmaţi săgeata, alegeţi produsul potrivit

FLO1R-S

1 canal
normal

2 canale

TransmiĢčtoare 433,92 MHz
razč de acĢiune 150 - 200 m
rolling code 4,5 milioane
de miliarde de combinaĢii
FloR
pag. 148/149

Receptoare 433,92 MHz
rolling code
pentru transmiĢčtoare
din seriile FloR
pag. 150/151

versiune cu codificare
secvenĢialč pentru
cuplare multiplč

1 canal

FLO1R-SC

2 canale

FLO2R-SC

4 canale

FLO4R-SC

versiune cu codificare secvenĢialč
pentru cuplare multiplč ľi tehnologie
transponder integratč

2 canale

FLO2R-M

4 canale

FLO4R-M

carcasč universalč
memorie cu 63 coduri

1 canal

FLOX1R

2 canale

FLOX2R

carcasč IP53 placč de memorie cu 63 de
coduri predispusč pentru antena ABFKIT

2 canale

FLOXB2R

dispozitiv de cuplare pentru centrale
Nice, placč de memorie cu 63 de coduri

1 canal

FLOXIR

2 canale

FLOXI2R

modulare, pČnč la 4 canale placč
de memorie cu 255 de coduri

24 V

Receptoare 433,92 MHz
razč de acĢiune 150 - 200 m
cu cod programabil
1.024 de combinaĢii.
Flo
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230 V

2 canale

normal

FLO2
FLO4

1 canal

FLOX1

2 canale

FLOX2

carcasč IP53 predispusč
pentru antena ABFKIT

2 canale

FLOXB2

dispozitiv de cuplare
pentru centrale Nice

1 canal

FLOXI

2 canale

FLOXI2

modulare cu pČnč
la 4 canale

24 V

carcasč universalč
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FLOXMR
FLOXM220R

FLO1

1 canale

4 canale

Receptoare 433,92 MHz
cu cod programabil
pentru transmiĢčtoare
din seriile
Flo
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FLO2R-S
FLO4R-S

4 canale

230 V

FLOXM
FLOXM220

Cuprins alfabetic

Flo
Sisteme de comandč ľi accesorii

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Sisteme de ridicare a barierei

Pentru porţi culisantei

FloR
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Pentru porţi batante

O-View
Unitate de comandă, programare
şi diagnostic pentru dispozitive
dotate cu conexiune BUS T4, in loco
sau de la distanţă prin GPRS, prin
conectarea la PDA-ul, Smartphoneul sau PC-ul dvs.

OVIEW

Gestionare avansată, chiar şi de la distanţă:
display-ul cu funcţii multiple O-View se
conectează direct la centrala compatibilă prin
cablul BUS T4 (în dotare), permiţând accesul
la toţi parametrii centralei pentru a putea
adapta instalaţia la orice necesitate.
Conectând O-View în mod permanent la o
centrală sau un grup de centrale prin BUS
T4 puteţi crea o reţea pentru gestionarea
centralizată - la nivel local sau de la distanţă.
Un singur mod de programare
cu meniuri intuitive, valabil pentru toate
produsele, fără a fi nevoie să consultaţi
instrucţiunile specifice.
O-View se alimentează, recunoscând în mod
automat la conectare toate dispozitivele din
reţea şi indicând doar parametrii dispozitivului
asupra căruia doriţi să acţionaţi, eliminând
informaţiile inutile şi redundante.

OVBT

OVBTGSM

În cazul în care există mai multe dispozitive
în reţea, adresa BUS T4 poate fi recunoscută
printr-o etichetă text care poate fi
personalizată după dorinţă, permiţând astfel
recunoaşterea rapidă a dispozitivului asociat.

O-View Software Suite

Programabilă: de asemenea, datorită ceasului
încorporat (cu baterie de backup integrată)
este posibilă programarea trimiterii de comenzi
la oră prestabilită, pentru automatizarea, de
exemplu, a deschiderii şi închiderii instalaţiilor
industriale şi comerciale complexe sau pentru
crearea de scenarii.
Cod

Descriere

Buc./amb.

Preţ L

OVIEW

Unitate de comandă, programare şi diagnostic pentru
dispozitive dotate cu conexiune BUS T4

1

974,50

OVBT

Modulul Bluetooth pentru O-View şi softul “O-View Software
Suite” pentru PC, PDA sau Smartphone

1

1.152,00

OVBTGSM

Modulul GSM pentru O-View şi softul “O-View Software Suite”
pentru PC, PDA sau Smartphone

1

1.721,00

Caracteristici tehnice
Interfaţă grafică
Dispozitiv de input operator
Iluminare display/taste
Ceas cu dată
Număr maxim de comenzi pe oră
Istoric evenimente
Lungime cablu de conectare (m)
Alimentare
Curent absorbit (mA)
Izolaţie
Grad de protecţie a carcasei (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (g)
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: display LCD 128x64 dots (46x29 mm); 2,2”
: joypad cu 5 + 2 taste
: lumină albă
: cu baterie de backup (durată minimă 10 ani)
: 64
: capacitate de înregistrare de 400 de evenimente
: 2 (cablu în dotare); 700 (alt cablu)
: asigurată de dispozitivele de pe BUS T4
: maxim 20 (fără accesorii)
: Clasă III
: 20
: între -20° şi +55°
: 107x61x20 h (cu suport de perete: 125x70x32 h)
: 75 (fără cablu)

Mai practic datorită suportului de perete
comod (în dotare).
Sigură: două niveluri de protecţie prin parolă.
Practică: O-View este biroul dvs. mobil,
putând fi conectat în momentul programării
sau intervenţiei sau putând fi instalat
permanent in loco pentru a beneficia de
avantajele gestionării centralizate la faţa locului
sau de la distanţă.

Interfaţa „O-View Software Suite” a fost concepută special pentru
a permite accesul rapid la toţi parametrii dispozitivelor conectate,
fără ca accesul fizic direct să fie necesar, efectuând, de asemenea,
diagnosticarea rapidă a defecţiunilor prin consultarea memoriei
evenimentelor, totul în mod practic şi intuitiv.
Funcţia de comandă a O-View este amplificată: dintr-un singur ecran
al PC-ului puteţi controla toate aplicaţiile conectate prin BUS T4, chiar
dacă sunt numeroase.

O-View Software Suite
În dotare cu OVBT şi OVBTGSM, amplifică funcţiile O-View şi permite
crearea unei baze de date a instalărilor incluzând datele clienţilor şi
configuraţiile tuturor instalaţiilor, chiar şi a celor mai complexe.
Softul este furnizat în 2 versiuni: „O-View Desktop” destinat instalării pe
un PC şi „O-View Mobile”, care vă permite să utilizaţi funcţiile versiunii
desktop de pe ecranul de dimensiuni reduse al unui PDA sau al unui
Smartphone.

Cu o conexiune GPRS vă puteţi conecta prin Internet la O-View pentru
a vă bucura de oriunde de gestionarea completă permisă de soft, ca şi
cum v-aţi afla la faţa locului.
Prin GSM, de la orice număr activat puteţi comanda de la distanţă
automatizarea şi puteţi controla starea acesteia, deschizând, de
exemplu, o poartă cu un apel telefonic sau trimiţând 4 comenzi
diferite prin SMS, bucurându-vă de siguranţa pe care numai o parolă
alfanumerică o poate oferi.

Cerinţe minime

Versiunea O-View Mobile pentru PDA:
- Procesor : (300 MHz) Recomandat de NICE: (> 300 MHz)
- Memorie RAM: 64 MB Recomandat de Nice: 128 MB
- Memorie arhivare: 5 MB Recomandat de Nice: 20 MB
- Sistem de operare: Windows® Mobile 2003
Recomandat de Nice: Windows® 5.0 sau versiuni mai recente
- Conexiune: Bluetooth®
- Rezoluţie video: 240 x 320, cu 256 culori
- PC cu: CD-rom (necesar pentru instalarea softului pe PDA).
Versiunea O-View Desktop pentru PC:
- Procesor: tip AMD®/Intel® (500 MHz)
Recomandat de Nice: tip AMD®/Intel® (1 GHz)
- Memorie RAM: 128 MB Recomandat de Nice: 256 MB
- Spaţiu liber pe disc: 280 MB Recomandat de Nice: 512 MB
- Sistem de operare: Windows® 98 SE sau versiuni mai recente
Recomandat de Nice: Windows® 2000 sau versiuni mai recente
- Conexiune: Bluetooth®
- Placă video: 800 x 600, cu 256 culori
- Unitate de disc: CD-rom (necesar pentru instalare).

Cuprins alfabetic

Conectându-vă la situl www.niceservice.com puteţi descărca
firmware-uri şi softuri întotdeauna actualizate.

OVBTGSM
La avantajele oferite de modulul OVBT se adaugă posibilitatea de
a controla prin GSM automatizarea sau reţeaua de automatizări,
conectând O-View la sistem prin BUS T4.

Sisteme de comandč ľi accesorii

OVBT
Modul de conectare Bluetooth pentru interfaţa O-View.
Prin „O-View Software Suite” vă puteţi conecta prin PC sau PDA la
O-View în apropierea instalaţiei, pentru a interveni asupra centralelor
din reţeaua BUS T4. Distanţă maximă de conectare 15 m.

Sisteme de ridicare a barierei

BUS T4

10-15 m max.

Notă - instalarea softului include instalarea programului Microsoft®.
NET Framework Redistributable 2.0.

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare.

Accesorii

Cod

Descriere

OVA1

Cleşte pentru montarea conectorilor RJ14

OVA2

Pentru porţi batante

O-View
cu modul
OVBTGSM

PDA

BUS T4

PDA

Pentru porţi culisantei

PC
O-View
cu modul
OVBT

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

PC

Buc./amb.

Preţ L

1

173,00

Conector RJ14 de tip 6/4, pentru cablu plat cu 4 fire

10

95,00*

OVA3

Splitter RJ14 de tip 6/4, pentru conexiuni
în cascadă între dispozitivele din reţeaua BUS T4

5

70,50

OVA4

Cablu plat cu 4 fire, pentru conectarea dispozitivelor
din reţeaua BUS T4, lungime 100 m

1

412,00
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O-Box
O-Box este interfaţa revoluţionară
de conectare care, datorită
softului dedicat „O-Box Software
Suite”, permite configurarea şi
programarea direct de pe PC sau
PDA, în mod simplu şi intuitiv, a
transmiţătoarelor, receptoarelor
şi a altor dispozitive de comandă
Nice.
Comoditatea de a opera de la distanţă:
O-Box permite efectuarea unora dintre operaţii
direct din biroul dvs., fără necesitatea de
deplasare la instalaţia clientului. Este posibilă,
de exemplu, programarea pe îndelete a
funcţiilor şi parametrilor transmiţătoarelor şi
trimiterea acestora, apoi, deja configurate şi în
stare de funcţionare, propriilor clienţi.

Cod

Descriere

OBOX2

Interfaţă de conectare cu Softul “O-Box Software Suite”,
cu cablu de conectare USB în dotare.
Dual Band, pentru dispozitive la 433,92/868,46 MHz

Buc./amb.
1

1.595,00

Preţ L

OBOX2B

Interfaţă de conectare cu Softul “O-Box Software Suite”,
cu cablu de conectare USB şi modul Bluetooth integrat.
Dual Band, pentru dispozitive la 433,92/868,46 MHz

1

2.653,50

Este, de asemenea, posibilă:
• programarea prin radio a transmiţătoarelor
din seria One;
• gestionarea prin radio a tuturor funcţiilor
receptoarelor One prevăzute cu transmiţător
încorporat;
• citirea şi scrierea Cartelelor cu transponder
seria Moon;
• primirea datelor prin radio de la 		
transmiţătoarele din seriile Smilo, VeryVE,
Flo, VeryVR, FloR, One, Niceway sau prin
cititor optic pentru transmiţătoarele
din seria Bio;
• programarea receptoarelor din seriile Smilo,
Bio, FloR şi One şi a memoriilor dispozitivelor
de comandă MOMB, MOTB şi MORX;
• crearea şi gestionarea unei baze de
date actualizate cuprinzând
datele clienţilor şi configuraţiile receptoarelor
montate în instalaţiile respective.
O-Box se interfaţează cu PC-ul sau PDA-ul
dvs., permiţându-vă să controlaţi, adăugaţi,
ştergeţi, activaţi sau dezactivaţi coduri; să
programaţi memoria, funcţiile şi parametrii
caracteristici ai receptoarelor, transmiţătoarelor
şi a celorlalte dispozitive de comandă Nice.
Softul “O-Box Software Suite”
poate fi instalat în mod extrem de simplu şi
rapid atât pe PC (versiunea O-Box Desktop),
cât şi pe PDA (versiunea O-Box Mobile).
Universal: O-Box gestionează toate
programările ce pot fi efectuate prin
BUPC şi MOU.
De asemenea, permite importarea
în „O-Box Software Suite” a bazelor de date
create anterior prin intermediul softului
pentru BUPC şi MOU.

Caracteristici tehnice
Cod
Frecvenţă de recepţie (MHz)
Razč de acĢiune (m)
Comunicare cu dispozitive
Windows
Comunicare cu dispozitive
Windows Mobile
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
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OBOX2

OBOX2B
433,92/868,46
10

USB, RS232

Bluetooth, USB, RS232

-

Bluetooth
-20 : +55
195x116x48

412

418

Descriere

ALA1
CABLA01
CABLA02
CABLA03
CABLA04
CABLA05
CABLA06
CABLA07

Alimentator încărcător baterii
Cablu pentru conectarea O-Box la computer prin portul RS232
Cititor optic pentru programarea transmiţătoarelor din seriile Bio şi FloR
Cablu pentru clonarea transmiţătoarelor din seria Very
Cablu pentru clonarea transmiţătoarelor din seriile Bio şi FloR
Cablu pentru programarea motoarelor tubulare pentru copertine şi jaluzele de exterior, dotate cu port TTBUS
Cablu pentru programarea receptoarelor universale din seria SMX şi OX
Cablu pentru clonarea transmiţătoarelor din seriile Ergo e Plano 1

Buc./amb.

Preţ L

1
1
1
1
1
1
1
1

184,00
(v. list. preţ. piese de schimb)
(v. list. preţ. piese de schimb)
(v. list. preţ. piese de schimb)
(v. list. preţ. piese de schimb)
(v. list. preţ. piese de schimb)
(v. list. preţ. piese de schimb)
(v. list. preţ. piese de schimb)

Sisteme de ridicare a barierei

Notă accesorii CABLA:
O-Box-ul are în dotare numai cablul USB; toate celelalte cabluri sunt opţionale şi nu sunt incluse în ambalaj.

Pentru porţi batante

Cod

Pentru porţi culisantei

Accesorii

Cuprins alfabetic

Sisteme de comandč ľi accesorii

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Cerinţe minime pentru instalarea softului

Versiunea O-Box Mobile pentru PDA:
- Procesor : (300 MHz) Recomandat de NICE: (> 300 MHz)
- Memorie RAM: 64 MB Recomandat de Nice: 128 MB
- Memorie arhivare: 5 MB Recomandat de Nice: 20 MB
- Sistem de operare: Windows® Mobile 2003
Recomandat de Nice: Windows® 5.0 sau versiuni mai recente
- Conexiune: Bluetooth®
- Rezoluţie video: 240 x 320 cu 256 culori
- PC cu: CD-Rom (necesar pentru instalarea softului pe PDA)
Versiunea O-Box Desktop pentru PC:
- Procesor: tip AMD®/Intel® (500 MHz)
Recomandat de Nice: tip AMD®/Intel® (1 GHz)
- Memorie RAM: 128 MB Recomandat de Nice: 256 MB
- Spaţiu liber pe disc: 280 MB Recomandat de Nice: 512 MB
- Sistem de operare: Windows® 98 SE sau versiuni mai recente
Recomandat de Nice: Windows® 2000 sau versiuni mai recente
- Conexiune: Bluetooth®
- Placă video: 800 x 600, cu 256 culori
- Unitate de disc: CD-rom (necesar pentru instalare)
Notă - instalarea softului include instalarea programului Microsoft®.
NET Framework Redistributable 2.0.
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One
Linia completă de transmiţătoare
portabile cu gestionare a Codurilor
de Identitate şi a Certificatelor,
funcţie de autoînvăţare şi
receptor de proximitate integrat.
Cu codificare O-Code la 72 Bit,
compatibile şi cu receptoarele cu
codificare Nice FloR (numai pentru
One la 433,92 MHz).
Sistemul One cuprinde transmiţătoare cu
1, 2, 4, 9 canale şi receptoare cu cuplare,
precablate, cu şi fără transmiţător încorporat.
Numeroase posibilităţi de alegere dintre
modelele cu:
• 433,92 MHz, Rolling Code care folosesc
modulaţia de amplitudine AM.
Disponibile şi în versiunile cu codificare
secvenţială cu introducere multiplă (OneC).
• 868,46 MHz, Rolling Code care folosesc
modulaţia de frecvenţă FM, mai puţin
sensibilă la perturbaţii decât modulaţia de
amplitudine AM, pentru a garanta transmisii
mai sigure şi a reduce timpii de răspuns ai
automatizărilor.
Sigur şi performant: utilizează sisteme de
calcul şi recunoaştere care îi măresc gradul
de siguranţă şi reduc de circa 3 ori timpul de
răspuns al automatizării.
ON1
ON1C

ON2
ON2C

ON1FM

ON4
ON4C

ON2FM

Cu receptor de proximitate încorporat
care permite, datorită transmiterii Codului
de Identitate între două radiocomenzi,
memorarea unui nou transmiţător
folosindu-se unul deja abilitat în receptor.

ON9

ON4FM

Viteză de introducere, fără necesitatea
conectării prin cablu: datorită gestionării
Certificatelor şi interfeţei O-Box abilitarea
unui transmiţător One este posibilă fără a fi
necesară deplasarea în apropierea instalaţiei,
apropiindu-l pur şi simplu de O-Box şi pornind
procedura ghidată de pe PC sau PDA.

ON9FM

Posibilitate de programare a codurilor de
identitate şi a 9 certificate ale receptoarelor.

Cod

Descriere

Buc./amb.

Preţ L

ON1
ON1C

1 canal, 433,92 MHz, culoare grafit
1 canal, 433,92 MHz, culoare grafit,
cu codificare secvenţială cu introducere multiplă

10
10

128,50
150,00

ON2
ON2C

2 canale, 433,92 MHz, culoare grafit
2 canale, 433,92 MHz, culoare grafit,
cu codificare secvenţială cu introducere multiplă

10
10

137,50
159,50

ON4
ON4C

4 canale, 433,92 MHz, culoare grafit
4 canale, 433,92 MHz, culoare grafit,
cu codificare secvenţială cu introducere multiplă

10
10

155,50
178,50

ON9
ON1FM
ON2FM
ON4FM
ON9FM

9 canale, 433,92 MHz, culoare grafit
1 canal, 868,46 MHz, culoare albă
2 canale, 868,46 MHz, culoare albă
4 canale, 868,46 MHz, culoare albă
9 canale, 868,46 MHz, culoare albă

10
10
10
10
10

244,00
144,00
155,50
175,00
275,00

Versiunea OneC permite, prin intermediul
softului O-Box, memorarea printr-o singură
operaţie chiar şi a ambalajelor întregi de
10 buc., fără a fi necesară nici măcar
deschiderea lor.
Practic şi elegant, transmiţătorul One poate
fi folosit ca portchei rafinat şi tehnologic sau
poate fi fixat pe perete sau pe bordul maşinii
datorită suportului comod inclus în ambalaj.

Caracteristici tehnice
Frecvenţă portantă
ON_, ON_C

433,92 MHz

ON_FM

868,46 MHz

Rază de acţiune
estimată
200 m (în exterior);
35 m (în interiorul
clădirilor)*

Codificare

Alimentare

Durata bateriei

Grad de protecţie

Dimensiuni
Greutate

O-Code 72 bit;
rolling code

3 Vdc; baterie cu litiu
de tip CR2032

2 ani (cu 10
transmisii pe zi)

IP40 (utilizare în
medii protejate)

44x55x10 h mm
11 g

* Raza de acţiune a transmiţătoarelor şi capacitatea de recepţie a receptoarelor ar putea fi influenţată de alte dispozitive care operează în zonă pe aceeaşi frecvenţă.
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3 niveluri de protecţie prin parolă.

Coduri multiple: receptoarele din seria
One sunt compatibile cu transmiţătoarele
cu codificare O-Code One la 868,46 MHz
şi la 433,92 MHz şi Smilo, Flo, FloR, TTS
(numai pentru One la 433,92 MHz) pentru
transmisia multigrup care permite trimiterea
simultană a mai multor comenzi de la un singur
transmiţător.

Receptoare
433,92 MHz, cu sistem de cuplare
Cod

Descriere

OXI
OXIT

4 canale, fără transmiţător încorporat
4 canale, cu transmiţător încorporat

868,46 MHz, cu sistem de cuplare
Cod
Descriere
OXIFM
OXITFM

4 canale, fără transmiţător încorporat
4 canale, cu transmiţător încorporat

433,92 MHz, precablat
Cod
Descriere
OX2
OX2T

2 canale, fără transmiţător încorporat
2 canale, cu transmiţător încorporat

Preţ L

1
1

226,00
261,50

Buc./amb.

Preţ L

1
1

255,00
321,50

Buc./amb.

Preţ L

1
1

407,50
469,50

Buc./amb.

Preţ L

1
1

458,50
576,00

Pentru porţi batante
Cuprins alfabetic

868,46 MHz, precablat
Cod
Descriere
2 canale, fără transmiţător încorporat
OX2FM
2 canale, cu transmiţător încorporat
OX2TFM

Buc./amb.

Pentru porţi culisantei

3 modalităţi de programare.

Sisteme de ridicare a barierei

Disponibile în versiunile:
• 433,92 MHz;
• 868,46 MHz.

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Comoditate şi funcţionalitate: prezenţa
unui transmiţător în interiorul receptoarelor
OXIT/OXITFM şi OX2T/OX2TFM permite
o comunicare bidirecţională cu interfaţa
cu funcţii multiple O-Box; aceasta oferă
posibilitatea efectuării de operaţii precum
descărcarea codurilor radio, gestionarea
certificatelor şi a parolelor direct pe receptor
chiar şi atunci când acesta se află în poziţii
greu accesibile.

Transmiţător intern:
receptoarele OXIT/OXITFM şi OX2T/OX2TFM
pot fi utilizate ca repetoare de semnal, mărind
distanţa de funcţionare dintre transmiţătoare şi
alte receptoare din seria One. Prin intermediul
O-Box, noile receptoare din linia One pot fi
interfaţate şi cu PC-uri şi PDA-uri pentru o
programare simplă şi rapidă a certificatelor.

Sisteme de comandč ľi accesorii

Fiecare receptor din seria One are un
număr de identificare secret propriu,
denumit Certificat, care îl distinge de oricare
altul. Certificatul poate fi programat pe
transmiţătorul One şi drept cod de abilitare
pentru interacţiunea cu receptorul.

Linia completă de receptoare cu
coduri multiple, cu gestionare
a Codurilor de Identitate şi
a Certificatelor. Cu cuplare,
precablate, cu şi fără
transmiţător încorporat.

Caracteristici tehnice
Frecvenţă de
recepţie

OXI
OXIT
OX2
OX2T
OXIFM
OXITFM
OX2FM
OX2TFM

Frecvenţă de
transmisie

Impedanţă
intrare

Sensibilitate

Decodificare

>0,5 μ V
pentru semnal
corespunzător

O-Code,
Smilo,
FloR,
Flo, TTS

433,92 MHz

433,92 MHz
433,92 MHz
-

868,46 MHz

868,46 MHz
868,46 MHz

52 Ohm
>0,8 μ V
pentru semnal
corespunzător

O-Code

Număr de
canale

Contact releu

Alimentare

Curent
absorbit

4
(15 pe BUS
T4)

-

5 Vdc

30 mA (max)

2

max 0,5 A
50 V (NA)

4
(15 pe BUS
T4)

-

2

max 0,5 A
50 V (NA)

între 12 şi 28 80 mA (max)
Vdc/Vac
cu relee active
5 Vdc

30 mA (max)

între 12 şi 28 100 mA (max)
Vdc/Vac
cu relee active

Grad de
protecţie

Dimensiuni
Greutate
50x19x45 h
mm, 20 g

IP 30

58x86x22 h
mm, 55 g
50x19x45 h
mm, 20 g
58x86x22 h
mm, 55 g
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OX4T
Receptor universal cu 4 canale
din seria One, cu transmiţător
încorporat.
Pentru comandarea de la distanţă
a oricărei automatizări pentru porţi,
uşi de garaj, bariere, obloane, jaluzele
de exterior, jaluzele orizontale,
sisteme de iluminat, sisteme de
irigare sau a altor circuite electrice.
Dotat cu conector BUS T4
pentru conectarea cu O-View.
Sistemul cel mai extins:
OX4T gestionează 4 ieşiri controlate
de 4 relee, care pot fi folosite ca releu de
putere sau contact electric fără tensiune,
extinzând sistemul Opera şi la dispozitive
care nu sunt echipate pentru acesta.
Datorită transmiţătorului intern, OX4T poate fi
folosit ca repetor de semnal, mărind distanţa
de funcţionare dintre transmiţătoare şi alte
receptoare din seria One.
Comod şi funcţional:
OX4T poate fi conectat prin radio la interfaţa
O-Box şi prin BUS T4 la display-ul cu
funcţii multiple O-View în vederea efectuării
operaţiilor de programare, diagnostic,
temporizare şi gestionare a codurilor, chiar
şi de la distanţă prin intermediul modulelor
OVBT şi OVBTGSM.
Cod

Descriere

OX4T

Receptor universal cu 4 canale şi transmiţător încorporat

Buc./amb.

Preţ L

1

627,00

2 modalităţi de programare.
“Modul I” şi noul “Mod II extins” care permite
mărirea numărului de comenzi până la 14.
Coduri multiple: OX4T este, de asemenea,
compatibil cu transmiţătoarele cu codificare
O-code, Smilo, Flo, FloR, FloR TTS cu sau
fără funcţie de autoînvăţare, pentru transmisia
multigrup care permite trimiterea simultană
a mai multor comenzi de la un singur
transmiţător.
OX4T este dotat cu borne detaşabile pentru
facilitarea conectării şi cu memorie mare
care permite memorarea a până la 1024 de
transmiţătoare, putând fi protejat cu parolă.

Caracteristici tehnice
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Curent maxim absorbit (mA)
Codificări

: 110 ÷ 240
: 80
: O-Code / TTS / FloR (rolling code);
sau Smilo (rolling code) sau Flo

Frecvenţă (MHz)
Impedanţă antenă (ohm)
Rază de acţiune estimată (m)

: 433,92
: mai mare de 0,5 μ V pentru semnal corespunzător
: 200 în aer liber,
35 în interior

Putere iradiată (dBm)
Număr maxim de transmiţătoare care pot fi memorate:
Ieşiri
Valori limită contacte
Durată timer
Grad de protecţie (IP)
Temperatură de funcţionare (°C)
Dimensiuni (mm)
Greutate (g)

: +2
: 1024 (maxim)
: 4 relee cu contacte ND şi NÎ, fără potenţial
: 5 A - 250 V
: programabile între 2 secunde şi 540 minute
: 44 (cu carcasa intactă)
: între -20° a +55°
: 128x112x43 h
: 260
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Cleşte pentru montarea conectorilor RJ14

Buc./amb.

Preţ L

1

173,00

OVA2

Conector RJ14 de tip 6/4, pentru cablu plat cu 4 fire

10

95,00*

OVA3

Splitter RJ14 de tip 6/4, pentru conexiuni
în cascadă între dispozitivele din reţeaua BUS T4

5

70,50*

OVA4

Cablu plat cu 4 fire, pentru conectarea dispozitivelor
din reţeaua BUS T4, lungime 100 m

1

412,00

Pentru porţi batante

Descriere

OVA1

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare.

Cuprins alfabetic

Sisteme de comandč ľi accesorii

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Sisteme de ridicare a barierei

Cod

Pentru porţi culisantei

Accesorii
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şi MyHome BTicino
Interfaţa de comandă INB pentru controlul deplin
al casei. Un singur sistem integrat, pentru gestionarea
automatizărilor Nice prin intermediul sistemelor de
comandă MyHome de la BTicino.

Vaza „Cartoccio” creată de Pietro Chiesa, 1932 şi lampa suspendată „Vertigo” de Marco Acerbis, 2005, oferite prin amabilitatea FontanaArte.

O nouă soluţie, inteligentă şi convenabilă.
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• controlul iluminatului, termoreglării, 		
sonorizării, securităţii şi comunicării.
Deplina integrabilitate a sistemelor garantează:
• reducerea timpului necesar pentru 		
instalare şi întreţinere, prin crearea unei
singure instalaţii Nice-BTicino;
• instalarea uşoară: datorită dimensiunilor
sale reduse, INB poate fi instalată în orice
doză de derivaţie;
• un sistem modular, care poate fi extins
fără necesitatea unor lucrări de zidărie
suplimentare şi o funcţionalitate sporită
a cablajelor: pot fi adăugate cu uşurinţă
dispozitive suplimentare fără a trebui întinse
cabluri noi, prin intermediul unui singur
dispozitiv de monitorizare;

OVIEW
SCS

TTBus
A
GROUP
SYS
BUS

+ (~)
BusT4

– (~)

L4

Cod

Descriere

INB

Interfaţa de comunicare între Bus Bticino (SCS)
şi Bus-urile Nice (TTBus şi BusT4)

L3

L2

L1

Buc./amb.

Preţ L

1

735,50

Descriere

Buc./amb.

Preţ L

Unitate de comandă, programare şi diagnostic pentru
dispozitive dotate cu conexiune BUS T4

1

974,50

OVIEWTT

Unitate de comandă, programare şi diagnostic pentru
dispozitive dotate cu conexiune TTBus 1

1

Lista de preţuri
Nice Screen

• compatibilitatea cu o gamă largă de 		
motoare Nice (TTBus / BusT4) dotate cu
tehnologia Opera, pentru o libertate maximă
de alegere.

Pentru porţi batante
Pentru porţi culisantei
Cuprins alfabetic

Cod
OVIEW

• flexibilitate şi siguranţă maxime: în
cadrul reţelei Bus, fiecare dispozitiv este
identificat drept unic prin atribuirea în faza
de programare a unei adrese specifice,
care permite deosebirea respectivului
dispozitiv de altele care aparţin aceleiaşi
reţele „TTBUS” sau „BusT4”, conectate
la aceeaşi interfaţă. Pentru a adăuga ulterior
alte dispozitive este suficient să atribuiţi
fiecăruia dintre acestea o adresă liberă, să le
conectaţi la Bus şi să le configuraţi cu 		
ajutorul programatoarelor Nice de tip PDA.
Conexiuni practice prin borne şi conectoare;

Sisteme de ridicare a barierei

• comandarea, pentru fiecare interfaţă, a până
la patru automatizări Nice pentru porţi şi uşi
de garaj cu motoare şi/sau centrale dotate
cu tehnologia BusT4, sau pentru copertine
şi jaluzele de exterior cu motoare tubulare
echipate cu tehnologia TTBus;

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Nice dă viaţă unei instalaţii domotice unice,
în măsură să comunice cu toate dispozitivele
care conduc funcţiile casei şi care permite,
fie prin folosirea unor simple butoane, cât şi a
touch screen-ului BTicino de ultimă generaţie:

Sisteme de comandč ľi accesorii

INB, interfaţa de comandă Nice
care asigură comunicarea între
sistemele Bus Nice (TTBus şi BusT4)
şi MyHome de la BTicino (SCS).

Caracteristici tehnice

INB

Alimentare

Consum

Izolaţie

Grad de protecţie (IP)

Temp. de funcţionare
(°C Min. Max)

Dimensiuni (mm)

INB prin BusT4, sau
24Vac/dc
(limite 20÷35Vdc,
22÷35Vac)

circa 18 mA

clasă III

20

-20÷50 °C

41x52x18h

Nice Gate&Door 143

Sistemul Tag

M

TT2D
M

TT2N

Sistemul Tag, dispčrČnd Ēn interiorul plčcilor
de perete obiľnuite din comerĢ ľi Ēn spaĢiile cele mai
mici, este ideal pentru modernizčri ľi pentru actualizarea
instalaĢiilor existente care gestioneazč automatizčrile
casei, punctele de luminč ľi toate sarcinile de pČnč la
500 W la care nu se poate ajunge direct prin cablu.

TTX4

Lampă de podea „Parola, Parolona” de Gae Aulenti şi Piero Castiglioni, 1980, oferită prin amabilitatea FontanaArte.

Toate acestea fčrč a fi nevoie sč se Ēnlocuiascč instalaĢia
existentč, nici să se execute lucrčri de zidčrie!
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230V

230V

230V

1

2

3

230V
230V

230V

230V

4

230V

230V

TTX4, transmiĢčtor pentru Ēncastrare
cu alimentare de la reĢea.
Ideal pentru comanda automatizčrilor la care
nu se poate ajunge direct prin cablu.
TransmiĢčtor 4 canale, compatibil cu
transmiţătoarele Nice, din seriile NiceWay,
Flor-s ľi VeryVR.
Cu alimentare la tensiunea de la reĢea
ľi posibilitate de conectare a pČnč la
4 butoane (opĢionale) pentru gestionarea
prin cablu a automatizčrilor.

Descriere

TTX4

TransmiĢčtor pentru Ēncastrare cu alimentare de la reĢea,
4 canale

Buc./amb.

Preţ L

1

410,00

Cuprins alfabetic

Cod

Sisteme de comandč ľi accesorii

Extrem de compact:
numai 18x33x40mm

Caracteristici tehnice
FrecvenĢč Portantč
DistanĢč
Codificare

: 433,92 MHz ± 100 KHz
: 35 m Ēn interior
: digitalč 52 bit (4,5 milioane de miliarde
de combinaĢii)

Alimentare
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)

: 120 o 230 Vac, 50/60 Hz; (limite 100 ÷ 255 V)
: 20
: -20° ÷ +55°
: 18x33x40 h

Sisteme de ridicare a barierei

230V

Pentru porţi batante

230V
230V

Pentru porţi culisantei

M

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

M

1. TTX4: transmiĢčtor de Ēncastrat cu
alimentare din reĢea. Ideal pentru comanda
automatizčrilor la care nu se poate
ajunge direct prin cablu.
2. TT2N: centralč miniaturizatč, pentru
comanda unui motor 230 Vac de pČnč la
500 W, cu receptor radio integrat.
3. TT2L: centralč miniaturizatč pentru
comanda instalaĢiilor de iluminare,
cu receptor radio integrat.
4. TT2D: centralč miniaturizatč pentru
comanda din mai multe locuri a instalaĢiilor
de iluminare, cu receptor radio ľi comutator
integrate.
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Sistemul Tag
Noile computere
miniaturizate Mindy TT.
Unităţi de comandă miniaturizate,
compatibile Ēn totalitate cu
transmiĢčtoare Nice din Seriile
NiceWay, Flo, Very, PlanoTime,
Flor ľi Smilo.
Placă de borne integrată
pentru conectarea unei
comenzi pe fir

Flexibilitate maximč: memoreazč pČnč la 30
de transmiĢčtoare Modul I ľi Modul II.
Programare rapidč
datoritč butonului de programare.
PrezenĢa unui LED de semnalizare ajutč la
efectuarea procedurii corecte de programare
semnalČnd, de exemplu, depčľirea pragurilor
programate Ēn senzorul climatic.

Extrem de compactč:
numai 18x33x40 mm

Posibilitate de conectare
a senzorului de vČnt ľi soare Volo S Radio.

TT2N

Grad de protecĢie IP20.
TT2N, computer miniaturizat pentru
comanda unui motor 230 Vac de pČnč la
500 W, cu receptor radio integrat.
Posibilitate de conectare a unui buton
pentru comandč prin cablu
cu modalitatea PAS CU PAS - NUMAI
RIDICARE - NUMAI COBORARE.

TT2L

Posibilitate de memorare a comenzilor
radio Ēn Modul I: RIDICARE - STOP COBORARE - COBORARE CU
PREZENTA UMANA
Modul II: PAS CU PAS - RIDICARE STOP
- COBORARE STOP - STOP COBORARE CU PREZENTA UMANA
- RIDICARE CU PREZENTA UMANA.

TT2D

Cod

Descriere

Buc./amb.

Preţ L

TT2N

Computer miniaturizat pentru comanda unui motor 230 Vac
cu receptor radio integrat

1

365,50

TT2L

Computer miniaturizat pentru comanda instalaĢiilor
de iluminare, cu receptor radio integrat

1

405,50

TT2D

Computer miniaturizat pentru comanda instalaĢiilor
de iluminare, cu receptor radio ľi comutator integrate

1

425,50

TT2L, computer miniaturizat pentru
comanda instalaĢiilor de iluminare, cu
receptor radio integrat
Pentru comanda sarcinilor cu tensiune de
reĢea 230 Vac cu putere de pČnč la 1000 W /
500 VA.
Conectčri simplificate datoritč
Ēntrerupčtorului conectat direct la alimentare
(nu pentru TT2D).
Posibilitate de conectare a unui Ēntrerupčtor
pentru comandč prin cablu cu modalitatea ON/
OFF.
Posibilitate de memorare a comenzilor
radio Ēn Modul I: ON -OFF
Modul II: ON/OFF - PORNIRE IMPULS TIMER1 -TIMER2.
Conectarea la senzorul climatic
Volo S-Radio permite gestionarea,
prin intermediul senzorului “Soare”,
a aprinderii ľi stingerii luminilor.

Caracteristici tehnice
Cod
Alimentare (Vac / Hz)
FrecvenĢč (MHz)
Pentru transmiţătoare din seriile
Putere maximă motoare
Grad de protecţie (IP)
Durată de executare manevră (sec)

TT2N

TT2D

120 o 230 Vac, 50/60 Hz, limite: 100÷255 Vac
433,92
NiceWay, Flor-s, Flo, VeryVE, VeryVR, Smilo
500VA pentru Vn = 230V, 1000W/500VA pentru Vn = 230V, 600W/600VA
600VA pentru Vn = 120V
pentru Vn = 120V
20
4÷240 s
1 s÷9 h
(din fabrică circa 150 s) (din fabrică TIMER1=1 min, TIMER2=10 min)

Temp. de funcţionare
(°C Min. Max.)

-20 ÷ +55

Dimensiuni (mm)
Greutate (g)

40x18x32
20
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TT2L

Timer programabil de la un minim de 0,5”
pČnč la un maxim de circa 9 ore;
procedurč de programare optimizatč;
pčstrarea valorilor setate chiar ľi Ēn cazul lipsei
alimentčrii.
TT2D, computer miniaturizat pentru
comanda mai multor puncte ale instalaĢiilor
de iluminare, cu receptor radio ľi comutator
integrate.
Aceleaľi caracteristici ca ale TT2L.

Maximč flexibilitate Ēn comanda motorului
cu 2 modalitčĢi de memorizare a
transmiĢčtoarelor
Modul I: URCARE - STOP - COBORARE
Modul II: PAS CU PAS - NUMAI
URCARE NUMAI COBORARE - STOP.
Memorizeazč pČnč la 30 de transmiĢčtoare
Suport fixare legčturi intern
Gestiune noi senzori climatici Volo SRadio
Pentru comenzi sincronizate
Timp de lucru programabil de la un minim
de 4” la un maxim de 4’.
TT1L pentru instalaţii de iluminat,
pompe de irigaĢii, etc...
Pentru comanda sarcinilor de tensiune
de reĢea 230 Vac cu putere pČnč la 500 W
Memorizeazč pČnč la 30 de transmiĢčtoare
Suport fixare legčturi intern
Gestioneazč pČnč la 2 temporizatoare pentru
oprire automatč
Maximč flexibilitate Ēn comenzi cu 2 modalitčĢi
de memorizare a transmiĢčtoarelor
Descriere

Buc./amb.

Preţ L

TT1N

Centrale de comandč miniaturizate cu dispozitiv de prindere,
pentru 1 motor 230 Vac pČnč la 500 W,
cu receptor radio integrat. 2 modalitčĢi de programare
ľi timp de lucru programabil

1

292,50

TT1L

Centrale de comandč miniaturizate cu dispozitiv de prindere,
pentru instalaĢii de iluminare/irigaĢii 230 Vac pČnč la 500 W,
cu receptor radio integrat. 2 modalitčĢi de programare
ľi 2 temporizatoare pentru oprire automatč

1

323,50

Modul I: ON - OFF cu taste separate Modul II:
ON - OFF - PREZENTA - UMANA -TIMER
Timer programabil de la un minim de 0.5”
pČnč la un maxim de circa 9 ore.

Caracteristici tehnice
Cod
Alimentare (Vac / Hz)
FrecvenĢč (MHz)
Pentru transmiţătoare din seriile
Putere maximă motoare
Grad de protecţie (IP)
Durată de executare manevră (sec)

Pentru porţi batante
Pentru porţi culisantei
Cuprins alfabetic

Cod

Sisteme de ridicare a barierei

TT1N pentru copertine ľi jaluzele.
Pentru motoare pČnč la 500 W maximč

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Extrem de compactč:
98x26x20 mm

Sisteme de comandč ľi accesorii

Centrale de comandč
miniaturizate cu dispozitiv
de prindere, protecĢie IP55
Cu receptor radio integrat
433.92 MHz cu peste 4,5 milioane
de miliarde de combinaĢii. FuncĢie
de autoĒnvčĢare a transmiĢčtoarelor
din seriile Flo, FloR, VeryVE, VeryVR,
Smilo ľi Planotime.

TT1N

TT1L

230/50
433,92
NiceWay, Flor-s, Flo, VeryVE, VeryVR, Smilo
500 W / 400 VA
55
prog. 4-250

TIMER1 TIMER2 între 0,5” şi 540’

Temp. de funcţionare
(°C Min. Max.)

-20 ÷ +55

Dimensiuni (mm)
Greutate (g)

98x26x20
45
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Flor-s
Radiocomenzi cu 4,5 milioane
de miliarde de combinaĢii.
Sistem 433,92 MHz
cu rolling code cu funcĢie
de autoĒnvčĢare ľi cod secvenĢial
pentru introducere multiplč
(Flor-sc).
Tastele, mari ľi protejate
Ēmpotriva acĢiončrii
accidentale

Versiunea Flor-sc, prin intermediul
software-ului BUPC, poate memoriza
Ēntr-o singurč operaĢiune pachete Ēntregi
de 100 de elemente, fčrč sč le deschidč.

Noi carcase de
plastic de tip
Bayblend®
rezistente ľi mai
elastice

FLO1R-S
FLO1R-SC

Flor e ideal pentru administrarea
sistemelor cu mai mulĢi utilizatori
datoritč codului unic ľi personal:
receptoarele cu funcĢie de autoĒnvčĢare
sunt Ēn mčsurč sč recepĢioneze ľi sč
memoreze la distanĢč pČnč la 1020
de coduri.

Transmisie cu rolling code:
siguranĢč absolutč - imposibilitatea
clončrii transmiĢčtorului.
FuncĢie de autoĒnvčĢare: posibilitatea
introducerii codurilor de la distanĢč cu un
transmiĢčtor autorizat sau prin intermediul
unei taste de programare de pe receptor,
Ēn timp ce un LED vizualizeazč diferitele
funcĢii.

FLO2R-S
FLO2R-SC

Consumuri reduse pentru o autonomie
mai mare. Semnalizare prin Led cČnd
bateria e descčrcatč.

FLO4R-S
FLO4R-SC

Sistemul Flor-s cuprinde:
TransmiĢčtoare cu 1, 2, 4 canale
Receptoare universale cu 1 sau 2 canale,
modulare sistem de cuplare, sau de exterior
IP53 cu funcĢiile pas-cu-pas, timer, antifurt

Cod

Descriere

FLO1R-S
FLO2R-S
FLO4R-S
FLO1R-SC
FLO2R-SC
FLO4R-SC

1 canal
2 canale
4 canale
1 canal cu codificare secvenĢialč pentru introducere multiplč
2 canale cu codificare secvenĢialč pentru introducere multiplč
4 canale cu codificare secvenĢialč pentru introducere multiplč

Buc./amb.

Preţ L

10
10
10
10
10
10

122,00
128,50
144,00
131,00
137,50
153,00

Caracteristici tehnice
FrecvenĢa Portantč

: 433,92 MHz ±100 KHz

Razč de acĢiune (m)

: 150 - 200 cu antena acordatč Ēn spaĢiu liber

Codificare

: digitalč 52 bit (4,5 milioane de miliarde de combinaĢii)

Alimentare

: 12 Vdc + 20% - 40% cu baterie 23 A

Absorbit Mediu (mA)

: 25

Dimensiuni (mm)

: 72x40x15 h
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Antena ataľabilč la dispozitivul de
semnalizare luminos Lucy sau la receptorul
de exterior IP53 sau cu element de fixare

Noi carcase de
plastic de tip
Bayblend®
rezistente ľi mai
elastice

Software-ul BUPC permite memorarea
Ēntr-o singurč operaĢiune a pachete Ēntregi
de 100 de elemente, fčrč a le deschide.
Flor-m poate fi interfaĢat pe palm-ul MOU
pentru o comodč administrare a codurilor
on site sau via PC; e recunoscut de
receptoarele Flor ľi de cititoarele
transponder Mymoon.

Transponder integrat

FLO4R-M

Descriere

Buc./amb.

Preţ L

FLO2R-M

2 canale cu codificare secvenĢialč pentru introducere
multiplč ľi tehnologie transponder integratč

10

182,00

FLO4R-M

4 canale cu codificare secvenĢialč pentru introducere
multiplč ľi tehnologie transponder integratč

10

206,00

Pentru porţi batante
Pentru porţi culisantei
Cuprins alfabetic

Cod

Sisteme de comandč ľi accesorii

FLO2R-M

Noile transmiĢčtoare transponder Flor-m
creeazč noi posibilitčĢi de administrare a
acceselor, unificČnd mai multe comenzi
Ēntr-un singur produs.
Disponibile Ēn versiuni cu 2 ľi 4 canale,
caracteristicile lor sunt echivalente cu cele
ale transmiĢčtoarelor Flor-sc ľi ale cardului
Mocardp programabil ľi reprogramabil:
o exclusivitate Nice.

Sisteme de ridicare a barierei

Tastele, mari ľi protejate
Ēmpotriva acĢiončrii
accidentale

Radiocomandč bimodalč
cu transponder integrat
cu 4,5 milioane de miliarde
de combinaĢii.
Sistem 433,92 MHz rolling code
cu funcĢie de autoĒnvčĢare
ľi cod secvenĢial pentru
introducere multiplč.

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Flor-m

Caracteristici tehnice
FrecvenĢa Portantč

: 433,92 MHz ±100 KHz

Razč de acĢiune (m)

: 150 - 200 cu antena acordatč Ēn spaĢiu liber

DistanĢa de citire (cm)

:3÷5

Codificare

: digitalč 52 bit (4,5 milioane de miliarde de combinaĢii)

Alimentare

: 12 Vdc + 20% - 40% cu baterie 23 A

Absorbit Mediu (mA)

: 25

Dimensiuni (mm)

: 72x40x15 h
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Flor
Receptoare universale
cu 1 sau 2 canale, modulare,
sau de exterior IP53 cu funcĢii
pas-cu-pas, timer, antifurt.

Sistemul FloR poate fi interfaĢat
cu palm-ul BUPC ľi SMU pentru o comodč
programare ľi administrare a codurilor.
Administrarea sistemelor cu mai mulĢi
utilizatori datoritč codului unic ľi personal:
receptoarele cu funcĢie de autoĒnvčĢare
sunt Ēn mčsurč sč recepĢioneze ľi sč
memoreze pČnč la 63 de coduri cu BM250,
255 cu BM1000, 1020 cu receptorul
modular dotat cu 4 plčci de memorie
BM1000.

Memorizare: fiecčrei taste
a transmiĢčtorului i se poate
asocia o anume ieľire a receptorului
(ex.: tasta 3 TX = ieľirea 1 RX).
Antenč ataľabilč la girofarul Lucy
sau la receptorul de exterior IP53
sau cu element de fixare.

Receptoare
Universal
Cod

Descriere

FLOX1R
FLOX2R

1 canal cu memorie BM250
2 canale cu memorie BM250

Universal, de exterior IP53
Cod
Descriere

Buc./amb.

Preţ L

1
1

306,00
332,50

Buc./amb.

Preţ L

1

348,00

2 canale cu memorie BM250 predispus pentru ABFKIT

FLOXB2R

Cu sistem de cuplare Nice
Cod
Descriere

Buc./amb.

Preţ L

1
1

295,00
323,50

1 canal cu memorie BM250
2 canale cu memorie BM250

FLOXIR
FLOXI2R

Universale modular
Cod
Descriere
FLOXMR
FLOXM220R

Buc./amb.

Preţ L

1
1

452,00
507,50

4 canale cu un modul canal MXD ľi memorie BM 1000, 24 V
4 canale cu un modul canal MXD ľi memorie BM 1000, 230 Vac

Caracteristici tehnice
FrecvenĢa
portantč (MHz)

FLOX1R
FLOX2R
FLOXB2R
FLOXIR
FLOXI2R
FLOXMR
FLOXM220R
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Impedanţă
intrare (Ohm)

Sensibilitate

Alimentare

Curent
absorbit Ēn repaus

Decodificare

Numčr de
canale

Contact releu

1

433,92
controlatč
de SAW

52

> 0,5 μV
Pentru
semnal
corespunzčtor

de la 12
la 28 Vac - dc

230 Vac ±10%

15 mA

2 VA

digitalč 52
bit
(4,5 milioane
de miliarde
de
combinaĢii)

98x41x25 h

2
1
2
pČnč la 4

Dimensiuni (mm)

deschis max
0,5A-50 Vac

105x68x32 h
67x34x18 h
118x54x148 h

Pentru porţi batante
Pentru porţi culisantei
Cod

Descriere

BM250
BM1000

63 de coduri pentru receptoare FloR
255 de coduri pentru receptoare FloR

Buc./amb.

Module canal pentru toate receptoarele modulare din orice serie
Cod
Descriere
Impuls
Pas cu pas
Timer reglabil de la 3 secunde la 5 minute

MXD
MXP
MXT

Antene profesionale acordate orientabile
Cod
Descriere
ABF
ABFKIT

Montare pe cadru
Ataľabile la receptoarele FLOXB2R ľi la girofarul Lucy

Baterie
Cod

Descriere

Buc./amb.
4
2
2

Preţ L
489,50*
569,50*

Preţ L
171,00*
199,50*
128,50*

Buc./amb.

Preţ L

1
1

84,50
69,00

Buc./amb.

Baterie alcalinč 12 V pentru transmiĢčtoare FLO1R-S/SC,
FLO2R-S/SC/M ľi FLO4R-S/SC/M

50

Preţ L
423,00*

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare.

Cuprins alfabetic

Sisteme de comandč ľi accesorii

B12V-A

5
5

Sisteme de ridicare a barierei

Plčci de memorie

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Accesorii

Caracteristici tehnice

ABF
ABFKIT

FrecvenĢa de recepĢie (MHz)

Impedanţă (Ohm)

433,92

50

Dispozitiv de fixare

Cablu

acciaio inox

RG 58

-

-
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Flo
Flo, Radiocomandč 433,92 MHz
cu cod programabil,
1024 combinaĢii cu dip-switch.
Flo se deosebeľte de FloR prin culoarea
clasicč bleu Nice.
Sistemul cuprinde:
TransmiĢčtoare cu 1, 2, 4 canale
(FLO1, FLO2, FLO4);
Versiuni cu 1, 2, 4
canale

Receptoare universale cu 1 sau 2 canale,
modulare cu sistem de cuplare cu
conector Nice sau de exterior IP53;
Antena ataľabilč la girofarul Lucy
sau la receptorul de exterior IP53, sau cu
element de fixare.
Carcasč Nice
design de
culoare bleu,
robust ľi
compact

FLO1

FLO2

FLO4

Cod

Descriere

Buc./amb.

Preţ L

FLO1
FLO2
FLO4

1 canal
2 canale
4 canale

10
10
10

122,00
128,50
144,00

Caracteristici tehnice

Flo

FrecvenĢa portantč

: 433,92 MHz ±100 KHz

Razč de acĢiune (m)

: 100 - 150 cu antena acordatč Ēn spaĢiu liber

Codificare

: digital (1024 combinaĢii)

Alimentare

: 12 Vdc + 20% - 40% cu baterie 23 A

Absorbit mediu (mA)

: 15

Dimensiuni (mm)

: 72x40x15 h
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Pentru porţi batante

Universal
Cod

Descriere

Buc./amb.

Preţ L

FLOX1
FLOX2

1 canal
2 canale

1
1

224,00
248,50

Universal, de exterior IP53
Cod
Descriere

Buc./amb.

Preţ L

1

261,50

2 canale, echipat pentru ABFKIT

FLOXB2

Cu sistem de cuplare Nice
Cod
Descriere

Buc./amb.

Preţ L

1
1

213,00
237,00

1 canal
2 canale

FLOXI
FLOXI2

Universal modular
Cod
Descriere

Buc./amb.

Preţ L

1
1

323,50
381,00

4 canale cu un modul canal MXD, 24 V
4 canale cu un modul canal MXD, 230 Vac

FLOXM
FLOXM220

Accesorii
Module canal pentru toate receptoarele modulare din orice serie
Cod
Descriere

Buc./amb.

Impuls
Pas cu pas
Timer reglabil de la 3 secunde la 5 minute

MXD
MXP
MXT

4
2
2

Antene profesionale acordate orientabile
Cod
Descriere
ABF
ABFKIT

Montare pe cadru
Integrabil Ēn dispozitivul luminos Lucy

Baterie
Cod

Descriere

B12V-A

Baterie alcalinč 12 V pentru transmiĢčtoare FLO1, FLO2 ľi FLO4

Preţ L
171,00*
199,50*
128,50*

Buc./amb.

Preţ L

1
1

84,50
69,00

Buc./amb.

Preţ L
423,00*

Cuprins alfabetic

50

Caracteristici tehnice

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare.

FrecvenĢa
de recepĢie (MHz) Impedanţă (Ohm)

FLOX1
FLOX2
FLOXB2
FLOXI
FLOXI2
FLOXM
FLOXM220

Sensibilitate

Alimentare

Curent absorbit
în repaus (mA)

Decodificare

Număr de canale

Contact
releu

Dimensiuni (mm)

1

433,92
contr. de
SAW

52

> 0,5 μV
pentru
semnal
recepĢionat

de la 12
la 28 Vac - dc

230 Vac ± 10%
FrecvenĢa la recepĢie (MHz)

ABF
ABFKIT

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Receptoare

Sisteme de ridicare a barierei

Pentru porţi culisantei

Antenč ataľabilč la girofarul Lucy sau la
receptorul de exterior IP53, sau cu element
de fixare.

Sisteme de comandč ľi accesorii

Receptoare universale cu
1 sau 2 canale modulare cu
sistem de cuplare cu conector
Nice, sau de exterior IP53.

433,92

Impedanţă (Ohm)
50

98x41x25 h

2
15 mA

digitalč
(1.024
combinaĢii)

1
2

105x68x32 h

norm. desch.
max.
0,5A-50 Vac

67x34x18 h

pČnč la 4

2 VA

118x54x148 h

Cadru

Cablu

OĢel inox

RG 58

-

-
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Nice
Gate&Door
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6|21

Prezentarea Nice

22|67

Sisteme pentru porĢi batante

68|87

Sisteme pentru porĢi culisante

88|101

Sisteme de ridicare a barierei

102|129

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

124|159

Sisteme de comandč

Accesorii

180|191

Unitate de comandč

200|205

Cuprins alfabetic

160|161
162|163
164|165
166|167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Solemyo
Automatizarea ľi mai sigurč
FT210
F210
MoonBus
Moon
MoonTouchBus
MoonTouch
MyMoonBus
MyMoon
MoonKey
Accesorii Moon
MoonLight
Wallyght
Kio
Dispozitive de Ēncčlzire
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Ghid pentru alegerea produsului

Urmaţi săgeata, alegeţi produsul potrivit

Fotocelule ľi dispozitive de siguranĢč

Fotocelule sincronizate
orientabile
F210
pag. 166/167

cu ieľire cu releu

Dispozitive optice de siguranĢč
cu transmiĢčtoare fčrč fire,
pentru fixare pe canatul mobil
FT210
pag. 164/165

cu ieşire cu releu

cu tehnologia BlueBUS

cu tehnologia BlueBUS

F210
F210B

FT210
FT210B

Moon: sistem coordonat de fotocelule, selectoare cu cheie ľi digitale,
cititoare transponder control intrčri

MOF
Fotocelule
sincronizate
de exterior
pag. 168/169

cu tehnologia BlueBUS

orientabile

MOFO

orientabile

MOFOB

MOFB
interfaĢč de legčturč pentru centrale ne-predispuse

prin radio
Selectoare digitale
12 taste, de exterior
pag. 170/171

MOTXR

cu codificare rolling code Smilo

MOTXS
MOTB
MOT

decoder pentru cititor MOT cu cartela de memorie
BM1000 pentru 255 cartele; posibilitate
adčugare memorie pentru alte 255 cartele

MORX

cu tehnologia BlueBUS

MOMB
MOM

cu cilindru standard
cu cilindru european
fčrč cilindru european
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cu codificare rolling code FloR

cu tehnologia BlueBUS

Cititor de proximitate
pentru transponder
pag. 172/173

Selectoare cu chei
pag. 174

IB

decoder pentru cititor MOM cu cartela de memorie
BM1000 pentru 255 cartele; posibilitate
adčugare memorie pentru alte 255 cartele

MORX

de exterior

MOSE

de Ēncastrare
de exterior

MOSI
MOSEU

de Ēncastrare

MOSIU

de exterior

MOSU

my

Moon

Cuprins alfabetic

Moontouch
Sisteme de comandč ľi accesorii

Moon
Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

FT210
Sisteme de ridicare a barierei

F210
Pentru porţi culisantei

Pag. 160

Moonkey
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Pentru porţi batante

Solemyo Kit pentru alimentare solară

Ghid pentru alegerea produsului

Urmaţi săgeata, alegeţi produsul potrivit

Luminč intermitentč
portoc

ML

alimentare 230 Vac 40 W
pentru centrale
predispuse
Luminč intermitentč
cu antenč Ēncorporatč
433,92 MHz
MoonLight
pag. 176

transparentč
portoc

MLT
ML24

alimentare 24 Vac/Vdc, 25 W
transparentč
portoc

ML24T
MLB

alimentare 12 Vac/Vdc, 21 W

pentru centrale
ne-predispuse

alimentare 230 Vac

transparentč

MLBT

transparentč

MLL

Dispozitiv de iluminat cu funcţii multiple, cu Led

Dispozitiv de iluminat cu funcţii multiple, cu Led
cu funcţie de lumină intermitentă,
de control sau crepusculară.
12/24 Vac/Vdc.
Wallyght
pag. 177

WLT

Selectoare

Selectoare cu cheie
pentru contacte de joasč tensiune.
Kio
pag. 178
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KIO

Cuprins alfabetic

Kio
Sisteme de comandč ľi accesorii

Wallyght
Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Sisteme de ridicare a barierei

Pentru porţi culisantei

Moonlight
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Pentru porţi batante

Solemyo
Solemyo este sistemul de
alimentare solară pentru sistemele
de automatizare a porţilor, uşilor
de garaj şi barierelor stradale
amplasate chiar şi departe de
reţeaua electrică.

SYKCE

Instalarea este simplă şi rapidă,
funcţionarea este fiabilă şi economia
este garantată.
Poate fi instalat oriunde, fără a necesita
conexiuni sau lucrări de săpare, chiar şi în
locurile aflate la mare distanţă de reţeaua
electrică sau cu acces dificil la aceasta.
Mai economic şi cu mai mult respect pentru
mediul înconjurător datorită energiei solare,
gratuită şi curată: o alegere inteligentă şi
ecologică, care se amortizează în scurt timp.

PSY24

Consum redus şi niciun black out: păstrarea
îndelungată a rezervei de energie, împreună cu
consumul redus al automatizărilor garantează
funcţionarea chiar şi pe perioade îndelungate
cu cer acoperit.

SYP

Consum mai redus, autonomie de
funcţionare mai mare!
Totul va funcţiona perfect chiar şi noaptea sau
pe perioadele îndelungate cu cer acoperit,
garantând confort şi siguranţă.

Kitul conţine:

Solemyo este disponibil atât în varianta kit, cât
şi ca produse vândute separat.
SYP Panou solar fotovoltaic pentru alimentare la 24 V.
PSY24 Cutie baterie 24 V, cu circuit de control şi mâner pentru transport.

Cod

Descriere

SYP
PSY24

Panou solar fotovoltaic pentru alimentare la 24 V
Cutie baterie 24 V, cu circuit de control şi mâner pentru transport

Buc./palet

SYKCE

Kit pentru alimentare solară, alcătuit din panoul fotovoltaic SYP
şi cutia cu bateria PSY24 cu circuit de control al încărcării

Preţ L
882,00
1.502,00

21

2.210,50

Kitul conţine panoul fotovoltaic SYP,
care transformă lumina soarelui în energie
electrică şi cutia cu bateria PSY24, care
conservă energia electrică produsă de panoul
SYP, livrând-o continuu şi permanent pe
întreaga durată a zilei.
Alimentatorul suplimentar SYA1
permite încărcarea rapidă a bateriei de la
tensiunea de reţea 230 Vac, ca variantă
alternativă la modulul fotovoltaic.
Semnalizare cu Led a terminării încărcării.
Achiziţionarea separată a componentelor care
alcătuiesc sistemul Solemyo este utilă mai
ales în cazul în care este necesară instalarea a
două sau mai multe panouri solare în paralel,
sporind astfel capacitatea de încărcare a
sistemului sau folosirea mai multor cutii cu
baterii, în combinaţie cu alimentatorul SYA1.

Caracteristici tehnice
Cod
Alimentare (Vac 50/60 Hz)
Tensiune nominală (V)
Curent maxim (A)
Putere de vârf (Wp)
Putere maximă (W)
Capacitate nominală baterie (Ah)
Grad de protecţie (IP)
Temp. de funcţionare (°C Min/Max)
Durată încărcare completă (ore)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

PSY24

SYP
24

10
-

110 ÷ 240
15

60

20
44
-20 ÷ +50*
~ 15**
235x170x258 h
14

* 0 ÷ 40 dacă este încărcat prin alimentatorul SYA1 de la reţeaua electrică.
** Prin folosirea alimentatorului, de la reţeaua fixă.
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SYA1

-40 ÷ +85

0 ÷ +40
-

390x28x415 h
1,9

132x58x30 h
0,345

Flexibil: Solemyo se adaptează perfect oricărui tip de
instalare.

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare. Din motive de stocare, expediere şi uniformitate a ambalajelor se recomandă comandarea produsului în paleţi. Este indicat, în acest scop, numărul ambalajelor dintr-un palet. Desen cu valoare indicativă.

SYA1
Alimentator pentru
încărcarea bateriei
PSY24 de la reţeaua
electrică.

Buc./amb. 1
L 421,00

Sisteme de comandč ľi accesorii

2

1. Panou solar SYP. 2. Cutie baterie PSY24.

Accesorii
Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

1

Cuprins alfabetic

2

Pentru porţi culisantei

1
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Pentru porţi batante

1

Sisteme de ridicare a barierei

1

Automatizarea ľi mai sigurč
Borduri sensibile rezistive
8,2 KOhm, siguranĢč ľi control
maxime ale automatismului.

Mai sigure: sunt Ēn mčsurč sč comunice
centralei dacč existč anomalii Ēn sistem ca
de pildč deteriorarea produsului Ēnsuľi.
Placa de interfaĢč TCE permite conectarea
bordurilor sensibile (cu rezistenĢč 8,2 KOhm)
la centralele care nu sunt pentru moment
dotate cu intrarea respectivč.
Personalizare Ēn lungime: componentele
sunt furnizate Ēntr-un kit pentru a permite
instalatorului sč construiascč bordul la
dimensiunile dorite.

Practice: se adapteazč oricčrei situaĢii
ľi necesitč puĢin timp pentru instalare.
Fiabile: datoritč noii tehnologii Classe3,
centrala la care sunt conectate este Ēn
mčsurč sč ĒnĢeleagč dacč dispozitivul
lucreazč corect sau nu funcĢioneazč.
Intrare de tip analogic 8,2 KOhm.

Borduri sensibile rezistive ľi accesorii
Cod

Descriere

TCB65
TCK

Bord sensibil Ēn rolč de 10 m
Kit pentru realizarea a 8 borduri sensibile ce conĢine:
- Dopuri terminale (TCT65)
- Conectori cu cablu L=250 cm (TCS250)
- Conectori 8,2 KOhm (TCER)
- Cutie cu adeziv (TCC)
- Cutie cu primer (TCP)
Foarfecč pentru tčierea bordului sensibil de siguranĢč
Profil de aluminiu L=200 cm
InterfaĢč de control pentru bord sensibil

TCF
TCA65
TCE

Buc.
1
16
8
8
1
1
1
5
1

Preţ L
2.099,50
1.885,00

698,00
36,50*
237,00

Dispozitive pentru legčtura electricč a bordurilor sensibile de siguranĢč pe canatul mobil
Cod

Descriere

DBM5
DBM7,5
DBM10

Kit complet pentru porĢi de pČnč la 5 m
Kit complet pentru porĢi de pČnč la 7,5 m
Kit complet pentru porĢi de pČnč la 10 m

Buc.
1
1
1

Preţ L
1.431,00
1.858,50
2.290,50

Instrument ľi software pentru mčsurarea forĢei de impact
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Cod

Descriere

NSFB

Instrumentul BlueForce pentru măsurarea forţei de impact
conform EN 12445, cu interfaţă Bluetooth/USB
şi Soft inclus, inclusiv valiza

13.330,00

Preţ L

NSFS

Instrumentul SpeedForce pentru măsurarea forţei
de impact conform EN 12445, cu interfaţă USB
şi Soft inclus, inclusiv valiza

12.040,00

NSEL

Prelungitor liniar pentru efectuarea măsurătorilor între
30 şi 50 cm, care poate fi folosit cu NSFB şi NSFS

1.462,00

NSEA

Prelungitor angular orientabil, pentru măsurători între
1,25 şi 2,50 m, care poate fi folosit cu NSEL

1.141,00

NSSWPDA

Soft BlueForce PDA pentru Pocket-PC, pentru NSFB

La cerere

Pentru porţi batante

CB este o rolč de bandč de cauciuc
de protecĢie care, Ēmpreunč cu kit-ul
CMBK4/CMBK6 compune aripa
mecanicč joasč.

Pentru porţi culisantei

CMBK este kit-ul pentru formarea aripii
mecanice joase: pentru aripi pČnč la 4m
(CMBK4) ľi pentru aripi pČnč la 6m
(CMBK6), ideal pentru siguranĢa uľilor
de garaj Ēn general, a uľilor batante ľi a
uľilor secĢionale.

Borduri sensibile mecanice
Cod

Descriere

CMA 1,5MT
CMA 1,7MT
CMA 2MT
CMA 2,5MT
CB

Aripa mecanicč Ēnaltč, cu profile din aluminiu Ēn bucčĢi
de 1,5 - 1,7 - 2 - 2,5 m dimensiuni Ēn mm 36x75 h
Lungimi de 1,5 m
Lungimi de 1,7 m
Lungimi de 2 m
Lungimi de 2,5 m
Rolč de cauciuc de protecĢie pentru
aripa mecanicč joasč ľi profile
din aluminiu Ēn bucčĢi de 2 m, dimensiuni Ēn mm 23x44 h

Buc.

Preţ L

1
1
1
1
40

255,00
270,50
295,00
332,50
1.643,50

CMBK4

Kit pentru formarea aripi mecanice joase, pentru profile
din aluminiu de la 4 m (de cuplat cu CB)

1

153,00

CMBK6

Kit pentru formarea aripi mecanice joase, pentru profile
din aluminiu de la 6 m (de cuplat cu CB)

1

166,50

Bordo sensibile passivo
Descriere
Bord sensibil pasiv Ēn rolč de 10 m

Buc.
1

Preţ L
1.346,50

Sisteme de comandč ľi accesorii

Cod
TCBS60

Detector inductiv cu spiră magnetică

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare.

Facil şi sigur: funcţionarea şi parametrii pot
fi uşor controlaţi, verificaţi şi programaţi prin
intermediul display-ului LCD.

Sistem integrat de măsurare
Indicarea automată a inductanţei spirei.

Cuprins alfabetic

Senzor magnetic
pentru detectarea
metalelor

Rapid şi multifuncţional: funcţii numeroase
şi programare simplă şi intuitivă.

Cod

Descriere

LP1
LP2

Detector de metale cu un singur canal. Alimentare 24V
Detector de metale cu două canale. Alimentare 24V

Sisteme de ridicare a barierei

CMA este aripa metalicč Ēnaltč premontatč
din profile de aluminiu cu lungimi de
1,5 -1,7 - 2 - 2,5 m; idealč pentru fixare pe
uľi batante sau culisante.

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Borduri sensibile mecanice,
siguranĢč ľi facilitate
de instalare.

Buc.
1
1

Preţ L
972,00
1.370,00
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FT210
Dispozitive optice FT210,
cu transmiĢčtoare fčrč fire pentru
fixare pe poartč mobilč,
orientabile la 210° de-a lungul
axului orizontal ľi de 30°
de-a lungul axei vertical,
pentru o instalaĢie conform
normelor.
AtenĢie acordatč siguranĢei
persoanelor ľi calitčĢii produselor.
Un dispozitiv FT210/ FT210B cu bord sensibil
rezistiv 8,2 KOhm (tip TCB65) permite
atingerea nivelului de siguranĢč al “bordului
primar” cerut de norma EN12453 pentru
orice “tip de utilizare” ľi “tip de activare”.
Dispozitivul FT210/ FT210B , cu borduri
sensibile rezistive (8,2 KOhm), e sigur Ēn caz
de avarie unicč (categoria a 3-a conform EN
954-1) sau poate fi folosit cu automatizčri ce
prevčd autodiagnostic la Ēnceputul fiecčrei
manevre (categoria a 2-a conform EN 954-1).

Versiune cu ieľire
cu releu sau cu
tehnologie Nice
BlueBUS

Mai multe modele
Versiuni cu ieľiri cu releu (FT210)
sau versiune cu tehnologie Nice BlueBUS
(FT210B), disponibile cu kit baterie
de 2 Ah (FTA2) ľi de 7Ah (FTA1),
pentru utilizare intensč.

Cod

Descriere

Buc./amb.

Preţ L

FT210

Cuplu de dispozitive optice pentru borduri sensibile cu fixare
pe canat mobil, orientabile la 210° cu ieľire cu releu.
Kit baterie (FTA1/FTA2) obligatoriu

1

297,00

FT210B

Cuplu de dispozitive optice pentru borduri sensibile cu fixare pe
canat mobil, orientabile la 210° cu tehnologie BlueBUS.
Kit baterie (FTA1/FTA2) obligatoriu

1

361,00

Tehnologie de avangardč
Circuitul anticoliziune evitč interferenĢe cu
alte detectoare chiar ľi nesincronizate.
Dispozitivele optice FT210/FT210B sunt
dotate cu un senzor special Ēn mčsurč sč
ĒnĢeleagč cČnd poarta e opritč, rčmČnČnd
pe consum redus ľi intrČnd Ēn funcĢiune
numai cČnd poarta e Ēn miľcare.
Capacitate reglabilč pe 2 niveluri; aliniere cu
Led proporĢional pentru o montare uľoarč
ľi sigurč.
Se adapteazč oricčrui context arhitectonic
ľi sunt uľor de instalat
Dimensiuni reduse: 46x128x45 mm;
posibilitate de conectare electricč chiar ľi
pe latura inferioarč a cutiei.
Foarte robuste ľi sigure
Carcasč din policarbonat; protecĢie
metalicč antiefracĢie FA1 (opĢionalč);
indicator baterie transmiĢčtor parĢial
descčrcatč.

Caracteristici tehnice
Razč de acĢiune (m)

FT210
10 m (rezidenĢial),
15 m (industrial)

FT210B
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Alimentare

Curent absorbit

RX: 12-24 Vac/Vdc
limite: 18-35 Vdc,
10-28 Vac
TX: 3,6 V
baterie litiu

RX: 120 mA - 12 V,
70 mA - 24 V,
TX: 20 uA poartč
opritč, 450 uA
poartč Ēn funcĢiune

RX: dispozitivul
poate fi conectat
doar la reĢele
“BlueBUS”

1 unitate BlueBUS
TX: 20 uA poartč
opritč, 450 uA
poartč Ēn funcĢiune

Grad de protecĢie
(IP)

Temp. de exerciĢiu
(°C Min/Max)

Acţiune relee

Dimensiuni (mm)

max 500 mA
ľi 48 V
44

Greutate (g)

300
46x45x128 h

-20 ÷ +55
-

280

Pentru porţi batante

Oblon cu grilaj

Pentru porţi culisantei

1

3

2

3

3

Sisteme de ridicare a barierei

2
1

2

1

1. TCB65 borduri sensibile rezistive 2. Tx FT210 cu alimentare la baterie 3. Rx FT210.

Accesorii
Descriere

Buc./amb.

Preţ L

FA1
FA2

ProtecĢie metalicč antiefracĢie
Tijč pentru fixare pe coloane MOCF ľi MOCF2

2
5

29,00*
13,50*

FTA1

Kit baterie 7 Ah pentru transmiţătoarele FT210/FT210B,
pentru folosire intensă

1

140,00

FTA2

Kit baterie 2 Ah pentru transmiţătoarele FT210/FT210B

1

71,00

MOCF2

Coloana din aluminiu cu locaľ protejat pentru 2 fotocelule,
1000 mm h

2

374,50*

MOCF

Coloana din aluminiu cu locaľ protejat pentru 1 fotocelulč,
500 mm h

2

264,00*

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare.

Cuprins alfabetic

Cod

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Uşi de garaj

Sisteme de comandč ľi accesorii

PorĢi
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F210
InstalaĢii pur ľi simplu perfecte.
Fotocelule sincronizate
orientabile la 210° de-a lungul
axului orizontal ľi la 30°
de-a lungul axului vertical.
SoluĢie la 210°
Fotocelulele Nice F210 ľi F210B oferč
posibilitatea de a orienta fascicolul la
210° de-a lungul axului orizontal,
pentru a creľte siguranĢa instalaĢiei ľi a
simplifica montarea: deseori canatul porĢii
sau poarta garajului alunecč la
nivelul peretelui ľi nu rčmČne spaĢiu
suficient pentru fixarea fotocelulelor.
Multe modele ľi multe avantaje
Noile fotocelule sunt disponibile cu ieľire
cu releu (F210) sau cu tehnologie
Nice BlueBUS (F210B).
Aceasta din urmč permite o conectare
uşoară la unitatea de comandă a tuturor
dispozitivelor utilizČnd numai douč fire.
InterfaĢa IB permite conectarea
detectoare lor de prezenĢč cu tehnologie
BlueBUS la centrale ce nu sunt predispuse
Ēn prealabil. Sistemul anexeazč automat
dispozitivele conectate la reĢeaua BlueBUS.
Se adapteazč oricčrui context arhitectonic
ľi sunt uľor de instalat
Dimensiuni reduse: 46x128x45 mm;
posibilitate de conectare electricč chiar ľi
pe latura inferioarč a cutiei.

F210
FA1

Foarte robuste ľi sigure
Carcasč din policarbonat; protecĢie metalicč
antiefracĢie FA1 (opĢionalč).

Cod

Descriere

Buc./amb.

Preţ L

F210

Cuplu de fotocelule sincronizate orientabile la 210°,
cu ieľire cu releu

1

297,00

F210B

Cuplu de fotocelule sincronizate orientabile la 210°,
cu tehnologie Nice BlueBUS

1

361,00

Tehnologie de avangardč
Circuit antiorbire, sincronizare automatč Ēntre
cuplurile de fotocelule care permite evitarea
interferenĢelor Ēntre relevatori.
Capacitate ridicatč reglabilč pe 2 nivele;
aliniere cu Led proporĢional pentru
o instalare uľoarč ľi sigurč.

Caracteristici tehnice
Razč de acĢiune (m)

F210
10 m (30 m cu
punte tčiatč)

F210B
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Alimentare

Curent absorbit

fčrč punte
24 Vac/Vdc limite:
18-35 Vdc, 15-28 Vac
cu punte 12 Vac/Vdc
limite:10-18 Vdc,
9-15 Vac

25 mA RX,
30 mA TX

dispozitivul poate
fi conectat doar
la reĢele
“BlueBUS”

1 unitate BlueBUS

Grad de
protecĢie (IP)

Temp. de exerciĢiu
(°C Min/Max)

Acţiune relee

Dimensiuni (mm)

Greutate (g)

46x45x128 h

230

max 500 mA
ľi 48 V
44

-20 ÷ +55
-

Preţ L

IB

Interfaţă pentru conectarea fotocelulelor BlueBUS F210B
la centrale neechipate pentru acestea

1

314,50

FA1
FA2

Protecţie metalică antiefracţie
Element pentru fixarea MOCF2 şi MOCF pe stâlpi

2
5

29,00*
13,50*

MOCF2
MOCF

Coloană din aluminiu pentru 2 fotocelule, 1000 mm h
Coloană din aluminiu pentru 1 fotocelulă, 500 mm h

2
2

374,50*
264,00*

Pentru porţi batante

Buc./amb.

Pentru porţi culisantei

Descriere

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare.

Cuprins alfabetic

Sisteme de comandč ľi accesorii

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Cod

Sisteme de ridicare a barierei

Accesorii

Caracteristici tehnice
Alimentare

IB

16÷35 Vdc
18÷28 Vac

Curent absorbit
cu alim. 24 Vdc

Curent absorbit
cu alim. 24 Vac

50 mA (se adaugč
circa 50 mA
pentru fiecare
cuplu de
fotocelule)

44 mA (se adaugč
circa 40 mA
pentru fiecare
cuplu de
fotocelule)

Ieľire BlueBUS
una cu o sarcinč
max de 9 unitčĢi
BlueBUS

Grad de
protecĢie (IP)

Temp. de exerciĢiu
(°C Min/Max)

Dimensiuni (mm)

Greutate (g)

30

-20 ÷ +55

86x58x22 h

72
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MoonBus
Fotocelule sincronizate
fixe sau orientabile
cu tehnologia BlueBUS.
Carcasa din policarbonat
cu culori noi,
discrete ľi elegante,
pentru versiunea
BlueBUS - Moon

Fotocelulele MOFB ľi MOFOB
sunt detectoare de prezenţă ce permit
detectarea obstacolelor prezente pe axul
optic dintre transmiĢčtor (TX) ľi receptor
(RX), tip D conform normei EN12453.
Sunt utilizabile Ēn automatisme pentru
porĢi ľi uľi automate.
Aceste dispozitive sunt dotate cu sistemul
de comunicare Nice BlueBUS care permite
o conectare uľoarč la centralč a tuturor
dispozitivelor cu numai douč fire,
conectČndu-le pur ľi simplu Ēn paralel ľi
selecĢionČnd punĢile de trimitere Ēn baza
funcĢiei cerute.

Componentele
electronice
protejate de un al
doilea Ēnveliľ de
protecĢie

Tehnologie de avangardč:
Circuit antiorbire care permite evitarea
interferenĢelor Ēntre detectoare ľi
sincronizare automatč Ēntre mai multe
cupluri de fotocelule.
Versiunea orientabilč MOFOB permite
compensarea diferenĢelor de centrare
cu pČnč la a 30°.

MOFB

MOFOB

InterfaĢa IB: permite conectare
detectoarelor de prezenĢč cu tehnologie
BlueBUS (fotocelule MOFB şi MOFOB)
la centrale dotate cu intrčri pentru contacte
cu fotocelule tradiţionale.
Sistemul Ēľi Ēnsuľeľte automat
dispozitivele conectate la reĢeaua
BlueBUS.
Folosind funcĢia de fototest e posibilč
atingerea celei de-a 2-a categorii de
protecĢie contra defecĢiunilor, conform
normei EN 954-1.

IB

Cod

Descriere

Buc./amb.

Preţ L

MOFB

Cuplu de fotocelule de exterior dispuse pentru conectare
prin Nice BlueBUS

1

270,50

MOFOB

Cuplu de fotocelule de exterior orientabile 30°,
pentru conectare prin Nice BlueBUS

1

290,50

IB

InterfaĢč pentru conectarea fotocelulelor BlueBUS
MOFB ľi MOFOB la centralele ne-predispus

1

314,50

Caracteristici tehnice
Alimentare ieľire

MOFB

MOFOB

dispozitivul poate
fi conectat numai
la reĢele „BlueBUS”
de la care este
alimentat electric ľi
trimite semnalele
de ieľire

Alimentare

IB
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16÷35 Vdc
18÷28 Vac

Orientare fotocelulă
circa 30° Ēn cele
douč axe, orizontalč
ľi verticalč

Razč de acĢiune (m)

Grad de
protecĢie (IP)

pČnčla 15 m
Ēn afara axelor
TX-RX maxim ± 5
(dispozitivul poate
semnala un obstacol
chiar ľi Ēn condiĢii
meteo adverse)

Curent absorbit
cu alim. 24 Vdc

Curent absorbit
con alim. 24 Vac

50 mA (se adaugč
circa 50 mA
pentru fiecare
cuplu de
fotocelule)

44 mA (se adaugč
circa 40 mA
pentru fiecare
cuplu de
fotocelule)

Ieľire BlueBUS
una cu o sarcinč
max de 9 unitčĢi
BlueBUS

Temp. de exerciĢiu
(°C Min/Max)

55

Dimensiuni (mm)

Greutate (g)

69x25x78 h

50

69x37x78 h

75

-20 ÷ +55

Grad de
protecĢie (IP)

Temp. de exerciĢiu
(°C Min/Max)

Dimensiuni (mm)

Greutate (g)

30

-20 ÷ +55

86x58x22 h

72

Fotocelule sincronizate cu
unghi de receptare de 10°
(MOF), chiar ľi Ēn versiunea
orientabilč la 30° Ēn orice
direcĢie (MOFO).
Foarte subĢiri:
numai 28 mm (38 mm Ēn versiunea orientabilč).
Foarte robuste:
carcasč din policarbonat transparentč.
Fotocelula Moon,
extrem de subĢire

Sisteme de ridicare a barierei

2 niveluri de acĢiune
Circuit de sincronism

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Aliniament cu Led proporĢional
pentru o instalare uľoarč ľi sigurč.

MOFO

Descriere

MOF
MOFO

Cuplu de fotocelule de exterior
Cuplu de fotocelule de exterior, orientabil 30°

Buc./amb.

Preţ L

1
1

224,00
248,50

Cuprins alfabetic

Cod

Sisteme de comandč ľi accesorii

MOF

Pentru porţi culisantei

Pentru porţi batante

Moon

Caracteristici tehnice

MOF
MOFO

Razč de acĢiune (m)

Alimentare

15m (30m con
punte + “10m.”
tčiat)

fčrč punte
24Vac/Vdc limite:
18-35Vdc, 15-28Vac
cu punte
12Vac/Vdc limite:
10-18Vdc, 9-15Vac

Curent absorbit
(mA)

Grad de
protecĢie (IP)

Temp. de funcţionare
(°C Min/Max)

25 RX,
30 TX

54

-20 ÷ +55

Acţiune relee

Dimensiuni (mm)

Greutate (g)

69x25x78 h

55

69x37x78 h

80

max 500 mA
ľi 48 V
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MoonTouchBus
Selectoare digitale cu 12 taste,
cu tehnologia de conectare Nice
BlueBUS.
Funcţii exclusive:
• 2 taste pentru activarea a două comenzi
diferite, alese dintre cele 6 disponibile
(de exemplu pas-cu-pas, închide, deschide),
în funcţie de centrala de comandă la care
sunt conectate;
• 255 de combinaţii ce pot fi memorate cu
memoria BM1000;
• 2 modalităţi de programare: Easy sau 		
Professional;
• până la 4 dispozitive de comandă MOTB şi
MOMB care pot fi conectate prin BlueBUS,
inclusiv în configuraţie mixtă;
• posibilitate de programare a numărului de
folosiri ale unei anumite combinaţii;
• posibilitate de blocare/deblocare a 		
automatizării.

Solid: carcasă
antiefracţie turnată în
metal, IP54
Vizibilitate optimizată:
sistem de iluminare
integrat pentru
detectarea uşoară pe
întuneric şi noaptea

Instalare simplă: conectare uşoară şi rapidă
cu numai două fire, nepolarizate, pentru a
completa instalaţiile BlueBUS.
Sigură: combinaţia este un număr compus
de la 1 la 9 cifre, ceea ce permite crearea
a 999.999.999 de combinaţii posibile!

Cod

Descriere

MOTB

Selectoare digitale cu 12 taste, din aluminiu
cu tehnologia de conectare Nice BlueBUS

Buc./amb.

Preţ L

1

467,50

Două tipuri de semnalizare vizuală,
în funcţie de starea automatizării:
- roşu: atunci când automatizarea este închisă
sau în faza de închidere;
- verde: în timpul manevrei de deschidere
sau dacă funcţia „blocare automatizare”
este activă.
Programare facilă: cu ajutorul PDA-ului MOU
sau a interfeţei O-Box puteţi gestiona extrem
de uşor orice tip de programare a memoriei
BM1000, din apropierea instalaţiei sau chiar
de la distanţă, direct din biroul tehnicianului
instalator.
MOU şi O-Box se interfaţează cu PC-ul,
permiţând o memorare ordonată a tuturor
instalărilor.

Caracteristici tehnice

MOTB
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Alimentare

Curent absorbit

Grad de protecţie (IP)

Dimensiuni (mm)

via BlueBUS

1,5 unità BlueBUS

54

70x30x80 h

Complete: 2 canale de transmisie
pentru a comanda douč automatizčri.
Comode: nici un cablaj de efectuat
ľi o razč de acĢiune de 200 m Ēn spaĢiu
liber ľi de 35 m Ēn interiorul clčdirilor.

TastaturaĒn relief
iluminatč
cu capac de
protecĢie

Sigure: combinaĢia e un numčr compus
de la 0 la 8 cifre, aceasta permite crearea a
99.999.999 de combinaĢii posibile!
Economice: consum redus, transmisia se
activează la apăsarea unei taste şi se opreşte
automat. Senzorul de lumină ambientală
activează iluminarea tastaturii numai atunci
când este necesar.

MOTXR
MOTXS

MOT

Solide: carcasč antivandal din aluminiu, IP54.

MORX

Cod

Descriere

Buc./amb.

Preţ L

MOTXR

Selector digital prin radio compatibil cu receptoarele
din seria FloR 2 canale

1

388,00

MOTXS

Selector digital prin radio compatibil cu receptoarele
din seria Smilo 2 canale

1

388,00

MOT

Selector digital cu 12 taste, din aluminiu de aplicat
decoder-ului MORX

1

288,00

MORX

Decoder pentru MOT ľi MOM cu memorie BM1000
pentru 255 combinaĢii

1

312,50

BM1000

Memorie suplimentarč pentru alte 255 combinaĢii

5

569,50*

MOT: selector digital cu conexiune
prin cablu cu 2 fire la decoder
• 255 combinaĢii memorabile din 999.999.999
posibile, se poate ajunge la 510
• 2 canale
• 2 modalitčĢi de programare:
Easy sau Professional
• funcĢie ieľire programabilč cu releu
temporar, bistabil, timer, antifurt
• pČnč la 4 selectoare care pot fi
conectate prin cablu la acelaľi receptor,
cu combinaĢii active diferite.
Programare facilă: cu ajutorul PDA-ului MOU
sau a interfeţei O-Box puteţi gestiona uşor
orice programare a memoriei BM1000, din
apropierea instalaţiei sau direct din birou. MOU
şi O-Box se interfaţează cu PC-ul, permiţând
o memorare ordonată a tuturor instalărilor.

Caracteristici tehnice
Durata
bateriei

Alimentare

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare.

MOTXR
MOTXS

MOT

6 Vdc cu
2 baterii cu
litiu de tip
CR2430

evaluatč la
2 ani cu 10
transmisii
pe zi

433,92
MHz
± 100 KH

Putere
radiatč

Codificare
radio

evaluatč la
circa 1 mW
e.r.p.

Temp. de exerciĢiu
(°C Min/Max)

N. cifre
combinaĢie

Razč de
acĢiune (m)

Grad de
protecĢie (IP)

Dimensiuni
(mm)

Greutate (g)

-20° ÷ +55°

de la 0 la 8

200 m;
35 m la
interiorul
clădirilor

54

75x35x85 h

150

rolling code
52 bit FloR
rolling code
64 bit Smilo

FuncĢionare nocturnč

Grad de protecţie (IP)

Dimensiuni (mm)

Greutate (g)

iluminarea tastelor
cu luminč roľie / verde

54

70x30x80 h

237

Capacitate de
memorare

MORX

FrecvenĢa

2 BM1000
pentru max. 510
MOCARD ľi
MOCARDP
sau combinaĢii

Alimentare
10÷35 Vdc,
12÷28 Vac

Curent absorbit
maximč
24 Vdc=70 mA
24 Vac=200 mA
12 Vdc=150 mA
12 Vac=300 mA
(cu 1 MOM sau 4 MOT)

Grad de protecţie (IP)

Temp. de exerciĢiu (°C
Min/Max)

Dimensiuni (mm)

Greutate (g)

30

-20 ÷ +55

98x42x25 h

65
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Pentru porţi batante
Pentru porţi culisantei
Sisteme de ridicare a barierei

MOTXS: selector digital prin radio
cu codificare Smilo la 64 bit; e compatibil
cu receptoarele Smilo cu codificare
rolling code ľi genereazč 18 milioane
de miliarde de combinaĢii, cu funcĢie
de autoĒnvčĢare.

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

MOTXR: selector digital prin radio cu
codificare FloR la 52 bit; este compatibil cu
transmiţătoarele FloR şi VeryVR cu codificare
rolling code şi generează 4,5 milioane
de miliarde de combinaţii, cu funcţie de
autoînvăţare.

Sisteme de comandč ľi accesorii

Selectoare digitale cu 12 taste,
cu conexiune prin cablu cu 2 fire
la decoder sau prin radio.

Cuprins alfabetic

MoonTouch

MyMoonBus
Cititor de proximitate pentru cartele
cu transponder şi transmiţătoare
bimodale Flor-m, cu tehnologia de
conectare Nice BlueBUS.

Vizibilitate optimizată:
Led integrat
pentru detectarea
dispozitivului
pe întuneric

Instalare simplă: conectare uşoară şi rapidă
cu numai două fire, nepolarizate, pentru a
completa instalaţiile BlueBUS.

Carcasč
din policarbonat

MOCARD
MOCARDP

Funcţii exclusive:
• 255 cartele folosibile;
• 2 modalităţi de programare:
Easy sau Professional;
• distanţă de citire 4-8 cm;
• permite stabilirea tipului de cartele abilitate
pentru instalaţie: amândouă sau numai
MOCARD sau MOCARDP;
• posibilitate de programare a numărului de
folosiri a unei anumite cartele;
• posibilitate de blocare/deblocare a 		
automatizării;
• până la 4 dispozitive de comandă MOTB şi
MOMB care pot fi conectate prin BlueBUS,
inclusiv în configuraţie mixtă;
• 2 moduri (static şi dinamic) de activare a
două comenzi diferite alese dintre cele
6 disponibile (de exemplu pas-cu-pas,
închide, deschide), în funcţie de centrala
de comandă la care sunt conectate.

Programare facilă: cu ajutorul PDA-ului MOU
sau a interfeţei O-Box puteţi gestiona extrem
de uşor orice tip de programare a memoriei
BM1000, din apropierea instalaţiei sau chiar
de la distanţă, direct din biroul tehnicianului
instalator.
MOU şi O-Box se interfaţează cu PC-ul,
permiţând o memorare ordonată a tuturor
instalărilor.

HSB1

Cod

Descriere

MOMB

Cititor de proximitate pentru cartele cu transponder, cu
tehnologie Nice BlueBUS

Buc./amb.

Preţ L

1

421,00

MOCARD
MOCARDP

Cartelă cu transponder
Cartelă cu transponder, reprogramabilă prin PDA-ul MOU, cu
codificare secvenţială pentru introducere multiplă

10
10

288,00*
474,00*

HSB1

Cartelă cu transponder, reprogramabilă prin PDA-ul MOU,
cu codificare secvenţială pentru introducere multiplă

10

634,50

Noua cartelă cu transponder.
Uşor de folosit, poate fi prinsă pe
portchei pentru a fi mereu la îndemână.

Caracteristici tehnice

MOMB

172 Nice Gate&Door

Alimentare

Curent absorbit

DistanĢa de citire (cm)

Grad de protecţie (IP)

Dimensiuni (mm)

via BlueBUS

2 unităţi BlueBUS

da 4 a 8

55

69x26x78 h

Carcasč
din policarbonat

MOM

MOCARD
MOCARDP

Programare facilă: cu ajutorul PDA-ului MOU
sau a interfeţei O-Box puteţi gestiona extrem
de uşor orice tip de programare a memoriei
BM1000, din apropierea instalaţiei sau chiar
de la distanţă, direct din biroul tehnicianului
instalator.
MOU şi O-Box se interfaţează cu PC-ul,
permiţând o memorare ordonată a tuturor
instalărilor.

HSB1

MORX

Cod

Descriere

MOM

Cititor de proximitate pentru cartele cu transponder MOCARD şi
MOCARDP, de asociat decodorului MORX

Buc./amb.

Preţ L

1

210,50

MOCARD
MOCARDP

Cartelă cu transponder
Cartelă cu transponder, reprogramabilă prin PDA-ul MOU,
cu codificare secvenţială pentru introducere multiplă

10
10

288,00*
474,00*

HSB1

Cartelă cu transponder, reprogramabilă prin PDA-ul MOU,
cu codificare secvenţială pentru introducere multiplă

10

634,50

MORX

Decoder pentru MOT ľi MOM cu memorie BM1000
pentru 255 combinaĢii

1

312,50

BM1000

Memorie suplimentară pentru alte 255 de combinaţii

5

569,50*

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare.

Caracteristici tehnice

MOM

Descriere

DistanĢa de citire (cm)

Grad de protecţie (IP)

Dimensiuni (mm)

Greutate (g)

cititor pentru MOCARD,
MOCARDP şi HSB1

5 ÷ 10

55

69x26x78 h

65

Capacitate de
memorare

MORX

2 BM1000
pentru max. 510
MOCARD ľi
MOCARDP
sau combinaĢii

Alimentare

10÷35 Vdc
12÷28 Vac

Pentru porţi batante
Pentru porţi culisantei
Cuprins alfabetic

Noua cartelă cu transponder.
Uşor de folosit, poate fi prinsă pe
portchei pentru a fi mereu la îndemână.

Sisteme de ridicare a barierei

FuncĢii exclusive:
• 255 cartele folosibile, putând ajunge la 510;
• 2 canale;
• 2 modalităţi de programare:
Easy sau Professional;
• funcţii ieşire programabilă cu releu temporar,
bistabil, timer, antifurt;
• se poate conecta prin cablu la 1 cititor din
proximitate;
• distanţă de citire 5-10 cm;
• carcasă foarte robustă din policarbonat;
• Led pentru detectarea dispozitivului pe
întuneric;
• permite schimbarea contorului operaţiilor
asociat unei anumite cartele prezente în
memorie;
• permite modificarea, în memoria introdusă,
a parametrului relativ la tipul de
cartelă pe care decodorul va fi în măsură
să-l recunoască.
Toate, sau numai MOCARD 		
(neprogramabile) sau numai MOCARDP
(programabile);
• permite schimbarea codului atribuit unei
anumite MOCARDP pentru programarea
acesteia în funcţie de propriile exigenţe.

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Cititor de proximitate pentru cartele
cu transponder şi transmiţătoare
bimodale Flor-m, cu conexiune prin
cablu cu 2 fire la decodor.

Sisteme de comandč ľi accesorii

MyMoon

Curent absorbit
maximč

Grad de
protecĢie (IP)

Temp. de exerciĢiu
(°C Min/Max)

Dimensiuni (mm)

Greutate (g)

24 Vdc=70 mA
24 Vac=200 mA
12 Vdc=150 mA
12 Vac=300 mA
(cu 1 MOM
sau 4 MOT)

30

-20 ÷ +55

98x42x25 h

65
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MoonKey
Selectoare cu cheie cu sistem
de Ēnchidere cu retur automat,
cilindru european sau standard.

Originala placč de
finisare,
din aluminiu tip
presofuziune, pentru
instalare Moon Ēn cazul
diferitelor predispuneri

Cutie din aluminiu tip presofuzione.
Foarte subĢiri:
numai 14 mm Ēn versiunea de Ēncastrare
(39 mm Ēn cea de exterior)
Luminč de control cu Led (opĢional)
Contacte electrice ľi pČrghii protejate
de cutie de plastic.
Luminč de control
pentru iluminare
Moon (opĢional)

MOSEU

MOSIU

MOSI

MOSU

Cod

Descriere

MOSEU
MOSIU
MOSE
MOSI
MOSU

Selector cu cheie, cilindru european, de exterior
Selector cu cheie, cilindru european, de Ēncastrare
Selector cu cheie de exterior
Selector cu cheie de Ēncastrare
Selector cu cheie fčrč cilindru european, de exterior

MOSE

Buc./amb.

Preţ L

1
1
1
1
1

128,50
128,50
115,50
115,50
102,00

Accesorii
Cod

Descriere

MOSA1
CHS
CHEU

Luminč cu led pentu MOSE, MOSI MOSEU, MOSIU, MOSU
Cheie neutrč pentru MOSE, MOSI
Cheie neutrč pentru MOSEU, MOSIU
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Buc./amb.

Preţ L

5
1
1

166,50
7,00
7,00

Preţ L

MOA1

Cupč de fixare pentru instalarea MOSI, MOSIU 20 1,50
acceptč ľi MOF, MOFO, MOT, MOM, MOSE, MOSEU, MOSU

20

7,00

MOA2

Kit de finisare pentru instalarea MOF, MOFO, MOSE, MOSEU,
MOSU, MOT, MOM cČnd existč alte predispoziĢii,
cu excepĢia MOTX

3

171,00*

PCM

Lumină cu led pentru MOSE, MOSI MOSEU, MOSIU, MOSU

4

197,50*

MOCA1

Pentru montarea MOSE, MOSEU, MOSU, MOT, MOM
pe coloanč MOCF2

1

53,50

MOCS

Coloana din aluminiu cu locaľ pentru 1 selector,
1100 mm h

2

374,50*

MOCF2

coloana din aluminiu cu locaľ protejat pentru 2 fotocelule,
1000 mm h

2

374,50

MOCF

coloana din aluminiu cu locaľ protejat pentru 1 fotocelulč,
500 mm h

2

264,00*

Pentru porţi batante

Buc./amb.

Pentru porţi culisantei

Descriere

* Preţul se referă la ambalajul de vânzare.

Cuprins alfabetic

Sisteme de comandč ľi accesorii

Cod

Sisteme de ridicare a barierei

Accesorii

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Accesorii Moon

Nice Gate&Door 175

MoonLight
Dispozitiv de semnalizare
cu luminč intermitentč.
Disponibil cu diferite
tensiuni de Alimentare:
230 Vac, 24 Vdc sau 12 Vdc.
Practic: poate fi fixat Ēn orice poziĢie.
Antenč 433,92 MHz Ēn dotare
la toate versiunile.
Grad de protecĢie IP44.
Disponibil Ēn douč culori:
portocaliu şi transparent.
Noua Moonligh MLL
Idealč pentru centrale ne-predispuse
cu ieľire de tip luminč intermitentč,
poate fi utilizatč Ēn toate centralele de 230 V :
se conecteazč direct la linia de Alimentare
ľi, monitorizČnd curentul absorbit, se activeazč
Ēn mod automat atunci cČnd automatizarea
intrč Ēn funcĢiune.
FuncĢie dublč: programabilč Ēn modalitatea
semnalizare luminoasč sau luminč de
control.
Semnalizare luminoasč: funcĢioneazč
atunci cČnd automatizarea este Ēn funcĢiune.
Luminč de control: se activeazč atunci cČnd
automatizarea intrč Ēn funcĢiune ľi, datoritč
timer-ului intern, rčmČne aprinsč o duratč
de timp ce poate fi programatč.
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•

•

•

WIL

•

SIGNO

•
•

•

•

•

•

•
•

CLIMBER

•

OTTO 24 Vdc

•

X-BAR

•

•

SOON

•
•

OTTO 230 Vac

•

TEN

•

SPIDER / SPIDO

•

SPIN / SPINBUS

•

TUB

•

THOR / THOR-Q

•

RUN

•

ROBUS

•

ROAD

A700F

•

ROBO 24 Vdc

A60

•

ROBO 230 Vac

A6F

•

POP

A6

•

WALKY

A500

•

MC424L

A400

•

MC824H

A3F

•

A924

A3

164,00
197,00
182,00
218,00
137,50
146,50
308,00

A02

Preţ L

1
1
1
1
1
1
1

A100F

Tabel de compatibilitate
ML / MLT
ML24 / ML24T
MLB / MLBT

Buc./amb.

A1

Portocaliu 230 Vac, pentru centrale echipate pentru acesta
Neutru, 230 Vac, pentru centrale echipate pentru acesta
Portocaliu 24 Vac/Vdc, pentru centrale echipate pentru acesta
Neutru, 24 Vac/Vdc, pentru centrale echipate pentru acesta
Portocaliu 12 Vac/Vdc, pentru centrale echipate pentru acesta
Neutru, 12 Vac/Vdc, pentru centrale echipate pentru acesta
Neutru, 230 Vac, pentru centrale neechipate pentru acesta
Furnizat cu un bec alb şi unul portocaliu

A0R

Descriere

ML
MLT
ML24
ML24T
MLB
MLBT
MLL

A0

Cod

HYKE

MLT
ML24T
MLBT
MLL

A824

ML
ML24
MLB

•

•
•

•

Versiune unică, cu alimentare 12/24 Vac/Vdc,
cu funcţie de lumină intermitentă, de control
sau crepusculară.

Foarte compact
(diametru de numai
89 mm şi înălţime de 22)

O idee nouă pentru mai multă siguranţă:
conectat la centralele compatibile, Wallyght
poate funcţiona ca un normal dispozitiv de
semnalizare cu lumină intermitentă sau poate
ilumina de jur împrejur ca o lumină de control
fixă. Conectat la o ieşire 12/24 Vac/Vdc,
Wallyght poate rămâne aprins în permanenţă
sau, activând senzorul crepuscular integrat, se
poate aprinde la apus şi stinge la răsărit.
Eficienţă şi durată de viaţă ridicate:
cele două Leduri de 1 W au o durată de viaţă
de 70.000 ore (folosire continuă).

Pentru porţi batante
Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Montare pe orizontală, pe perete sau pe
tavan: împreună cu posibilitatea de orientare
a fasciculului de lumină şi aspectul compact
al cutiei IP44 permite ca utilizarea Wallyght
să fie şi mai flexibilă.

Pentru porţi culisantei

Dispozitiv de iluminat cu funcţii
multiple, cu Led.

Sisteme de ridicare a barierei

Wallyght

Cod

Descriere

WLT

Dispozitiv luminos de semnalizare, cu funcţii multiple

Preţ L

1

178,50

Lumină de control

A924

MC824H

MC424L

WALKY

POP

HYKE

ROBO 24 Vdc

ROAD

ROBUS

RUN

SPIN / SPINBUS

SPIDER / SPIDO

TEN

OTTO 24 Vdc

CLIMBER

SOON

X-BAR

SIGNO

WIL

Tabel de compatibilitate
WLT

A824

Cuprins alfabetic

Iluminarea aleii de intrare

Buc./amb.

Sisteme de comandč ľi accesorii

Led orientabil cu
eficienţă ridicată

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Kio
Selector cu cheie cu
mecanismul de deblocare
pentru coarda metalicč, idealč
pentru automatizčri de uľi
secĢionale, uľi de tip rulou,
uľi pliante.
Extrem de comod: Kio este Ēn acelaľi timp
un selector cu cheie ľi un dispozitiv de
deblocare; designul Kio Ēl face uľor de
folosit ľi simplu de instalat oriunde datoritč
dimensiunilor sale reduse.
Duratč mare de viaĢč: realizat din aluminiu
tip presofuziune, vopsit epoxidic.
Simplu: LED-ul permite gčsirea
selectorului chiar ľi Ēn Ēntuneric total.
SiguranĢč mai mare: cheie cu cifru.
Posibilitatea funcĢiončrii sistemului
de deblocare cu prizč directč doar pentru
deschiderea uľii sau prin intermediul
bobinatorului.
Primul produs ce integreazč funcĢiile
de comandč cu cheie ľi de deblocare
a motorului.

KIO

KA1

Cod

Descriere

Buc./amb.

Preţ L

KIO

Selector cu cheie pentru contacte de joasč
tensiune cu mecanism de deblocare pentru coardč metalicč

1

239,50

KA1

Kit coardč metalicč 6 m pentru KIO

1

69,00

178 Nice Gate&Door

RezistenĢč: Ēn mčsurč sč atingč temperaturi
apropiate de 100°C Ēn condiĢii ambientale
standard.
Eficace: randament bun ľi datoritč stratului
de protecĢie siliconic ce asigurč rezistenĢa
ľi mčreľte dispersia cčldurii menĢinČnd
consumul energetic la numai 20 W.
Independent: alimentat la 230/120 Vac prin
termostatul TW1; nu afecteazč, aľadar,
transformatorul motoreductorului
ľi permite menĢinerea neschimbatč
randamentului.

Termostat de reglare
cu trimmer pentru PW1:

TW1

Atunci cČnd temperatura mčsuratč coboarč
sub pragul setat, termostatul alimenteazč
rezistenĢa PW1 mčrind cantitatea de cčldurč
emisč. AcĢiunea este menĢinutč pČnč cČnd
temperatura ambientalč relevatč nu se
stabilizeazč la valorile setate.
Uľor de programat: pragul de intervenĢie
este reglabil prin intermediul trimmer-ului
Ēntre 0°C ľi -20°C.

Descriere

PW1
TW1

Element de Ēncčlzire pentru motoreductoare
Termostat de reglare cu trimmer

Buc./amb.

Preţ L

1
1

233,00
246,00

Pentru porţi batante
Cuprins alfabetic

Cod

Sisteme de comandč ľi accesorii

Sigur: dotat cu o tastč pentru verificarea
funcĢiončrii ľi cu un led
pentru verificarea stčrii ieľirilor.

Pentru porţi culisantei

menĢine temperatura automatismului la
un nivel optim pentru o corectč funcĢionare
chiar ľi Ēn condiĢii climatice extreme.

Sisteme de ridicare a barierei

Element de Ēncčlzire pentru
motoreductoare:

PW1

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Dispozitive de Ēncčlzire

Nice Gate&Door 179

Nice
Gate&Door
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6|21

Prezentarea Nice

22|67

Sisteme pentru porĢi batante

68|87

Sisteme pentru porĢi culisante

88|101

Sisteme de ridicare a barierei

102|129

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

124|159

Sisteme de comandč

154|179

Accesorii

Unitate
de comandč
200|205

184|187
188|191
192|193
194|197

Moonclever
Mindy
FuncĢii
Legčturi

Cuprins alfabetic

Nice Gate&Door 181

Ghid pentru alegerea produsului

Urmaţi săgeata, alegeţi produsul potrivit

Pentru porţi batante pentru
1 sau 2 motoare 24 Vdc
Moonclever
pag. 184/187

cu encoder
(Toona, Hyppo,
X-Metro2124 şi Moby)

unitate de control cu
microprocesor, cu tehnologie
BlueBUS integrată, echipat pentru
sistemele Solemyo şi Opera

MC824H

fără encoder
(Wingo şi X-Metro2024)

echipat pentru sistemul Solemyo

MC424L

pentru obloane, copertine şi jaluzele
de exterior; pentru un motor 230
Vac cu receptor încorporat carcasă
Nice

fără închidere automată

A01

cu închidere automată şi ieşire dispozitiv
semnalizare lumină intermitentă

A02

pentru un motor trifazic 400 Vac sau
trifazic/monofazic 230 Vac, putere
1,5 Kw, carcasă IP55

A500

Mindy A
pag. 188/191
pentru două motoare 230Vac pentru
porţi batante, unitate de control cu
microprocesor, carcasă IP55

pentru un motor, 24 Vdc cu encoder,
încărcător baterie încorporat, carcasă IP55,
(adecvată pentru Sumo)
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ambreiaj electric, plăci de borne detaşabile

A6F

ambreiaj electronic, încetinire

A60

ambreiaj electric, plăci de borne detaşabile,
posibilitate de introducere card PIU

A700F

A924

Cuprins alfabetic

Mindy A
Sisteme de comandč ľi accesorii

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Sisteme de ridicare a barierei

Moonclever

Nice Gate&Door 183

Pentru porţi culisantei

Pentru porţi batante

Moonclever
Pentru motoreductoare Nice
la 24 Vdc, pentru porţi batante.
Centrală de comandă, compatibilă
cu sistemul de alimentare solară
Solemyo şi cu sistemul Opera
pentru gestionarea, programarea şi
diagnosticul automatizărilor, chiar şi
de la distanţă. Dotată cu tehnologia
Nice BlueBUS.
Pentru motoreductoare Nice 24 Vdc cu
encoder.
Model de ultimă generaţie, introdus în cutia
Moonclever cu design nou. Compatibil cu
sistemul Opera care, datorită display-ului cu
funcţii multiple O-View (ce poate fi introdus
în cutie), permite personalizarea instalaţiei
prin modificarea poziţiilor de deschidere şi
închidere, defazarea canaturilor şi încetinire,
variind pentru fiecare motor parametri precum
forţa, viteza, sensibilitatea la obstacole.
Pentru motoare 24 Vdc cu encoder magnetic.
Unitate de control cu microprocesor: la
funcţiile avansate ale sistemelor Nice (pornire
graduală şi încetinire, memorare automată a
ambelor poziţii de capăt de cursă şi funcţia
poartă pietonală) Moonclever adaugă
avantajele sistemului Opera.
Sigură şi fiabilă datorită detectării
obstacolelor cu dublă tehnologie, pe traseul
întregii curse şi echiparea pentru conectarea
de borduri sensibile rezistive de ultimă
generaţie.
Inteligentă: semnalează la pornire alimentarea
corectă şi buna funcţionare a centralei;
diagnosticare automată al problemelor
şi semnalizare prin semnale luminoase
intermitente şi Led de confirmare.
Cod

Descriere

MC824H

Centrală de comandă pentru unul
sau două motoare la 24 V cu encoder,
cu tehnologie BlueBUS, Opera şi Solemyo

Buc./amb.
1

Preţ L
1.287,00

Economie şi respect pentru mediul
înconjurător, autonomie: conectată la bateria
tampon sau la kitul Solemyo, consumul în
standby se reduce la numai 0,1 W.
Extrem de uşor de instalat datorită sistemului
BlueBUS care permite conexiuni cu doar două
fire între centrală, motoare şi accesorii.
Niciun black out: funcţionare în caz de
întrerupere a alimentării cu curent electric prin
baterii opţionale (PS324) ce se introduc în
interiorul centralei.
Receptor radio: echipată pentru introducerea
receptoarelor cu cuplare SM.

Caracteristici tehnice
Cod
Alimentare din reţea (Vac 50/60 Hz)
Alimentare cu baterie (Vdc)
Putere şi curent max motoare (VA; A)
Curent max 24 V (A)
Tens. şi putere max. ieşire disp. semn. lumină intermitentă (V;W)
Tensiune şi putere max ieşire indicator luminos CA (V; W)
Tensiune şi putere max ieşire încuietoare electrică (Vac; VA)
Durată funcţionare TL (s)
Durată pauză TP (s)
Durată întârziere primul motor la deschidere TRA (s)
Durată întârziere al doilea motor la închidere TRA (s)
Durată lumină de control Tcor (s)
Durată pre-semnalizare lumină intermitentă Tpre (s)
Reglare forţă (%)
Detectare obstacole (sensibilitate)
Dimensiuni carcasă (mm)
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MC824H
230 ± 10%
21 ÷ 28
360 (W); 15
0,2
12; 21
12; 2
12; 15
1 ÷ 250
Programabilă
Programabilă
0: 250
0: 10
Min ÷ Max
230x125x300 h

Pentru porţi batante
Pentru porţi culisantei
Sisteme de ridicare a barierei

1

1. Moonclever

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Accesorii
Led pentru ghidarea
programării

PS324
Baterie 24 V cu
încărcător încorporat.

Buc./amb. 1
(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

Buc./amb. 1
L 438,50

Sisteme de comandč ľi accesorii

MCA1
Centrală de schimb,
pentru MC824H.

Sistemul Solemyo

Sistemul Opera

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161

Inovatorul sistem Opera
permite gestionarea,
programarea şi
controlul sistemelor de
automatizare chiar şi
de la distanţă, în mod
simplu şi în siguranţă,
cu o economie
considerabilă de
timp. A se vedea
paginile 126/127

Cuprins alfabetic

Borne detaşabile
imprimate cu indicarea
conexiunii
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Moonclever
Pentru motoreductoare Nice
la 24 Vdc, pentru porţi batante.
Centrală de comandă, compatibilă
cu sistemul de alimentare solară
Solemyo.
Pentru motoreductoare Nice 24 Vdc fără
encoder: Wingo4024, Wingo5024
şi X-Metro2024.
Sigură şi fiabilă datorită detectării
obstacolelor pe traseul întregii curse şi
echiparea pentru conectarea de borduri
sensibile rezistive de ultimă generaţie.
Inteligentă: diagnosticare automată al
problemelor şi semnalizare prin semnale
luminoase intermitente şi Led de confirmare.
Economie şi respect pentru mediul
înconjurător, autonomie: conectată la bateria
tampon sau la kitul Solemyo, consumul în
standby se reduce la numai 0,1 W.
Niciun black out: funcţionare în caz de
întrerupere a alimentării cu curent electric prin
baterii opţionale (PS124) ce se introduc în
interiorul centralei.
Receptor radio: echipată pentru introducerea
receptoarelor cu cuplare SM.

Cod

Descriere

MC424L

Centrală de comandă pentru unul
sau două motoare la 24 V, cu tehnologia Solemyo

Buc./amb.
1

Caracteristici tehnice
MC424L
Alimentare din reţea (Vac 50/60 Hz)
Alimentare cu baterie (Vdc)
Putere şi curent max motoare (VA; A)
Curent max. 24V şi fototest (A)
Tens. şi putere max. ieşire dispozitiv semnalizare lum. interm. (V;W)
Tensiune şi putere max ieşire indicator luminos CA (V; W)
Tensiune şi putere max ieşire încuietoare electrică (Vac; VA)
Durată funcţionare TL (s)
Durată pauză TP (s)
Durată întârziere primul motor la deschidere TRA (s)
Durată întârziere al doilea motor la închidere TRC (s)
Durată lumină de control Tcor (s)
Durată pre-semnalizare lumină intermitentă Tpre (s)
Reglare forţă (%)
Detectare obstacole (sensibilitate)
Dimensiuni carcasă (mm)
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230 ± 10%
21 ÷ 28
75; 3
0,2 +0,1
24; 25
24; 2
12; 15
5 ÷ 80
5 ÷ 40% TL
3
1÷6
230x125x300 h

Preţ L
1.037,00

Pentru porţi batante
Pentru porţi culisantei
Sisteme de ridicare a barierei

1

MCA2
Centrală de schimb,
pentru MC424L.

PS124
Baterie 24 V cu
încărcător integrat.
Buc./amb. 1
L 323,50

Cuprins alfabetic

Sisteme de comandč ľi accesorii

Buc./amb. 1
(preţ: v. lista de preţuri
piese de schimb)

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

1. Moonclever

Sistemul Solemyo

Kit de alimentare
solară Solemyo pentru
automatizarea porţilor,
uşilor de garaj şi
barierelor amplasate
chiar şi departe de
reţeaua electrică, fără
a fi nevoie de lucrări de
săpare costisitoare şi
invadente. A se vedea
paginile 160/161
Nice Gate&Door 187

Mindy A
Linia de centrale de comandă
Nice: numeroase modele pentru
orice tip de automatizare, de la cele
mai simple, care îmbină calitatea,
convenienţa şi fiabilitatea la cele
mai sofisticate, care oferă funcţii
avansate şi exclusive.

A01
A02

Mindy A01, A02, pentru obloane.
Placă radio încorporată, compatibilă
cu sistemele Nice Flo, FloR şi Smilo.
Intrare programabilă pas-cu-pas sau deschide.
Intrare închide.
Intrare pentru conectarea unui bord sensibil
de tip rezistiv 8,2 KOhm.
Funcţionare semiautomată şi automată.
Ieşire dispozitiv semnalizare lumină
intermitentă (model A02).

Cod

Descriere

Buc./amb.

Preţ L

A01

Pentru un motor pentru obloane 230 Vac, fără închidere
automată, cu receptor încorporat compatibil cu transmiţătoarele
din seriile Flo, FloR şi Smilo

1

319,00

A02

Pentru un motor pentru obloane 230 Vac, cu închidere
semiautomată şi automată, ieşire dispozitiv semnalizare
lumină intermitentă şi cu receptor încorporat compatibil cu
transmiţătoarele din seriile Flo, FloR şi Smilo Flo, FloR e Smilo

1

394,50

Caracteristici tehnice
Cod
Alimentare din reţea (Vac 50/60 Hz)
Alimentare cu baterie (Vdc)
Putere şi curent max motoare (VA; A)
Curent max. 24V şi fototest (A)
Tens. şi putere max. ieşire dispozitiv semnalizare lum. interm. (V;W)
Tensiune şi putere max ieşire indicator luminos CA (V; W)
Tensiune şi putere max. ieşire încuietoare electrică (V; W)
Durată funcţionare TL (s)
Durată pauză TP (s)
Durată întârziere primul motor la deschidere TRA (s)
Durată întârziere al doilea motor la închidere TRC (s)
Durată lumină de control Tcor (s)
Durată pre-semnalizare lumină intermitentă Tpre (s)
Reglare forţă (%)
Detectare obstacole (sensibilitate)
Dimensiuni carcasă (mm)
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A01

A02
230 ± 10%
600; 3
0,055

-

230; 40
5 ÷ 120

-

1 ÷ 120
128x112x43 h

Detectare obstacole, blocare uşă, frână.

Pentru porţi batante
Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Sisteme de ridicare a barierei

Plăci de borne detaşabile..

Pentru porţi culisantei

Pentru un motor trifazic 230 V,
400 V sau monofazic 230 V,
putere 1,5 Kw.

A500

PUL

Descriere

A500

Pentru un motor trifazic 400 Vac sau monofazic/trifazic 230 Vac,
putere 1,5 Kw

Buc./amb.
1

1.251,50

Preţ L

PIU
PUL

Placă extindere pentru funcţii suplimentare
Capac central cu butoane de comandă încorporate şi cablu de
conectare cu conector pentru A500 şi A924

1
1

135,50
319,00

Cuprins alfabetic

Sisteme de comandč ľi accesorii

Cod

Caracteristici tehnice
Cod
Alimentare din reţea (Vac 50/60 Hz)
Alimentare cu baterie (Vdc)
Putere şi curent max motoare (VA; A)
Curent max. 24V şi fototest (A)
Tens. şi putere max. ieşire dispozitiv semnalizare lum. interm. (V;W)
Tensiune şi putere max ieşire indicator luminos CA (V; W)
Tensiune şi putere max. ieşire încuietoare electrică (V; W)
Durată funcţionare TL (s)
Durată pauză TP (s)
Durată întârziere primul motor la deschidere TRA (s)
Durată întârziere al doilea motor la închidere TRC (s)
Durată lumină de control Tcor (s)
Durată pre-semnalizare lumină intermitentă Tpre (s)
Reglare forţă (%)
Detectare obstacole (sensibilitate)
Dimensiuni carcasă (mm)

A500
400/230 ± 10%
1500; 4
0,2 + 0,2
230; 40
24,2
3 ÷ 120 (210)
5 ÷ 200
(PIU)
5
Min ÷ Max
220x110x280 h

Nice Gate&Door 189

Mindy A
Mindy A6F, A60, pentru douč
motoare; logicč cu microprocesor.

A6F
A60
A700F

Suporturi de fixare detaľabile (modelele A6F
e A60).
Douč intrčri pentru fotocelule cu funcĢii
separate.
Reglare electricč (modelul A6F) sau
electronicč (modelele A6F ľi A60).
Pornire gradualč ľi Ēncetinire (A60).
Reglare separată a timpilor de lucru (A60).

Mindy A700F pentru douč motoare,
logicč cu microprocesor.
Suporturi de fixare detaľabile, douč intrčri
pentru fotocelule, patru intrčri pentru
limitatoare de cursč; deschidere parĢialč
de serie.
PrestaĢii unice datoritč multiplelor funcĢii
programabile.

PUL

Posibilitatea introducerii plčcii de
extindere PIU cu funcĢii ulterioare.

Cod

Descriere

Buc./amb.

Preţ L

A6F
A60

Pentru douč motoare 230 Vac, cu ambreiaj electric, carcasč IP55
Pentru douč motoare 230 Vac, cu ambreiaj electronic
ľi Ēncetinire, carcasč IP55

1
1

713,50
760,00

A700F

Pentru douč motoare 230 Vac, cu ambreiaj electric.
Posibilitate de introducere cardul PIU, carcasč IP55

1

866,00

PIU
PUL

Placč extindere funcĢii suplimentare
Capac central cu butoane de comandč Ēncorporatč,
cu cablu de legčturč la conector pentru A500 ľi A924

1
1

135,50
319,00

Caracteristici tehnice
Cod
Alimentare din reţea (Vac 50/60 Hz)
Alimentare cu baterie (Vdc)
Putere şi curent max motoare (VA; A)
Curent max. 24V şi fototest (A)
Tens. şi putere max. ieşire dispozitiv semnalizare lum. interm. (V;W)
Tensiune şi putere max ieşire indicator luminos CA (V; W)
Tensiune şi putere max. ieşire încuietoare electrică (V; W)
Durată funcţionare TL (s)
Durată pauză TP (s)
Durată întârziere primul motor la deschidere TRA (s)
Durată întârziere al doilea motor la închidere TRC (s)
Durată lumină de control Tcor (s)
Durată pre-semnalizare lumină intermitentă Tpre (s)
Reglare forţă (%)
Detectare obstacole (sensibilitate)
Dimensiuni carcasă (mm)
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A6F

A60

230 ± 10%
2x400; 2
0,3
0,2 + 0,075
230; 100
230; 40
24; 2
12; 25
2,5 ÷ 40 (80)
5 ÷ 80
0/2,5 ÷ 12
0/2,5 ÷ 12
60
5
30/45/60/
0 ÷ 100
80/100
220x110x280 h

A700F

0,2 + 0,1
230; 100

60 (PIU)
30/45/60/
80/100

Ambreiaj inteligent cu dispozitiv
de siguranĢč anti-strivire.
Memorizarea poziĢiilor limitatoarelor
de cursč Ēn deschidere ľi Ēnchidere.
Pornire gradualč ľi Ēncetinire.
FuncĢie uľč pietonalč.
Avizare “service” de ĒntreĢinere,
programabil.
Baterie reĒncčrcabilč Ēncorporatč.

PUL

Descriere

A924

Pentru un motor, 24Vdc cu encoder,
(adecvatč pentru SUMO) Ēncčrcčtor Ēncorporat, carcasč IP55

Buc./amb.
1

1.174,00

Preţ L

B12-B
B12V-C
CARICA
BA3-A

Baterie 12 V, 6 Ah
Baterie 12 V, 2 Ah
Placč cu dispozitiv de cuplare pentru Ēncčrcčtor baterie
Cutie Nice pentru baterie pentru A824 ľi A924

1
1
1
1

188,50
128,50
140,00
(v. List
Schimb)

PUL

Capac central cu butoane de comandč Ēncorporatč,
cu cablu de legčturč la conector pentru A500 ľi A924

1

319,00

Sisteme de comandč ľi accesorii

Cod

Alimentare din reţea (Vac 50/60 Hz)
Alimentare cu baterie (Vdc)
Putere şi curent max motoare (VA; A)
Curent max. 24V şi fototest (A)
Tens. şi putere max. ieşire dispozitiv semnalizare lum. interm. (V;W)
Tensiune şi putere max ieşire indicator luminos CA (V; W)
Tensiune şi putere max. ieşire încuietoare electrică (V; W)
Durată funcţionare TL (s)
Durată pauză TP (s)
Durată întârziere primul motor la deschidere TRA (s)
Durată întârziere al doilea motor la închidere TRC (s)
Durată lumină de control Tcor (s)
Durată pre-semnalizare lumină intermitentă Tpre (s)
Reglare forţă (%)
Detectare obstacole (sensibilitate)
Dimensiuni carcasă (mm)

Cuprins alfabetic

Caracteristici tehnice
Cod

Pentru porţi batante
Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

Suporturi de fixare detaľabil.

Pentru porţi culisantei

Versiune 24 V pentru un motor cu curent
continuu, cu encoder.

Sisteme de ridicare a barierei

Mindy A924 (adecvatč pentru
Sumo)

A924

A924
230 ± 10%
21 ÷ 28
360 (W); 15
0,2 + 0,2
24/25
24; 2
24; 12
1 ÷ 1023
60
5
Min ÷ Max
220x110x280 h
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FuncĢii programabile

A0/A0R
A01
A02
A1/1B
A100F
A3/A3F
A400
A500
A6/A6F
A60
A700F
A824
A924
MC824H/HK7024
MC424L
WALKY
PP7024
PP7124
ROAD
RO300
ROBUS 350
ROBUS 600/1000
RUN
RO1124
RO1000
RO1010
TH1551/2251
SP6000
SP6065/6100
SPIN10
SPIN20/21/22KCE
SPIN23
SPIN30/SN6031
SPIN40/SN6041
OT21FC
OT2124/TN2030/TNKCE
OT31
CR2124
SOON/TN2010
X-BAR
SIGNO3/3I/4/4I/6/6I
WIL4/4I/6/6I

Moonclever şi Mindy: funcĢii

FuncĢionare manualč
FuncĢionare semiautomatč

•

• • • • • • •

•

FuncĢionare automatč

•

FuncĢionare condominialč

• • • • • • •

•

•

• • • •

• • • • • • • •

• • • • •

• • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pre-semnalizare luminoasč

• • • • • • • • • • •

Re-Ēnchide 5 s dupč Foto

•

Foto ľi la deschidere

• •

• • • • • • • •

• • • •

• • • • •

• • • • • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • • • • •

• • • •

• • •

• • • • • •

•

•

Oprire gradualč

•

•

• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •

Semnal luminos ľi Ēn Pauzč
•

•

•

Lumina de control cu impulsuri

•

•

•

SiguranĢč fotocelule la Ēnceputul fiecčrei miľcčri

•

• • • •

• • •

• • •

• • •

• • •

•

•

•

•

• • •

•

•

•

• •

• • • • • • •

Realiniere automatč reluare alimentare

•

•

VariaĢie bruscč a presiunii

•
•

• •

• • •

• •

• • • • • • •

• • •
•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •

MenĢinerea presiunii la motoare oleohidraulice

•
• •

• • • •

•

FuncĢie Ēncetinire

• • • • •

•
•

•

•

•

• •

•

Anulează stop Ēn ciclul Pas cu Pas

• • • • • • •

• • • • •

•

• •

Semnal luminos poartč deschisč (CA) cu iluminare proporĢionalč

• • • • •

• • • • • • • • • • • • •

•
•

• • • • •

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

Pornire gradualč

• • • • •

5

• •

Activare Fototest

•

• •

Sare peste STOP la deschidere

•

•

•

Sare peste STOP la Ēnchidere

•

•

•

ŽNCHIDE devine DESCHIDE PIETONALA
Fotocelule (FOTO ľi/sau FOTO1) chiar la deschidere
Teleinversiune parĢialč cu fotocelulč FOTO

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FuncĢionare automatč + Ēnchide Ēntotdeauna

Luminč de control la Semnalizare luminoasč

• • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •

• • • •
•

•

•

• •

P P P •

•

P •

•

•

•

• • •

• • •

•

•

•

• •

• • •

• • • • •

• • •

•

• • • •

•
• •

•

• •

• •

• • • • •

•

•

• • • • • •

• • • •

• •

• • •

• • •

Teleinversiune completč cu fotocelulč FOTO

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Excludere limitator cursč

•

FuncĢionare Pas cu Pas standard Deschide-Žnchide-Deschide

•

•

FuncĢionare Pas cu Pas modul 2 Deschide-Pauzč-Žnchide-Deschide

•

FuncĢionare Pas cu Pas modul 3 Deschide-Stop-Žnchide-Deschide
•

•

•

•

Semafor Ēn douč sensuri

•
• • •

Prelungire Timp lucru

•

• •

Semnal luminos Poartč Deschisč cu limitator de cursč

•

FrČnč
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• • •

• • •

• •

• • • • •

•

• •

• • •

• • • • •

•

• • •

• • •

• •

• • •

• • • •

• •
• •
• •

• • • •

•

• • •

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ŽntČrziere 1-ul motor la deschidere

Stand-by

• •

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • •

Timp Pauzč cu detector de prezenĢč

•

•

Semnal. lumin. poarta deschisč (CA) devine semafor “cu sens unic”

Placč radio Ēncorporatč Ēn centralč

•
•

•

Pauzč temporarč (fotocelula)

FuncĢionare Pas cu Pas Deschide-Stop-Žnchide-Stop

•

•

•

• •

•

•
•

• •

• •

• •

• • • • • • • •

• •

•
• • • • •

•

•

• •
• •

•

• •

•
• • •

• •

• • • • •

• • • •

*1

Alimentare motoare 24 V

• • • • • • • •

Alimentare motoare 230 Vac

•

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • 4/5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Alimentare motoare400 Vac

• •
•

•
•

• • • • • • •
• • •

• •
•

• • • • • •
•

•

Ieľire electro-Ēnchidere

• • • • • 4/5 • • • 4/5

• •

Ieľire ventuzč

P R • 3

Ieľire fototest

•

• •

• • • •

*3
*4

*3*3

5
*4

• •

• • • • • • • • • • • • 4/5 • *3 • 4/5

Ieľire semnal luminos poartč deschisč

P P P

*3*3
P P P •

• *3*3*3 P • •

*3*3*3 •

• *3*3*3

*3*3*3 •

•

• • • • • • •

P • •

•

• *3*3*3

• • • *3 • •

• • *4*4 • • • • • • • • • • • • • • • • 4/5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Intrare Pas cu Pas
Intrare Deschide

*4*4

Intrare Žnchide

•

• • • B •

• • • • • B *5 B 4/5

• • • • • •

• • • •

• • • • • •

• • • B •

• • • • 4/5 B *5 B 4/5

• • • • • •

*5*5*5 •

• • • • • •

A A B P

•P•R • 4/5 B *5 B 4/5

*5*5 • P P P

*5*5*5 P

• *5*5*5

Intrare Deschide ParĢial
Intrare Stop

*4 • • • • • • • • • • • • • • *4 • *4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Intrare laturč opticč

•

Intrare aripč rezistivč

• •

•

Intrare BlueBUS
Intrare fotocelula FOTO

• • •

• • • • •

•

• • •

• • • •

•

•

• • *4 • • • • • • • • • • • • • 5 • *5 • 5 • • • *5*5 • • • • • • •

Intrare fotocelula la Ēnchidere FOTO 1

•

Intrare fotocelula la deschidere FOTO 2

B P

• • • • •

Intr. limit. de cursč la deschidere (pentru 1 motor) FCA 1

• •

• • • •

•

Intr. limit. de cursč la Ēnchidere (pentru 1 motor) FCC 1

• •

• • • •

•

Intr. limit. de cursč la deschidere (pentru 2 motoare) FCA 2
Intr. limit. de cursč la Ēnchidere (pentru 2 motoare) FCC 2
•

P

• • • •
• • •

*5*5*5 • • • • • *5*5*5 • •

• *5*5
• *5*5 • P P P

P

•

•

• •

• •

• • • • •

• • • •

• •

•

•

• •

• •

• • • • •

• • • •

• •

•

•
P P P

•

•
R • 4/5

*3

4/5

*3*3

• 4/5

*3

5

*3*3

Semnal luminos ĒntreĢinere
• •

• • •
• •

•

•P

Ieľire luminč de control
Sarcinč monofazč

5 • *5 • 5

P R • 5 B *5 B 5
•

•

• *4 • *4 • •

•

• *3*3*3 • • •

*3*3*3 • •

*3*3*3

*3*3*3 •

P P P

*3*3*3 P

*3*3*3 • •

• • •

•

•

Semafor

P R

5

5

Reglčri
Timp de lucru

• • • • • • •

Timp pauzč

• • • • • •

Timp ĒntČrziere deschidere
Timp ĒntČrziere Ēnchidere
ForĢč reglare electronicč

• • • • •

•

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

F

F

•

• • • • *2

*2 •

• •

• •

• • • • *2

*2 •

• •

F

•

•

ForĢč poziĢionare

• •

• •

• •

• • • • •

• •

• • •

•

•

ForĢč reglare electromecanicč

•

•

•

•

•

•

ForĢč reglare mecanicč

•

• •

Amperometrie

• •

• • • • • • • •

Vitezč

• • • • • • •

• • • •

• • • • • • •

• •

• • • • • •

• • • • • •

• •

• • • • •

• •

Accesorii opĢionale
Placč RADIO cu dispozitiv de cuplare Nice
Placč RADIO cu dispozitiv de cuplare SM

•
• •

• •
•

• • •
•

• • •
•

Placa cu dispozitiv de cuplare pentru Ēncčrcčtor baterie

•

Placč extindere PER

•

Placč extindere PIU

•

Placč pentru reglare electronicč AR
Poartč Pietonalč

•
•

• •

•

• •

•

•

•

•

•

• •

• • • •
•

• • • • •

• •

• • •

•
P = cu accesoriu PIU cuplat
B = o singurč intrare programabilč.

•

•
•

•

• •

•

• •

Inversiune ParĢialč

F = cu accesoriu AR cuplat
R = cu accesoriu PER cuplat
A = cu accesoriu AP cuplat.

•

• • • •

•

Indicč PrezenĢč Umanč
Predispunere pentru baterie tampon

• • • •
• • • • •

•

•

• •

• • •

• • • •

*1 = permisč cuplarea motorului 2.
*2 = nu e legatč de o unitate de timp
ci de o distanţă.
*3 = ieľire programabilč.
*4 = o singurč intrare programabilč.
*5 = programabilč cu O-View.
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Pentru porţi culisantei

Pentru porţi batante
*1 • • •

Ieľire semnal luminos

Sisteme de ridicare a barierei

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

•

Ieľire motor 2

Sisteme de comandč ľi accesorii

Ieľire motor 1

Cuprins alfabetic

TT2N
TT2L
TT2D
TT1N
TT1L
A0
A0R
A01
A02
A1/1B
A100F
A3
A3F
A400
A500
A6
A6F
A60
A700F
A824
A924
MC824H/HK7024
MC424L
WALKY
PP7024
PP7124
ROAD
RO300
ROBUS 350
ROBUS 600/1000
RUN
RO1124
RO1000
TH1551
TH2251
SP6000
SP6065/6100
SPIN10
SPIN20/21/22KCE
SPIN23
SPIN30/SN6031
SPIN40/SN6041
OT21FC
OT2124
TN2030/TNKCE
OT31
CR2124
SOON
TN2010
X-BAR
SIGNO3/3I/4/4I/6/6I
WIL4/4I/6/6I

Ieľiri/Intrčri

194 Nice Gate&Door

41 42 43 44

2
3
4

1

2

L

N GDN

3
5
6

RO300

4

5
8
9
10 11 12 13

6

7

8

9

10 11 12 13

ANTENĂ

DESCHIDE

OPEN

CH 2 RADIO

PAS-CU-PAS

STOP

FOTO

P.P.

ÎNCHIDE

DESCHIDE

MOTOR

ANTENĂ

AUX (NA)

PAS-CU-PAS (NA)

FOTO1 (NC)

FOTO (NC)

ALT (NC)

COMUN

24 Vdc

0V

+24 Vdc FOTOTEST

SCA/ÎNCUIETOARE ELECTRICĂ

SCA/ÎNCUIETOARE ELECTRICĂ
BLUEBUS STOP

PAS-CU-PAS

7

FOTO

ANTENĂ

1

ALT

CLOSE

ELS

COMUN

OPEN

FLASH

INDICATOR LUMINOS C.A.

P.P.

LUMINĂ INTERMITENTĂ

11 12 13 14 15 16

24 Vdc MAX 200 mA

ROBUS 400/600/1000

LUMINĂ INTERMITENTĂ

ÎNCHIDE

10

P.P.

ROAD

9

ALT

1

8

FOTO

2

DESCHIDE

S.C.A. BLUEBUS STOP

PAS-CU-PAS

7

24 Vac

3

6
+

FOTOTEST

4

M

0 Vac

5

STOP

-

LUMINĂ DE
CONTROL

6

5

230 Vac 50/60 Hz

ANTENĂ

FLASH

4

ANTENĂ

-

LUX

7

LUMINĂ INTERMITENTĂ 24 Vdc

MOTOR

POP

MAX 40 W

8

3
-

COMUN

RO1124
2

FOTO

M
+

PAS-CU-PAS

P.P.

S.C.A.

ANTENĂ

PAS-CU-PAS

ALT

BLUEBUS

+

ALT

ROBUS 350

FOTO

LUMINĂ INTERMITENTĂ

P.P.
1

FOTOTEST

LUMINĂ INTERMITENTĂ

STOP

MOTOR

WALKY

ALIMENTARE
DA RETE

ANTENĂ

10 11 12 13 14

CH 2 RADIO

9

DESCHIDE (CEAS)

8

DESCHIDE PARZIALE

7

FOTO 2

6

PAS-CU-PAS

5

FOTO

4

ALT

3

PAS-CU-PAS

S.C.A. BLUEBUS STOP

COMUN

2

FOTO

FLASH BLUEBUS STOP

INDICATOR LUMINOS C.A.

1

24 Vdc MAX 200 mA

FLASH

LUMINĂ INTERMITENTĂ

M

S.C.A.

+

LUMINĂ INTERMITENTĂ
24 Vdc MAX 25 W

LUMINĂ INTERMITENTĂ

-

24 V

0V

230 Vac 50/60 Hz

Conexiunile centralelor de comandă
POP 7124

ANTENĂ

RO1000/RO1010

ANTENĂ

41 42 43 44

P.P.

OPEN
2
3
4

Cuprins alfabetic

1
5
6
9

SPIN23KCE/SPIN30/SN6031/SPIN40/SN6041

1

2

WIL

41 42 43 4 4

3

4

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

COMUN
ALT
FOTO

5

6

ÎNCHIDE

X-BAR
Pentru porţi batante

DESCHIDE

Pentru porţi culisantei

PAS-CU-PAS

STOP

FOTO

LUMINĂ
INTERMITENTĂ

CLOSE

Sisteme de ridicare a barierei

ANTENĂ

ANTENĂ

CH 2 RADIO

ÎNCHIDE

DESCHIDE

ÎNCHIDE

OPEN

SPIN10KCE/SPIN11KCE

7

8

Sisteme de comandč ľi accesorii

10 11 12 13 14 15

ANTENĂ

CH 2 RADIO

ÎNCHIDE

DESCHIDE (CEAS)

PAS-CU-PAS

FOTO 2

FOTO

ALT

8

LUMINĂ DE CONTROL

7

INDICATOR LUMINOS C.A.

COMUN

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

24 Vdc MAX 200 mA

SIGNO
PAS-CU-PAS

10 11 12 13

INDICATOR LUMINOS C.A.

24 Vdc MAX 200 mA

9

MAX 25 W

230 Vac 50/60 Hz
LUMINĂ INTERMITENTĂ

8

LUMINĂ INTERMITENTĂ 24 Vdc

ALIMENTARE DIN REŢEA

ANTENĂ

ÎNCHIDE

DESCHIDE

PAS-CU-PAS

7
P.P.

9

LUMINĂ INTERMITENTĂ

FLASH BLUEBUS STOP

6

FOTO

ALT
FOTO

5

FOTOTEST

ANTENĂ
4

ALT

P.P.
3

COMUN

MAN
SINC

ANTENĂ

DESCHIDE

ALT
PAS-CU-PAS

FLASH BLUEBUS STOP

PAS-CU-PAS

SPIN20KCE/SPIN21KCE/SPIN22KCE
2

DESCHIDE

SCA
COR

9

COMUN 24 Vdc

8

Max 500 mA

7

SERVICII 24 Vdc

1

PAS-CU-PAS

24 Vdc Max 500 mA

FOTO

CLOSE

ALT

24 Vdc MAX 25 W

INDICATOR
LUMINOS C.A.

LUMINĂ
INTERMITENTĂ

TH1551/TH2251

ANTENĂ

FLASH BLUEBUS STOP
OPEN

FOTO

6
P.P.

LUMINĂ INTERMITENTĂ

5

FOTOTEST 24 Vdc

4

DISP. BLOCARE ELECTRIC

S.C.A. BLUEBUS STOP

24 V

3

LUMINĂ INTERMITENTĂ

2

PAS-CU-PAS

1

STOP

FLASH

FOTO

ALIMENTARE DIN REŢEA

0V

LUMINĂ INTERMITENTĂ

RUN

41 42 43 44

ANTENĂ

10
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1 CANAL

5

M

M

6
7

L

N

L
N

ALIMENTARE
DIN REŢEA
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TTX4

TT1N

MOTOR

4

3

2

5

6

7

TT2N

1
2
3

COM

MOTOR
4
5
6

L

N

TT1L

2

M

N
L

1

L
N

ALIMENTARE
DIN REŢEA 230 Vac

3

2

1

5

6

7

LIMITATOR DE
CURSĂ
DESCHIDE

1
2
3
4
5
6
7

TT2L

1
2
3
4
5
6

L

N
FLASH BLUEBUS STOP

ÎNCHIDE

1
2
3
4

SOON

P.P.
OPEN
CLOSE

8

ANTENĂ

TT2D

5
6

L

N

ANTENĂ

10 11 12 13

CH 2 RADIO

9

ÎNCHIDE

8

DESCHIDE

7

PAS-CU-PAS

6

ALT

PAS-CU-PAS
DESCHIDE
ÎNCHIDE

STOP

FOTO

LUMINĂ INTERMITENTĂ

LIMITATOR DE
CURSĂ
ÎNCHIDE

FOTO

5

COMUN

4

DESCHIDE

24 Vdc MAX 200 mA

3

PAS-CU-PAS

OTTO 24
2

LUMINĂ INTERMITENTĂ

1

STOP

ANTENĂ
ALIMENTARE DIN REŢEA

10

FOTO

LUMINĂ INTERMITENTĂ

ANTENĂ

PAS-CU-PAS

CLOSE

FOTOTEST

ALT

OPEN

LUMINĂ INTERMITENTĂ

COMUN

P.P.

FOTO

41 42 43 44

ALT

OTTO

COMUN

24 Vdc MAX 200 mA

FLASH BLUEBUS STOP

PAS-CU-PAS

10 11 12 13

ANTENĂ

9

ANTENĂ

8
9

CH 2 RADIO

7
8

ÎNCHIDE

6
7

DESCHIDE

5

FOTO

LIMITATOR DE
CURSĂ
ÎNCHIDE
6

PAS-CU-PAS

5

FOTO

4

ALT

4
3

TN2010

ALIMENTARE
DIN REŢEA

4
2

COMUN

LUMINĂ INTERMITENTĂ 24 Vdc
MAX 15 W

SPIDER/SPIDOKCE

ALIMENTARE
DIN REŢEA

3

24 Vdc MAX 200 mA

LUMINĂ INTERMITENTĂ
1

ALIMENTARE
DIN REŢEA

2

ALIMENTARE
DIN REŢEA

1
3

4 CANALE

ALIMENTAZIONE DA RETE
2

3 CANALE

1

2 CANALE

Conexiunile centralelor de comandă
TN2030/TNKCE
LIMITATOR DE
CURSĂ
DESCHIDE

41 42 43 44

M

3

4

4 4 43 42 41

M2

+

ANTENĂ

CH 2 RADIO

10 11 12 13 14 15

5
6

6
7

7

8
10
11 12 13 14 15 16

8
9
10 11 12

Pentru porţi culisantei

ANTENĂ

AUX

PAS-CU-PAS

FOTO1

FOTO

ALT

9

M
13 14

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

CLOSE

Pentru porţi batante

SCA/ÎNCUIETOARE ELECTRICĂ

COMUN

42

24 Vdc

44

0V

A01

+24 Vdc FOTOTEST

Sisteme de ridicare a barierei

10 11 12
8

A1
Sisteme de comandč ľi accesorii

OPEN

LUMINĂ INTERMITENTĂ

MOTOR

P.P.

MC424L

CH 2 RADIO

ANTENĂ

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

M

Nice Gate&Door 197

Cuprins alfabetic

5

ANTENĂ

4

FOTO

2
3

LIMITATOR DE CURSĂ DESCHIDE

1
2

LIMITATOR DE CURSĂ ÎNCHIDE

1

7

ÎNCHIDE

M1

6

PAS-CU-PAS

A0
9

24 Vdc

ENC2

ENCODER 2

8

MOTOR 2

MOTOR 1

ENC1

ENCODER 1

7
5

DISP. SIGURANŢĂ

LIMITATOR DE CURSĂ
ÎNCHIDE 2

LIMITATOR DE CURSĂ
DESCHIDE 2

LIMITATOR DE CURSĂ
ÎNCHIDE 1

LIMITATOR DE CURSĂ
DESCHIDE 1

6
4

COMUN

15 16
5
3
-

PAS-CU-PAS

A02
4

ALIMENTARE
DIN REŢEA

4
3
2

+

ALT

10 11 12 13 14

MOTOR

43
2
-

INDICATOR LUMINOS C.A.

9

LIMITATOR DE CURSĂ DESCHIDE

S.C.A. BLUEBUS STOP

M

24 Vac MAX 100 mA

8

FOTO

9

PAS-CU-PAS

8

LIMITATOR DE CURSĂ ÎNCHIDE

ELS

1

MOTOR

7
+

LUMINĂ INTERMITENTĂ
O LUMINĂ DE CONTROL

6
1

ALIMENTARE
DIN REŢEA

5
7

ANTENĂ

4
6

PAS-CU-PAS

3
5

STOP

4
FLASH

LUMINĂ INTERMITENTĂ

FOTO

ANTENĂ
FLASH

ÎNCUIETOARE
ELECTRICĂ

24 Vac MAX 100 mA

3

MOTOR

INDICATOR LUMINOS
POARTĂ DESCHISĂ

24 Vdc

2

LUMINĂ INTERMITENTĂ
SAU LUMINĂ DE CONTROL
ALT

ALIMENTARE
DIN REŢEA

-

1
2

MOTOR

ALIMENTARE
DIN REŢEA

BLUEBUS

+

PAS-CU-PAS

-

DESCHIDE

+

ÎNCHIDE

-

1

LUMINĂ INTERMITENTĂ

MC824H/HYKE

M
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M1

M2

FOTO

M1

M2

NUMAI A6F / A700F
41

44

42

43

41

NUMAI A700F

ÎNCHIDE

42

DESCHIDE

ÎNCHIDE

DESCHIDE

PAS-CU-PAS

FOTO

ALT

INDICATOR LUMINOS C.A.

24 Vac Max 200 mA

LIMITATOR DE CURSĂ
ÎNCHIDE

43

PAS-CU-PAS

16 17 18 19 20

ALT

12 13 14 15

FOTO

10 11

LIMITATOR DE CURSĂ
DESCHIDE

FOTOTEST

44

FOTO 1

9

COMUN

8

INDICATOR LUMINOS C.A.

7

24 Vac MAX 200 mA

6
10 11 12

LIMITATOR DE CURSĂ DESCHIDE 2

5
9

24 Vac Max 200 mA

M
8

LIMITATOR DE CURSĂ ÎNCHIDE 2

4
7

LIMITATOR DE CURSĂ DESCHIDE 1

V

FCA
FCC
FOTO

ANTENĂ

ALT rezistenţă
constantă 8,2 KOhm
(bord sensibil)

ÎNCHIDE

DESCHIDE

PAS-CU-PAS

ALT

SCA 24 Vac

COMUN 24 V

FOTOTEST

SERVICIII ~

MOTOR

LUMINĂ DE CONTROL

LUMINĂ INTERMITENTĂ
230 Vac 40 W

ALIMENTARE
DIN REŢEA

ÎNCHIDE

DESCHIDE

PAS-CU-PAS

ALT

FOTO

INDICATOR LUMINOS C.A.

12 V

ÎNCUIETOARE ELECTRICĂ

0
24

L N

LIMITATOR DE CURSĂ ÎNCHIDE 1

3
6

9

COMUN

5

8

FOTOTEST

2
4

7

24 Vac MAX 100 mA

1
3

6

12 V

28 29
2

5

ÎNCUIETOARE ELECTRICĂ

A60
1

4

MOTOR 2

P2

PASCU-PAS

3

MOTOR 1

P1

ALT
W

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
S

MOTOR

R

2

LUMINĂ INTERMITENTĂ
230 Vac MAX 100 W

COMUN
LIMITATOR DE CURSĂ ÎNCHIDE

1

U

A400

LUMINĂ INTERMITENTĂ
230 Vac 40 W

ANTENĂ

MOTOR 2

24 Vac

ALIMENTARE
DIN REŢEA

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ANTENĂ

CH

AP

AUX

PAS-CU-PAS

FOTO 1

FOTO

ALT

INDICATOR LUMINOS C.A.

M2

P.P.

FOTO 1

10 11 12 13

STOP

9

24 Vac MAX 200 mA

9 10 11 12

SCA

8

LIMITATOR DE CURSĂ DESCHIDE

M2

MOTOR 1

LUMINĂ INTERMITENTĂ
230 Vac MAX 100 W

ALIMENTARE
DIN REŢEA

M1

M1

FOTOTEST 24 Vac
MAX 150 mA

M1
10

COM

7
9

FOTOTEST

6

8
8

24 V ~

5

7
7

200 mA ~

4

6

MOTOR 2

5
6

12 Vdc MAX 25 W

3
4
5

MOTOR 2

2
3
4

MOTOR 1

2

LUMINĂ INTERMITENTĂ
230 Vac MAX 100 W

1
3

MOTOR 1

1
2

LUMINĂ DE CONTROL

ALIMENTARE
DIN REŢEA

1

MAX 40 W
LUX

F
GND
N

41 42 43 44

A3/A3F

21 22

ALIMENTARE
DIN REŢEA

Conexiunile centralelor de comandă
A100F

CH 2 RADIO

ANTENĂ

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
23 24

A500

230V

400V

T

ANTENĂ

CH 2 RADIO

24 25

13 14 15 16 17 18 19 20 21

A6/A6F, A700F

ANTENĂ

CH 2 RADIO

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

FOTO 2

44

41

TX

41

M2

Sisteme de ridicare a barierei

T

42

A924

43

ANTENĂ

42

CH 2 RADIO

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

M

Sisteme pentru uľi de garaj ľi industriale

ÎNCHIDE

DESCHIDE

PAS-CU-PAS

FOTO 1

FOTO

ALT

INDICATOR LUMINOS C.A.

COMUN

24 Vac MAX 200 mA

RX
RX

43

Sisteme de comandč ľi accesorii

DESCHIDE PARZIALE

ÎNCHIDE

DESCHIDE

PAS-CU-PAS

TX FOTO B

TX FOTO A

RX FOTO B

RX FOTO A

COMUN (0 V)

ÎNCUIETOARE ELECTRICĂ 12 V

44

Cuprins alfabetic

ALT

MAN

10 11 12 13 14
21 22 23 24 25 26 27

FOTO

9

ENCODER M2

M1

LUMINĂ DE CONTROL

8
12 13 14 15

INDICATOR LUMINOS C.A.

7

ENCODER M1

MOTOR 2

MOTOR 1

10 11

COMUN 24 Vdc

6
9

SERVICII 24 Vdc Max 200 mA

5
8

FOTOTEST 24 Vdc

4
7

LAMP. 24 Vdc Max 25 W

3
6

DISP. BLOCARE ELECTRIC 24 Vdc
Max 500 mA

2
5

ENCODER

1

LUMINĂ INTERMITENTĂ
24 Vdc MAX 25 W

4

MOTOR

F1
2

TERRA MOTOR

ALIMENTARE
DIN REŢEA

1

ALIMENTARE
DIN REŢEA

BATERII

ANTENĂ

CH 2 RADIO

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Pentru porţi culisantei

Pentru porţi batante

A824
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Cuprins alfabetic
după codul produsului
Cod

Categoria de produs

Preţ L

Pag.

Cod

Categoria de produs

Preţ L

Pag.

A01

Mindy - Centrală de comandă

319,00

188

CMBK4

Bord sensibil mecanic

153,00

163

A02

Mindy - Centrală de comandă

394,50

188

CMBK6

Bord sensibil mecanic

166,50

163

A6F

Mindy - Centrală de comandă

713,50

190

CRA1

Accesoriu electronic

173,00

119

A60

Mindy - Centrală de comandă

760,00

190

CRA2

Accesoriu mecanic

7,00

119

A500

Mindy - Centrală de comandă

1.251,50

189

CRA3

Accesoriu mecanic

55,50

119

A700F

Mindy - Centrală de comandă

866,00

190

CRA4

Accesoriu mecanic

288,00

119

A924

Mindy - Centrală de comandă

1.174,00

191

CRA5

Accesoriu mecanic

414,50

119

ABF

Accesoriu electronic

84,50

151

CRA6

Accesoriu mecanic

179,50

119

ABFKIT

Accesoriu electronic

69,00

151

CRA7

Accesoriu mecanic

100,00

119

ALA1

Accesoriu electronic

184,00

137

CRA8

Accesoriu mecanic

151,00

119

B12-B

Accesoriu electronic

188,50

101

CRA9

Accesoriu mecanic

255,00

119

B12V-A

Accesoriu electronic

423,00*

151

DBM5

Bord sensibil rezistiv

1.431,00

162

B12V-C

Accesoriu electronic

128,50

191

DBM7,5

Bord sensibil rezistiv

1.858,50

162

BA3-A

Accesoriu electronic

List Schimb

191

DBM10

Bord sensibil rezistiv

2.290,50

162

BM250

Accesoriu electronic

489,50*

151

F210

Fotocelule

297,00

166

BM1000

Accesoriu electronic

569,50*

151

F210B

Fotocelule

361,00

166

CABLA01

Accesoriu electronic

List Schimb

137

FA1

Accesoriu electronic

29,00*

167

CABLA02

Accesoriu electronic

List Schimb

137

FA2

Accesoriu electronic

13,50*

167

CABLA03

Accesoriu electronic

List Schimb

137

FLO1

Flo - Transmiţător

122,00

152

CABLA04

Accesoriu electronic

List Schimb

137

FLO1R-S

FlorS - Transmiţător

122,00

148

CABLA05

Accesoriu electronic

List Schimb

137

FLO1R-SC

FlorS - Transmiţător

131,00

148

CABLA06

Accesoriu electronic

List Schimb

137

FLO2

Flo - Transmiţător

128,50

152

CABLA07

Accesoriu electronic

List Schimb

137

FLO2R-M

FlorM - Transmiţător

182,00

149

CARICA

Accesoriu electronic

140,00

101

FLO2R-S

FlorS - Transmiţător

128,50

148

CB

Bord sensibil mecanic

1.643,50

163

FLO2R-SC

FlorS - Transmiţător

137,50

148

CHEU

Cheie neutră

7,00

174

FLO4

Flo - Transmiţător

144,00

152

CHS

Cheie neutră

7,00

174

FLO4R-M

FlorM - Transmiţător

206,00

149

CM-B

Accesoriu mecanic

List Schimb

37

FLO4R-S

FlorS - Transmiţător

144,00

148

CMA 1,5MT

Bord sensibil mecanic

255,00

163

FLO4R-SC

FlorS - Transmiţător

153,00

148

CMA 1,7MT

Bord sensibil mecanic

270,50

163

FLOX1

Codificare (Flo) - Receptor

224,00

153

CMA 2MT

Bord sensibil mecanic

295,00

163

FLOX1R

Codificare (Flo) - Receptor

306,00

150

CMA 2,5MT

Bord sensibil mecanic

332,50

163

FLOX2

Codificare (Flo) - Receptor

248,50

153
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Accesoriu electronic

1.370,00

163

FLOXB2

Codificare (Flo) - Receptor

261,50

153

MC424L

Moonclever - Centrală de comandă

1.037,00

186

FLOXB2R

Codificare (Flo) - Receptor

348,00

150

MC824H

Moonclever - Centrală de comandă

1.287,00

184

FLOXI

Codificare (Flo) - Receptor

213,00

153

MCA1

Accesoriu electronic

List Schimb

185

FLOXI2

Codificare (Flo) - Receptor

237,00

153

MCA2

Accesoriu electronic

List Schimb

187

FLOXI2R

Codificare (Flo) - Receptor

323,50

150

ME3000

Metroplex - Motor pentru porţi batante

1.326,50

66

FLOXIR

Codificare (Flo) - Receptor

295,00

150

ME3000L

Metroplex - Motor pentru porţi batante

1.377,50

66

FLOXM

Codificare (Flo) - Receptor

323,50

153

ME3010

Metroplex - Motor pentru porţi batante

1.524,00

66

FLOXM220

Codificare (Flo) - Receptor

381,00

153

ME3024

Metroplex - Motor pentru porţi batante

1.617,00

66

FLOXM220R

Codificare (Flo) - Receptor

507,50

150

MEA1

Accesoriu mecanic

485,00

67

FLOXMR

Codificare (Flo) - Receptor

452,00

150

MEA2

Accesoriu mecanic

268,00

67

FT210

Dispozitiv optic

297,00

164

MEA3

Accesoriu mecanic

268,00

67

FT210B

Dispozitiv optic

361,00

164

MEA5

Accesoriu mecanic

142,00*

67

FTA1

Accesoriu electronic

140,00

165

MEA6

Accesoriu mecanic

178,50

67

FTA2

Accesoriu electronic

71,00

165

MECF

Metroplex - Casetă de fundaţie

709,00

66

HKA1

Accesoriu electronic

List Schimb

55

MECX

Metroplex - Casetă de fundaţie

1.245,00

66

HK7024

Hyke - Motor pentru porţi batante

3.550,50

54

ML

Dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă

164,00

176

HK7224

Hyke - Motor pentru porţi batante

2.556,00

54

ML24

Dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă

182,00

176

HSB1

Accesoriu electronic

634,50

172

ML24T

Dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă

218,00

176

HYKEKCE

HykeKit - Kit pentru porţi batante

7.071,00

56

MLB

Dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă

137,50

176

HY7005

Hyppo - Motor pentru porţi batante

1.798,50

58

MLBT

Dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă

146,50

176

HY7024

Hyppo - Motor pentru porţi batante

2.035,50

58

MLL

Dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă

308,00

176

HY7100

Hyppo - Motor pentru uşi pliabile cu 2 canaturi

1.831,50

120

MLT

Dispozitiv de semnalizare cu lumină intermitentă

197,00

176

HY7124

Hyppo - Motor pentru uşi pliabile cu 2 canaturi

2.035,50

120

MOA1

Accesoriu electronic

7,00

175

HYA11

Accesoriu mecanic

122,00

121

MOA2

Accesoriu electronic

171,00*

175

HYA12

Accesoriu mecanic

399,00

59

MOCA1

Accesoriu electronic

53,50

175

IB

Accesoriu mecanic

314,50

167

MOCARD

Accesoriu electronic

288,00*

172

INB

Interfaţa de comandă

735,50

143

MOCARDP

Accesoriu electronic

474,00*

172

KA1

Accesoriu mecanic

69,00

178

MOCF

Accesoriu electronic

264,00*

175

KIO

Selector

239,50

178

MOCF2

Accesoriu electronic

374,50*

175

LO5

Cremalieră

276,00*

75

MOCS

Accesoriu electronic

374,50*

175

LP1

Accesoriu electronic

972,00

163

MOF

Fotocelule

224,00

169
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MOFB

Fotocelule

270,50

168

ON4

One - Transmiţător

155,50

138

MOFO

Fotocelule

248,50

169

ON4C

One - Transmiţător

178,50

138

MOFOB

Fotocelule

290,50

168

ON4FM

One - Transmiţător

175,00

138

MOM

Cititor de proximitate

210,50

173

ON9

One - Transmiţător

244,00

138

MOMB

Cititor de proximitate

421,00

172

ON9FM

One - Transmiţător

275,00

138

MORX

Accesoriu electronic

312,50

173

OVA1

Accesoriu electronic

173,00

135

MOSA1

Accesoriu electronic

166,50

174

OVA2

Accesoriu electronic

95,00*

135

MOSE

Selector

115,50

174

OVA3

Accesoriu electronic

70,50

135

MOSEU

Selector

128,50

174

OVA4

Accesoriu electronic

412,00

135

MOSI

Selector

115,50

174

OVBT

Accesoriu electronic

1.152,00

134

MOSIU

Selector

128,50

174

OVBTGSM

Accesoriu electronic

1.721,00

134

MOSU

Selector

102,00

174

OVIEW

Accesoriu electronic

974,50

134

MOT

Selector

288,00

171

OVIEWTT

Accesoriu electronic

List. Screen

143

MOTB

Selector

467,50

170

OX2

One - Receptor

407,50

139

MOTXR

Selector

388,00

171

OX2FM

One - Receptor

458,50

139

MOTXS

Selector

388,00

171

OX2T

One - Receptor

469,50

139

MXD

Accesoriu electronic

171,00*

153

OX2TFM

One - Receptor

576,00

139

MXP

Accesoriu electronic

199,50*

153

OX4T

One - Receptor

627,00

140

MXT

Accesoriu electronic

128,50*

153

OXI

One - Receptor

226,00

139

NSEA

Accesoriu electronic

1.141,00

162

OXIFM

One - Receptor

255,00

139

NSEL

Accesoriu electronic

1.462,00

162

OXIT

One - Receptor

261,50

139

NSFB

Instrument de măsurare a forţei de impact

13.330,00

162

OXITFM

One - Receptor

321,50

139

NSFS

Instrument de măsurare a forţei de impact

12.040,00

162

PCM

Accesoriu electronic

197,50*

175

NSSWPDA

Soft pentru măsurarea forţei de impact

Preţ la cerere

162

PIU

Accesoriu electronic

135,50

189

OBOX2

Interfaţă de conectare

1.595,00

136

PLA6

Accesoriu mecanic

40,00

29

OBOX2B

Interfaţă de conectare

2.653,50

136

PLA8

Accesoriu mecanic

53,50

31

ON1

One - Transmiţător

128,50

138

PLA10

Accesoriu mecanic

461,00

29

ON1C

One - Transmiţător

150,00

138

PLA11

Accesoriu mecanic

461,00

29

ON1FM

One - Transmiţător

144,00

138

PLA13

Accesoriu mecanic

62,50

29

ON2

One - Transmiţător

137,50

138

PLA14

Accesoriu mecanic

97,50

29

ON2C

One - Transmiţător

159,50

138

PLA15

Accesoriu mecanic

104,50*

29

ON2FM

One - Transmiţător

155,50

138

PO

Accesoriu electronic

18,00

97
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Cremalieră

718,00*

73

POA3

Accesoriu electronic

List Schimb

49

ROA7

Cremalieră

797,50*

73

POP7124KCE

PopKit - Kit pentru porţi batante

4.425,00

52

ROA8

Cremalieră

855,00*

73

POPKCE

PopKit - Kit pentru porţi batante

3.483,50

50

ROA81

Cremalieră

182,00

83

PP7024

Pop - Motor pentru porţi batante

1.816,00

48

RUA1

Accesoriu electronic

List Schimb

85

PP7124

Pop - Motor pentru porţi batante

2.430,00

48

RUA2

Accesoriu electronic

List Schimb

85

PP7224

Pop - Motor pentru porţi batante

1.324,50

48

RUA3

Accesoriu electronic

List Schimb

85

PS124

Accesoriu electronic

323,50

39

RUA12

Accesoriu mecanic

177,50

83

PS224

Accesoriu electronic

547,00

97

RUN1500

Run - Motor pentru porţi culisante

3.997,50

82

PS324

Accesoriu electronic

438,50

29

RUN1500P

Run - Motor pentru porţi culisante

4.299,00

82

PS424

Accesoriu electronic

448,00

45

RUN1800

Run - Motor pentru porţi culisante

3.147,00

84

PSY24

Solemyo - Cutie baterie

1.502,00

160

RUN1800P

Run - Motor pentru porţi culisante

3.386,00

84

PUL

Accesoriu electronic

319,00

119

RUN2500

Run - Motor pentru porţi culisante

3.490,50

84

PW1

Dispozitiv de încălzire

233,00

179

RUN2500I

Run - Motor pentru porţi culisante

4.872,00

84

RB400

Robus - Motor pentru porţi culisante

2.193,00

72

RUN2500P

Run - Motor pentru porţi culisante

3.754,00

84

RB400KCE

RobusKit - Kit pentru porţi culisante

3.087,50

76

SIA1

Accesoriu mecanic

199,50

93

RB600

Robus - Motor pentru porţi culisante

1.938,00

72

SIA2

Accesoriu mecanic

241,50

97

RB600KCE

RobusKit - Kit pentru porţi culisante

3.025,50

78

SIA20

Accesoriu electronic

List Schimb

97

RB600P

Robus - Motor pentru porţi culisante

2.144,00

72

SIGNO4

Signo - Sistem de ridicare a barierei

5.169,00

94

RB1000

Robus - Motor pentru porţi culisante

2.509,50

72

SIGNO4I

Signo - Sistem de ridicare a barierei

7.299,00

94

RB1000P

RobusKit - Kit pentru porţi culisante

2.759,50

72

SIGNO6

Signo - Sistem de ridicare a barierei

6.249,50

94

RBA1

Accesoriu electronic

250,50

73

SIGNO6I

Signo - Sistem de ridicare a barierei

8.896,00

94

RBA2

Accesoriu electronic

List Schimb

75

SN6031

Spinbus - Motor pentru uşi secţionale şi basculante

1.304,50

110

RBA3

Accesoriu electronic

List Schimb

73

SN6041

Spinbus - Motor pentru uşi secţionale şi basculante

1.592,50

110

RBA4

Accesoriu electronic

List Schimb

81

SNA1

Accesoriu electronic

List Schimb

117

RBKCE

RobusKit - Kit pentru porţi culisante

2.327,50

74

SNA2

Accesoriu electronic

List Schimb

113

RDKCE

RoadKit - Kit pentru porţi culisante

2.099,50

80

SNA3

Accesoriu electronic

List Schimb

109

RN2010

Rondo - Motor pentru obloane echilibrate

797,50

122

SNA4

Accesoriu electronic

List Schimb

109

RN2020

Rondo - Motor pentru obloane echilibrate

848,50

122

SNA6

Spinbus - Ghidaj premontat

775,50

110

RN2030

Rondo - Motor pentru obloane echilibrate

928,00

122

SNA16

Accesoriu mecanic

186,50*

109

RN2040

Rondo - Motor pentru obloane echilibrate

977,00

122

SNA20

Accesoriu electronic

List Schimb

115

RNA01

Accesoriu electronic

162,00

123

SNA30

Spinbus - Ghidaj premontat

563,00

110
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SPA2

Accesoriu mecanic

82,00

109

TO5016

Toona - Motor pentru porţi batante

1.502,50

30

SPA5

Accesoriu mecanic

452,00

109

TO5024

Toona - Motor pentru porţi batante

1.429,00

30

SPA6

Accesoriu mecanic

44,50

109

TO5024I

Toona - Motor pentru porţi batante

1.785,00

30

SPA7

Accesoriu mecanic

44,50

109

TO5605

Toona - Motor pentru porţi batante

1.489,50

30

SPIN10KCE

SpinKit - Kit pentru uşi secţionale şi basculante

1.778,50

116

TO7024

Toona - Motor pentru porţi batante

2.577,50

32

SPIN11KCE

SpinKit - Kit pentru uşi secţionale şi basculante

1.710,00

116

TOONA4024KCE ToonaKit - Kit pentru porţi batante

4.171,00

34

SPIN20KCE

SpinbusKit - Kit pentru uşi secţionale şi basculante

1.825,00

112

TS

Accesoriu mecanic

11,50

29

SPIN21KCE

SpinbusKit - Kit pentru uşi secţionale şi basculante

1.756,50

112

TT1L

Tag - Centrală de comandă

323,50

147

SPIN22KCE

SpinbusKit - Kit pentru uşi secţionale şi basculante

2.079,50

112

TT1N

Tag - Centrală de comandă

292,50

147

SPIN23KCE

SpinbusKit - Kit pentru uşi secţionale şi basculante

2.126,00

114

TT2D

Tag - Centrală de comandă

425,50

146

SPIN30

Spinbus - Motor pentru uşi secţionale şi basculante

1.825,00

108

TT2L

Tag - Centrală de comandă

405,50

146

SPIN40

Spinbus - Motor pentru uşi secţionale şi basculante

2.053,00

108

TT2N

Tag - Centrală de comandă

365,50

146

SU2000

Sumo - Motor pentru uşi secţionale

2.270,00

118

TTX4

Tag - Transmiţător

410,00

145

SU2000V

Sumo - Motor pentru uşi secţionale

2.321,00

118

TUB3500

Tub - Motor pentru porţi culisante

8.439,50

86

SU2000VV

Sumo - Motor pentru uşi secţionale

3.321,00

118

TW1

Dispozitiv de încălzire

246,00

179

SU2010

Sumo - Motor pentru uşi secţionale

2.870,00

118

WA1

Accesoriu mecanic

330,00

96

SYA1

Accesoriu electronic

421,00

161

WA2

Accesoriu mecanic

199,50

96

SYKCE

Solemyo - Kit pentru alimentare solară

2.210,50

160

WA3

Accesoriu mecanic

461,00

96

SYP

Solemyo - Panou solar fotovoltaic

882,00

160

WA4

Accesoriu mecanic

168,50

96

TCA65

Bord sensibil rezistiv

36,50*

162

WA6

Accesoriu mecanic

288,00

96

TCB65

Bord sensibil rezistiv

2.099,50

162

WA7

Accesoriu mecanic

689,00

96

TCBS60

Bord sensibil mecanic

1.346,50

163

WA8

Accesoriu mecanic

182,00

97

TCE

Bord sensibil rezistiv

237,00

162

WA9

Accesoriu electronic

438,50*

97

TCF

Bord sensibil rezistiv

698,00

162

WA10

Accesoriu mecanic

104,50*

93

TCK

Bord sensibil rezistiv

1.885,00

162

WA11

Accesoriu mecanic

323,50

93

TMF

Accesoriu electronic

454,00

109

WA12

Accesoriu mecanic

314,50

97

TO4005

Toona - Motor pentru porţi batante

1.312,50

28

WA13

Accesoriu mecanic

345,50

96

TO4006

Toona - Motor pentru porţi batante

1.406,50

28

WA14

Accesoriu mecanic

660,00

96

TO4015

Toona - Motor pentru porţi batante

1.312,50

28

WA15

Accesoriu mecanic

199,50

100

TO4024

Toona - Motor pentru porţi batante

1.310,50

28

WA16

Accesoriu mecanic

241,50

100

TO4605

Toona - Motor pentru porţi batante

1.380,00

28

WA20

Accesoriu electronic

List Schimb

101

TO5015

Toona - Motor pentru porţi batante

1.406,50

30

WA21

Accesoriu mecanic

784,00

96
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WA22

Accesoriu mecanic

877,00*

96

WA24

Accesoriu mecanic

3.399,50

96

WA25

Accesoriu mecanic

434,50

96

WALKY1024KCE WalkyKit - Kit pentru porţi batante

2.347,50

44

WALKY2024KCE WalkyKit - Kit pentru porţi batante

3.787,00

46

WIL4

Wil - Sistem de ridicare a barierei

4.653,00

98

WIL4I

Wil - Sistem de ridicare a barierei

8.278,00

98

WIL6

Wil - Sistem de ridicare a barierei

5.667,00

98

WIL6I

Wil - Sistem de ridicare a barierei

8.010,00

98

WINGO4024KCE WingoKit - Kit pentru porţi batante

3.929,00

38

WINGO5024KCE WingoKit - Kit pentru porţi batante

4.695,00

42

WINGO5KCE

WingoKit - Kit pentru porţi batante

3.756,00

40

WINGOKCE

WingoKit - Kit pentru porţi batante

3.167,00

36

WLA1

Accesoriu electronic

List Schimb

45

WLT

Dispozitiv de iluminat cu funcţii multiple

178,50

45

XBA2

Accesoriu electronic

List Schimb

93

XBA4

Accesoriu electronic

313,00

93

X-BAR

X-Bar - Sistem de ridicare a barierei

4.872,00

92

XMBOX

X-Metro - Casetă de fundaţie

645,00

60

XME2024

X-Metro - Motor pentru porţi batante

1.575,00

60

XME2124

X-Metro - Motor pentru porţi batante

1.630,50

60

XMETRO2024KCE X-MetroKit - Kit pentru porţi batante

5.534,50

62

XMETRO2124KCE X-MetroKit - Kit pentru porţi batante

5.997,00

64

Condiţii de vânzare
1. Eficienţa acestor condiţii generale de vânzare
Aceste condiţii generale de vânzare le înlocuiesc pe cele precedente
şi se aplică tuturor comenzilor pentru produse marca Nice sau oricare
altă marcă proprie, trimise la Nice Romania.SA. ( în continuare: Nice).
Toate vânzârile de la Nice către Clienţi (În continuare: Client) sunt
reglementate de aceste Condiţii Generale de Vânzare, care constituie
parte integrantă din contractul de vânzare şi înlocuiesc şi anulează
orice altă clauză contrară. Informaţiile prezente în cataloage şi în alte
materiale au valoare informativă şi pot fi modificate în orice moment
de către Nice.
2. Comenzi
Toate comenzile se interpretează “În limita disponibilului şi cu posibilitatea
modificării listei de preţuri”. Nice îşi rezervâ dreptul de a accepta sau a refuza
integral sau parţial, comenzile Clientului, pe baza adaptării sau nu a acestora la
prezentele condiţii generale şi la disponibilul de produse solicitate. Nice îşi rezervă
dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice produselor din lista de preţuri,
fără ca acest lucru să determine vreo pretenţie din partea Clientului. Comenzile
nu vor putea fi anulate integral sau parţial de către client dupâ mai mult de 10 zile
de la transmiterea lor către Nice; În cazul anulării lor după acest termen, Nice
va avea dreptul la preţul total al comenzii anulate.
3. Preţuri
Produsele sunt vândute de Nice Clientului la preţurile din lista Nice în momentul
livrării. Clientul se angajează să accepte fără rezerve eventualele variaţii ale listei de
preţuri intervenite între lansarea comenzii şi livrarea produsului. Fiecare nouă listă
de preţuri Nice le anulează şi înlocuieşte pe cele precedente. Preţurile din lista Nice
se înţeleg întotdeauna franco depozit, fără TVA.
4. Termene de livrare
• Toate produsele se livrează franco depozit, stabilimentul Nice Romania S.A
Cluj-Napoca.
• Cu excepţia acordurilor scrise între Nice şi client, termenele de livrare ale
produselor sunt de 30 zile lucrčtoare de la acceptarea comenzii de către Nice.
• Eventuale întârzieri la livrare care nu depăşesc limitele obişnuite în astfel de cazuri
nu conferă Clientului dreptul de a solicita anularea, chiar şi parţială, a contractului,
de a refuza primirea mărfii sau de a cere plata unor despăgubiri.
• Obligaţia de livrare a mărfii se consideră îndeplinitâ în momentul predării acesteia
transportatorului.
• Nice e exonerată de orice obligaţie de a livra marfa în toate situaţiile de caz forţat
sau forţă majoră, de greve sau imposibilitatea de aprovizionare cu materii prime sau
al altor indisponibilităţi de produse, şi în orice caz, atunci cănd au loc evenimente ce
împiedică livrarea mărfii, fără ca Nice să aibă vreo vină.
5. Expediere
• Expedierea produselor se va face prin curier acceptat de Nice, care va include
în factură suma corespunzătoare acestei operaţiuni. În momentul comenzii va fi
posibil să se stabilească un alt curier/transportator, de asemenea cu suportarea
cheltuielilor de către Client, sau preluarea directă a mărfii, franco depozit Nice
Romania.SA Cluj-Napoca.
• Marfa se transport întotdeauna pe răspunderea totală a Clientului. Eventuale
furturi, dispariţii, pierderi, deteriorări sau lipsuri ale produselor nu exonerează
Clientul de la obligaţia de plată a preţului, dacă marfa a fost predată în condiţii
normale transportatorului la stabilimentul Nice.
• Marfa e asigurată, doar dacă există o solicitare expresă din partea Clientului, şi se
face pe cheltuiala şi răspunderea sa.
6. Preluarea produselor
Clientul se obligă să retragă marfa imediat ce aceasta i-a fost pusă la dispoziţie.
În caz de întărziere, Nice va avea dreptul pe lângă plata integrală a preţului de
către Client la plata de către acesta a cheltuielilor de stocare sau de staţionare
şi custodie a mărfii, pe lângă plata unor penalizări. Nice nu răspunde de daunele
pe care, direct sau indirect, le-ar putea suferi produsele în perioada staţiončrii lor
datorită neridicării sau întârzierilor de ridicare, atât în depozitele Nice căt şi în cele
ale curierilor sau transportatorilor, etc.
7. Garanţia
• Toată aparatura indicată în lista de preţuri e verificată şi testată cu atenţie:
Nice garantează propriile produse, cu marca Nice sau cu oricare din mărcile
sale, împotriva defectelor materialelor utilizate la producerea acestora sau
în ce priveşte fabricarea lor potrivit condiţiilor şi limitelor de instalare şi de utilizare
indicate de Nice.
• Perioada de garanţie este de:
a) 30 de luni de la data fabricării înscrise pe orice produs cu marca Nice sau
cu oricare altă marcă a grupului, cu excepţia produselor de la punctul b);
b) 5 ani de la data fabricării înscrise pe orice produs, pentru motoreductoarele
tubulare cu limitator de cursă mecanic şi fără receptor integrat şi accesoriile
aferente (adaptoare ľi suporturi), numai ľi exclusiv cu marca Nice, nu şi pentru alte
mărci ale grupului.
Perioada de garanţie menţionată este fixă şi nu va putea fi prelungită chiar şi în cazul
exercitării dreptului de exonerare de responsabilitate a Clientului faţă de Nice.
• Garanţia include numai reparaţia sau schimbarea produsului considerat defect
potrivit evaluării Nice: rămâne în afara garanţiei orice alt prejudiciu, daună sau
cheltuială de orice natură, suportată de client. Toate produsele înlocuite vor rămâne,
în orice caz, în proprietatea Nice. Nice nu îşi asumă responsabilitatea, în nici un fel,
pentru probleme derivate din instalarea incorectă a produselor. Este întotdeauna
indispensabil ca, cine efectuează instalarea, să respecte normele de siguranţă în
vigoare şi să aibă şi capacitatea tehnică necesară şi adecvată pentru efectuarea
acesteia în condiţii optime.
• Nice nu îşi asumă responsabilitatea pentru cazurile de legături, asociere sau
interacţiune a propriilor produse cu produse diferite, furnizate de alte mărci. Clientul
este obligat să aplice produsele Nice.

• Nice nu îşi asumă nici o responsabilitate în caz de nerespectare a instrucţiunilor
de montare şi de stabilire a legăturilor electrice, mai precis a normelor din domeniul
electricităţii sau a altor norme specifice în vigoare la momentul instalării, precum
şi în situaţii în care accesorii şi componente electrice sau mecanice Nice au fost
instalate, utilizate sau conectate fără respectarea desenelor şi a tipurilor de legături
pentru care au fost concepute. De asemenea, Nice nu îşi asumă responsabilitatea
pentru situaţiile în care produsele sunt folosite în scopuri nepotrivite cu natura,
capacitatea şi puterea produselor Nice. Pentru produsele care nu mai sunt
în garanţie Nice oferă un serviciu de asistenţă pentru repararea aparaturii, cu
suportarea cheltuielilor aferente. În cazul aparaturilor care nu se mai pot repara,
Nice va putea decide, în baza evaluării sale întru totul intratabilă, schimbarea
acestora, cu suportarea costurilor de către Client.
8. Reclamaţii şi responsabilităţi pentru produsele defecte
• Eventuale reclamaţii pentru lipsuri sau defecţiuni observate în urma examinării
vizuale a pachetelor cu produse, trebuie consemnate în actul de recepţie a mărfii
- în caz contrar, aceste reclamaţii nu se iau în considerare - printr-o notă semnată
de cumpărător şi inclusă în documentaţia de primire a mărfii.
Eventuale reclamaţii pentru alte defecte de conformitate a produselor, neobservate
la o examinare exterioară a pachetelor, trebuie comunicate către Nice, - în caz
contrar nu se vor lua în considerare - prin scrisoare recomandată cu confirmare
de primire, în termen de 60 de zile de la livrarea produselor.
• Nu sunt permise, în orice caz, restituiri de marfă fără acordul scris prealabil
al Nice. Nice e exonerată de orice altă responsabilitate şi, în special, de orice
responsabilitate pentru daune aduse unor obiecte sau daune în curs de producere
sau pentru provocarea de accidente, direct sau indirect. De asemenea, nici
o reclamaţie oferă dreptul la întărzieri sau la suspendarea termenelor de plată,
care se va face integral pentru produsele nereclamate.
9. Rezerva proprietăţii
• Nice Îşi rezervă proprietatea mărfii văndute pănă la achitarea integrală a acesteia.
De aceea, pănă la achitarea sumei totale, produsele livrate, oriunde se vor afla
şi chiar şi dacă au fost re-văndute de către Client, vor rămăne În deplina şi exclusiva
proprietate a Nice.
• Cecurile, cambiile şi cesiunile de credit nu vor fi considerate plăţi decăt În
momentul Încasării lor efective. În cazul nefectuării plăţii, Nice va putea să intre
imediat În posesia produselor văndute, oriunde s-ar afla acestea. Clientul e obligat
să comunice numele cumpărătorilor terţi ai produselor, de la care Nice va avea
dreptul să le revendice şi să le ridice.
10. Condiţii de plată
• Toate plăţile trebuie să fie efectuate exclusiv către Nice şi la termenele şi În
modalităţile specificate În factură.
• PENALITĂŢI PENTRU ÎNTARZIERE: Nerespectarea termenelor de plată fixate va
determina plata unor penalităţi de către Client, în modul stabilit de comun acord in
baza contractului incheiat de ambele parti. Penalităţiile percepute sunt in cuantum
de 0,5% pe zi.
• POSIBILITATEA DE ANULARE SI SUSPENDARE A LIVRARII: În caz de întărziere
la plată, chiar şi cu numai una dintre rate şi a depăşirii unuia dintre termenele
stabilite, Nice Îşi rezervă dreptul de a suspenda - chiar şi fără preaviz - onorarea
comenzii şi/sau de a anula eventuale contracte în curs, chiar şi altele decăt cel vizat
de plata respectivă, fără a oferi dreptul Clientului la despăgubiri. Ne-efectuarea
plăţilor la termenele convenite va oferi, de asemenea, dreptul lui Nice de subordona
onorarea comenzilor ulterioare, plăţii integrale a sumei restante la plată cu dobănda
aferentă precum şi dreptul de a solicita garanţii corespunzătoare pentru plăţile
succesive. Drepturi similare revin lui Nice În orice situaţie În care se Înregistrează
schimbări În structura şi organizarea cumpărătorului, ce privesc starea
Şi consistenţa patrimoniului acestuia sau imaginea comercială, precum şi În cazul
Înregistrării unor incidente de plată, proceduri de executare silită, probleme cu
justiţia sau obligaţii neonorate către alţi creditori.
COMPENSARE: Nu se admite, cu excepţia unei acceptări exprese În scris, nici un
fel de compensare Între eventuale credite pe care Clientul le are faţă de Nice şi
debitele aceluiaşi Client, cu orice titlu, rezultate, relative şi /sau determinate de un
contract de vănzare.
11. Brevete, mărci şi semne distinctive
Clientul a luat cunoştinţă că produsele Nice sunt acoperite de brevete şi fac obiectul
unui Know-How şi design - proprietatea industrială exclusivă a Nice. Este interzis
În mod special Clientului de a Încălca aceste drepturi ale Nice şi, În orice caz, de a
Înlătura, elimina sau altera mărcile sau alte semne distinctive sau sigle de orice fel
inscripţionate pe produse, precum. Şi de a adăuga altele noi, de orice natură. Cu
excepţia cazului În care există o autorizare scrisă de la Nice, e interzisă orice formă
de reproducere sau utilizare a mărcii Nice şi a oricărui alt semn distinctiv prezent
de produse.
12. Clauză de reziliere
În cazul nefectuării plăţii preţului stabilit, vănzarea produselor poate fi anulată de
drept În orice moment printr-o simplă comunicare scrisă de Nice Clientului pentru
a-l informa că se va folosi de prevederile acestei clauze şi fără necesitatea altor
formalizări judiciare. Marfa livrată şi neplătită trebuie restituită Nice pe cheltuiala
clientului. În acest scop Nice şi transportatorii terţi însărcinaţi sunt autorizaţi să
recupereze marfa neplătită din localurile cienţilor.
13. Omologări
Produsele Nice reproduc datele necesare pentru identificarea omologărilor
obţinute. Cunoaşterea şi respectarea eventualelor normative care reglementează
utilizarea radiocomenzilor şi a aparaturii aferente, constituie o sarcină a instalatorului
şi/sau a utilizatorului.
14. Legea română şi Organe competente
Pentru soluţionarea oricărui litigiu ce ar putea apărea în timpul desfăşurării
contractului se stabileşte aplicarea legii române şi ca organ abilitat în soluţionarea
acestora - Tribunalul din Cluj-Napoca.

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive
use of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.
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Nice to meet You

Nice
Gate&Door
Lista de preţuri 01.2011
Sisteme de automatizare pentru porţi,
uşi de garaj şi sisteme de ridicare a barierei,
pentru uz rezidenţial şi industrial.

Nice [nais]

1. Attractive, agreeable,
pleasing, friendly, kind,
courteous, solicitous.
2. Good, refined, charming.
3. Virtuous, exacting.
Nice [nais]

1. bello, grazioso, attraente,
gradevole, simpatico, cortese,
gentile, premuroso
2. buono, raffinato, squisito
3. onesto, retto, corretto
Nice [nais]

1. Beau, gracieux, attirant,
joli, agréable, charmant,
sympathique, aimable,
gentil, charmant
2. Bon, raffiné, délicieux
3. Convenable, correct
Nice [nais]

1. amable, agradable,
bonito, simpatico
2. cortese, gentil
3. onesto
Nice [nais]

1. schön, hübsch, anziehend,
geschmackvoll, angenehm,
sympathisch, höflich, freundlich,
zuvorkommend
2. gut, raffiniert, erlesene
3. ehrlich, rechtschaffen, korrekt
Nice [nais]

w języku angielskim oznacza:
1. miły
2. przyjemny
3. ładny

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

DescoperiĢi toate produsele
ľi serviciile Nice pentru automatizčri vizitČnd site-ul

www.niceforyou.com
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Nice Headquarters Oderzo
SuprafaĢa acoperitč: 12.000 mq
14.000 locuri paleĢi
Parcare subteranč pentru 150 de maľini
Zone relax
Grčdinč internč
Salč de sport
Bar
Proiect: Birou Arh. Carlo Dal Bo

Gate&Door Lista de preţuri 01.2011

Îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor prin simplificarea mişcărilor de fiecare zi.
Unul din principalii actori de pe piaţa internaţională de Home Automation,
Nice proiectează, produce şi comercializează sisteme de alarmă şi de automatizare
pentru porţi, uşi de garaj şi industriale, bariere stradale, copertine, jaluzele de exterior
şi solar screen pentru clădiri rezidenţiale, comerciale şi industriale.
Nice oferă siguranţa de a intra şi a ieşi în cea mai mare libertate,
răspunzând dorinţei de confort prin produse funcţionale, cu design emoţional,
pentru a te bucura 100% de spaţiul de locuit.

Nice

Gallery: descoperiţi
Nice headquarters pe situl
www.niceforyou.com/gallery.html
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Datele reproduse Ēn acest material sunt strict indicative. Nice ľi rezervč dreptul de a aduce produselor sale orice modificare pe care o va considera necesarč.

A Nice Place

Nice [nais]

1. хороший, приятный,
милый, славный
2. хорошо сделанный,
точный, удачно выполненный
3. изящный, сделанный
со вкусом; элегантный

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive
use of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

RUM

Nice to meet You

Nice
Gate&Door
Lista de preţuri 01.2011
Sisteme de automatizare pentru porţi,
uşi de garaj şi sisteme de ridicare a barierei,
pentru uz rezidenţial şi industrial.

Nice [nais]

1. Attractive, agreeable,
pleasing, friendly, kind,
courteous, solicitous.
2. Good, refined, charming.
3. Virtuous, exacting.
Nice [nais]

1. bello, grazioso, attraente,
gradevole, simpatico, cortese,
gentile, premuroso
2. buono, raffinato, squisito
3. onesto, retto, corretto
Nice [nais]

1. Beau, gracieux, attirant,
joli, agréable, charmant,
sympathique, aimable,
gentil, charmant
2. Bon, raffiné, délicieux
3. Convenable, correct
Nice [nais]

1. amable, agradable,
bonito, simpatico
2. cortese, gentil
3. onesto
Nice [nais]

1. schön, hübsch, anziehend,
geschmackvoll, angenehm,
sympathisch, höflich, freundlich,
zuvorkommend
2. gut, raffiniert, erlesene
3. ehrlich, rechtschaffen, korrekt
Nice [nais]

w języku angielskim oznacza:
1. miły
2. przyjemny
3. ładny

Nice Rumania
400338 Cluj Napoca
Ph. +40.(0)264.453.127
Fax +40.(0)264.453.127
info@ro.niceforyou.com

DescoperiĢi toate produsele
ľi serviciile Nice pentru automatizčri vizitČnd site-ul

www.niceforyou.com
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Nice Headquarters Oderzo
SuprafaĢa acoperitč: 12.000 mq
14.000 locuri paleĢi
Parcare subteranč pentru 150 de maľini
Zone relax
Grčdinč internč
Salč de sport
Bar
Proiect: Birou Arh. Carlo Dal Bo

Gate&Door Lista de preţuri 01.2011

Îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor prin simplificarea mişcărilor de fiecare zi.
Unul din principalii actori de pe piaţa internaţională de Home Automation,
Nice proiectează, produce şi comercializează sisteme de alarmă şi de automatizare
pentru porţi, uşi de garaj şi industriale, bariere stradale, copertine, jaluzele de exterior
şi solar screen pentru clădiri rezidenţiale, comerciale şi industriale.
Nice oferă siguranţa de a intra şi a ieşi în cea mai mare libertate,
răspunzând dorinţei de confort prin produse funcţionale, cu design emoţional,
pentru a te bucura 100% de spaţiul de locuit.

Nice

Gallery: descoperiţi
Nice headquarters pe situl
www.niceforyou.com/gallery.html

Concept Wurbs Product Design Roberto Gherlenda Printed by AGCM

The Nice Idea

Datele reproduse Ēn acest material sunt strict indicative. Nice ľi rezervč dreptul de a aduce produselor sale orice modificare pe care o va considera necesarč.

A Nice Place

Nice [nais]

1. хороший, приятный,
милый, славный
2. хорошо сделанный,
точный, удачно выполненный
3. изящный, сделанный
со вкусом; элегантный

