NiceEasyKits
Sisteme de automatizare simple
și convenabile
pentru porți și uși de garaj.

Soluții simple și practice
Nice: cel mai elegant design și cea mai practică
automatizare pentru porți și ușile de garaj.
Toate produsele sunt compatibile între ele
și ușor de montat pe sistemele deja existente.
Nice vă oferă siguranța de intra și pleca fără impedimente,
satisfăcând nevoia de confort cu produsele
sale funcționale și estetice, permițându-vă să vă bucurați
la maxim de casa dvs.

Sisteme pentru porți batante
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Sisteme pentru porți culisante
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Sisteme pentru uși de garaj
și industriale
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Wingo2024Kit
Wingo3524Kit

Shel50Kit
Shel75Kit
SpidoKit
Spider

Wingo2024Kit
Pentru porți batante, canaturi
de până la 2 m, montate
pe suprafețe plane.

WG2024

Motoreductor electromecanic
24 Vdc.
Caracteristici ale motoreductorului:
• fiabil și silențios: datorită proiectului patentat
al componentelor interne și numărului redus
de piese aflate în mișcare
• ușor de instalat: după asamblarea
motoreductorului, toate conexiunile electrice
se fac de sus
• sistem de deblocare ușor de folosit,
cu cheie personalizată Nice sau cu încuietoare
standard (opțional)
• limitatoare de cursă mecanice,
preasamblate PLA13 la deschidere.

FLO2RE

MC424L

Unitate de comandă MC424L, nouă:
• programare ușoară cu o singură tastă
• ambreiaj cu funcție de siguranță antistrivire
• memorizare automată a capetelor de cursă
la deschidere și la închidere, cu funcție
de autoînvățare
• programarea intervalului de pauză;
deschidere parțială; încetinire în timpul
deschiderii și a închiderii

PLA13

Kitul conține:

WG2024 2 motoreductoare electromecanice montate pe suprafețe plane, cu cheie Nice.
FLO2RE 2 transmițătoare 433.92 MHz, 2 canale. MC424L 1 unitate de comandă cu receptor cu cuplare SMXI.
PLA13 limitatoare de cursă mecanice la deschidere.

Cod

Descriere

WINGO2024KCE

Kit pentru porți batante, canaturi de până la 2 m,
montate pe suprafețe plane

Ambalaj/palet
12

Preţ L
2.762,10

Componente electronice sofisticate:
încetinire, sistem pentru detectare de obstacole
și posibilitatea conectării la bordul sensibil rezistiv
de 8,2 Kohm.
Fără întreruperi de curent:
continuă să funcționeze și în timpul căderilor de
curent, cu ajutorul bateriilor opționale (PS124),
care se instalează în unitatea de comandă.

N.B. Conținutul ambalajului poate varia: întrebați vânzătorul.

Specificații tehnice

Specificații electrice
Putere (Vdc)
Curent absorbit (linie) (A)
Putere absorbită (W)
Performanță
Viteză (m/s)
Putere (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni
Nivel de protecție (IP)
Temperatură de funcționare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
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WG4024
24
3,5
85
0,018
1500
40
44
-20 ÷ +50
770x98x95 h
6

400
Greutate max poartă (kg)

Cod

Limite de utilizare

300

200

100

1

1.5

Lungime max poartă (m)

2

Nice le recomandă clienților să achiziționeze produsele în paleți pentru o facilitare a depozitării și a livrării și pentru a se asigura de uniformitatea ambalajelor. Numărul de ambalaje pe un palet a ost specificat în acest scop. Desen aproximativ

4
5

1

3
2
1. Motor 2. Transmițător 3. Montat pe fotocelule tip
coloană 4. Fotocelule 5. Unitate de comandă.

Accesorii

PS124
24 V baterie cu încărcător
încorporat.
Buc/amb 1
L 343,20

PLA14
Element de fixare
posterior, de înșurubat.
Buc/amb 2
L 103,40

PlA15
Element de fixare anterior,
de înșurubat.

CM-B
Clichet cu două chei
metalice de deblocare.

Buc/amb 2
L 110,90

(Preţ: Vezi Lista
Pieselor de Schimb)

TS
Plăcuță indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50
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Wingo3524Kit
Pentru porți batante
cu tocuri de până la 3,5 m,
montate pe suprafețe plane.
Motoreductor electromecanic
24 Vdc.

WG3524

Caracteristici ale motoreductorului:
• fiabil și silențios datorită planului patentat
al elementelor interne și numărului redus
de elemente în mișcare
• ușor de instalat: după montarea
motoreductorului, toate conexiunule
electrice se fac de sus
• sistem de deblocare ușor de folosit,
cu cheie personalizată Nice sau
cu încuietoare standard (opțional)
• limitatoare de cursă mecanice,
preasamblate PLA13 la deschidere.

FLO2RE

MC424L

Unitate de comandă MC424L, nouă:
• ușor de programat prin apăsarea unei
singure taste
• ambreiaj cu funcție de siguranță antistrivire
• memorizare automată a capetelor de cursă
la deschidere și la închidere, cu funcție
de autoînvățare
• programare a intervalului de pauză;
deschidere parțială; încetinire în timpul
deschiderii și a închiderii.

PLA13

Kitul conține:

WG3524 2 motoreductoare electromecanice montate pe suprafețe plane, cu cheie Nice.
FLO2RE 2 transmițătoare 433.92 MHz, 2 canale. MC424L 1 unitate de comandă cu receptor cu cuplare SMXI.
PLA13 limitatoare de cursă mecanice la deschidere.

Cod

Descriere

Ambalaj/palet

WINGO3524KCE Kit pentru porți batante, canaturi de până la 3,5 m,
montate pe suprafețe plane

12

Preţ L
3.116,50

Componente electronice sofisticate:
încetinire, sistem de detectare a obstacolelor,
posibilitate de conectare la bordul sensibil
rezistiv de 8.2 KOhm.
Fără întrerupere de curent: continuă să
funcționeze și în timpul căderilor de curent,
cu ajutorul bateriilor opționale (PS124),
care se instalează în unitatea de comandă.

N.B. Conținutul ambalajului poate varia: întrebați vânzătorul.

Specificații tehnice

Specificații electrice
Putere (Vdc)
Curent absorbit (linie) (A)
Putere absorbită (W)
Performanță
Viteză (m/s)
Putere (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni
Nivel de protecție (IP)
Temperatură de funcționare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
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WG5024
24
3,5
85
0,018
1500
40
44
-20 ÷ +50
920x98x95 h
6

500

Greutate max poartă (kg)

Cod

Limite de utilizare

400

300

200

100

1

1.5

2

Lungime max poartă (m)

2.5

3

3.5

Nice le recomandă clienților să achiziționeze produsele în paleți pentru o facilitare a depozitării și a livrării și pentru a se asigura de uniformitatea ambalajelor. Numărul de ambalaje pe un palet a ost specificat în acest scop. Desen aproximativ

4
5

1

3
2
1. Motor 2. Transmițător 3. Montat pe fotocelule tip
coloană 4. Fotocelule 5. Unitate de comandă.

Accesorii

PS124
24 V baterie cu
încărcător încorporat.
Buc/amb 1
L 343,20

PLA6
Element de fixare
posterior
250 mm lungime.
Buc/amb 1
L 42,40

PLA8
Element de fixare
ajustabil, cu înșurubare.
Buc/amb 1
L 56,80

CM-B
Clichet cu două chei
metalice de deblocare.
(Preţ: Vezi Lista
Pieselor de Schimb)

PLA10
Încuietoare electrică
de 12 V (necesară pentru
porți mai lungi de 3 m).
Buc/amb 1
L 489,10

PLA11
Încuietoare electrică
orizontală de 12 V
(necesară pentru porți mai
lungi de 3 m).
Buc/amb 1
L 489,10

TS
Plăcuță indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50
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Road400Kit
Pentru porți culisante cu greutate
de până la 400 kg.

RD400

Practic: unitate de comandă încastrată, poate
fi conectată printr-un simplu conector și poate fi
încorporată direct în motor; placă radio inclusă,
compatibilă cu sistemele Nice Flo și Smilo:
pot fi introduse150 de transmițătoare!
Avansat: viteza, puterea și pauza pot fi ajustate.
Inteligent: sistem de detectare a obstacolelor
și funcție de programare automată a intervalelor
de funcționare.
Autodiagnosticare prin lumină intermitentă.
Sigur: accelerarea și decelerarea pot
fi reglare la începutul și la sfârșitul fiecărei
manevre de deschidere și de închidere.

FLO2RE

Kitul conține:

RD400 1 motoreductor electromecanic ireversibil, 24 Vdc, cu unitate de comandă și receptor încoprorate
FLO2RE 2 transmițătoare 433.92 MHz, 2 canale.

Preţ L

Cod

Descriere

RD400KCE

Kit pentru automatizarea porților culisante de până la 400 kg

N.B. Conținutul ambalajului poate varia: întrebați vânzătorul.

Specificații tehnice
Cod
Date electrice
Putere (Vac 50 Hz)
Absorbție (A)
Putere (W)
Date de performanță
Viteză (m/s)
Putere (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Date dimensiuni și generale
Nivel de protecție (IP)
Temperatură de funcționare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
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RD400
230
1,1
210
0,25
400
20
44
-20 ÷ +50
330x195x277 h
8

1.857,00

Nice le recomandă clienților să achiziționeze produsele în paleți pentru o facilitare a depozitării și a livrării și pentru a se asigura de uniformitatea ambalajelor. Numărul de ambalaje pe un palet a ost specificat în acest scop. Desen aproximativ

4
3

1

2
1. Motor 2. Transmițător
3. Fotocelule montate pe coloane 4. Fotocelule

Accesorii

RBA4
Unitate de comandă de
rezervă pentru RD400.
(Preţ: Vezi Lista
Pieselor de Schimb)

CM-B
Clichet cu două chei
metalice de deblocare.
(Preţ: Vezi Lista
Pieselor de Schimb)

ROA6
Cremalieră M4
25x20x1000 mm din
nailon cu inserție metalică
cu fante pentru porți de
până la 500 kg.
Buc/amb 10
L 76,20

ROA7
Cremalieră M4,
galvanizată,
22x22x1000 mm.
Buc/amb 10
L 84,60

ROA8
Cremalieră M4,
30x8x1000 mm,
galvanizată, cu distanțiere
și șuruburi.
Buc/amb 10
L 90,70

TS
Plăcuță indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50
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Robo500Kit
Kit pentru automatizarea porților
culisante de până la 500 kg.

RO500

Caracteristici ale unității de comandă
încorporate:
• unitate de comandă ROA37, cu receptor
compatibil cu metoda de codificare O-Code,
Smilo, FloR și Flo. Fiabil și sigur: cu ambreiaj
electronic și dispozitiv de protecție antistrivire
• protecție maximă a componentelor
electronice împotriva perturbările cu
circuite cu izolare optică
Caracteristici ale motoreductorului:
• instalare rapidă și simplă: montare externă,
placă robustă și practică
• Dispozitiv de deblocare cu cheie Nice:
ușor de utilizat în orice temperatură, prevăzut
cu comutator de siguranță pentru întreruperea
funcționării
• durată de viață sporită și funcționare
silențioasă: cuplaje din metal și aliaje
de bronz.

FLO2RE

Kitul conține:

RO500 1 motoreductor electromecanic ireversibil, cu unitate de comandă și receptor încorporate
FLO2RE 2 transmițătoare de 433.92 MHz, 2 canale.

Cod

Descriere

RO500KCE

Kit pentru automatizarea porților culisante de până la 500 kg

Ambalaj/palet

N.B. Conținutul ambalajului poate varia: întrebați vânzătorul.

Specificații tehnice
Cod
Specificații electrice
Putere (Vac 50 Hz)
Curent absorbit (linie) (A)
Putere absorbită (W)
Performanță
Viteză (m/s)
Putere (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni
Nivel de protecție (IP)
Temperatură de funcționare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

RO500
230
1,7
400
0,18
500
9
44
-20 ÷ +50
290x195x250 h
8

N.B. Pentru informații actualizate și complete, consultați manualul tehnic al produselor.
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44

Preţ L
2.331,00

Nice le recomandă clienților să achiziționeze produsele în paleți pentru o facilitare a depozitării și a livrării și pentru a se asigura de uniformitatea ambalajelor. Numărul de ambalaje pe un palet a ost specificat în acest scop. Desen aproximativ

4
3

1

2
1. Motor 2. Transmițător
3. Montat pe fotocelule tip coloană 4. Fotocelule

Accesorii

ROA37
Unitate de comandă
de rezervă, placă doar
pentru RO500.
Buc/amb 1
(Preţ: Vezi Lista
Pieselor de Schimb)

ROA6
Cremalieră M4
25x20x1000 mm din
nailon cu inserție metalică
cu fante pentru porți
de până la 500 kg.
Buc/amb 10
L 76,20

ROA7
Cremalieră M4,
galvanizată,
22x22x1000 mm.
Buc/amb 10
L 84,60

ROA8
Cremalieră M4,
30x8x1000 mm,
galvanizată, cu distanțiere
și șuruburi.

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

Buc/amb 10
L 90,70
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Thor1500Kit
Pentru automatizarea porților
culisante de până la 1500 kg.
Motoreductor electromecanic ireversibil

TH1500

Caracteristici ale motoreductorului:
• instalare rapidă și simplă:
montare externă, placă robustă și practică
• robost și ușor de utilizat sistem
de deblocare cu cheie Nice din aluminiu
turnat sub presiune
• durată de viață mărită și funcționare
silențioasă.
Caracteristici ale unității de comandă
încorporate:
• unitate de comandă THA8, cu receptor
compatibil cu metoda de codificare O-Code,
Smilo, FloR și Flo. Fiabil și sigur: cu ambreiaj
electronic și dispozitiv de protecție antistrivire
FLO2RE

• protecție maximă a componentelor
electronice împotriva perturbările externe
cu circuite cu izolare optică

Kitul conține:

TH1500 1 motoreductor electromecanic ireversibil, cu unitate de comandă și receptor cu cuplare încorporate
FLO2RE 2 transmițătoare de 433.92 MHz, 2 canale.

Cod

Descriere

TH1500KCE

Kit pentru automatizarea porților culisante de până la 1.500 kg

Ambalaj/palet

N.B. Conținutul ambalajului poate varia: întrebați vânzătorul.

Specificații tehnice
Cod

TH1500

Specificații electrice
Putere (Vac 50 Hz)
Curent absorbit (linie) (A)
Putere absorbită (W)
Performanță
Viteză (m/s)
Putere (N)
Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni
Nivel de protecție (IP)
Temperatură de funcționare (°C Min/Max)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

230
1,6
500
0,16
800
16
44
-20 ÷ +50
335x275x203 h
13

N.B. Pentru informații actualizate și complete, consultați manualul tehnic al produselor.
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16

Preţ L
2.762,10

Nice le recomandă clienților să achiziționeze produsele în paleți pentru o facilitare a depozitării și a livrării și pentru a se asigura de uniformitatea ambalajelor. Numărul de ambalaje pe un palet a ost specificat în acest scop. Desen aproximativ

4
1

3

2
1. Motor 2. Transmițător
3. Montat pe fotocelule tip coloană 4. Fotocelule

Accesorii

ROA37
Unitate de comandă de
rezervă, placă doar pentru
TH1500.

ROA7
Cremalieră M4,
galvanizată,
22x22x1000 mm.

Buc/amb 1

Buc/amb 10
L 84,60

(Preţ: Vezi Lista
Pieselor de Schimb)

ROA8
Cremalieră M4,
30x8x1000 mm,
galvanizată, cu distanțiere
și șuruburi.

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

Buc/amb 10
L 90,70
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Shel50Kit
Pentru uși secționale de până la
8.4 m² și uși cu rabatare în exterior
de până la 9.8 m², cu ghidaj dintr-o
singură secțiune de 2,850 mm.

SHEL50

Caracteristici ale motoreductorului:
• instalare rapidă oriunde datorită
ghidajului cu clic
• programare automată cu ajutorul
unei singure chei
• fiabil: sistem cu autodiagnosticare care
identifică și semnalează imediat posibilele
defecțiuni
• sigur: Motor cu voltaj foarte redus,
24 Vdc, capăt de cursă electronic; detectare
a obstacolelor datorită mișcării controlate.
• funcționare silențioasă: antrenare cu
lanț optimizată
FLO4RE

Kitul conține:

SHEL50 1 motoreductor, 24 Vdc, cu limitator de cursă electronic, unitate de comandă și receptor încorporate
și ghidaj dintr-o singură secțiune de 2,850 mm
FLO4RE 2 transmițătoare de 433.92 MHz, 4 canale

Cod

Descriere

SHEL50KCE

Kit pentru automatizarea ușilor secționale și rabatare a ușilor
pe plafon sau în exterior. Ghidaj din piesă de 1x2,850 mm

Ambalaj/palet
50

Preţ L

• unitate de comandă încorporată
cu receptor integrat:
- funcție de închidere automată temporizată
și ajustabilă
- funcție de deschidere parțială
- setare a duratei de pauză și a vitezei
de mișcare
- setare a funcției de detectare a obstacolelor
cu mișcare de inversie
- oprire tracțiune la sfârșitul manevrei pentru
a garanta o închidere perfectă a ușii
- recunoaștere automată a dispozitivelor
de siguranță NC-NO-8.2K, dacă sunt prezente
- programare de transmițătoare noi
(până la 150 de canale programabile).
Funie practică de eliberare în caz de pană
de curent

1.025,00

N.B. Conținutul ambalajului poate varia: întrebați vânzătorul.

Specificații tehnice

Limite de utilizare
Utilizare cursă maximă
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24
1
200
0,13
500
8
44
-20 ÷ +50
305x109x130 h
4

SHEL50KCE

H

H

L

L

Secțional

Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni
Nivel de protecție (IP)
Temperatură de funcționare (°C)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

SHEL50

Ușă basculantă
cu rabatare pe
plafon

Specificații electrice
Putere (Vac 50 Hz)
Curent absorbit (A)
Putere absorbită (W)
Performanță
Viteză (m/s)
Putere (N)

Ușă basculată
cu rabatare în
exterior

Cod

H

L

2.2 m 3.5 m 2.8 m 3.5 m 2.4 m 3.5 m

Nice le recomandă clienților să achiziționeze produsele în paleți pentru o facilitare a depozitării și a livrării și pentru a se asigura de uniformitatea ambalajelor. Numărul de ambalaje pe un palet a ost specificat în acest scop. Desen aproximativ

Secțional

Proiectare cu rabatare pe plafon

1

4

5

Ușă cu rabatare în exterior

3

2

1. Motor 2. Transmițător
3. Fotocelule 4. Led de semnalizare
5. Comutatoare cu cheie sau digitale.

Accesorii

OGA0
Unitate de comandă
de rezervă.
Buc/amb 1
(Preţ: Vezi Lista
Pieselor de Schimb)

SPA5
Braț oscilant cu glisare
pe rulmenți cu structură
optimizată pentru uși
basculante debordante.

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

Buc/amb 1
L 479,50
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Shel75Kit
Pentru uși secționale de până
la 9.6 m² și uși cu rabatare
în exterior de până la 11.2 m²,
cu ghidaj dintr-o singură secțiune
de 2,850 mm.

SHEL75

Caracteristici ale motoreductorului:
• instalare rapidă oriunde datorită
ghidajului cu clic
• programare automată cu ajutorul
unei singure chei
• fiabil: sistem cu autodiagnosticare care
identifică și semnalează imediat posibilele
defecțiuni
• sigur: Motor cu voltaj foarte redus, 24 Vdc,
capăt de cursă electronic; detectare
a obstacolelor datorită mișcării controlate.
• funcționare silențioasă: antrenare cu lanț
optimizată
FLO4RE

• unitate de comandă încorporată cu
receptor:
- funcție de închidere automată temporizată
și ajustabilă
- funcție de deschidere parțială
- setare a duratei de pauză și a vitezei
de mișcare
- setare a funcției de detectare a obstacolelor
cu mișcare de inversie
- oprire tracțiune la sfârșitul manevrei pentru
a garanta o închidere perfectă a ușii
- recunoaștere automată a dispozitivelor
de siguranță NC-NO-8.2K, dacă sunt prezente
- programare de transmițătoare noi
(până la 150 de canale programabile).

Kitul conține:

SHEL75 1 motoreductor, 24 Vdc, cu limitator de cursă electronic, unitate de comandă și receptor
încorporate și ghidaj dintr-o singură secțiune de 2,850 mm
FLO4RE 2 transmițătoare de 433.92 MHz, 4 canale

Cod

Descriere

Ambalaj/palet

SHEL75KCE

Kit pentru automatizarea ușilor secționale și rabatare a ușilor
pe plafon sau în exterior. Ghidaj din piesă de 1x2,850 mm

50

Preţ L
1.125,00

Funie practică de eliberare în caz de pană
de curent

N.B. Conținutul ambalajului poate varia: întrebați vânzătorul.

Specificații tehnice

Limite de utilizare
Utilizare cursă maximă
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24
1,5
280
0,14
750
8
44
-20 ÷ +50
305x109x130 h
4

SHEL75KCE

Secţionale

Ciclu de lucru (cicluri/oră)
Dimensiuni
Nivel de protecție (IP)
Temperatură de funcționare (°C)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

SHEL75

Basculante
cu rabatare în
exterior

Specificații electrice
Putere (Vac 50 Hz)
Curent absorbit (A)
Putere absorbită (W)
Performanță
Viteză (m/s)
Putere (N)

Basculante
rabatare pe
plafon

Cod

H

L

H

L

H

L

2.2 m

4m

2.8 m

4m

2.4 m

4m

Nice le recomandă clienților să achiziționeze produsele în paleți pentru o facilitare a depozitării și a livrării și pentru a se asigura de uniformitatea ambalajelor. Numărul de ambalaje pe un palet a ost specificat în acest scop. Desen aproximativ

Secțional

Proiectare cu rabatare pe plafon

1

4

5

Ușă basculată cu rabatare în exterior

3

2

1. Motor 2. Transmițător
3. Fotocelule 4. Led de semnalizare
5. Comutatoare cu cheie sau digitale.

Accesorii

OGA0
Unitate de comandă
de rezervă.
Buc/amb 1
(Preţ: Vezi Lista
Pieselor de Schimb)

SPA5
Braț oscilant cu glisare
pe rulmenți cu structură
optimizată pentru uși
basculante debordante.

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

Buc/amb 1
L 479,50
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SpidoKit
Pentru uși secţionale de până
la 10,2 m2 și uși basculante
de până la 11,8 m2.
Premontat, ghidaj întreg de 3 m.
Transmisie cu lanţ.
Caracteristicile motoreductorului:
• SP6000, motoreductor electromecanic
cu montaj rapid cu forţa maximă
65 kg și alimentarea motorului la joasă
tensiune 24 Vcc
• receptor de 433,92 MHz rolling code
cu funcţie de autoînvăţare
• unitate de comandă încorporată cu
dispozitiv antistrivire la deschidere
și închidere și funcţie de încetinire
la închidere
• carter compact cu membrană de
protecţie: se pot realiza legăturile,
se poate programa centrala și înlocui
dispozitivul de semnalizare luminoasă,
fără a demonta carterul
• lumina de control integrată
• buton extern pentru a comanda
motoreductorul fără a-l deschide
• sistem manual practic de deblocare

FLO2RE

Kitul conține:

SP6000 1 motoreductor electromecanic cu montaj rapid cu forţa maximă 65 kg și alimentarea motorului la joasă
tensiune 24 Vcc
FLO2RE 1 transmițătoare de 433.92 MHz, 2 canale

Codul

Descriere

SPIDOKCE

Kit pentru automatizarea ușilor secţionale
și a ușilor basculante debordante și nedebordante.
Sistem de ghidaj întreg de 3 m.

Bucăţi/paleti
18

Caracteristici tehnice

Preţ L
1.250,00

Limite de utilizare
Folosind cursa maximă

* Cu SPA21

18 NiceEasyKits

SP6000

H

SP6000

SP6000
cu SPA21

L

H

L

Secţionale

230
0,65
150
40
0,15
9,8 / 11,8*
8,4 / 10,2*
2500
650
700
-20 ÷ +50
30
12

Basculante
cu rabatare în
exterior

Alimentare (Vca 50/60 Hz)
Curent absorbit (A)
Putere absorbită (W)
Grad de protecţie (IP)
Viteză (m/s)
Suprafaţă max. ușă basculantă (m2)
Suprafaţă max. ușă secţionată ( m2)
Cursă (mm)
Împingere max. (N)
Tracţiune max. (N)
Temp de exerciţiu (°C Min/Max)
Ciclu de lucru (%)
Greutate SpidoKit (kg)

Basculante
rabatare pe
plafon

Codul

H

L

2,2 m 3,5 m 2,8 m 3,5 m 2,4 m 3,5 m

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

3m

* Preţul se referă la pachetul de vânzare. Nice le recomandă clienților să achiziționeze produsele în paleți pentru o facilitare a depozitării și a livrării și pentru a se asigura de uniformitatea ambalajelor. Numărul de ambalaje pe un palet a ost specificat în acest scop. Desen aproximativ

Secţionale

Basculante rabatare pe plafon

1

4

5

Basculante cu rabatare în exterior

3

2

1. Spido 2. Transmiţător 3. Fotocelule 4. Lumină intermitentă 5. Selector cu cheie sau digital

Accesorii

SPA40
Centrală de schimb,
numai placa.
(Preţ: Vezi Lista
Pieselor de Schimb)

SPA21
Prelungitor de montaj
pentru mărirea
cursei cu 1 m
(max. 1 prelungitore).
Buc./amb. 1
L 195,22

SPA5
Braţ oscilant cu
alunecare pe rulmenţi
și geometrie optimizată
pentru uși basculante
debordante.

SPA6
Braţ de legătură
prelungit lungime
585 mm.
Buc./amb. 1
L 47,20

SPA7
Kit elemente de fixare
suplimentare.
Buc./amb. 2
L 47,90*

SPA2
Kit pentru deblocare
din exterior cu coardă
metalică.
Buc./amb. 1
L 87,00

Buc./amb. 1
L 479,50

TS
Plăcuţă indicatoare.
Buc./amb. 1
L 11,50
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Spider
Pentru uși secţionale de până
la 17,5 m2 și uși basculante
de până la 14,7 m2.
Motoreductor electromecanic
cu ghidaj din aluminiu
cu 3 segmente de 1 m,
transmisie cu lanţ,
motor 24 Vcc.
Pulsant pentru
comandă externă:
permite acţionarea
motoreductorului
fără deschiderea
capacului de protecţie

Capacul de protecţie
cu lumină de control:
fără a se demonta carterului
se pot conecta, programa
sau modifica funcţiile
centralei sau se poate
înlocui lampa

Codul

Descriere

SP6100

Ireversibil, 230 Vca, motor 24 Vcc, unitate de comandă
și receptor 433,92 MHz în dotare, 1000 N, 2 viteze, deblocare
cu coardă metalică inclusă. Grosime ghidaj 35 mm

Bucăţi/paleti

Comoditate maximă:
• receptor încorporat de 433,92 MHz
cu funcţie de autoînvăţare;
• permite utilizarea seriei de transmiţătoare
Flo și VeryVE fără necesitatea instalării
unui receptor;
• predispus pentru alte modele
de receptoare Nice cu dispozitiv
de cuplare și alte frecvenţe.
Unitate de comandă încorporată
cu dispozitiv antistrivire la deschidere
și închidere și funcţie de încetinire
la închidere.

Preţ L
2.025,00

18

Două versiuni cu forţa maximă de 65 kg
(SP6065) și 100 kg (SP6100) și ghidaj
din aluminiu de 35 mm grosime.

Lumina de control integrată a cărei
înlocuire este ușoară și sigură întrucât
toate părţile electrice sau în mișcare
sunt protejate; sistem de deblocare
manual, practic, în caz de black out.

Caracteristici tehnice

Lent

* Cu 1 SPA21 ** Cu 2 SPA21

20 NiceEasyKits

Rapid

Folosind cursa maximă

40
0,11

0,135
11,8 / 14,7* / 14,4**
12 / 17* / 17,5**
2500
1000
1000
-20 ÷ +50

30

H

L

H

L

Secţionale

1,5
360

Basculante
cu rabatare în
exterior

230
1,3
300

Basculante
rabatare pe
plafon

Alimentare (Vca 50 Hz)
Alimentare (Vcc)
Curent absorbit (A)
Putere absorbită (W)
Condensator încorporat (μF)
Grad de protecţie (IP)
Viteză (m/s)
Cursă (mm)
Împingere max (N)
Temp de exerciţiu (°C Min/Max)
Termoprotecţie (°C)
Ciclu de lucru (%)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

Limite de utilizare

SP6100

Codul

H

L

SP6100

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

5m

SP6100*

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

5m

SP6100**

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

4m

20
222x400x120
14

Nice le recomandă clienților să achiziționeze produsele în paleți pentru o facilitare a depozitării și a livrării și pentru a se asigura de uniformitatea ambalajelor. Numărul de ambalaje pe un palet a ost specificat în acest scop. Desen aproximativ

Secţionale

Basculante rabatare pe plafon

1

4

5

Basculante cu rabatare în exterior

3

2

1. Spider 2. Transmiţător 3. Fotocelule 4. Lumină intermitentă 5. Selector cu cheie sau digital

Accesorii

SPA20
Centrală de schimb,
numai placa, pentru
SP6065.

SPA30
Centrală de schimb,
numai placa,
pentru SP6100.

(Preţ: Vezi Lista
Pieselor de Schimb)

(Preţ: Vezi Lista
Pieselor de Schimb)

SPA2
Kit pentru deblocare
din exterior cu coardă
metalică.

SPA21
Prelungitor de montaj
pentru mărirea
cursei cu 1 m
(max. 2 prelungitoare).
Buc./amb. 1
L 195,22

SPA5
Braţ oscilant cu
alunecare pe rulmenţi
și geometrie optimizată
pentru uși basculante
debordante.

SPA6
Braţ de legătură
prelungit lungime
585 mm.
Buc./amb. 1
L 47,20

SPA7
Kit elemente de fixare
suplimentare.
Buc./amb. 2
L 47,90*

Buc./amb. 1
L 479,50

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

Buc./amb. 1
L 87,00
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Pereche de fotocelule cu
autosincronizare pentru exterior,
compatibile cu sistemele
de automatizare echipate cu relee
de contact cablu.

FK

Caracteristici ale fotocelulelor:
• siguranță maximă: circuit antiorbire, le face
imune la perturbările cauzate de razele solare
sau sursele de lumină
• instalare simplă și sigură:
aliniere ușoară datorită LED-ului
de semnalizare cu lumină intermitentă
• cutie din policarbonat de mare grosime:
durabilitate maximă și rezistență la șocuri
• o a doua carcasă din plastic conferă
protecție maximă componentelor
electronice

COK

Coloane COK pentru fotocelule FK.
Caracteristici coloane:
• simplu și rapid de instalat datorită
cuplării ghidate pentru montarea fotocelulelor
• structură monobloc rezistentă
• design coordonat al fotocelulelor
și coloanelor

Cod

Descriere

FK
COK

Pereche de fotocelule autosincronizate extern
Pereche de coloane pentru fotocelule FK

Ambalaj/palet

Preţ L

2
2

317,00
120,00

N.B. Conținutul ambalajului poate varia: întrebați vânzătorul.

Specificații tehnice

FK

Gama

Sursa de alimentare

Absorbție curent

8 m (dispozitivul poate avertiza
cu privire la un obstacol chiar și
în cazul condițiilor meteorologice
nefavorabile.)

selecție cu punte:
“12 V” = 12 Vac/dc
(limite 8-16 Vac, 9-17 Vdc);
selecție cu punte:
“24 V” = 24 Vac/dc
(limite 19-28 Vac, 17-35 Vdc).

20 mA (TX), 25 mA (RX),
45 mA (în cuplu)

Temperatură de
funcționare

Grad de protecție

Dimensiuni

Greutate (pereche)

-20 ÷ +50

IP44

50x85hx35 mm

140 g

Nice le recomandă clienților să achiziționeze produsele în paleți pentru o facilitare a depozitării și a livrării și pentru a se asigura de uniformitatea ambalajelor. Numărul de ambalaje pe un palet a ost specificat în acest scop.

Accesorii

Nice for You!
Servicii pentru
profesioniști

Centrul Nice pentru
tehnologie

Pentru a construi o relație
chiar și mai solidă cu profesioniștii
și pentru a oferi o pregătire
solidă și durabilă.

Nice a efectuat investiții semnificative
pentru a garanta standarde de calitate
chiar și mai mari, care respectă directivele
și regulamentele, dar permit, în plus,
și o dezvoltare continuă a produsului.

Nice oferă cursuri de formare pentru
produse, tehnici de instalare, programare
și actualizări.
Se acordă o atenție deosebită și un studiu
suplimentar regulamentelor europene
în vigoare, pentru ca declarația de
conformitate să fie mai simplu de elaborat
și pentru a garanta siguranța deplină
a sistemelor de automatizare instalate.
Dacă aveți nevoie de un răspuns rapid
la orice dubiu pe care l-ați putea avea
cu privire la instalație, serviciul telefonic
de asistență tehnică este întotdeauna activ.
Economisiți bani și timp pentru
actualizare!

Prin laboratoarele sale avansate, Nice
testează și își verifică cu atenție produsele
în fiecare zi, pentru a garanta siguranță,
calitate, fiabilitate și durabilitate.
Laboratoarele Nice sunt conforme
cu certificarea ISO 9001, binecunoscută la
nivel mondial pentru managementul calității,
și îndeplinesc standardele EN 17025,
care stabilesc cerințele necesare pentru
laboratoarele de testare.

Toate produsele Nice certificate CE
sunt conforme cu directivele europene
în domeniu și cu principalele standarde
recunoscute la nivel internațional.
Laboratoarele Nice au fost recunoscute de:
• LCIE (Franța)
• TÜV Rheinland (Germania)
• Nemko (Norvegia)
• Cetecom (Germania)
• FCC (SUA)
• IC (Canada)
• Intertek (Suedia)

Design de produs Roberto Gherlenda

Nice Total Control

www.niceforyou.com

DEP5003/00/05-14

Nice Rumania
400338 Cluj Napoca
Ph. +40.(0)264.453.127
Fax +40.(0)264.453.127
info@ro.niceforyou.com

Informațiile din această publicație sunt pur indicative. Nice își rezervă dreptul de a aduce orice modificări consideră de cuviință produselor sale.

Un controler Nice este tot ceea ce vă
trebuie pentru a ține sub observație
în mod permanent poarta casei,
ușa garajului, jaluzelele exterioare,
marchizele și automatizările oarbe,
împreună cu sistemele de iluminat,
irigat și de alarmă.

