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NiceBar
en Wide
Systems
Slagboominstallaties voor 
toegangscontrole op parkeerplaatsen 
en bij toegangen tot particuliere 
terreinen en woongebouwen,  
ook bij intensief verkeer.
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Gelakt aluminium voor 
boomsteun en afdekking, 
met optioneel knipperlicht

Stalen behuizing, gelakt 
en met beschermende 

cataforese of met 
behuizing van rvs

Ontgrendeling met sleutel

Sabotagebeveiligingsfunctie: 
uitgerust voor de 
inbouwmontage van 
fotocellen

S/M/L Bar
Slagboomsystemen 
voor elke grootte
Prestaties, betrouwbaarheid en 
duurzaamheid.
Gestroomlijnd en elegant design.
Zorgvuldig gekozen materialen.
Meer gemak en altijd veilig.

Geïntegreerde oplossingen voor alle behoeften.
Slagboomsystemen voor de toegangscontrole 
bij parkeerplaatsen, zowel op privéterrein als bij 
appartementengebouwen, ook met druk verkeer.

5 modellen in 3 uitvoeringen, tot wel 7 modulaire 
bomen van 3 tot 9 m.
Makkelijk vervoer en geoptimaliseerd magazijnbeheer.
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4 m

3 m 4 m

5 m

4 m

3 m

3 m

3 m

5 m

3 m

4 m 4 m

4 m 5 m

4 m

Keuzehulp, samenstelling bomen en accessoires Bomen en accessoires zitten niet bij 
de reductiemotor inbegrepen

S4BAR
Met speciale boom van 4 m
Uitgerust voor: 
beschermend rubber, 
signaleringslichten

M3BAR
Met boom van 3 m
Uitgerust voor: 
beschermend rubber, 
signaleringslichten

M5BAR
Met boom van 4 m
Uitgerust voor: 
beschermend rubber, 
signaleringslichten, rek (1 st.), 
mobiele steun

Met boom van 5 m
Uitgerust voor: 
beschermend rubber, 
signaleringslichten, mobiele 
steun

M7BAR
Met boom van 5 m
Uitgerust voor: 
beschermend rubber, sig-
naleringslichten, rek (2 st.), 
mobiele steun

Met boom van 6 m (3+3 m)*
Uitgerust voor: 
beschermend rubber, 
signaleringslichten, rek (2 st.), 
mobiele steun

Met boom van 7 m (3+4 m)*
Uitgerust voor: 
beschermend rubber, 
signaleringslichten, mobiele 
steun

* Gebruik de koppeling XBA9 om de bomen te assembleren

L9BAR
Met boom van 7 m (3+4 m)*
Uitgerust voor: 
beschermend rubber, 
signaleringslichten, rek (3 st.), 
mobiele steun

Met boom van 8 m (4+4 m)*
Uitgerust voor: 
beschermend rubber, 
signaleringslichten, rek (3 st.), 
mobiele steun

Met boom van 9 m (4+5 m)*
Uitgerust voor: 
beschermend rubber, 
signaleringslichten

* Gebruik de koppeling XBA9 om de bomen te assembleren
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1.
18

0 
m

m

180 330

4 m

BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

S-Bar
Elektromechanisch slagboomsysteem voor 
toegangscontrole voor voertuigen

Voor bomen van 4 m.
24 Vdc-reductiemotor met ingebouwde 
besturingseenheid.

Kracht en betrouwbaarheid: robuuste stalen 
constructie, nieuwe, extra sterke balansveren met 
garantie voor tot wel 500.000 cycli en ovale buis met 
hoge weerstand tegen windstoten.

Optioneel knipperlicht dat in de kap geïntegreerd kan 
worden.

Meer gemak tijdens programmering en onderhoud: 
de aparte compartimenten voor elektronica en 
mechanica beschermen de interne onderdelen tegen 
mogelijke risico's.

Snel en makkelijk toegang tot de besturingseenheid die zich 
in het bovenste gedeelte van de slagboomkast bevindt.

De fotocellen, die van buitenaf volledig onzichtbaar 
zijn, worden eenvoudig in de daarvoor bestemde 
uitsparingen in de kast bevestigd.

Meer betrouwbaarheid en veiligheid: 
obstakeldetectie en monitoring van de stroomopname 
van de motor tijdens de beweging van de 
automatisering.

Automatische storingdetectie tijdens de werking en 
bijbehorende indicatie van het type storing door middel 
van knipperende lampjes.

Uitgerust voor de aansluiting van moderne optische en 
resistieve veiligheidslijsten (met weerstand 8,2 KOhm).

Energiebesparing: als het systeem niet gebruikt wordt, 
gaat het in stand-by voor een lager verbruik.

Geen uitval: werking bij stroomuitval met de optionele 
batterijen die zich onder de besturingseenheid bevinden.

Zijdelingse ontgrendeling met driekantsleutel van 
Nice: installatie aan beide zijden mogelijk.

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

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

AFMETINGEN
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CORE
Nice wifi-radio gateway.

Stuks/Verp. 1

IBT4N
Interface voor de 
aansluiting van de 
programmeereenheid 
O-View.

Stuks/Verp. 1

IT4WIFI
Slimme wifi-
interface om met 
smartphone hekken 
en garagedeuren te 
besturen (*).

Stuks/Verp. 1

XBA19
Slagboom van wit 
gelakt aluminium 
45x58x4270 mm.

Stuks/Verp. 1

XBA20
Vervangende 
besturingseenheid voor 
S4BAR.

Stuks/Verp. 1

PS124
24 V-batterij met 
geïntegreerde 
batterijlader.

Stuks/Verp. 1

XBA13
Stootrubber van 1 m.

Stuks/Verp. 9

WA10
Rode zelfklevende 
reflecterende stroken.

Stuks/Verp. 24

SIA1
Verankeringsplaat met 
ankers.

Stuks/Verp. 1

XBA7
Knipperlicht dat in de 
kap geïntegreerd kan 
worden.

Stuks/Verp. 1

XBA4
Signaleringslichten met 
insteekbevestiging aan 
de boven- of onderkant 
van de boom.

Lengte 4 m.
Stuks/Verp. 1

WA11
Regelbare steun voor 
bomen.

Stuks/Verp. 1

GANGBARE ACCESSOIRES

KIT SOLEMYO
Voor zonne-energie voor hekken, garagedeuren en slagbomen. 

* Niet compatibel met de kit Solemyo en PS124

CREËER EEN COMPLEET SLAGBOOMSYSTEEM:

1.  KIES DE REDUCTIEMOTOR 2. SELECTEER DE BOOM 3.  MAAK HET SYSTEEM 
AF MET OPTIONELE ACCESSOIRES

TECHNISCHE KENMERKEN

Voor bomen van 4 m, onomkeerbaar 230 Vac, 24 Vdc-motor inclusief verankeringsplaat:
Code Beschrijving
S4BAR Met stalen behuizing, gelakt en met beschermende cataforese
S4BARI Met rvs behuizing

Code S4BAR S4BARI
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz) 230
Voeding (Vdc) 24
Opgenomen stroom (A) 1
Vermogen (W) 300
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (S) < 4
Koppel (Nm) 100
Bedrijfscyclus (cycli/uur)* 100
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP) 44
Bedrijfstemperatuur (°C min/max) -20 ÷ +50
Afmetingen (mm) 330x180x1180 h
Gewicht (kg) 46

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

Code

ontvanger zender fotocellen knipperlicht

ge
ïn

te
gr

ee
rd

*

OX
I

OX
IB

D

OX
IL

R

ER
A 

IN
TI

ER
A 

ON
E

ER
A 

ON
E 

BD

ER
A 

ON
E 

LR

ER
A 

FL
OR

NI
CE

W
AY

EP
S

EP
M

EP
L

EP
SB

EP
M

B

EP
LB

EP
M

OW

EP
M

OR

F2
10

FT
21

0

F2
10

B

FT
21

0B

EL
AC

EL
DC

W
LT

S4BAR • • • • • • • • • • • • • • • • • •
S4BARI • • • • • • • • • • • • • • • • • •

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem
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M3BAR

Met boom van  3 m

M5BAR

Met boom van 4 m

 of 5 m

M7BAR

Met boom van 5 m

Met boom tot 6 m (3+3 m)* 

Met boom tot 7 m (3+4 m)*

* Gebruik de koppeling XBA9 om de bomen te assembleren.

1.
21

5 
m

m

299 400

max 7 m

BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

M-Bar
Elektromechanisch slagboomsysteem voor 
toegangscontrole voor voertuigen

Voor bomen van 3 tot 7 m.
24 Vdc-reductiemotor met ingebouwde 
besturingseenheid.

Eenvoudige programmering: besturingseenheid met 
display en joystick voor nog snellere instelling van de 
werkingsparameters.

De besturingseenheid is voorzien van een uitgang voor 
de voeding van 24 Vdc-apparatuur en twee ingangen 
voor het beheer van de lusdetectors middels de 
accessoires LP21 en LP22.

Modulair: praktische samenstelling van de bomen met 
behulp van de aluminium koppeling.

Mogelijkheid om de beweging van twee tegenover elkaar 
staande automatiseringen op slimme wijze te besturen 
dankzij de “master/slave”-functie.

Kracht en betrouwbaarheid: robuuste stalen 
constructie, nieuwe, extra sterke balansveren met 
garantie voor tot wel 2.000.000 cycli en ovale buis met 
hoge weerstand tegen windstoten.

Optioneel knipperlicht of doorgangslicht, dat in de kap 
geïntegreerd kan worden.

Bewegingscontrole met encoder en elektromechanische 
eindaanslagen.

Meer gemak tijdens programmering en onderhoud: 
de aparte compartimenten voor elektronica en 
mechanica beschermen de interne onderdelen tegen 
mogelijke risico's.

Snel en makkelijk toegang tot de besturingseenheid 
die zich in het bovenste gedeelte van de slagboomkast 
bevindt.

De fotocellen, die van buitenaf volledig onzichtbaar 
zijn, worden eenvoudig in de daarvoor bestemde 
uitsparingen in de kast bevestigd.

Meer betrouwbaarheid en veiligheid: 
obstakeldetectie en monitoring van de stroomopname 
van de motor tijdens de beweging van de 
automatisering.

Automatische storingdetectie tijdens de werking en 
bijbehorende indicatie van het type storing door middel 
van knipperende lampjes.

Uitgerust voor de aansluiting van moderne optische en 
resistieve veiligheidslijsten (met weerstand 8,2 KOhm).

Energiebesparing: als het systeem niet gebruikt wordt, 
gaat het in stand-by voor een lager verbruik.

Geen uitval: werking bij stroomuitval met de optionele 
batterijen (PS224) in de motor.

Zijdelingse ontgrendeling met metalen sleutel: 
installatie aan beide zijden mogelijk.

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

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

AFMETINGEN
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CORE
Nice wifi-radio gateway.

Stuks/Verp. 1

IBT4N
Interface voor de 
aansluiting van de 
programmeereenheid 
O-View.

Stuks/Verp. 1

IT4WIFI
Slimme wifi-
interface om met 
smartphone hekken 
en garagedeuren te 
besturen (*).

Stuks/Verp. 1

BCU1
Vervangende 
besturingseenheid.

Stuks/Verp. 1

PS224
Bufferbatterij 24 Vdc.

Stuks/Verp. 1

LP21
Lusdetector 1 kanaal.

Stuks/Verp. 1

LP22
Lusdetector 2 kanalen.

Stuks/Verp. 1

KIT SOLEMYO
Voor zonne-energie 
voor hekken, 
garagedeuren en 
slagbomen.

GANGBARE ACCESSOIRES

* Niet compatibel met de kit Solemyo en PS224

CREËER EEN COMPLEET SLAGBOOMSYSTEEM:

1.  KIES DE REDUCTIEMOTOR 2. SELECTEER DE BOOM 3.  MAAK HET SYSTEEM 
AF MET OPTIONELE ACCESSOIRES

TECHNISCHE KENMERKEN

Voor bomen van 3 m, onomkeerbaar 230 Vac, 24 Vdc-motor inclusief verankeringsplaat:
Code Beschrijving
M3BAR Met stalen behuizing, gelakt en met beschermende cataforese. Voor intensief gebruik
M3BARI Met rvs behuizing

Voor bomen van 4 of 5 m, onomkeerbaar 230 Vac, 24 Vdc-motor inclusief verankeringsplaat:
Code Beschrijving
M5BAR Met stalen behuizing, gelakt en met beschermende cataforese. Voor intensief gebruik
M5BARI Met rvs behuizing

Voor bomen van 5, 6 of 7 m, onomkeerbaar 230 Vac, 24 Vdc-motor inclusief verankeringsplaat:
Code Beschrijving
M7BAR Met stalen behuizing, gelakt en met beschermende cataforese
M7BARI Met rvs behuizing

Code M3BAR M3BARI M5BAR M5BARI M7BAR M7BARI
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz) 230
Voeding (Vdc) 24
Opgenomen stroom (A) 1,3 1,1 1,1
Vermogen (W) 150 110 110
PRESTATIEKENMERKEN
Min.÷max. snelheid (S) 1,5 ÷ 4 3 ÷ 6 6 ÷ 10
Koppel (Nm) 100 200 300
Bedrijfscyclus (cycli/uur) 600 450 200
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP) 54
Bedrijfstemperatuur (°C min/max) -20 ÷ +55
Afmetingen (mm) 400x299x1215 h
Gewicht (kg) 80 85

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

Code

ontvanger zender fotocellen knipperlicht

ge
ïn

te
gr

ee
rd

*

OX
I

OX
IB

D

OX
IL

R

ER
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IN
TI

ER
A 

ON
E

ER
A 
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BD

ER
A 

ON
E 

LR

ER
A 

FL
OR

NI
CE

W
AY
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S
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M
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L
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SB

EP
M

B

EP
LB

EP
M

OW

EP
M

OR

F2
10

FT
21

0

F2
10

B

FT
21

0B

EL
AC

EL
DC

W
LT

M3BAR / M3BARI • • • • • • • • • • • • • • • • • •
M5BAR / M5BARI • • • • • • • • • • • • • • • • • •
M7BAR / M7BARI • • • • • • • • • • • • • • • • • •

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem
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XBA13
Stootrubber van 1 m.

Stuks/Verp. 9

WA10
Rode zelfklevende 
reflecterende stroken.

Stuks/Verp. 24

XBA8
Doorgangslicht dat in 
de kap geïntegreerd kan 
worden.

Stuks/Verp. 1

XBA7
Knipperlicht dat in de 
kap geïntegreerd kan 
worden.

Stuks/Verp. 1

XBA16
Verankeringsplaat met 
ankers.

Stuks/Verp. 1

WA11
Regelbare steun voor 
bomen.

Stuks/Verp. 1

XBA15
Slagboom van wit 
gelakt aluminium 
69x92x3150 mm.

Stuks/Verp. 1

XBA4
Signaleringslichten met 
insteekbevestiging aan 
de boven- of onderkant 
van de boom.
Lengte 4 m.

Stuks/Verp. 1

XBA10
Draaibare koppeling 
voor bomen tot 4 m.

Stuks/Verp. 1

XBA11
Scharnier voor bomen 
(van 1950 mm tot 2400 
mm).

Stuks/Verp. 1

Accessoires M-Bar

GANGBARE ACCESSOIRES

BOMEN VOOR M3BAR ACCESSOIRES VOOR M3BAR



11

XBA14
Slagboom van wit 
gelakt aluminium 
69x92x4150 mm.

Stuks/Verp. 1

XBA5
Slagboom van wit 
gelakt aluminium 
69x92x5150 mm.

Stuks/Verp. 1

XBA4
Signaleringslichten met 
insteekbevestiging aan 
de boven- of onderkant 
van de boom.
Lengte 4 m.

Stuks/Verp. 1

XBA6
Signaleringslichten met 
insteekbevestiging aan 
de boven- of onderkant 
van de boom.
Lengte 6 m.

Stuks/Verp. 1

XBA10
Draaibare koppeling 
voor bomen tot 4 m.

Stuks/Verp. 1

XBA11
Scharnier voor bomen 
(van 1950 mm tot 2400 
mm).

Stuks/Verp. 1

WA12
Mobiele steun voor 
bomen - nieuwe, 
volledig verstevigde 
uitvoering.

Stuks/Verp. 1

WA13
Aluminium rek van 2 m.

Stuks/Verp. 1

XBA15
Slagboom van wit 
gelakt aluminium 
69x92x3150 mm.

Stuks/Verp. 1

XBA14
Slagboom van wit 
gelakt aluminium 
69x92x4150 mm.

Stuks/Verp. 1

XBA5
Slagboom van wit 
gelakt aluminium 
69x92x5150 mm.

Stuks/Verp. 1

XBA9
Koppeling voor 
uitbreiding.

Stuks/Verp. 1

XBA6
Signaleringslichten met 
insteekbevestiging aan 
de boven- of onderkant 
van de boom.
Lengte 6 m.

Stuks/Verp. 1

XBA18
Signaleringslichten met 
insteekbevestiging aan 
de boven- of onderkant 
van de boom.
Lengte 8 m.

Stuks/Verp. 1

WA12
Mobiele steun voor 
bomen - nieuwe, 
volledig verstevigde 
uitvoering.

Stuks/Verp. 1

WA13
Aluminium rek van 2 m.

Stuks/Verp. 1

BOMEN VOOR M5BAR ACCESSOIRES VOOR M5BAR

BOMEN VOOR M7BAR ACCESSOIRES VOOR M7BAR
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1.
21

5 
m

m

299 500

max 9 m

BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

L-Bar
Elektromechanisch slagboomsysteem voor 
toegangscontrole voor voertuigen

Krachtig en snel, voor bomen van 7 
tot 9 m.
24 Vdc-reductiemotor met ingebouwde 
besturingseenheid.

Eenvoudige programmering: besturingseenheid met 
display en joystick voor nog snellere instelling van de 
werkingsparameters.

De besturingseenheid is voorzien van een uitgang voor 
de voeding van 24 Vdc-apparatuur en twee ingangen 
voor het beheer van de lusdetectors middels de 
accessoires LP21 en LP22.

Modulair: praktische samenstelling van de bomen met 
behulp van de aluminium koppeling.

Mogelijkheid om de beweging van twee tegenover elkaar 
staande automatiseringen op slimme wijze te besturen 
dankzij de “master/slave”-functie.

Kracht en betrouwbaarheid: robuuste stalen 
constructie, nieuwe, extra sterke balansveren met 
garantie voor tot wel 2.000.000 cycli en ovale buis met 
hoge weerstand tegen windstoten.

Optioneel knipperlicht of doorgangslicht, dat in de kap 
geïntegreerd kan worden.

Bewegingscontrole met encoder en elektromechanische 
eindaanslagen.

Meer gemak tijdens programmering en onderhoud: 
de aparte compartimenten voor elektronica en 
mechanica beschermen de interne onderdelen tegen 
mogelijke risico's.

Snel en makkelijk toegang tot de besturingseenheid 
die zich in het bovenste gedeelte van de slagboomkast 
bevindt.

De fotocellen, die van buitenaf volledig onzichtbaar 
zijn, worden eenvoudig in de daarvoor bestemde 
uitsparingen in de kast bevestigd.

Meer betrouwbaarheid en veiligheid: 
obstakeldetectie en monitoring van de stroomopname 
van de motor tijdens de beweging van de 
automatisering.

Automatische storingdetectie tijdens de werking en 
bijbehorende indicatie van het type storing door middel 
van knipperende lampjes.

Uitgerust voor de aansluiting van moderne optische en 
resistieve veiligheidslijsten (met weerstand 8,2 KOhm).

Energiebesparing: als het systeem niet gebruikt wordt, 
gaat het in stand-by voor een lager verbruik.

Geen uitval: werking bij stroomuitval met de optionele 
batterijen (PS224) in de motor.

Zijdelingse ontgrendeling met metalen sleutel: 
installatie aan beide zijden mogelijk.

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

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

AFMETINGEN
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CORE
Nice wifi-radio gateway.

Stuks/Verp. 1

IBT4N
Interface voor de 
aansluiting van de 
programmeereenheid 
O-View.

Stuks/Verp. 1

IT4WIFI
Slimme wifi-
interface om met 
smartphone hekken 
en garagedeuren te 
besturen (*).

Stuks/Verp. 1

BCU1
Vervangende 
besturingseenheid.

Stuks/Verp. 1

PS224
Bufferbatterij 24 Vdc.

Stuks/Verp. 1

LP21
Lusdetector 1 kanaal.

Stuks/Verp. 1

LP22
Lusdetector 2 kanalen.

Stuks/Verp. 1

KIT SOLEMYO
Voor zonne-energie 
voor hekken, 
garagedeuren en 
slagbomen.

GANGBARE ACCESSOIRES

* Niet compatibel met de kit Solemyo en PS224

CREËER EEN COMPLEET SLAGBOOMSYSTEEM:

1.  KIES DE REDUCTIEMOTOR 2. SELECTEER DE BOOM 3.  MAAK HET SYSTEEM 
AF MET OPTIONELE ACCESSOIRES

TECHNISCHE KENMERKEN

Voor bomen van 9 m, onomkeerbaar 230 Vac, 24 Vdc-motor inclusief verankeringsplaat:
Code Beschrijving
L9BAR Met stalen behuizing, gelakt en met beschermende cataforese
L9BARI Met rvs behuizing

Code L9BAR L9BARI
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz) 230
Voeding (Vdc) 24
Opgenomen stroom (A) 1,3
Vermogen (W) 160
PRESTATIEKENMERKEN
Min.÷max. snelheid (S) 8 ÷ 12
Koppel (Nm) 400
Bedrijfscyclus (cycli/uur) 150
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP) 54
Bedrijfstemperatuur (°C min/max) -20 ÷ +55
Afmetingen (mm) 500x299x1215 h
Gewicht (kg) 98

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

Code

ontvanger zender fotocellen knipperlicht

ge
ïn

te
gr

ee
rd

*

OX
I

OX
IB

D

OX
IL

R

ER
A 

IN
TI

ER
A 

ON
E

ER
A 
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E 

BD

ER
A 

ON
E 

LR

ER
A 

FL
OR

NI
CE

W
AY

EP
S

EP
M

EP
L

EP
SB

EP
M

B

EP
LB

EP
M

OW

EP
M

OR

F2
10

FT
21

0

F2
10

B

FT
21

0B

EL
AC

EL
DC

W
LT

L9BAR / L9BARI • • • • • • • • • • • • • • • • • •

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem
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XBA15
Slagboom van wit 
gelakt aluminium 
69x92x3150 mm.

Stuks/Verp. 1

XBA14
Slagboom van wit 
gelakt aluminium 
69x92x4150 mm.

Stuks/Verp. 1

XBA5
Slagboom van wit 
gelakt aluminium 
69x92x5150 mm.

Stuks/Verp. 1

XBA9
Koppeling voor 
uitbreiding.

Stuks/Verp. 1

XBA18
Signaleringslichten met 
insteekbevestiging aan 
de boven- of onderkant 
van de boom.
Lengte 8 m.

Stuks/Verp. 1

XBA8
Doorgangslicht dat in 
de kap geïntegreerd kan 
worden.

Stuks/Verp. 1

XBA7
Knipperlicht dat in de 
kap geïntegreerd kan 
worden.

Stuks/Verp. 1

XBA13
Stootrubber van 1 m.

Stuks/Verp. 9

WA10
Rode zelfklevende 
reflecterende stroken.

Stuks/Verp. 24

WA13
Aluminium rek van 2 m.

Stuks/Verp. 1

XBA17
Verankeringsplaat met 
ankers.

Stuks/Verp. 1

WA12
Mobiele steun voor 
bomen - nieuwe, 
volledig verstevigde 
uitvoering.

Stuks/Verp. 1

WA11
Regelbare steun voor 
bomen.

Stuks/Verp. 1

Accessoires L-Bar

BOMEN
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Ovale boom met hoge 
weerstand tegen 
windstoten

Ontgrendeling beschermd tegen 
externe invloeden

Behuizing afgewerkt met 
cataforese en gelakt, of rvs

Verwijderbare afdekking 
voor makkelijke toegang 
tot de interne delen

Nice Wide, stevig 
en strak design

EENVOUDIG TE INSTALLEREN
Grote deur aan de voorkant voor snelle 
en makkelijke toegang. De boom kan 
zowel rechts als links gemonteerd worden. 
Verstevigde motorsteun, eenvoudig te 
verwijderen.

VANDALISMEBESCHERMING
In de kast geïntegreerde fotocellen, 
minimale visuele impact en maximale 
veiligheid.

MAKKELIJK ONDERHOUD
De ingebouwde besturingseenheid kan 
verwijderd worden om de bekabeling 
en het onderhoud te vergemakkelijken. 
Geen uitval dankzij de bufferbatterij die 
in de besturingseenheid kan worden 
geïntegreerd.

PRAKTISCHE EN INTUÏTIEVE 
ONTGRENDELING
Eenvoudige ontgrendeling van het 
slagboomsysteem dankzij een handige 
driekantsleutel.
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3 m

4 m

4 m

5 m

3 m 3 m

3 m 4 m

Keuzehulp, samenstelling bomen en accessoires Bomen en accessoires zitten niet bij 
de reductiemotor inbegrepen

WIDES
Met boom van 3 m
Uitgerust voor: 
beschermend rubber, 
signaleringslichten, draaibare 
koppeling, rek (1 st.)

Met boom van 4 m
Uitgerust voor: 
beschermend rubber, 
signaleringslichten, draaibare 
koppeling

280 mm

WIDEM
Met boom van 4 m
Uitgerust voor: 
beschermend rubber, 
signaleringslichten, draaibare 
koppeling, scharnier, rek (2 
st.), mobiele steun

320 mm

WIDEL
Met boom van 5 m
Uitgerust voor: 
beschermend rubber, 
signaleringslichten, rek (2 st.), 
mobiele steun

Met boom van 6 m (3+3 m)*
Uitgerust voor: 
beschermend rubber, 
signaleringslichten, rek (2 st.), 
mobiele steun

Met boom van 7 m (3+4 m)*
Uitgerust voor: 
beschermend rubber, 
signaleringslichten

420 mm * Gebruik de koppeling XBA9 om de bomen te assembleren
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WIDES
Met boom van 3 m

 of 4 m
WIDEM

Met boom van 4 m

WIDEL
Met boom van 5 m

Met boom tot  6 m (3+3 m)* 
Met boom tot  7 m (3+4 m)*

* Gebruik de koppeling XBA9 om de bomen te assembleren.

A B

C

H

A
B
C
H

WIDE S
178
280

max 4 m
1000

WIDE M
208
320

max 4 m
1000

WIDE L
205
420

max 7 m
1030

BiDi Yubii 24V

Wide System
Elektromechanisch slagboomsysteem voor 
toegangscontrole voor voertuigen

24 Vdc-reductiemotor, met geïntegreerde 
besturingseenheid, regelbare snelheid en 
functie tegen beknelling.

Twee kastuitvoeringen: van verzinkt en gelakt staal, 
of rvs (AISI 304) in drie maten voor bomen van 3 tot 
7 meter.

Meer gemak bij de programmering en het 
onderhoud: één ingebouwde besturingseenheid voor 
alle uitvoeringen, die zich in het onderste gedeelte van 
de kast bevindt.

Grote deur aan de voorkant voor snelle en makkelijke 
toegang.

Verstevigde motorsteun, eenvoudig te verwijderen.

Maximale veiligheid: beknellingsbescherming bij 
openen en sluiten; dragers binnenin de kast voor 
minimale visuele impact.

Elektronisch regelbare snelheid van 3,5” (Wide M) tot 
5” (Wide L) voor snelle opening.

Kracht, betrouwbaarheid en installatiegemak: 
ovale boom voor meer lichtheid en weerstand tegen 
windstoten; speciaal profiel voor een snelle montage van 
de accessoires.

Optionele draaibare koppeling om de boom bij botsing 
te beschermen.

De boom kan zowel rechts als links gemonteerd worden.

Eenvoudig te balanceren dankzij een praktische 
spanningsregelaar voor de veer.

Geen uitval: gegarandeerde werking, ook als de 
stroom uitvalt, dankzij de bufferbatterij PS234, die in de 
besturingseenheid geïntegreerd kan worden.

Ontgrendeling met driekantsleutel beschermd tegen 
de weersomstandigheden.

AFMETINGEN

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

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

OPERA
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CORE
Nice wifi-radio gateway.

Stuks/Verp. 1

WIA20
Vervangende 
besturingseenheid.

Stuks/Verp. 1

PS324
24 V-batterij met 
geïntegreerde 
batterijlader.

Stuks/Verp. 1

XBA13
Stootrubber van 1 m.

Stuks/Verp. 9

WA10
Rode zelfklevende 
reflecterende stroken.

Stuks/Verp. 24

WA11
Regelbare steun voor 
bomen.

Stuks/Verp. 1

WA13
Aluminium rek van 2 m.

Stuks/Verp. 1

GANGBARE ACCESSOIRES CREËER EEN COMPLEET SLAGBOOMSYSTEEM:

1.  KIES DE REDUCTIEMOTOR 2. SELECTEER DE BOOM 3.  MAAK HET SYSTEEM 
AF MET OPTIONELE ACCESSOIRES

TECHNISCHE KENMERKEN

Voor bomen tot 4 m, onomkeerbaar 230 Vac, 24 Vdc-motor inclusief verankeringsplaat:
Code Beschrijving
WIDES Met verzinkte en gelakte stalen behuizing
WIDESI Met rvs behuizing
WIDEM Met verzinkte en gelakte stalen behuizing
WIDEMI Met rvs behuizing

Voor bomen tot 7 m, onomkeerbaar 230 Vac, 24 Vdc-motor inclusief verankeringsplaat:
Code Beschrijving
WIDEL Met verzinkte en gelakte stalen behuizing
WIDELI Met rvs behuizing

Code WIDES WIDESI WIDEM WIDEMI WIDEL WIDELI
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Voeding (Vac 50/60 Hz) 230
Voeding (Vdc) 24
Opgenomen stroom (A) 1 1,1 0,6
Vermogen (W) 300 360
PRESTATIEKENMERKEN
Snelheid (S) 4 3,5 5
Koppel (Nm) 100 140 200
Bedrijfscyclus (cycli/uur) 100 300 200
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP) 54
Bedrijfstemperatuur (°C min/max) -20 ÷ +50
Afmetingen (mm) 280x178x1000 h 320x205x1000 h 420x205x1030 h
Gewicht (kg) 40 46 54

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

Code

ontvanger zender fotocellen knipperlicht
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WIDES / WIDESI • • • • • • • • • • • • • • • •
WIDEM / WIDEMI • • • • • • • • • • • • • • • •
WIDEL / WIDELI • • • • • • • • • • • • • • • •

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

IBT4N
Interface voor de 
aansluiting van de 
programmeereenheid 
O-View.

Stuks/Verp. 1

IT4WIFI
Slimme wifi-
interface om met 
smartphone hekken 
en garagedeuren te 
besturen (*).

Stuks/Verp. 1
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XBA19
Slagboom van wit 
gelakt aluminium 
45x58x4270 mm.

Stuks/Verp. 1

XBA4
Signaleringslichten met 
insteekbevestiging aan 
de boven- of onderkant 
van de boom.
Lengte 4 m.

Stuks/Verp. 1

WIA10
Draaibare koppeling.

Stuks/Verp. 1

SIA1
Verankeringsplaat met 
ankers.

Stuks/Verp. 1

XBA19
Slagboom van wit 
gelakt aluminium 
45x58x4270 mm.

Stuks/Verp. 1

XBA4
Signaleringslichten met 
insteekbevestiging aan 
de boven- of onderkant 
van de boom.
Lengte 4 m.

Stuks/Verp. 1

WIA10
Draaibare koppeling.

Stuks/Verp. 1

SIA1
Verankeringsplaat met 
ankers.

Stuks/Verp. 1

WA12
Mobiele steun voor 
bomen - nieuwe, 
volledig verstevigde 
uitvoering.

Stuks/Verp. 1

WIA11
Scharnier voor boom 
Wide M.

Stuks/Verp. 1

Accessoires Wide

BOMEN VOOR WIDE S ACCESSOIRES VOOR WIDE S

BOMEN VOOR WIDE M ACCESSOIRES VOOR WIDE M
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XBA15
Slagboom van wit 
gelakt aluminium 
69x92x3150 mm.

Stuks/Verp. 1

XBA14
Slagboom van wit 
gelakt aluminium 
69x92x4150 mm.

Stuks/Verp. 1

XBA5
Slagboom van wit 
gelakt aluminium 
69x92x5150 mm.

Stuks/Verp. 1

XBA9
Koppeling voor 
uitbreiding.

Stuks/Verp. 1

XBA6
Signaleringslichten met 
insteekbevestiging aan 
de boven- of onderkant 
van de boom.
Lengte 6 m.

Stuks/Verp. 1

XBA18
Signaleringslichten met 
insteekbevestiging aan 
de boven- of onderkant 
van de boom.
Lengte 8 m.

Stuks/Verp. 1

SIA2
Verankeringsplaat met 
ankers.

Stuks/Verp. 1

WA12
Mobiele steun voor 
bomen - nieuwe, 
volledig verstevigde 
uitvoering.

Stuks/Verp. 1

BOMEN VOOR WIDE L ACCESSOIRES VOOR WIDE L



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

Met de app MyNice Welcome kunt u Nice-automatiseringen 
voor hekken en garagedeuren ook via de IT4WiFi-interface 
besturen.

Dankzij de compatibiliteit van IT4WiFi met HomeKit kunt 
u bovendien uw garagedeur ook met de app Casa van 
Apple beheren en gepersonaliseerde scènes creëren met de 
andere verbonden HomeKit-apparaten, gebruikmakend van de 
geolokalisatiefunctie en spraakbesturing via Siri.

Ontdek op pagina 24 alle informatie over IT4WiFI.
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NEW BiDi Yubii

My Nice Welcome App
MyNice Welcome is een unieke app 
waarmee gebruikers de apparaten van 
Nice direct vanaf hun smartphone kunnen 
configureren en besturen middels de Nice 
wifi-radio gateway Core.

Alles onder controle: via de Nice Cloud kan ook de 
status van elke automatisering bekeken worden en kan 
deze overal bestuurd worden, zolang de smartphone 
maar internetverbinding heeft.

Alle technologie van Nice binnen handbereik: met 
de MyNice Welcome app kan het systeem, ook als er 
geen internetverbinding is, ter plaatse geconfigureerd en 
beheerd worden.

Met één simpele klik is het mogelijk de interface IT4WIFI 
en de Nice wifi-radio gateway Core te updaten, het 
gebeurtenissenlog te downloaden en de activeringen 
van de automatiseringen met hun mogelijke diagnoses 
te bekijken.

Praktisch: de automatiseringen van de Nice-groep 
kunnen op afstand bestuurd worden en er kunnen scènes 
of regels gecreëerd worden met gebruik van sensoren, 
afstandsbedieningen en automatiseringen (de communicatie 
tussen smartphone en Core gebeurt via wifi-netwerk).

Smart: met de speciale accessoires is het nu mogelijk om:

• alle apparaten in en rond de woning, zoals sensoren, 
afstandsbedieningen en automatiseringen, te 
koppelen en op te slaan;

• de parameters van de bidirectionele sensoren te 
configureren en de status ervan (batterij, FW versie, 
etc.) te controleren;

• meerdere functies aan een toets van de 
afstandsbediening toe te voegen, met behoud van 
de originele instellingen (bijv. terwijl met een toets 
eerst alleen het hek werd geopend, is het nu mogelijk 
andere functies toe te voegen, zoals de gelijktijdige of 
vertraagde schakeling van het licht in de garage of de 
activering van een bestaande scène);

• handige scènes te creëren met alle opgeslagen 
apparaten, ofwel als een gebeurtenis (het 
drukken op een knop, activering van een sensor, 
tijdsprogrammering) plaatsvindt, automatische 
functies te activeren, zoals bijv. het sluiten van 
de rolluiken op een bepaald moment van de dag 
(tijdsprogrammering) of wanneer de windsensor de 
gebeurtenis detecteert (activering van de sensor).

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

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

MyNice Welcome

Gratis verkrijgbaar in:

Functies
Instructies: openen, stoppen, sluiten, en nog één naar keuze die de automatisering biedt
Geolokalisatie en andere acties mogelijk dankzij de compatibiliteit met de IFTTT-service

Gebruikseisen
Maximaal 20 gebruikers te koppelen aan IT4WIFI
Besturingssysteem iOS 10 en Android 5 of nieuwer
Wifi-accesspoint dat de Bonjour-service van Apple ondersteunt

Raadpleeg voor de configuratie van Core met de app MyNice Welcome de instructiehandleiding op 
de website van Nice.

https://www.niceforyou.com/nl-be/support
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IT4WIFI
Interface voor de besturing van Nice-
automatiseringen met smartphone

Wifi-interface die de besturing 
mogelijk maakt van Nice-
automatiseringen voor hekken en 
garagedeuren die compatibel zijn met 
het protocol BusT4 (Opera).

Heel eenvoudig te installeren:

1 Verbind de BusT4-aansluiting van de wifi-interface 
en de BusT4- of IBT4N*-aansluiting van de 
besturingseenheid van Nice met de meegeleverde 
kabel.

2 Kies of u IT4WIFI met het MyNice-protocol of Apple 
HomeKit wilt gebruiken. Configureer vervolgens de 
interface met uw smartphone.

De interface IT4WIFI kan in de besturingseenheid of op 
een beschermde plek worden geïnstalleerd. Om het 
optimale wifibereik te verkrijgen kan een BusT4-kabel 
van maximaal 100 m worden gebruikt.

Geolokalisatie: door de gps op uw smartphone te 
activeren, opent of sluit het hek of de garagedeur als u 
zich op een ingestelde afstand bevindt.

Stembesturing: opening en sluiting van de garagedeur 
met Siri: u hoeft alleen de opdracht te zeggen om de 
automatisering te activeren.

Geprogrammeerde acties: mogelijkheid om bepaalde 
acties op gekozen tijdstippen en dagen in te stellen. 
Bijvoorbeeld: “Open van maandag tot vrijdag om 19:00 
het hek en de garagedeur”.

Integratie met Apple HomeKit.
Nice krijgt de certificatie Apple HomeKit 
met de interface IT4WIFI: beheer Nice-
automatiseringen met de app Casa van Apple en 
creëer gepersonaliseerde scènes met de andere 
verbonden HomeKit-apparaten.

Compatibiliteit met de IFTTT-service: met het gratis 
platform IFTTT (If This Then That) kunnen eenvoudige 
oorzaak-gevolg-recepten gecreëerd worden door 
verschillende diensten te combineren.
Ga voor meer informatie naar de website
www.ifttt.com/nice.

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Beschrijving
IT4WIFI Kit met: 1 wifi-interface, 1 telefoonkabel RJ-11, 1 adapter IBT4N

Code IT4WIFI
Spanning (V) 24
Stroom (mA) 30
Maximaal opgenomen vermogen (mW) 700
Wifi-interface type 802,11b/g/n - 2,4 GHz
Vermogen 14dBm op de connector
Veiligheid OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Connector antenne SMA
Beschermingsgraad (IP) 30
Bedrijfstemperatuur minimaal -20°C, maximaal +50°C
Afmetingen (mm) 58x63x24 (zonder SMA en antenne)
Gewicht (g) 60

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET AUTOMATISERINGSSYSTEMEN EN BESTURINGSEENHEDEN VAN NICE

Hi-Speed systemen Voor draaihekken Voor schuifhekken Slagboomsystemen Voor garagedeuren Besturingseenheden
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* IBT4N is een adapter voor de verbinding van de BusT4-kabel met de Nice-besturingseenheden die geen RJ-11-ingang hebben.
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Raadpleeg voor de configuratie van 
IT4WIFI met de app Casa de instructies 
op de website van Apple.
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Casa
di Apple

MyNice
Welcome HK 

MyNice
Welcome

Raadpleeg voor de configuratie van
IT4WIFI met de app MyNice Welcome HK 
de instructies op de website van
Nice.

Raadpleeg voor de configuratie van
IT4WIFI met de app MyNice Welcome 
de instructies op de website van
Nice.

https://support.apple.com/en-gb/HT204893 https://www.niceforyou.com/en/support https://www.niceforyou.com/en/support

Een compleet aanbod
Besturing van de garagedeur met iPhone en 
Apple Watch met gebruik van het protocol Apple 
HomeKit. Mogelijkheid om scènes te creëren met 
de andere HomeKit-accessoires in de woning.

Besturing van de garagedeur met iPhone en 
Apple Watch met gebruik van het protocol Apple 
HomeKit.

Besturing van het hek en de garagedeur met 
smartphone voor iOS- en Android-gebruikers.

Functies
Instructies: openen, sluiten
Stembesturing met Siri
Geolokalisatie

Gebruikseisen
Maximaal 16 gebruikers te koppelen aan IT4WIFI
Besturingssysteem iOS 10 of nieuwer
Wifi-accesspoint dat de Bonjour-service van Apple ondersteunt
Thuishub: Apple TV van de 4e generatie met tvOS 10 of nieuwere versies

Functies
Instructies: openen, stoppen, sluiten
Stembesturing met Siri
Geolokalisatie

Gebruikseisen
Maximaal 16 gebruikers te koppelen aan IT4WIFI
Besturingssysteem iOS 10 of nieuwer
Wifi-accesspoint dat de Bonjour-service van Apple ondersteunt
Thuishub: Apple TV van de 4e generatie met tvOS 10 of nieuwere versies

Functies
Instructies: openen, stoppen, sluiten, en nog één naar keuze die de automatisering biedt
Geolokalisatie en andere acties mogelijk dankzij de compatibiliteit met de IFTTT-service

Gebruikseisen
Maximaal 20 gebruikers te koppelen aan IT4WIFI
Besturingssysteem iOS 10 en Android 5 of nieuwer
Wifi-accesspoint dat de Bonjour-service van Apple ondersteunt
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NFC voor weergave 
extra info op handzender

Feedback over ontvangst 
van instructie

Opvragen status 
van de automatisering

hek/poort open

hek/poort gesloten

gedeeltelijke opening/sluiting

5

1. 2.

i

NFC

Connector voor antenne

Programmeertoets

Leds

NEW BiDi

Era One LR & OXI LR
Bidirectionele zenders en ontvangers voorzien 
van verreikende LoRa®-technologie

Zender met 4 toetsen: 3 radiokanalen 
en 1 toets om de status van de 
automatisering op te vragen.

Radiofrequentie 433,92 MHz met rolling code, beheer 
van de activeringscodes, automatisch aanleren.

Verreikende besturing: de LoRa®-technologie stuurt 
instructies over een afstand in open ruimte die circa 
10 keer groter is dan voorgaande radioprotocollen. 
Het besturen van de automatisering was nog nooit zo 
efficiënt!

Zonder dat u in de buurt van de installatie hoeft 
te zijn kunt u een nieuwe zender activeren met gebruik 
van een zender Era One LR die reeds in de ontvanger 
is opgeslagen, dankzij de onderlinge uitwisseling van de 
activeringscode.

Elegant en makkelijk: de zender Era One LR kan 
dankzij de handige meegeleverde houder als een 
stijlvolle en technologische sleutelhanger worden 
gebruikt of aan de muur of het stuur van uw auto 
worden bevestigd.

Era One LR bidirectioneel, ideaal voor gebruik in 
de stad of op plaatsen met veel apparaten.
Het bidirectionele radioprotocol gebruikt LoRa®-
modulatie, die hogere immuniteit voor interferentie 
garandeert.

Bidirectionele insteekontvanger met 
LoRa®-technologie.

OXILR is compatibel met alle besturingseenheden van 
Nice met SM-connector en maakt het dus mogelijk om 
ook bestaande Nice-automatiseringen op grote afstand 
bidirectioneel te maken.

Ergonomisch design: de connectoren voor de 
antenne, de toets en de programmeringsled zitten 
op een makkelijk bereikbare plek en zijn praktisch in 
gebruik.

Maximale flexibiliteit: er kunnen tot wel 1024 
bidirectionele zenders met LoRa®-technologie worden 
opgeslagen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Beschrijving Stuks/Verp.
ON3ELR 3 kanalen, 433,92 MHz, bidirectioneel, met LoRa®-technologie 10

ONELRKIT KIT met LoRa®-technologie
Bevat: 2 st. ON3ELR, 1 st, OXILR, 1 st. OX2UBP 1

Draagfrequentie Geschat bereik Codering Voeding Batterijduur Beschermings-
klasse

Afmetingen
Gewicht

ON3ELR 433,92 MHz
1 km; 100 m

(in gebouwen)*
LR

3 Vdc;
lithiumbatterij type 

CR2032

2 jaar
(met 10 transmissies 

per dag)

IP40
(gebruik in 

beschermde 
omgevingen)

45x56x11 h mm
18 g

* Het bereik van de zenders en het ontvangstvermogen van de ontvangers kan beïnvloed worden door eventuele apparatuur in de buurt die op dezelfde 
frequentie werkt en door de positie van de radioantenne van de installatie.

ONELRKIT
Kit met LoRa®-technologie, te 
installeren in automatiseringen van 
derden dankzij de hardware interfa-
ce OX2UBP.

1. Uitwisseling van de activeringscode 
tussen een reeds opgeslagen zender en 
een nieuwe die nog opgeslagen moet 
worden.

2. Met NFC-technologie en een speciale 
website wordt er meer informatie over 
de zender en de batterijstatus verschaft.

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE ONTVANGERS

Code Beschrijving Stuks/Verp.
OXILR Bidirectionele radio-insteekontvanger, 433,92 MHz, met LoRa®-technologie 1

Ontvangst-
frequentie

Zendfre-
quentie

Ingangsim-
pedantie

Gevoelig-
heid Decodering Aantal 

kanalen Voeding Opgenomen 
stroom

Beschermings-
klasse

Afmetingen
Gewicht

OXILR 433,92 MHz 433,92 MHz 50 Ohm -118 dBm LR

4
(op SM-in-
steekcon-

nector)

5 Vdc 50 mA (max) IP 30
49,5x18x41,9 

h mm
22 g
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NFC voor weergave 
extra info op handzender

Feedback over ontvangst 
van instructie

Opvragen status 
van de automatisering

hek/poort open

hek/poort gesloten

gedeeltelijke opening/sluiting

5

1. 2.

i

NFC

Connector voor antenne

Programmeertoets

Leds

NEW BiDi Yubii

Era One BD & OXI BD
Bidirectionele zenders en ontvangers

Zender met 4 toetsen: 3 radiokanalen 
en 1 toets om de status van de 
automatisering op te vragen.

Radiofrequentie 433,92 MHz met rolling code, beheer 
van de activeringscodes, automatisch aanleren met 
192 Bit-codering, ook compatibel met ontvangers met 
codering van Nice O-Code FloR.
De bidirectionele handzender Era One is compatibel met 
eerdere uitvoeringen externe- en insteekontvangers van 
Nice, werkend in unidirectionele modus.

Directe besturing: het nieuwe bidirectionele 
radioprotocol is circa 30 keer sneller dan voorgaande 
radioprotocollen. Het besturen van de automatisering 
ging nog nooit zo snel!

Zonder dat u in de buurt van de installatie hoeft 
te zijn kunt u een nieuwe zender activeren met gebruik 
van een zender Era One die reeds in de ontvanger is 
opgeslagen, dankzij de onderlinge uitwisseling van de 
activeringscode.

Elegant en makkelijk: de zender Era One kan dankzij 
de handige meegeleverde houder als een stijlvolle en 
technologische sleutelhanger worden gebruikt of aan de 
muur of het stuur van uw auto worden bevestigd.

Era One bidirectioneel, ideaal voor gebruik in de 
stad of op plaatsen met veel apparaten.
Het bidirectionele radioprotocol gebruikt GFSK-
modulatie, die hogere immuniteit voor interferentie 
garandeert.

Bidirectionele insteekontvanger met 
de functies van het systeem Opera.

OXIBD is compatibel met alle besturingseenheden van 
Nice met SM-connector en maakt het dus mogelijk om 
ook bestaande Nice-automatiseringen bidirectioneel te 
maken.

Ergonomisch design: de connectoren voor de 
antenne, de toets en de programmeringsled zitten 
op een makkelijk bereikbare plek en zijn praktisch in 
gebruik.

Maximale flexibiliteit: er kunnen maximaal 750 
bidirectionele of 1024 unidirectionele zenders worden 
opgeslagen.

De OXIBD-ontvangers kunnen als signaalversterkers 
worden gebruikt, waardoor de werkingsafstand tussen 
de zenders en andere bidirectionele ontvangers van 
Nice vergroot kan worden.

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE ZENDERS

Code Beschrijving Stuks/Verp.
ON3EBD 3 kanalen, bidirectioneel 433,92 MHz 10

Draagfrequentie Geschat bereik Codering Voeding Batterijduur Beschermings-
klasse

Afmetingen
Gewicht

ON3EBD 433,92 MHz
500 m (max. mesh-

netwerk); 35m
(in gebouwen)*

BD; O-Code 192 bit
3 Vdc;

lithiumbatterij type 
CR2032

2 jaar
(met 10 

transmissies per 
dag)

IP40
(gebruik in 

beschermde 
omgevingen)

45x56x11 h mm
18 g

* Het bereik van de zenders en het ontvangstvermogen van de ontvangers kan beïnvloed worden door eventuele apparatuur in de buurt die op dezelfde 
frequentie werkt en door de positie van de radioantenne van de installatie.

1. Uitwisseling van de activeringscode 
tussen een reeds opgeslagen zender en 
een nieuwe die nog opgeslagen moet 
worden.

2. Met NFC-technologie en een speciale 
website wordt er meer informatie over de 
zender en de batterijstatus verschaft.

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE ONTVANGERS

Code Beschrijving Stuks/Verp.
OXIBD Bidirectionele radio-insteekontvanger, 433,92 MHz 1

Ontvangstfre-
quentie Zendfrequentie Ingangsimpe-

dantie Gevoeligheid Decodering Aantal 
kanalen Voeding Opgenomen 

stroom
Beschermings-

klasse
Afmetingen

Gewicht

OXIBD 433,92 MHz
433,92 MHz
(alleen BD)

50 Ohm -108 dBm
BD, O-Code, 
FloR, TTS, 
Flo, Smilo

4
(op SM-in-
steekcon-

nector)

5 Vdc 50 mA (max) IP 30
49,5x18x41,9 

h mm
22 g
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Era Inti
Zenders

De kleurrijke lijn kleine zenders met 
1 en 2 kanalen, verkrijgbaar in zes 
kleuren.

433,92 MHz met rolling code, beheer van de 
activeringscodes en certificaten, automatisch aanleren 
en ingebouwde naderingsontvanger; met O-Code 72 
Bit-codering, ook compatibel met ontvangers met Nice 
FloR-codering.

Geavanceerd: gebruikt reken- en 
herkenningssystemen die de veiligheid ervan verhogen 
en de reactietijd van de automatisering circa 3 keer 
verkorten.

Veilig: als een zender wordt gestolen of verloren, kan 
hij met O-Box worden gedeactiveerd en vervangen met 
behoud van dezelfde functies, waarbij op de nieuwe Inti 
het prioriteitsniveau wordt verhoogd.

Makkelijk op te slaan, ook op afstand: dankzij de 
Opera-ontvangers.

Zonder dat u in de buurt van de installatie hoeft 
te zijn kunt u een nieuwe zender activeren op twee 
verschillende manieren:

• met gebruik van een zender die reeds in de 
ontvanger is geactiveerd, dankzij de onderlinge 
uitwisseling van de activeringscode;

• middels de multifunctionele interface Nice O-Box 
voert u het certificaat van de ontvanger in door 
eenvoudigweg de nieuwe zender bij de O-Box te 
houden en de stapsgewijze procedure op uw pc of 
pda te starten.

Inti kan ook als sleutelhanger worden gebruikt 
dankzij het meegeleverde bandje.

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE ZENDERS

Code Beschrijving Stuks/Verp.
INTI1Y 1 kanaal, 433,92 MHz, geel 10
INTI2Y 2 kanalen, 433,92 MHz, geel 10
INTI1R 1 kanaal, 433,92 MHz, rood 10
INTI2R 2 kanalen, 433,92 MHz, rood 10
INTI1L 1 kanaal, 433,92 MHz, paars 10
INTI2L 2 kanalen, 433,92 MHz, paars 10
INTI1G 1 kanaal, 433,92 MHz, groen 10
INTI2G 2 kanalen, 433,92 MHz, groen 10
INTI1B 1 kanaal, 433,92 MHz, blauw 10
INTI2B 2 kanalen, 433,92 MHz, blauw 10
INTI1 1 kanaal, 433,92 MHz, zwart 10
INTI2 2 kanalen, 433,92 MHz, zwart 10
INTIKIT Kit met: 3 Inti’s met 2 kanalen (rood, groen, blauw), 1 ontvanger OX2 10

Draagfrequentie Geschat bereik Codering Voeding Batterijduur Beschermingsklasse Afmetingen
Gewicht

INTI_Y, INTI_R,
INTI_L, INTI_G,
INTI_B, INTI

433,92 MHz
150 m (buiten);

30 m (in
gebouwen)*

O-Code 72 bit;
rolling code

3 Vdc;
lithiumbatterij type 

CR2032

2 jaar
(met 10 transmissies 

per dag)

IP40
(gebruik in beschermde 

omgevingen)

30x56x9 h mm
14 g

* Het bereik van de zenders en het ontvangstvermogen van de ontvangers kan beïnvloed worden door eventuele apparatuur in de buurt die op dezelfde 
frequentie werkt.

1. 2.

Uitwisseling van de activeringscode tussen een 
reeds opgeslagen zender en een nieuwe die nog 
opgeslagen moet worden.

Mogelijkheid voor opslaan met Nice O-Box en “gecertificeerd”.

3. 4.

Dankzij de aanwezigheid van een “zender” in 
de ontvangers OXIT, OX2T en OX4T kan via de 
multifunctionele interface O-Box toegang worden 
verkregen tot de radiocodes.

De ontvangers OXIT, OX2T en OX4T kunnen als 
signaalversterkers gebruikt worden.
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Era One
Zenders en ontvangers

Zenders met 1, 2, 4, 9 kanalen en 
insteekontvangers, voorbekabeld, 
met en zonder ingebouwde zender.

433,92 MHz met rolling code, beheer van de 
activeringscodes en certificaten, automatisch aanleren 
en ingebouwde naderingsontvanger; met O-Code 72 
Bit-codering, ook compatibel met ontvangers met Nice 
FloR-codering.

Ook verkrijgbaar in de uitvoeringen met sequentiële 
codering voor meervoudige invoering (Era OneC).

Geavanceerd: gebruikt reken- en 
herkenningssystemen die de veiligheid ervan verhogen 
en de reactietijd van de automatisering circa 3 keer 
verkorten.

Makkelijk op te slaan, ook op afstand: dankzij de 
Opera-ontvangers.

Veilig: als een zender wordt gestolen of verloren, kan hij 
met O-Box worden gedeactiveerden vervangen met 
behoud van dezelfde functies, waarbij op de nieuwe Era 
One het prioriteitsniveau wordt verhoogd.

Zonder dat u in de buurt van de installatie hoeft 
te zijn kunt u een nieuwe zender activeren op twee 
verschillende manieren:

• met gebruik van een zender die reeds in de 
ontvanger is geactiveerd, dankzij de onderlinge 
uitwisseling van de activeringscode;

• middels de multifunctionele interface Nice O-Box 
voert u het certificaat van de ontvanger in door 
eenvoudigweg de nieuwe zender bij de O-Box te 
houden en de stapsgewijze procedure op uw pc of 
pda te starten.

Bijzonder praktisch: met de uitvoering Era OneC 
kunnen, middels de programmeereenheid O-Box, met 
één verrichting hele verpakkingen van 10 stuks worden 
opgeslagen, zonder deze te hoeven openen.

Elegant en makkelijk: de zender Era One kan dankzij 
de handige meegeleverde houder als een stijlvolle en 
technologische sleutelhanger worden gebruikt of aan de 
muur of het stuur van uw auto worden bevestigd.

Era OneFM, ideaal voor gebruik in de stad of op 
plaatsen met veel apparaten.

Lijn van zenders 868,46 MHz met rolling code die de 
FM-frequentiemodulatie gebruiken, hetgeen hogere 
immuniteit tegen interferentie garandeert.

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE ZENDERS

Code Beschrijving Stuks/Verp.
ON1E 1 kanaal, 433,92 MHz 10
ON2E 2 kanalen, 433,92 MHz 10
ON4E 4 kanalen, 433,92 MHz 10
ON9E 9 kanalen, 433,92 MHz 10
ON1CE 1 kanaal, 433,92 MHz, met sequentiële codering voor meervoudige invoering 10
ON2CE 2 kanalen, 433,92 MHz, met sequentiële codering voor meervoudige invoering 10
ON4CE 4 kanalen, 433,92 MHz, met sequentiële codering voor meervoudige invoering 10
ON1EFM 1 kanaal, 868,46 MHz 10
ON2EFM 2 kanalen, 868,46 MHz 10
ON4EFM 4 kanalen, 868,46 MHz 10
ON9EFM 9 kanalen, 868,46 MHz 10

Draagfrequentie Geschat bereik Codering Voeding Batterijduur Beschermingsklasse Afmetingen
Gewicht

ON_E, ON_CE 433,92 MHz 200 m (buiten); 35 
m (binnen)*

O-Code 72 bit; 
rolling code

3 Vdc; lithiumbatterij 
type CR2032

2 jaar (bij 10 
transmissies per 

dag)

IP40
(gebruik in beschermde 

omgevingen)

45x56x11 h mm
18 gON_EFM 868,46 MHz

* Het bereik van de zenders en het ontvangstvermogen van de ontvangers kan beïnvloed worden door eventuele apparatuur in de buurt die op dezelfde 
frequentie werkt.

1. 2.

Uitwisseling van de activeringscode tussen een reeds 
opgeslagen zender en een nieuwe die nog opgeslagen 
moet worden.

Mogelijkheid voor opslaan met Nice O-Box en “gecertificeerd”.
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Era Flor
Zenders en ontvangers

Zenders met 1, 2, 4 kanalen met een 
nieuw, stijlvol design.

433,92 Mhz rolling code met zelflering.

Ook verkrijgbaar in de uitvoeringen met sequentiële 
codering voor meervoudige invoering (Era FlorCE).

Absolute veiligheid: de zender is onmogelijk te klonen 
dankzij het gebruik van rolling code (variërende code).

Ideaal voor het beheer van systemen in 
appartementengebouwen of voor meervoudig 
gebruik dankzij de unieke en persoonlijke code.

Eenvoudige duplicatie van een nieuwe zender 
in de buurt van de installatie met gebruik van een 
geautoriseerde zender of direct via een toets op de 
ontvanger, terwijl een led de verschillende functies 
weergeeft.

Bijzonder praktisch: met de uitvoering Era Flor-CE 
kunnen, middels de programmeereenheid O-Box, met 
één verrichting hele verpakkingen van 100 stuks worden 
opgeslagen, zonder deze te hoeven openen.

Met O-Box en de speciale software voor pc en pda is 
het volgende mogelijk:

• de ontvangers en zenders eenvoudig en snel 
programmeren;

• de lijst met codes beheren en afdrukken;

• een eigen database met installaties creëren 
(handig bij systemen met meervoudig gebruik).

Hoge werkingsautonomie en minder verbruik.

Elegant en makkelijk: de zender Era FloR kan dankzij 
de handige meegeleverde houder als een stijlvolle en 
technologische sleutelhanger worden gebruikt of aan de 
muur of het stuur van uw auto worden bevestigd.

Volledige compatibiliteit: met de ontvangers van de 
voorgaande serie Flor (universele, universele modulaire, 
insteek met SM- of Nice-connector) en met de One-
ontvangers (OXI/OXIT, OX2/OX2T en OX4T).

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE ZENDERS

Code Beschrijving Stuks/Verp.
FLO1RE Zender Era FloR 1 kanaal 10
FLO2RE Zender Era FloR 2 kanalen 10
FLO4RE Zender Era FloR 4 kanalen 10
FLO1RCE Zender Era FloR 1 kanaal, met sequentiële codering voor meervoudige invoering 10
FLO2RCE Zender Era FloR 2 kanalen, met sequentiële codering voor meervoudige invoering 10
FLO4RCE Zender Era FloR 4 kanalen, met sequentiële codering voor meervoudige invoering 10

Draagfrequentie Geschat bereik Codering Voeding Batterijduur Beschermingsklasse Afmetingen
Gewicht

433,92 MHz
150/200 met 

meegeleverde antenne 
in open ruimte*

digitaal 52 bit
(4,5 miljoen miljard 

combinaties)

3 Vdc;
lithiumbatterij type 

CR2032

3 jaar
(met 10 transmissies 

per dag)

IP40
(gebruik in beschermde 

omgevingen)

45x56x11 h mm
18 g

* Het bereik van de zenders en het ontvangstvermogen van de ontvangers kan beïnvloed worden door eventuele apparatuur in de buurt die op dezelfde 
frequentie werkt.

FLO1RE FLO2RE FLO4RE
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BM BUS T4

SM/OXIOn/OffLED

NEW BiDi

Pro-View
Multifunctionele interface

De nieuwe interface Pro-View 
wordt middels BUS T4 aan de 
besturingseenheden van Nice verbonden 
en dankzij de app MyNice Pro kunnen 
de automatiseringssystemen van 
Nice met smartphone geïnstalleerd en 
geconfigureerd worden.

Geavanceerd:
de interface omvat de functies van de traditionele 
hulpmiddelen O-View en OBox en is bovendien voorzien 
van RFID- en NFC-lezers. Dankzij het bidirectionele 
Nice-protocol is het mogelijk om toegang te krijgen tot 
de nieuwe bidirectionele ontvangers en zenders van 
Nice en deze te programmeren.

Door de interface aan de besturingseenheid van de 
automatisering te verbinden, kan de professional de 
configuratie direct met zijn smartphone via de app 
MyNice Pro uitvoeren.

Pro-View is gecreëerd om de professional een 
modern hulpmiddel te verschaffen waarmee 
hij makkelijk kan werken en ook het beheer van de 
installatiewerkzaamheden wordt vereenvoudigd. Dankzij 
diverse functies wordt het werk van de installateur 
vergemakkelijkt.

Nuttig:
met de app MyNice Pro en de Nice Cloud is het 
mogelijk om met de stapsgewijze programmering 
op eenvoudige en intuïtieve wijze de automatisering 
te configureren, de status van de accessoires te 
controleren, in alle veiligheid een database van de 
installaties te creëren en beheren, altijd de status van de 
systemen onder controle te hebben, de programmering 
op afstand te beheren en cliënten op afstand te 
ondersteunen.

Robuust:
het speciale beschermende omhulsel kan de stress van 
een zware werkdag aan.

Handzaam:
Pro-View kan dankzij zijn kleine afmetingen en batterij 
(2 uur autonomie) makkelijk overal mee naartoe worden 
genomen.

Pro-View is compatibel met alle Nice-ontvangers 
voorzien van SM/OXI- en BM-aansluiting.

Met Pro-View is het bovendien mogelijk om:

• draadloos de uni- en bidirectionele zenders van de 
serie One en Inti te programmeren;

• draadloos alle functies te beheren van de uni- en 
bidirectionele One-ontvangers en Inti-ontvangers met 
ingebouwde zender;

• transponderkaarten van de serie Moon te lezen en 
schrijven;

• de ontvangers van de series Smilo, Bio, FloR en One, 
en de geheugens van de bedieningen MOMB, MOTB 
en MORX te programmeren.

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Beschrijving Stuks/Verp.
PROVIEW Multifunctionele interface 1

Code PROVIEW
Ingang 5V micro-USB-connector
Optionele batterijvoeding 2x AA oplaadbaar NiMh
Maximaal opgenomen vermogen (W) 1,5
Type wifi-interface met interne antenne 802,11b/g/n – 2,4 GHz (P<10mW)
Veiligheid OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PS
Interfaces NFC, RFID (LF), SM, BM, T4

Radiotransmissie met dubbele frequentie Dual band bidirectioneel 433,54 - 433,92 MHz
868,3 - 868,94 MHz (P<10mW)

Beschermingsgraad (IP) 30
Bedrijfstemperatuur|E| |E|(°C min/max) -20 ÷ +50
Afmetingen (mm) 113x64x33
Gewicht (g) 100

* Het bereik van de zenders en het ontvangstvermogen van de ontvangers kan beïnvloed worden door eventuele apparatuur in de buurt die op dezelfde 
frequentie werkt en door de positie van de radioantenne van de installatie.

ACCESSOIRES

Code Beschrijving Stuks/Verp.
CABLA06 Kabel voor de programmering van de universele ontvangers van de series SMX en OX 1
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Interface 
account

Configuratietools

Instelling 
parameters

NEW BiDi

My Nice 
Pro App

Met de app MyNice Pro kan de 
installateur van Nice direct met zijn 
smartphone in automatiseringen ingrijpen 
middels de multifunctionele interface Pro-
View.

Eén hulpmiddel, vele functies. Met de app MyNice 
Pro is het mogelijk om:

• met de stapsgewijze programmering op eenvoudige 
en intuïtieve wijze de automatisering op te starten;

• alle configuratieparameters van de 
automatiseringssystemen in te stellen en te beheren;

• de accessoires, zoals de zenders, te beheren;

• de diagnoses te bekijken, de programmering op 
afstand te beheren en op afstand ondersteuning te 
bieden;

• in de Nice Cloud de laatste back-up van de 
configuratie van de besturingseenheid op te slaan, 
het back-uplog op een eigen apparaat te archiveren 
en alle ooit opgeslagen informatie terug te vinden;

• snel toegang te krijgen tot de productdocumentatie;

• op afstand de installatie op een intuïtief dashboard te 
creëren, geolokaliseren en beheren, en een foto van 
de installatie in te voegen;

• automatisch het automatiseringssysteem te 
herkennen, de firmware van de besturingseenheid te 
updaten en de instructiehandleiding te downloaden.

Nice Cloud

Maximale efficiëntie en snel beheer van het werk. 
In het speciale gedeelte voor de installateur in de Nice 
Cloud is het mogelijk om:

• alle uitgevoerde installaties te bekijken;

• alle uitgevoerde verrichtingen te bekijken;

• foto’s van de installatie in te voegen;

• de beheerder kan nog meer gebruikers creëren 
die toegang hebben tot alle functies, om altijd 
een overzicht te hebben van de status van de 
verrichtingen die het team uitvoert.





Accessoires
Systeem met fotocellen,  
digitale en sleutelschakelaars, 
transponderlezers  
voor toegangscontrole
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Nice Era fotocellen, schakelaars & 
proximitylezers
De Nice-generatie 
van optische 
apparatuur voor 
de beveiliging van 
automatiseringen, 
verkrijgbaar met 
Nice BlueBUS-
technologie voor 
een eenvoudige 
installatie

Drie verschillende maten 
gesynchroniseerde fotocellen 
om aan alle behoeften te 
voldoen en de veiligheid 
en het comfort van elk 
automatiseringssysteem 
te vervolledigen, zelfs in de 
smalste ruimtes. Perfect om 
na verbouwingen storende 
bestaande voorzieningen af te 
dekken.

> SLIM

Met een breedte van slechts 30 
mm, ook in diefstalbestendige uit-
voering, ideaal voor smalle ruimtes.

> MEDIUM

Diefstalbestendige uitvoering, reflecterend, 
draadloos en verstelbaar, ideaal voor de 
meest voorkomende installaties.

> LARGE

Verstelbaar, ook in inbouwuitvoering die 9 mm 
uitsteekt, ideaal voor discrete installaties.
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> ERA KEYPAD

Robuuste metalen behuizing met 27 mm diepte. De 
inbouwuitvoering steekt slechts 13 mm uit.

> ERA KEY

Extra dun: de inbouwuitvoering steekt slechts 13 mm uit.

> ERA TRANSPONDER READER

Proximitylezer voor transponderkaarten en -tags met 
gepersonaliseerde programmering.

DRAADLOZE DIGITALE 
SCHAKELAAR 
(EDSWG)

Digitale schakelaar 
in diefstalbestendige 
uitvoering met 13 
toetsen.

DIGITALE 
SCHAKELAARS (EDS)

Digitale schakelaars 
in diefstalbestendige 
uitvoering voor opbouw- 
en inbouwmontage.

SLEUTELSCHAKELAARS 
MET EUROPESE 
CILINDER (EKSU)

Sleutelschakelaars in 
opbouw- en inbouwuit-
voering.

SLEUTELSCHAKE-
LAARS MET STAN-
DAARDCILINDER 
(EKS)

Sleutelschakelaars in 
opbouw- en inbouwuit-
voering.

PROXIMITYLEZERS 
(ETP)

Proximitylezers voor het 
lezen van kaarten en 
tags.

TRANSPONDERTAG

Praktische 
transpondertag met 
handig gaatje voor 
bevestiging aan een 
sleutelhanger.
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EPS
EPSB

EPSA
EPSAB

Era Photocell S
Gesynchroniseerde, vaste fotocellen, “Slim”-
model, ook met Nice BlueBUS-technologie

Veilig: apparaat van het type D volgens de norm 
EN12453 waarmee obstakels op de optische as tussen 
zender (TX) en ontvanger (RX) gedetecteerd kunnen 
worden.

Met gebruik van de fototestfunctie kan 
veiligheidscategorie 2 van de norm EN 954-1 worden 
bereikt.

Antiverblindingssysteem tegen mogelijke storing door 
zonlicht.

Pratisch: ontvangsthoek 8°.

Stevig, ook in diefstalbestendige uitvoering: de 
weerbestendige behuizing van ABS, ook verkrijgbaar in 
diefstalbestendige uitvoering met metalen behuizing.

Nice BlueBUS-technologie: ze zijn verkrijgbaar 
met het Nice BlueBUS-systeem, dat alle apparaten 
met slechts twee draden eenvoudig met de 
besturingseenheid verbindt, door ze parallel aan te 
sluiten en de adresseringsbruggen naargelang de 
gewenste functie te selecteren. Het systeem detecteert 
automatisch de apparaten die aan het BlueBUS-netwerk 
verbonden zijn.

Automatische synchronisatie tussen meerdere paren 
fotocellen om andere storingen tussen de apparaten te 
voorkomen.

IB-interface: maakt het mogelijk om 
aanwezigheidsdetectoren met Nice BlueBUS-
technologie aan te sluiten op besturingseenheden met 
ingangen voor traditionele contacten.



39

FOTOCELLEN

Code Beschrijving Stuks/Verp.
EPS Paar fotocellen Slim, opbouw. 1
EPSA Paar fotocellen Slim, opbouw, diefstalbestendige metalen behuizing 1

FOTOCELLEN MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE

Code Beschrijving Stuks/Verp.
EPSB Paar fotocellen Slim, opbouw, voor aansluiting via Nice BlueBUS 1
EPSAB Paar fotocellen Slim, opbouw, voor aansluiting via Nice BlueBUS, met diefstalbestendige metalen behuizing 1
IB Interface voor verbinding van BlueBUS-fotocellen aan niet daarvoor uitgeruste besturingseenheden 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Geschat bereik (m) Voeding Opgenomen 
stroom (mA)

Beschermings-
graad (IP)

  Bedrijfstemp. 
(°C min/max)

Belastbaarheid 
relais Afmetingen (mm) Gewicht (g)

EPS
15

24 Vac/Vdc limieten: 18-35 
Vdc, 15-28 Vac

25 RX, 30 TX 44 -20 ÷ +50
max. 500 mA en 

48 V
30x27x106 h 120

EPSA 31x28x108 h 440

TECHNISCHE KENMERKEN MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE

Geschat bereik (m) Voeding uitgang Beschermings-
graad (IP)

  Bedrijfstemp. 
(°C min/max) Afmetingen (mm) Gewicht (g)

EPSB tot 15 voor afwijking op de as TX-RX 
maximaal ± 5 (het apparaat kan ook bij 
ongunstige weersomstandigheden een 

obstakel detecteren)

het apparaat kan alleen aan “BlueBUS”-
netwerken worden aangesloten via welke 

het de voedingsspanning krijgt en de 
uitgangssignalen verzendt

44 -20 ÷ +50

30x27x106 h 120

EPSAB 31x28x108 h 440

Voeding Opgenomen stroom bij 
voed. 24 Vdc

Opgenomen stroom bij 
voed. 24 Vac Uitgang BlueBUS Beschermings-

graad (IP)
  Bedrijfstemp. 
(°C min/max) Afmetingen (mm) Gewicht (g)

IB 16 ÷ 35 Vdc
18 ÷ 28 Vac

50 mA (voeg voor elk paar 
fotocellen circa 50 mA toe)

44 mA (voeg voor elk paar 
fotocellen circa 40 mA toe)

één met een max. 
belasting van 9 

BlueBUS-eenheden
30 -20 ÷ +50 86x58x22 h 72

IB
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EPMOW EPMOR
EPM
EPMB

EPMO
EPMOB

EPMA
EPMAB

EPMAO
EPMAOB

BLUEBUS

Era Photocell M
Gesynchroniseerde, vaste of verstelbare 
fotocellen, “Medium”-model, ook met Nice 
BlueBUS-technologie

Verkrijgbaar in diefstalbestendige, 
reflecterende en draadloze 
uitvoeringen.

Veilig: apparaat van het type D volgens de norm 
EN12453 waarmee obstakels op de optische as tussen 
zender (TX) en ontvanger (RX) gedetecteerd kunnen 
worden.

Met gebruik van de fototestfunctie kan 
veiligheidscategorie 2 van de norm EN 954-1 worden 
bereikt.

Antiverblindingssysteem tegen mogelijke storing door 
zonlicht.

Eenvoudig en snel te installeren: dankzij de 
draadloze technologie (EPMOW) zijn er geen kabels, 
kabeldoorgangen of -goten nodig voor de verbinding 
van de fotocellen met de besturingseenheid. De 
apparaten communiceren met de besturingseenheid via 
een speciale, kleine module (IBW), die direct in de motor 
of de besturingseenheid, als deze apart zit, kan worden 
geplaatst. Er kunnen maximaal 7 apparaten met Nice 
BlueBUS-technologie aan deze IBW-interface worden 
verbonden.

Dankzij de reflectietechnologie (EPMOR) hoeft alleen 
de primaire fotocel bekabeld te worden en niet de 
reflecterende spiegel, hetgeen tijd bespaart.

Ledlamp die in de EPMOR-uitvoering geïntegreerd 
zit: de optionele ledlampmodule ELMM kan in de 
fotocel EPMOR geïnstalleerd worden, waardoor 
de doorgangszone verlicht kan worden. Hij kan als 
knipperlicht of als diagnostische indicatielamp werken.

Universeel systeem: EPMOR is voorzien van een 
relaisuitgang om aan alle soorten, ook bestaande 
automatiseringssystemen te kunnen worden 
aangesloten.

Probleemloos onderhoud: de EPMOW-fotocellen 
hebben een ledlamp die eventuele storingen en de 
batterijstatus aangeeft, hetgeen de installatie- en 
onderhoudswerkzaamheden vergemakkelijkt.

Pratisch: ontvangsthoek 10°. Met de verstelbare 
uitvoeringen kunnen centreringsafwijkingen tot 30° 
gecompenseerd worden.

Stevig, ook in diefstalbestendige uitvoering: de 
weerbestendige behuizing van ABS, ook verkrijgbaar 
met metalen behuizing.

Nice BlueBUS-technologie: ze zijn verkrijgbaar 
met het Nice BlueBUS-systeem, dat alle apparaten 
met slechts twee draden eenvoudig met de 
besturingseenheid verbindt, door ze parallel aan te 
sluiten en de adresseringsbruggen naargelang de 
gewenste functie te selecteren. Het systeem detecteert 
automatisch de apparaten die aan het BlueBUS-netwerk 
verbonden zijn.

Automatische synchronisatie tussen meerdere paren 
fotocellen om andere storingen tussen de apparaten te 
voorkomen.
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FOTOCELLEN

Code Beschrijving Stuks/Verp.
EPM Paar fotocellen opbouw 1
EPMO Paar fotocellen opbouw, 30° verstelbaar 1

FOTOCELLEN MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE

Code Beschrijving Stuks/Verp.
EPMB Paar fotocellen, opbouw, voor aansluiting via Nice BlueBUS 1
EPMOB Paar fotocellen, opbouw, 30° verstelbaar, voor aansluiting via Nice BlueBUS 1

DRAADLOZE FOTOCELLEN MET BLUEBUS-TECHNOLOGIE

Code Beschrijving Stuks/Verp.
EPMOW Paar draadloze fotocellen, opbouw, zelfsynchroniserend 1

FOTOCELLEN MET REFLECTIETECHNOLOGIE

Code Beschrijving Stuks/Verp.
EPMOR Reflecterende fotocel opbouw + reflectiespiegel 1

FOTOCELLEN - DIEFSTALBESTENDIGE METALEN BEHUIZING

Code Beschrijving Stuks/Verp.
EPMA Paar fotocellen, opbouw, diefstalbestendige metalen behuizing 1

FOTOCELLEN - DIEFSTALBESTENDIGE METALEN BEHUIZING MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE

Code Beschrijving Stuks/Verp.

EPMAB Paar fotocellen, opbouw, voor aansluiting via Nice BlueBUS, met diefstalbesten-
dige metalen behuizing 1

FOTOCELLEN - VERSTELBARE, DIEFSTALBESTENDIGE METALEN BEHUIZING

Code Beschrijving Stuks/Verp.
EPMAO Paar fotocellen opbouw, 30° verstelbaar 1

FOTOCELLEN - VERSTELBARE, DIEFSTALBESTENDIGE METALEN BEHUIZING MET NICE BLUEBUS-
TECHNOLOGIE

Code Beschrijving Stuks/Verp.
EPMAOB Paar fotocellen, opbouw, 30° verstelbaar, voor aansluiting via Nice BlueBUS 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Geschat bereik (m) Voeding Opgenomen 
stroom (mA)

Verstelbaarheid 
fotocel

Beschermings-
graad (IP)

  Bedrijfstemp. 
(°C min/max)

Belastbaarheid 
relais

Afmetingen 
(mm) Gewicht (g)

EPM

15 (30 met brug + “10” 
gesneden)

zonder brug 24 Vac/Vdc 
limieten: 18-35 Vdc, 

15-28 Vac
met brug 12 Vac/Vdc 
limieten: 10-18 Vdc, 

9-15 Vac

25 RX, 30 TX

-

44 -20 ÷ +50
max. 500 mA 

en 48 V

50x29x80 h 140

EPMO circa 30° op alle 
assen

50x38x80 h 160

EPMA - 50x31x80 h 480

EPMAO circa 30° op alle 
assen

50x38x80 h 530

EPMOR
8 (maximaal 

bereik bij optimale 
omstandigheden 15)

12-24 V 50
circa 10° op alle 

assen
50x40x105 h 83

TECHNISCHE KENMERKEN MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE

Geschat bereik (m) Voeding uitgang Verstelbaarheid 
fotocel

Beschermingsgraad 
(IP)

  Bedrijfstemp.
(°C min/max) Afmetingen (mm) Gewicht (g)

EPMB tot 15 voor afwijking op de 
as TX-RX maximaal ± 5 (het 

apparaat kan ook bij ongunstige 
weersomstandigheden een 

obstakel detecteren)

het apparaat kan alleen aan 
“BlueBUS”-netwerken worden 
aangesloten via welke het de 
voedingsspanning krijgt en de 

uitgangssignalen verzendt

-

44 -20 ÷ +55

50x29x80 h 140

EPMOB circa 30° op alle assen 50x38x80 h 160

EPMAB - 50x31x80 h 480

EPMAOB circa 30° op alle assen 50x38x80 h 530

EPMOW 20 (maximaal bereik bij optimale 
omstandigheden 40)

3 V DC, met lithiumbatterij 
CR123

circa 10° langs de 
verticale as

50x40x105 h 200

Voeding Opgenomen stroom bij 
voed. 24 Vdc

Opgenomen stroom bij 
voed. 24 Vac Uitgang BlueBUS Beschermings-

graad (IP)
  Bedrijfstemp. 
(°C min/max) Afmetingen (mm) Gewicht (g)

IB 16 ÷ 35 Vdc
18 ÷ 28 Vac

50 mA (voeg voor elk paar 
fotocellen circa 50 mA toe)

44 mA (voeg voor elk paar 
fotocellen circa 40 mA toe)

één met een max. 
belasting van 9 

BlueBUS-eenheden
30 -20 ÷ +50 86x58x22 h 72

Voeding Uitgang BlueBUS Beschermingsgraad (IP)   Bedrijfstemp.  
(°C min/max) Afmetingen (mm) Gewicht (g)

IBW
middels aansluiting aan de klem 

“BlueBUS” van de besturingseenheid 
van de automatisering.

één met een max. belasting van 20 
BlueBUS-eenheden

30 -20 ÷ +70 18 x 33 x 40 h 25

Voeding Opgenomen vermogen (W) Beschermingsgraad (IP)   Bedrijfstemp.  
(°C min/max) Afmetingen (mm) Gewicht (g)

ELMM 12-24 V 1 45 -20 ÷ +55 40 x 30 x 25 h 20

ACCESSOIRES

Code Beschrijving Stuks/Verp.
IB Interface voor verbinding van BlueBUS-fotocellen aan niet daarvoor uitgeruste besturingseenheden 1
IBW Interface tussen EPMOW en besturingseenheden met Nice BlueBUS-technologie 1
ELMM Ledlichtmodule voor EPMOR 1
POE Muurhouder voor fotocel Era 1

IB ELMM POE
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EPL
EPLB

EPLO
EPLOB

EPLIO
EPLIOB

BLUEBUS

Era Photocell L
Gesynchroniseerde, vaste of verstelbare 
fotocellen, “Large”-model, ook met Nice 
BlueBUS-technologie, zowel opbouw als inbouw

Makkelijk en veelzijdig: EPLIO-inbouwuitvoeringen 
die compatibel zijn met de meest gangbare normen op 
de markt om oude fotocellen te vervangen of storende 
bestaande voorzieningen af te dekken zonder dat er een 
extra adapter nodig is.

Veilig: apparaat van het type D volgens de norm 
EN12453 waarmee obstakels op de optische as tussen 
zender (TX) en ontvanger (RX) gedetecteerd kunnen 
worden.

Met gebruik van de fototestfunctie kan 
veiligheidscategorie 2 van de norm EN 954-1 worden 
bereikt.

De modellen EPL, EPLO, EPLIO bieden 2 bereiken.

Antiverblindingssysteem tegen mogelijke storing door 
zonlicht.

Met de verstelbare uitvoeringen kunnen 
centreringsafwijkingen tot 30° gecompenseerd worden.

Discreet: zeer robuuste behuizing van polycarbonaat; 
de inbouwuitvoering steekt minimaal 9 mm uit.

Gemak: inbouwdoos EKA03 voor een makkelijke 
inbouwmontage.

Nice BlueBUS-technologie: voor de uitvoeringen 
met het Nice BlueBUS-systeem is het mogelijk alle 
apparaten met slechts twee draden eenvoudig met de 
besturingseenheid te verbinden, door ze parallel aan 
te sluiten en de adresseringsbruggen naargelang de 
gewenste functie te selecteren.

Het systeem detecteert automatisch de apparaten die 
aan het BlueBUS-netwerk verbonden zijn en zorgt voor 
automatische synchronisatie tussen meerdere paren 
fotocellen om mogelijke interferentie te voorkomen.

IB-interface: maakt het mogelijk om fotocellen 
met Nice BlueBUS-technologie te verbinden met 
besturingseenheden met ingangen voor traditionele 
contacten.
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FOTOCELLEN

Code Beschrijving Stuks/Verp.
EPL Paar fotocellen “Large”-model, opbouw. 1

FOTOCELLEN MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE

Code Beschrijving Stuks/Verp.
EPLB Paar fotocellen “Large”-model, opbouw, voor aansluiting via Nice BlueBUS 1

VERSTELBARE FOTOCELLEN

Code Beschrijving Stuks/Verp.
EPLO Paar fotocellen “Large”-model, opbouw, 30° verstelbaar 1

VERSTELBARE FOTOCELLEN MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE

Code Beschrijving Stuks/Verp.

EPLOB Paar fotocellen “Large”-model, opbouw, 30° verstelbaar, voor aansluiting via 
Nice BlueBUS 1

VERSTELBARE FOTOCELLEN, INBOUW

Code Beschrijving Stuks/Verp.
EPLIO Paar fotocellen “Large”-model, inbouw, 30° verstelbaar 1

VERSTELBARE FOTOCELLEN INBOUW MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE

Code Beschrijving Stuks/Verp.

EPLIOB Paar fotocellen “Large”-model, inbouw, 30° verstelbaar, voor aansluiting via Nice 
BlueBUS 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Geschat bereik (m) Voeding Verstelbaarheid 
fotocel

Opgenomen 
stroom (mA)

Beschermings-
graad (IP)

  Bedrijfstemp. 
(°C min/max)

Belastbaarheid 
relais

Afmetingen 
(mm) Gewicht (g)

EPL

15 (30 met brug + “10” 
gesneden)

zonder brug 24 Vac/Vdc 
limieten: 18-35 Vdc, 

15-28 Vac
met brug 12 Vac/Vdc 
limieten: 10-18 Vdc, 

9-15 Vac

-

25 RX, 30 TX 44 -20 ÷ +50
max. 500 mA 

en 48 V

70x30x70 h 160

EPLO
circa 30° op alle 

assen

70x38x70 h 180

EPLIO 70x66+9x70 h 185

TECHNISCHE KENMERKEN MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE

Geschat bereik (m) Voeding uitgang Verstelbaarheid 
fotocel

Beschermingsgraad 
(IP)

  Bedrijfstemp.
(°C min/max) Afmetingen (mm) Gewicht (g)

EPLB tot 15 voor afwijking op de 
as TX-RX maximaal ± 5 (het 

apparaat kan ook bij ongunstige 
weersomstandigheden een 

obstakel detecteren)

het apparaat kan alleen aan 
“BlueBUS”-netwerken worden 
aangesloten via welke het de 
voedingsspanning krijgt en de 

uitgangssignalen verzendt

-

44 -20 ÷ +50

70x30x70 h 140

EPLOB
circa 30° op alle assen

70x38x70 h 160

EPLIOB 70x66+9x70 h 185

Voeding Opgenomen stroom bij 
voed. 24 Vdc

Opgenomen stroom bij 
voed. 24 Vac Uitgang BlueBUS Beschermings-

graad (IP)
  Bedrijfstemp. 
(°C min/max) Afmetingen (mm) Gewicht (g)

IB 16 ÷ 35 Vdc
18 ÷ 28 Vac

50 mA (voeg voor elk paar 
fotocellen circa 50 mA toe)

44 mA (voeg voor elk paar 
fotocellen circa 40 mA toe)

één met een max. 
belasting van 9 

BlueBUS-eenheden
30 -20 ÷ +50 86x58x22 h 72

ACCESSOIRES

Code Beschrijving Stuks/Verp.
IB Interface voor verbinding van BlueBUS-fotocellen aan niet daarvoor uitgeruste besturingseenheden 1
EKA03 Inbouwdoos (diepte 66 mm) voor de installatie van EKSI, EKSIEU. Ook compatibel met EPLIO, EPLIOB, EDSI, EDSIB 50
POE Muurhouder voor fotocel Era 1

IB POE
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EDS
EDSB

EDSI
EDSIB

Era Keypad
Digitale schakelaar, 12 toetsen, ook met 
Nice BlueBUS-technologie voor aansluiting, 
verkrijgbaar in inbouwuitvoering

Extra dun: robuuste metalen behuizing met 27 mm 
diepte. De inbouwuitvoering steekt slechts 13 mm uit.

Veilig: de combinatie bestaat uit 1 tot 9 cijfers. Dit biedt 
999.999.999 mogelijke combinaties!

Keypad met achtergrondverlichting.

Eenvoudige programmering:

• 2 programmeermodi: Easy of Professional;

• mogelijkheid om te programmeren hoeveel keer een 
specifieke combinatie gebruikt kan worden;

• 255 programmeerbare combinaties, op EDS en EDSI 
uitbreidbaar tot 510 combinaties met extra geheugen 
BM1000.

Met de O-Box interface is het mogelijk om eenvoudig 
elk type programmering van het BM1000 geheugen te 
beheren, dichtbij het systeem of zelfs op afstand, direct 
vanuit het kantoor van de installateur.

O-Box communiceert met de pc, waardoor een 
geordende archivering van alle installaties mogelijk is.

Nice BlueBUS-technologie: ze zijn verkrijgbaar 
met het Nice BlueBUS-systeem, dat alle apparaten 
met slechts twee draden eenvoudig met de 
besturingseenheid verbindt door ze parallel aan te 
sluiten, en meer exclusieve functies:

• 2 toetsen voor het activeren van twee verschillende 
instructies, met keuze uit 6 (bijvoorbeeld stap-
voor-stap, sluiten, openen), afhankelijk van de 
besturingseenheid waaraan ze zijn verbonden;

• tot 4 bedieningen EDSB/EDSIB en ETPB die ook in 
gemengde configuratie aangesloten kunnen worden;

• mogelijkheid om een vergrendeling/ontgrendeling van 
de automatisering in te stellen.

Twee verschillende visuele indicaties naargelang de 
status van de automatisering:

• rood, als de automatisering gesloten is of aan het 
sluiten is;

• groen, tijdens het openen of als de functie 
“vergrendeling automatisering” actief is.

DIGITALE SCHAKELAARS

Code Beschrijving Stuks/Verp.
EDS Digitale schakelaar, 12 toetsen, te combineren met decoder MORX 1
EDSI Digitale schakelaar, inbouw, 12 toetsen, te combineren met decoder MORX 1

MORX Decoder voor 1 ETP of tot 4 parallel aangesloten EDS/EDSI, met 1 geheugen BM1000 voor 255 
combinaties 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschermingsgraad (IP) Afmetingen (mm) Gewicht (g)
EDS 44 70x27x70 h 200

EDSI 54 70x66+13x70 h 160

Geheugencapa-
citeit

Belastbaarheid 
relais Voeding

Maximaal 
opgenomen 

stroom

Beschermings-
graad (IP)

  Bedrijfstemp. 
(°C min/max)

Afmetingen 
(mm) Gewicht (g)

MORX

2 BM1000 voor max. 
510 combinaties 
of 510 MOCARD, 

MOCARDP en HSB1

max. 500 mA en 
48 Vac/Vdc

10 ÷ 35 Vdc,
12 ÷ 28 Vac

24 Vdc=70 mA
24 Vac=200 mA
12 Vdc=150 mA
12 Vac=300 mA

met 1 ETP of tot 4 
EDS/EDSI

30 -20 ÷ +70 98x42x25 h 65

MORX

DIGITALE SCHAKELAARS MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE

Code Beschrijving Stuks/Verp.

EDSB Digitale schakelaar, 12 toetsen, met Nice BlueBUS-technologie en diefstalbestendige metalen 
behuizing 1

EDSIB Digitale schakelaar, 12 toetsen, inbouw, met Nice BlueBUS-technologie en diefstalbestendige 
metalen behuizing 1

TECHNISCHE KENMERKEN MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE

Voeding Opgenomen stroom Beschermingsgraad (IP) Afmetingen (mm) Gewicht (g)
EDSB

via BlueBUS 1,5 BlueBUS-eenheden
44 70x27x70 h 200

EDSIB 54 70x66+13x70 h 160

ACCESSOIRES VOOR INBOUWMODELLEN

Code Beschrijving Stuks/Verp.

EKA03 Inbouwdoos (diepte 66 mm) voor de installatie van EKSI, EKSIEU. Ook compatibel met EPLIO, 
EPLIOB, EDSI, EDSIB 50

EKA02 Afwerkingskit voor de installatie van EDSI, EDSIB, EKSI, EKSIEU 10
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Era Keypad wireless
Digitale schakelaars, 13 toetsen, met draadloze 
verbinding

Draadloze digitale schakelaar met FloR 52 bit-
codering: hij is compatibel met de FloR-ontvangers 
met rolling code en genereert 4,5 miljoen miljard 
combinaties, met automatisch aanleren.

Compleet: 3 zendkanalen om 3 automatiseringen te 
besturen of voor 3 verschillende gepersonaliseerde 
instructies voor een afzonderlijke automatisering.

Makkelijk: geen bekabeling nodig en een geschat 
bereik van 25 m in open ruimte en 15 m binnen.

Keypad met achtergrondverlichting voor in het donker.

Geluidsfeedback.

Veilig: de combinatie bestaat uit 1 tot 9 cijfers. Dit biedt 
999.999.999 mogelijke combinaties!

Voordelig: zeer laag verbruik, wordt geactiveerd door 
op een toets te drukken en gaat automatisch weer uit.

De omgevingslichtsensor activeert de verlichting van de 
keypad alleen als dat nodig is.

Dun: zeer robuuste metalen behuizing met slechts 27 
mm diepte.

DRAADLOZE DIGITALE SCHAKELAAR

Code Beschrijving Stuks/Verp.

EDSWG Draadloze digitale schakelaar, compatibel met de ontvangers van de serie Flor met drie kanalen 
en drie wachtwoorden 1

TECHNISCHE KENMERKEN

Voeding Batterijd-
uur Frequentie

Uitge-
straald 

vermogen

Radioco-
dering

  
Bedrijfstemp. 
(°C min/max)

Aantal 
cijfers in de 
combinatie

Geschat 
bereik (m)

Bescher-
mings-

graad (IP)

Afmetin-
gen (mm)

Gewicht 
(g)

EDSWG
6 Vdc met 2 

lithiumbatterijen 
CR2430

Naar 
schatting 2 
jaar bij 10 

transmissies 
per dag

433,92 MHz 
± 100 KH

< 1 mW 
e.r.p.

rolling code 
52 bit FloR

-10° ÷ +55° 0 tot 8
25 in open 
ruimte, 15 

binnen
54 70x27x70 h 200
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EKSEU EKSIEU

EKS EKSI

Era Key switch
Sleutelschakelaar opbouw en inbouw met slot 
met automatische terugschakeling, Europese of 
standaardcilinder

Schakelaars in diefstalbestendige 
uitvoering met metalen behuizing.

Heel dun: de inbouwmodellen steken slechts 13 mm 
uit (de opbouwmodellen 32 mm en 45 mm).

Elektrische contacten en hendeltjes in beschermende 
kunststof behuizing.

Te gebruiken als directe motorbesturing in toepassingen 
met netspanning (230 Vac).

Flexibele oplossing: inbouwmodellen met 
meegeleverde inbouwdoos voor nieuwe installaties en 
aanpasbaar aan bestaande voorzieningen dankzij de 
afwerkingskit EKA02.

SLEUTELSCHAKELAARS

Code Beschrijving Stuks/Verp.
EKSEU Sleutelschakelaar serie Era, Europese cilinder, opbouw 1
EKSIEU Sleutelschakelaar serie Era, Europese cilinder, inbouw 1
EKS Sleutelschakelaar serie Era, opbouw 1
EKSI Sleutelschakelaar serie Era, inbouw 1

ACCESSOIRES

Code Beschrijving Stuks/Verp.
CHS Neutrale sleutel voor EKS, EKSI 1
CHEU Neutrale sleutel voor EKSEU, EKSIEU 1

EKA03 Inbouwdoos (diepte 66 mm) voor de installatie van EKSI, EKSIEU. Ook compatibel met EPLIO, 
EPLIOB, EDSI, EDSIB 50

EKA02 Afwerkingskit voor de installatie van EDSI, EDSIB, EKSI, EKSIEU 10

TECHNISCHE KENMERKEN

Belastbaarheid contacten Beschermingsgraad (IP) Afmetingen (mm) Gewicht (g)
EKSEU

10 (2) A - 250 Vac 44

70x43x70 h 490

EKSIEU 70x66+13x70 h 530

EKS 70x32x70 h 360

EKSI 70x66+13x70 h 450



47

ETP MOCARD
MOCARDP

HSB1

Era Transponder reader
Proximitylezer voor transponderkaarten en -tags, 
bimodale zenders Flor-m, ook met Nice BlueBUS-
technologie voor aansluiting

Eenvoudige programmering:

• 2 programmeermodi: Easy of Professional;

• biedt de mogelijkheid te bepalen welke kaarten/tags 
geactiveerd zijn voor het systeem;

• mogelijkheid om te programmeren hoeveel keer een 
specifieke kaart/tag gebruikt kan worden;

• 255 programmeerbare kaarten/tags, uitbreidbaar, 
op ETP, tot 510 kaarten/tags met extra geheugen 
BM1000;

• 2 modi (statisch en dynamisch) om twee verschillende 
instructies te activeren (uitvoering ETP).

Met de O-Box interface is het mogelijk om eenvoudig 
elk type programmering van het BM1000 geheugen te 
beheren, dichtbij het systeem of zelfs op afstand, direct 
vanuit het kantoor van de installateur.

O-Box communiceert met de pc, waardoor een 
geordende archivering van alle installaties mogelijk is.

Nice BlueBUS-technologie: ze zijn verkrijgbaar 
met het Nice BlueBUS-systeem (ETPB), dat alle 
apparaten met slechts twee draden eenvoudig met 
de besturingseenheid verbindt door ze parallel aan te 
sluiten, en meer exclusieve functies:

• 2 toetsen (statisch en dynamisch) voor het activeren 
van twee verschillende instructies, met keuze uit 
6 (bijvoorbeeld stap-voor-stap, sluiten, openen), 
afhankelijk van de besturingseenheid waaraan ze zijn 
verbonden;

• mogelijkheid om een vergrendeling/ontgrendeling van 
de automatisering in te stellen;

• tot 4 bedieningen EDBSB/EDSIB en ETPB die, 
ook in gemengde configuratie, via Nice BlueBUS 
aangesloten kunnen worden.

Transpondertag HSB1: praktisch in gebruik, kan aan 
een sleutelhanger bevestigd worden om altijd bij de 
hand te hebben.

PROXIMITYLEZER

Code Beschrijving Stuks/Verp.

ETP Proximitylezer voor transponderkaarten MOCARD en MOCARDP, te combineren met de decoder 
MORX 1

MORX Decoder voor 1 EDP of tot 4 parallel aangesloten EDS/EDSI, met een geheugen BM1000 voor 
255 combinaties 1

BM1000 Extra geheugen voor nog eens 255 combinaties 5

PROXIMITYLEZER MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE

Code Beschrijving Stuks/Verp.
ETPB Proximitylezer voor transponderkaarten met Nice BlueBUS-technologie 1

ACCESSOIRES

Code Beschrijving Stuks/Verp.
MOCARD Transponderkaart, programmeerbaar met O-Box 10

MOCARDP Transponderkaart, programmeerbaar met O-Box, met sequentiële codering voor meervoudige 
invoering 10

HSB1 Transpondertag, programmeerbaar met O-Box, met sequentiële codering voor meervoudige 
invoering 10

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschrijving Detectieafstand (cm) Beschermingsgraad (IP) Afmetingen (mm) Gewicht (g)

ETP lezer voor MOCARD, MOCARDP 
en HSB1

3 ÷ 6 54 70x26x70 h 265

Geheugencapa-
citeit

Belastbaarheid 
relais Voeding

Maximaal 
opgenomen 

stroom

Beschermings-
graad (IP)

  Bedrijfstemp. 
(°C min/max)

Afmetingen 
(mm) Gewicht (g)

MORX

2 BM1000 voor 
max. 510 MOCARD 

en MOCARDP of 
combinaties

max. 500 mA en 48 
Vac/Vdc

10 ÷ 35 Vdc
12 ÷ 28 Vac

24 Vdc=70 mA
24 Vac=200 mA
12 Vdc=150 mA
12 Vac=300 mA
(met 1 MOM of 

4 MOT)

30 -20 ÷ +55 98x42x25 h 65

MORX

TECHNISCHE KENMERKEN MET NICE BLUEBUS-TECHNOLOGIE

Voeding Opgenomen stroom Detectieafstand (cm) Beschermingsgraad 
(IP) Afmetingen (mm) Gewicht (g)

ETPB via BlueBUS 2 BlueBUS-eenheden tot 4 54 70x26x70 h 270
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Era Post
Aluminium zuilen voor buitentoepassing voor 
fotocellen, schakelaars en proximitylezers met 
hoogte van 500 mm en 1000 mm

Modern design: nieuwe lijn zuilen voor de montage van 
middelgrote en grote fotocellen.

Eenvoudige installatie: simpele montage om in alle vrijheid 
uw eigen beveiligingsperimeter in te stellen.

Code

EP
M

/E
PM

B

EP
M

O/
EP

M
OB

EP
M

OR

EP
M

OW

EP
L/

EP
LB

EP
LO

/E
PL

OB

PH
W

**

ED
S/

ED
SB

ED
W

ET
P/

ET
PB

EK
S

EK
SE

U

PPH1 • • • • •
PPH2 • • • • •* •* •* •* •*
PPH3 • •
PPH4 • •
PPK • • • • •

* Voor de installatie is de adapter EKA01 benodigd.
** Voor de installatie van de op zonne-energie werkende fotocel is de adapter 

PHWA1 benodigd.
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PPH3 PPH1 PPH4 PPH2 PPK

Code Beschrijving Stuks/Verp.
PPH1 Aluminium zuil met beschermde plek voor 1 fotocel, Medium en Large, 500 mm h 2
PPH2 Aluminium zuil met beschermde plek voor 1 fotocel, Medium en Large, 1000 mm h 2
PPH3 Aluminium zuil met beschermde plek voor 1 fotocel, Medium, 500 mm h 2
PPH4 Aluminium zuil met beschermde plek voor 1 fotocel, Medium, 1000 mm h 2
PPK Aluminium zuil met plek voor 1 schakelaar, 1100 mm h 2
EKA01 Afdekking voor montage van EKS, EKSEU, EDS, EDSB, EDSW, ETP, ETPB, op zuil PPH2 1
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PPH2 PPH1 FA1

BLUEBUS

FT210
Paar fotocellen voor veiligheidslijsten

Fotocellen met draadloze zender voor 
bevestiging op bewegende vleugel, 
210° verstelbaar langs de horizontale 
as en 30° langs de verticale as, voor 
een installatie die geheel conform de 
richtlijnen is.

Aandacht voor de veiligheid van mensen en voor 
de kwaliteit van producten.

Met een apparaat FT210/ FT210B gecombineerd met 
een resistieve veiligheidslijst 8,2 KOhm (type TCB65) 
kan voor elk type "gebruik" en "activering" het door 
de norm EN12453 vereiste veiligheidsniveau worden 
bereikt.

Gecombineerd met de resistieve veiligheidslijsten (8,2 
KOhm) is het apparaat FT210/ FT210B bij één storing 
veilig (categorie 3 volgens EN 954-1) of kan het gebruikt 
worden met automatiseringen die aan het begin van 
elke beweging een zelfdiagnose uitvoeren (categorie 2 
volgens EN 954-1).

Meer modellen

Uitvoeringen met relaisuitgang (FT210) of uitvoering 
met Nice BlueBUS-technologie (FT210B), verkrijgbaar 
met batterijkit van 2 Ah (FTA2) en van 7 Ah (FTA1), voor 
intensief gebruik.

Geavanceerde technologie

Dankzij de botsingbeveiliging wordt interferentie 
met andere detectors voorkomen, ook als deze niet 
gesynchroniseerd zijn.

De fotocellen FT210/FT210B zijn voorzien van een 
speciale sensor die detecteert als het hek stilstaat en 
ervoor zorgt dat de energiebesparende modus actief 
blijft. Pas als het hek gaat bewegen wordt de werking 
geactiveerd.

Het bereik kan op 2 niveaus worden ingesteld; uitlijning 
met proportionele led voor een eenvoudige en snelle 
installatie.

Geschikt voor alle soorten gebouwen en 
omgevingen en makkelijk te installeren.

Kleine afmetingen: 46x128x45 mm; elektrische 
aansluiting ook aan de onderkant van de doos mogelijk.

Zeer robuust en veilig Behuizing van polycarbonaat; 
metalen vandalismebestendige behuizing FA1 
(optioneel); indicatie zenderbatterij bijna leeg.

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Beschrijving Stuks/Verp.

FT210 Paar fotocellen voor veiligheidslijsten met bevestiging op bewegende vleugel, 210° verstelbaar, 
met relaisuitgang. Batterijkit (FTA1/FTA2) verplicht 1

FT210B Paar fotocellen voor veiligheidslijsten met bevestiging op bewegende vleugel, 210° verstelbaar, 
met BlueBUS-technologie. Batterijkit (FTA1/FTA2) verplicht 1

Geschat bereik 
(m) Voeding Opgenomen 

stroom
Beschermings-

graad (IP)

Bedrijfstempe-
ratuur  

(°C min/max)

Belastbaarheid 
relais

Afmetingen 
(mm) Gewicht (g)

FT210
10 

(woonomgeving), 
15 (industrieel)

RX: 12-24 Vac/Vdc 
limieten: 18-35 Vdc, 

10-28 Vac
TX: 3,6 V 

lithiumbatterij

RX: 120 mA - 12 V, 
70 mA - 24 V

TX: 20 uA stilstaand 
hek, 450 uA 
werkend hek

44 -20 ÷ +55

max. 500 mA 
en 48 V

46x45x128 h

300

FT210B

RX: het apparaat 
kan alleen aan 

“BlueBUS”-
netwerken worden 

aangesloten

1 TX BlueBUS-
eenheid: 20 uA 

stilstaand hek, 450 
uA werkend hek

- 280

ACCESSOIRES

Code Beschrijving Stuks/Verp.
FA1 Metalen vandalismebestendige behuizing 2
FA2 Beugel voor bevestiging op zuilen PPH2 en PPH1 5

FTA1 Batterijkit 7 Ah voor de zenders FT210/FT210B, voor intensief gebruik 1
FTA2 Batterijkit 2 Ah voor de zenders FT210/FT210B 1

PPH2 Aluminium zuil voor 2 fotocellen, 1000 mm h 2
PPH1 Aluminium zuil voor 1 fotocel, 500 mm h 2

HEKKEN

1

2 3

1. TCB65 resistieve veiligheidslijsten

2. TX FT210 werkend op batterijen

3. RX FT210
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Onze producten en technologieën  
worden beschermd door octrooien en 
ontwerp- en handelsmerkregistraties. Elke 
overtreding van onze rechten zullen wette-
lijk worden vervolgd.



Australiëlaan 10, 5232 BB  ‘s-Hertogenbosch
t. +31 (0)73 646 11 00

info@maurikssolutions.com
www.maurikssolutions.com

Officieel distributeur Gate & Barrier.

De gegevens in dit drukwerk zijn slechts van indicatieve aard. Nice behoudt zich het recht voor om alle wijzigingen die zij nodig acht aan haar producten door te voeren. 
Product Design Roberto Gherlenda Product Design Roberto Gherlenda

Zelfs de kleinste 
gebaren maken we 
buitengewoon.
Nice, 
een wereld zonder barrières.
Automatiserings- en besturingssystemen voor poorten, 
garagedeuren, zonweringen, luiken en alarmsystemen 
voor elk type ruimte, van particuliere woningen tot grote 
openbare gebouwen.

Nice Benelux 
Ambachtenlaan 17
B- 3001 Heverlee
t. +32 (0)16 38 69 00 

infobenelux@niceforyou.com
www.niceforyou.com


