
SiSteme de automatizări 

Peste 100.000 de clienți mulțumiți



SPINKIT

SPIDOKIT

Motor cu curea extrem de silențios, fiabil
	 Instalare	simplă	și	rapidă,	capul	motor	orientabil	180°	
 Programarea	automată	a	cursei
 Butoane	START/STOP	încorporate
	Sistemul	BlueBus	face	posibilă	legarea	în	șir	a	mai	multor	fotocelule	și	alte	
accesorii	***

 Identificare	obstacole,	monitorizarea	absorbției	motorului,	accelerație	și	
încetinire	reglabile

 Lampă	încorporată	21W	în		motor	
 Conținutul	kitului:	motoreductor,	unitate	de	control,	sistem	ghidaj	3	m	cu	
curea,	receptor	cod	rulant,	2	emițătoare	cu	2	canale

Motor 24Vdc transmisie lanț, montaj rapid
	Butoane	START/STOP	încorporate	
	Sistem	deblocare	manual	practic
	Lumină	de	control	integrată	21	W	
	Conținutul	kitului:	motoreductor,	unitate	de	control,	sistem	ghidaj	3	m	cu	
lanț,	receptor	cod	rulant,	2	emițătoare	cu	2	canale

SUMO
Motor cu montare pe axul de torsiune pentru porți secționale
până la 35m²
	Carcasă	aluminiu,	sistem	de	deblocare	cu	coardă,	24	Vdc,	IP	44	/	IP	66,	500W
	Motor	cu	encoder	magnetic	pentru	uz	intens
	Foarte	compact	în	lățime,	montare	rapidă
	Memorarea	automată	a	limitelor	de	cursă	
	 Programarea	timpului	de	pauză	și	reglarea	vitezei	de	mișcare
	 Pornire	graduată	și	încetinire	la	închidere

SOON
Motor cu montare pe axul de torsiune pentru porți secționale
până la 20m²
	Carcasă	aluminiu,	sistem	de	deblocare	cu	coardă,	24	Vdc,	IP	40,	400W
	Motor	cu	encoder	magnetic	pentru	uz	intens,	absolut	encoder
	Foarte	compact	în	lățime,	montare	rapidă	
	Tehnologie	BlueBus	***
	Programarea	timpului	de	pauză	și	reglarea	vitezei	de	mișcare
	Pornire	graduată	și	încetinire	la	închidere
	unitate	de	control	integrată
	Funcționare	în	caz	de	înrtrerupere	a	curentului	cu	baterie	PS124	–	opțional

automatizări Porți de GaraJ

***Tehnologia Bluebus este revoluționară la sistemele de automatizări pentru simplificarea instalării sistemelor și 
accesoriilor electronice. 64 de accesorii diferite se pot lega la prim doar 2 fire la unitatea de control, care transmit 
semnalele și tensiunea simultan. Deoarece accesoriile sunt fără polaritate se  pot lega fără risc.
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Motoare montare externă pentru canate până la 1,8m / 3,5m 
	 Componentele	interne:	reducții	ale	părților	în	mișcare
	 Montare	rapidă	și	ușoară
	 Condensator	integrat
 Dispozitiv	de	deblocare	cu	cheie	personalizată	Nice	
	 Identificare	obstacol,	limitatoare	mecanice	PLA	13	la	deschidere
	Conținutul	kitului:	2	motoreductoare,	unitate	de	control,		receptor	cod	rulant,	
2	emițătoare	cu	2	canale,	pereche	fotocelule

WiNGo / WiNGo 5

  
	Unitate	de	control	integrată,	sofisticată
	Brațe	solide	din	aluminiu,	antiforfecare
	 Funcționare	în	caz	de	înrtrerupere	a	curentului	cu	baterie	PS124	–	opțional
	 Funcții	speciale	–	poartă	pietonală,	test	foto,	programare	ușăară	cu	o	singură	
tastă,	protecție	anti-strivire

	 Carcasă	extra	compactă	din	aluminiu
 Conținutul	kitului:	motoreductoare		PP7024	și		PP7224	cu	unitate	de	control,	
receptor	cod	rulant,	2	emițătoare	cu	2	canale,	pereche	fotocelule,	selector	cu	
cheie,	ssemnalizare	luminoasă,	antenă

POPKIT

Motoare montare externă pentru canate până la 3m sau 5m 
	Montare	ușoară,	conector	rapid	de	alimentare	
	 Ambreaj	cu	dispozitiv	anti-stivire
	Funcționare	silențioasă
	 Părțile	mobile	din	metal	sau	aliaj	bronz	pentru	fiabilitate
	 Versiune	24	Vdc	cu	encoder	magnetic	pentru	uz	intens
	 Unități	de	control	recomandate:		A6,	A6F,	A60
	 Unitate	de	control	recomandate	pentru	motoare	24Vdc:	A824
	 Conținutul	kitului:	2	motorare,	unitate	de	control,	pereche	fotocelule,,	receptor,		
2	emițătoare	cu		2	canale

MOBY

Motoare montare externă cu braț articulat pentru canate până la 3m  
	Instalare	ușoară	fără	sudură
	Durată	de	viață	lungă,	componente	mecanice	solide	din	metal
	Carcasă	compactă,	rezistentă	șocurilor	fără	colțuri
	 Versiune	24	Vdc	cu	encoder	magnetic	perfect	pentru	uz	intens
	 Conținutul	kitului:	2	motorare,	unitate	de	control,	pereche	fotocelule,	receptor,		
2	emițătoare	cu		2	canale

HYPPO

Motoare pentru porți batante până la 3,5m cu montare îngropată
	Durată	de	viață	lungă	carcasă	solidă	din	oțel	zincat	cu	grosimea	pereților	de	
2,5	mm 

	Accesoriu	pentru	deschiderea	până	la	360˙pentru	canate	cu	lungime	maximă	
de	2,5m

	Deblocare	cu	cheie	metalică
	Motoreductor	din	aluminiu
	Conținutul	kitului:	2	motorare,	2	carcase	motor,	unitate	de	control,	pereche	
fotocelule,	receptor,		2	emițătoare	cu		2	canale

SiSteme Porți BataNte

metro
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Motoare montare externă cu braț articulat pentru canate până la 2m 



Pentru porți până la 350 kg greutate
	Tehnologie	BlueBus
	 Sensizare	a	7	accesorii		cu	sistem	BlueBus	legate	doar	prin	2	fire
	 Funcționare	în	caz	de	înrtrerupere	a	curentului	cu	baterie	PS124	–	
opțional	

	 Posibilitate	de	reglare	a	vitezei,	forței	și	a	timpului	de	repaus
 Motoreductor	cu	rulmenți	foarte	silențios
 Funcționare	în	caz	de	înrtrerupere	a	curentului	cu	baterie	PS124	–	
opțional

	 Viteză	mare,	până	la	0,34	m/s	-	în	funcție	de	mărimea	porții	
	 Conținutul	kitului:	motoreductor,	unitate	de	control	integrată,	pereche	
fotocelule,	receptor	cod	rulant	,		2	emițătoare	cu		2	canale,	semnalizare	
luminoasă,	4m	cremalirere

roBuS 350

Pentru porți până la 600 / 1000 kg greutate
	Tehnologie	BlueBus	
	Sensizare	a	7	accesorii		cu	sistem	BlueBus	legate	doar	prin	2	fire	
	 8	nivele	de	programare
	Senzor	de	temperatură	care	adaptează	forța	motorului	la	condițiile	
climatice

	Funcția	master/slave	permite	automatizarea	și	sincronizarea		porților	
culisante	cu	2	canate	contrapuse

	 Posibilitate	de	reglare	a	vitezei,	forței	și	a	timpului	de	repaus	
	 Motoreductor	cu	rulmenți
	 Funcționare	foarte	silențioasă	și	rapidă
	Funcționare	în	caz	de	înrtrerupere	a	curentului	cu	baterie	PS124	–	
opțional

	Conținutul	kitului:	motoreductor,	unitate	de	control	integrată,	pereche	
fotocelule,	receptor	cod	rulant	,		2	emițătoare	cu		2	canale,	4m	cremalirere

roBuS 600/1000

Pentru porți până la 600 kg greutate
	Motor	construit	compact	cu	unitate	de	control	integrată
	 Instalare	ușoară	pe	o	placă	robustă	și	comodă
	 Deblocare	cu	cheie
	 Opțional	card	PIU	pentru	a	crește	numărul	funcțiilor	
	 Motoreductor	cu	rulmenți	
	 Conținutul	kitului:	motoreductor,	unitate	de	control	integrată,	pereche	
fotocelule,	receptor	,		2	emițătoare	cu		2	canale,	,	4m	cremalirere	

roBo

Pentru porți până la 1800 / 2500 kg greutate
	Tehnologie	revoloționară	BlueBus	care	permite	sensizarea	a	7	accesorii		
cu	sistem	BlueBus	legate	doar	prin	2	fire	

	Funcționare	în	caz	de	înrtrerupere	a	curentului	cu	baterie	PS124	–	
opțional

	Intelligent:	datorită	funcției	de	sesizare	a	obstacolelor	și	a	programării	
automate	a	timpilor	de	lucru.	

	Protecție	termică	și	autoventilare
	Funcția	master/slave	permite	automatizarea	și	sincronizarea		porților	
culisante	cu	2	canate	contrapuse

	Motor	cu	rulmenți,	foarte	silențios

automatizări Porți CuLiSaNte

ruN
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Bariere cu limitele de utilizare 4m-6m 
	Funcționare	rapidă
	Uz	intens,	motoreductoare		24	Vdc
	 Permite	utilizarea	sistemelor		STOP	–	REDESCHIDERE	sau	STOP,	folosirea	a	2	
perechi	de		fotocelule,	conectarea	semnalizărilor	luminoase	pentru	dirijarea	
circulației

 Carcasa	zincată	și	galvanizată	vopsită

WiL

bariere cu limite de utilizare 3m-6m
	Motoreductor	electromechanic	(24	Vdc)	cu	roți	dințate,	cu	puterea	de	300	W	
și	cuplu	maxim	de	250	Nm	

 Funcția	master/slave	permite	automatizarea	și	sincronizarea	a	2	bariere	
contrapuse

 Contor	pentru	manavre	și	prag	avertizare	întreținere
	Uz	intens
 Programare	automată	și	intuitivă,	tehnologia	Nice	encoder

SiGNo

aCCeSorii

SMILO 
 emițătoare cu  4 canale

VERY 
emițătoare cu 2 canale

Bariere

FL02R-S
emițătoare cu 2 canale cod rulant

433,92 Mhz

BF
fotoceule

MOF
 fotocelule

SELE
 selectoare cu cheie

MOSE 
selectoare cu cheie

COB 
coloane pentru fotocelule
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O-box 

Unitate	de	cuplare		la	emițătoare	și	receptoare	pentru	
setări	și	salvări	ale	codurilor	de	identificare,	prin	cablu	
sau	fără	cablu.

O-view unitate de programare cu afișaj

Conectândul	la	sistemul	de	automatizare	se	pot	programa	
in	modul	cel	mai	simplu	setările.	Se	poate	conecta	chiar
și	la	sisteme	PDA,	Smartphone	sau	PC	cu	care	se	pot	
efectua	reglaje.

Emițătoare NiceOne

Cu	receptor	integrat		proximity	de	433,92	sau
868		MHz	cod	rulant,	cu	O-code	unic	de	identificare,	în	
variante	de		1,	2,	4	și	9	canale

NiceOpera
Sisteme
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Programul NiceOpera 

Instalare	simplă	pe	Palmtop	sau	PC,	cu	ajutorul	cărora	
se	pot	programa	toate	setările	automatizărilor,	chiar	
cu	funcția	de	salvare	a	setărilor	unității	de	control	și	a	
emițătoarelor.



Technické údaje

Výkon

Pohltený elektrický prúd
Príkon
Pričlenený kondenzátor
Ochranný stupeň
Rýchlosť
Posun
Maximálna záťaž
Teplotné podmienky
Teplotné odpojenie
Výkonný cyklus
Rozmery
Hmotnosť

Kód Popis
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NiceWay
Emițătoare	Modulare

MODUL

OPLA
Suport	 fixat	 pe	 perete	 cu	
grosimea	doar	de	9mm,	diferite	
culori,	dreptunghiular.

STONE
Carcasă	 portabilă	 	 cu	 design	
attractiv,	 antișoc,	 rezistent	
umezelii,	 este	 soluția	 ideală	
pentru	 protecția	 emițătoarelor	
folosite	în	casă.

ONDU
Carcasă	portabilă	sau	cu	fixare	
pe	 perete,	 cu	 ajutorul	 unii	
suport	magnetic.

GO
Carcasă	 mini	 din	 cauciuc	
pentru	 protecție,	 cu	 ajutorul	
suportului	 de	 cheie	 se	 poate	
folosi	 ca	 breloc,	 comod	 în	
buzunar.
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Noile	 emițătoare	modulare	 NiceWay	 sunt	 compatibile	
cu	 orice	 sistem	 Nice,	 automatizări	 porți	 sau	 rolete,	
dotat	cu	receptoare	Nice	cu	cod	rulant.																																				

PosiBiliTaTea coMBinării
Bazele	sistemului	NiceWay	sunt	emițătoarele	modulare,	
care	 se	 pot	 înbina	 cu	 5	 carcase	 diferite	 într-o	 gamă	
largă	de	culori.	Modulele	emițătoare		sunt	produse	în	
variantele	de		1,	3,	6	și	9	butoane,	care	pot	manevra	
chiar	și	240	de	canale.	Au	mărimea	mică	și	sunt	ușor	
de	folosit,	reprezintă	o	soluție	ideală	pentru	oricine.

FLEXIBILITATE
Cu	 ajutorul	 emițătoarelor	 NiceWay	 introduse	 în	
carcasele	protectoare	mobile	sau	fixe	se	pot	manevra	
ușor	 automatizările	 instalate	 în	 casă,	 și	 sunt	
compatibile	cu	sistemele	NICE	FloR.

solUȚii ProTecToare
Pentru	protecția	pieselor	electronice		contra		umezelii	și	
prafului,	butoanele	integrate	sunt	acoperite	cu	un	strat	
de	cauciuc,	ca	urmare		NiceWay	se	poate	folosi	oriunde	
în	casă,	în	garaj,	bucătărie,	chiar	și	baie.

ProFesional
Pentru	 uzul	 profesional	 și	 practic	 sistemul	 NiceWay	
este	compatibil	cu	toate	unitățile	de	conntrol	Nice.

nice DesiGn
Carcase	 protectoare	 și	 antișoc	 de	 calitate	 înaltă,	 cu	
finisaj	 impecabil	 	și	design	unic,	 	comod,	 funcțional,	
rezistent	 produse	 care	 dovedesc	 calitatea	 NICE	
recunoscută	internațional.

niceWay solUȚii
Modul	cu	240	de	canale	cu	afișaj,	care	poate	manevra		
80	 de	 grupe	 și	 70	 de	 subgrupe,	 ideal	 pentru	 un	
sistem	 sofisticat.	 Automatizările	 pentru	 porți,	 rolete,	
parasolare	 și	 iluminare,	 fie	 utilizare	 rezidențială	 sau	
industrială,	pot	fi	manevrate	de	un	emițător	de	18	g.

Modulele	 cu	 1,	 3,	 6	 și	 	 9	 canale	 pot	 manevra	 câte	
un	 sistem	 de	 automatizare	 pe	 fiecare	 canal.	 Sunt	
disponibile	pentru	sistemele	NiceScreen,	NiceGate	sau	
pentru	ambele	utilizări	combinate:
-	sisteme	rolete	și	parasolare
-	porți	de	acces,	de	garaj	și	industriale
-	sisteme	de	iluminare

WM001c
emițător	cu	1	canal	NiceGate

WM003c
emițător	cu	3	canale	NiceGate

WM001G
emițător	cu	1	canal	NiceScreen	

WM003c1G
emițător	cu	3	canale	NiceGate	+	Nice	Screen 

WM002G
emițător	cu	2	canale	NiceScreen 

WM009c
emițător	cu	9	canale	NiceGate

WM003G
emițător	cu	3	canale	NiceScreen 

WM006G
emițător	cu	6	canale	NiceScreen	

WM004G
emițător	cu	4	canale	NiceScreen		+	activare	senzori

WM240c
240	de	sisteme	NiceGate	automate

WM080G
80	de	sisteme	NiceGate	automate



PORŢI PENTRU GARAJE

Peste 100.000 de clienți mulțumiți Peste 100.000 de clienți mulțumiți

porţi industrialePorţi pentru garaje

Cataloage:

Căutați CataLoaGeLe NoaStre La diStriBoitori:

Grupul Olymps Door comercializează produsele companiei Nice, oferind întreaga gamă de 
automatizări pentru uz rezidențial și industrial. Scopul nostru este de a face mai ușoară viața 

utilizatorilor și a instalatorilor. Produsele sunt de o fiabilitate renumită, utilizare simplă și rapidă, cu 
design excelent, modern și elegant. 

NI.EXP-0108

Centrele de vânzari şi distribuţie România
Timişoara

300770 Timişoara
Str. Drubeta nr. 100
Tel: 0256 - 22 17 66
Fax: 0256 - 49 91 23

E-mail: office@olymps-door.ro
timisoara@olymps-door.ro

Bucureşti
322226 Sector 3, Bucuresti

B-dul. Th. Pallady 40 D
Tel: 021 - 345 663 2
Fax: 021- 345 663 2

E-mail: bucuresti@olymps-door.ro

Miercurea Ciuc
530153 Miercurea Ciuc

Str. Zorilor nr. 34
Tel: 0266 - 371 711
Fax: 0266 - 371 265

E-mail: sales@olymps-door.ro
miercureaciuc@olymps-door.ro

PORŢI INDUSTRIAlE


