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orgvu dig geko en ateria en
eer ge ak en a t d vei ig

elakt aluminium voor
boomsteun en a dekking
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e ntegreerde o o ingen voor a e be oeften
Slagboomsystemen voor de toegangscontrole
b a ee laatsen o el o
i te ein als b
appartementengebouwen, ook met druk verkeer.
ode en in uitvoeringen tot e
odu aire
bo en van tot
a el
e oe en geo timalisee maga nbehee

ntgrendeling met sleutel

talen be ui ing gelakt
en met bes ermende
ata orese o met
be ui ing van rvs
abotagebeveiligings un tie
uitgerust voor de
inbouwmontage van
oto ellen
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oire

omen en accessoi es itten niet b
de reductiemotor inbegrepen

4m

3m

5m

5m

3m

3m

M3BAR
et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten

M5BAR
et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten, rek (1 st.),
mobiele steun

et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten, mobiele
steun

M7BAR
et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber, signaleringslichten, rek (2 st.),
mobiele steun

et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten, rek (2 st.),
mobiele steun

3m

4m

et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten, mobiele
steun

Slagboomsystemen

4m

Voor schuifhekken

S4BAR
et ecia e boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten

Voor draaihekken

a en te ing bo en en acce

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

eu e u

4m

4m

4m

L9BAR
et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten, rek (3 st.),
mobiele steun

et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten, rek (3 st.),
mobiele steun

4m

5m

et boo van
Uitgerust voor:
beschermend rubber,
signaleringslichten

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

3m

Bedieningssystemen en
accessoires

* Gebruik de koppeling XBA9 om de bomen te assembleren

* Gebruik de koppeling XBA9 om de bomen te assembleren
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BiDi

L-Bar

Yubii

SOLEMYO

ektro ec ani c
agboo
tee
toegang contro e voor voertuigen

OPERA

BLUEBUS

voor

24V

rac tig en ne voor bo en van
tot
24 Vdc-reductiemotor met ingebouwde
besturingseenheid.

Snel en ma el toegang tot e best ingseenhei
die zich in het bovenste gedeelte van de slagboomkast
bevindt.

envoudige rogra
ering besturingseenheid met
display en joystick voor nog snellere instelling van de
werkingsparameters.

eer betrou baar eid en vei ig eid
obstakeldetectie en monitoring van de stroomopname
an e moto t ens e be eging an e
automatisering.

De besturingseenheid is voorzien van een uitgang voor
de voeding van 24 Vdc-apparatuur en twee ingangen
voor het beheer van de lusdetectors middels de
accessoi es L
en L

De fotocellen, die van buitenaf volledig onzichtbaar
n o en een o ig in e aa oo bestem e
uitsparingen in de kast bevestigd.

A tomatische sto ing etectie t ens e e ing en
b beho en e in icatie an het t e sto ing oo mi el
van knipperende lampjes.

odu air praktische samenstelling van de bomen met
behulp van de aluminium koppeling.

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

ogel hei om e be eging an t ee tegeno e el aa
staan e a tomatise ingen o slimme
e te best en
an
e
a ter ave functie.

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

rac t en betrou baar eid robuuste stalen
constructie, nieuwe, extra sterke balansveren met
garantie voor tot wel 2.000.000 cycli en ovale buis met
hoge weerstand tegen windstoten.
Optioneel knipperlicht of doorgangslicht, dat in de kap
geïntegreerd kan worden.
Bewegingscontrole met encoder en elektromechanische
eindaanslagen.
eer ge ak t den rogra
ering en onder oud
de aparte compartimenten voor elektronica en
mechanica beschermen de interne onderdelen tegen
mogel e isico s

een uitva
e ing b st oom it al met e o tionele
batte en S
in e moto
de ing e ontgrende ing et
installatie aan bei e
en mogel

eta en

eute

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

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

AFMETINGEN

1.215 mm

max 9 m

299
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500

1. KIES DE REDUCTIEMOTOR

3. MAAK HET SYSTEEM
AF MET OPTIONELE ACCESSOIRES

2.SELECTEER DE BOOM

TECHNISCHE KENMERKEN

Voor schuifhekken
Slagboomsystemen

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES
ERA ONE LR

ERA FLOR

NICEWAY

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

WLT

ERA ONE BD

•

ELDC

ERA ONE

•

ELAC

ERA INTI

•

knipperlicht

FT210B

OXILR

fotocellen

OXIBD

zender

OXI

Code
L9BAR / L9BARI

geïntegreerd*

ontvanger

F210B

Stuks/Verp. 1

54
-20 ÷ +55
500x299x1215 h
98

FT210

Stuks/Verp. 1

8 ÷ 12
400
150

F210

LP22
Lusdetector 2 kanalen.

230
24
1,3
160

EPMOR

Stuks/Verp. 1

LP21
Lusdetector 1 kanaal.

L9BARI

EPMOW

c

L9BAR

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

EPLB

PS224
e batte

Stuks/Verp. 1

EPMB

Stuks/Verp. 1

BCU1
Vervangende
besturingseenheid.

EPSB

Stuks/Verp. 1

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

EPL

Stuks/Verp. 1

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.

EPM

a io gate a

EPS

CORE
Nice i

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

Voor draaihekken

CREËER EEN COMPLEET SLAGBOOMSYSTEEM:

•

•

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

GANGBARE ACCESSOIRES

Zie pag. 229.

Niet com atibel met e it Solem o en S

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

Voor zonne-energie
voor hekken,
garagedeuren en
slagbomen.

Bedieningssystemen en
accessoires

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem
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Accessoires L-Bar
BOMEN

XBA15
Slagboom van wit
gelakt aluminium
69x92x3150 mm.

XBA14
Slagboom van wit
gelakt aluminium
69x92x4150 mm.

XBA5
Slagboom van wit
gelakt aluminium
69x92x5150 mm.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

XBA9
Koppeling voor
uitbreiding.
Stuks/Verp. 1

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

XBA8
Doorgangslicht dat in
de kap geïntegreerd kan
worden.

XBA7
Knipperlicht dat in de
kap geïntegreerd kan
worden.

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

XBA13
Stootrubber van 1 m.
Stuks/Verp. 9

WA10
Rode zelfklevende
e ecte en e st o en
Stuks/Verp. 24

WA13
Aluminium rek van 2 m.
Stuks/Verp. 1

XBA17
Verankeringsplaat met
ankers.
Stuks/Verp. 1

WA12
Mobiele steun voor
bomen - nieuwe,
volledig verstevigde
uitvoering.
Stuks/Verp. 1
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WA11
Regelbare steun voor
bomen.
Stuks/Verp. 1

