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automatyka



Bramy skrzyd³owe stanowi¹ najpopularniejszy rodzaj wjazdu na posesjê w Polsce. Ze wzglêdu na skalê ich 
zastosowania oraz specyfikê dzia³ania, nie mog¹ one stwarzaæ ¿adnego zagro¿enia. Napêdy do bram 
skrzyd³owych Nice s¹  si³ownikami do bram wjazdowych. Kiedy tylko w czasie swojej, 
pracy brama napotka na drodze przeszkodê, si³ownik sterowany inteligentn¹ central¹ momentalnie odwraca 
kierunek ruchu. System amperometrycznego wykrywania przeszkody stosowany w napêdach do bram 
skrzyd³owych Nice to jedno z najbardziej technologicznie zaawansowanych rozwi¹zañ stosowanych 
w systemach automatyki bramowej. Dodatkowo przy zastosowaniu fotokomórek nie ma zagro¿enia, aby brama 
uderzy³a w dziecko bawi¹ce siê w pobli¿u bramy, przeje¿d¿aj¹cy samochód lub jak¹kolwiek inn¹ przeszkodê. 
Bezpieczeñstwo u¿ytkownika jest dla nas najwa¿niejsze.
 

Si³owniki Nice stworzone zosta³y przez ekspertów do spraw bezpieczeñstwa. To w najbardziej innowacyjnym 
centrum badawczym Nice powstaj¹ najbezpieczniejsze rozwi¹zania nie tylko dla u¿ytkownika, ale tak¿e 
instalatora. Priorytet bezpieczeñstwa utrzymywany jest na ka¿dym kroku. Od momentu projektu, poprzez fazê 
testów i modyfikacji, a¿ do skomplikowanego systemu kontroli i badañ gotowych do instalacji produktów. 
Wszystko to potwierdzone oficjalnymi notyfikacjami uznanych miêdzynarodowych organizacji takich jak: LCIE, 
TÜV Rheinland, Nemco, Cetecom, FCC, IC. 

najbezpieczniejszymi

Najbezpieczniejsza marka



udogodnienia
Czasem, po burzy czy wichurze, nastêpuj¹ przerwy w dostawie pr¹du. Ale bez obaw – dziêki 
mechanizmowi rêcznego odblokowania, w jaki wyposa¿one s¹ si³owniki Nice, nie zostaniesz 
wiêŸniem w³asnej posesji. 

A co, gdy nie ma pràdu?

Ræczne
odblokowanie

Wybrane si³owniki Nice maj¹ mo¿liwoœæ zamontowania akumulatorów, dziêki którym bêd¹ 
w stanie pracowaæ nawet w przypadku braku zasilania.

Rozwi¹zanie dodatkowe?

Zasilanie
awaryjne

To nie problem. Nice posiada modele si³owników z ³amanym ramieniem o regulowanej 
d³ugoœci. £atwo dopasujesz d³ugoœæ ramienia, nawet jeœli brama do Twojej posesji 
znajduje siê w ciasnym naro¿niku.

Ma³o miejsca?

Regulacja
ramienia

Nice dba o bezpieczeñstwo Twoje i Twoich bliskich. Si³owniki 
zaprogramowane s¹ tak, by skrzyd³a bramy ³agodnie startowa³y 
i powoli koñczy³y ruch przy otwieraniu i zamykaniu. Dziêki temu Twoja 
brama pracuje p³ynnie i – co równie wa¿ne – nie ha³asuje przy zamykaniu.

Czy automatycznie to takýe komfortowo?

Pùynna
praca

Dziêki centrali Nice Twoja brama zyskuje umiejêtnoœæ 
automatycznego zapamiêtywania – pamiêta, jak maksymalnie mo¿e 
otworzyæ skrzyd³a i pilnuje tych ustawieñ przy ka¿dym otwieraniu.

Sk¹d brama wie, jak szeroko siê otworzyæ?

Pamiêæ
ustawieñ

Twoja brama, wprawiona w ruch przez si³ownik Nice, jest zawsze czujna. Dziêki funkcji 
przeci¹¿eniowej, w chwili napotkania na przeszkodê, si³ownik zatrzymuje bramê i zmienia 
kierunek jej ruchu.

Niespodziewana przeszkoda?

Wykrycie
przeszkody

O zamkniêciu bramy si³ownik Nice pamiêta za Ciebie. Twoja brama po ka¿dym otwarciu 
zamknie siê automatycznie.

Czy muszê pamiêtaæ o zamykaniu bramy?

Automatyczne
zamykanie

Gdy idziesz pieszo czy jedziesz rowerem, nie musisz czekaæ a¿ ca³a brama otworzy siê 
i zamknie. Brama z si³ownikiem Nice posiada funkcjê furtki, dziêki czemu otworzy siê w taki 
sposób, by mo¿na by³o szybko i swobodnie przejœæ.

Czy brama mo¿e byæ furtk¹?

Funkcja
furtki

Mo¿e to zabrzmi dziwnie, ale... tak! Dziêki systemowi fotokomórek Twoja brama rozpozna 
przeszkodê, która stanie jej na drodze i zawsze zatrzyma siê w odpowiedniej odleg³oœci. 
To pe³ne bezpieczeñstwo dla Ciebie i Twojej rodziny.

Oczywiœcie! Si³owniki Nice przed ka¿dym otwarciem bramy sprawdzaj¹, czy 
fotokomórki s¹ sprawne. Gdy wszystko dzia³a jak nale¿y, wprowadzaj¹ 
bramê w ruch.

Czy brama „widzi”?

Zawsze bezpiecznie?

System
fotokomórek

Fototest



Si³owniki Nice z technologi¹ BlueBus wyposa¿one s¹ w funkcjê autodiagnozy monitoruj¹c¹ 
prawid³owoœæ dzia³ania bramy. Dziêki zainstalowanej lampie ostrzegawczej dowiesz siê, czy 
si³ownik pracuje prawid³owo. Lampa odpowiedni¹ liczb¹ migniêæ powiadomi Ciê o ewentualnym 
b³êdzie, dziêki temu wszystkie pod³¹czone urz¹dzenia s¹ stale pod Twoj¹ kontrol¹.

Wszystko gra?

Dziêki Nice Twój podjazd zawsze bêdzie dobrze widoczny. Wystarczy, ¿e wybierzesz funkcjê 
oœwietlenia, które w³¹czy siê automatycznie w chwili, gdy uruchamiasz bramê.

PóŸne powroty?

Klimat w Polsce przez wiêksz¹ czêœæ roku nas nie rozpieszcza. Na szczêœcie, dziêki technologii 
Nice, si³ownikowi Twojej bramy nie straszne mrozy czy deszcze. Hermetyczna, wodoodporna 
obudowa urz¹dzeñ sprosta ka¿dym warunkom pogodowym.

Pogoda w kratkê?

instalacja

legenda
23 x 1,5 mm  
22 x 0,5 mm  
22 x 0,5 mm  
22 x 0,5 mm  – linia foto BlueBus

(do si³owników Walky, Hyke, Metro, Toona)

zasilanie
linia foto (RX)

 linia foto (TX)

24 x 0,5 mm  
22 x 0,75 mm  

Rg58 
24 x 1,5 mm  

zamek, przycisk
lampa

antena
zasilanie si³owników

Autodiagnoza

Oœwietlenie
pojazdu

Odporny
na wodê

BlueBus

Nice, tak jak Ty, wybiera proste rozwi¹zania. Jako pierwsi w bran¿y automatyki do bram 
zaadaptowaliœmy technologiê stosowan¹ wczeœniej w przemyœle lotniczym i samochodowym. 
System BlueBus to sposób po³¹czenia wszystkich urz¹dzeñ z central¹ przy pomocy jedynie dwóch 
przewodów. Dziêki temu instalacja fotokomórek, czytników kart, klawiatur kodowych i pozosta³ych 
urz¹dzeñ dodatkowych jest teraz ³atwiejsza, a dwa przewody eliminuj¹ b³êdy i ograniczaj¹ pomy³ki 
w trakcie monta¿u.

Po co komplikowaæ?



wingo 230 V

wingo 24 V

Wygodne i bezpieczne centrum dowodzenia.

Si³ownik do bram dwuskrzyd³owych o d³ugoœci jednego skrzyd³a do 1,8 m (WINGO) 
lub do 3,0 m (WINGO-L) i ciê¿arze do 200 kg.

Z si³ownikiem  Twoja brama bêdzie dzia³aæ jak zdrowy organizm – sprawnie, pewnie i bez 
zak³óceñ. W trosce o Twoje bezpieczeñstwo dzia³a system wykrywania przeszkody i automatyczna kontrola 
sprawnoœci fotokomórek przed ka¿dym uruchomieniem. W razie, gdy zabraknie zasilania, a Twoja brama 
bêdzie unieruchomiona, za pomoc¹ skutecznego mechanizmu odblokowania awaryjnego mo¿esz 
otworzyæ j¹ rêcznie.

WINGO 230 V

Niezawodny skrzyd³owy.

Si³ownik do bram dwuskrzyd³owych o d³ugoœci jednego skrzyd³a do 2,0 m lub 3,5 m
i ciê¿arze do 200 kg.

Otworzy ka¿d¹ bramê. Zadbaliœmy o to, by skrzyd³a bramy dzia³a³y p³ynnie – zwalnia³y przy otwieraniu 
i zamykaniu. Bezszelestnie, a do tego z wdziêkiem wyrafinowanej elektroniki.  jest najbardziej 
bezawaryjnym i odpornym na uszkodzenia si³ownikiem. Jest najczêœciej wybierany tak¿e z uwagi na 
³atwoœæ monta¿u i dostêpu do po³¹czeñ elektrycznych. Zadbaliœmy równie¿ o Twoj¹ kieszeñ –  
posiada funkcjê oszczêdzania energii. To zdecydowanie nasz najlepszy skrzyd³owy.

WINGO 24 V

WINGO 24 V

Rêczne 
odblokowanie

Pamiêæ
ustawieñ

Wykrycie
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Funkcja
furtki

System
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toona

walky

Solidna i trwa³a si³a napêdowa.

Si³ownik do bram skrzyd³owych o d³ugoœci skrzyd³a do 3 m, 5 m i 7 m.

TOONA

TOONA

 to produkt trzeciej generacji zapewniaj¹cy bezawaryjne dzia³anie Twojej bramy przez d³ugie lata. 
A to za spraw¹ ograniczonej liczby ruchomych czêœci, wykonanych ze stali, lekkich stopów 
i technopolimerów oraz opatentowanemu systemowi u³o¿enia wewnêtrznych komponentów i obudowie 
pokrytej lakierem poliestrowym chroni¹cym przed oddzia³ywaniem czynników atmosferycznych. 
Wybierz bezawaryjny i odporny na uszkodzenia si³ownik , jeœli chcesz, by Twoja brama dzia³a³a 
sprawnie nawet przy intensywnym u¿ytkowaniu.

Kompaktowa szybkoœæ.

Si³ownik do bram skrzyd³owych o d³ugoœci skrzyd³a do 1,8 m i ciê¿arze do 100 kg.

WALKY to wielka technologia w niedu¿ym rozmiarze. Idealny do furtek, bram drewnianych i z PCV, 
do mocowania nawet na ma³ych i w¹skich s³upkach. Porusza skrzyd³em p³ynnie i precyzyjnie, dlatego 
œwietnie nadaje siê do bram o delikatnej konstrukcji. W dodatku potrzebuje zaledwie siedmiu sekund, 
by otworzyæ czy zamkn¹æ bramê.
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P³ynna 
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pop 

hyke

Technologia z rozmachem.
POP to si³ownik z mocnym, ³amanym ramieniem, które umo¿liwia zamontowanie go nawet na bardzo 
szerokich s³upkach, do 25 cm odleg³oœci od zawiasu do krawêdzi s³upka, na którym znajduje siê si³ownik. 
Jest przy tym zgrabny i niewielki – ma tylko 167 mm szerokoœci. Wyj¹tkowo ³atwy w monta¿u, bez 
koniecznoœci spawania.

Moc dla wymagaj¹cych.

Si³ownik z ramieniem ³amanym, do bram skrzyd³owych o d³ugoœci skrzyd³a do 3,5 m 
i ciê¿arze do 330 kg.

HYKE to po³¹czenie innowacyjnej konstrukcji z du¿¹ moc¹, pozwalaj¹ce na optymalne wykorzystanie 
przestrzeni, któr¹ dysponujesz i bezproblemowe otwarcie nawet bardzo ciê¿kich bram o d³ugoœci 
skrzyd³a do 3,5 metra. Regulowana d³ugoœæ ramienia pozwala na ³atwe umieszczenie si³ownika nawet 
w ciasnym naro¿u posesji i obs³ugê bramy zamocowanej w odleg³oœci nawet do 40 cm od powierzchni 
s³upka, na którym znajduje siê si³ownik.

Rêczne 
odblokowanie

System
fotokomórek
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Si³ownik z ramieniem ³amanym, do bram skrzyd³owych o d³ugoœci skrzyd³a do 2 m 
i ciê¿arze do 200 kg.



m-fab

x-fab

Fundament Twojej bramy.

Si³ownik do podziemnego monta¿u, do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 3,0 m i ciê¿arze 
do 600 kg.

M-FAB to wyj¹tkowo trwa³y si³ownik, który rozwi¹¿e niejeden problem z wymiarami monta¿owymi. Jego 
mechanizm znajduje siê poni¿ej poziomu gruntu, co powoduje, ¿e jest to wyj¹tkowo dyskretne 
i funkcjonalne rozwi¹zanie. Zbudowany z niezwykle trwa³ych elementów wykonanych ze stali i stopów 
br¹zu z korpusem z odlewanego ciœnieniowo aluminium. Jego obudowa nie jest spawana, dziêki czemu jest 
odporna na korozjê i idealna do u¿ytkowania nawet w ekstremalnych warunkach, co dodatkowo zwiêksza 
wytrzyma³oœæ si³ownika.

Dyskretny i silny zawodnik.

Silnik do podziemnego monta¿u, do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 2,3 m i ciê¿arze 
do 400 kg.

X-FAB

X-FAB

 to si³a i niezawodnoœæ w kompaktowych rozmiarach – skrzynka fundamentowa ma tylko 81 mm 
wysokoœci, dziêki czemu wystaje zaledwie 52 mm nad ziemiê. Aluminiowy korpus umieszczony jest 
w specjalnej skrzyni ochronnej, a odpowiednio zabezpieczona stal sprawia, ¿e  jest odporny 
na korozjê i wyj¹tkowo wytrzyma³y.

Fototest
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akcesoria

Nice to tak¿e bogata oferta akcesoriów do bram gara¿owych, dziêki którym ich 
u¿ytkowanie bêdzie jeszcze prostsze i bardziej efektywne. SprawdŸ, czego potrzebujesz:

• Centralki do oœwietlenia i nie tylko
Centrala w³¹czy lampy na podjeŸdzie i w ogrodzie, uruchomi zraszacz, a Ty nie musisz pamiêtaæ o ich 
wy³¹czeniu. Uzbroi tak¿e alarm, gdy opuszczasz posesjê. Wystarczy jeden przycisk pilota.

• Klawiatury kodowe
Steruj¹ bezprzewodowo jak pilot, a dziêki kodowaniu umo¿liwiaj¹ bezpieczny dostêp do wszystkich 
urz¹dzeñ z odleg³oœci nawet 200 metrów.

• Kolumny pod fotokomórki
Estetyczny aluminiowy s³upek w pobli¿u bramy mo¿esz wyposa¿yæ w fotokomórkê, czytnik kart 
dostêpu, klawiaturê kodow¹ i zamek kluczykowy. Bêdzie nie tylko zdobi³ Twoj¹ posesjê, ale te¿ 
troszczy³ siê o jej bezpieczeñstwo.

• Uniwersalne radioodbiorniki
Dziêki nim mo¿esz zdalnie sterowaæ ca³¹ posiadan¹ w domu automatyk¹. Nie tylko firmy Nice, ale 
tak¿e ka¿dego innego producenta. Wszystko w jednym pilocie – tak jest wygodniej.

• Fotokomórki
„Oko bramy”. Natychmiast zatrzymuj¹ pracê napêdu, gdy w ich polu widzenia pojawi siê przeszkoda.

• Lampy sygnalizacyjne
Mog¹ mieæ wiele zastosowañ. Jako klasyczne lampy ostrzegawcze sygnalizuj¹ ruch bramy, mog¹ 
tak¿e – niezale¿nie od pracy si³ownika – oœwietlaæ podjazd. Zamontowanie na nich anteny 
sprawi, ¿e sterowanie automatyk¹ bêdzie mo¿liwe ze znacznie wiêkszej odleg³oœci.

• Piloty
Dla Twojej wygody. Jednym naciœniêciem pilota otwierasz i zamykasz bramê, podnosisz roletê, 
otwierasz markizê i podlewasz ogród. Niezale¿nie od tego czy stoisz przed domem, czy dopiero siê do 
niego zbli¿asz.

• Zamki elektromagnetyczne
Stuprocentowe bezpieczeñstwo. Blokuj¹ skrzyd³o bramy po jej zamkniêciu, dziêki czemu zarówno 
si³owniki, jak i brama nie s¹ nara¿one na uszkodzenia.

• Baterie s³oneczne
Oszczêdnoœæ i ekologia. Darmowy dop³yw energii do Twojego si³ownika obni¿a koszty i przydaje siê 
tam, gdzie doprowadzenie napiêcia nie jest mo¿liwe. Nasze baterie wyposa¿one s¹ w akumulatory, 
które ³aduj¹c siê za dnia, wprawiaj¹ w ruch bramê w nocy lub podczas d³u¿szego zachmurzenia.

• Akumulatory 
Na wszelki wypadek. Akumulatory Nice magazynuj¹ energiê i umo¿liwiaj¹ pracê si³ownika 
w przypadku braku zasilania.



o firmie

Œwiatowy lider technologii
„Najdoskonalej dzia³aj¹ce mechanizmy zawdziæczajà swojà niezawodnoœæ precyzyjnie dobranym elementom 
o doskonaùej jakoœci oraz sile, która caùoúã wprawia w ruch.
 

Inwestujemy naszà energiê i zaanga¿owanie w badania, rozwój i innowacje, a nastæpnie ùàczymy naszà myúl 
technologicznà z nowoczesnym, przyjemnym dla oka design'em. Obrany przez nas kierunek sprawdza siæ 
nieprzerwanie od lat. Nasze niezawodne i najbezpieczniejsze rozwiàzania sà wykorzystywane przez 
producentów na caùym úwiecie. Wieloletnia gwarancja i szybki serwis pozwoliùy nam na pozyskanie szerokiego 
portfela Partnerów w caùym kraju. Najwiêksze zaufanie klientów oraz szeroka sieæ sprzeda¿y czynià naszà 
markæ wyjàtkowà i pobudzajà nas do pracy nad powstaniem kolejnych, precyzyjnie przemyœlanych 
efektywnych i doskonaùych jakoœciowo produktów:
 

Produkty Nice s¹ w³aœnie takie, a Nice jest najrozs¹dniejszym wyborem.

najsilniejszych, najbezpieczniejszych, najnowoczeœniejszych
po prostu Nice." 

 

Nice to kompleksowe rozwi¹zania dla Twojego domu. W naszej ofercie znajduje siê tak¿e automatyka do 
bram gara¿owych i przesuwnych, automatyka do rolet, markiz, bramy gara¿owe, szlabany, systemy 
parkingowe, a tak¿e bezprzewodowe systemy alarmowe.  Zapraszamy na www.nice.pl.





Nice Polska Sp. z o.o.
www.nice.pl
nice@nice.pl

Twój dealer


