
Robo600
Nový motor pre posuvné brány s hmotnosťou do 
600 kg: praktické riešenie úspešne spájajúce 
technológiu a dizajn.



MyNice Pro 
App 

Robo
Inovatívny dizajn,
vysoká efektivita a vždy 
pod kontrolou.

Nový motor pre posuvné brány s 
hmotnosťou do 600 kg.

Robustná, funkčná mechanika: výber 
materiálov, dizajn vnútorných 
komponentov a použitie vysokokvalitných 
mazacích systémov zaručujú robustnosť a 
maximálnu účinnosť.

Jednoduchá inštalácia: vďaka kompatibilite 
s predchádzajúcimi modelmi Nice a 
praktickým nastavovacím systémom.

Pekné, stále viac
pripojený!

Pomocou zásuvného modulu BiDi 
Z-Wave možno automatizáciu Nice 
Gate&Door integrovať do systémov 
inteligentnej domácnosti pomocou 
pripojenia Z-Wave™.

Ultra jednoduché
programovanie

Vďaka aplikácii MyNice Pro je 
pripojenie riadiacej jednotky k 
Pro-View alebo cez BiDi-WiFi 
robí všetky fázy programovania 
riadiacej jednotky jednoduché a 
automatické.

DESIGNED FOR  
INSTALLERS

Android Systems:

iOS available soon

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro


Ľahko použiteľná 
uvoľňovacia páčka zaisťuje 
kryt k základni, čím zaisťuje 

ochranu automatiky.

Minimalistický dizajn s 
výnimočne čistými líniami, 

tvarmi a farbami.

Vždy dokonalá inštalácia 
Nová upevňovacia doska 

vám umožní rýchlo 
nahradiť existujúcu 

inštaláciu Nice.

Bezpečné ukotvenie so 
štyrmi upevňovacími bodmi 
a väčšou flexibilitou 
polohovania motora ako 
pri stojane.

BUS T4 Port  
alebo pripojenie zásuvných 
komunikačných rozhraní 
BIDI-WIFI, BIDI-ZWAVE a 
IBT4N a cez adaptér 
IBT4N IT4WIFI.
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Udržateľnosť 
Vyrobené zo 75% 
recyklovaného ABS.



Opera

BUS T4

230V

MyNice Pro 
App 

Robo600
Pre posuvné brány s hmotnosťou do 600 kg.

Nereverzibilný, 230 VAC, elektromechanický 
koncový spínač, riadiaca jednotka so 
zabudovaným rádiovým prijímačom.

Efektívne a bezpečné: funkčný mechanický 
dizajn a vysokovýkonné materiály.

Bezpečná a ľahko ovládateľná uvoľňovacia 
páka.

Jednoduché programovanie vďaka aplikácii 
MyNice Pro, pripojenie riadiacej jednotky k 
Pro-View alebo cez BiDi-WiFi robí všetky fázy 
programovania riadiacej jednotky 
jednoduchými a automatickými.

Jednoduchá inštalácia: vďaka kompatibilite 
s predchádzajúcimi modelmi Nice a systémom 
horizontálneho a vertikálneho nastavenia.

Vždy pripojené aj na diaľku, vďaka modulu 
BIDI-WIFI alebo BIDI-ZWAVE

 Nice Professional Tools

PROVIEW

Multifunkčné rozhranie, pripája sa k 
riadiacim jednotkám Nice pomocou 
portu BUS T4 a umožňuje inštaláciu a 
konfiguráciu automatizačných systémov 
Nice pomocou smartfónu cez aplikáciu 
MyNice Pro App.

Also available in a KIT
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BEŽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kód Popis Pcs. Pack
ROA41 Náhradná riadiaca jednotka pre RO600 1

ROA6 Drážkovaný regál, M4 25x20x1000 mm, nylon s kovovou 
vložkou. Pre brány s hmotnosťou do 500 kg 1

ROA7 Pozinkovaný regál, M4 22x22x1000 mm 1
ROA8 Pozinkovaný regál, M4 30x8x1000 mm, so skrutkami a rozperami 1
TS Vývesný štít 1

The RO600KCE kit obsahuje:
Kód Popis Množstvo

RO600 Nereverzibilný elektromechanický prevodový motor, 230 Vac, s riadiacou 
jednotkou a vstavaným prijímačom, pre posuvné brány s hmotnosťou do 600 kg 1

ON2E Vysielač, 433,92 MHz, 2-kanálový 2
EPM Pár vonkajších fotobuniek 1
ELAC Blikajúce LED svetlo so vstavanou anténou 1

The RO600KLT kit contains:
Kód Popis Množstvo

RO600 Nereverzibilný elektromechanický prevodový motor, 230 Vac,
s riadiacou jednotkou a vstavaným prijímačom, pre posuvné brány s hmotnosťou do 600 kg 1

ON2E Vysielač, 433,92 MHz, 2-kanálový 2

Kód Popis

RO600 Nereverzibilný elektromechanický prevodový motor, 230 Vac, s riadiacou 
jednotkou a vstavaným prijímačom, pre posuvné brány s hmotnosťou do 600 kg

RO600KCE Súprava pre automatizáciu posuvných brán do 600 kg. 230 Vac, vstavaná riadiaca jednotka, 
vstavaný rádiový prijímač. Zahrnuté v súprave: RO600, 2 ks. ON2E, 1 ks. EPM, 1 ks. ELAC

RO600KLT EasyKit pre automatizáciu posuvných brán s hmotnosťou do 600 kg. 230 Vac, vstavaná 
riadiaca jednotka, vstavaný rádiový prijímač. Zahrnuté v súprave: RO600, 2 ks. ON2E

N.B. Obsah balenia sa môže líšiť: vždy sa poraďte s predajcom.

Kód RO600
ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Napájanie (VAC 50/60 Hz) 230

Výkon (W) 300

ÚDAJE O VÝKONE
Rýchlosť (m/s) 0.18

Sila (N) 600

Pracovný cyklus (cyklus/hodina) 20

ROZMEROVÉ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Trieda ochrany (IP) 44

Prevádzková teplota (°C Min/Max) -20 to +55

Rozmery (mm) 340x220x303 h

Hmotnosť (kg) 11

ROZMERY TABUĽKA KOMPATIBILITY S OVLÁDACÍMI SYSTÉMAMI A DOPLNKAMI
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Riadiaca jednotka/prijímač
• Zabudované*

OXIBD / OXILR
Vysielač

• ERA INTI - 1 o 2 kanály, 433,92 MHz, farebné
• ERA ONE - 1, 2, 4 alebo 9 kanály, 433,92 MHz

ERA ONE BD / ERA ONE LR
• ERA FLOR / NICEWAY

Fotobunky
• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus
• EPMOR - Medium, reflexné

EPMORB - Medium, BlueBus, reflective 
EPMOW - Medium, wireless, self-synchronised 

• F210 - SSynchronizované, nastaviteľné / FT210 - Pre citlivé hrany
F210B - BlueBus / FT210B - For sensitive edges, BlueBus
Majáky

• ELAC

ELDC
WLT - Multifunkčný LED indikátor

* Rádiový prijímač nie je kompatibilný s funkciami O-box systému Opera



Slobodný 
ekosystém 
spája, 
zjednodušuje a 
ovláda celý 
dom 
automatizácie.

Nový rad posuvných brán je 
navrhnutý tak, aby sa spájal a 
integroval s  Yubii® 
ecosystem. 

Vďaka zásuvným komunikačným 
rozhraniam sa nový rad motorov 
integruje do vášho systému 
inteligentnej domácnosti.
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IT4WIFI
Inteligentné rozhranie Wi-
Fi na ovládanie brán a 
garážových brán na diaľku 
pomocou smartfónu.

IBT4N
Rozhranie pre pripojenie 
programovacej jednotky 
Pro-View a inteligentného 
rozhrania IT4WIFI.

BIDI-ZWAVE
Zásuvné komunikačné 
rozhranie pre komunikáciu 
medzi bránou Z-WaveTM a 
motormi Nice.

BIDI-WIFI
Plug-in programovacie 
rozhranie na konfiguráciu 
automatizácie pomocou 
smartfónu.

YUBIIHOME
Brána pre diaľkové ovládanie 
automatizácie Nice s rádiovým 
prijímačom a všetkými smart, 
Z-WaveTM a WiFi zariadeniami.

Pomocou smartfónu a aplikácie Yubii 
môžete spravovať všetky svoje automatizácie 
Smart Home a zariadenia Z-Wave, nech ste 
kdekoľvek.

Yubii 
App

NAVRHNUTÝ PRE
KONCOVÝ SPOTREBITEĽ

CORE
Wi-Fi brána pre diaľkové 
ovládanie automatizácie Nice s 
rádiovým prijímačom.

Môžete použiť svoj smartfón a aplikáciu 
MyNice Welcome na spravovanie 
automatizácie Nice vo vašej domácnosti, 
nech ste kdekoľvek.

MyNice  
Welcome App

NAVRHNUTÝ PRE
KONCOVÝ SPOTREBITEĽ

Nice nástroje na pripojenie

Smart Home Hub

Communication and programming interfaces

HLASOVÉ PRÍKAZY
Ovládajte svoju domácu automatizáciu tým 
najjednoduchším možným spôsobom, a to aj z 
inteligentných hodiniek alebo inteligentného auta 
cez Amazon Alexa, Google Assis-tant alebo Siri.



The information shown in this publication is purely indicative. Nice reserves the right to make any modifications to the products as it sees fit. Product Design Roberto Gherlenda

Nice takes care of the environment. By using 
natural paper, we avoid excessive use of raw 
materials and exploitation of the forests. Waste 
is reduced, energy is saved and climate quality 
is improved.

Aj najmenšie gestá 
robíme unikátnymi.
Nice, svet bez prekážok.

Automatizačné a riadiace systémy pre brány, garáže
dvere, žalúzie, markízy a rolety a alarm
systémy pre všetky typy priestorov, od súkromných domov až po
veľké verejné budovy.

www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy


	Pulsante 2: 


