
Big-Metro
Voor draaipoorten.  
Nieuwe ingegraven motor voor een elegante  
en discrete installatie. Krachtig en robuust,  
ideaal voor grote poorten.
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Voor draaipoorten met vleugels  
tot aan 5 m, ingegraven.  
Omkeerbaar 24 Vdc met magnetische 
encoder en mechanische eindaanslag 
in de sluitbeweging.  

Trechtervormige funderingskasten  
Big-Metro Box met mechanische stop  
in openingsbeweging:  
• van roestvrij staal (BMBOXI),  
 ideaal voor gebruik in extreme condities, 
• met kataforese afwerking (BMBOX),  
 uitermate goed bestand tegen corrosie.

Maximale keuzevrijheid: deblokkering van 
binnenuit en van buitenaf, twee modellen met 
sleutel of met hefboom die vrij gecombineerd 
kunnen worden, gemakkelijk te bedienen  
met één hand.

Eenvoudig in gebruik: mechanisch 
stopsysteem in sluitbeweging.

Standaard opening op 110°, optioneel op 360°.

Ideaal voor intensief gebruik, compatibel  
met de besturingseenheid Moonclever MC824H:

•  eenvoudige programmering,  
 met een enkele toets; 
•  zelflering van de eindaanslagen  
 in de openingsbeweging en sluitbeweging; 
•  zelfdiagnosesysteem voor storingen; 
• programmering van de pauzetijd; 
• voetgangersvleugel; 
• vertraging in openingsbeweging  
 en sluitbeweging; 
• obstakeldetectie met dubbele technologie; 
• werking bij stroomuitval met optionele  
 oplaadbare batterijen (PS324); 
•  aansluitmogelijkheid voor contactlijsten  
 van de laatste generatie.

Code Beschrijving St/pallet

BM5024 Omkeerbaar 24 Vdc met magnetische encoder en mechanische 
eindaanslag in de sluitbeweging

18

 

BMBOX Funderingskast met kataforese afwerking, met mechanische 
eindaanslag in openingsbeweging

18

BMBOXI Funderingskast van roestvrij staal, met mechanische  
eindaanslag in openingsbeweging

18

 
Opmerking: deblokkering met sleutel die vrij te combineren is, men heeft de keuze uit de modellen MEA2 en MEA3.

Nieuwe motor,  
nog betrouwbaarder  

en robuuster

Waterdicht: IP67

Technische gegevens

Code

Elektrische gegevens

Voeding (Vac 50/60 Hz)

Voeding (Vdc)

Opname (A)

Vermogen (W)

Prestatiegegevens

Snelheid (Rpm)

Koppel (Nm)

Werkcyclus (cycli/uur)

Afmetingen en algemene gegevens

Beschermingsklasse (IP)

Bedrijfstemperatuur (°C Min/Max)

Afmetingen (mm)

Gewicht (kg)
 
*Con cassa di fondazione.

Technische tekening
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1. Big-Metro 2. Zender 3. Fotocellen op zuil  
4. Fotocellen 5. Knipperlicht 6. Besturingseenheid  
7. Sleutelschakelaar of digitale schakelaar  
8. Zonnepaneel SYP* 9. Batterijkast PSY24*  
10. Multifunctioneel display O-View*. 

*Optionele aansluiting op systemen Solemyo  
en Opera.

Accessoires

MEA2  
Deblokkering  
met sleutel. 

St/verpak 1 

MEA3  
Deblokkering met sleutel 
met hefboom die gebruikt 
wordt in het geval van 
installatie op bijvoorbeeld 
zand of losse grond.  
St/verpak 1 

MEA5  
Sleutel met hefboom  
voor deblokkering MEA3. 

St/verpak 4  

PLA10  
12 V elektroslot,  
verticaal (verplicht voor 
vleugels langer dan 3 m). 

St/verpak 1  

PLA11  
12 V elektroslot, 
horizontaal (verplicht voor 
vleugels langer dan 3 m). 

St/verpak 1  

Allernieuwste modellen 
trechtervormige 

funderingskasten,  
uitermate goed bestand  

tegen corrosie!

PS324  
Batterij 24 V  
met ingebouwde 
batterijlader. 

St/verpak 1 

TS  
Waarschuwingsbord. 

St/verpak 1  

Beperkingen
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BMA1  
Accessoire voor  
opening tot 360°  
voor vleugels met lengte 
van maximaal 3,5 m. 

St/verpak 1  
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SYP 
Zonnepaneel voor 24 V  
voeding

St./Pack. 1 

PSY24 
Batterijkast 24 V met 
besturingscircuit en 
transporthandgrepen

St./Pack. 1 

SYA1 
Voedingseenheid om de batterij 
PSY24 op te laden via het 
elektriciteitsnet.

St./Pack. 1 

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

OVBT 
Module Bluetooth voor  
O-View en software  
“O-View Software Suite”  
voor PC, PDA  
of Smartphone.

St/verpak 1

OVIEW 
Multifunctioneel display voor  
de besturing, de programmering
en de diagnostiek van de 
via BUS T4 aangesloten 
inrichtingen.

St/verpak 1

SYKCE 
Set voor voeding op zonne-
energie bestaande uit 
zonnepaneel SYP en batterijkast 
PSY24 met circuit voor 
besturing van het opladen.

St./Pack. 1

OVBTGSM  
Module GSM voor  
O-View en software  
“O-View Software Suite”  
voor PC, PDA  
of Smartphone.

St/verpak 1

OBO2X - OBOX2B 
Interface, compleet met 
software “ O-Box Software 
Suite”, USB-kabel meegeleverd 
en voorzien van Bluetooth 
module (OBOX2B). 

St/verpak 1

Het innovatieve systeem 
Opera maakt het mogelijk 
automatiseringssystemen 
eenvoudig en veilig te  
besturen, te programmeren  
en te controleren, ook op 
afstand, met een aanzienlijke 
tijdsbesparing als resultaat. 

Set voor voeding via zonne-
energie Solemyo voor het 
automatiseren van poorten, 
garagepoorten en slagbomen, 
ook als deze zich ver van  
het elektriciteitsnet af 
bevinden, zonder dat 
er dure en ingrijpende 
graafwerkzaamheden  
nodig zijn.

Set voor gebruik met het systeem Opera

Set voor gebruik met het voedingssysteem op zonne-energie Solemyo

De op deze brochure voorkomende
gegevens vormen slechts een 

indicatie. Nice behoudt zich het 
recht voor iederer gewenste 

wijziging die zij nuttig acht aan haar 
producten aan te brengen.

Click..Nice heeft eraan 
gedacht!
Nice is het enige merk dat 
u in staat stelt voor elk type 
automatisering, binnenshuis 
en buitenshuis, geïntegreerde 
besturingssystemen te bieden.

Nice Quality
Nice heeft grote investeringen 
gedaan om steeds hogere 
kwaliteitsniveaus te garanderen, 
die niet alleen aan de richtlijnen 
en normen voldoen, maar een 
daadwerkelijke en voortdurende 
verbetering van de producten 
mogelijk maken. 

Nice Service
Om ook na de verkoop een 
complete assistentie aan de 
klant te verzekeren, garandeert 
Nice een efficiënte en stipte 
klantenservice.

Nice for you 
Nice is altijd op zoek naar de meest geavanceerde oplossingen 
om de kwaliteit van uw leven te verbeteren door de alledaagse 
handelingen te vereenvoudigen. De sleutelfactoren van het succes 
van Nice zijn: technologische innovatie en design van de producten; 
een sterke internationale gerichtheid en een bewezen vermogen tot 
groei in het buitenland; een flexibel en efficiënt business model.


