
WingoKit Voor draaipoorten

De nieuwe set voor draaipoorten,
in harmonie met de natuur dankzij de set
voor voeding op zonne-energie Solemyo.



MC424FLO2R-S MOF

MOSE ML24 PLA13
TS

WG4024

WG5024

Wingo4024Kit - 5024Kit
Voor draaipoorten met vleugels tot 2 m  
(Wingo4024Kit) en tot 3,5 m (Wingo5024Kit),  
externe montage.  
Elektromechanische reductiemotor 24 Vdc. 

Uitvoeringen die geschikt zijn voor het systeem 
voor voeding op zonne-energie Solemy  
dat het mogelijk maakt de automatisering 
ook op de meest geïsoleerde, ver van het elektriciteitsnet 
af liggende plaatsen te installeren, zonder aansluitingen  
of graafwerkzaamheden, in harmonie met de omgeving.

Kenmerken van de reductiemotor:

•	betrouwbaar en stil: met gebrevetteerde 
 lay-out van de interne organen en reductie 
 van de bewegende delen; 
•	eenvoudig te installeren: elektrische 
 aansluitingen van bovenaf, na  
 de reductiemotor te hebben gedemonteerd; 
•	gemakkelijke deblokkering met  
 persoonlijke sleutel Nice of standaard  
 slot (optioneel); 
•	mechanische eindaanslagen  
 openingbeweging PLA13 reeds 
 voorgemonteerd.

Nieuwe besturingseenheid  
Moonclever (MC424):  
•	Eenvoudige	programmering	met	één	 
 enkele toets; 
•	 frictie	met	veiligheidsinrichting	tegen	 
 beknelling; 
•	opslag	in	het	geheugen	van	de	 
 eindaanslagen voor de openingsbeweging  
 en sluitbeweging via zelflering;  
•	programmering	van	de	pauzetijd; 
 voetgangersvleugel; vertraging in 
 openingsbeweging en sluitbeweging.

Vernuftige elektronica: vertraging, 
obstakeldetectie en mogelijkheid tot aansluiting 
op de contactlijst 8,2 KOhm.

Geen black-out: werking bij afwezigheid 
van stroom met optionele batterijen (PS124) 
die in de besturingseenheid geplaatst  
kunnen worden.

WG4024 2 extern gemonteerde elektromechanische reductiemotoren met deblokkering met sleutel Nice (Wingo4024Kit). 
WG5024 2 extern gemonteerde elektromechanische reductiemotoren met deblokkering met sleutel Nice (Wingo5024Kit).

Accessoires die de twee sets gemeen hebben: 
FLO2R-S 1 zender 433,92 MHz met 2 kanalen. MC424 1 Besturingseenheid met insteekontvanger SMXI.  
MOF 1 stel fotocellen voor opbouw. MOSE 1 sleutelschakelaar voor opbouw. ML24 1 knipperlicht.  
PLA13 2 mechanische eindaanslagen voor open en gesloten stand. TS 1 waarschuwingsbord.

Gemakkelijke deblokkering  
met persoonlijke sleutel
van Nice of standaard slot 
(optioneel)

Exclusieve lay-out
van de interne organen, 
gebrevetteerd

De set bevat:

N.B. De inhoud van de verpakking kan afwijken: vraag altijd advies aan de verkoper.
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WG4024

WG5024

Technische tekening en gebruikslimieten

Motorcode WG4024 WG5024

Elektrische gegevens

Voeding (Vdc) 24

Opname lijn (A) 3,5

Opgenomen vermogen (W) 85

Ingeb. condensator (µF) -

Prestatiegegevens

Snelheid (m/s) 0,018 0,016

Kracht (N) 1500

Werkcyclus (cicli/ora) 30

Afmetingen en algemene gegevens

Bedrijfstemperatuur (C°) -20 ÷ +50

Beschermingsklasse (IP) 44

Afmetingen (mm) 98x95x770 98x95x920

Gewicht (kg) 17 18
 
Voor bijgewerkte en complete informatie altijd de technische handleiding van het product raadplegen.

max. lengte vleugel (m)

max. lengte vleugel (m)
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Code Beschrijving St/pallet

WINGO4024KCE Set voor de automatisering van draaipoorten met vleugels tot aan 2 meter, externe montage 12

WINGO5024KCE Set voor de automatisering van draaipoorten met vleugels tot aan 3,5 meter, externe montage 12

Technische gegevens

Installatieschema

1. Wingo 2. Zender 3. Fotocellen op zuiltje  
4. Fotocellen 5. Knipperlicht 6. Besturingseenheid 
Moonclever 7. Sleutelof codeschakelaar  
8. Zonnepaneel SYP* 9. Accubox PSY24* 

*Optionele verbinding met Solemyo 



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

SYKCE SYA1

PLA13 CM-B PS124PLA6 PLA8 PLA11PLA10

PLA11PLA10 PLA14PLA13 PLA15 CM-B PS124

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

Solemyo 
Set voor voeding op zonne-energie 
Solemyo voor het automatiseren  
van poorten, garagedeuren
en wegbarrières, ook ver van het 
elektriciteitsnet af geplaatst, zonder 
noodzaak tot dure en ingrijpende 
graafwerkzaamheden.

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.

Accessoires Wingo4024Kit

Code Beschrijving St/Verpakking

PLA10 Verticaal 12 V-elektrisch slot (verplicht voor vleugels langer dan 3 m) 1

PLA11 Horizontaal 12 V-elektrisch slot (verplicht voor vleugels langer dan 3 m) 1

PLA13 Mechanische eindaanslagen voor open en gesloten stand 4

PLA14 Afstelbare op te schroeven achterbeugel 2

PLA15 Afstelbare op te schroeven voorbeugel 2

CM-B Slot met twee metalen sleutels compatibel met SELE -

PS124 Batterij 24 V met ingebouwde batterijoplader 1

Accessoires Wingo5024Kit

Code Beschrijving St/Verpakking

PLA6 Aanlaslip lengte 250 mm 1

PLA8 Op te schroeven voorbeugel 1

PLA10 Verticaal 12 V-elektrisch slot (verplicht voor vleugels langer dan 3 m) 1

PLA11 Horizontaal 12 V-elektrisch slot (verplicht voor vleugels langer dan 3 m) 1

PLA13 Mechanische eindaanslagen voor open en gesloten stand 4

CM-B Slot met twee metalen sleutels compatibel met SELE -

PS124 Batterij 24 V met ingebouwde batterijoplader 1

  
In verband met opslag, verzending en uniformiteit van de verpakkingen, verdient het aanbeveling het product op pallets te bestellen. Hiertoe wordt het aantal

Set met mogelijkheid tot gebruik met het voedingssysteem op zonne-energie Solemyo

Code Beschrijving St/pallet

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

21

SYA1 Voedingseenheid voor het opladen van de batterij via het elektriciteitsnet PSY24 1
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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.


