
Szlabany Nice



Bezpieczny: wbudowana lampa ostrzegawcza 
z funkcj¹ „nocne oœwietlenie”.

Górna pokrywa wykonana z aluminium.

Programowalne wyjœcia do oœwietlania daj¹ce 
a¿ 18 ró¿nych mo¿liwoœci trybów œwiecenia 
lamp ledowych w ramieniu, lampy 
sygnalizacyjnej (XBA7) lub semaforów (XBA8).  
Mo¿liwoœæ aktywacji na 3 ró¿nych wejœciach: 
œwiecenie lub  miganie podczas ka¿dej 
z 4 pozycji ramienia: szlaban otwarty, 
zamkniêty, otwiera siê i zamyka.  

Nice
Szlabany 
BAR

System Solemyo
Zestaw zasilania s³onecznego przeznaczony do alternatywnego zasilania szlabanów. 
Mo¿liwoœæ instalacji w ka¿dym miejscu, bez koniecznoœci wykonywania pod³¹czenia do sieci 
elektrycznej.

System Opera
Umo¿liwia programowanie, sterowanie i zarz¹dzanie automatyk¹ na odleg³oœæ. System Opera 
wyznacza nowe standardy automatyki dla domu. W ofercie piloty serii ONE, które mog¹ byæ 
dogrywane w biurze - bez koniecznoœci obecnoœci w miejscu instalacji urz¹dzenia.

BlueBUS
System BlueBUS umozliwia podlaczenie akcesoriów (fotokomórki, czytniki kart, klawiatury) 
z wykorzystaniem przewodu dwuzylowego. Szybki montaz i l atwosc dokonania zmian w dowolnym 
momencie. 

Nowa rodzina szlabanów elektromechanicznych serii BAR to innowa- 
cyjny i technologicznie zaawansowany produkt do szerokiego 
zastosowania. Du¿y wybór jednostek oraz pe³na uniwersalnoœæ 
stosowanych ramion powoduje, ¿e mo¿emy zastosowaæ szlabany 
do wjazdów nawet do 18 metrów (przy  pracy synchronizowanej).

Obudowa w nowoczesnym kszta³cie, ocynkowana i malowana proszkowo. 
Dla bardziej wymagaj¹cych Klientów tak¿e ze stali nierdzewnej INOX. 

Na górze aluminiowa pokrywa z mo¿liwoœci¹ zamontowania w niej modu³u lampy 
ledowej XBA7 (bia³y lub pomarañczowy kolor) lub modu³u lampy semaforowej XBA8
(kolor czerwony i zielony). 

Szlabany BAR mog¹ wspó³pracowaæ z wieloma urz¹dzeniami zabezpieczaj¹cymi
oraz akcesoriami Nice. Mog¹ byæ równie¿ zintegrowane z innymi systemami kontroli 
dostêpu w budynkach mieszkalnych, osiedlach, firmach oraz systemami parkingowymi.

Tryb mieszkaniowy, bardzo u¿yteczny w przypadku instalacji na osiedlach, polegaj¹cy na tym 
¿e w przypadku otwierania szlabanu ¿aden z innych sygna³ów z pilotów nie jest przyjmowany 
przez centralê – a¿ do wykonania pe³nego manewru otwarcia. Mo¿na wtedy unikn¹æ sytuacji, 
¿e jeden z u¿ytkowników otwiera szlaban, a drugi naciska przycisk pilota powoduj¹c zatrzymanie 
szlabanu i zablokowanie wjazdu.

Katalog pobrany z serwisu katalogi.ekocentrum24.pl
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Wiêkszy komfort podczas programowania 
i konserwacji. 

Oddzielone komory na zespo³y elektroniczne 
i mechaniczne zapobiegaj¹ ewentualnemu 

uszkodzeniu elektroniki. Szybki i ³atwy dostêp
do centrali sterowania, znajduj¹cej siê w górnej

czêœci korpusu szlabanu. 

Ramiê o eliptycznym przekroju i wysokiej wytrzyma³oœci na podmuchy wiatru. 
Opatentowany system ³¹czenia ramion powoduje wszechstronnoœæ 
ich zastosowania, u³atwia dobór oraz transport. Ramiona dostêpne 
w trzech wersjach 3-, 4- i 5-metrowe. Ledowe œwiat³a sygnalizacyjne 
do monta¿u w listwie ochronnej - kilkanaœcie opcji 
œwiecenia podczas pracy szlabanu.

Uniwersalnoœæ szlabanów: mo¿liwoœæ 
zamontowania ramienia prawostronnie 
lub lewostronnie.

Fotokomórki ca³kowicie niewidoczne od strony 
zewnêtrznej, mocowane s¹ w prosty sposób 

w przygotowanych obudowach – standardowo 
zamontowanych wewn¹trz korpusu szlabanu.

Nowe sprezyny wywazeniowe o wysokiej trwa³osci, 
przewidziane na 1.000.000 cykli roboczych.

 
Motoreduktor 24 Vdc, o duzej mocy i predkosci. 

Maksymalna ochrona: obudowa ze stali, lakierowana 
w procesie kataforezy. Dostepna równiez w wersji 

nierdzewnej INOX.



Szlaban S-BAR
Najmniejszy z szlabanów BAR. Elektromechaniczny szlaban z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹
XBA20. Przeznaczony do przejazdów o szerokoœci do 3.85 m. 

Szybki i wygodny dostêp do centrali steruj¹cej, znajduj¹cej siê w górnej czêœci szlabanu. 
Wytrzyma³a stalowa konstrukcja o wymiarach 330x180x1180 mm. 

Do zastosowania na mniejszych parkingach, osiedlach, wspólnotach mieszkaniowych. 

Czêstotliwoœæ pracy - nawet do 100 cykli na godzinê. 

Mocne strony

Zasilanie BlueBus

Opera Solemyo

OVIEW

Uniwersalny: mo¿liwoœæ zamontowania ramienia 
prawostronnie lub lewostronnie. Dostêpne w ofercie ramiona 
eliptyczne - zalecane do wietrznych miejsc.

BLUEBUS: system BlueBus to ³atwoœæ pod³¹czeñ urz¹dzeñ 
peryferyjnych Nice, takich jak fotokomórki, czytniki kart, klawiatury 
za pomoc¹ tylko 3 przewodów. To tak¿e nowy, innowacyjny 

standard programowania centrali za pomoc¹ tylko 2 przycisków. Dodatkowo wszystkie 
aktywowane funkcje sygnalizowane s¹ za pomoc¹ diod.

Tryb pracy: szlaban mo¿e pracowaæ w kilku trybach, w zale¿noœci od potrzeb Klienta: 
otwórz-zamknij, tylko otwórz, tylko zamknij, automatyczne zamykanie po przeciêciu linii 
fotokomórek lub po zaprogramowanym czasie oraz tryb mieszkaniowy.

Centrala steruj¹ca XBA20 posiada bardzo du¿o, programowalnych funkcji – tryby pracy, 
ustawienie si³y silnika podczas otwierania oraz zamykania, 
prêdkoœæ silnika, tryb œwiecenia lampy, zawiadomienie 
o konserwacji w przypadku przekroczenia wczeœniej 
zaprogramowanej iloœci cykli to tylko niektóre z nich. 
W standardzie 8 funkcji podstawowych typu ON-OFF oraz 
8 regulowanych parametrów. Mo¿na równie¿ ustawiæ d³ugie 
zwalnianie ramienia. Wspó³praca z programatorem OVIEW 
pozwala na komfortowe i dok³adne programowanie centrali.

Wejœcie STOP, Krok-po-Kroku, Otwarcie, Zamkniêcie w standardzie.

Autodiagnoza: lampa sygnalizuje niesprawne dzia³anie systemu – 
iloœci¹ migniêæ okreœla typ b³êdu, co u³atwia u¿ytkownikom 
identyfikacjê niesprawnoœci, a instalatorowi znalezienie usterki i jej 
usuniêcie.

Oœwietlenie ramienia: mo¿liwoœæ zamontowania lampek 
ledowych w listwie ochronnej ramienia.

Oœwietlenie sygnalizacyjne: mo¿liwoœæ zamontowania modu³u lampy (XBA7) lub modu³u 
semaforów (XBA8) w pokrywie szlabanu. Jednoczeœnie mo¿na dodatkowo pod³¹czyæ lampê 
sygnalizacyjn¹ BLUEBUS 12V oraz semafory zewnêtrzne. 

Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi PS124 (opcja) szlaban awaryjnie mo¿e wykonaæ 
kilkanaœcie cykli, nawet w przypadku braku zasilania.

Z³¹cze radiowe: wspó³pracuje z radioodbiornikami Nice OXI (pamiêæ 1024 pilotów), SMXI 
i SMXIS (pamiêæ 254 pilotyów). 

Fotokomórki typu BLUEBUS: mo¿na pod³¹czyæ nawet 7 linii.

Tryb mieszkaniowy, bardzo u¿yteczny w przypadku instalacji na osiedlach polegaj¹cy na tym, 
¿e w przypadku otwierania szlabanu ¿aden z innych sygna³ów z pilotów nie jest przyjmowany 
przez centralê – a¿ do wykonania pe³nego manewru otwarcia. Mo¿na wtedy unikn¹æ sytuacji, 
¿e jeden z u¿ytkowników otwiera szlaban, a drugi naciska przycisk pilota, powoduj¹c 
zatrzymanie szlabanu i zablokowanie wjazdu.



Przyk³adowy zestaw S-BAR do 3.85 m
• SBAR - jednostka centralna, wbudowana centrala
• XBA19 - ramiê aluminiowe owalne 4000
• XBA13 - listwy ochronne na ramiê
• WA10 - nalepki ostrzegawcze

Dobór szlabanów

Parametry techniczne!

+

3,85 m
SBAR

Akcesoria

Zasilanie 
Zasilanie silnika
Zasilanie awaryjne
Moc pobierana 
Natê¿enie pr¹du
Stopieñ zabezpieczenia
Moment obrotowy
Minimalny czas otwarcia
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Wymiary
Ciê¿ar

Parametry techniczne SBAR
(V)
(V)
(V)

(W)
(A)

(IP)
(Nm)

(s)
o( C min/max)

(cykle/h)
(mm)

(kg)

230/SOLEMYO
24

PS124 
300
1
44
100
4

-20 do +50
100

330x180x1180h
46

180

Schemat pod³¹czeñ

Prze³¹cznik
kluczykowy
lub cyfrowy

Fotokomórki
na s³upku

Zestaw
akumulatorów
w obudowie

Panel
s³oneczny SYP

O-View

Fotokomórki
naœcienne

[2 x 0.5 ] 2mm linia foto BLUEBUS
[4 x 0.5 ] zamek, przycisk2mm

[3 x 1.5 ] zasilanie2mm

[legenda]

S-BAR

Wymiary

11
80

330

max 3,85 m

  

XBA13
listwy ochronne, gumowe,
czerwone na ramiê XBA 9x1 m

XBA7
modu³ lampy sygnalizacyjnej
do szlabanów BAR

XBA400

XBA8 XBA4 WA11

XBA19
ramiê aluminiowe,
owalne, 45x58x4000 mm,
z jednym rowkiem

modu³ semaforów do szlabanów
BAR 

diodowe œwiat³a
ostrzegawcze 4 m

podpora ramienia sta³a,
regulowana wysokoœæ

ramiê aluminiowe,
owalne, 45x58x4000 mm
z dwoma rowkami

WA10
nalepki ostrzegawcze
na ramiê szlabanu (24 szt.)

cena:



Szlaban M-BAR / L-BAR

o ró¿nych d³ugoœciach – z mo¿liwoœci¹ konfiguracji 
i obs³ugi wjazdów nawet do 9 metrów. 

Synchronizacja dwóch szlabanów: mo¿liwoœæ inteligentnego 
kontrolowania pracy dwóch przeciwlegle zamontowanych 

szlabanów w jednej linii dziêki funkcji master/slave. Szlabany pracuj¹ wtedy synchronicznie – 
co pozwala zautomatyzowaæ wjazd o szerokoœci nawet do 18 metrów.

Centrala MBAR/LBAR: XBA3 posiada bardzo du¿o wyrafinowanych 
funkcji, w tym w standardzie posiada wbudowane dwa detektory 
pêtli indukcyjnych – idealnie zastosowanie do systemów 
parkingowych. W standardzie posiada 8 funkcji podstawowych 
typu ON-OFF oraz 8 regulowanych parametrów. 
Dziêki programatorowi OVIEW mo¿na wykorzystaæ wszystkie 
funkcje centrali.

BLUEBUS: system BlueBus to ³atwoœæ pod³¹czeñ urz¹dzeñ peryferyjnych Nice, takich jak 
fotokomórki, czytniki kart, klawiatury za pomoc¹ tylko 2 przewodów. To tak¿e nowy, 
innowacyjny standard programowania centrali za pomoc¹ tylko 3 przycisków. Dodatkowo 
wszystkie aktywowane funkcje sygnalizowane s¹ za pomoc¹ diod.

Funkcja autotestu wszystkich pod³¹czonych urz¹dzeñ bezpieczeñstwa przed ka¿dym 
uruchomieniem szlabanu. 

Kilka trybów pracy szlabanu: Otwórz-Stop-Zamknij, Tylko Otwórz, Tylko Zamknij, 
Otwórz-zamknij-Otwórz, Otwórz – Automatycznie Zamknij - w zale¿noœci od potrzeb Klienta. 
W standardzie tryb mieszkaniowy.

Funkcja automatycznego zamykania ramienia szlabanu po przejechaniu linii fotokomórek, 
regulowana od 5 do 200 sekund. Idealne dla parkingów i posesji o du¿ym natê¿eniu ruchu.

Oszczêdnoœæ energii: w trakcie gdy szlaban nie jest u¿ywany, przechodzi w stan czuwania.

Funkcja automatycznego szybkiego startu: przyspiesza i skraca czas otwarcia ramienia.

Wbudowane dwa detektory pêtli indukcyjnych, z mo¿liwoœci¹ regulacji czu³oœci, z jak¹ 
metalowe przedmioty wykrywane s¹ przez obwód pêtli - idealne zastosowanie do systemów 
parkingowych.

Funkcja serwisowa: w przypadku kiedy jedno lub kilka urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych 
(np.: fotokomórki) nie bêdzie dzia³aæ prawid³owo, funkcja ta umo¿liwia w dalszym ci¹gu 
sterowanie prac¹ urz¹dzenia w trybie „obecnoœæ operatora” – szlaban wykonuje ruch otwarcia 
lub zamkniêcia tak d³ugo, jak trzymamy przycisk steruj¹cy. 

Funkcja przegl¹du serwisowego:  w przypadku wykonania ponad 80% cykli zaprogramo- 
wanych w centrali lapma sygnaliacyjna oraz kontrolka konserwacji ponformuje nas o tym. 

Uniwersalny: mo¿liwoœæ zamontowania ramienia prawo- 
stronnie lub lewostronnie. Dostêpne w ofercie ramiona 
eliptyczne 

W przypadku napotkania na przeszkodê funkcja autotestu zablokuje 
manewr ramienia i zapobiegnie uszkodzeniu pojazdu lub kolizji z pieszym.

Autodiagnoza: lampa sygnalizuje niesprawne dzia³anie systemu – iloœci¹ migniêæ okreœla typ 
b³êdu, co u³atwia u¿ytkownikom identyfikacjê niesprawnoœci, a instalatorowi znalezienie 
usterki i jej usuniêcie.

Oœwietlenie ramienia: mo¿liwoœæ zamontowania lampek ledowych w listwie ochronnej 
ramienia.

Oœwietlenie sygnalizacyjne: mo¿liwoœæ zamontowania modu³u lampy (XBA7) lub modu³u 
semaforów (XBA8) w pokrywie szlabanu. Jednoczeœnie mo¿na dodatkowo pod³¹czyæ lampê 
sygnalizacyjn¹ BLUEBUS 12V oraz semafory zewnêtrzne. 

Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi PS224 (opcja) szlaban awaryjnie mo¿e wykonaæ 
kilkanaœcie cykli, nawet w przypadku braku zasilania.

Z³¹cze radiowe: wspó³pracuje z radioodbiornikami Nice OXI (pamiêæ 1024 pilotów), SMXI 
i SMXIS (pamiêæ 254 pilotów). 

Fotokomórki typu BLUEBUS: mo¿na pod³¹czyæ nawet 7 linii.

Tryb mieszkaniowy, bardzo u¿yteczny w przypadku instalacji na osiedlach polegaj¹cy na tym, 
¿e w przypadku otwierania szlabanu ¿aden z innych sygna³ów z pilotów nie jest przyjmowany 
przez centralê – a¿ do wykonania pe³nego manewru otwarcia. Mo¿na wtedy unikn¹æ sytuacji, 
¿e jeden z u¿ytkowników otwiera szlaban, a drugi naciska przycisk pilota, powoduj¹c 
zatrzymanie szlabanu i zablokowanie wjazdu.

Szlabany M-BAR/L-BAR to najpopularniejsze szlabany z rodziny szlabanów BAR. Elektromechaniczne 
szlabany, wyposa¿one w centralê steruj¹c¹ najnowszej generacji XBA3. 

Wytrzyma³a stalowa konstrukcja o wymiarach 400x299x1215 mm (MBAR) 

Wersje szlabanów BAR:
M3BAR dla przejazdów o szerokoœci do 3 m (ramiê 3150 mm), 

M5BAR dla przejazdów o szerokoœci do 5 m (ramiê 4150 lub 5150 mm), 

M7BAR dla przejazdów o szerokoœci do 7 m (ramiê 4150 mm +3150 mm), 

LBAR dla przejazdów o szerokoœci do 9 m, 

Do zastosowania
na parkingach, osiedlach, wspólnotach mieszkaniowych. Przeznaczony do pracy bardzo intensywnej.

lub 500x299x1215 mm
(LBAR). 

czas otwarcia nawet 1.5 sekundy, 
czêstotliwoœæ 500 cykli na godzinê. 

czas otwarcia 3-6 sekundy, 
czêstotliwoœæ 350 cykli na godzinê. 

czas otwarcia 6-10 sekund, 
czêstotliwoœæ 200 cykli na godzinê. 

czas otwarcia 8-12 sekund, czêstotliwoœæ 150 cykli
na godzinê. 

Mocne strony

Zasilanie BlueBus

Opera Solemyo



Zasilanie 
Zasilanie silnika
Zasilanie awaryjne 
Natê¿enie pr¹du
Stopieñ zabezpieczenia
Moment obrotowy
Minimalny czas otwarcia
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Wymiary
Ciê¿ar

Parametry techniczne M3BAR M5BAR M7BAR LBAR
(V)
(V)
(V)
(A)

(IP)
(Nm)

(s)
o( C min/max)

(cykle/h)
(mm)

(kg)

230/SOLEMYO
24

PS224 
1.3
44
100
1.5

-20 do +50
500

400x299x1215h
80

230/SOLEMYO
24

PS224 
1.1
44
200
3

-20 do +50
350

400x299x1215h
80

230/SOLEMYO
24

PS224 
1.1
44
300
6

-20 do +50
200

400x299x1215h
85

230/SOLEMYO
24

PS224 
1.3
44
400
8

-20 do +50
150

500x299x1215h
98

Przyk³adowy zestaw M-BAR do 4m
• M5BAR - jednostka centralna, wbudowana centrala
• XBA14 - ramiê aluminiowe owalne 4000
• XBA13 - listwy ochronne na ramiê
• WA10 - nalepki ostrzegawcze
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Dobór szlabanów

Parametry techniczne!

+

[2 x 0.5 ] 2mm linia foto BLUEBUS
[4 x 0.5 ] zamek, przycisk2mm

[3 x 1.5 ] zasilanie2mm

[legenda]

Prze³¹cznik
kluczykowy
lub cyfrowy

Zestaw
akumulatorów
w obudowie

Panel
s³oneczny SYP

Fotokomórki
naœcienne

O-View

Fotokomórki
na s³upku

Schemat pod³¹czeñWymiary M-BAR / L-BAR

1.
21

5 
m

m

299 400 / 500

max 7 m / 9 m

Akcesoria

XBA5
ramiê aluminiowe,
owalne, 69x92x5150 mm

XBA9 XBA13 WA13
³¹cznik do ramion
XBA15/XBA14/XBA5

listwy ochronne, gumowe,
czerwone na ramiê XBA, 9x1 m

listwy aluminiowe,
zabezpieczaj¹ce, pod
ramiê p³askie, w odc. 2 m

XBA15

WA10 XBA4/XBA6/XBA18 XBA8 WA11 WA12

XBA14
ramiê aluminiowe, 
owalne, 69x92x3150 mm

nalepki ostrzegawcze
na ramiê szlabanu (24 szt)

diodowe œwiat³a ostrzegawcze
4 m/6 m/8 m

modu³ semaforów do szlabanów
BAR 

podpora ramienia sta³a,
regulowana wysokoœæ

podpora ramienia ruchoma

ramiê aluminiowe,
owalne, 69x92x4150 mm

XBA7
modu³ lampy sygnalizacyjnej
do szlabanów BAR 

cena:



Nice
Szlabany  Signo
Szlaban elektromechaniczny do obiektów prywatnych i zastosowañ 
przemys³owych o d³ugoœci ramienia do 8.5 m, do pracy bardzo 
intensywnej.

Signo to szlabany elektromechaniczne przeznaczone zarówno do obiektów 
prywatnych, jak równie¿ do obiektów publicznych oraz pracy bardzo intensywnej, 
w miejscach o du¿ym natê¿eniu ruchu. Czas otwarcia najszybszego szlabanu 
SIGNO3 to zaledwie 1,8 s. 

Szybk¹ i pewn¹ pracê szlabanów zapewnia elektromechaniczny 24V motoreduktor 
o mocy 300W. Niezwykle praktyczna funkcja automatycznej synchronizacji 
pracy dwóch szlabanów pracuj¹cych obok siebie pozwala na obs³ugê 
wjazdów o szerokoœci nawet do 17 m!

Szlabany dostêpne tak¿e
w obudowie ze stali nierdzewnej INOX

Oœwietlenie: mo¿liwoœæ zamontowania
oœwietlenia ramienia

Uniwersalnoœæ: mo¿liwoœæ zamontowania 
ramienia prawostronnie lub lewostronnie



Oferta sk³ada siê z trzech typów szlabanów:
• SIGNO3 - z ramieniem 3 m, czas otwarcia 1,8 sek.
• SIGNO4 - z ramieniem 4 m, czas otwarcia 3 sek.
• SIGNO6 - z ramieniem 8,5  m, czas otwarcia 6 sek.

Dostêpne s¹ równie¿
szlabany z ramieniem tubowym. 
Idealne do miejsc bardzo wietrznych 

System Opera
Umo¿liwia programowanie, sterowanie i zarz¹dzanie automatyk¹ na odleg³oœæ.
System Opera wyznacza nowe standardy automatyki dla domu.

Zasilanie
Zasilanie szlabanu 24V.

24V



Uniwersalny: Szlaban mo¿e zostaæ zamontowany z ka¿dej 
strony wjazdu – nie posiadamy w ofercie szlabanu lewego, 
prawego – to instalator decyduje podczas monta¿u jak 
pracuje szlaban 

Centrala steruj¹ca SIA20/A posiada bardzo du¿o, 
programowalnych funkcji – tryby pracy, ustawienie si³y silnika, prêdkoœæ silnika. 
W standardzie 10 funkcji podstawowych typu ON-OFF.  

Funkcja autotestu wszystkich pod³¹czonych urz¹dzeñ 
bezpieczeñstwa przed ka¿dym uruchomieniem szlabanu. 
Dodatkowo funkcja amperometryczna polegaj¹ca na 
elektronicznej kontroli ruchu ramienia, w przypadku 
napotkania na przeszkodê odwrócenie ruchu ramienia.

Kilka trybów pracy szlabanu: Otwórz-Stop-Zamknij, Tylko 
Otwórz, Tylko Zamknij, Otwórz-zamknij-Otwórz, Otwórz – 
Automatycznie Zamknij - w zale¿noœci od potrzeb Klienta. 

W standardzie tryb mieszkaniowy.

Funkcja automatycznego zamykania ramienia szlabanu po przejechaniu linii 
fotokomórek.  

Oszczêdnoœæ energii – w trakcie gdy szlaban nie jest 
u¿ywany, przechodzi w stan czuwania.

Synchronizacja dwóch szlabanów: mo¿liwoœæ inteligentnego 
kontrolowania pracy dwóch przeciwlegle zamontowanych 
szlabanów w jednej linii dziêki funkcji master/slave. Pozwala 
to zautomatyzowaæ wjazd o szerokoœci nawet do 17 metrów.

Regulacja napiêcia sprê¿yny, ograniczniki dla zwolnienia przy otwarciu regulowane 
mechanicznie.

Funkcja przegl¹du serwisowego:  w przypadku wykonania ponad 80% cykli 
zaprogramowanych w centrali lampa sygnalizacyjna oraz kontrolka konserwacji 
poinformuje nas o tym. 

Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi PS224 (opcja) szlaban awaryjnie mo¿e wykonaæ 
kilkanaœcie cykli, nawet w przypadku braku zasilania.

Oœwietlenie ramienia: mo¿liwoœæ zamontowania lampek sygnalizacyjnych WA9 
w listwie ochronnej ramienia p³askiego.

Oœwietlenie sygnalizacyjne: mo¿liwoœæ pod³¹czenia lampy sygnalizacyjnej 24V oraz 
semaforów. 

Z³¹cze radiowe – wspó³pracuje z radioodbiornikami Nice OXI (pamiêæ 1024 pilotów), 
SMXI i SMXIS (pamiêæ 254 pilotów). 

Fotokomórki typu BF/FK – mo¿liwoœæ pod³¹czenia 2 linii.

– z mo¿liwoœci¹ konfiguracji i obs³ugi wjazdów 
do 8,5 metra. 

Funkcja serwisowa: w przypadku kiedy jedno lub kilka urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych 
(np.: fotokomórki) nie bêd¹ dzia³aæ prawid³owo, funkcja ta umo¿liwia w dalszym ci¹gu 
sterowanie prac¹ urz¹dzenia w trybie „obecnoœæ operatora” – szlaban wykonuje ruch otwarcia 
lub zamkniêcia tak d³ugo, jak trzymamy przycisk steruj¹cy. 

Autodiagnoza: lampa sygnalizuje niesprawne dzia³anie systemu – iloœci¹ migniêæ okreœla typ 
b³êdu, co u³atwia u¿ytkownikom identyfikacjê niesprawnoœci, a instalatorowi znalezienie 
usterki i jej usuniêcie.

Tryb mieszkaniowy, bardzo u¿yteczny w przypadku instalacji na osiedlach polegaj¹cy na tym, 
¿e w przypadku otwierania szlabanu ¿aden z innych sygna³ów z pilotów nie jest przyjmowany 
przez centralê – a¿ do wykonania pe³nego manewru otwarcia. Mo¿na wtedy unikn¹æ sytuacji, 
¿e jeden z u¿ytkowników otwiera szlaban, a drugi naciska przycisk pilota, powoduj¹c 
zatrzymanie szlabanu i zablokowanie wjazdu.

Szlaban SIGNO
Elektromechaniczne szlabany z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ SIA20/A. 
Przeznaczony do przejazdów o szerokoœci do 8,5 m z ramieniem p³askim lub tubowym. 
   
Do zastosowania na parkingach, osiedlach, wspólnotach mieszkaniowych. 
Przeznaczony do pracy intensywnej, dostêpny w ofercie Nice od kilkunastu lat.
Sprawdzona konstrukcja. 

Wersje szlabanów SIGNO

SIGNO4- dla przejazdów o szerokoœci do 4 m 
6 - dla przejazdów o szerokoœci do 6 m

SIGNO3 - dla przejazdów o szerokoœci do 3 m 

SIGNO
SIGNO6 + WA24 - dla przejazdów o szerokoœci do 8,5 m

Mocne strony

Zasilanie Opera



Przyk³adowy zestaw SIGNO do 4m
• SIGNO4 - jednostka centralna, wbudowana centrala
• WA1 - ramiê aluminiowe p³askie 4250
• WA2 - listwy ochronne na ramiê
• WA10 - nalepki ostrzegawcze

SIGNO

Dobór szlabanów

Parametry techniczne!

+

Schemat pod³¹czeniaWymiary

3 m

SIGNO3

4 m

SIGNO4

[4 x 0.5 ] linia foto (RX)2mm
2[2 x 0.5 mm ] linia foto (TX)
2[4 x 0.5 mm ] zamek, przycisk

2[2 x 0.75 mm ] lampa 24V
[Rg58] antena

[3 x 1.5 ] zasilanie2mm
[legenda]

320 (420)

10
70

Zasilanie 
Zasilanie silnika
Moc pobierana 
Natê¿enie pr¹du
Natê¿enie pr¹du (silnik)
Stopieñ zabezpieczenia
Prze³o¿enie motoreduktora
Moment obrotowy
Czas otwarcia
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Wymiary
Ciê¿ar

Parametry techniczne SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6
(V)
(V)

(W)
(A)
(A)

(IP)

(Nm)
(s)

o( C min/max)
(%)

(mm)
(kg)

230
24
300
1.1
10.0
44

1/123
130

1.8-4.0
-20 do +50

80
320x1070x320

50

230
24
300
1.3
12.0
44

1/241
200

3.0-6.0
-20 do +50

80
320x1070x320

50

230
24
500
1.3
12.0
44

1/241
250

6.0-10.0
-20 do +50

80
420x1070x340

58

Akcesoria

  

WA11
podpora ramienia sta³a,
regulowana wysokoœæ

WA12 WA1 / WA21 WA2
podpora ramienia ruchoma ramiê aluminiowe, p³askie

36 x 73 x 4250 mm (WA1),
36 x 94 x 6250 mm (WA21)

listwy ochronne, gumowe,
czerwone, na ramiê WA1

WA9

WA13 WA6 WA3 / WA7 WA4 WA8 WA24 DO SIGNO6

WA10
lampki ostrzegawcze LED na
ramiê, montowane w listwach 
ochronnych WA2/WA6 - 6 szt

listwy aluminiowe,
zabezpieczaj¹ce, pod
ramiê p³askie, w odc. 2 m

listwy ochronne, gumowe,
czerwone, na ramiê WA21, 
WA22

ramiê aluminiowe, tubowe 
70 x 4250 mm (WA3), 
90 x 6250 mm (WA7)
zalecane do wietrznych miejsc

uchwyt mocuj¹cy 
do ramienia tubowego WA3

uchwyt mocuj¹cy 
do ramienia tubowego WA7

ramiê aluminiowe, tubowe
8500 mm z przeciwwag¹, z podpor¹
ruchom¹ WA12, z uchwytem 
mocuj¹cym do szlabanu

nalepki ostrzegawcze
na ramiê szlabanu (24 szt)

cena:

Fotokomórki
na s³upku

Prze³¹cznik
kluczykowy
lub cyfrowy

Fotokomórki
na s³upku

6 m

SIGNO6
8,5 m



Nice
Szlabany  Wil 
Szlaban elektromechaniczny do obiektów publicznych, wspólnot 
mieszkaniowych, przedsiêbiorstw.

Szlaban elektromechaniczny przeznaczony do pracy intensywnej do obiektów 
publicznych i zastosowañ przemys³owych. Posiada wbudowan¹ modu³ow¹ centralê steruj¹c¹ 
oraz silnik 24V.

Lakierowana obudowa 
w kolorze RAL2004

Uniwersalnoœæ: mo¿liwoœæ 
zamontowania ramienia prawostronnie 
lub lewostronnie

Oferta sk³ada siê z dwóch typów szlabanów:
• WIL4 - dla przejazów o szerokoœci do 4 m
• WIL6 - dla przejazów o szerokoœci do 6 m



Dostêpne s¹ równie¿
szlabany z ramieniem tubowym.
Idealne do miejsc bardzo wietrznych

Szlabany posiadaj¹ system wykrywania 
przeszkody przy otwarciu i zamkniêciu,
regulacjê prêdkoœci oraz czu³oœci

Oœwietlenie: mo¿liwoœæ zamontowania
oœwietlenia ramienia

Zasilanie
Zasilanie szlabanu 24V

24V



Uniwersalny: mo¿liwoœæ zamontowania ramienia prawostronnie 
lub lewostronnie. Dostêpne w ofercie ramiona p³askie oraz tubowe 
– zalecane do wietrznych miejsc.

Centrala steruj¹ca WA20 posiada 10 podstawowych funkcji, 
w tym tryby dzia³ania, wczeœniejsze œwiecenie lampy 
sygnalizacyjnej, obs³uga semafora jedno lub dwukierunkowego. 

Dodatkowo regulacja napiêcia sprê¿yny, ograniczniki dla zwolnienia przy otwarciu regulowane 
mechanicznie, regulacja prêdkoœci.

Tryby pracy szlabanu: Krok-po-Kroku (Otwórz-Stop-Zamknij-), 
Tylko Otwórz, Tylko Zamknij, Automatyczne zamykanie po 
przeciêciu linii fotokomórek - w zale¿noœci od potrzeb Klienta. 
W standardzie tryb mieszkaniowy.

Funkcja automatycznego zamykania ramienia szlabanu po 
przejechaniu linii fotokomórek.

Bezpieczeñstwo: system wykrywania przeszkód przy otwarciu i zamkniêciu,  odwrócenie 
ruchu ramienia szlabanu w chwili pojawienia siê przeszkody.

Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi B12-B oraz karcie 
³adowania CARICA (opcja) szlaban awaryjnie mo¿e wykonaæ 
kilkanaœcie cykli, nawet w przypadku braku zasilania.

Oœwietlenie ramienia: mo¿liwoœæ zamontowania lampek 
sygnalizacyjnych w listwie ochronnej ramienia p³askiego.

Oœwietlenie sygnalizacyjne: mo¿liwoœæ pod³¹czenia lampy 
sygnalizacyjnej 24V oraz semaforów. 

Z³¹cze radiowe: wspó³pracuje z radioodbiornikami Nice OXI (pamiêæ 1024 pilotów), SMXI 
i SMXIS (pamiêæ 254 pilotów). 

Fotokomórki typu BF/FK – mo¿liwoœæ pod³¹czenia 2 linii.

Tryb mieszkaniowy, bardzo u¿yteczny w przypadku instalacji na osiedlach polegaj¹cy na tym, 
¿e w przypadku otwierania szlabanu ¿aden z innych sygna³ów z pilotów nie jest przyjmowany 
przez centralê – a¿ do wykonania pe³nego manewru otwarcia. Mo¿na wtedy unikn¹æ sytuacji, 
¿e jeden z u¿ytkowników otwiera szlaban, a drugi naciska przycisk pilota, powoduj¹c 
zatrzymanie szlabanu i zablokowanie wjazdu.

Szlaban WIL
Elektromechaniczne szlabany z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ WA20A. 
Przeznaczony do przejazdów o szerokoœci do 6 metrów, z ramieniem p³askim lub tubowym. 
   
Do zastosowania na parkingach, osiedlach, wspólnotach mieszkaniowych. 
Przeznaczony do pracy intensywnej, dostêpny w ofercie Nice od kilkunastu lat.
Sprawdzona konstrukcja. Lakierowana proszkowo obudowa - kolor RAL2004

Wersje szlabanów WIL
WIL4 – dla przejazdów o szerokoœci do 4 m 
WIL6 - dla przejazdów o szerokoœci do 6 m

Mocne strony

Zasilanie



Zasilanie 
Zasilanie silnika
Moc pobierana 
Natê¿enie pr¹du
Natê¿enie pr¹du (silnik)
Stopieñ zabezpieczenia
Prze³o¿enie motoreduktora
Moment obrotowy
Minimalny czas otwarcia
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Wymiary
Ciê¿ar

Parametry techniczne WIL4 WIL6
(V)
(V)

(W)
(A)
(A)

(IP)

(Nm)
(s)

o( C min/max)
(%)

(mm)
(kg)

230
24
180
1.0
8.0
44

1/456
150
3.5

-20 do +50
80

320x1000x290
46

230
24
100
0.5
5.0
44

1/456
220
7.0

-20 do +50
80

420x1050x290
54

Przyk³adowy zestaw WIL do 4m
• WIL4 - jednostka centralna, wbudowana centrala
• WA1 - ramiê aluminiowe p³askie 4000
• WA2 - listwy ochronne na ramiê
• WA10 - nalepki ostrzegawcze

WIL

Akcesoria

Dobór szlabanów

Parametry techniczne!

+

Schemat pod³¹czeniaWymiary

[4 x 0.5 ] linia foto (RX)2mm
2[2 x 0.5 mm ] linia foto (TX)
2[4 x 0.5 mm ] zamek, przycisk

2[2 x 0.75 mm ] lampa 24V
[Rg58] antena

[3 x 1.5 ] zasilanie2mm
[legenda]

4 m

6 m

Szerokoœæ przejazdu (m)

WIL4

WIL6

  

WA11
podpora ramienia sta³a,
regulowana wysokoœæ

WA12 WA1 / WA21 WA2
podpora ramienia ruchoma ramiê aluminiowe, p³askie

36 x 73 x 4250 mm (WA1),
36 x 94 x 6250 mm (WA21)

listwy ochronne, gumowe,
czerwone, na ramiê WA1

WA9

WA13 WA6 WA3 WA4 WA7 WA8

WA10
lampki ostrzegawcze LED na
ramiê, montowane w listwach 
ochronnych WA2/WA6 - 6 szt

listwy aluminiowe,
zabezpieczaj¹ce, pod
ramiê p³askie, w odc. 2 m

listwy ochronne, gumowe,
czerwone, na ramiê WA21, 
WA22

ramiê aluminiowe, tubowe 
70 x 4250 mm, zalecane
do wietrznych miejsc

uchwyt mocuj¹cy 
do ramienia tubowego WA3

ramiê aluminiowe, tubowe
90 x 6250 mm, zalecane
do wietrznych miejsc

uchwyt mocuj¹cy 
do ramienia tubowego WA7

nalepki ostrzegawcze
na ramiê szlabanu (24 szt)

320 (420)

10
00

 (1
05

0)

cena:

Prze³¹cznik
kluczykowy
lub cyfrowy

Fotokomórki
na s³upku

Fotokomórki
na s³upku



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

Mo¿liwoœæ sterowania 
szlabanami:

• KLAWIATURY  RADIOWE
Klawiatury radiowe sterowane bezprzewodowo, dzia³a jak pilot 2-kana³owy, zasiêg 
do 200 m w terenie otwartym, odporna, aluminiowa obudowa posiadaj¹ca 
automatyczne podœwietlenie.

• ONE
Sterowanie radiowe typu Flor, z kodem dynamicznie zmiennym o czêstotliwoœci 
433.92 MHz. Kodowanie O-Code. Mo¿liwoœæ programowania pilotów za pomoc¹ 
O-Boxa, bez koniecznoœci obecnoœci w miejscu instalacji urz¹dzenia. Mo¿liwoœæ 
dogrywania pilota od pilota.

• INTI
Sterowanie radiowe typu Flor, z kodem dynamicznie zmiennym o czêstotliwoœci 
433.92 MHz, 4,5 miliarda kombinacji. Kodowanie O-Code. Mo¿liwoœæ programowania 
pilotów za pomoc¹ O-Boxa, bez koniecznoœci obecnoœci w miejscu instalacji 
urz¹dzenia. Mo¿liwoœæ dogrywania pilota od pilota.

•NICE WAY
Sterowanie radiowe typu Flor, z kodem dynamicznie zmiennym 
o czêstotliwoœci 433.92 MHz, 4,5 miliarda kombinacji. 

Sterowanie automatyk¹/szlabanami mo¿liwe jest za pomoc¹ kart zbli¿eniowych. 

• KARTY  ZBLI¯ENIOWE

Twój Partner

ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica
tel. +48 74 307 03 38  email: biuro@ekocentrum24.pl

www.ekocentrum24.pl




