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Catálogo de Produtos 2020

14
Deslizantes

43
Portas Sociais

25
Basculantes

49
Cancelas

34
Pivotantes

62
Acessórios
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Complexo 
Residencial

Automação de portões basculantes 
e portas de garagem.

Aosta, Itália

Münchner 
Stadtbibliothek
Automação das persianas e toldos externos.

Laim, Munique, Alemanha

Hotel Marina 
Bay Sands
Sistema de controle para persianas internas e 
automação das cortinas.

Singapura
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Nosso objetivo é deixar as pessoas viverem 
em um mundo sem barreiras, o que faz do 
Grupo Nice o parceiro ideal para implementar 
todos os tipos de projeto: residencial, 
comercial, hotéis e outros espaços públicos, 
como escolas, hospitais e centros médicos.

Nice. Nós 
fazemos do 
extraordinário 
algo simples.

Soluções exclusivas que combinam 
tecnologia, inovação, qualidade e 
design, capazes de tornar até mesmo o 
menor dos gestos extraordinário.

Os sistemas de automação e controle de portões, portas de garagem, 
cancelas rodoviárias, persianas, sistemas de iluminação e alarme estão 
agora integrados e podem ser gerenciados por interfaces inteligentes e 
intuitivas: soluções práticas, funcionais e elegantes para uma maneira 
extraordinária de viver cada espaço ao seu máximo potencial.

Designers, arquitetos, engenheiros e empreiteiros podem encontrar no 
Grupo Nice seu parceiro ideal, que fornece suporte abrangente desde 
o projeto até a instalação.

Nice significa a integração mais simples, o design mais elegante e os 
eletrônicos mais avançados.

niceforyou.com/br
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Por que 
Nice?
Nice está investindo em inovação, 
experimentando tecnologias pioneiras, como 
a Realidade Mista para simplificar o trabalho 
diário dos profissionais. Procedimentos 
interativos guiados, manipulação virtual de 
objetos e assistência remota simplificam a 
instalação e a manutenção.

Inovação
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Uma ampla gama de acessórios com design 
minimalista, moderno e discreto, com BlueBUS 
ou tecnologia totalmente sem fio para garantir a 
segurança máxima em residências, indústrias e 
ambientes públicos.

Sistema Nice Tag, transmissores miniaturizados 
e unidades de controle: desaparecendo dentro 
das placas de parede padrão, são ideais 
para restaurações e atualizações de sistemas 
existentes para controlar automações residenciais 
sem a necessidade de substituir o sistema 
existente ou realizar trabalhos de alvenaria.

Segurança

Versatilidade



A Nice oferece ao profissional uma gama 
completa de soluções concebidas para 
valorizar a sua oferta ao cliente e para 
simplificar o trabalho de instalação e 
programação dos sistemas de automação, 
do mais simples ao mais sofisticado. 
TECNOLOGIA, CONFIABILIDADE E 
SERVIÇO.

Com nosso app, você tem acesso ao catálogo de produtos, suporte 
técnico, especificador de produtos, encontra o distribuidor mais 
próximo de você e ainda conta com ferramentas exclusivas para 
auxiliar no dia a dia do instalador. 
 
Novas funcionalidades:

• Agenda.

• Cadastro de clientes.

• Receba notificações de novos clientes.

• Elabore orçamentos e envie por WhatsApp.

• Participe de campanhas e promoções pelo Nice Club.

• Inscreva-se em treinamentos Nice Academy.
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Aplicativo 
Especialista 
Nice 2.0
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Conheça a linha com central inversora trifásica inteligente. É só ligar 
e a configuração é automática. Simples assim! 

• HS - Ideais para residências e pequenos condomínios.

• HSC - Alta velocidade, ciclo intenso, funções inteligentes                  
para condomínios.

Facilidade de instalação e configuração.

Velocidade com precisão nos movimentos.

Conectividade com recursos exclusivos para casas inteligentes.

Robustez mecânica e versatilidade de instalação.



Nice está sempre em busca de soluções 
inovadoras que não existem. Ainda.

A Nice fez investimentos significativos 
para garantir padrões de qualidade 
máxima, indo além do mero cumprimento 
das diretrizes e regulamentos para 
focar na melhoria contínua dos 
produtos, por meio de procedimentos 
e experimentações de alta tecnologia, 
juntamente com uma abordagem 
inovadora para a integração aberta.

Centros 
de P&D e 
laboratórios 
Nice

Todos os dias, em nossos laboratórios, 
testamos nossos produtos com muita 
profundidade e precisão, usando 
procedimentos técnicos de ponta e os 
instrumentos mais inovadores, a fim de 
garantir segurança, qualidade, confiabilidade 
e durabilidade ao longo do tempo.

O sistema de qualidade Nice está em conformidade com a ISO 9001, 
padrão reconhecido internacionalmente, enquanto nosso laboratório 
está em conformidade com os rigorosos requisitos de qualidade do EN 
17025 para laboratórios de teste.

Os produtos certificados pela Nice estão em conformidade com 
as diretivas europeias e com as principais normas reconhecidas 
internacionalmente.

Os laboratórios da Nice foram certificados por órgãos de certificação 
externos, atestando sua experiência técnica e conformidade, realizando 
testes para atender às necessidades dos inúmeros produtos fabricados 
pelo grupo Nice: 

• LCIE (França)

• IMQ (Itália)

• CTC Avançado (Alemanha)

• Intertek (Suécia)

• UL (EUA)
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Garantia
Dispositivos de controle e automação para portões, 
portas de garagem, portas industriais e cancelas da 
Nice são testados para lhe dar uma garantia de longo 
prazo: 3 anos a partir da data de produção indicada em 
cada produto.
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Suporte Técnico Nice
A Nice oferece diversos canais de suporte técnico online ou por telefone. 
 

 niceforyou.com/br

 WhatsApp: (11) 97594-3148

 Telefone: (19) 2113-2727

Treinamento
A Nice oferece um programa repleto de cursos de 
capacitação sobre produtos, técnicas de vendas, 
instalação e programação para proporcionar uma 
formação profissional completa.
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18
Super

21
Max HD

22
Max Power

23
Fuso 2000

20
Max

19
Run 1200/2500 
i-HSC

14
Fast Gatter

15
DZ Robo 400

16
SR600 i-HS

17
SR800 i-HSC

Deslizantes
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Fast Gatter 300 e 400 
Com desaceleração, proporcionando parada suave do portão.

Descrição

Engrenagem em alumínio, base em aço galvanizado, carenagem 
em polímero, cremalheira em alumínio ou polímero, desaceleração 
com parada suave do portão no fim do percurso, tecnologia i-Track 
para autoaprendizado contínuo do percurso, além de todas as 
funcionalidades existentes na S-Board 1000. Com central embarcada. 

Características técnicas

Aplicação

Dimensões

21
7 m

m

182 mm 260 mm

Para acionamento rápido de portões deslizantes 
com peso total de até 300 kg. Ideal para aplicações 
residenciais.

O deslizante Fast Gatter conta com a alavanca lateral e chave Yale, 
garantindo segurança e comodidade para aplicação.

Sua engrenagem de alumínio conta com 20 dentes, trazendo mais 
velocidade para o automatizador e garantindo melhor performance.

A central eletrônica S-Board 1000 traz em suas 
configurações a tecnologia i-Track, que permite o 
autoaprendizado contínuo do percurso do portão, fazendo com que 
haja menor índice de manutenção causado pela perda do percurso.

O automatizador Fast Gatter conta também com a desaceleração, que 
proporciona uma parada suave do portão, auxiliando assim na vida útil 
do automatizador.

Deslizante Fast Gatter: o melhor e mais rápido da 
categoria.

Tempo de abertura para portões de 3 metros, podendo variar de 
acordo com peso e estado do portão, além do ajuste de desaceleração.

Versão Gatter 300 Gatter 400

Potência do motor (cv) 1/4 1/4

Tensão (V) 127/220 127/220

Ciclos/Hora 20 20

Tempo de Abertura (s) >> 10* << >> 10* <<

Peso do Portão (kg) Até 300 Até 300

Central SB1000 SB2000
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DZ Robo 400
Para portões deslizantes de até 400 kg.

Descrição

O automatizador Dz Robo 400 conta ainda com engrenagem de 
alumínio e carenagem com proteção UV. Tempo de abertura de 10 
segundos para versão Standard e 4 segundos para versão i-HS.

Características técnicas

Aplicação

Especificações técnicas

Dimensões

Disponível nas versões Standard, com motor 
monofásico, e Hi-Speed com central inversora 
inteligente e motor trifásico.

O Deslizante DZ Robo 400 é o automatizador ideal para 
aplicações em residências com portões de até 400 kg. Conta com 
alavanca com chave Yale para destrave e abertura manual, garantindo 
segurança e comodidade.

A versão Standard utiliza central S-Board 1000, com 
função de desaceleração que proporciona parada 
suave e ajustes de acordo com o portão, além da 
exclusiva tecnologia i-Track, que faz o autoaprendizado contínuo do 
percurso do portão, ajustando a desaceleração em caso de desgastes 

*Tempo de abertura para portões de 3 metros, podendo variar de acordo com peso e 
estado do portão, além do ajuste de desaceleração.

Versão Standard HS

Dados elétricos

Potência do motor (cv) 1/4 1/4 1/4

Tensão (V) 127 220 (seleção automática) 
127/220

Corrente (A) 2,4 1,0 2,1

Capacitor (uF) 30 10 -

Monofásico Trifásico

Dados 
de desempenho

Ciclos/hora 40 60

Velocidade (m/min) 20 52

Tempo de abertura (s) >> 10* << >> 4* <<

Força de Arraste (Kgf) 40 40

Dados 
dimensionais e 
genéricos

Peso do portão (kg) 400

Central S-Board 1000 Sprint S

Hi-Speed

da roldana. Com isso, o índice de manutenção por perda de percurso 
é reduzido.
A versão i-HS utiliza a central inversora trifásica 
Sprint S, que usa componentes de padrões 
industriais e recursos inteligentes, permitindo a 
instalação rápida e fácil.

O DZ Robo 400 i-HS possui exclusivo sistema de encoder 
rotativo, que permite realizar a gravação automática do percurso e 
ter controle preciso do posicionamento, mesmo em altas velocidades, 
sem perder a referência de posição.

É 100% compatível com a instalação do deslizante Gatter.

 285  198 

 2
38

 

 285  198 

 2
38
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SR600 (STD/HS/i-HS)
Modernidade e tecnologia em um só produto.

Descrição

Engrenagem em alumínio, base e alavanca de alumínio pintada em 
epóxi, carenagem em polímero, cremalheira em alumínio ou políme-
ro, tecnologia Soft Closing com parada suave do portão no fim do 
percurso, tecnologia i-Track para autoaprendizado do percurso, além 
de todas as funcionalidades existentes na CP 4010F. Com central 
embarcada.

Características técnicas

Aplicação

Especificações técnicas

Dimensões

Seu destrave lateral traz facilidade e comodidade para manuseio 
do consumidor, quando necessário, além de harmonizar com todo 
o conjunto.

Com carenagem produzida em polímero com 
proteção UV, o deslizante SR600 tem maior 
resistência contra intempéries, aumentando a vida 
útil da carenagem, que é única.

Sendo uma evolução do automatizador Light, o SR600 traz em 
sua concepção a preocupação com a harmonia do ambiente e as 
tendências europeias, além da robustez.

*Tempo de abertura para portões de 3 metros, podendo variar de acordo com peso e 
estado do portão, além do ajuste de desaceleração.

A central eletrônica CP 4010F, que vem embarcada 
no automatizador, conta também com tecnologia 
i-Track em suas configurações, que permite o 
autoaprendizado contínuo do percurso do portão, fazendo com que 
haja menor índice de manutenção causado pela perda do percurso, 
além do Soft Closing que permite a parada suave do portão.

198 mm256 mm

27
2 m

m
Versão Standard HS i-HS

Dados elétricos

Potência do motor (cv) 1/2 1/2 1/2

Tensão (V) 127/220 127/220 27/220
Corrente (A) 2,7/1,7 4,0/4,0

Capacitor (uF) 40/15 HS 60/33

Monofásico Trifásico

Dados de desempenho

Ciclos/hora 40 50

Velocidade (m/min) 15 29

Tempo de abertura (s) >> 12* << >> 6* << >>5*<<

Força de arraste (kgf) 50 40

Dados dimensionais 
e genéricos

Peso do portão (kg) Até 500 Até 400 Até 600

Central CP 4010F Sprint 3F
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SR800 (Std/Flash/i-HS)
Para portões deslizantes de 500 a 800 kg.

Aplicação

Dimensões

SR800 i-HSC é o automatizador deslizante voltado 
para condomínios com portões de 500 a 800 kg.

Em conjunto com a central inversora trifásica Sprint 3F, ele é capaz de 
fornecer força e velocidade para os portões de locais com alto fluxo.

Sprint 3F é a central inversora mais tecnológica e 
inteligente do mercado. Utilizando componentes de padrões 
industriais, ela traz recursos como: freio eletrônico, 
fechamento por fotocélula, parada suave no meio 
do percurso, configuração de botoeira “só abre”, 
“só fecha” e “abertura parcial”. Além disso, possui 
relé auxiliar para saída de sinaleira, luz de cortesia, 
fechadura ou trava eletromagnética.

O automatizador conta com sistema de encoder exclusivo 
Nice, que permite realizar a gravação do percurso automaticamente 

e ter um controle preciso do posicionamento, tornando possível a 
aplicação de altas velocidades de forma confiável, segura e sem perder 
a referência de posição.

Além disso, permite o ajuste de velocidade e rampa, de acordo com o 
peso do portão, para realizar abertura e fechamento suaves, fazendo 
com que a vida útil do produto e do portão seja estendida.

Hi-Speed

Gráfico de relação peso/cicloCiclos/Hora
100
90
80
70
60
50

500 kg 600 kg 700 kg 800 kg
Peso 
do 
portão

Para o correto dimensionamento da instalação, consulte o gráfico de relação peso/ciclo. 

Características Técnicas

Versão Standard HS i-HS

Dados elétricos

Potência do motor (cv) 3/4 3/4 3/4

Tensão (V) 127/220 127/220 27/220
Corrente (A) 2,7/1,7 4,0/4,0

Capacitor (uF) 40/15 HS 60/33

Monofásico Trifásico

Dados de desempenho

Ciclos/hora 80 100

Velocidade (m/min) 15 30 42

Tempo de abertura (s) >> 12* << >> 6* << >>5*<<

Força de arraste (kgf) 80 80
71(z20) / 

95 (z16)

Dados dimensionais 
e genéricos

Peso do portão (kg) Até 800 Até 800 Até 800

Central Sprint 3F Sprint 3F

 257 

 2
72

 

 160 

 198 

 257 

 2
72

 

 160 

 198 
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Super 
Para portões deslizantes de até 800 kg.

Descrição

Engrenagem em alumínio, base em aço galvanizado, carenagem em polímero, cremalheira em alumínio ou polímero. No modelo mo-
nofásico, o automatizador conta com tecnologia Soft Closing, com parada suave do portão no fim do percurso, tecnologia i-Track para 
autoaprendizado contínuo do percurso, além de todas as funcionalidades existentes na CP 4010F. No trifásico, é utilizada a CP 4030. Para 
maiores informações, consultar manual.

Características técnicas

Especificações técnicas

O automatizador Super foi produzido para 
aplicações que requerem força e ciclagem (ciclo/
hora). Indicado para comércios e condomínios.

Com carenagem produzida em polímero com proteção UV, 
o deslizante Super tem maior resistência contra intempéries.

Com a central eletrônica CP 4010F, traz em suas 
configurações a tecnologia i-Track, que permite o 
autoaprendizado contínuo do percurso do portão, fazendo com que 
haja menor índice de manutenção causado pela perda do percurso, 
além do Soft Closing, que permite a parada suave do 
portão.

Dimensões

263 mm278 mm

28
3 m

m

Aplicação

*Tempo de abertura para portões de 3 ou 2,5 metros, podendo variar de acordo com peso e estado do portão, além do ajuste de desaceleração.

VERSÃO STANDARD FLASH STANDARD CORRENTE

Potência do motor (cv) 1/2 1/2 1/2

Tensão (V) 127/220 220/380 220 220/380 127/220 220/380 

Ciclos/Hora 80

Tempo de Abertura (s) >> 14* << >> 7* << >> 16* <<

Peso do Portão (kg) Até 800 Até 500 Até 800

Central CP 4010F CP 4030 CP 4010F CP 4030 CP 4010F CP 4030



19

De
sl

iza
nt

es
Ba

sc
ul

an
te

s
Pi

vo
ta

nt
es

Po
rta

s 
So

ci
ai

s
Ca

nc
el

as
Ac

es
só

rio
s

Run 1200/2500 i-HSC
Para portões de até 2500 kg.

Descrição

O automatizador Run conta com sistema super-robusto, desde a 
base e carcaça em alumínio até o conjunto de transmissão. É próprio 
para aplicação intensa e fornece alta performance, com baixo índice 
de manutenção para aplicações de alto fluxo.

Características técnicas

Aplicação

Especificações técnicas

Dimensões

A linha de automatizadores Nice Run é o que 
existe de mais robusto no mercado. Ele foi desenvolvido 
com tecnologia italiana e é concebido para operar em condições 
extremas e de uso intenso. O Run 1200 i-HSC pode ser 
aplicado em portões de até 1200 kg, e o Run 2500 i-HSC para 
portões de até 2500 kg. Próprios para aplicações em condomínios e 
indústrias que exigem alto ciclo e uso intensivo.

Robustez e alta performance:
Os automatizadores Run possuem base e carcaça em alumínio 
injetado e sistema de transmissão robusto: coroa interna em PA12 e 
eixo sem fim em aço usinado. Conta também com conjunto de moto 
redutor e rolamentos silenciosos.

Protegido contra água:
O grau de proteção IP44 certifica que o produto é protegido contra 
projeção de água. *Tempo de abertura para portões de 3 metros, podendo variar de acordo com peso e 

estado do portão, além do ajuste de desaceleração.

Versão 1200 i-HSC 2500 i-HSC

Dados elétricos

Potência do motor (cv) 3/4 1cv

Tensão (V) (seleção automática) 127/220

Corrente (A) 5,5 6,0

Capacitor (uF) - -

Trifásico Trifásico

Dados 
de desempenho

Ciclos/hora 100 100

Velocidade (m/min) 37 37

Tempo de abertura (s) >> 5,5* << >> 5,5* <<

Força de Arraste (Kgf) 120 250

Dados dimensionais 
e genéricos

Peso do portão (kg) 1.200 2.500

Central Sprint 3F Sprint 3F

Facilidade e confiabilidade na instalação:
O deslizante Run é equipado com a central inversora trifásica Sprint 
3F, que conta com sistema de configuração inteligente, ajustando 
velocidade e rampa de acordo com o peso do portão. Além de fazer a 
leitura e gravação do trajeto de forma automática. Tudo isso para que 
a instalação seja mais rápida e prática.

O sistema de encoder exclusivo Nice permite ao 
automatizador ter controle preciso do posicionamento do portão, 
mesmo em altas velocidades e sem perder a referência de posição.

E mais: a central Sprint 3F possui funções avançadas próprias 
para condomínios, como a possibilidade de configurar o controle 
remoto e botoeira em diferentes modos de abertura e fechamento 
por fotocélula. Também permite a configuração independente de 
velocidade, rampa e distância de aceleração e desaceleração na 
abertura e no fechamento.

Hi-Speed

 257 

 2
72

 

 160 

 198 

 257 

 2
72

 

 160 

 198 
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Max
Para portões deslizantes de 500 kg até 1800 kg.

Descrição

Coroa em bronze, engrenagem e base em aço. Neste automatizador, há opção de se trabalhar com fim de curso com sensor reed ou chave 
mecânica microswitch e central CP 4030. Para maiores informações, consultar o manual.

Características técnicas

Especificações técnicas
O deslizante Max foi produzido para aplicações 
robustas que requerem muita força e uma 
performance impecável.

Esse automatizador faz parte da linha pesada desenvolvida pela 
divisão de Automação Nice no Brasil, reconhecida como a melhor 
marca de automatizadores do mercado brasileiro através do prêmio 
Marca Brasil.

Indicado para aplicações industriais, o deslizante Max 
conta com carenagem produzida em polímero com proteção 
UV e maior resistência contra intempéries.

AplicaçãoDimensões

310 mm296 mm

32
5 m

m

*Tempo de abertura para portões de 3 metros, podendo variar de acordo com peso e estado do portão, além do ajuste de desaceleração.

VERSÃO STANDARD

Potência do motor (cv) ¾ ¾

Tensão (V) 127/220 220/380

Ciclos/Hora 120

Tempo de Abertura (s) >> 12* <<

Peso do Portão (kg) 500 até 1800

Central CP 4030
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Max HD
Para portões deslizantes de 800 kg até 1800 kg.

Descrição

Coroa em bronze, engrenagem e base em aço. Nesse automatiza-
dor, há a opção de se trabalhar com fim de curso com sensor reed 
ou chave mecânica micro switch e central CP 4030. Para maiores 
informações, consultar o manual.

Características técnicas

Aplicação

Especificações técnicas

Dimensões

O deslizante Max HD foi produzido para aplicações 
robustas que requerem muita força e uma 
performance impecável.

Esse automatizador faz parte da linha pesada desenvolvida pela 
divisão de Automação Nice no Brasil, reconhecida como a melhor 
marca de automatizadores do mercado brasileiro através do prêmio 
Marca Brasil.

Com o Max HD, você não precisa se preocupar com 
*Tempo de abertura para portões de 3 metros, podendo variar de acordo com peso e 
estado do portão, além do ajuste de desaceleração.

Dados elétricos

Potência do motor (cv) ¾ ¾

Tensão (V) 220 220/380

Corrente (A) 3,5 3,5/2,0

Capacitor (uF) 25 -------

Monofásico Trifásico

Dados de desempenho

Ciclos/hora Contínuo

Velocidade (m/min) 15

Tempo de abertura (s) >> 12* <<

Força de arraste (kgf) 240

Dados dimensionais 
e genéricos

Peso do portão (kg) 500 até 1800

Central CP 4030

ciclo/hora, pois ele foi desenvolvido para ciclagem 
contínua.
Seu sobrenome, Heavy Duty – HD, traduz toda a potência e 
performance indicada para “trabalhos pesados”.

Indicado para aplicações industriais e para condomínios, o deslizante 
Max HD conta com carenagem produzida em polímero com 
proteção UV, trazendo maior resistência contra intempéries e 
auxiliando na vida útil da carenagem.

310 mm296 mm

32
5 m

m
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Dados elétricos

Potência do motor (cv) ¾ ¾

Tensão (V) 220 220/380

Corrente (A) 2,5 3,5/2,0

Capacitor (uF) 25 -------

Monofásico Trifásico

Dados de desempenho

Ciclos/hora 120

Velocidade (m/min) 14

Tempo de abertura (s) >> 26* <<

Força de arraste (kgf) 240

Dados dimensionais 
e genéricos

Peso do portão (kg) 800 até 2000

Central CP 4030

Max Power
Para portões deslizantes de 800 kg até 2000 kg.

Descrição

Redutor diferenciado para aplicações extremamente pesadas, en-
grenagem de ferro fundido e base em aço. Central CP 4030. Para 
maiores informações, consultar manual.

Características técnicas

Aplicação

Especificações técnicas

Dimensões

O deslizante Max Power foi produzido para 
aplicações robustas que requerem muita força e 
uma performance impecável.

Esse automatizador faz parte da linha pesada desenvolvida pela 
divisão de Automação Nice no Brasil, reconhecida como a melhor 
marca de automatizadores do mercado brasileiro através do prêmio 
Marca Brasil.

Indicado para aplicações industriais e para 
condomínios, o deslizante Max Power conta com *Tempo de abertura para portões de 3 metros, podendo variar de acordo com peso e 

estado do portão, além do ajuste de desaceleração.

carenagem produzida em polímero com proteção 
UV e maior resistência contra intempéries.

Max Power, o automatizador para aplicações 
grandes e extremamente pesadas.

357 mm 289 mm
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Fuso 2000
Para portões deslizantes até 350 kg.

Descrição

Base em aço galvanizado, carenagem em polímero e fim de curso 
mecânico com micro switch. Central CP 4030. Para maiores 
informações, consultar manual. HS velocidade mínima de 15,5 
segundos.

Características técnicas

Aplicação

Especificações técnicasDimensões

O deslizante de Fuso 2000 é indicado para 
aplicações sociais, como portas de entrada, 
portões de entrada social entre outros.

Sua utilização se dá, principalmente, em residências e pequenos 
comércios.

Com carenagem produzida em polímero com 
proteção UV, proporciona maior resistência contra 
intempéries. *Tempo de abertura para portões de 1 metro, podendo variar de acordo com peso e 

estado do portão, além do ajuste de desaceleração.

202 mm

18
4 m

m
13

9 m
m

Versão Standard HS

Dados elétricos

Potência do motor (cv) 1/3 1/3 1/2

Tensão (V) 127/220 220/380 127/220

Corrente (A) 2,5/1,5 1,5/1,1 4,0/2,2

Capacitor (uF) 30/12 ------ 50/20

Monofásico Trifásico Monofásico

Dados 
de desempenho

Ciclos/hora 60

Velocidade (m/min) 8

Tempo de abertura (s) >> 7* << >> 3,5* <<

Dados 
dimensionais e 
genéricos

Peso do portão (kg) 350 kg 250 kg

Comprimento do 
acionador (m)

1,5 a 5,5

Central CP 4010F CP 4030 CP 4010F





Basculantes

31
BV 2000

29
Bravo 
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28
Gatter i-HS

32
BV Corrente 1/3

30
Bravo i-HS / 
i-HSC

26 
Agile

27
Fast Gatter
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Toda a linha de basculantes Nice com acionador Agile.

Possibilita a instalação em locais com teto baixo. Isso com 
uma velocidade 20% maior que os acionadores 
convencionais.

Estão disponíveis em todos os tamanhos, permitindo a escolha do 
tamanho ideal de acordo com a necessidade da instalação.

Tamanho dos acionadores Agile:
- 1,25 m
- 1,40 m
- 1,50 m
- 1,75 m

O braço articulado pode ser instalado de forma convencional com 
25 cm e distância do ponto de giro.

O acionador Agile também é compatível com um braço convencional 
já instalado.

Instalação com 25 cm de distância. Instalação com 35 cm de distância.

Optando pela instalação do braço com 35 cm de distância do ponto 
de giro, é possível contar com as seguintes vantagens:

- Tempo de abertura do portão 20% menor;
- Redução de 25 cm do comprimento do acionador;
- Abertura completa do portão em 90°;
- Possibilidade de instalação em locais com teto baixo, já que o 

acionador não ultrapassa a altura do portão.
- 2,00 m
- 2,25 m
- 2,50 m
- 3,00 m
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Fast Gatter
O melhor desempenho e o mais rápido da categoria.

Descrição

Baixo ruído devido à porca de polímero de engenharia, motor com 
maior vedação na versão v2, fuso passo 40 que garante maior 
velocidade, desaceleração com parada suave do portão no fim do 
percurso e tecnologia i-Track para autoaprendizado contínuo do 
percurso, além de todas as funcionalidades existentes na S-Board 
1000. Com central embarcada. 

Características técnicas

Modo de utilização

Especificações técnicas

Indicado para aplicações residenciais, o basculante 
Fast Gatter é ideal para portões de até 300 kg.

O basculante Fast Gatter conta com um novo motor v2, com maior e 
melhor proteção contra infiltrações.

A central eletrônica S-Board 1000 traz, em suas 
configurações, a tecnologia i-Track, que permite o 
autoaprendizado contínuo do percurso do portão, 
fazendo com que haja menor índice de manutenção causado pela 
perda do percurso.

O automatizador basculante Fast Gatter conta também com a 
desaceleração, que proporciona uma parada suave do portão, 
auxiliando a prolongar a vida útil do automatizador.

Dimensões

132 mm

137 mm

18
6 m

m

*Tempo de abertura para portões de até 300 kg com folha de 2,20 metros e altura para 
automatizador com acionador de 1,50 metro, podendo variar de acordo com peso e 
estado do portão, além do ajuste de desaceleração.

Potência do motor (cv) 1/4

Tensão (V) 127/220

Ciclos/Hora 20

Tempo de Abertura (s) >> 11* <<

Peso do Portão (kg) Até 300

Comprimento do Acionador (m) 1,4/1,5/1,75/2,0

Central S-Board 1000
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Gatter i-HS
Para portões de até 350 kg.

Descrição

Motor trifásico com central inversora Sprint S, com configurações 
inteligentes e gravação do trajeto automática. Ajustes automáticos ou 
avançados de rampa de aceleração e desaceleração, aumentando a 
vida útil do automatizador e do portão.

Características técnicas

Modo de utilização

Especificações técnicas

Dimensões

O novo basculante Gatter i-HS é a evolução que 
chega à família Gatter. Voltado para aplicações residenciais, 
a versão Gatter i-HS é equipada com a central inversora Sprint S, 
trazendo mais velocidade e confiabilidade na aplicação.

A central inversora trifásica Sprint S conta com o sistema de 
configuração inteligente, ajustando velocidade e rampa 
de acordo com o peso do portão. Além disso, faz a leitura e 
gravação do trajeto de forma automática. Tudo isso 
para que a instalação seja mais rápida e prática.

O sistema de encoder exclusivo Nice permite ao 
automatizador ter controle preciso do posicionamento 
do portão, mesmo em altas velocidades e sem perder a referência 
da posição.

Dados elétricos

Potência do motor (cv) 1/4

Tensão (V) (seleção automática) 127/220

Corrente (A) 3,0

Capacitor (uF) -

Trifásico

Dados de desempenho

Ciclos/hora 40

Velocidade (m/min) 16

Tempo de abertura (s) >>5*<<

Dados dimensionais e gené-
ricos

Peso do Portão (Kg) 350

Comprimento do Acionador Agile (m) 1,25/1,40/1,50/1,75/2,00/2,25

Central Sprint S

*Tempo de abertura para portões balanceados, folha de 2,20 m, com acionador Agile 
1,25 m. Tempo de abertura considerado para passagem de veículo e/ou sem curso de 
desaceleração. Portões com abertura para fora.

Também permite a configuração independente de velocidade, rampa 
e distância de aceleração e desaceleração na abertura e fechamento.

Hi-Speed

 133  230

 2
31

 133  230

 2
31
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Bravo Standard
Para portões de até 400 kg.

Descrição

Motor silencioso, 100% vedado contra entrada de água e central 
eletrônica protegida por um estojo plástico. Sistema de transmissão, 
coroa e sem fim, 25% maior e mais robusto que o convencional.

Características técnicas

Modo de utilização

Especificações técnicas

Dimensões

A nova família de automatizadores basculantes 
Bravo traz alta performance com o design elegante 
e moderno da Nice.

Versatilidade e praticidade: 
A única do mercado que permite a instalação em 360°. O motor pode 
ficar virado para o lado esquerdo ou direito, para cima ou para baixo. 
Além disso, graças ao sistema Agile patenteado pela Nice, possibilita 
a instalação em locais com teto baixo.

Fácil de instalar: 
Graças ao sistema de engate rápido e aos componentes que já saem 
de fábrica montados, a instalação se torna muito mais rápida e fácil.

Força e performance:
A versão Standard é perfeita para instalação em portões mais 
pesados, de até 400 kg, e que não requeiram alta velocidade de 
abertura e fechamento. A central CP 4010F conta com a tecnologia 
i-Track, que permite o autoaprendizado contínuo do percurso do 

*Tempo de abertura para portões de até 350 kg com folha de 2,20 metros e altura para 
automatizador com acionador de 1,50 metro, podendo variar de acordo com peso e 
estado do portão, além do ajuste de desaceleração.

portão, reduzindo o índice de manutenção causada pela perda de 
percurso.
O basculante Bravo Standard também conta com a função Soft 
Closing, que proporciona parada suave do portão, auxiliando na vida 
útil do automatizador.

Carenagem produzida em polímero com proteção UV e vedada contra 
entrada de água – mais resistência contra intempéries.

Trilho do acionador em alumínio e perfil reforçado.

Sem necessidade de lubrificação na instalação.

Dados elétricos

Potência do motor (cv) 1/3 1/3

Tensão (V) 127 220

Corrente (A) - -

Capacitor (uF) - -

Monofásico

Dados de desempenho

Ciclos/hora 60

Velocidade (m/min) - -

Tempo de Abertura (s) >> 8 <<

Dados dimensionais 
e genéricos

Peso do Portão (Kg) Até 400

Comprimennto do
 Acionador Agile (m)

1,25/1,50/1,75/2,00/2,25/2,50/3,00

Central M-Board

 143  235
 2

55
  143  235

 2
55
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Bravo i-HS/i-HSC
Para portões de até 450 kg.

Descrição

Motor silencioso, 100% vedado contra entrada de água e central 
eletrônica protegida por um estojo plástico. Sistema de transmissão, 
coroa e sem fim, 25% maior e mais robusto que o convencional.

Características técnicas

Modo de utilização

Especificações técnicas

DimensõesA nova família de automatizadores basculantes 
Bravo traz alta performance com design elegante 
e moderno da Nice.

Velocidade em alto estilo para residências: 
A versão i-HS é perfeita para residências e pequenos condomínios 
que buscam velocidade e segurança. Utiliza a central inversora 
trifásica Sprint S.

Força e performance para condomínios: 
A versão i-HSC foi desenvolvida para aplicações em condomínios e 
locais que exijam alto ciclo de abertura e fechamento do portão.

Sprint 3F:
Saída auxiliar para travas, fechadura, luz de cortesia e sinaleira.

Fácil de instalar:
Graças ao exclusivo sistema de encoder rotativo Nice, a instalação ficou 
muito mais simples, pois não é mais necessário o ajuste de fim de curso. 

*Tempo de abertura para portões balanceados, folha de 2,20 m, com acionador Agile 
1,25 m. Tempo de abertura considerado para passagem de veículo e/ou sem curso de 
desaceleração. Portões com abertura para fora.

Além disso, Bravo conta com um novo sistema de engate rápido do 
acionador, sem necessidade de lubrificação na instalação. As centrais 
Sprint S e Sprint 3F contam com o sistema de configuração inteligente, 
ajustando velocidade e rampa de acordo com o peso do portão, além 
de fazer a leitura e a gravação do trajeto de forma automática. 

As centrais inversoras trifásicas Nice possuem funções avançadas, 
como a possibilidade de configurar o controle remoto e botoeira em 
diferentes modos de abertura e fechamento, função de fechamento 
por fotocélula, configuração independente de velocidade, rampa e 
distância de aceleração e desaceleração na abertura e fechamento.

Carenagem produzida em polímero com proteção UV e vedada contra 
entrada de água – mais resistência contra intempéries.

Trilho do acionador em alumínio e perfil reforçado.
Versão i-HS i-HSC

Dados elétricos

Potência do motor (cv) 1/3 ½

Tensão (V) (seleção automática) 127/220

Corrente (A) 3,5 2,7

Capacitor (uF) - -

Trifásico Trifásico

Dados 
de desempenho

Ciclos/hora 60 100

Velocidade (m/min) 17,6 17,6

Tempo de abertura (s) >>5*>> >>5*>>

Dados dimensionais 
e genéricos

Peso do Portão (Kg) Até 400 Até 450 

Comprimento do 
Acionador Agile (m)

1,25/1,50/1,75

2,00/2,25/2,50/3,00

Central Sprint S Sprint 3F

 143  235

 2
55

 

 143  235

 2
55
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BV 2000
Para portões basculantes de até 350 kg.

Descrição

Motor com maior vedação na versão v4, coroa da transmissão e 
porca do acionador em polímero de engenharia, desaceleração com 
parada suave do portão no fim do percurso e tecnologia i-Track para 
autoaprendizado contínuo do percurso, além de todas as funcionali-
dades existentes na CP 4010F. Com central embarcada.     

Características técnicas

Modo de utilização

Especificações técnicasDimensões

Indicado para aplicações residenciais, o basculante 
2000 é uma opção para quem busca força e 
versatilidade.

Com o motor 2000 v4, você escolhe como instalar o automatizador: 
na direita, na esquerda, para cima ou para baixo.

A central eletrônica CP 4010F traz, em suas 
configurações, a tecnologia i-Track, que permite o 
autoaprendizado contínuo do percurso do portão, 
fazendo com que haja menor índice de manutenção 
causado pela perda do percurso.

O automatizador basculante 2000 conta também com a tecnologia *Tempo de abertura para portões de até 300 kg com folha de 2,30 metros e altura para 
automatizador com acionador de 1,50 metro, podendo variar de acordo com peso e 
estado do portão, além do ajuste de desaceleração.

Soft Closing, que proporciona uma parada suave do portão, auxiliando 
o prolongamento da vida útil do automatizador.
Carenagem produzida em polímero com proteção UV, que 
traz maior resistência contra intempéries.

184 mm

139 mm

20
2 m

m

Versão Standard Flash

Dados elétricos

4 polos 2 polos

Potência do motor (cv) 1/3 1/3

Tensão (V) 127/220 220/380 220 220/380

Corrente (A) 1,5/2,5 1,5/11 5,02/2,6 1,5/1,1

Capacitor (uF) 30/12 ---- 20 ----

Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico

Dados 
de desempenho

Ciclos/hora 60

Tempo de abertura (s) >> 13* << >> 9* <<

Dados 
dimensionais e 
genéricos

Peso do portão (kg) Até 350

Comprimento do 
acionador (m)

1,5 a 5 1,5 a 5

Central CP 4010 F CP 4030 CP 4010F CP 4030
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BV Corrente 1/3
Para portões basculantes de até 350 kg.

Descrição

Motor com maior vedação na versão v4, corrente projetada para dar 
maior robustez ao automatizador, desaceleração com parada suave 
do portão no fim do percurso e tecnologia i-Track para autoaprendi-
zado contínuo do percurso, além de todas as funcionalidades exis-
tentes na CP 4010F. Com central embarcada.

Características técnicas

Modo de utilização

Especificações técnicas

Dimensões

Indicado para aplicações residenciais, este 
basculante conta com uma corrente, que confere 
ao produto mais robustez e versatilidade de 
instalação.

Com o motor 2000 v4, você escolhe como instalar o automatizador: 
na direita, na esquerda, para cima ou para baixo.

A central eletrônica CP 4010F traz, em suas 
configurações, a tecnologia i-Track, que permite 
o autoaprendizado contínuo do percurso do 
portão, fazendo com que haja menor índice de 
manutenções causadas pela perda do percurso.

O automatizador basculante Corrente 1/3 conta também com a 

Dados elétricos

Potência do motor (cv) ½

Tensão (V) 127/220

Corrente (A) 2,8/1,3

Capacitor (uF) 30/15

Monofásico

Dados de desempenho

Ciclos/hora 60

Velocidade (m/min) 5

Tempo de abertura (s) >> 11* <<

Dados dimensionais e 
genéricos

Peso do portão (kg) Até 350

Comprimento do acionador (m) 1,5/2,0

Central CP 4010F

*Tempo de abertura para portões de até 350 kg com folha de 2,20 metros e altura para 
automatizador com acionador de 1,50 metro, podendo variar de acordo com peso e 
estado do portão, além do ajuste de desaceleração.

tecnologia Soft Closing, que proporciona uma parada suave do 
portão, auxiliando o prolongamento da vida útil do automatizador.
Carenagem produzida em polímero com proteção UV, que 
traz maior resistência contra intempéries.

41 mm

146 mm 211 mm

78 mm

26
4 m

m





Pivotantes

40
TTN HSC

39
Golden

42
Pivotante Robô

35 
Gatter

37
Alumínio
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Gatter
Para portões pivotantes de até 300 kg.

Aplicação

Dimensões

Indicado para aplicações residenciais, o pivotante 
Gatter é a melhor opção quando o assunto é custo-
benefício.

Ideal para quem busca versatilidade e não abre mão do tradicionalismo, 
o pivotante Gatter traz toda a expertise da Nice em desenvolver 
automatizadores que se encaixam perfeitamente à sua aplicação.

Com a tecnologia i-Track, o pivotante Gatter conta 
com o autoaprendizado contínuo do percurso, além 
da desaceleração que auxilia o fechamento suave 
do portão.

Carenagem produzida em polímero com proteção UV,
que traz maior resistência contra intempéries.

Para portões de folha dupla, a central a ser utilizada deverá ser CP 
4020F.

20
2 m

m

184 mm139 mm

Descrição

Características técnicas

Especificações técnicas

*Referência de tempo de abertura calculado para 90°.

VERSÃO S M

Potência do motor (cv) ¼ ¼

Tensão (V) 127/220 127/220

Ciclos/Hora 20

Tempo de Abertura (s) >> 12* << >> 16* <<

Peso do Portão (kg) Até 300

Tamanho da Folha (m) Até 1,5 Até 2,5

Central S-Board 1000

Motor com maior vedação na versão v2, desaceleração com 
parada suave do portão no fim do percurso e tecnologia i-Track 
para autoaprendizado contínuo do percurso, além de todas as 
funcionalidades existentes na S-Board 1000. Com central embarcada. 
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Alumínio
Para portões pivotantes de até 350 kg.

Descrição

Motor com maior vedação na versão v4, acionador em pistão, 
desaceleração com parada suave do portão no fim do percurso e 
tecnologia i-Track para autoaprendizado contínuo do percurso, além 
de todas as funcionalidades existentes na CP 4010F e, para portões 
de duas folhas, a CP 4020F (com central embarcada). Para mais 
informações sobre a central CP 4030, consulte o manual.

Características técnicas Modelo S

Modo de utilização – Modelo S

Especificações técnicas

Dimensões – Modelo S

O automatizador pivotante Alumínio foi 
especialmente desenvolvido para máxima eficiência 
com segurança. Além disso, é possível escolher 
qual a opção que melhor se adequa às suas 
necessidades.

Indicado para aplicações residenciais e em pequenos condomínios, 
o pivotante Alumínio é uma opção para quem busca força e 
versatilidade, pois conta com os tamanhos:
- S, com acionador até 1,5 metros.
- M, com acionador que chega a 3,5 metros.

Com o motor 2000 v4, você escolhe como instalar 
o automatizador: na direita, na esquerda, para cima 
ou para baixo.

A central eletrônica CP 4010F traz, em suas configurações, 

a tecnologia i-Track, que permite o autoaprendizado contínuo 
do percurso do portão, fazendo com que haja menor índice de 
manutenções causadas pela perda do percurso. Conta com a 
tecnologia Soft Closing, que proporciona uma parada suave do portão, 
auxiliando a prolongar a vida útil do automatizador.

Pode ser instalado com a central eletrônica CP 
4020F, permitindo a abertura de portões de duas 
folhas. Proteção UV na carenagem.

20
2 m

m

184 mm139 mm

Para portões de folha dupla, a central a ser utilizada deverá ser CP 
4020F.

*Referência de tempo de abertura calculado para 90°.

VERSÃO STANDARD S FLASH S

4 polos - mono 4 polos - tri 2 polos - mono 2 polos - tri

Potência do 
motor (cv)

1/3 ½ 

Tensão (V) 127/220 220/380 127/220 220/380

Ciclos/H 60 60 60 60

Tempo de 
Abertura (s)

>> 17* << >> 17* << >> 8* << >> 8* <<

Peso do 
Portão (kg)

Até 350 Até 350 Até 350 Até 350

Tamanho da 
Folha (m)

Até 2,5 Até 2,5 Até 2,5 Até 2,5

Central
CP 4010F / 
CP 4020F

CP 4030
CP 4010F / 
CP 4020F

CP 4030
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Descrição

Motor com maior vedação na versão v4, acionador em pistão, desaceleração com parada suave do portão no fim do percurso e tecnologia 
i-Track para autoaprendizado contínuo do percurso, além de todas as funcionalidades existentes na CP 4010F e, para portões de duas folhas, 
a CP 4020F (com central embarcada). Para mais informações sobre a central CP 4030, consulte o manual.

Características técnicas Modelo M

Modo de utilização – Modelo M

Especificações técnicas

Dimensões – Modelo M

Para portões de folha dupla, a central a ser utilizada deverá ser CP 
4020F.

750 mm

202 mm

18
4 m

m
13

9 m
m

*Referência de tempo de abertura calculado para 90°.

VERSÃO STANDARD M FLASH M

4 polos - mono 4 polos - tri 2 polos - mono 2 polos - tri

Tensão (V) 127/220 220/380 127/220 220/380

Ciclos/H 60 60 60 60

Tempo de Abertura (s) >> 29* << >> 29* << >> 15* << >> 15* <<

Peso do Portão (kg) Até 350 Até 350 Até 350 Até 350

Tamanho da Folha (m) Até 3,5 Até 3,5 Até 3,5 Até 3,5

Central CP 4010F / CP 4020F CP 4030 CP 4010F / CP 4020F CP 4030
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Golden
Para portões pivotantes de até 500 kg.

Descrição

Motor com maior vedação na versão v4, acionador em pistão, 
desaceleração com parada suave do portão no fim do percurso e 
tecnologia i-Track para autoaprendizado contínuo no percurso, além 
de todas as funcionalidades existentes na CP 4010F e, para portões 
de duas folhas, CP 4020F (com central embarcada). Para mais 
informações sobre a central CP 4030, consulte o manual.

Características técnicas Modelo S

Modo de utilização – Modelo S

Especificações técnicasDimensões – Modelo S

O automatizador pivotante Golden foi desenvolvido 
para aplicações exigentes, que requerem força e 
eficiência.

Seu acionador proporciona maior segurança para áreas onde há uma 
incidência grande de vento, pois a tecnologia embarcada nos pistões 
proporciona um maior travamento entre as folhas do portão.

• S, com acionador até 2,5 metros.

• M, com acionador que chega a 3,5 metros.

• L, com acionadores até 5,5 metros.

Com o motor 2000 v4, você escolhe como instalar 
o automatizador: na direita, na esquerda, para cima 
ou para baixo – versatilidade que você só encontra 
com os produtos Nice.

A central eletrônica CP 4010F, que vem embarcada no automatizador, 
conta também com a tecnologia i-Track, que permite o 
autoaprendizado contínuo do percurso do portão, fazendo com que 
haja menor índice de manutenções causadas pela perda do percurso, 
além da tecnologia Soft Closing, que proporciona a parada suave do 
portão.

Para sua comodidade, o pivotante Golden pode 
ser instalado com a central eletrônica CP 4020F, 
permitindo a abertura de portões de duas folhas.

Proteção UV na carenagem.

Para portões de folha dupla, a central a ser utilizada deverá ser CP 
4020F.

202 mm

18
4 m

m
13

9 m
m

450 mm

*Referência de tempo de abertura calculado para 90°.

VERSÃO STANDARD S FLASH S

4 polos - mono 4 polos - tri 2 polos - mono 2 polos - tri

Potência do 
motor (cv)

1/3 1/3

Tensão (V) 127/220 220/380 127/220 220/380

Ciclos/H 80

Tempo de 
Abertura (s)

>> 12* << >> 8* <<

Peso do 
Portão (kg)

Até 500

Tamanho da 
Folha (m)

Até 2,5

Central
CP 4010F / 
CP 4020F

CP 4030
CP 4010F / 
CP 4020F

CP 4030
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Descrição

Motor com maior vedação na versão v4, acionador em pistão, desaceleração com parada suave do 
portão no fim do percurso e tecnologia i-Track para autoaprendizado contínuo no percurso, além de 
todas as funcionalidades existentes na CP 4010F e, para portões de duas folhas, CP 4020F (com central 
embarcada). Para mais informações sobre a central CP 4030, consulte o manual.

Descrição

Motor com maior vedação na versão v4, acionador em pistão, desaceleração com parada suave do 
portão no fim do percurso e tecnologia i-Track para autoaprendizado contínuo do percurso, além de 
todas as funcionalidades existentes na CP 4010F e, para portões de duas folhas, CP 4020F (com central 
embarcada). Para mais informações sobre a central CP 4030, consulte o manual.

Características técnicas Modelo M Características técnicas Modelo L

Modo de utilização – Modelo M Modo de utilização – Modelo L

Especificações técnicas Especificações técnicas

Dimensões – Modelo M Dimensões – Modelo L

Para portões de folha dupla, a central a ser 
utilizada deverá ser CP 4020F.

Para portões de folha dupla, a central a ser 
utilizada deverá ser CP 4020F.

202 mm

18
4 m

m
13

9 m
m

750 mm

202 mm

18
4 m

m
13

9 m
m

1500 mm

*Referência de tempo de abertura calculado para 90°.

VERSÃO STANDARD M FLASH M

4 polos - mono 4 polos - tri 2 polos - mono 2 polos - tri

Potência do motor (cv) 1/3 ½

Tensão (V) 127/220 220/380 127/220 220/380

Ciclos/H 60

Tempo de Abertura (s) >> 20* << >> 12* <<

Peso do Portão (kg) Até 500

Tamanho da Folha (m) Até 3,5

Central
CP 4010F / 
CP 4020

CP 4030
CP 4010F / 
CP 4020F

CP 4030

VERSÃO STANDARD L FLASH L

4 polos - mono 4 polos - tri 2 polos - mono 2 polos - tri

Potência do motor (cv) 1/3 ½

Tensão (V) 127/220 220/380 127/220 220/380

Ciclos/H 60

Tempo de Abertura (s) >> 40* << >> 20* <<

Peso do Portão (kg) Até 500

Tamanho da Folha (m) 3,5 a 5,5

Central
CP 4010F / 
CP 4020F

CP 4030
CP 4010F / 
CP 4020F

CP 4030

*Referência de tempo de abertura calculado para 90°.
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Descrição

O automatizador Nice TTN HSC foi projetado para portões de até 6 m 
ou 450 kg. Ele possui um design premium e acabamento de alto 
padrão. Foi desenvolvido para fornecer velocidade e ciclo contínuo, 
sendo ideal para estabelecimentos que possuem alto fluxo de 
veículos. É ideal para operações rápidas em portões pivotantes com 
folhas de até 3,7 m (TTN3724HSC) ou 6,0 m (TTN6024HSC).

Características técnicas

Especificações técnicasDimensões

O automatizador Nice TTN HSC foi projetado para portões de 6 m ou 450 kg. Ele 
possui um design premium e acabamento de alto padrão. Foi desenvolvido para 
fornecer velocidade e ciclo contínuo, sendo ideal para estabelecimentos que possuem 
alto fluxo de veículos. É ideal para operações rápidas em portões pivotantes com 
folhas de até 3,7 m (TTN3724HSC) ou 6,0 m (TTN6024HSC).

Manobras rápidas: 
90° de abertura em 7 segundos para folhas de até 6 metros.

Confiável:
O encoder magnético garante que os parâmetros não se percam com o decorrer do 
tempo e auxilia na detecção precisa de obstáculos.

Fácil de instalar:
Fácil acesso às conexões elétricas por cima do motor, graças ao seu compartimento 
dedicado.

Versátil:
O motor pode ser instalado na parte de baixo da folha do portão, a uma distância de, 
pelo menos, 110 mm do chão.

Prático e seguro:
Chave de destrave fácil e simples, localizada na parte de cima, fazendo a abertura 
e o fechamento no modo de autoaprendizado. Diagnóstico automático de falhas. 
Programação de tempo de parada. Desaceleração na abertura e fechamento. 
Detecção de obstáculo. Controla dois motores, para portões de folhas duplas.

Versão
L máx. 
(mm)

 L 
mín. 
(mm)

Deslocamento 
(mm) 

E 
(mm)

A 
(mm)

TT-
N6024HSC

1710 1030 680
105 170

TT-
N3724HSC

1370 860 510

Sem falta de energia:
Opção de agregar bateria backup e o carregador PS324/BR.

TTN HSC
Velocidade e ciclo contínuo em portões de até 6 m.

Hi-Speed

*Referência de tempo de abertura calculada para 90°.

**Central eletrônica externa.

VERSÃO TTN3724HSC

Tensão (V) 220

Ciclos/h Contínuo

Tempo de Abertura (s) >> 7* <<

Peso do Portão (kg) Até 450

Tamanho da Folha (m) Até 3,7

Comprimento do Acionador/Braço (mm) 860

Central MC824H**
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Robô
Para portões pivotantes de até 500 kg.

Descrição

Motor de 1/3 (monofásico) e 1/2 cv (trifásico), alto ciclo – 120 ciclos/
hora, ideal para portões de folhas de 3,5 a 5 metros. Para mais infor-
mações sobre a central CP 4030, consulte o manual.

Características técnicas

Aplicação

Dimensões

O automatizador pivotante Robô foi desenvolvido 
para aplicações exigentes, em que a força é im-
prescindível.

Indicado para aplicações de uma ou duas folhas, o pivotante Robô é 
ideal para alto fluxo.

Com baixo índice de manutenção, o Robô tem o 
melhor custo/benefício da categoria, podendo ser 
utilizado em solo com desnível de até 25 cm.

O pivotante Robô é a solução completa para quem busca qualidade, 
força e alto ciclo.

Proteção UV na carenagem.
*Tempo de abertura para portões até 500 kg com folha de 2,30 metros, podendo variar 
de acordo com peso e estado do portão, além do ajuste de desaceleração.

Dados elétricos

Tensão (V) 127/220 220/380

Corrente (A) 4,0/2,8 2,0/1,2

Capacitor (uF) 40/20 ----

Monofásico Trifásico

Dados 
de desempenho

Ciclos/hora 120

Tempo de abertura (s) >> 10* <<

Dados dimensionais 
e genéricos

Peso do Portão (Kg) Até 500

Tamanho da folha (m) 3,5 a 5,5

Central CP 4030 CP 4030

315 mm 613 mm

45
0 m

m

Especificações técnicas
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Pivotante Social Gatter
Para portões pivotantes de até 80 kg.

Descrição

Motor de 1/4 cv, acionador de até 1,2 metro, central eletrônica CP 
S-Board 1000 que conta com a tecnologia i-Track, autoaprendizado 
contínuo do percurso.

Características técnicas

Modo de utilização

Especificações técnicas

Dimensões

Indicado para portões pequenos para entradas de 
pedestre, o pivotante Social Gatter pode ser aplica-
do em portões com até 1,2 metro.

O automatizador foi desenvolvido para aplicações onde há baixo fluxo 
e busca constante por custo-benefício.

Proteção UV na carenagem.

Dados elétricos

Tensão (V) 127/220

Corrente (A) 3,0/1,5

Capacitor (uF) 30/12

Monofásico

Dados de desempenho

Ciclos/hora 20

Tempo de abertura (s) >> 9* <<

Dados dimensionais e gené-
ricos

Peso do portão (kg) Até 80

Tamanho da folha (m) Até 1,2

Central S-Board 1000

*Tempo de abertura para portões de até 80 kg com folha de 1,20 metro, podendo 
variar de acordo com o tamanho da folha e o estado do portão, além do ajuste de 
desaceleração.

118 mm

187 mm

13
7 m

m
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Pivotante Social
Para portas pivotantes de até 80 kg.

Descrição

Motor de 19w, bateria selada de 12v, carregador de bateria automá-
tico, acionador para folha de até 1,20 metro, central eletrônica CP 
4050 embarcada com proteção contra surto de tensão e correntes, 
Rolling Code Nice e entrada para botoeira.

Características técnicas

Modo de utilização

Especificações técnicas

Dimensões

O pivotante Social é indicado para portas sociais e 
pode ser aplicado em folhas de até 1,2 metro.

Tem baixo ruído, baixíssimo consumo de energia e é indicado para 
aplicações onde há alto fluxo.

Com a bateria de 12v embutida, não há necessidade 
de passar para o manual quando há falta de energia 
elétrica.

Proteção UV na carenagem.

Dados elétricos

Tensão (V) 127

Corrente (A) 2,8

Capacitor (uF) 40

Monofásico

Dados de desempenho

Ciclos/hora 100

Tempo de abertura (s) >> 6* <<

Dados dimensionais e genéri-
cos

Peso do portão (kg) Até 80

Tamanho da folha (m) Até 1

Central CP 4050

*Tempo de abertura para portões de até 80 kg com folha de 1,20 metro, podendo 
variar de acordo com o tamanho da folha e o estado do portão, além do ajuste de 
desaceleração.

15
8 m

m

258 mm 170 mm
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Especificações técnicasA Linha PS Nice pode ser aplicada a portas pivotantes sociais (ba-
tente) de vidro, madeira ou metal de até 1 metro de largura. Am-
plamente indicada para lojas, clínicas, hotéis, escritórios, hospitais, 
empresas etc. Substitui com maior eficácia molas aéreas e de piso.

O automatizador PS100 possui funcionamento preciso e silencioso, 
design compacto e projeto técnico otimizado. Além da acessibilida-
de que proporciona às pessoas, promove melhor desempenho do 
ar-condicionado e isolamento acústico, mantendo a porta fechada. 
Com grau de proteção IP X0, pode ser aplicado em ambientes se-
miabertos (com cobertura).

Utiliza sistema de posicionamento por encoder, saídas para periféri-
cos de 24 Vdc, controlador de fechadura eletromagnética e sistema 
antiesmagamento que faz com que a porta retorne, caso encontre 
algum obstáculo em seu percurso de fechamento. Em caso de falta 
de energia elétrica, a porta pode ser aberta e fechada manualmen-
te, sem a necessidade de destrave.

Versão PS 100

Tensão (V) 220 VAC

Ciclos/Dia 2000

Tempo de abertura (s) 1

Largura da Porta (m) Até 1

Cores do perfil Preto, branco e prata

Acessórios:
- Sensor micro-ondas de presença (radar), aciona a porta automáti-

ca quando um objeto se aproxima de seu raio de detecção.
- Receptor RF MD-T01 para acionamento por controles remotos 

Nice.
- Botoeira.
- Sistema de baterias que garante seu pleno funcionamento na falta 

de energia.
- Fechadura eletromagnética, que dificulta a abertura manual. *Referência de tempo de abertura calculado para 90°.

Pivotantes Sociais – Linha PS
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VERSÃO DS140 DS250 DS DUO

Tensão (V) 220 VAC 220 VAC 220 VAC

Ciclos/Dia 5000 5000 2500

Velocidade de Abertura 0,7 m/s (1 folha) / 1,4 m/s (2 folhas) 0,7 m/s (1 folha) / 1,4 m/s (2 folhas) 1,5 m/s

Aplicação Portas de 1 ou 2 folhas móveis Portas de 1 ou 2 folhas móveis Portas de até 4 folhas móveis

Peso Total de Arraste Até 90 kg (1 folha) / Até 140 kg (2 folhas) Até 160 kg (1 folha) / Até 250 kg (2 folhas) 60 kg por folha

Tamanho do Perfil (m) 2,25 a 6,0 2,25 a 6,0 2,0 a 4,5

Vão de Abertura (m) 1,12 a 3,0 1,12 a 3,0 1,3 a 3,0

Cores do Perfil Preto, branco ou prata

Os automatizadores para portas sociais deslizantes Nice atendem às 
mais diversas aplicações, proporcionando melhor acessibilidade e 
conforto acústico, além de economia no sistema de ar-condicionado. 
O equipamento ideal para lojas, clínicas, restaurantes, clubes, escolas, 
escritórios, aeroportos e empresas. Todos os modelos possuem fun-
cionamento silencioso, design moderno e discreto.

Linha DS140:
Design moderno, com perfil de alumínio mais fino e discreto, que se 
incorpora facilmente à fachada. Possui sistema mecânico que não uti-
liza pinça pega-vidro, com a vantagem de ser instalado fora ou dentro 
do vão, de acordo com a necessidade ou projeto.

Linha DS250:
Pode ser aplicado em portas com uma folha móvel de até 140 kg ou 
duas folhas móveis com até 250 kg.

Linha DS DUO para portas seccionadas:
Sua aplicação proporciona maior abertura do vão de passagem, com 
duas folhas abrindo para o mesmo lado, liberando 2/3 do vão total: 
maior abertura com menos espaço.

Todos os modelos possuem grau de proteção IP X0 que permite a 
aplicação em ambientes semiabertos (com cobertura). Utiliza sistema 
de posicionamento por encoder, saídas para periféricos de 24 Vdc, 
controlador de fechadura eletromagnética e sistema antiesmagamen-

Deslizantes Sociais – Linha DS

to, que faz com que a porta retorne caso encontre algum obstáculo 
em seu percurso de fechamento. Em caso de falta de energia elétrica, 
a porta pode ser aberta e fechada manualmente sem a necessidade 
de destrave.

Acessórios:
- Sensor micro-ondas de presença (radar), aciona a porta automática 

quando um objeto se aproxima de seu raio de detecção;
- Receptor RF MD-T01 para acionamento por controles remotos Nice;
- Botoeira;
- Sistema de baterias que garante seu pleno funcionamento na falta 

de energia;
- Fechadura eletromagnética, que dificulta a abertura manual.

Características técnicas
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M-Bar
Cancela de alta performance e durabilidade.

Alta performance, confiável e durável. Elegante, de-
sign premium. Componentes de alto padrão. Maior 
conforto e segurança em todos os momentos.

Soluções integradas para todas as necessidades.

M-Bar é a linha de cancelas Nice de alta performance que traz maior 
robustez e velocidade, próprias para locais com alto fluxo de veículos 
como estacionamentos, condomínios, indústrias, estabelecimentos 
comerciais e universidades. Através de seu design inovador e com-
ponentes de alto padrão, M-Bar opera de forma confiável e durável.

Tampa de cobertura e suporte 
da barra em alumínio  
pintado, com opções 
de luzes de indicação.

Carenagem de aço com 
tratamento protetivo e pintado, 
ou com opção em aço inox.

Fotocélula pode ter 
montagem integrada, por 
dentro da carenagem.

Chave para destrave.
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3 m

4 m

5 m

3 m

4 m

5 m

M3-Bar
Com braço de 3 m

Predisposta para: borracha de proteção, luzes de 
indicação, engate pivotante e braço articulado.

M5-Bar
Com braço de 4 m

Predisposta para: borracha de proteção, 
luzes de indicação, engate pivotante e braço 
articulado.

Com braço de 5 m

Predisposta para: borracha de proteção, 
luzes de indicação, engate pivotante e braço 
articulado.
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Motor 24 Vdc com central eletrônica embarcada.

Programação simplificada: central eletrônica com display 
e joystick para que a configuração seja feita de forma ainda mais 
rápida.
A central possui uma saída de 24 V para conexão de dispositivos e 
duas entradas para receber detectores de solo (loop indutivo).

Modular: os braços são facilmente montados usando junta de ex-
pansão em alumínio. Possibilidade para controle inteligente de duas 
automações, através da função mestre/escravo.

Força e confiabilidade: estrutura resistente de aço, novas 
molas robustas de balanceamento que garantem até 2.000.000 ci-
clos sem manutenção e braço com design elíptico que possui maior 

M-Bar
Cancela de alta performance e durabilidade.

resistência contra ventos.
Acessórios de iluminação (piscante ou semáforo) podem ser integra-
dos na tampa da carenagem. Encoder para controle do movimento e 
fins de curso eletromecânicos.

Mais comodidade e segurança nas etapas de pro-
gramação e manutenção: os compartimentos separados 
para eletrônica e mecânica protegem as partes internas de riscos 
potenciais. Acesso rápido e fácil à central eletrônica localizada na 
parte superior da cancela.
Fotocélula pode ser integrada dentro da carenagem da cancela, fi-
cando oculta no suporte dedicado a ela.

Mais segurança e confiabilidade: detecção de obstáculo e 
monitoramento da corrente do motor durante a operação.

Diagnóstico automático de falhas durante a operação, com sinaliza-
ção do tipo de falha.
Economia de energia: o sistema entra em stand-by quando não está 
em uso, para reduzir consumo de energia.
Destrave pela lateral: chave de destrave pode ser instalada de um 
lado ou do outro.

Disponível nas versões com pintura laranja (M3-Bar 
e M5-Bar) ou nas versões em aço inox (M3-Bar I e 
M5-Bar I).
M3-Bar com braço de 3 m.
M5-Bar com braço de 4 m ou 5 m.
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WA10
Fitas vermelhas 
adesivas refletoras 
Unid./emb. 24

Acessórios comuns

XBA13
Borracha de proteção 
contra choques de 1 
m. Unid./emb. 9

WA11
Apoio regulável 
para braços 
Unid./emb. 1

FOTOCÉLULA 
ERA S (NF)
Fotocélula EPS 
Unid./emb. 1

ERA INTI – BR 
Controle remoto
2 botões Push Button
Rolling Code
Frequência 433,92 MHz

ERA ONE – BR
Controle remoto
4 botões Push Botton
Rolling Code
Frequência 433,92 MHz

IT4WIFI 
Interface inteligente 
Wi-Fi para controlar 
automatizadores pelo 
smartphone. Unid./
emb. 1

SOLEMYO KIT
Energia solar para 
automatizadores de 
portões e cancelas

ERA LIGHT 
EL24
Sinaleira EL24 
Unid./emb. 1

Para braços de até 3 m, irreversível 230 Vac, motor 
24 Vdc, com base de fixação incluída:

Código Descrição
M3-Bar Carenagem de aço, com tratamento protetivo e pintada.  
 Para barra de 3 m, para uso intenso
M3-Bar I Carenagem de aço inox

Para braços de até 4 ou 5 m, irreversível 230 Vac, 
motor 24 Vdc, com base de fixação incluída:

Código Descrição
M5-Bar Carenagem de aço, com tratamento protetivo e pintada.  
 Para barra de 3 m, para uso intenso
M5-Bar Carenagem de aço inox

Versão M3-Bar M3-Bar I M5-Bar M5-Bar I
Dados elétricos
Potência do motor (W) 150 110

Alimentação (Vca 50 / 60 Hz) 220 V

Corrente (A) 1,3 1,1

Motor 24 VDC

Dados de desempenho
Ciclo/Hora 600 400

Tempo de abertura (s) >> 1,5 << >> 3 <<

Dados dimensionais e genéricos
Grau de proteção (IP) 54

Dimensões (mm) 400 X 299 X 1215

Peso (kg) 80

Para obter um sistema de cancelas completo:

1. Escolha o motorredutor 2. Associe o braço 3. Complete o sistema com os acessórios opcionais

Características técnicas
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- Simples de instalar 
 
Ampla porta frontal para um acesso 
rápido e facilitado. A montagem do 
braço pode ser feita do lado direito ou 
do lado esquerdo. Suporte reforçado do 
motorredutor facilmente extraível.

- Fácil manutenção 
 
Central integrada, desmontável para 
fazer a ligação e a manutenção de forma 
simples. Nenhuma falta de energia com 
o carregador de bateria integrável no 
interior da central.

- Desbloqueio cômodo e 
intuitivo 
 
Fácil desbloqueio do sistema de 
cancelas, graças a uma cômoda chave 
triangular.

- Tampa removível para um acesso 
facilitado às partes internas.

- Caixa com tratamento de 
cataforese e pintura.

- Desbloqueio protegido dos 
agentes externos.

- Braço de secção elíptica com elevada 
resistência às rajadas de vento.

- Segurança antivandalismo 
 
Fotocélulas integradas no corpo da 
cancela, mínimo impacto visual e 
máxima proteção.

Wide
Simples de instalar e fácil de usar.
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Guia para a escolha, composição de braços e acessórios

- Wide S
Com braço de 3 m

Predisposta para: borracha de proteção, luzes de 
sinalização, engate pivotante

Com braço de 4 m
Predisposta para: borracha de proteção, luzes de 
sinalização, engate pivotante

- Wide M
Com braço de 4 m

Predisposta para: borracha de proteção, luzes de 
sinalização, engate pivotante, braço articulado

- Wide L
Com braço de 5 m

Predisposta para: borracha de proteção, luzes de sinalização

Com braço de 6 m (3+3 m)*
Predisposta para: borracha de proteção, luzes de sinalização

Com braço de 7 m (3+4 m)*
Predisposta para: borracha de proteção, luzes de sinalização
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Sistema de cancelas eletromecânicas para o 
controle de acessos.

Motorredutor 24 Vdc, com central de comando integrada, velocidade 
regulável e função antiesmagamento.

Duas versões de caixa, em aço galvanizado pintado e em 
três tamanhos, para braços de 3 a 7 metros.

Mais conforto nas fases de programação e 
manutenção.

Única central integrada para todas as versões, situada na parte 
inferior do corpo da cancela.
Ampla porta frontal para um acesso rápido e facilitado.

Suporte reforçado do motorredutor facilmente extraível.

Máxima segurança antiesmagamento na abertura e 
fechamento; suportes internos no corpo da cancela para o mínimo 
impacto visual.

Velocidade regulável eletronicamente de 3,5” (Wide M) a 5” 
(Wide L) para um tempo mínimo de abertura.

Força, confiabilidade e facilidade de instalação.

Braço de secção elíptica para uma maior leveza e resistência às rajadas 
de vento; perfil específico para uma montagem rápida dos acessórios.
Engate pivotante opcional para salvaguardar a cancela em caso de 
impacto.

Montagem do braço para o lado direito ou esquerdo.

Wide
Simples de instalar e fácil de usar.

Fácil de equilibrar, graças a um prático regulador de tensão da 
mola.

Nenhuma falta de energia: funcionamento garantido na falta 
de energia elétrica, graças ao carregador de baterias conectável 
diretamente na central eletrônica.

Desbloqueio com chave triangular, protegido dos 
agentes externos.
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WA10
Fitas vermelhas 
adesivas refletoras 
Unid./emb. 24

XBA13
Borracha de proteção 
contra choques de 1 
m. Unid./emb. 9

WA11
Apoio regulável 
para braços 
Unid./emb. 1

ERA INTI – BR 
Controle remoto
2 botões Push Button
Rolling Code
Frequência 433,92 MHz

ERA ONE – BR
Controle remoto
4 botões Push Botton
Rolling Code
Frequência 433,92 MHz

IT4WIFI 
Interface inteligente 
Wi-Fi para controlar 
automatizadores pelo 
smartphone. Unid./
emb. 1

SOLEMYO KIT
Energia solar para 
automatizadores de 
portões e cancelas

ERA LIGHT 
EL24
Sinaleira EL24 
Unid./emb. 1

Para obter um sistema de cancelas completo:

1. Escolha o motorredutor 2. Associe o braço 3. Complete o sistema com os acessórios opcionais

Para braços de até 4 m, irreversível 230 Vac, motor 
24 Vdc, com base de fixação incluída:

Código      Descrição

Wide S       Com caixa em aço galvanizado e pintado

Wide M      Com caixa em aço galvanizado e pintado

Para braços de até 7 m, irreversível 230 Vac, motor 
24 Vdc, com base de fixação incluída:

Código      Descrição

Wide L       Com caixa em aço galvanizado e pintado

Características técnicas

VERSÃO WIDE S WIDE M WIDE L

Potência do Motor (W) 300 300 360

Alimentação (Vca 50/60 Hz) 230 230 230

Ciclos/Hora 100 300 200

Tempo de Abertura (s) >> 4* << >> 3,5* << >> 5* <<

FOTOCÉLULA 
ERA S (NF)
Fotocélula EPS 
Unid./emb. 1

Acessórios comuns
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Era One – BR
Controle remoto

4 botões Push button

Rolling Code

Frequência: 433,92 MHz

IT4WIFI 
Interface inteligente 
Wi-Fi para controlar 
automatizadores pelo 
smartphone

Unid./emb.: 1

SOLEMYO KIT
Energia solar para automatizado-
res de portões e cancelas

XBA13
Borracha de proteção 
contra choques de 1 m

Unid./emb.: 9

WA10
Fitas vermelhas adesi-
vas refletoras

Unid./emb.: 24

WA11
Apoio regulável para 
braços

Unid./emb.: 1

Fotocélula Era S 
(NF)
Fotocélula EPS

Unid./emb.: 1

Era Light EL24
Sinaleira EL24

Unid./emb.: 1

Era Inti – BR 
Controle remoto

2 botões Push button

Rolling Code

Frequência: 433,92 MHz

Acessórios Cancelas
Acessórios comuns
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XBA13
Borracha de proteção 
contra choques de 1 m

Unid./emb.: 9

WA10
Fitas vermelhas adesi-
vas refletoras

Unid./emb.: 24

WA11
Apoio regulável para 
braços

Unid./emb.: 1

Fotocélula Era S 
(NF)
Fotocélula EPS

Unid./emb.: 1

Era Light EL24
Sinaleira EL24

Unid./emb.: 1

Era Inti – BR 
Controle remoto

2 botões Push button

Rolling Code

Frequência: 433,92 MHz

Receptora OXI ET
Compatível com os 
controles remotos Era Inti 
– BR e One – BR

WIA20 
Central eletrônica

PS324/BR 
Carregador de bateria

Bateria não inclusa

Unid./emb.: 1

BCU1
Central eletrônica

Unid./emb.: 1

PS224/BR
Carregador de bateria

Bateria não inclusa

Unid./emb.: 1

Acessórios comuns Wide e M-Bar

Central e Bateria

Wide M-Bar

Era One – BR
Controle remoto

4 botões Push button

Rolling Code

Frequência: 433,92 MHz

IT4WIFI 
Interface inteligente 
Wi-Fi para controlar 
automatizadores pelo 
smartphone

Unid./emb.: 1

SOLEMYO KIT
Energia solar para automatizado-
res de portões e cancelas
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XBA19
Braço em alumínio pintado de 
branco 
45 x 58 x 4270 mm

Unid./emb.: 1

WIA10
Engate pivotante

Unid./emb.: 1

WIA11
Braço com articulação

Unid./emb.: 1

XBA15
Braço em alumínio pintado de
branco 69 x 92 x 3150 mm

Unid./emb. 1

XBA5
Braço em alumínio pintado de  
branco 69 x 92 x 5150 mm

Unid./emb.: 1

XBA10
Junta pivotante para braço até 4 m

Unid./emb.: 1

XBA11
Junta para braço com articulação (de 1950 mm a 2400 mm)

Unid./emb.: 1

XBA4
Luzes de sinalização com fixação 
por encaixe no lado superior ou 
inferior do braço

Comprimento: 4 m

Unid./emb.: 1

XBA6
Luzes de sinalização com 
fixação por encaixe no lado 
superior ou inferior do braço

Comprimento: 6 m

Unid./emb.: 1

XBA18
Luzes de sinalização com fixação 
por encaixe no lado superior ou 
inferior do braço

Comprimento: 8 m

Unid./emb.: 1

XBA8
Luz tipo semáforo para integrar 
na carenagem

Unid./emb.: 1

XBA7
Luz tipo piscante para integrar na 
carenagem

Unid./emb.: 1

Braço

Iluminação

Wide S e Wide M

Wide S e Wide M, M3BAR e M5BAR

M3BAR e M5BAR

Wide M Wide L e M3BAR

Wide LWide L e M5BAR

Wide L e M5BAR

M3BAR e M5BAR
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Acessórios

69
CP 4020F

72
MD-T01 / MD-T02

72
Safe Lock

74
Era Inti

67
S-Board 1000

75
TX Car

66
S-Board 2000

83
Era One LR & 
OXI LR

70
CP 4030

71
CP 4050

73
Bidi wi-fi

73
O-VIEW

68
CP 4010F

75
Open Tech

64 
Sprint S

74 
Era One

65
Sprint 3F

81
Era One BD 
& OXI

Centrais Eletrônicas

Módulos Trava Eletromagnética Controles remotos



Interface 
Wi-Fi

Ecossistema 
Yubii™

Sistemas para controle 
de smartphones

Barras de Cremalheira para Portões Deslizantes

89
IBT4N/BR

90
Fotocélula 
Reflexiva EPMOR

91
Fotocélula 
Era S

91
Fotocélula 
Era M

86
Core

76
Yubii™

87
MyNice
Welcome App

85 
IT4WIFI

92 
Módulo da cremalheira: 4

92
Módulo da cremalheira: 6

Interface BUS-T4 Fotocélulas
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A Sprint S é a central inversora para motores trifásicos com 
recursos voltados para aplicação residencial. Ela traz maior 
velocidade e confiabilidade para os automatizadores Nice. Utilizada 
para controlar motores de até ½ CV.

Utiliza componentes de padrão industrial e sistema de encoder 
exclusivo Nice.

A Sprint S é capaz de gravar automaticamente o percurso do portão 
e fazer um controle preciso de posicionamento. Além disso, a central 
garante que as aplicações em alta velocidade sejam confiáveis e 
seguras, sem perder as referências de posição.

De forma inteligente e rápida, a central eletrônica Sprint S faz o 
ajuste de velocidade e rampa de acordo com o peso do 
portão, realizando abertura e fechamento suaves. Isso 

Potência do motor (CV) ½ tri

Alimentação 127/220 V

Receptora Fixo

Proteção de surtos e raios (AC/DC) Sim

Saída para módulos Sim

Ajuste de embreagem Sim

Fechamento automático Sim

Entrada de fotocélula Sim

Sinalização fotocélula (LEDs) Sim

Timer Sim

Relé auxiliar (contato NA e NF) Não

Luz de garagem Não

Sinaleira Não

Entrada para botoeira (comando) Sim

Entrada para fins de curso Sim

Sinalização para fins de curso aberto/fechado 
(com LEDs)

Sim

Triac com dissipador (PCB) Sim

Acionamento de potência (chip integrado) Sim

Configuração 250 controles

Rolling Code Sim

Learning Code Não

Encoder Sim

Conexão BUS-T4 compatível com IT4WIFI Sim

Conexão para receptora OXI, OXI Bidirecional 
e OXI LoRa

Não

faz com que a instalação seja feita de forma muito mais rápida e 
simples, ou seja, as configurações manuais só precisam ser feitas se 
o instalador desejar.

Nas configurações avançadas, a Sprint S permite ajustes individuais 
de velocidade, rampa e distância de aceleração e desaceleração na 
abertura e fechamento do portão. Ela também permite configurar o 
controle remoto ou botoeira para funções “só abre”, “só fecha”, “só 
para” e “abre parcial”.

Utilizando uma fonte chaveada, a central eletrônica é capaz de 
identificar automaticamente a tensão de entrada (127 V ou 220 
V), dispensando a necessidade de seleção manual da tensão. Além 
dos diversos tipos de proteção contra danos causados por oscilação 
na rede elétrica, raios e erros de instalação.

Compatível com IT4WIFI, utilizando o conector IBT4N/BR.

Sprint S
Central Eletrônica

Especificações técnicas
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A Sprint 3F é a central inversora para motores trifásicos que traz maior 
velocidade e confiabilidade para os automatizadores Nice. Utilizada 
para controlar motores de até 1 CV.

Essa central é a inversora mais tecnológica do mercado. Utilizando 
componentes de padrão industrial e com seu sistema de 
encoder, ela é capaz de gravar automaticamente o percurso do 
portão e fazer um controle preciso de posicionamento. Além disso, a 
central garante que as aplicações em alta velocidade sejam confiáveis 
e seguras, sem perder as referências de posição.

A central eletrônica Sprint 3F permite o ajuste inteligente de 
velocidade e rampa de acordo com o peso do portão, realizando 
abertura e fechamento suaves. Isso faz com que a 
instalação seja feita de forma muito mais rápida e simples, ou seja, as 
configurações manuais só precisam ser feitas se o instalador desejar.

As configurações avançadas tornam a Sprint 3F a central 
inversora mais completa do mercado, permitindo ajustes 
individuais de velocidade, rampa e distância de aceleração e 

desaceleração na abertura e fechamento do portão. Ela também 
permite configurar o controle remoto ou botoeira para funções “só 
abre”, “só fecha”, “só para” e “abre parcial”. Além disso, também 
possui funções de freio eletrônico, fechamento por fotocélula e 
parada suave no meio do percurso.

A central é mais indicada para aplicações em condomínios, comércios 
e indústrias que fazem o uso das funções avançadas e da 
saída do relé auxiliar, como, por exemplo, sinaleira ou fechadura 
eletromagnética.

Utilizando uma fonte chaveada, a central eletrônica é capaz de 
identificar automaticamente a tensão de entrada (127 V ou 220 
V), dispensando a necessidade de seleção manual da tensão. Além 
dos diversos tipos de proteção contra danos causados por oscilação 
na rede elétrica, raios e erros de instalação.

Compatível com Receptor RF bidirecional OXI BD, Receptor RF de 
longa distância OXI LR, Nice Core, utilizando o receptor OXI BD e 
IT4WIFI, utilizando o conector IBT4N/BR.

Sprint 3F
Central Eletrônica

Especificações técnicas

Potência do motor (CV) ½ tri

Alimentação 127/220 V

Receptora Fixo

Proteção de surtos e raios (AC/DC) Sim

Saída para módulos Sim

Ajuste de embreagem Sim

Fechamento automático Sim

Entrada de fotocélula Sim

Sinalização fotocélula (LEDs) Sim

Timer Sim

Relé auxiliar (contato NA e NF) Sim

Luz de garagem Sim

Sinaleira Sim

Fechadura eletromagnética Sim

Entrada para fins de curso Sim

Sinalização para fins de curso 
aberto/fechado (com LEDs)

Sim

Triac com dissipador (PCB) Sim

Acionamento de potência (chip integrado) Sim

Configuração 250 controles

Rolling Code Sim

Learning Code Não

Encoder Sim

Conexão BUS-T4 compatível com IT4WIFI Sim

Conexão para receptora OXI, OXI Bidirecional e OXI LoRa Sim
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S-Board 2000 é a central eletrônica ideal para quem 
quer usar os recursos básicos de uma central de 
comando. Destinada para automatizadores residenciais de até 
1/3 CV.

Buscando sempre a segurança, essa central conta com o sistema 

S-Board 2000
Central Eletrônica

Especificações técnicas

Potência do motor (CV) ¹/³ V Mono

Alimentação 95~240 Vca

Receptora Fixo

Proteção de surtos e raios (AC/DC) Sim

Saída para módulos Não

Ajuste de freio Não

Fechamento automático Sim

Entrada de fotocélula Sim

Sinalização fotocélula (LEDs) Não

Timer Automático

Relé auxiliar (contato NA e NF) Não

Luz de garagem Não

Sinaleira Não

Entrada para botoeira (comando) Sim

Entrada para fins de curso Sim

Sinalização para fins de curso aberto/fechado com LEDs) Não

Triac com dissipador (PCB) Sim

Acionamento de potência (chip integrado) Não

Configuração 15 controles

Rolling Code Sim

Learning Code Não

Rolling Code e com proteção antissurto para descargas elétricas 
e raios, que a torna mais confiável e mais protegida, além de seus 
componentes robustos e de alta tecnologia.

Conta com receptora totalmente digital e offboard, com entradas para 
fotocélula e botoeira, ajuste de embreagem eletrônica e função de 
fechamento automático.
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Potência do motor (CV) 1/2 V Mono

Alimentação 95~240 Vca

Receptora Fixo

Proteção de surtos e raios (AC/DC) Sim

Saída para módulos Sim

Ajuste de embreagem Não

Fechamento automático Sim

Entrada de fotocélula Sim

Sinalização fotocélula (LEDs) Não

Timer Automático

Relé auxiliar (contato NA e NF) Não

Luz de garagem Não

Sinaleira Não

Fechadura eletromagnética Sim

Entrada para fins de curso Sim

Sinalização para fins de curso 
aberto/fechado (com LEDs)

Não

Triac com dissipador (PCB) Sim

Acionamento de potência (chip integrado) Sim

Configuração 15 controles

Rolling Code Sim

Learning Code Não

S-Board 1000 é a solução perfeita para automatiza-
dores utilizados para aplicações residenciais. 

Buscando sempre a segurança, essa central conta com o sistema 
Rolling Code.

Com a tecnologia i-Track, que proporciona o autoaprendizado contí-
nuo do percurso do portão, a central eletrônica S-Board 1000 pro-
porciona baixo índice de manutenção pela perda do portão.

A parada suave com a desaceleração, através da tecnologia Soft Clo-
sing, auxilia na vida útil do portão.

S-Board 1000
Central Eletrônica

Especificações técnicas

Com componentes robustos, modernos e totalmente confiáveis, a 
central 1000 conta ainda com a proteção antissurto  para descargas 
elétricas e raios.

Receptora totalmente digital e off board, conta com saída para mó-
dulos e entradas para fotocélula e botoeira, além da fechadura ele-
tromagnética.

Esse produto terá melhor desempenho quando utilizado com os pro-
dutos Nice, como: Fast Gatter (deslizante e basculante) e Pivotante 
Gatter.
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A melhor solução para aplicações exigentes que 
requerem controle, facilidade de instalação e segu-
rança.

A CP 4010F é totalmente digital e on-board.

Com a tecnologia i-Track, a CP 4010F conta com o autoapren-
dizado do percurso do portão, fazendo com que haja um baixo índice 
de manutenções causadas pela sua perda.

A tecnologia Soft Closing, embarcada nessa central, pro-
porciona a parada suave do portão, podendo ser regulada de forma 
fácil, através do botão Learn, permitindo o ajuste de 1/3 e 1/2 CV da 

Potência do motor (cv) 1/2V mono

Alimentação 95~240 Vca

Receptora Digital on-board

Proteções de surto e raios (AC/DC) Sim

Saída para módulos Sim

Ajuste de freio 3 níveis

Fechamento automático Sim

Entrada de fotocélula Sim

Sinalização fotocélula (LEDs) Sim

Timer Automático

Relé auxiliar (contato NA e NF) Sim

Luz de garagem Sim

Sinaleira Sim

Entrada para botoeira (comando) Sim

Entrada para fins de curso Sim

Sinalização para fins de curso aberto/fechado 
com LEDs

Sim

Triac com dissipador (PCB) Sim

Acionamento de potência (chip integrado) Sim

Configuração 250 controles

Rolling Code Sim

Learning Code Não

potência nominal do motor.
Através do botão Learn, você pode acionar as funções básicas, além 
das funções condomínios, como: somente abre e fecha por foto.

É possível cadastrar/codificar o botão “só abre” ou “só fecha” no controle 
remoto.
O freio na CP 4010F também é ajustável, se adequando à aplicação 
que você está instalando.

As memórias das centrais eletrônicas CP 4000, CP 2010, CP 4071, CP 
4030, CP 4040 e PEC 1000 são compatíveis com a CP 4010F.

CP 4010F
Central Eletrônica

Especificações técnicas
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Para portões duplos, a CP 4020F é a melhor solu-
ção para aplicações exigentes que requerem con-
trole, facilidade de instalação e segurança.

A CP 4020F é totalmente digital e on-board.

Com a tecnologia i-Trick, a CP 4020F conta com o autoapren-
dizado do percurso do portão, fazendo com que haja um baixo índice 
de manutenções causadas pela sua perda.

A tecnologia Soft Closing, embarcada nessa central, propor-
ciona a parada suave do portão, podendo ser regulada de forma fácil, 
através do botão Learn, permitindo o ajuste de 1/2 e 1/2 CV da po-
tência nominal do motor.

Potência do motor (cv) 1/2V mono

Alimentação 95~240 Vca

Receptora Digital on-board

Proteções de surto e raios (AC/DC) Sim

Saída para módulos Sim

Ajuste de freio 3 níveis

Fechamento automático Sim

Entrada de fotocélula Sim

Sinalização fotocélula (LEDs) Sim

Timer Ajustável

Relé auxiliar (contato NA e NF) Sim

Luz de garagem Sim

Sinaleira Sim

Entrada para botoeira (comando) Sim

Entrada para fins de curso Sim

Sinalização para fins de curso aberto/fechado (com LEDs) Sim

Triac com dissipador (PCB) Sim

Acionamento de potência (chip integrado) Sim

Configuração 250 controles

Rolling Code Sim

Learning Code Não

Através do botão Learn, você pode acionar as funções básicas, além 
das funções condomínios, como: somente abre, somente fe-
cha e fechamento por foto.

É possível cadastrar/codificar o botão “só abre” ou “só fecha” no con-
trole remoto.
O freio na CP 4020F também é ajustável, se adequando à aplicação 
que você está instalando.

Indicado para portões com 2 motores.

As memórias das centrais eletrônicas CP 4000, CP 2010, CP 4071, 
CP 4030, CP 4040 e PEC 1000 são compatíveis com a CP 4010F.

CP 4020F
Central Eletrônica

Especificações técnicas
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A CP 4030 é a central para motores monofásicos e 
trifásicos de tensões de 220/380 V.

Essa central conta com fonte chaveada, mais conhecida como 
fonte automática, pois identifica automaticamente 
a tensão de entrada.

Robusta contra oscilações da entrada de alimentação, essa central 
permite que a rede elétrica possa ter várias tensões, sem afetar a 
tensão de saída que alimenta todo o circuito digital.

A central eletrônica CP 4030 permite a ligação de 
módulos externos e fotocélulas, podendo ser consumidos 

Potência do motor (cv) Até 1 cv mono/tri

Alimentação 95~240 Vca

Receptora Pente

Proteções de surto e raios (AC/DC) Não

Saída para módulos Sim

Ajuste de freio Não

Fechamento automático Sim

Entrada de fotocélula Sim

Sinalização fotocélula (LEDs) Não

Timer Automático

Relé auxiliar (contato NA e NF) Sim

Luz de garagem Sim

Sinaleira Sim

Entrada para botoeira (comando) Sim

Entrada para fins de curso Sim

Sinalização para fins de curso aberto/fechado (com 
LEDs)

Não

Triac com dissipador (PCB) Não

Acionamento de potência (chip integrado) Não

Configuração 250 controles

Rolling Code SIm

Learning Code Não

até 400 mA.
Capacidade de configuração de até 250 controles.

Nessa central eletrônica, podemos ter opções de: fechadura 
eletromagnética, luz de cortesia e sinaleira.

A função Conta Fila pode ser utilizada em condomínios 
associada a cancelas.

CP 4030 é compatível com todos os controles remotos Peccinin com 
a tecnologia Rolling Code.

CP 4030
Central Eletrônica

Especificações técnicas
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A CP 4050 foi desenvolvida exclusivamente para a 
Pivotante Social Nice.

Ela conta com o ajuste de fechamento automático.

Aplicada com motores de 12 Vdc, a CP 4050 possui carregador 
de bateria automático.

Potência do motor (dc) 24 W

Alimentação 95~240 Vca

Receptora Pente

Proteções de surto e raios (AC/DC) Sim

Saída para módulos Sim

Ajuste de freio Não

Fechamento automático Sim

Entrada de fotocélula Não

Sinalização fotocélula (LEDs) Não

Timer Automático

Relé auxiliar (contato NA e NF) Sim

Luz de garagem Não

Sinaleira Não

Entrada para botoeira (comando) Sim

Entrada para fins de curso Sim

Sinalização para fins de curso aberto/fechado (com LEDs) Não

Triac com dissipador (PCB) Não

Acionamento de potência (chip integrado) Não

Configuração 250 controles

Rolling Code Sim

Learning Code Não

CP 4050
Central Eletrônica

Especificações técnicas

Essa central conta com fonte chaveada, mais conhecida como fon-
te automática, pois identifica automaticamente a 
tensão de entrada.

Com componentes robustos e totalmente confiáveis, a central eletrô-
nica CP 4050 conta ainda com a proteção antissurto para descargas 
elétricas e raios.
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O MD-T01 é um módulo opcional de recepção externa com codificador Rolling Code integrado. 
Através desse módulo, é possível aumentar a memória de registro dos controles remotos para 
mais 250, sendo compatível com os controles Nice Rolling Code. Possui funções LATCH, Pulso e 
entrada para alimentação 24 Vca ou 121 Vcc.

O módulo MD-T02 é indicado para expandir mais duas funções extras na central eletrônica, 
podendo ser luz de garagem ou fechadura magnética. Com alimentação 24 Vca ou 12 Vcc, o 
módulo MD-T02 é compatível com todas as centrais Nice.

Módulos Trava Eletromagnética
MD-T01 / MD-T02 Safe Lock

Quando o assunto é segurança, a trava eletromagnética Safe Lock é o acessório 
ideal para sua aplicação.

Desenvolvida para não ter parafusos aparentes, proporciona um melhor acabamento, fazendo com que 
não haja facilidade na abertura do portão em caso de arrombamento.

Com design moderno e cor que se integra a qualquer ambiente, garante segurança 
sem perder a harmonização do espaço.

E não há com o que se preocupar, faça sol ou chuva. A Safe Lock conta com pintura eletrostática com 
tratamento antiferrugem e sua bobina é resinada, sendo resistente à água.

Disponível nas versões 127 e 200 VAC.
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Programador 
Bidi wi-fi

Programador 
O-VIEW

Plug-in de interface para configuração de centrais de comando 
de automatizadores via aplicativo MyNice Pro

 • Design compacto e intuitivo
 • Permite realizar todas as programações da central via aplicativo
 • Permite acionar o automatizador via celular
 • Possui LED’S indicativos que facilitam a configuração
 

Os programadores Nice são compatíveis com as 
placas Sprint S – Sprint 3F – M-Board produzidas 
a partir de outubro de 2021.

Programador via cabo e módulo IBT4 para centrais eletrônicas de automatizadores Nice.

• Facilita a instalação e configuração dos automatizadores;
• Interface amigável e intuitiva;
• Compatível com as novas centrais: MBoard, Sprint S e Sprint 3F;
• Compatível com todos os produtos Nice Itália
• Display LCD iluminado de alto contraste;
• Conexão simples v ia cabo e módulo IBT4 (acompanha o kit);
• Menus totalmente em português;
• Design com acabamento premium;

Os programadores Nice são compatíveis com as placas Sprint 
S – Sprint 3F – M-Board produzidas a partir de Outubro de 2021.
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A linha possui acabamento fino, design arrojado e 
oferece ainda 5 opções de cores. Moderno, com 
frequência de 433,92 MHz e sistema Rolling Code.

Era Inti pode ser utilizado como um acessório no seu dia a dia.

Com dois botões do sistema Push Button, é mais resistente e evita 
perda do sinal emitido para a porta ou portão.

Funciona com produtos do segmento de automatizadores, controle de 
acesso e segurança (Rolling Code).

Compatível com produtos já instalados.

- Alto desempenho
- Design italiano premium
- Botões Push Button

O controle remoto de 4 canais possui acabamento 
fino e design arrojado. Trabalha na frequência de 
433,92 MHz e sistema Rolling Code.

Era One pode ser utilizado como um acessório no seu dia a dia.

Possui quatro botões do sistema Push Button: mais resistente e evita 
a perda do sinal emitido para a porta ou portão.

Funciona com produtos do segmento de automatizadores, controle de 
acesso e segurança (Rolling Code).

Compatível com produtos já instalados.

- Alto desempenho
- Design italiano premium
- Botões Push Button

O controle remoto de 4 canais possui acabamento 
fino e design arrojado. Trabalha na frequência de 
433,92 MHz e sistema Rolling Code.

Era One Duo pode ser utilizado como um acessório no seu dia a dia.

Possui quatro botões do sistema Push Button: mais resistente e evita 
a perda do sinal emitido para a porta ou portão.

Funciona com produtos do segmento de automatizadores, controle de 
acesso e segurança (Rolling Code).

Compatível com produtos já instalados.

- Alto desempenho
- Design italiano premium
- Botões Push Button

Controles Remotos

Disponível nas cores: Disponível nas cores: Disponível nas cores:

*Alcance de 100 m
*Alcance de 100 m *Alcance de 100 m

Era Inti Era One Era One Duo

- Rolling Code
- Frequência: 433,92 Mhz
- Chip metálico removível na 

parte traseira

- Rolling Code
- Frequência: 433,92 MHz
- Chip metálico removível na parte 
traseira

- Rolling Code
- Frequência: 433,92 MHz
- Chip metálico removível na parte 
traseira
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Simplicidade, segurança e praticidade.

O TX Car irá proporcionar agilidade para abrir o portão.

Basta piscar o farol do carro com a alavanca da luz alta que ele irá realizar 
a função do controle remoto para abrir/fechar o portão de sua residência.

Maior alcance, sem interferência, total conforto e comodidade.

Sistema Rolling Code Peccinin.

- Aciona portão sem a necessidade do controle remoto manual

- Rolling Code Peccinin

- Instalação veicular

- Frequência: 433,92 Mhz

*Alcance de 30 m

- Frequência: 433,92 MHz

- 3 botões do tipo push button – mais precisão no acionamento

- Código: Learning Code

- Indicador de bateria baixa no LED

- Alcance de até 100 m (s/ barreira)

- Clip removível na parte traseira

- Disponível em 5 cores: preto, azul, vermelho, amarelo e verde

O novo controle remoto Nice com código aberto.

Disponível nas cores:

TX Car Open Tech
Controle Remoto Controle Remoto
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O coração da sua
nova experiência
de casa inteligente

Yubii Home, your life gets better
Toda a casa em um único dispositivo:
a possibilidade de controlar luzes, persianas,
portões, portas e janelas, aparelhos elétricos,
sistemas de aquecimento e irrigação,
multimídia, bem como detectar vazamentos
de água, gases CO e fogo com um simples
comando de um único aplicativo.

Sustentabilidade e economia
Yubii Home vai garantir que a sua casa inteligente tenha
mínimos impactos no meio ambiente, reduzindo a pegada
de carbono. Graças ao controle inteligente de aquecimento,
iluminação e monitoramento de cargas elétricas é possível
reduzir o consumo e as contas de energia.

Imagine cenários infinitos
Uma casa inteligente é, principalmente, sobre aumentar
o conforto e tornar as atividades do dia a dia mais fáceis.
Cenários automatizados, controle de voz, controle remoto
pelo smartphone, tablets e smartwatches irão facilitar sua
rotina diária.

Wi-Fi Estabilidade e
Confiabilidade

Acesso
remoto

Assistente
de voz

Suporte a
dispositivos
inteligentes
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BiDi-Switch
Interface miniaturizada 
unidirecional e bidirecional 
para gerenciar luzes e
cargas elétricas.

O BiDi-Switch permite que você integre luzes e cargas elétri-
cas no sistema de sua casa inteligente, com isso, você pode:

• Controlar os dispositivos conectados à sua casa individualmente, 
em grupos ou em cenários.
• Controlar o consumo e gerenciar cargas elétricas, reduzindo o des-
perdício de energia.
• Receber feedback sobre o estado dos dispositivos.
• Controlar suas funções através de cenários personalizados, incluin-
do via sistema de alarme.
• Usar atalhos de comandos de voz pela Alexa, Google Home e Siri 
para ligar ou desligar os dispositivos.
• Gerenciar os dispositivos remotamente através do celular, smar-
twatch ou sistema de entretenimento de carro com os aplicativos
Yubii ou MyNice.

Prático e Econômico
Todas as luzes em um quarto são gerenciadas por um dispositivo e 
não é necessário comprar uma lâmpada inteligente ou substituir o
interruptor existente.
Graças ao pequeno tamanho, o BiDi-Switch pode ser instalado em 
quase todas as caixas de passagem embutidas. 
Possibilidade de regulagem do desligamento automático por tempo-
rizador.

Retrocompatibilidade
Se você substituir a unidade de controle unidirecional TT2L pelo BiDi-
-Switch, os transmissores não precisam ser substituídos e
os dispositivos conectados podem ser ligados e desligados mesmo 
sem um gateway.

Eficiência
Cada produto bidirecional age como um rádio repetidor de sinal para 
ampliar o sinal de cobertura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Descrição Peças/Pacote Certificados

BIDI-SWITCH
Interface miniaturizada unidirecional e bidirecional para 

gerenciar luzes e cargas elétricas
1

Digital on-board

Código BIDI-SWITCH

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Alimentação (VAC/Hz) 100–240, 50/60

Corrente nominal de carga (A) 6 A por canal, 9 A combinado

Tipo de carga suportada resistiva

Frequência de rádio (Mhz) 433,05–434,04

Potência máx. transmitida (dBm) 10

Classe de proteção (IP) 20

Temperatura de operação (°C Mín./Máx.) 0–35

Dimensões (mm) 45 x 36 x 23
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BiDi-Dimmer
Interface miniaturizada
unidirecional e bidirecional 
para controlar e dimerizar 
as luzes.

O BiDi-Dimmer permite que você gerencie as luzes e as inte-
gre à sua casa inteligente, assim, você pode:

• Controlar os dispositivos conectados à sua casa individualmente, 
em grupos ou em cenários.
• Controlar o consumo e gerenciar cargas elétricas, reduzindo o des-
perdício de energia.
• Receber feedback do estado da automação.
• Controlar suas funções através de cenários
personalizados, incluindo via sistema de alarme.
• Usar atalhos de comandos de voz pela Alexa, Google Home e Siri 
para ligar ou desligar os dispositivos.
• Gerenciar os dispositivos remotamente através do celular, smar-
twatch ou sistema de entretenimento de carro com os aplicativos
Yubii ou MyNice.

Prático
• As luzes podem ser dimerizadas através de dois fios da botoeira.
• O ajuste do nível de brilho pode ser feito a partir do transmissor.
• Funciona apenas conectando a “fase”.
• Compatível com vários tipos de lâmpadas:
fluorescente, halógenas, LED, filamento ou neon*.
Graças ao seu tamanho pequeno, o BiDi- Dimmer pode ser instalado 
na maioria das caixas de passagem embutidas. Possibilidade de re-
gulagem do desligamento automático por temporizador.
Se você substituir as unidades controladoras unidirecionais TT2L ou 
TTDMS pelo BiDi-Dimmer, os transmissores não precisam ser
substituídos e as luzes conectadas podem ser gerenciadas mesmo 
sem um gateway.

Eficiência
Cada produto bidirecional age como um rádio repetidor de sinal para 
ampliar o sinal de cobertura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Descrição Peças/Pacote Certificados

BIDI-DIMMER
Interface unidirecional e bidirecional
para controlar e dimerizar uma luz

1

Digital on-board

Código BIDI-DIMMER

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Alimentação (VAC/Hz) 100–240, 50/60

Corrente nominal de carga (A)
- com adaptador de LED conectado

0,25–1,10

0,05–1,10

Frequência de rádio (Mhz) 433,05–434,04

Potência máx. transmitida (dBm) 10

Classe de proteção (IP) 20

Temperatura de operação (°C Mín./Máx.) 0–35

Dimensões (mm) 45 x 36 x 23
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BiDi-Shutter
Interface miniaturizada 
unidirecional e bidirecional 
multiúso para persianas 
internas, persianas rolantes 
e persianas venezianas.

Com o BiDi-Shutter, você pode integrar
motores tubulares à sua casa inteligente,
assim, você pode:

• Controlar motores individualmente, em grupos ou em cenários.
• Controlar o consumo ou gerenciar cargas elétricas, assim evitando 
o desperdício de energia.
• Receber o feedback do estado da automação.
• Controlar suas funções através de cenários personalizados, incluin-
do via sistema de alarme.
• Usar atalhos de comandos de voz pela Alexa, Google Home e Siri 
para ligar ou desligar os dispositivos.

Programação rápida
Os fins de curso também podem ser programados e ajustados a par-
tir do transmissor, realizando duas manobras completas, garantindo 
calibração automática durante a operação.
Para persianas rolantes ou persianas venezianas, duas posições in-
termediárias podem ser definidas: a posição desejada e a posição
necessária para regular a troca de ar na sala.

Dimensões miniaturizadas
O BiDi-Shutter pode ser instalado em caixas de passagem, placas de 
parede ou caixas perto de motores.

Entrada com fio
Pode administrar uma série de motores tubulares, incluindo através 
do interruptor de parede ou ser integrado ao sistema de gestão
empresarial.

Retrocompatível
Se você substituir a unidade de controle unidirecional TTN2 pelo BiDi-
-Shutter, os transmissores não precisam ser substituídos e
os dispositivos conectados podem ser ligados e desligados mesmo 
sem um gateway.

Eficiência
Cada produto bidirecional age como um rádio repetidor de sinal para 
ampliar o sinal de cobertura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Descrição Peças/Pacote Certificados

BIDI-SHUTTER
Interface unidirecional e bidirecional para motores

mecânicos tubulares
1

Digital on-board

Código BIDI-SHUTTER

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Alimentação (VAC/Hz) 100–240, 50/60

Corrente nominal de carga (A) 2

Tipo de carga suportada monofásico AC

Frequência de rádio (Mhz) 433,05–434,04

Potência máx. transmitida (dBm) 10

Classe de proteção (IP) 20

Temperatura de operação (°C Mín./Máx.) 0–35

Dimensões (mm) 45 x 36 x 23
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BiDi-Awning
Interface unidirecional e 
bidirecional para uso de 
toldos externos.

O BiDi-Awning permite que você integre motores tubulares de 
toldos externos no sistema de sua casa inteligente:

• Controlar os motores conectados individualmente, em grupos ou 
em cenários.
• Receber o feedback do estado da automação.
• Controlar o consumo ou gerenciar cargas elétricas, assim evitando 
o desperdício de energia.
• Controlar suas funções através de cenários personalizados, incluin-
do via sistema de alarme.
• Usar atalhos de comandos de voz pela Alexa, Google Home e Siri 
para ligar ou desligar os dispositivos.
• Proteger o seu ambiente da entrada do calor ou do sol, fazendo o 
clima mais confortável e reduzindo o uso do ar-condicionado.

Programação rápida
Os fins de curso também podem ser programados e ajustados a par-
tir do transmissor, realizando duas manobras completas, garantindo 
calibração automática durante a operação.
Duas posições de abertura intermediárias podem ser configuradas.
A abertura desejada pode ser programada em relação aos parâme-
tros do sensor solar.empresarial.

Compatível com controles remotos
unidirecionais e bidirecionais e sensores
climáticos
Persianas, persianas rolantes e toldos podem
ser controlados sem a necessidade de um
gateway.

Eficiência
Cada produto bidirecional age como um rádio repetidor de sinal para 
ampliar o sinal de cobertura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Descrição Peças/Pacote Certificados

BIDI-AWNING
Interface unidirecional e bidirecional externa

para motores tubulares
1

Digital on-board

Código BIDI-AWNING

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Alimentação (VAC/Hz) 100–240, 50/60

Corrente nominal de carga (A) 2

Tipo de motor suportado monofásico AC

Altura de instalação recomendada (m) 2,4

Frequência de rádio (Mhz) 433,05–434,04

Potência máx. transmitida (dBm) 10

Classe de proteção (IP) 55

Temperatura de operação (°C Mín./Máx.) -20–+35

Dimensões (mm) 98 x 26 x 20

Nice
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Era One BD & OXI BD
Receptores e controles remotos bidirecionais.

• Feedback de recepção 
do comando:

- Portão aberto

- Portão fechado

- Portão abrindo/fechando

• NFC para mostrar informação 
adicional do controle remoto.

• Solicita o status da automação.

Controle remoto com 4 teclas: 3 canais rádio e 1 
tecla para solicitar status.

Frequência de rádio de 433,92 MHz com codificação Rolling Code, 
gerenciamento do código de identificação e autoaprendizado com co-
dificação 192 bit, também compatível com receptoras Nice O-Code 
FloR. Operando no modo unidirecional, o controle remoto Era One 
bidirecional também é compatível com as versões anteriores de re-
ceptora Nice.

Comandos instantâneos: o novo protocolo bidirecional é cer-
ca de 30 vezes mais rápido do que na versão de protocolo anterior. O 
controle da automação nunca foi tão rápido!

Mesmo distante do sistema, você pode permitir que um 

novo controle remoto tenha permissão para comandar a central, 
usando um controle remoto já configurado, graças à troca de infor-
mação do código de identificação entre eles.

Elegante e conveniente: o controle Era One pode ser usado 
como um estiloso e tecnológico chaveiro ou fixo na parede ou no 
painel do carro com um suporte versátil, incluso no kit.
Era One bidirecional é ideal para ser usado em ci-
dades ou lugares onde muitos dispositivos estão 
presentes. O protocolo bidirecional utiliza modulação GFSK para 
melhorar a imunidade contra interferências.

Receptora com conector, bidirecional, com as funções do sistema 
Opera.

OXIBD é compatível com as centrais Nice com co-
nector SM e, então, pode transformar automações 
já instaladas em bidirecionais.

Design ergonômico: conectores de antena, LED e tecla de 
programação em posições para facilitar a instalação e configuração.

Máxima flexibilidade: pode armazenar até 750 controles bidi-
recionais ou 1024 controles unidirecionais.

A receptora OXIBD pode ser usada como repetidor de sinal, para au-
mentar o alcance de operação entre os controles remotos e outras 
receptoras bidirecionais Nice. 

É compatível com a central eletrônica Sprint 3F.
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• Conector da antena
• LED

• Botão de programação

Especificações Técnicas da Receptora RF

Código Descrição Pçs./embalagem

OXIBD Receptora RF com conector, bidirecional, 433,92 MHz 1

Freq. 
recepção

Freq. 
transmissão

Impedância 
entrada

Sensibilidade Codificação
N. de 
canais

Alimentação Consumo
Grau de 
proteção

Dimensão 
e peso

OXIBD 433,92 
MHz

433,92 MHz 
(somente BD)

50 Ohm -108 dBm
BD, O-Code 
FloR, TTS, 
Flo, Smilo

4 (no 
conector 

“SM”)
5 Vdc

50 mA 
(máx.)

IP 30
49,5 x 18 x 41,9 

mm
22 g

Especificações Técnicas do Controle Remoto

Código Descrição Pçs./embalagem

ON3EBD 3 canais, bidirecional, 433,92 MHz 10

Frequência Alcance estimado Codificação Alimentação Duração bateria Grau de proteção Dimensão e peso

ONE3EBD 433,92 MHz
500 m (máx. rede Mesh), 

35 m (área fechada)*
BD, O-Code 

192 bit
3 Vdc, bateria 

lítio tipo CR2032
2 anos (c/ 10 

transmissões por dia)

IP40 (p/ uso em 
ambientes 
protegidos)

45 x 56 x 11 mm 
18 g

1. Troca de códigos entre um controle já memorizado e um novo, a ser memorizado.

2. A tecnologia NFC e uma página web dedicada habilitam informações adicionais 
para serem fornecidas no controle remoto e status de bateria.

*A capacidade de alcance de RF pode ser afetada se algum dispositivo estiver na mesma área, operando na mesma frequência, e pela posição da antena.
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Controle remoto com 4 teclas: 3 canais rádio e 1 
tecla para solicitar status.

Frequência de rádio de 433,92 MHz, com codificação Rolling Code, 
gerenciamento do código de identificação e autoaprendizado.

Comando a longa distância: a tecnologia LoRa envia co-
mandos em uma distância 10 vezes maior do que o protocolo tradi-
cional. O controle da automação nunca foi tão eficiente.

Mesmo distante do sistema, você pode permitir que um 
novo controle remoto tenha permissão para comandar a central 

usando um Era One LR já configurado, graças à troca de informação 
do código de identificação entre eles.

Elegante e conveniente: o controle Era One LR pode ser usa-
do como um estiloso e tecnológico chaveiro ou fixo na parede ou no 
painel do carro com um suporte versátil, incluso no kit.

Era One LR bidirecional é ideal para ser usado em 
cidades ou lugares onde muitos dispositivos estão 
presentes. O protocolo bidirecional utiliza modulação LoRa para 
melhorar a imunidade contra interferências.

Receptora com conector, bidirecional, com tecnologia LoRa.

• Feedback de recepção do 
comando:

- Portão aberto

- Portão fechado

- Portão abrindo/fechando

• NFC para mostrar informação 
adicional do controle remoto.

• Solicita o status da automação.

Era One LR & OXI LR
Receptores e controles remotos bidirecionais com tecnologia de longo alcance LoRa.

OXI LR é compatível com as centrais Nice com co-
nector SM e, então, pode transformar automações 
já instaladas em bidirecionais e de longo alcance.

Design ergonômico: conectores de antena, LED e tecla de 
programação em posições para facilitar a instalação e configuração.

Máxima flexibilidade: pode armazenar até 1024 controles bi-
direcionais com tecnologia LoRa.

A receptora OXI LR é compatível com a central eletrônica Sprint 3F.
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Especificações Técnicas da Receptora RF

Código Descrição Pçs./embalagem

OXILR

Receptora RF com conector, bidirecional, 433,92 MHz, bidirecional, com tecnologia LoRa 1

Freq. 
recepção

Freq. 
transmissão

Impedância 
entrada

Sensibilidade Codificação
N. de 
canais

Alimentação Consumo
Grau de 
proteção

Dimensão e peso

433,92 
MHz

433,92 MHz 
(somente BD)

50 Ohm -108 dBm LR
4 (no 

conector 
“SM”)

5 Vdc
50 mA 
(max)

IP 30
49,5 x 18 x 41,9 

mm
22 g

Especificações Técnicas do Controle Remoto

Código Descrição Pçs./embalagem

ON3ELR 3 canais, 433,92 MHz, bidirecional, com tecnologia LoRa 10

ONELRKIT
Kit com tecnologia LoRa

Contém: 2x ON3ELR, 1x OXILR, 1x OX2UBP
1

Frequência Alcance estimado Codificação Alimentação Duração bateria Grau de proteção Dimensão e peso

ONE3ELR 433,92 MHz
1 km; 100 m 

(área fechada)*
LR

3 Vdc, bateria lítio 
tipo CR2032

2 anos (c/ 10 
transmissões por dia)

IP40 (p/ uso em 
ambientes protegidos)

45 x 56 x 11 mm 
18 g

ONELRKIT kit com tecnologia LoRa para instalação em automações de outros fabri-
cantes, graças ao dispositivo de interface OX2UBP.

1. Troca de códigos entre um controle já memorizado e um novo, a ser memorizado.

2.  A tecnologia NFC e uma página web dedicada habilitam informações adicionais 
para serem fornecidas no controle remoto e status de bateria.

*A capacidade de alcance de RF pode ser afetada se algum dispositivo estiver na mesma área, operando na mesma frequência, e pela posição da antena.

• Conector da antena

• LED

• Botão de 
programação
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Módulo de interface Wi-Fi que permite o controle 
de portas e portões automatizados, compatíveis 
com protocolo BUS-T4 (Opera) pelo smartphone.

O módulo IT4WIFI pode ser instalado na central eletrônica ou em um 
ambiente protegido. Para alcançar o sinal de Wi-Fi, um cabo BUS-T4 
de até 100 m pode ser utilizado.

Geolocalização: com o GPS no smartphone ativado, o portão 
abre ou fecha quando o aparelho celular chega a uma distância de-
terminada.

Comando de voz: abrir e fechar o portão com a Siri – a automa-
ção pode ser ativada simplesmente por um comando de voz.

Ações programadas: certas ações podem ser programadas 

Voltagem (V) 24

Corrente (mA) 30

Potência máxima (mW) 700

Interface Wi-Fi 802.11 b/g/n - 2.4 GHz

Energia 14 dBm no conector

Segurança OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Conector de antena SMA

Grau de proteção (IP) 30

Temperatura de operação mínimo -20 °C, máximo +50 °C

Dimensões (mm) 58 x 63 x 24 (sem antena e conector)

Peso 60 g

para acontecer em determinados horários e dias. Por exemplo: de 
segunda a sexta, abrir o portão às 19:00.
Integração com o Apple HomeKit.

A Nice possui a certificação Apple HomeKit com o 
módulo IT4WIFI: controle as automações da Nice 
com o App Home da Apple e crie cenários perso-
nalizados com os outros dispositivos HomeKit co-
nectados.

Compatibilidade com o serviço IFTTT: usando a plata-
forma web gratuita IFTTT (If This Than That), simples ações de au-
tomação podem ser criadas associando os serviços fornecidos por 
vários outros aplicativos.

Compatível com as centrais Sprint 3F e Sprint S, utilizando o conector 
IBT4N/BR.

IT4WIFI
Interface Wi-Fi

Especificações técnicas
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• Controlando portas e portões pelo iPhone ou Apple Watch usando 
o protocolo Apple HomeKit. Criação de cenários com outros acessó-
rios HomeKit.

• Controlando portas e portões pelo iPhone ou Apple Watch usando 
o protocolo Apple HomeKit.

• Controlando portas e portões pelo smartphone, para usuários de 
iOS e Android.

Funções

Comandos: abre, fecha

Comando de voz pela Siri

Geolocalização

Funções

Comandos: abre, para, fecha

Comando de voz pela Siri

Geolocalização

Funções

Comandos: abre, para, fecha, mais um dentre os outros oferecidos pela automação

Geolocalização e outras ações são possíveis por meio da compatibilidade com o 
serviço IFTTT

Requisitos

Máximo de 16 usuários podem ser associados com o IT4WIFI

iOS 10 instalado ou versão mais recente

Ponto de acesso Wi-Fi com serviço Bonjour da Apple

Hub doméstico: 4ª geração do AppleTV com tvOS 10 ou versão mais recente

Requisitos

Máximo de 16 usuários podem ser associados com o IT4WIFI

iOS 10 instalado ou versão mais recente

Ponto de acesso Wi-Fi com serviço Bonjour da Apple

Hub doméstico: 4ª geração do AppleTV com tvOS 10 ou versão mais recente

Requisitos

Máximo de 20 usuários podem ser associados com o IT4WIFI

iOS 10 ou Android 5 instalados ou versão mais recente

Ponto de acesso Wi-Fi com serviço Bonjour da Apple

Uma oferta completa
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Era One BD

Core
MyNice 
Welcome App

Era One com 
tecnologia 
LoRa®

Envio de comando e recepção 
de feedback da automação.

Sinal de um comando.

Rede mesh que faz de cada automatiza-
dor um transmissor de sinal, amplificando 
o raio de ação.

Abre/fecha 
portão

Abre/fecha 
portão

Abre/fecha 
cortinas e persianas

Abre/fecha 
toldo externo

Abre/fecha 
toldo externo

Abre/fecha 
cortinas e persianas

Abre/fecha 
garagem

Abre/fecha 
garagem
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MyNice Welcome é um aplicativo que permite que os usuários 
configurem e controlem os equipamentos Nice diretamente do seu 
celular através do Core, o hub Wi-Fi-Rádio.

Tudo sob controle: 
Se o seu smartphone tem conexão com a internet, você também pode 
visualizar o status de cada automação individualmente e controlá-los 
de onde você estiver, através da nuvem Nice.

Todas as tecnologias Nice na ponta de seus dedos: 
O aplicativo MyNice Welcome permite que você configure e controle o 
sistema localmente, mesmo sem conexão com a internet.

Com um simples clique, você pode atualizar a interface IT4WIFI e o Hub 
Nice Core Wi-Fi-Rádio, baixando eventos, notificações e diagnósticos.

Prático: 
Você pode controlar as automações do grupo Nice e criar cenários e 

FUNÇÕES

Comandos: abre, fecha, para, mais um dentre os outros oferecidos pela automação

Geolocalização e outras ações são possíveis através da compatibilidade com o 
serviço IFTTT

REQUISITOS

Máximo de 20 usuários podem ser associados com o IT4WIFI

Sistema operacional iOS 10 ou Android 5 instalado ou versão mais recente

Ponto de acesso Wi-Fi com serviço Bonjour da Apple

regras remotamente, combinando sensores, controles remotos e auto-
mações (o smartphone e o Core se comunicam através da rede Wi-Fi).

Smart: 
Com os acessórios dedicados, você agora pode:
• Associar e salvar todos os dispositivos da casa, como os senso-

res, controles remotos e automações.
• Configurar os parâmetros dos sensores bidirecionais e verificar 

seus status (bateria, versão do firmware etc.)
• Adicionar mais funções para uma tecla do controle remoto, 

enquanto mantém a configuração inicial (por exemplo: se, ao pres-
sionar a tecla, o portão se abre, você pode agora adicionar outras 
funções, como acionamento simultâneo ou retardado das luzes de 
garagem, ou ativar um cenário existente).

Descubra o portfólio completo de produtos bidirecionais e os 
benefícios do sistema Yubii.

Para configurar o Core com o 
aplicativo MyNice Welcome, veja 
as instruções no site da Nice: 
www.niceforyou.com/en/support

MyNice Welcome

Disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos
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Tecnologia adotada
Duplex 19200 Bps conexão serial em 

BUS diferencial

Comprimento do cabo de conexão Até 100 m, ponto a ponto

Alimentação Fornecida pela central eletrônica

Consumo Corrente máx. de 200 mA

Isolamento Isolação Classe III

Grau de proteção IP 20

Temperatura de operação De -20 °C a +55 °C

Dimensões (mm) 34 x 28 x 18

Peso 11 g

IBT4N/BR é um dispositivo de interface de comuni-
cação BUS-T4.

Ele pode ser conectado ao conector BUS-T4 da central eletrônica e, 
através de um cabo, conectado ao módulo IT4WIFI – que tem a fun-
ção de fazer com que o automatizador trabalhe de forma inteligente, 
em cenários de automação criados pelo usuário.

É compatível com as centrais Sprint 3F e Sprint S.

IBT4N/BR
Interface BUS-T4
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Alimentação 12 a 24 Vca/Vcc

Corrente de consumo (TX – RX) 50 mA

Distância máxima entre módulos 
(TX – RX)

Até 8 m (15 m em boas condições)

Interferência pela luz ambiente NA

Grau de proteção do gabinete IP 44

Tipo de saída Relé (NA/NF)

Com o uso do espelho reflexivo, não é necessário levar cabos para 
conectar os dois lados da fotocélula. Apenas a fotocélula principal 
requer conexão.

Sistema Universal
EPMOR possui uma saída relé para se conectar a qualquer sistema 
de automação já instalado.

Luz LED integrada (opcional)
O acessório ELMM Luz de LED pode ser instalado na Fotocélula 
EPMOR para iluminar a área de tráfego. Funciona como luz de 
cortesia, modo piscante ou como indicador de status.

Fotocélulas
Fotocélula Reflexiva EPMOR
Instalação fácil e econômica

Especificações técnicas
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Alimentação 12 a 24 Vca/Vcc

Corrente de consumo (TX – RX) 30 mA

Distância máxima entre módulos 
(TX – RX)

Até 30 m

Interferência pela luz ambiente 10.000 LUX

Grau de proteção do gabinete IP 44

Tipo de saída Relê (NA/NF)

Alimentação 12 Vcc

Corrente de consumo (TX – RX) 30 mA

Distância máxima entre módulos 
(TX – RX)

Até 30 m

Interferência pela luz ambiente 10.000 LUX

Grau de proteção do gabinete IP 44

Tipo de saída Coletor Aberto (NA/NF)

Fotocélulas sincronizadas, fixas ou 
ajustáveis com tecnologia de ponta, 
dispositivo seguro que permite detectar obstáculos 
presentes no eixo óptico entre o transmissor e o re-
ceptor. Devido ao ângulo de recepção de 10°, as 
versões ajustáveis permitem compensar diferenças 
de centragem de até 30°.

Revestimento resistente e sistema an-
tirreflexo que elimina possíveis inter-
ferências da luz solar.
Todos os modelos permitem uma conexão fácil 
com a unidade de controle, com apenas dois fios, 
simplesmente conectando-os em paralelo e sele-
cionando os jumpers de endereçamento de acordo 
com a função exigida.

Fotocélulas sincronizadas, fixas ou 
ajustáveis, com tecnologia de ponta, 
dispositivo seguro que permite detectar obstáculos 
presentes no eixo óptico entre o transmissor e o re-
ceptor. Devido ao ângulo de recepção de 10°, as 
versões ajustáveis permitem compensar diferenças 
de centragem de até 30°. 

Revestimento resistente e sistema an-
tirreflexo que elimina possíveis inter-
ferências da luz solar.

Todos os modelos permitem uma conexão fácil 
com a unidade de controle, com apenas dois fios, 
simplesmente conectando-os em paralelo e sele-
cionando os jumpers de endereçamento de acordo 
com a função exigida.

Sincronização automática entre vários pares de fo-
tocélulas para evitar outras interferências entre os 
dispositivos.

Sincronização automática entre vários pares de fo-
tocélulas para evitar outras interferências entre os 
dispositivos.

Fotocélula Era S Fotocélula Era M
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Para motores com capacidade de até 800 kg

Módulo da cremalheira: 4
Comprimento da barra: 1,5 m

Cantoneira em aço e tablete 
em nylon cinza

Cantoneira em aço e tablete 
em nylon

Cantoneira em aço e tablete 
em nylon

Cantoneira em alumínio e 
tablete em nylon

Cantoneira em alumínio e 
tablete em nylon

Cantoneira em aço e tablete 
em alumínio

Cantoneira em alumínio e 
tablete em alumínio

Cantoneira em alumínio e 
tablete em alumínio

Cantoneira em aço e tablete 
em alumínio

Para motores com capacidade acima de 800 kg

Módulo da cremalheira: 6
Comprimento da barra: 1,5 m

Barras de Cremalheira 
para Portões Deslizantes



Segurança



Ethernet/Wi-Fi

Cloud Alarm 
Nice Genno
Sistema integrado Nice 
de alarme e automação 
via aplicativo em nuvem, 
agora disponível na 
versão Ethernet/Wi-Fi.

94
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Cloud Alarm Nice Genno
Sistema integrado de alarme e automação via aplicativo em nuvem.

Centrais de alarme automonitoradas por aplicativo;
Fácil instalação e configuração;
Modularidade.

- Acionamento por controle remoto, teclado integrado, telefone 
e app;

- Aceita até 128 dispositivos sem fio;
- 1 saída PGM, expansível para até 9 PGM*;
- Programação para setores: Inteligente, Temporizada, 24h, 

Perimetral, Shutdown, Chime, Seguidora, Habilita/Desabilita 
Zona e Arme Forçado;

- Programação por partição: Arme Rápido e Auto Arme;
- Detecta bateria baixa de todos os produtos Rolling Code da 

Nice;
- Telemetria de bateria, rede, teclado, zonas com fio e saída 

auxiliar configurável;
- Carregador de bateria inteligente;
- Compatível com bootloader e cloud server;
- Modo de operação Pânico ou Coação (via teclado);

- Entrada para dispositivo externo (botoeira ou qualquer outro 
dispositivo que envie um comando de retenção);

- Shutdown de setor/zona programável;
- Tempo e beep de sirene ajustável.
*Requer módulo expansor de PGM. 

 
Cloud 6

-  4 partições;
-  4 setores mistos (uso de sensores com fio e sem fio) e 2 

setores para uso de sensores sem fio;
-  Disca para até 16 números telefônicos através do módulo 

DTMF integrado.

Cloud 10
-  4 partições;
-  10 setores mistos;
-  Disca para até 16 números telefônicos através do módulo DTMF 

integrado.

Cloud 10 E/W
-  4 partições;
-  10 setores mistos;
-  Módulo Ethernet/Wi-Fi integrado;
-  Automonitoramento por aplicativo.
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Modularidade
O sistema de modularidade do Cloud Alarm permite que os recursos e funcionalidades sejam customizados conforme a necessidade da 
instalação, adicionando os módulos desejados na central.

Módulo Expansor de PGM

- 4 saídas com relé e 4 saídas coletor aberto

- Cada central aceita 01 expansor

Módulo Expansor de Zonas

- 01 módulo permite adicionar 5 zonas 
mistas na Cloud 10 e 5 zonas mistas de 
sensores sem fio para Cloud 6 

- Cada central pode receber 01 expansor

Módulo Ethernet/Wi-Fi

- Permite que a central tenha 
comunicação com a nuvem, para 
comandos no app

- Pode ser conectada via Ethernet 
ou Wi-Fi

Módulo DTMF

- Permite que a central tenha comunicação 
telefônica

- Disca para até 16 números

- Permite armar e desarmar através de 
discagem telefônica

Conexão Rápida

Sistema de barramento que 
permite a conexão com 
reconhecimento automático dos 
módulos do alarme.

Central Cloud 
Alarm Nice Genno
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Abra seu aplicativo QR Code 
através do seu celular e confira.

- Pelo aplicativo do usuário, é possível controlar a central de forma remota e receber as notificações de eventos.

- Através das saídas PGM é possível criar um sistema de automação residencial comandado pelo smartphone.

App Alarm Nice Genno
Prático para o consumidor

O app dedicado ao instalador permite que a central seja configurada pelo aplicativo, 
de forma muito simples, fácil e rápida.

App NicePro Brasil
Fácil e rápido para o instalador

Disponível nas plataformas:
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Alarme Monitorado

Ethernet

Ronda

Prime 12 IP

- 12 zonas

- 2 partições Teclado LED

- Incluso no fornecimento

Prime 16 IP

-  16 zonas

- 2 partições

Prime IP
Painéis de alarme e acessórios para monitoramento

- 12 ou 16 zonas individualmente programáveis
- 2 partições
- 2 PGMs integradas
- Ethernet on-board
- AUX e sirene protegidos e monitorados
- Buffer para os últimos 800 eventos gerados no painel
- Atualização remota de Firmware
- Ronda de vigilantes com a função Alerta Vigia
- 45 usuários identificados por senha
- Identifica usuário sob coação
- Arma e desarma automáticos com hora marcada ou inatividade
- PGM Temporizador, PGM Luz de Cortesia e mais outros 48 tipos
- Reporta para 2 IPs em protocolo proprietário e SIA DC09
- Software de programação pela rede local ou remotamente via IP com a função 

CALLME! (não precisa abrir portas no roteador do cliente)
- Software receptor de eventos com saída serial Surgard e IP SIA DC09
- Comunicação por linha telefônica ou GPRS, utilizando módulos avulsos
- Acionamento por controle remoto ou cartão RFID, utilizando módulo receptor
- Disponível módulo para expansão de PGM

Prime IP GPRS
A nova central de alarme monitorada com comunicação 
ethernet e GPRS. 

- Disponível nas versões com 12 e 16 zonas, incluindo teclado LED externo
- Destinado para aplicações comerciais e industriais
- Permite visualizar status e problemas da central através dos LEDs
- Visualização por LEDs, com identificação visual das zonas
- Parametrização da central através do teclado
- Acionar eventos direto pelo teclado: Emergência Médica, Pedido de Serviço, 

Incêndio e Pânico
- Inibir as zonas, armar e desarmar com ou sem senha e armar stay
- Ativar e desativar PGMs
- Função Tamper que, se habilitada, reconhece se o teclado foi violado
- Pode ser utilizado até 4 teclados por central
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Acessórios para Prime IP

Módulo Linha 
Telefônica
- Discador automático para até 

4 números telefônicos
- Discagem em Pulso e DTMF
- Protocolo Contact ID e 4x2 

– comunicação com até 2 
centrais de monitoramento

- Compatível com as centrais 
Prime 12 IP e Prime 16 IP

Módulo Relé 
para PGM
-  Módulo 2 relés para 

saídas PGM
- Relés contato NA/NF
- Pode ser utilizado em 

qualquer produto que 
necessite desta aplicação 
de PGM, com saída coletor 
aberto

Módulo GPRS 
– 2G

- Número de SIM cards: 01
- Número de destinos: 02 IPs ou 

DDNS
- GSM 850/900/1800/1900 

MHz
- Detector de bloqueio de celular 

(Jamming)
- Acompanha antena interna 5 

DBi
- Compatível com as centrais 

Prime 12 IP e Prime 16 IP

Módulo 
Expansor 
PGM
-  Expansor 4 PGMs
-  Selecionável de 1 ~ 4 ou 5 

~ 8
-  Relés contato NA/NF
-  Conecta-se ao barramento 

do teclado Prime IP

Antena 
Externa 7 DBi
-  GSM 850/900/1800/1900 MHz

-  Base magnética

-  Cabo 3 metros

-  Conector SMA macho

- Para ser utilizada com módulo GPRS
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Módulo Receptor RF 
e RFID + PGM
– Receptor RF para controle remoto

- Aceita até 45 controles e identifica usuários
- Frequência: 433,92 MHz
- Codificação: Rolling Code

– Receptor para leitor RFID
- Arma e desarma a central com cartão ou 

chaveiro RFID
- Compatível com leitor RFID Nice LN104-C
- Aceita até 45 cartões e identifica usuário
- Comunicação Wiegand

– Expansor 2 PGMs
– Conecta-se ao barramento do teclado Prime 

IP

Buzzer Contínuo
-  105 dB/12 V

-  Para ser utilizado com as centrais Prime IP



101

Acessórios
Fontes Chaveadas
NBG2A
- Saída de 12 VDC/2A (máximo)
- Função No-break

NBG2A-RF
- Saída de 12 VDC/2A (máximo)
- Função No-break
- Receptor interno

- Sirene
- Strobe
- Placa Sinalizadora

Discadora DPTF-05
-  Memória para 5 números telefônicos de até 16 

dígitos
-  Disca em modo tom e pulso
-  Não perde memória em caso de falta de energia 

elétrica
-  Disca em linhas econômicas
-  Função Pausa para o primeiro dígito
-  Sistema de discagem contínuo ou interrompido

Discadora GSM Inteligente 
Universal SIM-1010GSM
- Compatível com qualquer central de alarme do mercado 

para notificação via SMS em caso de disparo
- Possibilita acionar equipamentos através de SMS, como 

por exemplo a abertura do portão eletrônico ou pequenas 
automações

- Permite a configuração de SMS personalizado associado 
a um evento

- Relés de saída como pulso ou retenção, pulso de 1 
segundo a 16 minutos

- 2 entradas e 2 saídas
- Possível até 5 números de celular para comando ou 

utilização de senha para celulares não cadastrados

Receptora RMG
-  Receptora multifuncional com dois canais 

independentes
-  Codificação: Learning Code (HT6P20B)
-  Funciona como central de alarme
-  1 setor sem fio
-  Frequência de recepção: 433,92 MHz
-  Disponível com 30 e 2077 memórias
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Sensor Infravermelho Passivo
IB-500
- Sensor PIR com fio
- Circuito microprocessado
- Ajuste de sensibilidade
- Uso interno
- Função Tamper
- Alcance de 12 metros
- Ângulo de detecção: 90°

IB-550
- Sensor PIR com fio
- Função Pet até 20 kg
- Circuito microprocessado
- Ajuste de sensibilidade
- Blindagem contra “RFI”, interferência de 

radiofrequência
- Uso interno
- Função Tamper
- Alcance de 12 metros
- Ângulo de detecção: 90°

IB-600
- Sensor PIR sem fio
- Frequência: 433,92 MHz
- Código Learning Code
- Circuito microprocessado
- Ajuste de sensibilidade
- Uso interno
- Função Tamper
- Alcance de 12 metros
- Ângulo de detecção: 90°

AT-2001P
- Sensor com fio
- Duplo pirosensor
- Função Pet até 40 kg
- Ajuste de sensibilidade
- Compensação automática de 

temperatura
- Uso interno
- Alcance de 11 metros
- Ângulo de detecção: 90°

AT-2002P
- Sensor com fio
- Duplo pirossensor
- Dupla lente
- Função Pet até 25 kg
- Ajuste de sensibilidade
- Autoestabilização baseada em 

memorização do ambiente
- Alcance de 11 metros
- Ângulo de detecção: 90°
- Uso externo

AT-3001
- Sensor com fio
- Dupla tecnologia de detecção 

(infravermelho passivo + micro-ondas)
- Compensação automática de 

temperatura
- Alcance de 7,6 metros
- Ângulo de detecção: 90°
- Uso interno
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AT-3002
- Sensor com fio
- Dupla tecnologia de detecção 

(infravermelho passivo + micro-ondas)
- Compensação automática de 

temperatura
- Alcance de 12 metros
- Ângulo de detecção: 100°
- Uso interno

AT-3003P
- Sensor com fio
- Dupla tecnologia de detecção 

(infravermelho passivo + micro-ondas)
- Função Pet até 25 kg
- Compensação automática de 

temperatura
- Função Antimascaramento
- Ajuste de sensibilidade
- Alcance de 12 metros
- Ângulo de detecção: 100°
- Uso interno

AT-3004P
- Sensor com fio
- Dupla tecnologia de detecção 

(infravermelho passivo + micro-
ondas)

- Duplo pirossensor
- Dupla lente
- Função Pet até 25 kg
- Ajuste de sensibilidade
- Alcance de 12 metros
- Ângulo de detecção: 90°
- Uso externo

Sensor Magnético 
com Fio
- Compatível com setores NF

Sensor 
Magnético Slim 
O menor e mais fino do mercado.

- Sem fio – frequência: 433,92 MHz
- Código Learning Code
- Alcance de 100 m (sem obstáculos)
- Bateria de Lítio 3 V - CR2032
- Baixo consumo e longa duração de bateria
- Indica bateria baixa no LED
- Formato superfino:  25,5 x 56 x 7,5 mm 

(sensor) / 8 x 30 x 8 mm (ímã)
- Acompanha fita dupla-face para fixação



104

Disponível nas versões de 2, 3 
e 4 feixes.
- Ajuste horizontal e vertical
- Uso interno e externo
- Fácil ajuste e alinhamento

4 Feixes
- Alcance externo de até 

250 metros

3 Feixes
- Alcance externo de até 

150 metros
- Ajuste horizontal de 180° 

e vertical de 20°
- Saídas NA e NF
- Miras, LEDs e saídas para 

multímetro que auxiliam 
no alinhamento perfeito

Atack New Black

- 2 feixes
- Uso interno e externo
- Otimização para redução de disparos falsos
- Proteção contra interferência de raios solares
- Vedado contra maresia

2 Feixes

- Alcance de 100 metros

Sensor Infravermelho 
Ativo
Toda a linha trabalha de 12V a 24V.

Atack Black
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Infinity Shock – Industrial
- Tensão de choque: 22.000 V

- Energia emitida: 5 J – a maior do mercado

- Tamanho máximo da cerca: 10.000 metros lineares

- Acionamento: chave magnética ou controle remoto

- 1 zona de alarme com fio conjugado com a cerca

- Saída para até 2 sirenes

Eletrificadores conectados 
ao seu celular.

Eletrificadores de Cerca

- Relé auxiliar: contato seco NA

- Ajuste de sensibilidade: 3 níveis
- Ajuste de sirene: 3 ajustes

- LEDs de indicação

- Pode ser conectado na saída PGM do Alarm Cloud e comandado pelo app
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Shock Premium
- Tensão de choque ajustável: 18.000/20.000/22.000 V
- Tamanho máximo da cerca: 5.000 metros lineares
- Forma de acionamento: controle remoto
- 2 zonas mistas e independentes
- Função Pânico por controle
- Zonas configuráveis (instantânea, inteligente ou 

temporizada)
- Energia emitida: 2,5 J

Bobina Blindada e Resinada
Melhor isolação e imunidade a disparos 
falsos.

Baixa Manutenção
Recursos como ajuste de pulsos 
falhos e shutdown.

Eletrificados + Alarme Integrados
Solução mais completa do mercado com 
facilidade de instalação.

Shock Premium 
Comunic
- Mesmas funções da Shock Premium, mais
- Discadora tom e pulso integrada
- Teclado no painel

Eletrificador de Cerca Alarm Cloud

Revolution Control
- Tensão de choque: 8.000/10.000/12.000 V
- Tamanho máximo da cerca: 3.100 metros lineares
- 2 zonas mistas e independentes
- Função Pânico por controle
- Acionamento por controle remoto
- Energia emitida: 0,6 J

Impacto
- Tensão de choque ajustável: 8.000/10.000/12.000 V
- Tamanho máximo da cerca: 3.100 metros lineares
- 2 zonas com fio, 1 independente e 1 conjugada
- Energia emitida: 0,6 J

- Índice de proteção IPX4
- Saída LED
- Entrada para dispositivo externo (teclado, receptor, 

botoeira etc.)
- Ajuste de pulsos falhos
- Shutdown de sirene programável
- Shutdown de choque programável
- Tempo de sirene ajustável
- Beep de sirene programável

+ =
Gerencie o eletrificador via 

celular. Com ele, você 
pode armar, desarmar e 

verificar se houve disparo.



Controle de acesso
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Sistema
Nice Guarita
Simples e confiável.
Plataforma modular que 
permite a fácil aplicação 
em projetos pequenos e 
grandes, com soluções 
completas de acesso de 
veículos e pedestres.

Portaria remota:
Módulo Guarita é 

preparado para ser 
integrado a uma central 

de monitoramento 
virtual.

Receptor de 
TX RTX3004
Acesso por 
Controle 
Remoto.

O sistema mais 
adotado para gestão de 
controle de acesso em 
condomínios no Brasil. 

Compatível com os melhores 
softwares de portaria local e 

remota do mercado.

Receptor 
CTW3004
Acesso por
Senha ou RFID.

Receptor 
Multifunção 
RMF3004
Acesso por
RFID, Biometria, TAG
Veicular ou QR Code.
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O MG3000 é a nova geração do Módulo Guarita, a central de 
gerenciamento do sistema mais adotado para controle de acesso 
em condomínios no Brasil. O Módulo Guarita trabalha de maneira 
modular em conjunto com receptores e dispositivos, abrangendo a 
necessidade e o tamanho do projeto.

O novo Módulo Guarita traz um conceito inovador de design e 
modernidade. Conta agora com um display touch screen e interface 
gráfica interativa, que auxilia a navegação e a visualização das 
informações. Também possui conexões rápidas que auxiliam na 
instalação. Além de tudo isso, possui todas as funcionalidades, 
robustez e confiabilidade que já acompanhavam o Módulo Guarita.

Módulo Guarita 
MG3000

Solução integrada que aceita todos os dispositivos
Acesso por meio de TAG veicular, cartão ou chaveiro de proximidade, 
controle remoto, biometria, senha ou QR Code!

Disponibilidade do sistema
O sistema se mantém operando mesmo em caso de queda de 
comunicação/alimentação (usando no-break Nice).

Compatível com portarias remotas e presenciais
Flexibilidade ideal para todos os tipos de condomínios. São mais de 
30 softwares compatíveis.
- Função Desperta Porteiro e Pânico do Usuário;
- Controla até 8 receptores de cada tipo, ou 32 no total, podendo 

controlar até 128 portas;
- Entradas RS485 e Wiegand;
- 2 portas CAN independentes para comunicação com os receptores;
- Pode cadastrar até 12 mil dispositivos de acesso e 3 mil 

biometrias;
- Alerta de clonagem de controles remotos – emite alertas sempre 

que houver tentativa de clonagem;
- Atualização de firmware por nuvem e backup automático dos 

usuários em SD card;
- Alimentação 12 VDC-2 A (fonte não inclusa).

Registra milhões de eventos

Protocol TCP/IP e Contact ID

Funcionamento autônomo ou controlado por software

Display LCD TFT touch screen com interface interativa

Integração com empresas de monitoramento

Simples e confiável

Nova caixa que pode ser fixada na 
parede, trilho DIN ou ainda usada 
com o suporte de mesa ACG3001, 
vendido separadamente.
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Tampas removíveis para 
facilitar as conexões e 
ocultar a fiação.

Parte superior: USB, entrada para 
LN3000 e Bootloader forçado.

Parte inferior: Alimentação 12VDC, bateria 
3V, RS232, entrada digital, Wiegand ou 
RS485, 2x CAN, Ethernet, SD card e P2 
para caixa acústica.

Tela Principal Tela Cadastro Rápido Tela Acesso Permitido Tela Desperta Porteiro
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RTX3004 é a nova geração do receptor RF para controle remoto. Ele 
possui proteção por criptografia e tem como função acionar os relés 
de saída, que podem abrir portas, portões ou cancelas.

Dentro do sistema Nice Guarita, ele atua conectado ao Módulo Guarita, 
enviando informações para registros de todos os eventos.

Nova caixa plástica que permite a instalação em ambientes externos, 
pode ser fixada na parede por 2 furos ou no trilho DIN*.

*Para fixação no trilho DIN, é necessária a utilização do adaptador 
padrão disponível no mercado.

- Sistema anticlonagem de controles remotos que identifica o 
controle clonado, gerando um evento de alerta, não permitindo o 
acesso

- Função Pânico ativada pelo controle remoto
- LED para indicação do status
- 4 saídas de relés NA com tempo de retenção selecionável
- 4 entradas digitais para monitorar porta aberta ou passagem
- Entrada para antena coaxial
- Comunicação CAN, 2 fios, segura e confiável**
- Porta USB para atualização da versão de firmware através de pen 

drive
- Alimentação 12 VDC – 1 A (fonte não inclusa)

Receptor de TX 
RTX3004

Excelente alcance e protegido contra interferências

Entrada para sensor que indica passagem, porta aberta 
ou arrombamento

Controla até 4 
portas/portões/cancelas

Dispositivos compatíveis:

Era Inti e Era One

**Consulte modelos de cabos indicados

112
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CTW3004 é a nova geração do receptor Wiegand para leitor RFID 
e teclado com senha. Possui 4 relés que podem controlar até 4 
portas, portões ou cancelas. Conta com função pânico configurável 
e aceita sensores de porta que sinalizam passagem ou porta aberta 
e arrombamento.

Dentro do Sistema Nice Guarita, ele atua conectado ao Módulo Guarita, 
enviando informações para que sejam registradas.

Receptor Wiegand 
CTW3004

Entrada para sensor que indica passagem, porta aberta 
ou arrombamento

Controla até 4 portas/portões/cancelas

Entrada para botão de abertura interna

**Consulte modelos de cabos indicados

- LED para indicação de status
- 4 saídas para relés independentes NA/NF com tempo de retenção 

selecionável
- Aceita até 4 leitoras conectadas através do protocolo Wiegand
- Saída para LED/buzzer
- Porta USB para atualização da versão de firmware através de pen 

drive
- Comunicação CAN, 2 fios, segura e confiável**
- Alimentação 12 VDC – 2 A (fonte não inclusa)

*Para fixação no trilho DIN é necessária a utilização do adaptador padrão disponível 
no mercado.

Nova caixa plástica que permite a instalação em ambientes externos, 
pode ser fixado na parede por 2 furos ou no trilho DIN*.

LN-104C LN001-A

Dispositivos compatíveis:
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*Consulte modelos de cabos indicados

Fácil instalação de biometria ou Antena TAG, com apenas 2 fios

Recebe Leitor RFID, biometria, Antena TAG, 
leitor QR Code e controle remoto

Controla até 8 portas/portões/cancelas

Dispositivos compatíveis:

RMF3004 é a nova geração do receptor Multifunção para leitor 
biométrico, Antena TAG, leitor QR Code, display de texto, leitores RFID 
e senha, RF para controle remoto e mais 16 entradas digitais com 
funções específicas.

Possui 8 relés independentes que podem acionar portas, portões ou 
cancelas.

- Modo de funcionamento selecionável
- 4 conexões Wiegand para leitores RFID e senha
- 4 conexões RS485 para leitores biométricos ou Antena TAG
- 2 conexões RS232 para leitor QR Code e display de mensagens de 

texto
- 8 relés independentes (contato seco NA/NF) com tempo de 

retenção ajustável
- Entrada USB host para atualização de firmware através de pen 

drive
- 16 entradas digitais para utilização com sensores e botões
- Envia alerta de carona e porta aberta/violada por meio de sensores 

agregados
- Comunicação CAN, 2 fios – segura e confiável*
- Alimentação 12 VDC – 2 A (fonte não inclusa)
- Conexão com bornes de encaixe rápido

Receptor Multifunção 
RMF3004

LN-104C LN001-A Leitores biométricos LN-350R Era Inti e Era OneAntena TAG UHF

Dentro do Sistema Nice Guarita, ele atua conectado ao Módulo 
Guarita. Envia informações para que sejam registradas, e assim 
aumenta a segurança do acesso.
 
Nova caixa com acabamento elegante, compatível com trilho DIN de 
35 mm ou 2 pontos de fixação em parede.
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Placa Controladora 
Ethernet II

Placa Controladora 
Ethernet III - I/O

- Tratamento offline, independente e simultâneo
- 4 entradas de leitoras, contendo em cada uma 

delas um canal Wiegand, um canal RS485, uma 
entrada digital e uma saída digital para LED/
buzzer

- 2 entradas seriais TTL para módulos biométricos
- 6 saídas independentes a relé (NA/NF)
- Armazenamento de milhões de eventos
- Conexão USB host, TCP/IP, 2x CAN, USB device e 

RS232
- RS232 QR Code e display de mensagem

- 1 porta RJ-45 para comunicação TCP/IP 
Ethernet

- 1 porta USB Host para atualização de 
firmware

- 16 entradas para ligação com sensores, 
botões etc.

- 6 saídas de relés
- 4 portas Wiegand (26 e 34 bits) para ligação 

dos leitores RFID ou teclado de senha
- 4 portas RS485 (uso geral)
- 2 portas RS232 (uso geral)

O Controlador Ethernet II é um dispositivo 
controlador de acesso que possui 3 modos 
principais de operação, sendo eles: catraca, 
porta e cancela. O software embarcado pode 
controlar 1 catraca, 4 portas, ou 4 cancelas 
separadas, gerando eventos para todas as ações 
executadas pelo usuário.

Módulo de controle de acesso do tipo Entradas 
e Saídas (I/O). Necessita de software para 
gerenciamento.

Controle de catraca

4 leitores (Wiegand ou RS485) + 2 biometrias (TTL) 
+ controle remoto

Necessita de software para gerenciamento

TCP/IP

Dispositivos compatíveis:

LN-104C LN001-A LN-350R Era Inti e Era OneAntena TAG UHF Leitores biométricos

Dispositivos compatíveis:

LN-104C LN001-A LN-350RAntena TAG UHF Leitores biométricos
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Leitor RFID 
LN-104C

Leitor RFID 
LN001-A

Esse leitor aceita dispositivos EM – 125 kHz 
e MF – 13,56 MHz.

- Comunicação por protocolo Wiegand 26/34 bits
- Alertas sonoros e visuais por LED e buzzer
- Resistente a respingos de água (não deve ser 

instalado ao tempo)
- Alimentação 12 VDC (fonte não inclusa)
- Contato de estado sólido para operar no modo 

standalone
- EMF – 125 kHz e 13,56 MHz

- Comunicação por protocolo Wiegand 34 bits
- Frequência EM – 125 kHz
- Alertas sonoros e visuais por buzzer e LED
- Corpo metálico, resistente a respingos de água, 

com resistência antivandalismo
- Alimentação 12 VDC (fonte não inclusa)
- Botão de comando para campainha auxiliarEsse leitor RFID com teclado tem como função fazer 

a leitura de cartões e chaveiros de proximidade, 
receber senhas digitadas pelo teclado e transmitir 
as informações ao sistema para processamento 
e validação do acesso. Funciona interligado ao 
receptor CTW3004 ou ao receptor RMF3004.

Dispositivos compatíveis:

Cartões de proximidade:

Cartão Clamshell Cartão ISO Chaveiro/TAG Pulseira Silicone Chaveiro/TAG

Dispositivos compatíveis:

Cartões de proximidade: Dispositivos de proximidade:

Cartão Clamshell Cartão ISO Pulseira Silicone

Dispositivos de proximidade:

Mifare Preto

O Leitor RFID LN-104C tem como função fazer 
a leitura de cartões e chaveiros de proximidade 
e transmitir as informações ao sistema para 
processamento e validação do acesso. Funciona 
interligado ao receptor CTW3004, ao receptor 
RMF3004 e ao Módulo Guarita MG3000. Pode 
também funcionar em modo standalone, sem a 
necessidade de outro receptor/controlador.
O Leitor LN-104C reconhece quando um dispositivo é 
clonado, bloqueando o acesso.

Standalone

Para instalação em ambientes externos

O Leitor LN001-A conta com o recurso de 
sinalização de status, enviado por meio de um 
buzzer interno e LEDs coloridos, auxiliando no 
reconhecimento das respostas enviadas pelo 
sistema durante o acionamento com um dispositivo 
(cartão ou chaveiro) de proximidade.
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Desktop Reader 
LN-106

- Pode ser utilizado no modo “Teclado”, copiando o 
serial do dispositivo para um documento de texto 
ou formulário;

- Comunica-se por protocolo Wiegand, quando 
utilizado como interface em um leitor Wiegand 
26/34 bits, permitindo obter o serial de cartões 
como INDALA, ACURA, HID, tags passivos e 
outros;

- Opção selecionável de envio do serial do 
dispositivo com 8 ou 10 dígitos;

- Faz a leitura de dispositivos padrão EM – 125 
kHz, com opção de MF – 13,56 MHz.

O leitor de mesa USB Desktop Reader auxilia o 
cadastramento de controles remotos, cartões e 
chaveiros de proximidade via computador, sem 
que haja a necessidade de inserir manualmente o 
número serial do dispositivo acionador, aumentando 
a produtividade e a segurança no cadastro. Pode ser 
utilizado tanto com o software gratuito Nice Brasil 
quanto com outros softwares de desenvolvedores 
parceiros.

Antena TAG UHF 
RTAG3000

A nova geração da Antena TAG UHF, com novo 
design compacto e com maior alcance, tem como 
função fazer a leitura dos TAGs, sendo ideal para o 
controle de acesso de veículos. 
Funciona interligado ao receptor RMF3004, à 
Controladora Ethernet II ou em modo standalone.

TAG Etiqueta CR5-A TAG Antimetal CR4-AM

Cartões de proximidade: Dispositivos de proximidade:

Cartão Clamshell Cartão ISO Pulseira SiliconeChaveiro/TAG Mifare Preto

- Alimentação 12 VDC – 2 A (fonte não inclusa)
- Porta de comunicação RS485 e Wiegand
- Aplicável para TAGS ISO 18000-63 – EPC C1 

Gen2
- Entrada para sensor fotoelétrico ou sensor loop de 

solo
- Indicador de LED vermelho, azul, amarelo
- Indicador de som por buzzer
- Saída com relé estado sólido 60 VDC 100 mA
- Material: ABS com proteção UV
- Acompanha suporte metálico com ajustes vertical 

e horizontal
- Dimensões externas: 340 mm x 340 mm x 70 mm

Distância de leitura até 9 m

Standalone – Até 100 usuários

IP65 + proteção UV – para instalação ao tempo

Controles remotos:

Era Inti e Era One

Dispositivos compatíveis: Dispositivos compatíveis:
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Leitor 
Biométrico LN5

LN5-S

- Funciona interligado a outros leitores biométricos: LN5-P, LN5-N, LN-M5 e LN-P7

- Atua na mesma porta/portão do equipamento mestre

- Sem relé ou validação de template

- Não realiza cadastros e não armazena dados

- Substitui botão de abertura interna

Família de leitores biométricos com excelente performance 
e custo-benefício, que controla uma porta/portão.

Fácil de instalar e configurar. Indicado para instalação em ambientes 
internos. Leitor RFID padrão EM – 125 kHz, com opção MF – 13,56 
MHz.

LN5-N

- Funciona interligado ao RMF3004 ou standalone
- RS485, USB e Wiegand 66 (opção 26 bits)
- 3.000 (1 digital) ou 1.500 (2 digitais) usuários
- 50.000 registros de eventos offline
- Relé para fechadura

Standalone

LN5-P

- Funciona interligado ao RMF3004 ou standalone
- TCP/IP, RS485, USB e Wiegand 66 (opção 26 bits)
- 3.000 (1 digital) ou 1.500 (2 digitais) usuários
- 50.000 registros de eventos offline
- Relé para fechadura

Standalone

TCP/IP

Cartões de proximidade: Dispositivos de proximidade:

Cartão Clamshell Cartão ISO Pulseira SiliconeChaveiro/TAG Mifare Preto

Indicado para uso com RMF3004

Dispositivos compatíveis:
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Leitor Biométrico 
LN-M5

Leitor Biométrico 
LN-P7

- 3.000 (1 digital) ou 1.500 (2 digitais) usuários
- 3.000 cartões e senhas
- 50.000 eventos offline
- Relé para fechadura
- Comunicações RS485, mini USB e TCP/IP
- Entrada/saída Wiegand
- Alimentação PoE ou 12 VDC
- Leitor RFID padrão EM – 125 kHz, com opção MF 

– 13,56 MHz

Leitor biométrico com leitor RFID integrado. Utiliza 
um relé externo para controlar as portas. Funciona 
interligado ao receptor RMF3004 ou em modo 
standalone com protocolo TCP/IP.

Leitor biométrico com leitor RFID integrado e 
teclado touchscreen para senha. Possui display 
OLED e grau de proteção IP53. Controla 1 porta/
portão. Funciona interligado ao receptor RMF3004 
ou em modo standalone, com protocolo TCP/IP. 
Design sofisticado e moderno.

- 3.000 (1 digital) ou 1.500 (2 digitais) usuários
- TCP/IP, USB, RS485 e Wiegand 66 (opção 26 

bits)
- 50.000 registros de eventos
- Para uso externo - IP62 com proteção IK-10 

antivandalismo
- LED e buzzer para indicação de status
- Leitor RFID padrão EM - 125 kHz, com opção MF 

- 13,56 MHz

Biometria + RFID Biometria + RFID + Senha

Uso externo: IP62 + IK-10 Alimentação PoE

TCP/IP TCP/IP

Standalone Standalone

Cartões de proximidade: Cartões de proximidade:Dispositivos de proximidade: Dispositivos de proximidade:

Cartão Clamshell Cartão ClamshellCartão ISO Cartão ISOPulseira Silicone Pulseira SiliconeChaveiro/TAG Chaveiro/TAGMifare Preto Mifare Preto

Dispositivos compatíveis: Dispositivos compatíveis:
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Leitor Biométrico 
C2PRO

- 10.000 (1 digital) ou 1.000 (10 digitais) usuários
- Plataforma Linux e display colorido de 3,5”
- Leitura e comparação em menos de 0,5 s
- Leitor RFID padrão EM – 125 kHz integrado
- Relé integrado
- Interface TCP/IP, Wi-Fi, RS485 e USB
- Alimentação 12 VDC – 1 A (fonte não inclusa) ou 

PoE (Power over Ethernet)

Leitor biométrico com leitor RFID integrado e teclado 
para senha. Equipado com um processador de 1 GHz 
Dual-Core de alta eficiência, é um leitor profissional 
voltado para o mercado de médio e alto padrão. 
Funciona interligado ao receptor RMF3004 (via 
Wiegand) ou em modo standalone, com protocolo 
TCP/IP.

Leitor de impressão digital USB, projetado para 
cadastramento das digitais em PC através de 
software.

Biometria + RFID + Senha

Processador 1GHz Dual-Core

TCP/IP

Capacidade: 10.000 usuários e 100.000 eventos

Cartões de proximidade: Dispositivos de proximidade:

Cartão Clamshell Cartão ISO Pulseira SiliconeChaveiro/TAG

Leitor Biométrico 
LN-BIO

- Coletor de digital via USB
- Ideal para ser utilizado em software de 

gerenciamento
- Possui porta mini USB
- Scanner digital durável, resistente a riscos

Dispositivos compatíveis:
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Terminal de Controle de Acesso por reconhecimento facial!

Com tecnologia eficaz contra fraudes que bloqueia o uso de foto e vídeo para 
validação, esse dispositivo oferece uma série de vantagens.
Tecnologia eficaz contra fraudes que bloqueia o uso de foto e video para validação 

Tempo de reconhecimento de 0.2 segundos Até 3.000 usuários.

• Modos de acesso: reconhecimento facial (com possibilidade de detecção 
de máscara), cartão de proximidade (Mifare) ou senha;
• Tempo de reconhecimento de 0.2 segundos;
• Capacidade para até 3.000 rostos;
• Bloquear vs. usar foto para desbloquear;
• Taxa de reconhecimento facial superior a 99%;
• Sensores de abertura e porta aberta (tempo ou emergência) e sensor de 
sabotagem (TAMPER);
• Chip de aprendizado profundo integrado dedicado que suporta 
reconhecimento local offline;
• Câmera para uso em condições de pouca luz para diferentes cenários de 
uso e acesso através do protocolo ONVIF.

FR300Leitor Biométrico 
C2 Slim

Leitor biométrico com leitor RFID para uso em área externa! 
Combinação ideal de segurança e confiabilidade! 

Capacidade de usuários até 3.000 usuários (impressão digital ou 
cartão)

Capacidade de eventos 50.000

Relé 1 saída

Tempo de identificação <0,5s

Comunicação TCP/IP, RS485

I/0 Entrada e Saída Wiegand, Sensor de Porta, 
Botão de Saída

Modo de identificação Digital, Cartão (EM)

Webserver Sim

Grau de proteção IP 65

Dimensões (LxAxP) 50x159x25mm

Temperatura -30ºC ~ 60ºC

Alimentação 12VDC ou PoE 48V
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Facepass Leitor Facial
FRR2000

- Comunicação: TCP/IP, Wi-Fi e USB (Host)
- RFID: 125 KHz e 13,56 MHz
- Capacidade de eventos: até 1.000.000 offline
- Capacidade de usuários: 2.000 (faces/cartões/

senhas)
- Entrada para sensor de porta e botão de saída
- Saída relé para 1 porta
- Alimentação 12 VDC (fonte não inclusa)
- Saída Wiegand configurável: 26 ou 34 bits
- Uso de SDK para o cadastro remoto de usuários
- Gerenciamento dos registros através do SDK ou 

exportando a planilha pela USB

Leitor facial para controle de acesso de pedestres 
com leitor RFID e display touch screen para senha 
integrados.

Funciona em modo standalone, com capacidade 
para até 2.000 usuários.

Display touch screen que permite cadastro rápido

Face + cartão RFID + senha

Conexão Wi-Fi

- 300 usuários
- 200.000 eventos offline
- Relé para fechadura
- Comunicação via TCP/IPLeitor biométrico facial equipado com duas câmeras 

infravermelhas, capazes de realizar a leitura 
rapidamente, mesmo com pouca luminosidade. 
Também é equipado com um teclado virtual para 
cadastro de senhas e trabalha no modo standalone.

Leitor facial + senha

Tela touchscreen
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Fechadura 
Inteligente 
LN-5000

Leitor 
biométrico 
facial FRT 1010

- Capacidade de armazenamento dos 8.000 últimos eventos;
- Espessura da porta: 35 a 44 mm.

Dimensões: 
- 3,5 x 6,3 x 7 polegadas / 89 x 160 x 178 mm (frontal);
- 3,3 x 6,3 x 7 polegadas / 84 x 160 x 178 mm (posterior).

Resistente ao Tempo

com detecção de temperatura

LN-5000 UL3 BT é uma fechadura inteligente que combina 
com qualquer ambiente. Ela trabalha no modo standalone e 
faz a identificação através de biometria, senha ou pelo app no 
smartphone (Bluetooth 4.0).

Para abrir a fechadura 
com seu smartphone, 
basta:
• Chacoalhá-lo, para sistema 
Android.
• Dar três toques na tela, 
para sistema iOS.

Leitor QR 
Code 
LN-350R

- Leitura de código de barras 1D e 2D
- Ideal para controle de visitantes
- Tamanho pequeno e design discreto

O leitor de código de barras e QR Code foi projetado, principalmente, 
para aplicativos de tickets e cupons eletrônicos, marketing móvel e 
automação de escritório. É capaz de ler códigos de barras/QR Code 
impressos e na tela de smartphones. Funciona interligado ao receptor 
RMF3004 ou à placa Controladora II e III.

Códigos impressos ou no smartphone

Ideal para controle de visitantes

Biometria + senha + app

IP65, para portas externas e internas

4,5 V (3 pilhas AA)

95 digitais/senhas

- Faixa de detecção de temperatura de 30 a 45°C com 
precisão de 0,1°C

- Detecção de uso de máscara
- Leitura facial em 0,2 segundos
- Câmera com duas lentes WDR de 2MP com captura de 

vídeo (Protocolo Onvif)
- Tela de 7”
- Áudio bidirecional
- Distância de leitura facial de 0,2m a 2,9m
- Capacidade para até 10.000 faces e 100.000 cartões
- Possibilita incluir até 6 fotos por usuário
- Capacidade de armazenamento de até 8.000 eventos com 

imagem
- Proteção contra arrombamento (TAMPER), e sensor de porta 

aberta (com tempo selecionável)
- Página web para configuração e monitoramento
- Interfaces: TCP/IP, Saída e entrada Wiegand, RS485, 

Entrada e saída de alarme, USB, Botão de saída e Relé
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- Dispensa manutenção
- Pode ser usado como crachá
- Padrão EM - 125 kHz

- Dispensa manutenção
- Possibilidade de impressão

Versões:
- EM - 125 kHz
- MF - 13,56 MHz

- Dispensa manutenção
- À prova d’água
- Opção de silicone
- Padrão EM - 125 kHz

Cartão Clamshell

- Dispensa manutenção
- À prova d’água
- Ideal para áreas de lazer e 

piscina
- Padrão EM - 125 kHz

Pulseira Silicone

Cartão ISO

Dispositivos RFID 

- Dispensa manutenção
- À prova d’água
- Padrão MF - 13,56 MHz

Chaveiro/TAG Mifare

Chaveiro/TAG
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Receptor Residencial 
RX32

- Cadastra até 32 controles remotos
- Resistente a respingos d’água
- 4 modos selecionáveis de tempo de ação dos 

relés
- 4 relés independentes (controla até 4 portões)
- Alerta de memória cheia
- Alerta de bateria baixa do controle remoto
- Gabinete com suporte de fixação
- Opção de proteção contra acionamento acidental 

do controle remoto
- Possibilita o aumento de antena para melhoria 

de ganho do sinal RF
- Indicação de tentativa de clonagem
- Alimentação 12 VDC - 500 mA (fonte não 

inclusa)

Um receptor RF para aplicação residencial que 
controla até 4 portões ou qualquer outro dispositivo 
elétrico, como lâmpadas e motores.

Trabalha na frequência 433,92 MHz codificado 
(Rolling Code).

Identifica controle remoto clonado

Indica bateria baixa do controle

Aciona até 4 dispositivos elétricos

Controle remoto:

Acessórios

Era Inti e Era One

- 6 teclas para acionamento de portões e 1 tecla 
reset
- Funciona em conjunto com Módulo Guarita*
- Botões robustos e resistentes
- Um contato seco para cada botão
- 2 saídas de relé

*Adaptador necessário para utilização com 
MG3000.

Módulo Botoeira

- Controle de portões em sistema de clausura, para 
veículos ou pedestres
- Aviso de portão aberto com alerta sonoro 
configurável
- Intertrava até 4 portões e impede a abertura de 2 
ou mais portões simultaneamente
- Função de temporizador independente para cada 
saída: 1 ou 5 s

Versões:
- 4 botões
- 2 botões
- Sem botões

Módulo de 
Intertravamento

Dispositivos compatíveis:
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- Alimentação 12-24 V (AC ou DC)
- 2 canais de loop indutivo
- 2 saídas de relé correspondentes a cada canal.

Especificações: 5 VCC/1 A - 30 VCC/500 mA 
(COM/NA/NF)

- O equipamento se ajusta automaticamente com 
loops de indutância entre 100 uH - 1 mH

- Frequência nominal de trabalho de 10 - 100 kHz
- Indicação de status no LEDO sensor Loop Indutivo é um sistema utilizado para 

detectar a presença de veículos e pode ser aplicado 
para controle de cancelas, portas e portões.

O sensor possui 2 canais e eles podem ser 
configurados no modo pulso ou no modo presença.
A sensibilidade e a frequência são configuradas 
individualmente para cada canal de loop.

2 canais

Modo pulso ou presença 

Sensibilidade e frequência configuráveis

Caixa própria para instalação em ambiente externo, 
podendo ser fixada na parede por 2 furos ou no 
trilho DIN*.

*Para fixação no trilho DIN é necessária a utilização 
do adaptador padrão disponível no mercado.

operando com a bateria. Essa função é ideal para 
portarias remotas.

Caixa própria para instalação em ambiente externo, 
podendo ser fixada na parede por 2 furos ou no 
trilho DIN*.

*Para fixação no trilho DIN é necessária a utilização 
do adaptador padrão disponível no mercado.

A Fonte No-Break é indicada para alimentar todos 
os equipamentos Nice.

É equipada com bateria de íon-lítio de alta 
performance que garante boa estabilidade na 
alimentação dos equipamentos em caso de queda 
de energia.
Possui uma saída de comunicação com o Módulo 
Guarita para avisar a portaria quando o sistema está 

- Alimentação full range (90 ~ 264 V)
- Proteção contra subtensão e sobretensão com 

autodesligamento
- Proteção contra curto circuito e sobrecarga
- Inicialização automática quando conectado à 

rede
- Sinalização do status através do LED

Fonte:
- Tensão de entrada: 90 ~ 264 V - 60 Hz
- Tensão de saída: 12 VDC
- Potência: 30 W - 12 V/2,5 A

Bateria:
- Capacidade: 2600 mAh
- Tensão de saída: 12 VDC
- Potência: 18 W - 12 V/1,5 A



Nice Pass

A central para controle de acesso com software integrado, completo, 
intuitivo e de fácil gerenciamento.

- Comunicação Ethernet
- 4 entradas e saídas de contato seco
- Porta BUS-T4
- Comunicação direta com automatizadores Nice*
*necessário que a central tenha porta BUS-T4
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Entrada e saída com dois portões

Diagramas de instalação para projetos

PORTÃO ENTRADA PORTÃO SAÍDA

MÓDULO GUARITA

MOTOR ENTRADA MOTOR SAÍDA

MÓDULO BOTOEIRA 
7 TECLAS

RTX3004

Produtos:

01 Módulo Guarita MG3000
01 Receptor de TX RTX3004
01 Módulo Botoeira 7 teclas
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Entrada e saída pelos mesmos portões com subsolos separados

MÓDULO GUARITA MÓDULO BOTOEIRA 
7 TECLAS

RTX3004

RTX3004

RTX3004

TÉRREO MOTOR TÉRREO

SUBSOLO 01 MOTOR SUBSOLO 01

SUBSOLO 02 MOTOR SUBSOLO 02

Produtos:

01 Módulo Guarita MG3000
03 Receptores de TX RTX3004
01 Módulo Botoeira 7 teclas
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Entrada e saída pelo mesmo portão em garagens diferentes com clausura

Nota:
No lugar do RTX3004, também pode-se usar o RMF3004, 
que possui recursos de semáforo e contador de passagem.

Produtos:

01 Módulo Guarita MG3000

01 Módulo Botoeira 7 teclas
02 Receptores de TX RTX3004
02 Módulos Intertravamento
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GARAGEM A

MOTOR PORTÃO EXTERNO
GARAGEM A

MOTOR PORTÃO EXTERNO
GARAGEM B

MOTOR PORTÃO INTERNO
GARAGEM A

MOTOR PORTÃO INTERNO
GARAGEM B

GARAGEM BINTERTRAVAMENTO INTERTRAVAMENTO

MÓDULO GUARITA
MÓDULO BOTOEIRA 7 TECLAS

RTX3004 RTX3004
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Entrada de pedestres com leitores RFID e Intertravamento

INTERTRAVAMENTO

MÓDULO GUARITAMÓDULO BOTOEIRA 7 TECLAS

Produtos:
01 Módulo Guarita MG3000
01 Módulo Botoeira 7 teclas 
01 Receptor Wiegand CTW3004
02 Leitores RFID (Modelos: LN104-C ou LN001-A)
01 Módulo Intertravamento

CLAUSURA PEDESTRE
PORTÃO 1

CLAUSURA PEDESTRE
PORTÃO 2

FECHADURA 
ELETROMAGNÉTICA 1

LEITOR RFID 1

LEITOR RFID 2

CTW3004

FECHADURA 
ELETROMAGNÉTICA 2
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Entrada de pedestres com leitores biométricos

Nota:
Se o sistema estiver funcionando de forma autônoma, sem software, o LN-BIO 
não é utilizado e o LN-3000 é substituído pelo LN5-N.

Produtos:
01 Módulo Guarita MG3000
01 Módulo Botoeira 7 teclas 
01 Multifunção RMF3004 

02 Leitores Biométricos (modelos: LN5-P, LN-P7, LN-M5 ou LN5-N)
01 LN3000 (Conectado internamente ao mód. Guarita)
01 LN-BIO

PORTÃO PEDESTRE 2PORTÃO PEDESTRE 1
LN5-P LN-P7BOTÃO ABERTURA

INTERNO
BOTÃO ABERTURA

INTERNO

RMF3004FECHADURA 
ELETROMAGNÉTICA 1

FECHADURA 
ELETROMAGNÉTICA 2

MÓDULO GUARITAMÓDULO BOTOEIRA 7 
TECLAS

LN3000 (INTERNO)

COMPUTADOR + SOFTWARE LN-BIO
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Especialista 
Nice 2.0

Baixe
agora!

Uma ferramenta ideal 
para o seu dia a dia, 
que reúne tudo em 
um só lugar:

- Consulte os catálogos

- Faça orçamentos

- Descubra onde comprar

- Assista aos vídeos práticos



Nice – soluções simples para 
casas e prédios.
Sistemas de automação e controle para persianas, iluminação, 
controle de acesso e sistemas de alarme geridos de modo integrado 
através de interfaces inteligentes e intuitivas: soluções práticas, 
funcionais e elegantes para viver ao máximo cada espaço.

niceforyou.com/br

Tecnologia simples 
como um gesto
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A Nice se preocupa com o meio ambiente. 
Usando papel natural, evitamos o uso 
excessivo de matéria-prima e a exploração 
florestal. 
Reduzimos o desperdício, economizamos 
energia e melhoramos a qualidade do clima.


