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1.1 - AANBEVELINGEN VOOR DE
VEILIGHEID

• LET OP! – Voor de veiligheid van de personen is het
van belang deze aanwijzingen op te volgen. Een
onjuiste installatie kan ernstig letsel aan de betrokken per-
sonen toebrengen. Om die reden dient u, alvorens met de
werkzaamheden te beginnen, de handleiding volledig
door te lezen en in geval van twijfels opheldering te vra-
gen aan de klantenservice van Nice.

• LET OP! – Alle werkzaamheden in verband met de
installatie, de aansluiting, de programmering en het
onderhoud van het product mogen uitsluitend wor-
den uitgevoerd door een gekwalificeerde en bek -
wame technicus, met inachtneming van de wetten,
voorschriften en plaatselijke regels en volgens de in
deze handleiding beschreven instructies.

• LET OP! – Belangrijke aanwijzingen voor de veilig-
heid; bewaar deze aanwijzingen. Bewaar deze hand-
leiding voor eventuele toekomstige onderho udswer kza -
amheden of de verwerking als afval van het afgedankte
product.

1.2 - AANWIJZINGEN VOOR HET
INSTALLEREN

• Voordat u met het installeren begint dient u te controle-
ren of dit specifieke motormodel geschikt is om uw rol-
luik te automatiseren (zie paragraaf 3.1). Als dat niet
geschikt is, mag u NIET gaan installeren.

• Alle werkzaamheden in verband met voorbereiding, het
leggen van de elektriciteitskabels, het monteren van de
inrichtingen van de automatisering en de elektrische
aansluiting daarvan met uitsluiting van aansluiting op
het vaste elektriciteitsnet mogen ook verricht worden

door personeel dat niet technisch is geschoold, mits
alle in deze handleiding vervatte aanwijzingen nauwge-
zet in acht worden genomen.

• De werkzaamheden voor aansluiting van de instal-
latie op het elektriciteitsnet mogen uitsluiten door
een daartoe bevoegde elektricien worden uitge-
voerd,waarbij deze aanwijzingen (zie paragraaf 4) en de
in het eigen gebied van kracht zijnde veiligheidsnormen
dienen te worden opgevolgd.

• Alle installatie- of onderhoudswerkzaamheden moeten
uitgevoerd worden terwijl er geen spanning op de in -
stallatie staat. Indien de ontkoppelingsinrichting niet
goed te zien is vanaf de plaats waar het rolluik zich
bevindt, dient u voordat u met het werk begint op de
ontkoppelingsinrichting u een bord aan te brengen met
het opschrift “LET OP! ONDERHOUDSWERKZAAM-
HEDEN IN UITVOERING”.

• Voordat u met de installatiewerkzaamheden gaat be -
ginnen dient u alle elektriciteitskabel en alles wat niet
nodig is voor het werk, te verwijderen; bovendien dient
u alle mechanismen buiten werking te stellen die niet
nodig zijn voor de door de motor aangedreven werking
van het rolluik.

• Indien het product op een hoogte van minder dan 2,5
m vanaf de vloer of een ander draagvlak wordt geïnstal-
leerd, is het noodzakelijk de bewegende delen ervan te
beschermen met een afdekking, om te voorkomen dat
men hier per ongeluk mee in aanraking kan komen. Zie
voor de bescherming van de bewegende delen de in -
structiehandleiding van rolluik of zonwerking, en zorg er
in elk geval voor dat men wel bij het product kan voor
onderhoudswerkzaamheden.

• Bij het installeren dient u de buismotor zorgvuldig te
behandelen en te voorkomen dat hij ingedrukt wordt,
dat ertegen gestoten wordt, dat hij valt of in contact
komt met enige vloeistof (afb. 1). Maak geen boringen
in de buis waarin de motor zich bevindt en breng er ook
geen schroeven op aan. Stel de buismotor niet bloot
aan sterke warmtebronnen of open vuur. Hierdoor zou
hij beschadigd kunnen raken en zouden er storingen of
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Als dit gebeurt,
dient u de installatie onmiddellijk op te schorten en zich
tot de klantenservice van Nice te wenden.

• Bij het installeren mogen er op de plaats van de buis

waarbinnen de buismotor zicht bevindt, geen schroe-
ven worden bevestigd. Deze zouden de motor kunnen
beschadigen.

• De voedingskabel van de buismotor bestaat uit PVC;
dit maakt hem geschikt om uitsluitend binnenshuis ge -
ïnstalleerd te worden.

• Bij het installeren dient u de voedingskabel van de buis-
motor zorgvuldig te behandelen. Als deze beschadigd
raakt kan dit een bron van gevaar vormen.

• Als de voedingskabel beschadigd is, kan het product
niet langer gebruikt worden; de kabel kan namelijk niet
vervangen worden. Neem in dit geval contact op met
de klantenservice van Nice.

• Tijdens het installeren of programmeren van de buis-
motoren dient u de personen op een afstand van het
rolluik te houden wanneer dat in beweging is.

• De lijst van beschikbare accessoires kunt u ook raad-
plegen op onze site www.niceforyou.com.

1.3 - AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

• Het product is niet bestemd om gebruikt te worden
door personen (inclusief kinderen) wier fysieke, zintuig-
lijke of mentale vermogens beperkt zijn of die niet over
genoeg ervaring of kennis beschikken, tenzij deze per-
sonen onder toezicht staan van een persoon die voor
hun veiligheid verantwoordelijk is of instructies hebben
ontvangen over het gebruik van het product.

• Laat kinderen niet met de vaste bedieningsinrichtingen
spelen. Houd de draagbare bedieningsinrichtingen (af -
standsbedieningen) buiten bereik van kinderen.

• Controleer de automatisering dikwijls om eventuele
tekenen van slijtage, schade of een gebrek aan balans
te ontdekken. Schort gebruik ervan onmiddellijk op, als
er onderhoud noodzakelijk is.

• Controleer de automatisering tijdens het uitvoeren van
de manoeuvre en laat personen niet in de nabijheid van
het rolluik komen totdat de manoeuvre beëindigd is.

• Bedien de automatisering niet als er in de nabijheid
mensen aan het werk zijn, bijvoorbeeld het ramen lap-
pen; onderbreek de stroomtoevoer voordat u deze
werkzaamheden gaat uitvoeren.

• Afvalverwerking van het materiaal van de verpakking
van het product moet geheel en al volgens de plaatse-

AANBEVELINGEN EN VOORZORGS-
MAATREGELEN VOOR DE VEILIGHEID1
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BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
EN GEBRUIKSBESTEMMING2

INSTALLATIE VAN HET PRODUCT3

lijke regelgeving plaatsvinden.
• Bewaar deze handleiding zorgvuldig om eventuele toe-

komstige programmeer- of onderhoudswerkzaamhe-
den gemakkelijker te maken

“MAX” is een lijn buismotoren van Nice, die bestemd zijn
om rolluiken, zonwering en screens te laten bewegen.
TO-MAX A is een onderdeel van deze lijn en wel het
‘elektronische deel’ dat de eindschakelaars en de
manoeuvres van het ‘motordeel’ aanstuurt.
Elk ander gebruik dan wat hier beschreven is, is als
oneigenlijk gebruik te beschouwen en is dus verbo-
den! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik van het
product, dat verschilt van wat in deze handleiding
voorzien is.
De lijn Max bestaat uit verschillende modulaire compo-
nenten die met elkaar kunnen worden geassembleerd.
Deze modules kunnen in twee categorieën worden
onderverdeeld (afb. 3): het motordeel dat alleen op de
‘motor’ betrekking heeft, en de elektronische kop die
alleen betrekking heeft op dat onderdeel dat het deel
‘motor’ van stroom voorziet en aanstuurt.
De buismotor die ontstaat door deze twee componenten
(elektronische kop + motordeel) te assembleren, wordt in
de buis van het oprolbare element geïnstalleerd en via
een ‘bajonetaansluiting’ tussen de buitenwand van To-
Max A en een speciale steunbeugel aan de wand beves-
tigd.
De elektronische kop To-Max A kan dankzij de daarin
geïntegreerde inrichtingen (besturingseenheid en enco-
dertechnologie) het oprolbare element laten stijgen en
zakken en de tussenstanden aansturen. Met name de
encodertechnologie staat borg voor precisie en betrouw-

baarheid in de elektronische aansturing van alle eind-
schakelaars en de manoeuvres van het oprolbare ele-
ment.
De buismotor wordt op het elektriciteitsnet aangesloten en
op een wandschakelaar (niet aanwezig in de verpakking)
waarmee het mogelijk is de manoeuvres van Om hoog en
Omlaag van het rolluik e.d. aan te sturen. De eindschake-
laars van deze 2 manoeuvres kunnen geprogrammeerd
worden in een van de 3 beschikbare procedures, al naar
gelang het soort te automatiseren rolluik, e.d.
To-Max A is voorzien van een veiligheidssysteem genaamd
“Obstakeldetectie” dat in werking treedt wanneer het rol-
luik bij de manoeuvre naar Omhoog of Omlaag onver-
wachts afgeremd wordt door een obstakel (een voorwerp,
een persoon etc.) of een bijzonder sterke wrijving (vorming
van ijs, uitzetting van de materialen etc.). In die gevallen
blokkeert de besturingseenheid onmiddellijk de in gang
zijnde manoeuvre en voert een korte terugloop uit.
To-Max A is in verschillende uitvoeringen leverbaar, elk
ontworpen voor een bepaald motorkoppel (vermogen).

3.1 - CONTROLES VOOR HET
INSTALLEREN

Gebruikslimieten

Let op! - Voordat u gaat installeren dient u te contro-
leren of de onderdelen van het product intact zijn, het
gekozen model adequaat is en de omgeving van
installatie geschikt.

To-Max A is in verschillende uitvoeringen lever-
baar, elk ontworpen voor een bepaald motorkop-
pel (vermogen). Controleer daarom of het maxi-
male koppel dat uw To-Max A kan beheren dat
van de specifieke “Max-Motor” die u wilt instal-
leren, omvat.

• Kies een model “Max-Motor” dat geschikt is voor het te
automatiseren oprolbare element, waarbij u de techni-

sche kenmerken van het product (nominale koppel, ro -
tatiesnelheid en werkingsduur zijn op het product aan-
gegeven) met de omstandigheden van de omgeving en
kenmerken van het oprolbare element in verband bre -
ngt.

• Voordat u de buismotor in de buis van het oprolbare
element gaat aanbrengen, dient u de volgende omstan-
digheden te beoordelen:
– voor motoren met een koppel tot en met 35 Nm,
moet de interne minimumdiameter van de oprolbuis
tenminste 52 mm bedragen.
– voor motoren met een koppel van meer dan 35 Nm,
moet de interne minimumdiameter van de oprolbuis
tenminste 60 mm bedragen.

• Voordat u een zonnescherm gaat installeren, dient u na
te gaan of er voor het scherm voldoende ruimte vrij is
zodat het helemaal kan worden geopend.

• Installeer geen motor met een vermogen van een groter
koppel dan nodig is.

• Bescherm het systeem tegen weersinvloeden.

3.2 - INSTALLEREN VAN DE COMPONEN-
TEN VAN DE AUTOMATISERING

• Installeren van de To-Max A en de buismotor

Zie voor het assembleren en installeren van de buismotor
de instructies van afb. 5. In de fase “a” van afb. 5 dient u
een schroef van het type HI-LO, 4 x 8 UNI 9707, zonder
punt, te gebruiken. Let op! – indien u een andere sch -
roef zou gebruiken, kan dat behalve de kop onher-
stelbaar te beschadigen ook een bron van gevaar
vormen.

Let op!
- Een verkeerde installatie kan ernstig letsel veroorzaken.
- Controleer, alvorens met assembleren te beginnen, of

er geen stukken polystyreen of andere voorwerpen in
het binnenste van de buis van de motor zijn achterge-
bleven.

- Installeer in het voedingsnet een inrichting die afkoppe-
ling van de buismotor van het elektriciteitsnet verzekert.
De inrichting moet een openingsafstand tussen de con-
tacten hebben die volledige afkoppeling toelaat bij de
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condities die zijn voorzien door de overspanningscate-
gorie III, in overeenstemming met de installatievoorsch -
riften. Deze inrichting wordt niet bij het product gele-
verd.

 - Als de voedingskabel beschadigd is, kan het product
niet langer gebruikt worden; de kabel kan namelijk niet
vervangen worden. Neem in dit geval contact op met
de klantenservice van Nice.

• Installeer de bedieningsschakelaar voor aan de
wand

Installeer op de wand een bedieningsschakelaar, waarbij
u de volgende aanbevelingen in acht neemt:
– breng de schakelaar zo aan dat u het rolluik ziet, maar

ver van de bewegende delen daarvan.
– breng de schakelaar naast het rolluik aan, waar de elek-

triciteitskabel afkomstig van de buismotor en de voe-
dingskabel afkomstig van het elektriciteitsnet lopen.

– breng de schakelaar op een hoogte van meer dan 1,5
m vanaf de grond aan.

Let op!
- Een verkeerd uitgevoerde aansluiting kan storingen of

een gevaarlijke situatie veroorzaken.
- Houd u nauwgezet aan de aanwijzingen voor de aan-

sluitingen zoals die voorzien zijn; waag u in geval van
twijfel niet aan experimenten, maar raadpleeg de daar-
voor bestemde gespecificeerde technische bladen die
ook op de site www.niceforyou.com beschikbaar zijn.

Voor de aansluitingen gelieve u het bedradingsschema
op afb. 4 te raadplegen. De kabel voor de elektrische
aansluitingen van de buismotor heeft binnenin 4 draden:

– bruine kleur: = elektrische fase voor omhoog;
– zwarte kleur: = elektrische fase voor omlaag;
– blauwe kleur: = Gemeenschappelijk (gewoonlijke aan-
gesloten op de Nulleider);

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN4

– groen-gele kleur: = Aarde (equipotentiaalverbinding ter
beveiliging).

• Koppeling van de Stijg- en Daalbewegingen
aan de respectievelijke bedieningsknoppen

Na afloop van de aansluitwerkzaamheden, spanning aan
de motor geven en controleren of de Stijg- en Daalbewe-
gingen correct aan de respectievelijke bedieningsknop-
pen zijn gekoppeld. Als dit niet zo is, dient u de aanslui-
ting tussen de Bruine en Zwarte geleiders om te draaien.

PROGRAMMEREN5

5.2 - PROGRAMMEREN VAN DE
EINDPOSITIES

De eindstanden “0” e “1” (afb. 7) zijn de basisstanden die
het oprolbare element aanneemt aan het einde van de
manoeuvre Omhoog (“0”) of aan het einde van de ma -
noeuvre Omlaag (“1”).

N.B. – Zolang er geen geldige standen “0” en “1” in het
geheugen van To-Max A zijn opgeslagen, kunnen de ma -
noeuvres alleen in de modus “iemand aanwezig” pla -
atsvinden, dat wil zeggen door de toets van de zender
ingedrukt te houden zolang de manoeuvre duurt.

Programmering van de standen van deze eindstanden
kan op drie verschillende manieren gebeuren. De juiste
keuze moet worden gemaakt op basis van de vraag of er
op het oprolbare element al dan niet inrichtingen aanwe-
zig zijn die de loop daarvan beperken en “blokkeren”. Bij
rolluiken bijvoorbeeld zijn dit de “doppen” van de eind-
stand Omhoog, die de maximale opening van het rolluik
vaststellen en/of de “anti-inbraakveren” die beletten dat
het rolluik handmatig kan worden opgetild wanneer dit
helemaal dicht is.
Dus in functie van het al dan niet aanwezig zijn van deze
mechanische beperkingen van de loop van het rolluik
(doppen en/of veren) kan programmering van de standen
“0” en “1” worden uitgevoerd waarbij u een van de 3
onderstaande procedures kiest. Let op! – Voer slechts
één van deze 3 procedures uit. Als het systeem reeds
met een van deze procedures is geprogrammeerd en
u een andere procedure wenst, dient u eerst het
geheugen van To-Max A te wissen (zie “Wissen van
het totale geheugen”).

5.2.1 - Programmeren van de eindschakelaars in
de modus Automatisch

Let op! – Deze procedure is alleen geschikt voor die
rolluiken e.d. die een mechanisch systeem hebben
dat de beweging daarvan onderbreekt aan het einde
van de manoeuvre Omhoog en Omlaag (bijvoorbeeld
op de rolluiken de “doppen” die dienen om de beweging
naar Omhoog aan het einde van de loop te onderbreken,
en de “anti-inbraakveren” die dienen om het rolluik in de
sluitstand te blokkeren).

5.1 - AANVEBEVELINGEN BIJ HET
PROGRAMMEREN

N.B. – Tijdens de installatie- en afstellingswerkzaamhe-
den, wanneer er nog geen definitieve elektrische aanslui-
tingen zijn, is het mogelijk de motor met de speciale een-
heid “TTU” aan te sturen (afb. 6).

• Signaleringen door de motor

■ De motor voert 1 zeer korte onderbreking aan het
begin van de manoeuvre uit en beweegt daarna
opnieuw = er is slechts 1 eindpositie in het geheugen
opgeslagen

■ De motor voert 2 zeer korte onderbrekingen aan
het begin van de manoeuvre uit en beweegt daarna
opnieuw = er is geen enkele eindpositie in het geheugen
opgeslagen

■ Wanneer de instructietoets (modus “Er is iemand
aanwezig”) ingedrukt blijft, komt de motor in bewe-
ging, maar kort daarna wordt de manoeuvre onder-
broken zonder die te beëindigen = de buismotor is in
de modus “noodstop” gekomen en het is raadzaam tus -
senkomst van een gespecialiseerde technicus in te ro -
epen om de storing te verhelpen
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01. Houd de toets Omhoog (of Omlaag) ingedrukt om
het rolluik halverwege te zetten.

02. Houd de toets Omlaag ingedrukt totdat het rolluik
stopt omdat hij tegen de eindschakelaar “1” komt;
laat daarna de toets los.

03. Houd de toets Omhoog ingedrukt totdat het rolluik
stopt omdat hij tegen de eindschakelaar “0” komt;
laat daarna de toets los.

04. Stuur nu een manoeuvre Omlaag aan en onmiddel-
lijk daarna om de besturingseenheid de gelegenheid
te geven de twee eindposities in het geheugen op te
slaan. Let op! – Onderbreek deze manoeuvres
niet en haal tijdens het uitvoeren hiervan de
elektrische spanning niet van de automatisering.

Uitvoering van deze procedure activeert automatisch ook
de functie “Dynamische zelfbijstelling van de eindpo-
sisties”. Bij het dagelijkse gebruik van de automatisering
stelt deze functie automatisch en zelfstandig de parame-
ters bij van de eindposities die aanvankelijk in het geheu-
gen zijn opgeslagen.
Het doel van deze functie is wat met de tijd is uitgerekt of
ingekort in de structuur als gevolg van slijtage of tempera-
tuurverschillen te compenseren; hierdoor zullen de ma -
noeuvres naar Omhoog en Omlaag altijd hun loop op de
des betreffende eindposities precies kunnen beëindigen.

5.2.2 - Programmeren van de eindschakelaars in
de modus Handbediening

Let op! – Deze procedure is alleen geschikt voor rol-
luiken e.d. die geen enkele mechanisch systeem be -
zitten dat de manoeuvre aan het einde van de loop
naar Omhoog en Omlaag onderbreekt (bijvoorbeeld:
op de rolluiken, de “doppen” en de “anti-inbraakveren”;
op de zonwering, de cassette met daarin het opgerolde
doek).

01. Houd de toets Omhoog (of Omlaag) ingedrukt om
het rolluik e.d. halverwege te brengen.

02. Houd de toets Omlaag ingedrukt totdat het rolluik
bij de gewenste eindpositie komt; laat daarna de to -
ets los. 

03. Houd gedurende tenminste 3 seconden de twee
toetsen Omhoog en Omlaag tegelijk ingedrukt en
laat nadat de motor een korte manoeuvre naar Om -
hoog heeft uitgevoerd de toetsen los.

04. Houd de toets Omhoog ingedrukt totdat het rolluik
bij de gewenste eindpositie komt; laat daarna de to -
ets los. 

05. Houd gedurende tenminste 3 seconden de twee
toetsen Omhoog en Omlaag tegelijk ingedrukt en
laat nadat de motor een korte manoeuvre naar Om -
laag heeft uitgevoerd de toetsen los.

06. Stuur nu een manoeuvre Omlaag aan en onmiddel-
lijk daarna om de besturingseenheid de gelegenheid
te geven de twee eindposities in het geheugen op te
slaan. Let op! – Onderbreek deze manoeuvres
niet en haal tijdens het uitvoeren hiervan de e -
lektrische spanning niet van de automatisering.

5.2.3 - Programmeren van de eindschakelaars in
de modus Semi-automatisch

Let op! – Deze procedure is alleen geschikt voor rol-
luiken e.d. die twee onderling verschillende eind-
schakelaars hebben: dat wil zeggen één met een
mechanisch systeem dat de manoeuvre aan het ein-
de van de loop (Omhoog of Omlaag)onderbreekt en
de andere die geen enkele type eindschakelaar heeft.

Voor het programmeren van de eindpositie met een
mechanisch systeem:

01. Houd de toets Omhoog (of Omlaag) ingedrukt om
het rolluik e.d. halverwege te brengen.

02. Houd de toets (Omhoog of Omlaag) ingedrukt tot-
dat het rolluik stopt omdat het tegen de eindschake-
laar (“0” of “1”) komt; laat daarna de toets los.

Voor het programmeren van de eindpositie zonder een
mechanisch systeem:

01. Houd de toets Omhoog (of Omlaag) ingedrukt om
het rolluik e.d. halverwege te brengen.

02. Houd de toets (Omhoog of Omlaag) ingedrukt tot-
dat het rolluik bij de gewenste eindpositie komt; laat
daarna de toets los. 

03. Houd gedurende tenminste 3 seconden de twee
toetsen Omhoog en Omlaag tegelijk ingedrukt en
laat nadat de motor een korte manoeuvre in tegen-
gestelde richting heeft uitgevoerd, de toetsen los.

04. Stuur nu de manoeuvre naar Omhoog of Omlaag (al
naar gelang in welke positie het rolluik zich bevindt)
aan en onmiddellijk daarna de manoeuvre in tegen-
gestele richting om de besturingseenheid de gele-
genheid te geven de twee eindposities in het geheu-
gen op te slaan. Let op! – Onderbreek deze
manoeuvres niet en haal tijdens het uitvoeren
hiervan de elektrische spanning niet van de
automatisering.

5.3 - WISSEN VAN HET TOTALE GEHEUGEN

Let op! – Deze procedure wist alle gegevens uit het
geheugen van de besturingseenheid, met inbegrip van de
standen “0” en “1”.

N.B. – Wanneer de standen “0” en “1” gewist zijn, dient u
om het rolluik te laten bewegen de toets van de schake-
laar zolang ingedrukt te houden als nodig is om de
gewenste manoeuvre tot een eind te brengen (modus
“Iemand aanwezig”).

01. Houd gedurende tenminste 3 seconden de twee
toetsen Omhoog en Omlaag tegelijk ingedrukt en
laat nadat de motor een korte manoeuvre heeft uit-
gevoerd slechts één van de toetsen los.

02. Druk binnen 3 seconden nadat de motor de
manoeuvre heeft uitgevoerd, 3 maal op dezelfde
toets die u eerder hebt losgelaten.

03. Laat tenslotte ook de andere toets los.
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6.1 - Functie “Obstakeldetectie”

To-Max A is uitgerust met een veiligheidssysteem,“Obsta-
keldetectie” genoemd dat in werking treedt wanneer de
manoeuvre naar Omhoog of Omlaag, onverwachts afge-
remd wordt door een obstakel (een voorwerp, een per-
soon etc.) of een bijzonder sterke wrijving (vorming van ijs,
uitzetting van de materialen etc.). In deze gevallen onder-
breekt de besturingseenheid de in gang zijnde manoeuvre
onmiddellijk en voert een korte terugloop uit.
Het systeem is gebaseerd op een constante controle van
het door de motor verschafte koppel (vermogen) tijdens
een manoeuvre. Dankzij deze controle is het mogelijk
onmiddellijk te constateren dat het vermogen hoger wo -
rdt (in de manoeuvre naar Omhoog) of lager (in de ma -
noeuvre naar Omlaag) wanneer het rolluik in zijn bewe-
ging wordt gehinderd.

De drempelparameters die de gevoeligheid van het sys-
teem bepalen, zijn dynamisch en worden automatisch in
het geheugen van de besturingseenheid bijgesteld tel-
kens wanneer het rolluik een obstakel raakt of wanneer er
iets is dat hem belet regelmatig te bewegen.
Het is dus raadzaam bij het dagelijkse gebruik van de
automatisering de volgende manoeuvres onmiddellijk na
inwerkingtreding van de functie “Obstakeldetectie” uit te
voeren:

Let op! – Het nakomen van deze aanbeveling geeft
de functie “Obstakeldetectie” de mogelijkheid alleen
de paramaters in het geheugen op te slaan die voort-
komen uit “werkelijke” obstakels en kleine problemen
of wrijvingen te negeren Hiermee heeft deze functie
de mogelijkheid zich zelf efficiënt in te stellen en
alleen in werkelijk gevaarlijke situaties in werking te
treden.

• Als de onderbreking van de manoeuvre afhangt van
een concreet en duidelijk obstakel: verwijder het ob -

stakel en geef instructie voor een andere manoeuvre in
tegengestelde richting aan die waarvoor u eerst instructie
hebt gegeven.

• Als de onderbreking van de manoeuvre van geen
enkel obstakel afhankelijk lijkt te zijn: geef opnieuw
instructie voor dezelfde manoeuvre waarvoor u eerst in -
structie hebt gegeven.

6.2 - Maximale continue bedrijfscyclus

Over het algemeen zijn de buismotoren uit de lijn “Max”
ontworpen voor gebruik bij een woning en, ook al garan-
deren zij een continu gebruik van ten hoogste 4 minuten,
voor een niet-voortdurend gebruik. Daarom treedt in ge -
val van oververhitting (bijvoorbeeld tengevolge van een
voortdurend en langdurig gebruik) automatisch een mo -
torbeveiliging in die de elektrische stroomtoevoer onder-
breekt en weer herstelt wanneer de temperatuur weer
een normale waarde heeft bereikt.

6.3 - Functie van “Zelfbijstelling van de eindpo-
sities”

Let op! – Deze functie is alleen actief als de eindpositie
met de procedure “modus Automatisch” of met de pro-
cedure “modus Semi-utomatisch” is geprogrammeerd.

Tijdens het dagelijkse gebruik van de automatisering ho -
ort u dat het rolluik periodiek aan het einde van een ma -
noeuvre tegen de eindschakelaars botst. In deze gevallen
is de botsing het resultaat van de functie “Zelfbijstelling
van de eindposities” die de parameters van de twee
eindposities opnieuw meet en de eerder in het geheugen
opgeslagen waarden bijstelt.
Het doel van deze functie is wat met de tijd is uitgerekt of
ingekort in de structuur als gevolg van slijtage of tempe-
ratuurverschillen te compenseren; hierdoor zullen de ma -
noeuvres naar Omhoog en Omlaag altijd hun loop op de
des betreffende eindposities precies kunnen beëindigen.

❑ Het systeem vertoont een verminderde gevoelig-
heid bij de obstakeldetectie:
– Maak de geleiders van het rolluik schoon van even-
tuele ongerechtigheden om de beweging van het rol-
luik vloeiender te laten verlopen.
– Haal redenen van mechanisch vastlopen weg.
– Bevestig de motor en het rolluik stevig om het slin-
geren en trillen van de installatie tegen te gaan.

❑ Het systeem werkt in de noodsituatie in de modus
iemand aanwezig:
– Controleer of de motor enige elektrische of mecha-
nische schok van enig belang heeft ondergaan.
– Controleer of alle delen van de motor nog intact zijn.
– Voer de installatieprocedure opnieuw uit.

❑ Het systeem heeft een te hoge gevoeligheid:
– Blijf op dezelfde knop drukken om de manoeuvre te
completeren.
– Laat het rolluik een aantal complete openings- en
sluitmanoeuvres uitvoeren.

Wat te doen als....
(richtsnoer voor het oplossen van problemen)
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Wanneer de levensduur van dit product ten einde is, die-
nen, zoals dit ook bij de installatiewerkzaamheden het
geval is, de ontmantelingswerkzaamheden door gekwali-
ficeerde technici te worden uitgevoerd.

Dit product bestaat uit verschillende soorten materialen:
sommige daarvan kunnen opnieuw gebruikt worden, ter-
wijl andere als afval verwerkt dienen te worden. Win in -
lichtingen in over de methoden van hergebruik of afval-
verwerking in en houd u aan de plaatselijk voor dit soort
producten van kracht zijnde voorschriften.

Let op! – sommige onderdelen van het product kunnen
vervuilende of gevaarlijke stoffen bevatten: indien die in
het milieu zouden verdwijnen, zouden ze schadelijke ge -
volgen voor het milieu en de menselijke gezondheid kun-
nen opleveren.

Zoals dat door het symbool hiernaast is
aangegeven, is het verboden dit product
met het gewone huisafval weg te gooien.
Scheid uw afval voor verwerking op een
ma nier zoals die in de plaatselijke regelge-
ving is voorzien of lever het product bij uw leverancier in,
wanneer u een nieuw gelijksoortig product koopt.

Let op! – de plaatselijke regelgeving kan in zware straffen
voorzien in geval van illegale dumping van dit product.

Afdanken van het product EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

N.B. – De inhoud van deze verklaring is in overeenstemming met wat in het officiële document is
verklaard, dat ten kantore van Nice S.p.a. is gedeponeerd, en met name met de laatst beschikbare
herziening daarvan voordat deze handleiding gedrukt werd. De hier voorliggende tekst is om publi-
catietechnische redenen aangepast.

Nummer: 272/TO-MAX Herziening: 3

Ondergetekende Lauro Buoro in hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder, ver-
klaart onder diens verantwoordelijkheid dat het product: 

Naam fabrikant: NICE s.p.a.
Adres: Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italië
Type: Elektronische controller voor buismotor TO-MAX voor

zonweringen, rolluiken e.d.
Modellen: XMC01
Accessoires:    –––

in overeenstemming is met de volgende communautaire richtlijn:

• 2006/95/EEG (ex richtlijn 73/23/EG) RICHTLIJN 2006/95/EG VAN HET EURO-
PEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende de onderlin-
ge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake elektrisch materiaal bes -
temd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen, volgens de volgende ge -
harmoniseerde normen:

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006; EN 60335-
2-97:2006, EN50366:2003 + A1:2006

• 2004/108/EEG (ex richtlijn 89/336/EEG) RICHTLIJN 2004/108/EG VAN HET
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 december 2004 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake elektromagneti-
sche compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG, volgens de volgen-
de normen:

EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1997 + A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN
61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Oderzo, 19 januari 2009
Lauro Buoro

(Gedelegeerd Bestuurder)
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Voedingsspanning: 230 Vac - 50 Hz

Opgenomen vermogen (elektronische eindschake-
laar) Stand-by: 1,8 W

Gevoeligheid encoder: 2,67°

Maximum beheerbaar koppel: 5 / 8 / 15 Nm

Diameter van de motor: 45 mm

Continue werkingstijd: 4 min

Lengte van de aansluitkabel: 2,5 m

Werkingstemperatuur: -20°C ÷ 55°C

Beschermingsklasse IP: IP 44

Mechanische weerstand: Volgens de norm EN 14202

N.B.:

– Alle technische gegevens hebben betrekking op een
omgevingstemperatuur van 20°C (± 5°C).

– NICE S.p.a. behoudt zich het recht voor op elk gewenst
moment en zonder voorbericht wijzigingen in haar pro-
ducten aan te brengen, waarbij gebruiksbestemming
en functionaliteit echter gehandhaafd blijven.

Technische kenmerken
(Controller en motor)
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www.niceforyou.com
Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com
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