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1A - OSTRZEŻENIA

1B - DOSTĘPNE WERSJE

1 - INFORMACJE OGÓLNE

Niewypełnienie poniższych wskazówek zwolni Nice Polska Sp. z o.o. z jakiejkolwiek odpowiedzialności za obrażenia/uszko- 
dzenia ludzi lub przedmiotów.
-Nie modyfikuj żadnego elementu produktu.
-Do optymalizacji pracy siłownika używaj tylko akcesoriów wskazanych przez Nice-Polska.
-Instalacja, testy i przekazanie do eksploatacji, powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów.
-Przekładnia nie wymaga żadnej konserwacji, ponieważ posiada system stałego smarowania.
-Utylizacja zużytego produktu powinna spełniać wymagania lokalnych przepisów.

UWAGA! Siłownik COUPER można instalować na słupkach, dla których wartość C (patrz par. 3) wynosi nie 
więcej niż 85mm!

A - Gear-motor
B - Control unit

C - Flash-light with antenna
D - Photocell in closing

E - Photocell in opening
F - Key selector

G - Warning sign
H - Stop locks

Kod
COUPER

DOSTĘPNA WERSJA

Silnik
24 Vps (1szt)

Mechaniczna
krańcówka

Max. parametry 
skrzydła bramy
220 cm - 250 kg

Elementy montażowe

2A -  TYPICAL SYSTEM
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2B - TYPICAL CONNECTION AND CABLE SECTION

2 - TYPICAL SYSTEM
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COUPER - DANE TECHNICZNE
(Vpp) 230

(Vps) 24

(W) 80

(m/s) 0,013 ÷ 0,016

(mm) 360

(IP) 44

(kg) 6

(cm) 220

(kg) 250

(%) 50

(mm) 100x104x780

(°C) -20 ÷ +50

Zasilanie centrali

Zasilanie silnika

Moc silnika

Prędkość liniowa

Skok roboczy

Stopień ochrony

Ciężar

Max. długość skrzydła

Max. ciężar skrzydła

Intensywność pracy

Wymiary

Zakres temp. pracy
(mm) 85Maksymalna odległość C od osi za-

wiasu do krawędzi słupka (patrz par. 3)  



1A - WARNINGS

1B - AVAILABLE VERSION

1 - GENERAL DESCRIPTION

Unfulfilment of the below listed direction will release the KING gates srl, from any responsibility for damage caused to people
or things.
-Do not modify the product in any part.
-To optimize the functioning of the automation, King gates accessories only
.-Installing, testing and first functioning have to observe the laws in force.
-The gear-motor doesn’t require any maintenance because provided with a permament lubrification system.
-Disposal of waste material has to observe local regulations.

A - siłownik
B - centrala
C - lampa z anteną 
D - fotokomórki dla zamykania 
E - fotokomórki dla otwierania i zamykania 
F - włącznik kluczykowy
G - tabliczka ostrzegawcza
H - ograniczniki ruchu

Code
Couper 24

AVAILABLE VERSION

Motor
24 Vdc (1)

Mechanical
stop

Wing max
dimensions
2m - 250 kg

Fixing kit

2 - TYPOWY SYSTEM 
2A -  TYPOWY SYSTEM
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2B - TYPOWE OKABLOWANIE I PRZEKROJE PRZEWODÓW

RG58 (max dł. 5m) 

0,5mm2 (max dł. 30m) 
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0,5mm2 (max dł. 30m) 

D2 D1 
Tx Rx 

+ + NC - PHO2 - - 
0,5mm2 (max dł. 30m) 
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A min 3X0,75

min 3X0,75

COUPER 24 – TECHNICAL DATA

(Vac) 230

(Vac/Vdc) 24

(W) 80

(m/sec) 0,013 ÷ 0,016

(mm) 360

(IP) 44

(kg) 6

(m) 2

(kg) 250

(%) 50

(mm) 100x104x780

(°C) -20 ÷ +50

Power supply

Gear motor

Power

Speed

Travel

Work cycle

Working temperature

Max length of the gate

Max weight of the gate

Protection level

Weight

Dimensions



2C - WYMIARY
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3A - JAK KORZYSTAĆ Z WYKRESU

3C - GRAPH

UWAGA! Siłownik COUPER można instalować na słupkach, dla których 
wartość C wynosi nie więcej niż 85mm! C - to odległość od osi zawiasu do 
tej płaszczyzny słupka, do której mocujemy wspornik siłownika.

Zmierz wartość "E" i narysuj na wykresie poziomą linię, przecinającą oś "E" w miejscu 
zmierzonej wartości. 
Wybierz punkt na narysowanej linii (musi leżeć wewnątrz wykresu), uwzględniając 
potrzebny kąt otwarcia skrzydła. Narysuj pionową linię od wybranego punktu do dołu, 
do przecięcia z osią "A". W miejscu przecięcia odczytaj współrzędną "A" - czyli 
położenie wspornika tylnego, mierzone od osi zawiasu bramy. Zaleca się aby "A" było 
równe lub zbliżone do "E". Sprawdź, czy wybrane "A" pozwala na zamocowanie 
uchwytu na słupku, ewentualnie wybierz inny punkt na wykresie. Przesuń ruchomy 
element do końca korpusu siłownika (jak na rys. poniżej), zostawiając 1 cm luzu. 
Połącz go ze wspornikiem przednim i zamocuj ten wspornik do skrzydła bramy.)

If the installation measures are not properly followed, the atomation could not work
correctly. For example:
- Cyclical trends, and sudden accelerations
- Noise of the motor
- Limited opening degree or absent opening (in case of motor counter-lever fixed)
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3 -  INSTALACJA WSPORNIKÓW

C



3A - HOW TO USE A GRAPH

3C - WYKRES

Measure "E", and draw a horizontal line in graph at the read measure. 
Choose a point on the drawn line, considering the desired opening angle, suitable to the 
column.
Draw a vertical line from that point and determinate the A value. 
Verify that the A value allows the fixing of the rear bracket to continue the installation, 
otherwise choose another point on the scheme. 

Finally, bring the piston to the limit of the travel to fix the bracket on the rear door (see 
the following picture).
This, however, by avoiding that the sliding pivot touches the aluminium body.

Jeżeli wymiary montażowe A oraz E są niewłaściwe, automatyka nie będzie 
pracować poprawnie. Wystąpią na przykład:
- szarpnięcia i skokowa praca na początku manewru
- głośna praca przekładni
- ograniczony kąt otwarcia lub brak możliwości otwarcia lub zamknięcia
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3 -  BRACKETS INSTALLATION SCHEME



4A - WPROWADZENIE
Przeczytaj uważnie instrukcję przed montażem siłownika. Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za 
jakiekolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie, spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub błędnymi 
podłączeniami. Zaniedbania takie mogą spowodować pogorszenie bezpieczeństwa i złe działanie urządzenia.

4B - WZAJEMNE POŁOŻENIE UCHWYTÓW
 Zamocuj uchwyty zachowując różnicę poziomów 35 mm pomiędzy ich górnymi powierzchniami, co zapewni poziome 
położenie siłownika (rys. 1).

4 - INSTALACJA

35 mm

1 

     Before operating the manual release disconnect the power! 

5A - INTRODUCTION

Manual control has been thought for manual opening of the gate in case of
power-cut or motor breakdown.

5B - RELEASE

INSTRUCTION (see pic.4).
- Open the manual release cover
- Insert the key in the cylinder and turn it of 90° anticlockwise direction.

5C - RESTORATION

INSTRUCTION (see pic.5)
- Insert the key in the cylinder and turn it of 90° anticlockwise direction.
- Close the manual release cover

5 - MANUAL CONTROL

4C - MOCOWANIE SIŁOWNIKA DO UCHWYTÓW 
Mocowanie siłownika do tylnego uchwytu - rys. 2. Mocowanie siłownika do przedniego uchwytu - rys. 3.
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4A - INTRODCTION
Read the instructions with care before installing the product. The producer disclaims all responsibility for any damage or 
bad functioning caused by non-observance of the instructions or bad connection that may result in poor safety and 
functioning of the gear-motor.

4B - STIRRUPS HEIGHT
Fix the stirrups allowing 35 mm between the faces in order to
fix the gear-motor horizontally. (see pic.1).

4 - INSTALLATION

35mm

1 

5A - WSTĘP
 !    Przed próbą wysprzęglenia awaryjnego odłącz zasilanie 
Wysprzęglenie awaryjne pozwala ręcznie otworzyć bramę w przypadku awarii zasilania lub uszkodzenia siłownika.

5B - WYSPRZĘGLENIE
INSTRUKCJA (rys. 4).
- Podnieś osłonkę
- Włóż klucz i obróć go o 90° przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara

5C - ZASPRZĘGLENIE
INSTRUKCJA (rys. 5)
- Włóż klucz i obróć go o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- Zamknij osłonkę

5 - WYSPRZĘGLANIE AWARYJNE

4C - FIXING THE GEAR-MOTOR TO THE STIRRUPS
Fixing the gear-motor to the back stirrup. (see pic.2).
Fixing the gear-motor to the front stirrup. (see pic.3).
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6 - POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
6A - PODŁĄCZENIE DO CENTRALI STERUJĄCEJ

Aby podłączyć siłownik do centrali:
01. Zdejmij z siłownika osłonkę, jak na rys. 6
02. Poluzuj przepust przewodów i przeprowadź przez niego przewód elektryczny. Podłącz go do terminala i dokręć przepust
03. Załóż i przykręć osłonkę

Dla sprawdzenia połączeń, kierunku obrotów silnika, kierunku ruchu bramy i ustawienia wyłączników krańcowych - użyj 
instrukcji centrali sterującej.

11 

     Siłowniki są fabrycznie wyposażone w ograniczniki otwarcia D. W przypadku braku na bramie ogranicznika
zamknięcia umieszczonego w gruncie, opcjonalnie można dokupić i zastosować ograniczniki B.

!

7A - WPROWADZENIE
Ograniczniki pozwalają zatrzymać skrzydło bramy we właściwym położeniu OTWARTE, ZAMKNIĘTE

7B - SPOSÓB REGULACJI        
INSTRUKCJA (rys. 7):
-Wysprzęglij siłownik (rys. 4)
-Poluzuj śrubę ogranicznika otwarcia D
-Otwórz bramę do wymaganej pozycji OTWARTE 
-Dosuń ogranicznik D do trzpienia C i mocno dokręć śrubę 
-Zasprzęglij siłownik (rys. 5)

7 - USTAWIENIE OGRANICZNIKÓW MECHANICZNYCH
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UTYLIZACJA PRODUKTU 
Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie 
potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie 
niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, 
z którego możemy odzyskać surowce takie, jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. 

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub 
dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z 
innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do 
obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.  
Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu 
zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania 

zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. 
Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska 
naturalnego i ludzkiego zdrowia. 



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Il sottoscritto Giorgio Zanutto, legale rappresentante della ditta King gates srl, 
dichiara che il prodotto:
Niżej podpisany Giorgio Zanutto, Dyrektor Zarządzający następującego 
producenta, deklaruje, że produkt:

King-gates srlNOME PRODUTTORE: 
Nazwa producenta:

Via A. Malignani 42, 33077 Sacile (PN) ItalyINDIRIZZO: 
Adres:

TIPO: 

Typ: 

Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 

Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych 

COUPERMODELLO:

Model:

Risulta conforme a quanto previsto dalle seguenti direttive europee: 
Spełnia zasadnicze wymagania następujących Dyrektyw:
DIRETTIVA BASSA TENSIONE
Dyrektywa Niskiego Napięcia
2006/95/WE
EN60335-1
EN60335-2-103
DIRETTIVA MACCHINE
Dyrektywa Maszynowa
2006/42/WE
COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 
Kompatybilność Elektromagnetyczna
2004/108/WE, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 91/263/EEC 
EN61000-6-1
EN61000-6-3

Come previsto dalla direttiva 2006/42/CE si avverte che non è consentita la messa in 
servizio del prodotto sopra indicato finché la macchina, in cui il
prodotto è incorporato, non sia stata identificata e dichiarata conforme alla direttiva 
2006/42/CE.
Zgodnie z Dyrektywą 2006/42/WE  używanie produktu wymienionego wyżej nie jest 
dozwolone, dopóki maszyna, do której jest zainstalowany, nie zostanie zidentyfikowana 
i zadeklarowana, jako zgodna z Dyrektywą 2006/42/WE .

Sacile, 23 Aprile 2014 
Sacile, 23 kwietnia 2014

Il legale rappresentatnte 
Dyrektor Zarządzający 
Giorgio Zanutto

COUPER




