Wiesz, nawet kiedy zamkniesz oczy!

www.nice.pl

Naciśnij przycisk na pilocie, a odpowiedź poczujesz dzięki wibracjom!

Idealne rozwiązanie
dla nowych i starych instalacji
Informacja zwrotna
brama otwarta
brama zamknięta

Trzy przyciski do zarządzania
automatyką posesyjną

brama częściowo otwarta
Przycisk stanu bramy
zapytaj o położenie bramy

Sieć Nice mesh
Dwukierunkowy protokół radiowy Nice wykorzystujący technologię mesh ma
wiele zalet:
• maksymalny zasięg radiowy 500m (maksymalnie 10 skoków);
• sygnał zwrotny (tzw. feedback);
• możliwość sprawdzenia stanu automatyki w każdym momencie
oraz uzyskania odpowiedzi za pomocą diody LED oraz wibracji;
• wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki szyfrowanej komunikacji;
• niski pobór energii w trybie standby.

Odkryj zalety systemu dwukierunkowej
komunikacji Nice!

+
3 ON3EBD
4 przyciski na pilocie:
3 kanały radio i przycisk “info”
do sprawdzania stanu automatyki

1 OXIBD
Dwukierunkowy, wtykowy radioodbiornik z wszystkimi
funkcjami systemu Opera. Jest kompatybilny z centralami
sterującymi Nice wyposażonymi w gniazdo SM. Dzięki
temu użytkownik ma możliwość stworzenia systemu
dwukierunkowej łączności w starszych instalacjach.

Dodatkowa informacja dzięki
technologii NFC
Technologia NFC (ang. Near Field Communication)
pozwala na uzyskanie dodatkowych informacji przez
zbliżenie pilota Era One BD do smartfona.
Przykładowo, mamy możliwość sprawdzenia, kto jest
właścicielem pilota i jaki jest poziom naładowania baterii.

UWAGA
NOWOŚĆ!

WWW.NICE.PL

Chcesz mieć cały dom pod kontrolą?
Zaufaj specjaliście Nice!
Automatyka do bram wjazdowych,
bram garażowych, żaluzji, markiz, rolet.
Kontrola inteligentnego domu oraz
systemów alarmowych za pomocą intuicyjnego interfejsu.
Idealne rozwiązania, aby ożywić każdą przestrzeń!
Odkryj innowacyjny system dwukierunkowej
komunikacji na stronie internetowej www.nice.pl
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Nie pamiętasz,
czy zamknąłeś
bramę
garażową?
Odpowiedź znajduje się
w zasięgu Twojej dłoni!

www.nice.pl

Zadaj pytanie,
wykorzystując dwukierunkowego pilota,
a odpowiedź nadejdzie błyskawicznie za pomocą
diody LED oraz wibracji.

Idealne rozwiązanie
dla nowych i starych instalacji
Informacja zwrotna
brama otwarta
brama zamknięta

Trzy przyciski do zarządzania
automatyką posesyjną

brama częściowo otwarta
Przycisk stanu bramy
zapytaj o położenie bramy

Era One BD,
nowy, 3-kanałowy pilot
dwukierunkowy do sterowania
bramami wjazdowymi oraz
garażowymi.
Pilot za pośrednictwem diody LED
oraz wibracji informuje o wykonaniu
polecenia oraz stanie automatyki
dzięki dedykowanemu przyciskowi
“info”.

Posiadasz już automatykę Nice do bram
wjazdowych lub garażowych?
Aktualizacja jest bardzo prosta:
wystarczy zamienić radioodbiornik OXI nowym modelem
OXI BD i każdy istniejący system staje się dwukierunkowy.

Twoje życie staje się prostsze!
Dowiedz się więcej:
Masz do dyspozycji 3 przyciski do zarządzania
3 różnymi napędami do bram
System informuje, czy brama garażowa lub
wjazdowa jest otwarta czy zamknięta.
Uzyskujesz potwierdzenie oraz informację zwrotną
od Twojego napędu za pośrednictwem wibracji
pilota oraz odpowiedniego koloru diody LED.
Bateria dobrej jakości.
Odpowiedni poziom bezpieczeństwa: szyfrowanie
danych

Dodatkowa informacja dzięki
technologii NFC
Technologia NFC (ang. Near Field Communication)
pozwala na uzyskanie dodatkowych informacji przez
zbliżenie pilota Era One BD do smartfona.
Przykładowo, mamy możliwość sprawdzenia, kto jest
właścicielem pilota i jaki jest poziom naładowania baterii.

Scan Me

Zeskanuj kod QR
i sprawdź, co daje
Tobie system Nice.
Popraw komfort
swojego życia!

Nice zawsze do usług:

Jakość, profesjonalizm oraz błyskawiczna odpowiedź
Infolinia techniczna
(22) 759 40 30
Zadaj pytanie:

• telefonicznie
• mailowo

Odwiedź naszą stronę internetową i znajdź odpowiedź
na nurtujące Ciebie pytania.

Profesjonalne szkolenia dla
instalatorów

• Videoporadniki oraz FAQ
• Instrukcje obsługi
• Najnowsze wersje oprogramowania
• Karty katalogowe

Każdego dnia w siedzibie Nice
w Pruszkowie oraz w dwóch centrach
szkoleniowych prowadzone są
warsztaty dla instalatorów z różnych
grup produktowych.
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od poniedziałku do piątku
9.00-17.00

