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bramy i ogrodzenia  gadżety

NICE WI-FI

Firma Nice Polska wprowadziła do swojej oferty sterownik elektroniczny Nice Wi-Fi.

Urządzenie jest proste w obsłudze i montażu. Montowany w urządzeniach automatyki domowej sterownik Nice

Wi-Fi umożliwia zarządzanie: bramami wjazdowymi, garażowymi, roletami, markizami, żaluzjami, ale  również

innymi urządzeniami, które do  włączenia/wyłączenia wymagają na  wejściu sterującym sygnału NC-NO.

Łączność sterownika odbywa się za pośrednictwem Wi-Fi, a aplikacji za pośrednictwem sieci GSM lub Wi-Fi.
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PODOBNE WPISY

ROLETY ZEWNĘTRZNE –
CAŁOROCZNA OCHRONA DOMU

BRAMY I OGRODZENIA

WYGODA NA CO DZIEŃ.
PRAKTYCZNE AKCESORIA
DO BRAM GARAŻOWYCH

BRAMY I OGRODZENIA, OGRÓD I

OTOCZENIE

SZCZYPCE DO ZDEJMOWANIA
IZOLACJI

GADŻETY

ZOBACZ NAJNOWSZE WYDANIE

 

 

FACEBOOK

Be the first of your friends to like this

Wnętrze i Ogród
20K likes

Like Page
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Grupa DOBRY DOM to prężnie działający i stale

rozwijający się zespół osób doskonale odnajdujących się

zarówno w sektorze prasowym, jak i w sieci.
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