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JAK ALTERNATYWNIE OTWORZYĆ SZLABAN?

Jak alternatywnie otworzyć szlaban?

Telefonem, głosem, syreną alarmową, a może klaksonem…

Jak często w ostatnim czasie zdarzyło nam się podjechać na osiedlowy parking,

stanąć przed szlabanem i nerwowo rozpocząć poszukiwania pilota w całym

samochodzie? W każdym wypadku szlaban wydatnie zwiększa bezpieczeństwo na

danym terenie, ograniczając dostęp do niego. Zdarzają się jednak sytuacje, w
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których szlaban powinien otworzyć się automatycznie i umożliwić wjazd

uprzywilejowanym służbom, które niekoniecznie posiadają pilota.

Safety first! Bezpieczeństwo przede wszystkim…

Jeśli na terenie parkingu na stałe nie przebywa żaden administrator, warto zastanowić się

nad rozwiązaniami, które w wyjątkowych przypadkach pozwolą otworzyć szlaban bez

posiadania odpowiedniego pilota. Najnowsza generacja szlabanów Nice z rodziny Bar

posiada w standardzie wejście Step by Step High Priority (SbS HP). Dzięki niemu mamy

możliwość sterowania szlabanem, który został wcześniej zablokowany przez administratora

np. na noc. Wejście HP ma bowiem wyższy priorytet niż wszystkie inne standardowe

wejścia. Warto także pamiętać, że w autorskim systemie Opera zaprojektowanym przez

inżynierów Nice, istnieje możliwość nadania priorytetu jednemu lub większej liczbie pilotów.

W opisywanej sytuacji, kiedy szlaban został na noc zablokowany przez administratora,

mamy możliwość wjazdu na posesję, posiadając takiego nadrzędnego pilota.

Warto zastanowić się również nad rozszerzeniem systemu szlabanowego o moduł

awaryjnego otwierania dla służb uprzywilejowanych. Taki moduł rozpoznaje sygnał

dźwiękowy pojazdów uprzywilejowanych – w związku z tym karetka, straż pożarna czy

policja, które włączą syrenę, mają możliwość wjazdu na teren obiektu, bez konieczności

wyłamywania ramienia szlabanu. W większości tego typu modułów istnieje także możliwość

podniesienia ramienia szlabanu na głośny sygnał akustyczny trwający ok. 8 sekund (np.

klakson).

…a jeśli tylko zapomniałem pilota?

A co w sytuacji, kiedy zapomniałem pilota, stoję przed wjazdem na mój parking i nerwowo

poszukuję małego nadajnika po wszystkich kieszeniach marynarki? Coraz większą

popularnością cieszy się w Polsce prosty moduł Nice Wi-Fi, który dostępny jest z bezpłatną

aplikacją mobilną w języku polskim (do pobrania aplikacja Nice Wi-Fi na systemy Android i

iOS). Po podłączeniu modułu do szlabanu oraz instalacji aplikacji w telefonie, smartfon staje

się realną alternatywą dla pilota. Za pośrednictwem telefonu możemy w łatwy sposób

otworzyć lub zamknąć szlaban, a także w razie konieczności, sprawdzić, jaki jest jego

aktualny stan. Protokoły komunikacyjne działają dzisiaj na tyle bezproblemowo, że nie

zauważymy żadnej różnicy w czasie reakcji szlabanu na sygnał z pilota lub telefonu

komórkowego. Aby otworzyć szlaban za pośrednictwem telefonu, można skorzystać także z

alternatywnej funkcji. W wielu przypadkach na parkingach, gdzie dokonano instalacji

systemów NicePark, opcjonalnie instalowany jest moduł GSM. Dzięki niemu po wybraniu

Reklama

Szukaj … Szukaj

Polecamy portal inspiracji
meblosfera.pl

Dachy | Elewacje | Fasady

Schöck Isolink do elewacji
wentylowanych

 

Urządzamy ogród na
dachu płaskim – co
warto wiedzieć?

 
Wiosna? Czas zadbać o
rynny!

 
5 wskazówek przy
wyborze ekipy
dekarskiej

00:00

01:49

2019-03-18

budosfera.eu

Strona: 2

https://www.festool.pl/informacje/festool-apps/aplikacja-festool-work
https://www.festool.pl/produkty/urz%C4%85dzenie-wielofunkcyjne/akumulatorowe-urz%C4%85dzenie-wielofunkcyjne-vecturo-osc-18/574851---osc-18-li-3,1-e-set
http://www.meblosfera.pl/
http://budosfera.eu/schock-isolink-do-elewacji-wentylowanych/
http://budosfera.eu/category/aktualnosci/
http://budosfera.eu/category/elewacje-fasady/
http://budosfera.eu/schock-isolink-do-elewacji-wentylowanych/
http://budosfera.eu/urzadzamy-ogrod-na-dachu-plaskim-co-warto-wiedziec/
http://budosfera.eu/category/aktualnosci/
http://budosfera.eu/category/porady/
http://budosfera.eu/category/elewacje-fasady/rynny/
http://budosfera.eu/urzadzamy-ogrod-na-dachu-plaskim-co-warto-wiedziec/
http://budosfera.eu/wiosna-czas-zadbac-o-rynny/
http://budosfera.eu/category/aktualnosci/
http://budosfera.eu/category/elewacje-fasady/rynny/
http://budosfera.eu/wiosna-czas-zadbac-o-rynny/
http://budosfera.eu/5-wskazowek-przy-wyborze-ekipy-dekarskiej/
http://budosfera.eu/category/aktualnosci/
http://budosfera.eu/category/elewacje-fasady/rynny/
http://budosfera.eu/5-wskazowek-przy-wyborze-ekipy-dekarskiej/


odpowiedniego numeru telefonu, centrala otrzymuje impuls do otwarcia szlabanu, a

użytkownik może swobodnie wjechać na dany teren.

A czy istnieje szansa, że szlaban otworzy się automatycznie, bez jakiejkolwiek ingerencji

użytkownika? Oczywiście mamy taką możliwość. – W ofercie grupy Nice mamy od

niedawna pierwsze urządzenie, które jest całkowicie zgodne z systemem Apple HomeKit.

Po zamontowaniu modułu Nice IT4WIFI możemy korzystać ze wszystkich dobrodziejstw

wynikających np. z geolokalizacji. Jeśli tylko będziemy mieli przy sobie nasz iPhone, system

rozpozna błyskawicznie, że zbliżyliśmy się do szlabanu i otworzy go automatycznie, bez

naszej jakiejkolwiek ingerencji – mówi Wojciech Jankowski, Bussines Development

Manager w Nice Polska. – Jeśli nie wystarczy nam sama geolokalizacja, możemy również

„porozmawiać” z naszym szlabanem i otworzyć go za pomocą komendy głosowej – dodaje

Jankowski.

Warto również pamiętać, że w coraz większej liczbie systemów parkingowych NicePark

użytkownicy korzystają z alternatywnych metod wjazdu na parking. – Jedną z nich jest

wykorzystanie kart abonamentowych wraz z czytnikami. Inwestorzy chętnie również

korzystają z technologii RFID. Wystarczy, że uprzywilejowany lub autoryzowany pojazd

będzie posiadał na szybie odpowiednią naklejkę, a system parkingowy rozpozna

użytkownika automatycznie – zauważa Damian Wiśniewski, Product Manager systemów

parkingowych w Nice Polska.

Szlaban godny zaufania

Szlabany Nice z rodziny Bar oraz Wide są coraz częściej wykorzystywane przy rozmaitych

inwestycjach obiektowych. W portfolio grupy Nice znajdują się również terminale wjazdowe

i wyjazdowe, które pozwalają nam na stworzenie bezpiecznego systemu parkingowego.

Jeśli wyposażymy nasz system dodatkowo w kasę automatyczną, uzyskujemy dodatkową

możliwość generowania przychodu z funkcjonowania parkingu. Nie możemy jednak

zapominać o tym, że Nice daje nie tylko możliwość wjazdu na teren parkingu po naciśnięciu

przycisku pilota, ale także możliwość otwarcia szlabanu telefonem, głosem, klaksonem czy

syreną alarmową.

www.nice.pl
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Drzwi Porta w domach blogerów

Podłogi

Marmoleum Open Day – wyjątkowa
prezentacja najnowszych podłóg linoleum
firmy Forbo

Izolacja | Termoizolacja

Ciepłe, ciche, stabilne. Paroc
prezentuje płyty izolacyjne do
dachów płaskich z serii PAROC ROS

Na dachach płaskich spoczywa duża

odpowiedzialność, dosłownie i w przenośni.

Oprócz wymagań związanych z termiką i

akustyką wewnątrz budynku, konstrukcje

tego typu często muszą bowiem...

Dom ocieplony to dom oszczędny

Koniec zimy często sprzyja planowaniu

remontów, bo zbliżające się cieplejsze

miesiące są najlepsze do tego typu prac.

Warto zaplanować przede wszystkim

termomodernizację, bo ta inwestycja...

DODAJ OGŁOSZENIE
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Izolacja akustyczna ścian
wewnętrznych – pauza w kompozycji
projektu. Znaczenie, wymagania,
rozwiązania konstrukcyjne

W Polsce, gdzie w praktyce nie funkcjonują

żadne przepisy prawne dotyczące kontroli

właściwości akustycznych przegród

konstrukcyjnych na etapie projektu, kwestia

komfortu użytkowników budynków w

dużym...

Produkty z serii PAROC Pro Mat –
profesjonalna izolacja dla instalacji
przemysłowych

Rurociągi i urządzenia stanowią prawdziwy

barometr sprawności instalacji

przemysłowych. Czy to w elektrociepłowni,

czy w przetwórni chemicznej, dobrze

dopasowane do kształtów i temperatur

izolacje stanowią...

Poradnik wykonawcy. Jak izolować
kanały HVAC za pomocą mat z wełny
kamiennej?

Przewody i urządzenia wchodzące w skład

systemów grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych często izoluje się

elastycznymi matami z wełny kamiennej –

zwłaszcza, jeśli na jednym odcinku...
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Jak zmniejszyć emisję smogu nawet
o 96%, a koszty ogrzewania nawet o
60%? Najpierw ocieplenie domu,
potem wymiana kotła

Dane pochodzące z raportu „Szóste Paliwo”

przygotowanego przez firmę ROCKWOOL

nie pozostawiają wątpliwości: aby

właściciele domów mogli jak najwięcej

oszczędzić i podejmować skuteczną walkę

ze...

Wybrane dla Ciebie...

Łazienka przyszłości Trwałość
eksploatacyjna
elewacji – fasada
piękna przez wiele lat

Łazienkowe trendy od
Cersanit po raz
pierwszy na Targach
ISH

Jak alternatywnie
otworzyć szlaban?

Quick-Steps podbija
stawkę swoją
elegancką, wysoce
wydajną podłogą
Rigid Vinyl

Armatura łazienkowa Chemia budowlana Farby | Lakiery
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Rekordowa liczba innowacji
na targach ISH – firma GROHE
tworzy przyszłość wody
• 11 marca 2019 we Frankfurcie and Menem

rozpoczną się targi ISH 2019. Ponad 2400 wystawców

z całego świata pokaże nowości do kuchni i łazienki,...

STOP grzybom – pleśniom na
ścianach!
Czarne lub szare wykwity pojawiające się na ścianach

to znak, że do naszego domu zawitali nieproszeni

goście: grzyby - pleśnie. Natomiast ich pojawienie się

to...

FABRYKA FARB I LAKIERÓW
ŚNIEŻKA SA STAWIA NA
ROZWÓJ WSPÓŁPRACY Z
MARKETAMI BUDOWLANYMI
Wystartował Program LIDER – dedykowany

właścicielom, kierownikom i zespołom sprzedażowym

marketów budowlanych współpracujących z FFiL

Śnieżka SA. Program będzie wspierać rozwój

partnerów biznesowych lidera polskiego...
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