
Firma Nice, lider rynku automatyki dla domu, rozszerza ofertę systemów sterowania do bram
wjazdowych i garażowych wprowadzając nowy, dwukierunkowy pilot Era One. To zaawansowane
technicznie rozwiązanie najnowszej generacji pozwala w dowolnym momencie sprawdzić m.in.
status bramy wjazdowej lub garażowej (otwarta, zamknięta, częściowo otwarta). Po raz
pierwszy w automatyce domowej zastosowano też technologię Near Field Communication (NFC)
umożliwiającą bezpośrednią komunikację pilota ze smartfonem.
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Od ponad 25 lat Nice bada potrzeby klientów i dostarcza najwyższej jakości, niezawodne systemy
sterowania. Najnowszym przykładem jest, inteligentny, dwukierunkowy pilot Era One BiDi, który
zapewnia najwyższą kontrolę, komfort i bezpieczeństwo w domu, dzięki możliwości sprawdzenia
statusu bramy wjazdowej lub garażowej w dowolnym momencie.

Informacja o otrzymaniu polecenia:

• brama/drzwi garażowe otwarte + wibracje

• brama/drzwi garażowe zamknięte

• otwarcie/zamknięcie częściowe

Pilot Era One Dwukierunkowy

Pilot Era One Dwukierunkowy

Odbiornik OXI Dwukierunkowy

POTWIERDZONA ODPORNOŚĆ
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Odbiornik OXI Dwukierunkowy

 

Era One BiDi współpracuje z nowymi modułami radioodbiorników OXI BiDi, dzięki czemu może nie
tylko wysyłać polecenia do urządzeń wykonawczych, ale też otrzymywać informacje zwrotne. Na
przykład po naciśnięciu na pilocie przycisku otwarcia lub zamknięcia bramy dioda LED umieszczona w
rogu pilota zapala się na zielono potwierdzając, że polecenie zostało poprawnie odebrane przez
automatykę bramy. Z kolei po naciśnięciu przycisku „i” dioda świeci na zielono jeśli brama jest
otwarta, na czerwono jeśli jest zamknięta lub na pomarańczowo jeśli brama jest otwarta częściowo
lub jest w ruchu. Niski stan baterii lub ewentualne błędy w komunikacji lub pracy automatyki są
sygnalizowane poprzez wibracje całego pilota.

Era One BiDi - nowy dwukierunkowy pilot Nice z komunikacją NFC

Zastosowana po raz pierwszy w systemie automatyki domowej technologia NFC (Near Field
Communication), znana ze zbliżeniowych kart płatniczych, umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji
pilota. Po umieszczeniu smartfona obok pilota Era One BiDi, aplikacja firmy Nice umożliwia np.
zbliżeniowe odczytanie poziomu naładowania baterii pilota. Nowe rozwiązanie może też
współpracować z siecią mesh utworzoną przez inne urządzenia Nice znajdujące się w pobliżu. Dzięki
temu brama może być sprawdzana i sterowana także z większej odległości, np. z drugiej strony
posesji.

Atutem nowego rozwiązania jest także szyfrowanie komunikacji gwarantujące najwyższy poziom
bezpieczeństwa oraz zwiększoną odporność na zakłócenia radiowe. Nowoczesny, dwukierunkowy
protokół radiowy jest też niemal trzydziestokrotnie szybszy, niż we wcześniejszych wersjach pilotów.

Nowy system jest kompatybilny ze wszystkimi silnikami Nice do bram wjazdowych i garażowych,
wykorzystującymi modułowy nadajnik OXI. W celu podłączenia i uruchomienia pilota wystarczy
otworzyć centralkę sterującą i wymienić w prosty sposób moduł nadajnika OXI na OXI BiDi.

Ten niewielkich rozmiarów, nowoczesny i funkcjonalny pilot można nosić jako estetyczny brelok do
kluczy, można go też przymocować do ściany lub deski rozdzielczej samochodu dzięki zawartemu
w komplecie uchwytowi.

Jesteście gotowi na BiDi? Zapraszamy do materiału video: Era One BiDi

Pilot Era One Dwukierunkowy i technologia NFC

Pilot Era One Dwukierunkowy i technologia NFC

____________________________________________

O Nice Polska

Polski oddział Nice jest jednym z pierwszych międzynarodowych oddziałów włoskiej firmy Nice SpA – silnej
międzynarodowej grupy posiadającej obecnie 20 oddziałów na całym świecie. 

Od 1996 roku, z dystrybutora podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, Nice Polska stał się
dostawcą kompleksowych systemów automatyki dla domu i przemysłu. Obecnie Nice Polska oferuje:
automatykę do bram przesuwnych, skrzydłowych, garażowych, przemysłowych oraz rolet, segmentowe

CIEPŁE, CICHE, STABILNE. PAROC
PREZENTUJE PŁYTY IZOLACYJNE
DO DACHÓW PŁASKICH Z SERII
PAROC ROS
BY ADMIN / 11 MARCA 2019
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bramy garażowe, systemy parkingowe, systemy kontroli ruchu pieszych oraz wideofdomofony. 

www.nice.pl

Nice group 

Założona w 1993 r. włoska firma Nice jest światowym liderem w zakresie Home Automation, Home Security
 i Smart Home mającym szeroką ofertę zintegrowanych rozwiązań automatyki do bram, bram
garażowych, rolet, systemów parkingowych, bezprzewodowych systemów alarmowych i home security dla
domu i przemysłu. Grupa Nice realizuje strategię rozwoju i światowej ekspansji na nowe rynki i obszary
działalności w celu rozszerzenia gamy konfigurowalnych, przyjaznych dla użytkownika systemów.
Jednocześnie firma wzmacnia swoją markę konkurując na coraz to nowych segmentach rynku. Nice
eksportuje swoje produkty, charakteryzujące się innowacyjnością technologiczną i nowoczesnym
wzornictwem, do ponad 100 krajów, realizując za granicą ponad 90% skonsolidowanych dochodów Grupy,
równych 325 milionom euro w 2017 r.

www.niceforyou.com

Tags: NICE
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RUSZA KONKURS PORTA DRZWI „O!TWÓRZ MIESZKANIE – NAJLEPSZE
KOMENTARZE”

BY ADMIN / 11 MARCA 2019

ŚCIANY W PRZEDPOKOJU – PRAKTYCZNY MATERIAŁ NA LATA

BY ADMIN / 11 MARCA 2019

CIEPŁE, CICHE, STABILNE. PAROC PREZENTUJE PŁYTY IZOLACYJNE DO DACHÓW
PŁASKICH Z SERII PAROC ROS

BY ADMIN / 11 MARCA 2019

REMONTY POLAKÓW W 2018 – NOWY RAPORT

BY ADMIN / 8 MARCA 2019

MARMOLEUM OPEN DAY – WYJĄTKOWA PREZENTACJA NAJNOWSZYCH PODŁÓG
LINOLEUM FIRMY FORBO

BY ADMIN / 4 MARCA 2019

 RUSZA KONKURS PORTA DRZWI

„O!TWÓRZ MIESZKANIE –

NAJLEPSZE KOMENTARZE”

BY ADMIN / 4 MARCA 2019

Zjazd do garażu w
podpiwniczeniu może
przysporzyć nieco kłopotów
podczas układania kostki
brukowej. Szczególnie, jeśli
na krótkim odcinku trzeba
pokonać...

BRUK | MATERIAŁY
BRUKARSKIE

BRUKOWANIE
NAWIERZCHNI –
PRZYGOTOWANIE
TERENU
BY ADMIN / 12 LUTEGO 2019

Brukowaniem powinni
zajmować się specjaliści. Za
to inwestorzy zatrudniający
specjalistów powinni mieć o
prowadzonych pracach
przynajmniej ogólne pojęcie.
Po pierwsze...

BRUK | MATERIAŁY
BRUKARSKIE

NAWIERZCHNIA
MIĘDZY DRZEWAMI
BY ADMIN / 23 STYCZNIA 2019

Zadrzewiona działka tylko
pozornie będzie dla
inwestora kłopotem. Drzewa
z powodzeniem można
wykorzystać do
wzbogacenia projektu. Ale
podczas projektowania
nawierzchni...
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ZESTAW NARZĘDZI
PROFESJONALNYCH
BRUKARZY
BY ADMIN / 21 GRUDNIA 2018

Profesjonalna ekipa
brukarska musi posiadać
odpowiednie umiejętności i
doświadczenie. Ale również
zestaw bardzo konkretnych
narzędzi i urządzeń
wykorzystywanych w
pracy....

BRUK | MATERIAŁY
BRUKARSKIE

/

MATERIAŁY BUDOWLANE

PODSTAWY DOBREGO
OGRODZENIA
BY ADMIN / 10 GRUDNIA 2018

Każde estetyczne i
dopasowane do architektury
budynku ogrodzenie ma
swoje podstawy. Są nimi:
dobór odpowiednich
elementów składowych,
projekt i… odpowiedni...
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Single Column Posts Subtitle

Drzwi

SZKŁO BUDOWLANE

+AKTUALNOŚCI
BUDOWNICTWO

/

SZKŁO BUDOWLANE

ENERGETYCZNIE
WYDAJNY BUDYNEK
#JAKZAOSZCZĘDZIĆ
BY ADMIN / 28 CZERWCA 2018

Budowa domu łączy się z
szeregiem wydatków. Oto,
co zrobić, aby choć część z
nich zwracała się przez lata
w...

CHEMIA BUDOWLANA

CHEMIA BUDOWLANA

ATLAS DO USUWANIA
ZABRUDZEŃ PO
FUGACH
EPOKSYDOWYCH
SKUTECZNIE I BEZ
WYSIŁKU
BY ADMIN / 4 MARCA 2019

CHEMIA BUDOWLANA

RODZINA KLEJÓW
ATLAS GEOFLEX W
NOWEJ SZACIE
GRAFICZNEJ
BY ADMIN / 25 LUTEGO 2019

OKNA

CHEMIA BUDOWLANA

ATLAS EFEKT MOKREGO KAMIENIA
– INTENSYWNA BARWA OKŁADZIN I
DŁUGOTRWAŁA OCHRONA PRZED
ZABRUDZENIAMI
BY ADMIN / 11 MARCA 2019

CHEMIA BUDOWLANA

STOP GRZYBOM – PLEŚNIOM NA
ŚCIANACH!
BY ADMIN / 11 MARCA 2019

CHEMIA BUDOWLANA

POZBĄDŹ SIĘ WYKWITÓW SOLNYCH
Z BOSTIK ANTISULFAT
BY ADMIN / 6 MARCA 2019
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OKNA „KOBIECYM OKIEM”
BY ADMIN / 11 MARCA 2019

RUSZA KONKURS PORTA DRZWI
„O!TWÓRZ MIESZKANIE –
NAJLEPSZE KOMENTARZE”
BY ADMIN / 11 MARCA 2019

OKNA

OKNA

ROLETY – ELEMENT
INTELIGENTNEGO
DOMU
BY ADMIN / 6 MARCA 2019

OKNA

CIEPŁY SYSTEM
OKIENNY GENESIS 75
OD AWILUX –
ROZWIĄZANIE NA
MIARĘ ROKU 2021
BY ADMIN / 27 LUTEGO 2019

+AKTUALNOŚCI
BUDOWNICTWO

/

OKNA

WIĘCEJ NIŻ DESIGN –
NAJNOWSZA
PROMOCJA FIRMY
OKNOPLUS
BY ADMIN / 21 LUTEGO 2019

OKNA

NOWOŚĆ! WYŻSZY
POZIOM
ENERGOOSZCZĘDNOŚCI
– OKNO SCHÜCO
LIVING ALU INSIDE
BY ADMIN / 20 LUTEGO 2019

+AKTUALNOŚCI BUDOWNICTWO  

DRZWI

DRZWI

NOWOŚCI
PRODUKTOWE PORTA
DRZWI NA 2019 ROK
BY ADMIN / 8 MARCA 2019
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DRZWI

DRZWI PORTA W
DOMACH BLOGERÓW
BY ADMIN / 4 MARCA 2019

DRZWI

JAK URZĄDZIĆ
KLIMATYCZNĄ
SYPIALNIĘ?
BY ADMIN / 22 LUTEGO 2019

DRZWI

WNĘTRZA OZDOBIONE
LIVING CORAL –
KOLOREM ROKU 2019
BY ADMIN / 15 LUTEGO 2019

GLAZURA | TERAKOTA

DACHY

+AKTUALNOŚCI
BUDOWNICTWO

/

DACHY

URZĄDZAMY OGRÓD
NA DACHU PŁASKIM –
CO WARTO WIEDZIEĆ?
BY ADMIN / 27 LUTEGO 2019

Polacy przyzwyczaili się do
określonych form budowy
domu czy stosowania
konkretnych technologii
architektonicznych. Właśnie
dlatego zdecydowana
większość inwestorów
decyduje się...

+AKTUALNOŚCI
BUDOWNICTWO

/

DACHY

/

DREWNO BUDOWLANE

EKOLOGIA ZACZYNA
SIĘ W NASZEJ GŁOWIE
BY ADMIN / 25 LUTEGO 2019

Autor: Marek Muszyński,
Menedżer Produktu ds.
materiałów nośnych i
konstrukcyjnych w firmie
Pfleiderer. Marek Muszyński,
Menedżer Produktu ds.
materiałów nośnych...

  

GLAZURA | TERAKOTA

CMOK I ĆWIR – NOWE

DEKORY W KOLEKCJI

KACZANOWSKI DESIGN BY

CERAMSTIC

BY ADMIN  / 14 LUTEGO 2019
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ARMATURA ŁAZIENKOWA  

+AKTUALNOŚCI
BUDOWNICTWO

/

DACHY

WIOSNA? CZAS
ZADBAĆ O RYNNY!
BY ADMIN / 20 LUTEGO 2019

Już na samą myśl o
zbliżającej się wiośnie budzi
się w nas chęć do życia.
Zanim jednak zachłyśniemy
się cieplejszym...

+AKTUALNOŚCI
BUDOWNICTWO

/

DACHY

/

MATERIAŁY BUDOWLANE

GALECO: ROK 2019
POD HASŁEM
„NOWOŚCI”
BY ADMIN / 1 LUTEGO 2019

Podkrakowski producent
systemów rynnowych zdążył
już przyzwyczaić nas do roli
innowatora branży
dekarskiej. Świętująca
wkrótce ćwierćwiecze firma
nie zwalnia tempa...

+AKTUALNOŚCI
BUDOWNICTWO

/

DACHY

KRAJOBRAZ POLSKIEJ
ARCHITEKTURY – W
JAKICH DOMACH DZIŚ
MIESZKAMY?
BY ADMIN / 23 STYCZNIA 2019

Mały czy duży? Parterowy a
może piętrowy? Na
obrzeżach miasta czy na
wsi? Własne cztery kąty to
marzenie wielu Polaków....

PODŁOGI

TAGI

  PODŁOGI

PANELE WINEO 800 CRAFT

– PODŁOGA WINYLOWA Z

INDUSTRIALNYM RYSEM

BY ADMIN  / 23 STYCZNIA 2019
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