Nice udogodnienia
A co, gdy nie ma pràdu?
Czasem, po burzy czy wichurze, nastæpujà przerwy w dostawie pràdu. Ale bez obaw
– dziæki mechanizmowi ræcznego odblokowania, w jaki wyposaýone sà siùowniki Nice,
nie zostaniesz wiæêniem wùasnego garaýu.
Przerwy w dostawie pràdu?
Wybrane siùowniki Nice majà moýliwoúã zamontowania akumulatorów, dziæki którym
bædà w stanie pracowaã nawet w przypadku braku zasilania.
Czy automatycznie to tak¿e komfortowo?
Nice dba o bezpieczeñstwo Twoje i Twoich bliskich. Si³owniki
zaprogramowane s¹ tak, by skrzyd³a bramy ³agodnie startowa³y i powoli
koñczy³y ruch przy otwieraniu i zamykaniu. Dziêki temu Twoja brama
pracuje p³ynnie i co równie wa¿ne - nie ha³asuje przy zamykaniu.
Sk¹d brama wie, jak szeroko ma siê otworzyæ?
Dziêki centrali Nice Twoja brama zyskuje umiejêtnoœæ automatycznego
zapamiêtywania - pamiêta jak maksymalnie mo¿e otworzyæ bramê
i pilnuje tych ustawieñ przy ka¿dym otwieraniu.
Niespodziewana przeszkoda?
Twoja brama, wyposa¿ona w ruch przez si³ownik Nice, jak zawsze czujna.
Dziêki funkcji przeci¹¿eniowej, w chwili napotkania na przeszkodê,
si³ownik zatrzymuje bramê i zmienia kierunek jej ruchu.
Czy muszê pamiêtaæ o zamykaniu bramy?
O zamkniêciu bramy si³ownik Nice pamiêta za Ciebie. Twoja brama po
ka¿dym otwarciu zamknie siê automatycznie.
Czy brama mo¿e byæ furtk¹?
Gdy idziesz pieszo czy jedziesz rowerem, nie musisz czekaæ a¿ ca³a brama
otworzy siê i zamknie. Brama z si³ownikiem Nice posiada funkcjê furtki, dziêki
czemu otworzy siê w taki sposób, by mo¿na by³o szybko i swobodnie przejœæ.

Nice akcesoria

Bramy wjazdowe i gara¿owe, rolety, markizy, systemy
nawadniania i oœwietlenia ogrodowego, alarmy s¹ zawsze
pod kontrol¹ Nice.

Nice to tak¿e bogata oferta akcesoriów do bram gara¿owych, dziêki
którym ich u¿ytkowanie bêdzie jeszcze prostsze i bardziej efektywne.
SprawdŸ, czego potrzebujesz:

...jeden pilot,
wiele mo¿liwoœci...

• centralki do oœwietlenia i urz¹dzeñ elektrycznych

2014

• klawiatury kodowe
• kolumny pod fotokomórki
• uniwersalne radioodbiorniki
• fotokomórki
• lampy sygnalizacyjne
• piloty
• zamki elektromagnetyczne
• baterie s³oneczne
• akumulatory

...otwórz bramê
pilotem...

• alarmy
• systemy parkingowe

Jak usunàã spaliny z garaýu?
Twoja brama przewietrzy go sama. Jednym przyciskiem pilota siùownik uchyli jà na 15 cm,
by usunàã spaliny lub na metr, byú sam mógù opuúciã garaý.

... jednym pilotem mo¿esz sterowaæ bram¹ gara¿ow¹, wjazdow¹,
przesuwn¹ i skrzyd³ow¹, przemys³ow¹, roletami, markizami, bram¹
rolowan¹, szlabanem, pomp¹ wodn¹, oœwietleniem domowym
i ogrodowym, alarmami ...

Ma³o miejsca?
To nie problem. Nice posiada modele si³owników z ³amanym ramieniem o regulowanej
d³ugoœci. £atwo dopasujesz d³ugoœæ ramienia, nawet jeœli brama do Twojej posesji
znajduje siê w ciasnym naro¿niku.
Czy brama „widzi”?
Mo¿e to zabrzmi dziwnie, ale... tak! Dziêki systemowi fotokomórek Twoja brama rozpozna
przeszkodê, która stanie jej na drodze i zawsze zatrzyma siê w odpowiedniej odleg³oœci. To
pe³ne bezpieczeñstwo dla Ciebie i Twojej rodziny.

Automatyka dla domu
Bramy gara¿owe

pilot FLO2R

pilot INTI

pilot ERA FLOR

Zawsze bezpiecznie?
Oczywiœcie! Si³owniki Nice przed ka¿dym otwarciem bramy sprawdzaj¹ czy fotokomórki
s¹ sprawne. Gdy wszystko dzia³a jak nale¿y, wprowadzaj¹ bramê w ruch.

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ u Partnera Nice Polska.

PóŸne powroty?
Dziêki Nice Twój podjazd zawsze bêdzie dobrze widoczny. Wystarczy, ¿e wybierzesz
funkcjê oœwietlenia, które w³¹czy siê automatycznie w chwili, gdy uruchamiasz bramê.
Pogoda w kratkê?
Klimat w Polsce przez wiêksz¹ czêœæ roku nas nie rozpieszcza. Na szczêœcie, dziêki
technologii Nice, si³ownikowi Twojej bramy niestraszne mrozy czy deszcze. Hermatyczna,
wodoodporna obudowa urz¹dzeñ sprosta ka¿dym warunkom pogodowym.

fotokomórki Moon

fotokomórki F210

fotokomórki BF

lampa LUCY

lampa MLT

lampa WLT

Po co komplikowaæ?
System BlueBus to sposób po³¹czenia wszystkich urz¹dzeñ z central¹ przy pomocy
jedynie dwóch przewodów. Dziêki temu instalacja fotokomórek, klawiatur kodowych,
czytników kart i pozosta³ych urz¹dzeñ dodatkowych jest teraz ³atwiejsza.
Wszystko gra?
Si³owniki Nice z technologi¹ BlueBus wyposa¿one s¹ w funkcje autodiagnozy
monitoruj¹c¹ prawid³owoœæ dzia³ania bramy. Dziêki zainstalowanej lampie ostrzegawczej
dowiesz siê, czy si³ownik pracuje prawid³owo. Lampa odpowiedni¹ iloœci¹ migniêæ
powiadomi Ciê o ewentualnym b³êdzie, dziêki temu wszystkie pod³¹czone urz¹dzenia s¹
stale pod Twoj¹ kontrol¹.

www.nice.pl

www.nice.pl

Z Nice mo¿esz zautomatyzowaæ ka¿d¹ bramê. Nice ma zawsze
dla Ciebie idealne rozwi¹zanie: nie zmokniesz gdy pada, nie musisz
opuszczaæ samochodu z pracuj¹cym silnikiem na œrodku drogi, by
otworzyæ albo zamkn¹æ bramê lub gara¿. Nice zrobi to za Ciebie !

www.nice.pl

www.nice.pl

cena: 1 998,75 brutto
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Zestaw do bram dwuskrzyd³owych o d³ugoœci skrzyd³a do 1.8 m
i wadze do 200 kg: 2 si³owniki WINGO, centrala steruj¹ca A400,
radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI, 1 pilot
2-kana³owy FLO2RE.
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Zestaw do bram przesuwnych o ciê¿arze do 500 kg: si³ownik
ROBO500 z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹, radioodbiornik
zintegrowany z p³yt¹ elektroniki, 2 piloty 2-kana³owe FLO2RE.
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Zestaw SPIN11 ERA FLOR
cena: 1 070,10 brutto
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Zestaw do bram dwuskrzyd³owych o d³ugoœci skrzyd³a do 2.0 m
i wadze do 200 kg, idealny do monta¿u na szerokich s³upkach: si³ownik
z ramieniem ³amanym POP7024 z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹,
si³ownik z ramieniem ³amanym POP7224, radioodbiornik OXI, 1 pilot
2-kana³owy FLO2RE, fotokomórki BF.
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Zestaw SPIN21 ERA FLOR
cena: 1 230,00 brutto

cena: 2 398,50 brutto
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Zestaw do bram dwuskrzyd³owych o d³ugoœci skrzyd³a do 2.0 m
i wadze do 200 kg: 2 si³owniki WINGO, centrala steruj¹ca MC424,
radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI, 2 piloty
2-kana³owe FLO2RE.
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Zestaw do bram gara¿owych (do wys. bramy 235 cm) uchylnych
i segmentowych, napêd przenoszony za pomoc¹ paska: si³ownik
SPIN11 550N z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹, wbudowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym, szyna prowadz¹ca 3 m
w jednym odcinku, 1 pilot 2-kana³owy FLO2RE.

BlueBus

Zestaw do bram gara¿owych (do wys. bramy 235 cm) uchylnych
i segmentowych, napêd przenoszony za pomoc¹ paska: si³ownik
SPIN21 650N z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ BLUEBUS, radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI, szyna prowadz¹ca 3 m
w jednym odcinku, 1 pilot 2-kana³owy FLO2RE.

4 x 0,5 mm2 prze³¹cznik
kluczykowy
2 x 0,75 mm2 lampa
Rg58 antena
4 x 1,5 mm2 zasilanie si³owników

cena: 1 020,90 brutto

Rêczne

podjazdu

legenda
3 x 1,5 mm2 zasilanie
2 x 0,5 mm2 linia foto (RX)
2 x 0,5 mm2 linia foto (TX)
2 x 0,5 mm2 – linia foto BlueBus
(do si³owników Walky, Hyke, Metro,
Toona)

Zestaw SHEL50 ERA FLOR

odblokowanie

Autodiagnoza Oœwietlenie

4x0,5 mm2 prze³¹cznik
kluczykowy
2 x 0,75 mm2 lampa
Rg58 antena

Zestaw WINGO2024 ERA FLOR

P³ynna

Fototest

legenda
3 x 1,5 mm2 zasilanie
2 x 0,5 mm2 linia foto BlueBus
2 x 0,5 mm2 – linia foto (TX) – do si³owników
Robo 500 i 1000
4 x 0,5 mm2 – linia foto (RX) – do si³owników
Robo 500 i 1000

Zestaw do bram gara¿owych (do wys. bramy 225 cm) uchylnych
i segmentowych, napêd przenoszony za pomoc¹ ³añcucha: si³ownik
SHEL50 500N, radioodbiornik zintegrowany z p³yt¹ elektroniki, szyna
prowadz¹ca 3 m w jednym odcinku, 2 piloty 4-kana³owe FLO4RE.

legenda
3 x 1,5 mm2 zasilanie
2 x 0,5 mm2 linia foto BlueBus Spin 21/40
2 x 0,5 mm2 – linia foto (TX) (do si³owników
Shel, Spin11)
4 x 0,5 mm2 – linia foto (RX) (do si³owników
Shel, Spin11)

4 x 0,5 mm2 prze³¹cznik
kluczykowy
2 x 0,75 mm2 lampa
Rg58 antena

Instalacja automatyki do bram gara¿owych
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cena: 2 829,00 brutto
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Wykrycie Automatyczne

Zestaw POP ERA FLOR

cena: 2 337,00 brutto

Pamiêæ

Autodiagnoza Oœwietlenie
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przeszkody

Zestaw do bram przesuwnych o ciê¿arze do 600 kg: si³ownik
ROBUS 600 z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ BLUEBUS, radioodbiornik
z kodem dynamicznie zmiennym SMXI, 1 pilot 2-kana³owy FLO2RE,
fotokomórki MOFB.

Zestaw WINGO ERA FLOR

Rêczne

cena: 1 906,50 brutto

cena: 2 177,10 brutto

przeszkody

Zestaw do bram przesuwnych o ciê¿arze do 400 kg: si³ownik
ROBUS 400 z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ BLUEBUS, radioodbiornik
z kodem dynamicznie zmiennym SMXI, 1 pilot 2-kana³owy FLO2RE,
fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna MLBT z wbudowan¹ anten¹.

Zestaw ROBO500 ERA FLOR

Zestaw ROBUS 600 ERA FLOR

Instalacja automatyki do bram przesuwnych

Zestaw ROBUS 400 ERA FLOR
Nowoœæ

