SERCE

bramy
Wprawia w ruch

automatyka

do bram
gara¿owych

udogodnienia
A co, gdy nie ma pràdu?

Ræczne
odblokowanie

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.
Zasilanie
awaryjne

Czy automatycznie to takýe komfortowo?

Pùynna
praca

Siùowniki zaprogramowane sà tak, by brama ùagodnie startowaùa i powoli koñczyùa ruch przy
otwieraniu i zamykaniu. Dziæki temu Twoja brama pracuje pùynnie i – co równie waýne – nie
powoduje nadmiernego zuýycia bramy i napædu.

Skàd brama wie, jak wysoko siæ otworzyã?

Pamiæã
ustawieñ

Dziæki centrali Nice Twoja brama zyskuje umiejætnoúã
automatycznego zapamiætywania – pamiæta, jak maksymalnie moýe
podnieúã bramæ i pilnuje tych ustawieñ przy kaýdym otwieraniu.

Niespodziewana przeszkoda?

Wykrycie
przeszkody

Twoja brama, wprawiona w ruch przez siùownik Nice, jest zawsze
czujna. Dziæki funkcji przeciàýeniowej, w chwili napotkania na
przeszkodæ, siùownik zatrzymuje bramæ i zmienia kierunek jej ruchu.

Czy muszæ pamiætaã o zamykaniu bramy?
O zamkniæciu bramy siùownik Nice pamiæta za Ciebie. Twoja brama po kaýdym otwarciu
zamknie siæ automatycznie.
Automatyczne
zamykanie

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.
Funkcja
wietrzenia

Zawsze bezpiecznie?
Oczywiúcie! Siùowniki Nice przed kaýdym otwarciem bramy sprawdzajà, czy fotokomórki sà
sprawne. Gdy wszystko dziaùa jak naleýy, wprowadzajà bramæ w ruch.
Fototest

,,
Czy brama ,,widzi ?

System
fotokomórek

Moýe to zabrzmi dziwnie, ale... tak! Dziæki systemowi fotokomórek, Twoja brama rozpozna
przeszkodæ, która stanie jej na drodze i zawsze zatrzyma siæ w odpowiedniej odlegùoúci.
To peùne bezpieczeñstwo dla Ciebie i Twojej rodziny.

Wszystko gra?
Si³owniki Nice z technologi¹ BlueBus wyposa¿one s¹ w funkcjê autodiagnozy, monitoruj¹c¹
prawid³owoœæ dzia³ania bramy. Dziêki zainstalowanej lampie ostrzegawczej dowiesz siê, czy
si³ownik pracuje prawid³owo. Lampa odpowiedni¹ liczb¹ migniêæ powiadomi Ciê o ewentualnym
b³êdzie, dziêki temu wszystkie pod³¹czone urz¹dzenia s¹ stale pod Twoj¹ kontrol¹.

Wszystko jasne?
Prawda, ¿e milej wje¿d¿a siê do oœwietlonego gara¿u? Jeden przycisk na pilocie i wszystko jasne
– oœwietlenie w³¹cza siê samo, gdy uruchamiasz bramê.

Po co komplikowaæ?
Nice, tak jak Ty, wybiera proste rozwi¹zania. Jako pierwsi w bran¿y automatyki do bram
zaadaptowaliœmy technologiê stosowan¹ wczeœniej w przemyœle lotniczym i samochodowym.
System BlueBus to sposób po³¹czenia wszystkich urz¹dzeñ z central¹ przy pomocy jedynie dwóch
przewodów. Dziêki temu instalacja fotokomórek, czytników kart, klawiatur kodowych i pozosta³ych
urz¹dzeñ dodatkowych jest teraz ³atwiejsza, a dwa przewody eliminuj¹ b³êdy i ograniczaj¹ pomy³ki
w trakcie monta¿u.

instalacja

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)
4 x 0,5 mm2 – linia foto (RX)

4 x 0,5 mm2 zamek, przycisk
2 x 0,75 mm2 lampa
Rg58 antena

spin 11
Si³ownik z napêdem paskowym o sile uci¹gu 550 N, do bram gara¿owych
o powierzchni do 8,8 m².
Ciche wsparcie.
SPIN 11 wyró¿nia siê przede wszystkim cich¹ prac¹ i niezawodnoœci¹. Wœród napêdów z paskiem to klasyk,
na którym mo¿esz polegaæ. W dodatku mo¿esz ustawiaæ prêdkoœæ podnoszenia i opuszczania bramy oraz
moc silnika, by dopasowaæ SPIN 11 do swoich potrzeb. Jednym s³owem – napêd najwy¿szej klasy w bardzo
rozs¹dnej cenie.
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P³ynna
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Pamiêæ
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Oœwietlenie
gara¿u

spin 21/40
Si³ownik z napêdem paskowym o sile uci¹gu 650 i 1000 N do bram gara¿owych
o powierzchni do 9 i do 13 m².
Silni zawodnicy.
Oba modele si³owników SPIN to si³acze nad si³aczami. Doskonale poradz¹ sobie z bram¹ gara¿u przeznaczonego
na dwa samochody – nawet najwiêksza brama to dla nich pestka. Niewa¿ne, jak du¿y masz gara¿, SPIN 21
i SPIN 40 stan¹ na wysokoœci zadania, a Twoja brama bêdzie pracowaæ lekko i bezpiecznie.
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BlueBus

spido
Si³ownik z napêdem ³añcuchowym o sile uci¹gu 650 N do bram gara¿owych
o powierzchni do 9 m2.
Sprawdzona niezawodnoœæ.
Szybki, wygodny i godny zaufania, gwarantuje Ci spokój przez wiele lat u¿ytkowania. Mamy na to dowody:
SPIDO to nasz rynkowy lider – wybra³o go ju¿ ponad 50 tysiêcy Polaków.

Rêczne Automatyczne Wykrycie Automatyczne Funkcja
odblokowanie zamykanie przeszkody zamykanie
wietrzenia

System
Oœwietlenie
fotokomórek
gara¿u

shel
Si³ownik z napêdem ³añcuchowym o sile uci¹gu 500 i 750 N do bram gara¿owych
o powierzchni od 8 do 11 m2.
Patent na bezpieczeñstwo.
Si³ownik SHEL produkowany jest przy zachowaniu rygorystycznych standardów i re¿imów technologicznych,
zgodnie z surowymi europejskimi normami bezpieczeñstwa. Wybieraj¹c go, masz gwarancjê najwy¿szej,
potwierdzonej jakoœci w przystêpnej cenie.
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akcesoria

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:
• Centralki do oœwietlenia i nie tylko
Centrala w³¹czy lampy na podjeŸdzie i w ogrodzie, uruchomi zraszacz, a Ty nie musisz pamiêtaæ
o ich wy³¹czeniu. Uzbroi tak¿e alarm, gdy opuszczasz posesjê. Wystarczy jeden przycisk pilota.

• Klawiatury kodowe
Steruj¹ bezprzewodowo jak pilot, a dziêki kodowaniu umo¿liwiaj¹ bezpieczny dostêp
do wszystkich urz¹dzeñ z odleg³oœci nawet 200 metrów.

• Kolumny pod fotokomórki
Estetyczny aluminiowy s³upek w pobli¿u bramy mo¿esz wyposa¿yæ w fotokomórkê, czytnik kart
dostêpu, klawiaturê kodow¹ i zamek kluczykowy. Bêdzie nie tylko zdobi³ Twoj¹ posesjê, ale te¿
troszczy³ siê o jej bezpieczeñstwo.

• Uniwersalne radioodbiorniki
Dziêki nim mo¿esz zdalnie sterowaæ ca³¹ posiadan¹ w domu automatyk¹. Nie tylko firmy Nice,
ale tak¿e ka¿dego innego producenta. Wszystko w jednym pilocie – tak jest wygodniej.

• Fotokomórki
„Oko bramy”. Natychmiast zatrzymuj¹ pracê napêdu, gdy w ich polu widzenia pojawi siê
przeszkoda.

• Lampy sygnalizacyjne
Mog¹ mieæ wiele zastosowañ. Jako klasyczne lampy ostrzegawcze sygnalizuj¹ ruch bramy,
mog¹ tak¿e – niezale¿nie od pracy si³ownika – oœwietlaæ podjazd. Zamontowanie na nich anteny
sprawi, ¿e sterowanie automatyk¹ bêdzie mo¿liwe ze znacznie wiêkszej odleg³oœci.

• Piloty
Dla Twojej wygody. Jednym naciœniêciem pilota otwierasz i zamykasz bramê, podnosisz roletê,
otwierasz markizê i podlewasz ogród. Niezale¿nie od tego czy stoisz przed domem, czy dopiero
siê do niego zbli¿asz.

• Zamki elektromagnetyczne
Stuprocentowe bezpieczeñstwo. Blokuj¹ skrzyd³o bramy po jej zamkniêciu, dziêki czemu
zarówno si³owniki, jak i brama nie s¹ nara¿one na uszkodzenia.

• Baterie s³oneczne
Oszczêdnoœæ i ekologia. Darmowy dop³yw energii do Twojego si³ownika obni¿a koszty
i przydaje siê tam, gdzie doprowadzenie napiêcia nie jest mo¿liwe. Nasze baterie wyposa¿one
s¹ w akumulatory, które ³aduj¹c siê za dnia, wprawiaj¹ w ruch bramê w nocy lub podczas
d³u¿szego zachmurzenia.

• Akumulatory
Na wszelki wypadek. Akumulatory Nice magazynuj¹ energiê i umo¿liwiaj¹ pracê si³ownika
w przypadku braku zasilania.

o firmie

Œwiatowy lider technologii
Nice w swej strategii biznesowej przyj¹³ model polegaj¹cy na outsourcingu produkcji, skupiaj¹c siê
g³ównie na takich obszarach jak badania i rozwój, projektowanie i logistyka. Pozostawienie tych
obszarów w swych strukturach zapewnia firmie wyj¹tkow¹ elastycznoœæ dzia³ania i pozwala skupiæ siê
na tym, co czyni markê Nice wyj¹tkow¹ – nowoczesnoœci i innowacyjnoœci. Dziêki temu milowe kroki
w bran¿y od lat przypisywane s¹ Nice, a niejedno rewolucyjne rozwi¹zanie stosowane dziœ powszechnie
przez wielu producentów automatyki do bram i rolet zosta³o wdro¿one przez nas. Zaawansowane
technologie oraz rozwi¹zania stosowane w systemach Nice pozwol¹ zaoszczêdziæ czas, energiê oraz
dodatkowo zwiêkszaj¹ bezpieczeñstwo, a niewielki i prosty w obs³udze pilot mo¿e daæ Ci pe³n¹ kontrolê
nad Twoim domem. Nowoczesne rozwi¹zania pozwalaj¹ dziœ instalatorom na programowanie naszych
produktów za pomoc¹ komputera, a u¿ytkownikom na zarz¹dzanie automatyk¹ domow¹ w najprostszy
mo¿liwy sposób – przez telefon komórkowy.
Innowacyjna koncepcja, najwy¿sza u¿ytecznoœæ, najnowoczeœniejsza technologia i rewolucyjny design
– to cechy, które idealnie odzwierciedlaj¹ produkty Nice, za które firma nagradzana jest od kilku lat
podczas najwa¿niejszych miêdzynarodowych wystaw i targów.
Nice to kompleksowe rozwi¹zania dla Twojego domu. W naszej ofercie znajduje siê tak¿e automatyka do
bram skrzyd³owych i przesuwnych, automatyka do rolet, markiz, a tak¿e bezprzewodowe systemy
alarmowe.
Zapraszamy na www.nice.pl.
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