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Nowa linia siłowników Nice w sieci Leroy Merlin
 

 Artykuł na: 6-9 minut

Nice, czołowy producent automatyki do bram i rolet, wprowadza do sklepów sieci Leroy
Merlin nową linię siłowników z rodziny NiceHome. Automatyka przeznaczona do
samodzielnego montażu jeszcze nigdy nie oferowała użytkownikowi tyle możliwości. Jak
zapowiada producent, to jednak dopiero początek rewolucji w świecie napędów.

Poznaj nietypowe rozwiązania drzwi
zewnętrznych i bram garażowych
Hörmann

Forum Budujemy Dom

Obniżany sufit
wyłożony plytkami

Podkuta ściana nośna

Lukarny prefabrykowane

Dachówka betonowa

jaki materiał wybrać dla małego
domu

Wejdź na forum

Warto przeczytać

7 kroków wyboru bramy

Bramy garażowe i
drzwi wejściowe
Hörmann -
bezpieczeństwo i
komfort

Kliknij i sprawdź!
Najnowsze wydanie Budujemy
Dom
Czytaj online na magazyn.budujemydom.pl

Produkty i firmy Co za ile Ekobudowanie Projekty domów Wystrój wnętrz Ogród BudownictwoB2B Forum

https://budujemydom.pl/
https://www.facebook.com/BudujemyDom
https://www.instagram.com/budujemydom.pl/
https://www.youtube.com/user/budujemydom
https://budujemydom.pl/filmy
https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane
https://budujemydom.pl/strefa-magazynu
https://forum.budujemydom.pl/
https://budujemydom.pl/stan-surowy/garaz/aktualnosci/30466-nowa-linia-silownikow-nice-w-sieci-leroy-merlin#recommended
https://budujemydom.pl/stan-surowy/garaz/aktualnosci/30466-nowa-linia-silownikow-nice-w-sieci-leroy-merlin#most-read
https://budujemydom.pl/stan-surowy/garaz/aktualnosci/30466-nowa-linia-silownikow-nice-w-sieci-leroy-merlin#last-added
https://budujemydom.pl/stan-surowy/garaz
https://budujemydom.pl/stan-surowy/garaz/aktualnosci
https://gpladpl.hit.gemius.pl/hitredir/id=d0ZFNI_ofYQSlAZoBdB9mtUKDmZZEEOHdcTfb7wynhL.I7/nc=0/stparam=opmqbjpmjy/fastid=gvsijsvkerqgccljnpurqkuxukne/sarg=5CACADF2C3458CD9/url=https%3A%2F%2Fwww.rehau.com%2Fpl-pl%2Fklienci-indywidualni%2Fokna-drzwi%2Fbezpieczenstwo%2Fsmart-guard
https://www.youtube.com/user/budujemydom
https://budujemydom.pl/stan-surowy/garaz/filmy/26125-poznaj-nietypowe-rozwiazania-drzwi-zewnetrznych-i-bram-garazowych-hoermann
https://forum.budujemydom.pl/
https://forum.budujemydom.pl/topic/34476-obni%C5%BCany-sufit-wy%C5%82o%C5%BCony-plytkami/
https://forum.budujemydom.pl/topic/34473-podkuta-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna/
https://forum.budujemydom.pl/topic/34471-lukarny-prefabrykowane/
https://forum.budujemydom.pl/topic/34463-dach%C3%B3wka-betonowa/
https://forum.budujemydom.pl/topic/34449-jaki-materia%C5%82-wybra%C4%87-dla-ma%C5%82ego-domu/
https://forum.budujemydom.pl/
https://budujemydom.pl/stan-surowy/garaz/a/20373-7-krokow-wyboru-bramy-garazowej
https://budujemydom.pl/stan-surowy/garaz/a/20373-7-krokow-wyboru-bramy-garazowej
https://budujemydom.pl/stan-surowy/garaz/polecane/23857-bramy-garazowe-i-drzwi-wejsciowe-hoermann-bezpieczenstwo-i-komfort
https://budujemydom.pl/stan-surowy/garaz/polecane/23857-bramy-garazowe-i-drzwi-wejsciowe-hoermann-bezpieczenstwo-i-komfort
https://magazyn.budujemydom.pl/
https://magazyn.budujemydom.pl/
https://magazyn.budujemydom.pl/
https://informatorbudownictwa.pl/
https://cozaile.pl/
https://ekobudowanie.pl/
http://www.wybieramydom.pl/
https://czasnawnetrze.pl/
https://www.zielonyogrodek.pl/
https://budownictwob2b.pl/
https://forum.budujemydom.pl/


Inteligentny dom zaczyna się od automatycznej bramy

W związku z wycofaniem z produkcji linii siłowników mhouse, które dostępne były

na półkach w sklepach Leroy Merlin w Polsce od ponad 5 lat, Nice podjął decyzję o

zaprojektowaniu całkowicie nowej linii napędów stanowiących odpowiedź na

zmieniające się oczekiwania klientów. Już pod koniec marca do sklepów Leroy

Merlin trafiły 3 całkowicie nowe modele napędów. NiceHome Filo - to nowa

konstrukcja siłownika do bram przesuwnych, który otworzy nawet 7-metrową bramę

o maksymalnym ciężarze do 600 kg.

Najpopularniejszym rodzajem bram w Polsce są w dalszym ciągu bramy

skrzydłowe. W ofercie NiceHome znalazły się dwie rodziny napędów - siłowniki

śrubowe (rodzina NiceHome Aria), które napędzają bramę za pomocą ruchu

wodzika na śrubie napędowej zlokalizowanej pod obudową siłownika, oraz siłowniki

z ramieniem łamanym (NiceHome Maestro), które posiadają wbudowaną centralę

sterującą i przeznaczone są do montażu na szerokich słupkach. W zależności od

systemu bramowego mamy możliwość automatyzacji ciężkich bram posesyjnych o

długości skrzydła nawet do 4,5 m czy ciężarze do 450 kg.

Warto podkreślić, że specyfiką polskich bram skrzydłowych jest częsty montaż

siłownika na bardzo wąskich słupkach (o przekroju ok. 70 x 70 mm). Aby umożliwić

uzyskanie odpowiednich parametrów montażowych Nice Polska przygotował

specjalne, uniwersalne wsporniki, które pozwalają zautomatyzować daną bramę

zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Z kolei do bram garażowych (zarówno sekcyjnych, jak i segmentowych)

zaprezentowano rodzinę NiceHome Avio. Wszystkie napędy z tej grupy wyposażone

są w cichy pasek, który umożliwia automatyzację bramy oraz wyposażone są w

możliwość wysprzęglenia ręcznego - w przypadku braku prądu, użytkownik w

dalszym ciągu ma możliwość otwarcia bramy i bezproblemowego wydostania się

ze swojego garażu.

W wirtualnej rzeczywistości instalacja jest prosta - nie
inaczej w realnym świecie

Premiera na rynku polskim linii NiceHome zbiegła się z kilkoma innowacyjnymi

wydarzeniami w świecie automatyki. Inżynierowie Nice stworzyli grę komputerową

osadzoną w wirtualnej rzeczywistości. Gracz, po ubraniu specjalnego zestawu

Virtual Reality otrzymuje zadanie zamontowania w wirtualnym świecie siłownika

NiceHome Filo. Do dyspozycji jest oczywiście instrukcja, łopata, a także...

sympatyczny robot, który pokazuje, w jak prosty sposób można zautomatyzować

bramę.

- Nasz autorski system Bus umożliwia podłączenie wszystkich urządzeń

peryferyjnych za pomocą 2-żyłowych przewodów. Sama instalacja siłownika, jak i

jego późniejsza konfiguracja są wyjątkowo proste, nie tylko w grze opartej o

wirtualną rzeczywistość... Jeśli użytkownik będzie miał jednak jakiekolwiek
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problemy z montażem, mamy dla niego gotowe materiały pomocowe - zapewnia

Adam Krużyński, Chief Sales Officer w grupie Nice, w przeszłości wieloletni Dyrektor

Zarządzający Nice Polska.

Do grona wspomnianych materiałów dydaktycznych należy zaliczyć przede

wszystkim aplikację NiceHome Assistant AR. To prosty program, działający na

każdym smartfonie, który z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości

(ang. Augumented Reality), pozwala na przejście krok po kroku właściwej instalacji.

Jeśli użytkownik dalej będzie miał problem, do dyspozycji pozostaje techniczne call

centre polskiego oddziału Nice, które rozwieje wszelkie wątpliwości użytkownika.

Wszystkie siłowniki NiceHome są objęte 24-miesięczną gwarancją z możliwością

jej wydłużenia do 36-ciu miesięcy pod warunkiem wykonania płatnego przeglądu

gwarancyjnego przez jednego z Licencjonowanych Instalatorów Nice. Co więcej,

pracownicy odpowiednich działów sklepów Leroy Merlin zostali przeszkoleni w

lutym i marcu br., dzięki czemu posiadają już odpowiednią wiedzę oraz niezbędne

kwalifikacje, aby pomóc w doborze automatyki odpowiedniej dla potrzeb klienta.

Zarządzanie zdalne, integracja, a w przyszłości serwis
video

Nieodłączonym elementem zestawu automatyki jest pilot, który pozwala na

zarządzania nawet czterema urządzeniami wykorzystującymi drogę radiową

NiceHome.

- Żyjemy w takich czasach, że każdy z nas ma w kieszeni marynarki jednego lub dwa

smartfony i często całe nasze życie obraca się wokół tych urządzeń. Dlatego

proponujemy alternatywę dla pilota w postaci smartfona. Automatyką NiceHome

można zarządzać przez Internet po zastosowaniu naszego modułu Nice Wi-Fi -

dodaje Krużyński.

Warto podkreślić, że wraz z modułem dostępna jest bezpłatna aplikacja, która

pozwala nam na, nie tylko, sterowanie automatyką, ale także tworzenie scenariuszy

czasowych. Jeśli np. codziennie wychodzimy z domu do pracy o 7:00, możemy

ustawić scenariusz, w którym wszystkie bramy wyposażone w automatykę

NiceHome zostaną zamknięte o tej porze bez naszej jakiejkolwiek ingerencji.

Integracja automatyki z innymi systemami to temat, który zdominuje przyszłość w

segmencie smart home w Polsce.

- Znajdujemy się w przededniu rewolucji. Myślę, że nasze nowe projekty:

dwukierunkowa komunikacja, protokół LoRa czy technologia NFC zaskoczą

pozytywnie wielu użytkowników. Należy też pamiętać, że grupa Nice w lipcu

ubiegłego roku przejęła polską spółkę, właściciela marki Fibaro. W związku z tym
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pytanie, czy automatyka Nice będzie kompatybilna z protokołem Z-Wave, należy

rozpatrywać nie w kategoriach "czy?", ale zdecydowanie bardziej "kiedy?". To

kierunek, który jest długookresowym celem naszego R&D - kończy Krużyński.

Innym kierunkiem rozwoju w grupie Nice jest współpraca z Microsoftem w projekcie

oprogramowania wsparcia serwisowego dzięki wizjerowi holograficznemu

HoloLens dla instalatora automatyki. Dzięki nim monter będzie miał możliwość

nawiązania połączenia video z konsultantem technicznym, który może znajdować

się po drugiej stronie kuli ziemskiej, a dzięki zastosowaniu wizjera holograficznego

oraz rzeczywistości rozszerzonej (mixed reality) będzie mógł zobaczyć dokładnie to

samo, co instalator! I do tego w trybie rzeczywistym! Jednocześnie instalator

zachowuje obie ręce gotowe do pracy, zgodnie ze wskazówkami doradcy

serwisowego. W ten sposób konserwacja urządzenia staje się niezmiernie prosta.

NiceHome - Your Smart Home

Napędy z rodziny NiceHome dostępne są już w większości sklepów Leroy Merlin w

Polsce w ramach akcji handlowej. Aplikacja wirtualnej rzeczywistości

prezentowana będzie w wybranych sklepach Leroy Merlin w najbliższych tygodniach

w trakcie specjalnych eventów, w trakcie których klienci sklepów Leroy Merlin będą

mieli okazję poznać najlepszych żużlowców Nice 1. Ligi Żużlowej.

Firma powiązana: Nice Polska
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