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Nice Era Inn to inteligentny, wszechstronny system do automatyzacji i
zarządzania osłonami wewnętrznymi, który zwiększa efektywność
energetyczną domów i budynków, a także zapewnia bardzo niski poziom
hałasu.

Dzięki absolutnie cichemu działaniu oraz dostępności pełnej gamy rozwiązań do automatyzacji osłon plisowanych oraz
ekranów projekcyjnych Nice Era Inn może być wykorzystany w projektach każdego typu: w mieszkaniach, obiektach
komercyjnych i hotelowych oraz innych inwestycjach publicznych, takich jak szkoły, szpitale i centra medyczne. 
 
 
 
Zalety systemu:

cicha praca - elektronicznie sterowane funkcje miękkiego startu oraz stopu i minimalne wibracje podczas otwierania
osłon gwarantują komfort akustyczny.

estetyka - idealne wyrównanie osłon przy dowolnym obciążeniu w czasie otwierania i zamykania nawet w
instalacjach z wieloma silnikami, obejmujące osłony różnych rozmiarów.

bezpieczeństwo - funkcja wykrywania przeszkód może być włączona zarówno podczas ruchu w górę, jak i w dół -
jeśli osłona zetknie się z przedmiotem lub osobą, ruch jest natychmiast zatrzymywany i zmienia kierunek.

łatwa instalacja i użytkowanie - na głowicy silnika rozwiązań automatyki Nice Era Inn znajdują się dwa przyciski do
szybkiej i precyzyjnej regulacji położenia wyłączników krańcowych oraz dwukolorowa diagnostyczna dioda LED. 

Rozwiązaniami Era Inn do automatyzacji osłon wewnętrznych można zarządzać indywidualnie i grupowo wykorzystując
szeroką gamę praktycznych i łatwych w użyciu systemów radiowych Nice.

Era P View, nadajnik do zaawansowanej automatyzacji i zarządzania scenariuszami

Urządzenie oferuje intuicyjny interfejs graficzny, zegar i kalendarz do konfigurowania scenariuszy czasowych i poleceń.
Funkcja gotowości ogranicza zużycie prądu, a do ładowania służy gniazdo USB. Wbudowane czujniki automatycznie aktywują
ekran nadajnika przy każdym ruchu.

Seria Era P do sterowania markizami, żaluzjami, roletami i oświetleniem

Ergonomiczna konstrukcja i intuicyjna obsługa to charakterystyczne cechy tej linii przenośnych nadajników do sterowania
markizami, żaluzjami, roletami i innymi urządzeniami elektronicznymi. Oferują funkcję włączania-wyłączania oraz suwak do
przyciemniania świateł. Wersja jednokanałowa jest również dostępna w edycji specjalnej z okazji 25. rocznicy działalności
firmy Nice, z atrakcyjnymi wzorami, które pasują do każdego wnętrza.

Air, bezdotykowy nadajnik naścienny

Pozwala zarządzać jednym zautomatyzowanym urządzeniem lub grupą urządzeń przy pomocy prostego gestu - wystarczy
poruszyć ręką w pobliżu nadajnika, bez jego dotykania. Air sprawdza się w sytuacjach, w których użytkownik musi nosić
rękawice albo nie może obsługiwać nadajnika dłonią. Prosta konstrukcja, nieskomplikowana instalacja, zasilanie baterią.

Agio, inteligentne rozwiązanie

Czterokanałowy nadajnik do sterowania światłami, markizami, żaluzjami, roletami i innymi urządzeniami elektrycznymi.
Dostępny w trzech kolorach z błyszczącym wykończeniem. Agio ma funkcję włączania-wyłączania oraz suwak do
przyciemniania. Wbudowane światło pomocnicze aktywowane przez prosty obrót dłoni. Posiada gniazdo USB do ładowania
urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety.

Sterowanie z poziomu smartfona

Dzięki modułowi łączności DMBM można sterować osłonami wewnętrznymi i zewnętrznymi, markizami i roletami w dowolnym
momencie, z każdego miejsca i w najprostszy możliwy sposób - bezpośrednio ze smartfona.

[żaluzje wewnętrzne, automatyzacja żaluzji, Nice, sterowanie markizami, sterowanie żaluzjami, sterowanie oświetleniem, markizy, osłony wewnętrzne]
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