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Od kwietnia tego roku ze sklepów sieci Leroy Merlin znikają napędy do bram marki mhouse. Zastąpi je nowa linia

produktów o nazwie NiceHome. Zaprezentowano ją podczas wczorajszej konferencji prasowej w Leroy Merlin w Warszawie.

NiceHome zamiast mhouse

Zarząd włoskiej spółki Nice SpA zdecydował o zakończeniu produkcji serii mhouse z końcem 2018 roku. Uzasadnił to zmieniającymi

się oczekiwaniami klientów, potrzebą wzmocnienia marki Nice oraz budową spójnej strategii sprzedaży w europejskich sieciach

marketów. Nowa na polskim rynku linia napędów do samodzielnego montażu NiceHome jest od 2017 roku sprzedawana w sieciach

marketów we Włoszech i Francji. To produkty proste i bezpieczne w montażu, programowaniu oraz podczas użytkowania.

Konferencja Nice: Zdjęcie: wk

Mechaniczne mocowanie napędów nie wymaga spawania, wszystkie elementy posiadają regulowane uchwyty i są przykręcane.

Podłączenie elektryczne nie sprawi problemów żadnemu użytkownikowi. Potrzebne jest tylko gniazdko sieci 230V,

do którego wkłada się wtyczkę zasilającą system. Pozostałe podłączenia są niskonapięciowe 24V, w związku z tym wykonać je może

osoba bez specjalnych uprawnień. Dla ułatwienia stosowane są do tego przewody dwużyłowe (technologia Bus).

Ponadto funkcja automatycznego wykrywania urządzeń oraz autoprogramowania powoduje, że brama sama rozpoznaje skrajne

położenia. Centrala z funkcją autouczenia testuje i kon�guruje parametry siłowników. W razie problemu zadziała autodiagnoza

i system zasygnalizuje błąd. Piloty dołączone do każdego zestawu, są już fabrycznie “wczytane” do centrali sterującej i gotowe

do sterowania bramą.

Montaż NiceHome w wirtualnym świecie

Wszystkie zestawy mają dołączoną instrukcję, która krok po kroku prowadzi przez etapy montażu i programowania. Aby jeszcze

bardziej ułatwić instalację, inżynierowie Nice stworzyli grę komputerową, która pokazuje w wirtualnym świecie, jak zautomatyzować

bramę. Podczas konferencji prasowej w Leroy Merlin przedstawicielka Nice, po założeniu zestawu Virtual Reality, “zamontowała” 

wirtualnie napęd do bramy przesuwnej.
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W skład linii NiceHome wchodzą siłowniki przeznaczone do automatyzacji bram ogrodzeniowych skrzydłowych i przesuwnych

oraz do bram garażowych. Dostępne są też akcesoria: piloty w kilku kolorach, klawiatury radiowe, radioodbiorniki, moduł WiFi

do sterowania bramami przez internet czy fotokomórki. Ponadto  w ofercie jest urządzenie do zasilania energią słoneczną o nazwie

SoleKit.

Jedno pudełko

Każdy zestaw handlowy mieści się w jednym pudełku i zawiera wszystkie niezbędne elementy do montażu i uruchomienia

automatyki. Na przykład pakiet Aria do bram skrzydłowych posiada 2 siłowniki, centralę sterującą z wbudowanym odbiornikiem

radiowym, 2 piloty 4-kanałowe, komplet fotokomórek, lampę sygnalizacyjną z wbudowaną anteną, kluczyk wysprzęglający

oraz uchwyty do montażu siłowników.

Napędy NiceHome są w pełni kompatybilne z akcesoriami z wycofanej linii mhouse. Istnieje też możliwość ich zintegrowania

z systemami roletowymi oraz oświetleniem podjazdu do garażu. Wykorzystując zewnętrzne odbiorniki radiowe oraz moduł WiFi,

możemy je skon�gurować z automatyką innych �rm. Każdy napęd ma jako opcję dodatkową zasilanie awaryjne z akumulatora,

dzięki czemu otworzy lub zamknie bramę w razie braku prądu w sieci. Może też korzystać z zasilania solarnego.

Do 3 lat gwarancji

Zestawy NiceHome posiadają 24-miesięczną gwarancję, z możliwością jej przedłużenia do 36 miesięcy, jeśli klient zamówi przegląd

gwarancyjny u licencjonowanego instalatora Nice. 

Pierwsze siłowniki NiceHome Filo do bram przesuwnych tra�ły do sklepów Leroy Merlin pod koniec marca. Obecnie w większości

z nich jest już dostępna pełna gama tych napędów.

Produkty do samodzielnego montażu (DIY) to dynamicznie rozwijający się dział automatyki domowej. W marketach budowlanych

i sklepach internetowych dostępne są także zestawy tego typu m.in. �rm Beninca oraz Somfy.
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