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Nice Era Inn- najnowszy system
automatyzacji żaluzji
wewnętrznych
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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 gwarantuje bardzo niski poziom hałasu.

Najnowsze wieści z branży

Ceramika Tubądzin
zaprezentowała swoje
produkty na targach
Coverings 2019
Płytki ceramiczne inspirowane
kamieniem wiodącym trendem
amerykańskich targów Coverings...

Dremel Stylo+ zdobył
nagrodę „Creative tool
of 2019”
Wszyscy wiemy, że Dremel Stylo+ jest
świetnym narzędziem z serii Arts &
Crafts, ale teraz...

W 2019 r. padnie
kolejny mieszkaniowy
rekord?
Bardzo dobra koniunktura w
budownictwie mieszkaniowym trwa
już od 2015 r....

Nagroda Red Dot 2019
dla kasety slimBit Wiha
Kasety slimBit Wiha otrzymały
nagrodę Red Dot Award: Product
Design 2019 za wysoką jakość...

ABAX i Hitachi łączą
siły i rozpoczynają
współpracę partnerską
Nowe partnerstwo dwóch liderów
rynku połączy minikoparki z Global e-
Service i dostarczy...

Nowy Prezes Zarządu
marki Gerda
Z dniem 1 kwietnia Piotr Gmiński
objął stanowisko Prezesa Zarządu w
firmie Gerda Sp. z...

W Polsce dominuje
chęć posiadania lokalu
na własność
Polacy wolą kupić mieszkanie, niż
je...

Atlas z nagrodami
portalu
Na początku stycznia zakończył się
coroczny ranking systemów
dociepleń (ETICS) o nazwie...

Kredyt hipoteczny ze
stałą stopą
procentową już trwają
prace nad jego
rozwojem w Polsce
Takie rozwiązanie zdejmuje ryzyko
z...

Będą zmiany w
przepisach o
uwłaszczaniu gruntów.
Niektóre samorządy blokują
wydawanie zaświadczeń nowym...
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Fot. Nice

Dzięki absolutnie cichemu działaniu oraz dostępności pełnej gamy rozwiązań do

automatyzacji osłon plisowanych oraz ekranów projekcyjnych Nice Era Inn jest

najbardziej wszechstronnym systemem, który może być wykorzystany w projektach

każdego typu: w mieszkaniach, obiektach komercyjnych i hotelowych oraz innych

inwestycjach publicznych, takich jak szkoły, szpitale i centra medyczne. To gwarancja

najwyższego komfortu w każdym środowisku oraz najwyższej europejskiej jakości.  

KORZYŚCI

Niski poziom hałasu

Elektronicznie sterowane funkcje miękkiego startu oraz miękkiego stopu i minimalne

wibracje podczas otwierania osłon gwarantują absolutny komfort akustyczny. 

Wyjątkowa estetyka

Idealne wyrównanie osłon przy dowolnym obciążeniu w czasie otwierania i zamykania

nawet w instalacjach z wieloma silnikami obejmujących osłony różnych rozmiarów. 
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Jak to jest zrobione - Okna

Zobacz powiększony film oraz inne instrukcje

REKLAMA:

-- 

Wysoki stopień bezpieczeństwa

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 na przeciwny. 

Łatwość instalacji i użytkowania

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. 

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. 

Fot. Nice

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 idealnie 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. 
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Bramy garażowe Nice Eco
Po rozszerzeniu oferty o segmentowe
bramy przemysłowe Nice Steel Classic
kolejną propozycją...

NicePark – systemy
parkingowe szyte na
miarę
-NicePark- systemy parkingowe
dopasowane do potrzeb każdego...

Nice sponsorem
tytularnym rozgrywek
Nice Polskiej Ligi
Żużlowej

Nice Polską Ligę Żużlową będzie można oglądać w TVP
Regionalnej, TVP Sport oraz na stronie...

Nowy, dwukierunkowy
pilot Era One Nice z
komunikacją NFC
Firma Nice, lider rynku automatyki dla
domu, rozszerza ofertę systemów

sterowania do bram...

Inne artykuły firmy:

Galerie zdjęć:

Filmy:

Wbudowane światło pomocnicze aktywowane przez prosty obrót dłoni. Gniazdo USB

do ładowania urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. 

Fot. Nice

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. 

źródło: Nice 

Zasłony
panelowe Panel
Track firmy
ANWIS

Drzwi wejściowe
- Internorm

Przesłony
zewnętrzne

Okno w dachu -
pokój dzienny na
poddaszu

Bawole oko, czyli
okno w dachu

Instrukcja
montażu
ościeżnic i drzwi

Kolorowe
napędy. Siłowniki
do stolarki
okiennej i
drzwiowej ukryte
w profilu. D+H
Polska

FAKRO - Montaż
okna FPP
preSelect

Instrukcja
montażu bramy

Ciepły montaż
OknoPlus z
Soudal

http://www.obud.pl/art,10577,bramy-garazowe-nice-eco,d_okna
http://www.obud.pl/art,10016,nicepark---systemy-parkingowe-szyte-na-miare,d_ochrona
http://www.obud.pl/art,11125,nice-sponsorem-tytularnym-rozgrywek-nice-polskiej-ligi-zuzlowej,d_okna
http://www.obud.pl/art,18163,nowy--dwukierunkowy-pilot--era-one-nice-z-komunikacja-nfc,d_okna
http://www.obud.pl/fot,138,1,zaslony-panelowe-panel-track-firmy-anwis,d_okna
http://www.obud.pl/fot,56,1,drzwi-wejsciowe---internorm,d_okna
http://www.obud.pl/fot,122,1,przeslony-zewnetrzne,d_okna
http://www.obud.pl/fot,9,1,okno-w-dachu---pokoj-dzienny-na-poddaszu,d_okna
http://www.obud.pl/fot,16,1,bawole-oko--czyli-okno-w-dachu,d_okna
http://www.obud.pl/film,130,instrukcja-montazu-oscieznic-i-drzwi,d_okna
http://www.obud.pl/film,253,kolorowe-napedy--silowniki-do-stolarki-okiennej-i-drzwiowej-ukryte-w-profilu--d-h-polska,d_okna
http://www.obud.pl/film,207,fakro---montaz-okna-fpp-preselect-,d_okna
http://www.obud.pl/film,309,instrukcja-montazu-bramy,d_okna
http://www.obud.pl/film,153,cieply-montaz-oknoplus-z-soudal,d_okna
http://www.obud.pl/zdjecia/publikacje/powiekszone/18391_z3.jpg

