
Ciche działanie i komfort z systemami automatyzacji osłon wewnętrznych Era Inn

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.

NOWOŚCI

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.

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. Obejrzyj samouczki wideo.

SYSTEMY STEROWANIA

Rozwiązaniami Era Inn do automatyzacji osłon wewnętrznych można zarządzać indywidualnie i grupowo wykorzystując szeroką
gamę atrakcyjnych, 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.

Nadajniki serii Era P 

Nadajniki serii Era P View

 

Złota piątka,
czyli o czym
powinniśmy pamiętać
wybierając okna

PORTA DRZWI
z nową kolekcją Porta
LOFT

5 kroków do wyznaczenia wartości
współczynnika Ψ liniowych mostków
cieplnych z nowym kalkulatorem od Schöck

Ciche działanie i komfort z systemami
automatyzacji osłon wewnętrznych Era Inn

Budynek w stylu high-tech

Reklama

Z myślą o
klientach Rozmowa z
Andreasem Geithem,
dyrektorem
wykonawczym
SWISSPACER

Konstrukcje
proste jak klocki Lego
– rozmowa z
Mariuszem Megierem
Dyrektorem
Zarządzającym firmą
Orgadata East Europe
w Polsce i Europie
Wschodniej

Mniejszy wysiłek, wyższa jakość –
roboty przejmują produkcję rozmowa z
Krzysztofem Mędralą współzałożycielem
firmy Śląska Fabryka Okien KNS

Jakość nie do przebicia - rozmowa z
Grzegorzem Sołtysem, dyrektorem oddziału
Vetrotech Saint Gobain

Elastyczność, innowacje, doskonały
serwis - rozmowa z Januszem Pacudą,
Dyrektorem firmy PREZ-MET

Co to jest
innowacja?

Wysokie parametry
techniczne Ponzio PE 78N
– potwierdzone przez
Instytut IFT w
ROSENHEIM

Roto Room – otwarcie wzorcowego
salonu stolarki

Program partnerski "Rekomendowane
Salony Stolarki"

Piana montażowa Flexifoam
doceniona przez Instytut Techniki
Budowlanej
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Specjalna edycja nadajników serii Era P na 25. rocznicę 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.

Wbudowane światło pomocnicze aktywowane przez prosty obrót dłoni. 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.

SIEĆ SPRZEDAŻY

Zainstaluj nowy system automatyzacji Nice Era Inn albo zmodernizuj istniejącą instalację, aby codzienne życie Twoje i Twojej rodziny
stało się łatwiejsze i bardziej komfortowe. Skontaktuj się z autoryzowanym instalatorem Nice, których lista znajduje się w witrynie
www.nice.pl („Gdzie kupić?”): będą oni mogli zaoferować najprostsze i najbardziej funkcjonalne rozwiązanie.

OFERTA ERA INN

Do automatyzacji żaluzji wewnętrznych:

Do biur i przestrzeni komercyjnych

Do hoteli i przestrzeni publicznych

http://www.nice.pl/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssoLoc896PGaI2pq8SIOjtFGCjBeKnch2-bBvR6Rf2Ipc8tKlJtdHQn0vi6qyIUemgDCuamh5TtcXaTwGXlB28wN1FqrKEckvgHFgKPieNIyMkQKIreM3rwxp_PbZPNXDloUABixptEKz3kD09FERykX4HZG6rgW-TOJQb4GRc0Q3k6vbrQAyXHgrl8jxplFKllOTZ4B0zO0lIokJL1pRu7fje5l_cy1hbZi7DYbHMyrYkBmID5SCgbDMlE8LYXVFlJ&sai=AMfl-YSJpVTxyNGCTsdI9yrRXiIYVE4kddKqzBj492KOn0h9M7oT8f8kNHaZka3rebyTL15UoSMSDZ0-UZeahKqCvsNFopur5Es3cZ6xaLKroQ&sig=Cg0ArKJSzBh3pxoIKhCw&adurl=http://www.superspacer.com/%3Futm_source%3Doknoserwis%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3DEdgetech&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y


 polityka prywatności

Wydawnictwo bud media 
 
ul. Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz 
 
Tel: 534 536 958

Do projektów mieszkaniowych
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