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 Artykuł na: 2-3 minuty

Firma Nice wprowadziła do oferty Yubii - ekosystem umożliwiający kontrolę wszystkich
elementów automatyki domowej z dowolnego miejsca. Yubii jednocześnie poprawia
bezpieczeństwo domowników poprzez całodobową kontrolę wyznaczonych obszarów.
Światowa premiera Yubii odbyła się 2 lipca 2019 r. w Mediolanie. Równolegle system
zostanie wprowadzony na polski rynek.
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Ekosystem Yubii wyróżnia się na rynku rozwiązań Smart Home dwukierunkową

komunikacją umożliwiającą sprawdzenie czy bramy, rolety, żaluzje zostały

prawidłowo zamknięte bądź otwarte. Nice jako pierwszy producent na polskim rynku

wprowadził tę możliwość, dzięki której konsumenci zyskują komfort,

bezpieczeństwo i wygodę - wszystko w zasięgu pilota Era One BD.

Pilot Era One BD

EKOSYSTEM YUBII

Yubii to nowy ekosystem Nice stworzony zarówno z myślą o użytkownikach dopiero

rozpoczynających swoją przygodę z automatyka domową, jak i dla tych, którzy chcą

rozbudować swój system automatyki. Podłączając Core hub, serce systemu

automatyki Yubii do domowej sieci Wi-Fi, można połączyć wszystkie elementy

systemu automatyki Nice sprawiając, że będą one współdziałały.

Core hub, serce systemu automatyki Yubii

Aby uzyskać więcej informacji o ekosystemie Yubii, zapraszamy na stronę

internetową.

APLIKACJA YUBII

Czujki alarmowe - rodzaje
O ochronie przed intruzami myśli
praktycznie każdy właściciel domu
jednorodzinnego. Nie każdy...

Instalacja
inteligentna i
alarm, czyli
podstawowe
zabezpieczenie
domu

Instalacja
elektryczna -
standardy w 2019 r.

Zabezpieczenie
antywłamaniowe
domu - jak
zniechęcić
włamywacza?

Czujnik tlenku
węgla CTW-03 -
nowość w ofercie
ZAMEL

Montaż domofonu i
instalacji
alarmowej w
istniejącym
budynku

Zadaj pytanie
ekspertowi
Masz wątpliwości lub
dodatkowe pytania?
Napisz do nas!  

Zadaj pytanie

Aktualności

Yubii - nowa automatyka domowa od
NICE

Łączniki do sterowania
bezprzewodowego w ofercie OSPEL

Nowa pompa ciepła Neoheat EKO

Nawiewnik powietrza Insolio HS

Rekuperatory MISTRAL firmy Pro-Vent
we współpracy z Domem...

Centrala YOODA Smart Home 2 - dom,
który potrafi więcej

Elektryczne maty grzejne ECOFLOOR

systemów
wideodomofonowych

wideodomofon
SMART

nowoczesnych
systemów...

https://budujemydom.pl/i/images/7/4/9/dz0xNTAwJmg9ODU5_src_211749-pilot_era_one_irbj.jpg
https://budujemydom.pl/i/images/7/5/0/dz0xNTAwJmg9MTA4MA==_src_211750-nice_core_budujemydompl.jpg
https://yubii.niceforyou.com/pl
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/397-czujki-alarmowe
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/397-czujki-alarmowe
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/397-czujki-alarmowe
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/22110-instalacja-inteligentna-i-alarm-czyli-podstawowe-zabezpieczenie-domu
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/22110-instalacja-inteligentna-i-alarm-czyli-podstawowe-zabezpieczenie-domu
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/1075-instalacja-elektryczna
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/1075-instalacja-elektryczna
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/25316-zabezpieczenie-antywlamaniowe-domu-jak-zniechecic-wlamywacza
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/25316-zabezpieczenie-antywlamaniowe-domu-jak-zniechecic-wlamywacza
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/26287-czujnik-tlenku-wegla-ctw-03-nowosc-w-ofercie-zamel
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/26287-czujnik-tlenku-wegla-ctw-03-nowosc-w-ofercie-zamel
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/8992-montaz-domofonu-i-instalacji-alarmowej-w-istniejacym-budynku
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/8992-montaz-domofonu-i-instalacji-alarmowej-w-istniejacym-budynku
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/aktualnosci/30836-yubii-nowa-automatyka-domowa-od-nice
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/aktualnosci/30817-laczniki-do-sterowania-bezprzewodowego-w-ofercie-ospel
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/aktualnosci/30816-nowa-pompa-ciepla-neoheat-eko
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/aktualnosci/30814-nawiewnik-powietrza-insolio-hs
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/aktualnosci/26320-rekuperatory-mistral-we-wspolpracy-z-systemem-fibaro
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/aktualnosci/30802-centrala-yooda-smart-home-2-dom-ktory-potrafi-wiecej
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/aktualnosci/30800-fenix-elektryczne-maty-grzejne-ecofloor
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/polecane/30285-commax-nowa-jakosc-systemow-wideodomofonowych
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/polecane/16507-classe-300x13e-wideodomofon-smart
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/polecane/26295-funkcje-i-mozliwosci-nowoczesnych-systemow-alarmowych


Dodaj komentarz

Pozostałe artykuły

aktualizacja: 2019-07-03
14:50:09

Dzięki aplikacji MyNice Welcome App, Ekosystem Yubii, umożliwia szybkie i

intuicyjne zarządzanie automatyką do rolet, markiz, żaluzji, bram wjazdowych i

garażowych jak też sterowanie szlabanami i oświetleniem. Istnieje możliwość

tworzenia indywidualnych scenariuszy np. za każdym razem, gdy otwierasz garaż,

włączy się oświetlenie ogrodu, czy po tym jak wstaniesz, otworzą się wszystkie

rolety oraz brama garażowa, by umożliwić psu wyjście do ogrodu - także zdalnie.

Zarządzanie systemem możliwe jest również dzięki zastosowaniu dwukierunkowych

pilotów Nice.

Aplikacja MyNice Welcome App

Aplikację MyNice Welcome App można pobrać bezpłatnie: AppStore lub GooglePlay

Firma powiązana: Nice Polska
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