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Sterowanie bramami z Nice
IT4WIFI

 
Tweet

 

Zdalne zarządzanie automatyką bramową, dzięki
przystępnym rozwiązaniom oferowanym przez Grupę Nice,
powoli staje się standardem na polskim rynku. Z modułem
Nice IT4WIFI użytkownik uzyskuje nie tylko możliwość
kontrolowania swojej bramy z każdego miejsca na ziemi, ale
dodatkowo otwiera się przed nimi wiele nowych
funkcjonalności: sterowanie głosowe, integracja z innymi
urządzeniami domowymi czy funkcja geolokalizacji.

Najnowsze wieści z branży

W którym mieście
działa najwięcej
deweloperów?
Analitycy NBP co roku publikują
ciekawe podsumowanie sytuacji
panującej na największych rynkach...

Trendy zmian cen
materiałów
budowlanych Grupy
PSB w III kwartale
2019 roku
Łączne przychody parterów PSB ze
sprzedaży materiałów budowlanych
składów oraz domu i...

V edycja raportu
„Barometr zdrowych
domów"
V edycja raportu „Barometr
zdrowych domów" zatytułowanego
„Zdrowy dom i szkoła –...

Zmiany w zarządzie
Nice Polska i Fibaro
Adam Krużyński nowym prezesem i
Dyrektorem Zarządzającym Fibaro a
także Dyrektorem...

Grupa Tubądzin
zaprezentowała
najnowszą linię
polerską
Przedstawiciele mediów w jednej n
najnowocześniejszych fabryk w
Europie. Właściciele ceramiki...

Praca wykonawcy
szybsza i bardziej
profesjonalna z nową
aplikacją ROCKWOOL
Nowa aplikacja ROCKWOOL została
stworzona z myślą o wykonawcach
ociepleń z wełny skalnej,...

Okno dachowe
preSelect MAX w
„Dobrym Wzorze"
„W nagrodzonym projekcie okna
odnajdujemy poszukiwanie
najlepszych i najwygodniejszych...

Centrum Kompetencji
GROHE Porta
Westfalica rozpoczyna
produkcję nowego
stelaża podtynkowego
Rapid SLX
Fabryka GROHE w Porta Westfalica
rewolucjonizuje rynek systemów...

Kluczowe �rmy branży
szklarskiej na targach
Glass!
Podczas tegorocznej edycji jak zwykle
nie zabraknie rozwiązań
wspomagających procesy...

Drutex bije rekordy
sprzedaży
Październik był dla Drutexu
rekordowym miesiącem w historii
firmy pod względem wielkości...
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IT4WIFI to symbol zmiany w filozofii

projektowania centrali sterujących Nice.

Obecnie zdecydowana większość modeli płyt

elektroniki wyposażona jest w magistralę BUS

T4, która pozwala na proste podłączenie

miniaturowego modułu IT4WIFI i połączenie

automatyki z chmurą danych. Dzięki takiemu

rozszerzeniu systemu, sterowanie napędami

do bram nabiera zupełnie nowego wymiaru.  

 

 

 

– Po podłączeniu modułu do centrali

sterującej użytkownik może zdalnie otwierać i zamykać bramy zautomatyzowane

napędami Nice. Korzystając z intuicyjnej aplikacji MyNice Welcome App w smartfonie,

widzimy aktualizowany na bieżąco status automatyki. W każdym momencie możemy w

prosty sposób sprawdzić, jaki jest stan bramy, bez względu na to, czy jesteśmy 100

metrów od naszego domu czy na innym kontynencie. To jednak tylko podstawowe

funkcjonalności, które daje nam moduł – zauważa Wojciech Jankowski, Business

Development Manager w Nice Polska. 

 

--

REKLAMA:

-- 

 

http://www.obud.pl/okna
http://www.obud.pl/produkty,okna,,
http://www.obud.pl/admin/index.php?site=publikacje&a=edytuj&id=19486
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.obud.pl%2Fart%2C19486%2Csterowanie-bramami-z-nice-it4wifi--%2Cd_okna&ref_src=twsrc%5Etfw&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.obud.pl%2Fart%2C19486%2Csterowanie-bramami-z-nice-it4wifi--%2Cd_okna
http://www.obud.pl/art,19485,w-ktorym-miescie-dziala-najwiecej-deweloperow-,d_prawo
http://www.obud.pl/art,19484,trendy-zmian-cen-materialow-budowlanych-grupy-psb-w-iii-kwartale-2019-roku,d_wnetrza
http://www.obud.pl/art,19482,v-edycja-raportu--barometr-zdrowych-domow-,d_okna
http://www.obud.pl/art,19481,zmiany-w-zarzadzie-nice-polska-i-fibaro,d_instalacje
http://www.obud.pl/art,19480,grupa-tubadzin-zaprezentowala-najnowsza-linie-polerska,d_wnetrza
http://www.obud.pl/art,19477,praca-wykonawcy-szybsza-i-bardziej-profesjonalna-z-nowa-aplikacja-rockwool-,d_izolacje
http://www.obud.pl/art,19467,okno-dachowe-preselect-max-w--dobrym-wzorze-,d_okna
http://www.obud.pl/art,19466,centrum-kompetencji-grohe-porta-westfalica-rozpoczyna-produkcje-nowego-stelaza-podtynkowego-rapid-slx-,d_instalacje
http://www.obud.pl/art,19463,kluczowe-firmy-branzy-szklarskiej-na-targach-glass-,d_okna
http://www.obud.pl/art,19460,drutex-bije-rekordy-sprzedazy-,d_okna
http://www.obud.pl/p,newsletter
http://www.obud.pl/p,reklama
http://projekty.obud.pl/
http://www.forum.obud.pl/
https://www.instagram.com/obudpl/
https://twitter.com/oBudPL
http://www.obud.pl/fundamenty
http://www.obud.pl/sciany
http://www.obud.pl/dachy
http://www.obud.pl/izolacje
http://www.obud.pl/ochrona
http://www.obud.pl/wnetrza
http://www.obud.pl/ogrody
http://www.obud.pl/okna
http://www.obud.pl/instalacje
http://www.obud.pl/prawo
http://www.obud.pl/eko
http://www.obud.pl/maszyny
http://www.chemiabudowlana.info/
http://www.swb.nevicom.pl/redirect.php?b=262&s=180
http://www.obud.pl/index
http://www.obud.pl/zdjecia/publikacje/powiekszone/19486_z1.jpg
http://www.swb.nevicom.pl/redirect.php?b=1200&s=183
http://www.swb.nevicom.pl/redirect.php?b=1168&s=301


Nice Polska Liderem
Rynku Stolarki 2014!
W warszawskim Centrum EXPO XXI
odbyła się Gala Liderów Rynku Stolarki...

Nowe Centrum
Szkoleniowe Nice w
Jaworznie
Firma Nice od lat przykłada szczególną
wagę do szkolenia instalatorów. Dzięki

systemowi...

Wiosenna promocja Nice
przedłużona
Ze względu na bardzo duże
zainteresowanie przedłużona została
specjalna wiosenna promocja...

Nice Polska Sp. z o.o.
głównym sponsorem
sędziów PZPN
Polski Związek Piłki Nożnej oraz Nice
Polska Sp. z o.o. mają przyjemność

poinformować o...

Inne artykuły firmy:

Jak to jest zrobione - Okna

Zobacz powiększony film oraz inne instrukcje

Automatykę możemy określić mianem smart w sytuacji, w której ingerencja

użytkownika w system ograniczona jest do minimum, a on sam reaguje na zmiany

czasowe lub te, wywołane innymi czynnikami zewnętrznymi. Dla przykładu z modułem

Nice IT4WIFI mamy możliwość ustawiania czasowych scenariuszy. Jeśli chcemy, aby w

naszym zakładzie produkcyjnym brama wjazdowa codziennie otwierała się o 7:00 rano

i zamykała o 18:00, ustawienie takiego scenariusza zajmie nam kilkanaście sekund w

dedykowanej aplikacji MyNice Welcome App. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie na

smartfony z systemem operacyjnym Android oraz iOS. Jako administrator możemy

nadać uprawnienia dowolnej liczbie użytkowników, którzy mają mieć możliwość

zdalnego otwarcia i zamknięcia bramy czy szlabanu. MyNice Welcome App dostępna

jest w polskiej wersji językowej, w dwóch wariantach: standardowa aplikacja

przeznaczona jest na telefony z systemem operacyjnym Android; wersja z

rozszerzeniem HK przeznaczona jest dla użytkowników iPhone’ów. 

 

 

 

- Nice IT4WIFI to pierwszy produkt znakowany brandem Nice, w pełni zgodny z

protokołem Apple HomeKit – dodaje Jankowski. - Jeśli urządzenie jest zgodne z tym

protokołem, to iPhone lub iPad przejmuje wówczas rolę domowego centrum

zarządzania. Dzięki kompatybilności z protokołem HomeKit, mamy możliwość

sterowania naszą automatyką Nice za pomocą komend głosowych poprzez wirtualnego

asystenta Siri. 

 

 

 

Innym ciekawym rozszerzeniem, które możemy wykorzystać w przypadku

zastosowania w naszym domu modułów IT4WIFI, jest współpraca z platformą

internetową IFTTT.com. Za pośrednictwem tego portalu mamy możliwość uzyskania

synergii z urządzeniami, które wykorzystujemy w naszym domu, a pochodzą one od

różnych producentów (o ile dany producent zapewnia kompatybilność z IFTTT).

Korzystając z intuicyjnej aplikacji mobilnej, krok po kroku dodajemy warunki, które

muszą zostać spełnione, aby nasz napęd wykonał odpowiednią czynność. W ten

sposób możemy we własnym zakresie dopasować np. funkcję rozpoznawania nas

przez napęd bramowy, uzyskując efekt geolokalizcji. Jeśli tylko pojawimy się z naszym

telefonem w określonym terenie, brama lub szlaban automatycznie rozpoznają nas i

wykonają odpowiednią komendę (np. otwarcie bramy, kiedy znajdujemy się w

określonej odległości od niej). Z drugiej strony, korzystanie z IFTTT daje duże

możliwości komunikacyjne. W przypadku, kiedy chcemy otrzymywać powiadomienia

mailowe lub wiadomości push o stanie bramy, możemy wszystkie te funkcjonalności

uzyskać dzięki kompatybilności z IFTTT. 

 

 

 

Moduł Nice IT4WIFI to miniaturowe urządzenie, którego funkcjonalności, dzięki

licznym rozszerzeniom oraz kompatybilności z różnymi platformami, są praktycznie

nieograniczone. Niewielka inwestycja sprawia, że nasz dom staje się coraz bardziej

smart. 
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