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HI-SPEED – LINIA SZYBKICH SIŁOWNIKÓW OD NICE

Data dodania: 02.11.19

Jeszcze szybsze bramy dzięki siłownikom Nice Hi-Speed
Linia Hi-Speed to grupa innowacyjnych siłowników, wyróżniających się charakterystycznym
czerwonym systemem wysprzęglania, przeznaczona jest do jeszcze szybszej pracy w przypadku
automatyzacji bram skrzydłowych i przesuwnych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom możesz
otworzyć bramę w czasie wynoszącym nawet 6 sekund. Wszystkie kody produktów zostały
oznaczone specjalnie przez producenta dopiskiem HS jak Hi Speed.
 
 
Dzięki niezawodnym siłownikom Hi-Speed, brama otworzy się i zamknie 3 razy szybciej niż brama
zautomatyzowana tradycyjnymi silnikami, upraszczając życie, podnosząc jego komfort i
bezpieczeństwo.
 

KORZYŚCI
Siłowniki linii Nice Hi-Speed to idealne rozwiązanie w miejscach, w których szybkość otwierania
bramy ma znaczenie i zależy nam na skróceniu czasu oczekiwania na wjazd lub wyjazd.
 
Hi-Speed idealnie sprawdzają się przy automatyzacji bram posesyjnych i przemysłowych: to
połączenie wydajności z maksymalnym bezpieczeństwem. Silniki są idealnym rozwiązaniem w
miejscach, kiedy bardzo ważny jest czas otwarcia oraz zamknięcia bramy np. w ruchliwych
obszarach miejskich, gdzie trzeba wjechać i wyjechać sprawnie, szybko i co najważniejsze
bezpiecznie zarówno w swoim przypadku oraz dla innych użytkowników drogi.
 
Nice, dla Twojego większego spokoju i komfortu
Prędkość przesuwu bram zautomatyzowanych siłownikami Hi-Speed jest o około 40% wyższa od
produktów standardowych, dzięki czemu nie tracisz czasu czekając na otwarcie bramy.  

Po co stać w korku – aż brama się otworzy?

Dzięki automatyce Nice Hi-Speed można: 

szybko wjechać, sprawnie usuwając się z ruchliwej ulicy; 

szybko wyjechać wiedząc, że brama automatycznie zamknie się szybko za nami zachowując
wszystkie standardy bezpieczeństwa.
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KE USA & BAT USA at IFAI EXPO 2019:
Italian Design in Orlando, Florida

Scaling Thin Glass Use to the Architectural
World

System zarządzania światłem naturalnym
HALIO w ramach normy EN 17037

Eurotech at Blechexpo 2019: Cutting-Edge
Products Reinterpreted

Complete Solution for Digital Glass
Printing by Ferro at Vitrum 2019, Milan
Italy, October 1-4

Vitrum 2019: IG-line Integrated Insulating
Gas Measurement

Arena szklanych trendów

Zanim kupisz maszynę, przetestuj ją w
showroomie MEKANIKI

20 lat TS Polska

HEGLA przejmuje większościowy udział w
TAIFIN Glass Machinery Oy

James O’callaghan zdobywcą Nagrody
Jormy Vitkala w 2019 roku (The 2019
JORMA VITKALA AWARD OF MERIT)
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drzwi
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inwestycje

maszyny
szklarskie

montaż okien
ochrona
okien
okienne

okna
okna dachowe
okna połaciowe

okna z PVC
okucia do szkła
profile
ramki dystansowe
szklane
szkła
szkło
szkło laminowane
szyby
szyby zespolone
waterjet

Nice oferuje kompletny system o najwyższych możliwych standardach bezpieczeństwa: systemy Hi-
Speed można łączyć z urządzeniami bezpieczeństwa Nice, takimi jak fotokomórki, lampy
sygnalizacyjne oraz listwy bezpieczeństwa montowane na skrzydle bramy, aby zatrzymać ruch
bramy natychmiast po wykryciu przeszkody.
 
Sterowanie za pomocą PILOTÓW
Siłowniki Nice Hi-Speed mogą być sterowane kultowymi pilotami Nice Era Inti, które są, dostępne aż
w sześciu kolorach. Małe, poręczne piloty zmieszczą się w kieszeni lub torebce. Mogą także służyć
jako eleganckie breloki do kluczy. Inti są bezpieczne i niezawodne, dzięki zastosowaniu systemu
szyfrowanej komunikacji z drogą radiową z kodem dynamicznie zmiennym, który zapobiega ich
kopiowaniu.

Piloty są dostępny również w specjalnej edycji, z okazji 25-lecia Nice, z atrakcyjnymi wzorami  

i dopasowaniem do gustu użytkowników.
 
Sterowanie smartfonem 

Dzięki interfejsowi Nice IT4WIFI, jest możliwość zarządzania automatyką bramy w dowolnym
momencie  

z dowolnego miejsca na Świecie przy pomocy smartfona.  

Dowiedz się więcej.
Aplikację MyNice Welcome App można pobrać bezpłatnie z:
 
SIEĆ SRZEDAŻY
Aby zainstalować siłownik Nice Hi-Speed lub wymienić obecnie posiadany na szybszy w celu
poprawienia komfortu i skrócenia czasu pracy automatyki skontaktuj się z jednym z
Licencjonowanych Partnerów Handlowych Nice, których lista znajduje się na stronie www.nice.pl
(zakładka: „Gdzie kupić?”), który zaproponuje odpowiednie rozwiązanie dostosowane do Twoich
potrzeb.

PRODUKTY HI-SPEED
Do bram skrzydłowych:

Wingo3524HS Toona HS Hyke HS

Fab HS Titan HS
Do bram przesuwnych:

Run HS Robus HS
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Wyjścia ewakuacyjne z budynku a
bezpieczeństwo osób i ochrona mienia

Konstrukcje szklane - Konstrukcje
wsporcze fasad szklanych

Technologiczne aspekty produkcji szkła
Zagospodarowanie odpadów szklanych
Szkła budowlane o podwyższonej

wytrzymałości
Szyby zespolone w zastosowaniach

specjalnych
Parametry techniczne nowoczesnych

przegród szklanych część 1
Łączniki do mechanicznego mocowania

szklanych elewacji Cz. 1
Parametry techniczne nowoczesnych

przegród szklanych Część 2
Ściana kurtynowa typu ''szklane żebro''
Recykling odpadów szklanych
Lekkie ściany osłonowe z oszkleniem

strukturalnym - architektura, konstrukcja,
estetyka

Nowe łazienki - przeszklone wnętrza
Konstrukcje cięgnowe w budownictwie

wielkopowierzchniowym
Skrzydła, które jeżdżą na rolkach. Cz. 2
Drobne uszkodzenia szyb czołowych i

ich naprawa
Charakterystyka szyb samochodowych
Dobór szkła na balustrady wg przepisów

polskich i niemieckich
Szkło o zmiennej przezierności
Dlaczego warto stosować

samozamykacze drzwiowe?
Drzwi wewnętrzne. Wymagania i ocena

zgodności. Część 1
Drzwi automatyczne a wyjścia

ewakuacyjne - wymagania dla
bezpieczeństwa pożarowego

Właściwości termiczne szkła
Prawidłowe wietrzenie to zdrowsze

mieszkanie
Fusing - inny wymiar szkła

dekoracyjnego
Izolacyjność akustyczna drzwi
Drzwi stosowane na drogach

ewakuacyjnych
Drzwi przeciwpożarowe - badania,

klasyfikacje, wymagania
Technika klejenia szkła przy użyciu

klejów utwardzanych UV
Wady szkła na fasadach Część 1 Szkło

hartowane i warstwowe

Czy szkło może pomóc ograniczyć zmiany
klimatu?

Siedziba Pivexin Technology. Spójna
fasada dla złożonego budynku

Szkło artystyczne w architekturze
japońskiej. Część 4

Ulepszanie projektowania giętych szyb
zespolonych

Typowe wady okien z szybami
zespolonymi

Dobre okno – dobra izolacja akustyczna

Uszczelki stosowane w oknach

Najlepsze uszczelnienie krawędzi szyby
zespolonej

Brak monterów stolarki budowlanej

Inwestycja w LogiKal i oszczędność etatów
w kontekście Przemysłu 4.0

Bądź aktywny – zapobiegaj uszkodzeniom
szkła

Przemysł szklarski 4.0 zaczyna się w
biurze

Dwukrawędziarki poziome serii HE500
model 2019

Programy komputerowe w przemyśle
szklarsko-okiennym - przegląd

Mocowania punktowe szkła - przegląd

Maszyny do obróbki szkła - przegląd

Szkło ogniochronne - przegląd

Glass reality – GLASS 2019 trade fair

Bovone consolidates its international
vocation with the opening of the new
branch in the United States
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