
okna i drzwi  produkty

07.03.2019r.. .

Nowy, dwukierunkowy pilot
Era One Nice z
komunikacją NFC

 Tweet  

Firma Nice, lider rynku automatyki dla domu, rozszerza
ofertę systemów sterowania do bram wjazdowych i
garażowych wprowadzając nowy, dwukierunkowy pilot Era
One.

Najnowsze wieści z branży

Niezmienne klasyki,
do których należy
kilka modeli
urządzeń Franke
#10yearschallenge dla pieciu
klasyków...

Roto Frank Okucia
Budowlane
wyróżniona tytułem
Lidera Innowacji
Uroczysta gala i wręczenie nagród
laureatom programu „4i” Innovation
Leaders, organizowanego...

W jakim wieku są
kupujący, którzy
planują zamieszkać
na swoim?
Jaka grupa klientów kupuje pierwsze
mieszkanie? Czy na przestrzeni
ostatnich lat zmienił się...

Szkolenia "Akademia
Efektywnej
Sprzedaży"
Szkolenie odbędzie się w Zegrzu w
najbliższy czwartek i piątek. To
spotkanie objęli mecenatem:...

OKNOPLAST
sponsorem
Mistrzostw Polski w
Koszykówce U-20
Znajdująca się w europejskiej
czołówce producentów okien i drzwi
PVC marka OKNOPLAST została...

Firma GROHE na
targach ISH
Po raz pierwszy w historii firma
GROHE zaprezentuje się jako
wiodący, globalny producent...

Najnowszy raport na
temat jak
remontowali Polacy
w 2018?
Raport Fixly (internetowej
wyszukiwarki fachowców i
specjalistów) został opracowany na
podstawie...

Jak zmieniały się
koszty budowy
mieszkań w ciągu
ostatnich 10 lat?
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Udostępnij 0

Fot. Nice

To zaawansowane technicznie rozwiązanie najnowszej generacji pozwala w dowolnym
momencie sprawdzić m.in. status bramy wjazdowej lub garażowej (otwarta, zamknięta,
częściowo otwarta). Po raz pierwszy w automatyce domowej zastosowano też
technologię Near Field Communication (NFC) umożliwiającą bezpośrednią komunikację
pilota ze smartfonem.
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Wzrost kosztów budowy mieszkań w
Polsce to długookresowy proces.
Potwierdzenie stanowią...

W tym roku ceny
mieszkań nadal będą
rosnąć, choć już nie
tak dynamicznie
Rynkowi nie grozi jednak kolejna...

"Magazyn Grupy
SBS" I/2019
Pierwsze miesiące roku będą upływać
pod znakiem szkoleń handlowych,
Targów Grupy SBS oraz...

Wideo

Jak to jest zrobione - Okna

Zobacz powiększony fi lm oraz inne instrukcje

Fot. Nice

Fot. Nice

Od ponad 25 lat Nice bada potrzeby klientów i dostarcza najwyższej jakości,
niezawodne systemy sterowania. Najnowszym przykładem jest, inteligentny,
dwukierunkowy pilot Era One BiDi, który zapewnia najwyższą kontrolę, komfort i
bezpieczeństwo w domu, dzięki możliwości sprawdzenia statusu bramy wjazdowej lub
garażowej w dowolnym momencie.

Informacja o otrzymaniu polecenia:

- brama/drzwi garażowe otwarte + wibracje

- brama/drzwi garażowe zamknięte

- otwarcie/zamknięcie częściowe

Era One BiDi współpracuje z nowymi modułami radioodbiorników OXI BiDi, dzięki
czemu może nie tylko wysyłać polecenia do urządzeń wykonawczych, ale też
otrzymywać informacje zwrotne. Na przykład po naciśnięciu na pilocie przycisku
otwarcia lub zamknięcia bramy dioda LED umieszczona w rogu pilota zapala się na
zielono potwierdzając, że polecenie zostało poprawnie odebrane przez automatykę
bramy. Z kolei po naciśnięciu przycisku „i” dioda świeci na zielono jeśli brama jest
otwarta, na czerwono jeśli jest zamknięta lub na pomarańczowo jeśli brama jest otwarta
częściowo lub jest w ruchu. Niski stan baterii lub ewentualne błędy w komunikacji lub
pracy automatyki są sygnalizowane poprzez wibracje całego pilota. 

Zastosowana po raz pierwszy w systemie automatyki domowej
technologia NFC (Near Field Communication), znana ze
zbliżeniowych kart płatniczych, umożliwia dostęp do
dodatkowych funkcji pilota. Po umieszczeniu smartfona obok
pilota Era One BiDi, aplikacja firmy Nice umożliwia np.
zbliżeniowe odczytanie poziomu naładowania baterii pilota.
Nowe rozwiązanie może też współpracować z siecią mesh
utworzoną przez inne urządzenia Nice znajdujące się w pobliżu.
Dzięki temu brama może być sprawdzana i sterowana także z większej odległości, np. z
drugiej strony posesji. 

--
REKLAMA:

--

Atutem nowego rozwiązania jest także szyfrowanie komunikacji gwarantujące
najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz zwiększoną odporność na zakłócenia radiowe.
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Jak wybrać dobry
system alarmowy
Nowoczesny system alarmowy powinien
umożliwiać takie jego zaprogramowanie,
aby powiadamiał on o...

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...

Automatyczne bramy
garażowe Nice taniej
Firma Nice proponuje ubranie
automatycznej bramy garażowej w jeden
z 11 wiosennych kolorów oklein...

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

Inne artykuły firmy:

Galerie zdjęć:

Filmy:

Nowoczesny, dwukierunkowy protokół radiowy jest też niemal trzydziestokrotnie
szybszy, niż we wcześniejszych wersjach pilotów. 

Nowy system jest kompatybilny ze wszystkimi silnikami Nice do bram wjazdowych i
garażowych, wykorzystującymi modułowy nadajnik OXI. W celu podłączenia i
uruchomienia pilota wystarczy otworzyć centralkę sterującą i wymienić w prosty sposób
moduł nadajnika OXI na OXI BiDi. 

Ten niewielkich rozmiarów, nowoczesny i funkcjonalny pilot można nosić jako estetyczny
brelok do kluczy, można go też przymocować do ściany lub deski rozdzielczej
samochodu dzięki zawartemu w komplecie uchwytowi.

źródło: Nice 

Bramy garazowe
Nice

Drzwi wejściowe
- Internorm

Francuski balkon Okno w dachu -
pokój dzienny na
poddaszu

Dobrze dobrana
roleta do
naszego wnętrza
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Instrukcja
montażu bramy

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

DRUTEX- historia
firmy

Inoutic
prezentuje jak
montować okna

Jak montować
okna?
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Wydawca:

Nevicom Sp. z o.o.

ul. R. Kaczmarczyka 17

85-796 Bydgoszcz

tel./fax: 052/ 321 12 80

NIP: 5542920610

KRS: 0000454504

www.obud.pl

redakcja@obud.pl

Ty to lubiszBądź pierwszą osobą wśród
znajomych, która to polubi
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