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Nice Core – domowe centrum zarządzania automatyką
 

Nice Polska, lider rynku automatyki dla domu, wprowadza do oferty Nice Core z jednokierunkową transmisją
radiową oraz aplikację mobilną MyNice Welcome. Core to nowoczesne centrum zarządzania umożliwiające
połączenie dowolnej liczby elementów systemu automatyki Nice. Co więcej, do systemu można podłączyć
również urządzenie �rmy Nice, które zostały zainstalowane w przeszłości, jeśli działają w oparciu o
popularny protokół Flor.

Nice Core umożliwia kontrolę systemu automatyki  z dowolnie wybranego miejsca. Do tego łączy dowolną
liczbę elementów automatyki Nice działających w oparciu  o protokół Flor – mogą to być np. bramy wjazdowe,
garażowe, szlabany, rolety, żaluzje, a także piloty, czujniki oraz urządzenia systemu alarmowego. Umożliwia
tworzenie scenariuszy oraz reguł i skon�gurowanie poleceń bezpośrednio w aplikacji MyNice Welcome, którą
można w łatwy sposób zainstalować na smartfonie. Brak połączenia internetowego nie stanowi problemu – w
takim przypadku możemy skon�gurować system lokalnie.

Tworzenie scenariuszy przy pomocy aplikacji jest proste  i intuicyjne. Można skon�gurować dowolną ich
liczbę, uwzględniającą potrzeby wszystkich domowników. Przykładowo, rano o godzinie 7.00 rolety zostaną
podniesione, a brama garażowa otwarta – scenariusz dzień dobry. Kolejny scenariusz – relaks – jest
uruchamiany o godzinie 18.00 i umożliwia zredukowanie nasłonecznienia pomieszczenia poprzez częściowe
opuszczenie rolet oraz włączenie odtwarzacza muzyki. Z pomocą kolejnego scenariusza – dobranoc –
wyłączane są wszystkie światła. Nice Core znacznie ułatwia  i upraszcza zarządzanie domem, jednocześnie
poprawia bezpieczeństwo domowników poprzez całodobową kontrolę wyznaczonych obszarów.
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Nice Core – domowe centrum
zarządzania automatyką

 

Nice Polska, lider rynku automatyki dla domu,
wprowadza do oferty Nice Core z jednokierunkową
transmisją radiową oraz aplikację mobilną MyNice
Welcome. Core to nowoczesne centrum
zarządzania umożliwiające połączenie dowolnej
liczby…
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Tutaj dobrze się pracuje.  
Produkty marki VOX do biura
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POLECANE ARTYKUŁY WNĘTRZA
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Czujni przyjaciele naszego
domu
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BUDOWLANE PORADY EKSPERTA

Nice Core zapisuje automatycznie wszystkie kon�guracje i scenariusze w Nice Cloud. System wykorzystuje
zaawansowane algorytmy szyfrowania, które podnoszą jego bezpieczeństwo. Zasilanie bateriami zapewnia
ciągłość funkcjonowanie także gdy nie ma prądu.

Aplikację MyNice Welcome App można pobrać bezpłatnie z: App Store

 

O Nice Polska 

Polski oddział Nice jest jednym z pierwszych międzynarodowych oddziałów włoskiej �rmy Nice Group – silnej
międzynarodowej grupy posiadającej obecnie 23 oddziały na całym świecie. Od 1996 roku, z dystrybutora
podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, Nice Polska stał się dostawcą kompleksowych
systemów automatyki dla domu i przemysłu. Obecnie Nice Polska oferuje: automatykę do bram przesuwnych,
skrzydłowych, garażowych, przemysłowych oraz rolet, segmentowe bramy garażowe, systemy parkingowe,
systemy kontroli ruchu pieszych oraz wideodomofony. 

www.nice.pl

Grupa Nice 

Założona w 1993 r. włoska �rma Nice jest światowym liderem w zakresie Home Automation, Home Security
i Smart Home mającym szeroką ofertę zintegrowanych i połączonych rozwiązań automatyki do bram, bram
garażowych, rolet, systemów parkingowych, bezprzewodowych systemów alarmowych i home security dla
domu i przemysłu. Grupa Nice realizuje strategię rozwoju i światowej ekspansji na nowe rynki i obszary
działalności w celu rozszerzenia gamy kon�gurowalnych, przyjaznych dla użytkownika systemów.
Jednocześnie �rma wzmacnia swoją markę konkurując na coraz to nowych segmentach rynku. Nice
sprzedaje swoje produkty, charakteryzujące się innowacyjnością technologiczną i nowoczesnym
wzornictwem, do ponad 100 krajów, realizując za granicą ponad 91% skonsolidowanych dochodów Grupy,
równych 368,2 milionom euro w 2018 r. 

www.nice.pl
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225 elewacji walczy o tytuł
Fasady Roku 2019
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Rewolucja w OZE. Firmy
będą oszczędzać na energii
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Portal Budowlane Materiały Portal Budosfera porady i
inspiracje

Portal Stolarka budowlana POLECAMY FIRMY

Nowoczesna technika wklejania
szyb w okna i drzwi
rozwiązaniem na plagę włamań
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Bezpieczna droga do celu, czyli
wybieramy materiał na modne i
funkcjonalne schody
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Prawidłowe ocieplenie ścian
metodą ETICS
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MATERIAŁY IZOLACYJNE
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Schöck Tronsole spełnia
najwyższe wymagania w
zakresie izolacji akustycznej
klatek schodowych
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BUDOWLANE MATERIAŁY
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