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Nice Core – domowe centrum zarządzania automatyką

Zainteresowany? Poproś o ofertę!
 
 

Nice Polska 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 firmy 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 skonfigurowanie poleceń bezpośrednio w
aplikacji MyNice Welcome, którą można w łatwy sposób zainstalować na smartfonie. Brak połączenia
internetowego nie stanowi problemu – w takim przypadku możemy skonfigurować system lokalnie. 

 
 
Tworzenie scenariuszy przy pomocy aplikacji  jest proste i intuicyjne. Można skonfigurować 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. 
 
 
Nice Core zapisuje automatycznie wszystkie konfiguracje 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 (pobierz) lub Google Play
(pobierz).
 

 
 
 
#smart_home, #dom_inteligentny, #automatyka_oslonowa, #automatyka_domowa
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