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Jeszcze szybsze bramy dzięki siłownikom Nice Hi-Speed

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

 
 

Linia Hi-Speed to grupa innowacyjnych siłowników, wyróżniających się charakterystycznym
czerwonym systemem wysprzęglania, przeznaczona do jeszcze szybszej pracy w
przypadku automatyzacji bram skrzydłowych i przesuwnych. 
 
 
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom można otworzyć bramę w czasie wynoszącym nawet 6
sekund (biorąc pod uwagę instalację standardową, z wyłączeniem fazy przyspieszenia i
zwalniania; szybkość otwierania bramy wynosi 35 metrów na minutę). Wszystkie kody
produktów zostały oznaczone specjalnie przez producenta dopiskiem HS, jak Hi-Speed. 
 
 
» Zobacz materiał wideo
 
 
Hi-Speed idealnie sprawdzają się przy automatyzacji bram posesyjnych i przemysłowych.
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. Prędkość przesuwu bram
zautomatyzowanych siłownikami Hi-Speed jest o około 40% wyższa (biorąc pod uwagę
instalację standardową, z wyłączeniem fazy przyspieszenia i zwalniania) od produktów
standardowych.

 
 

Nice oferuje kompletny system o wysokim standardzie 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.
 
 
Siłowniki Nice Hi-Speed mogą być sterowane 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 dzięki zastosowaniu systemu szyfrowanej komunikacji 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.
 
 
Dzięki interfejsowi Nice IT4WIFI, istnieje możliwość zarządzania automatyką bramy w dowolnym momencie  z
dowolnego miejsca na Świecie  przy pomocy smartfona. 
 
 
#automatyka_bramowa

Zainteresowany? Poproś o ofertę!
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