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NICE CORE – DOMOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA AUTOMATYKĄ

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 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.
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Nice ponownie mecenasem Akademii
Piłkarskiej Stadionu Śląskiego
1 października br. Prezes Zarządu Klubu Sportowego
Stadion Śląski Andrzej Miłkowski oraz Dyrektor
Zarządzający Nice Polska Sp. z o.o. Marcin Skrobisz
przedłużyli umowę, na mocy...
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ZOBACZ WIĘCEJ…

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

 

O Nice Polska 
 
Polski oddział Nice jest jednym z pierwszych międzynarodowych oddziałów włoskiej firmy 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 firma 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 konfigurowalnych, przyjaznych dla użytkownika systemów.
Jednocześnie firma 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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Bezpieczne okna to bezpieczny dom
Policyjne statystyki biją na alarm – okres jesienno-
zimowy to czas wzmożonej aktywności
włamywaczy. Mieszkańcy domów oraz mieszkań
położonych na najniższych kondygnacjach są
szczególnie narażeni na...
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Parapet z betonu architektonicznego –
modne i funkcjonalne wykończenie okna
Choć parapet nie jest pierwszą rzeczą, o której
myślimy podczas budowy domu czy innego
budynku, to ten element jest niemniej ważny od
pozostałych komponentów budowlanych....
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Ciepły dom – jak zadbać o komfort
termiczny?
Nieszczelne lub nieprawidłowo zamontowane okna
generują straty ciepła na poziomie nawet 20-30%.
Im większy deficyt - tym większe koszty związane z
ogrzewaniem domu. O tym,...
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Jak zamontować ciężkie okna i drzwi?
Wielkoformatowe przeszklenia, ważące co najmniej
kilkaset kilogramów są obecnie jednym
z najgorętszych trendów w architekturze.
Zapewniają m.in. widok na najbliższe otoczenie
budynku oraz dopływ naturalnego światła. Ich...
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