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Nice Polska wprowadza na
krajowy rynek nowe super ciche
napędy elero Silent Motion
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Nowe produkty do automatyzacji rolet zewnętrznych marki
elero RolMotion z serii Silent Motion będzie można zakupić u
Partnerów Handlowych Nice Polska już w trzeciej dekadzie
kwietnia. Silniki charakteryzują się bardzo cichą pracą, która
wyznacza nowy rynkowy standard. Silent Motion to wynik
udoskonalania sprawdzonych rozwiązań elero
doświadczonego niemieckiego producenta, które
doprowadziło do stworzenia nowych, cichych,
energooszczędnych i trwałych produktów.

Najnowsze wieści z branży

Jak koronawirus
wpłynął na inwestycje
mieszkaniowe w
pierwszym kwartale?
Kwietniowa informacja GUS,
publikująca wstępne dane
budownictwa mieszkaniowego w
marcu oraz...

ThermoFibra z nagrodą
TopBuilder 2020
Plebiscyt TopBuilder 2020 plasuje się
w czołówce najbardziej prestiżowych
konkursów na polskim...

#ZOSTAŃWDOMU i
odbierz bon rabatowy
od marki Wiśniowski
Budowa domu to często największa i
najważniejsza inwestycja w naszym
życiu. Jak ją prowadzić...

Blachy Pruszyński po
raz kolejny ze
statuetką TOP
BUILDER
Z nowym rokiem nadszedł czas na
nowe wyróżnienia. Miesięcznik
Builder co roku przyznaje jedną...

Alu-Digital — ALUPROF
wdraża program
cyfryzacji materiałów
Rusza program Aluprof Alu-Digital,
czyli projekt cyfryzacji materiałów
informacyjnych i...

„WZ-tki” vs plany
miejscowe. Na
podstawie czego
powstają polskie bloki?
Wiele bloków wciąż powstaje na
podstawie decyzji o warunkach
zabudowy (tak zwanej „WZ-ki”)....

Jak w czasie COVID19
działają �rmy na rynku
biurowym?
Firma doradcza Walter Herz
przeprowadziła badanie, by
sprawdzić jak firmy radzą sobie w
obecnej...

Marka na rynku
budowlanym po
pandemii
Obecna sytuacja może z całą
pewnością przełożyć się na wzrost
świadomości marek wśród...

„Salonowe Rewolucje”
– premiera trzeciego
odcinka programu
We wtorek, 21 kwietnia odbyła się
premiera trzeciego odcinka
programu „Salonowe Rewolucje”,...

Rusza sklep online z
materiałami Libet
E-otoczenie.pl umożliwia
inwestorom, architektom i
wykonawcom łatwy dostęp do
materiałów...
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Fot. Nice

Nowe napędy posiadają dwa tryby pracy –

standardowy i cichy. W trybie standardowym

rolety przesuwane są ze zwykłą prędkością.

Tryb cichy jest przeznaczony na porę dnia i

sytuacje wymagające szczególnie cichej pracy.

Można go aktywować ręcznie lub skorzystać z

funkcji Timer, w tym trybie praca silników jest

niemal bezszelestna.  

 

 

 

- Wielu użytkowników chce uniknąć budzenia innych członków rodziny wcześnie rano,

dlatego chcieliby, aby rolety można było otwierać i zamykać wyjątkowo cicho – w takiej

sytuacji rekomendujemy użycie trybu „cichego” - mówi Krzysztof Szeszuła – Product

Manager działu screen. - Tryb standardowy z kolei jest używany wtedy, gdy istotna jest

prędkość, na przykład podczas otwierania drzwi na patio lub pojedynczego okna w celu

szybkiego wywietrzenia pokoju - kontynuuje.  
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Promocja �rmy Nice
Firma Nice po raz kolejny przygotowała
atrakcyjną promocję w ramach
Technologicznej Ekstraklasy...

Nice Simple Classic –
nowy model bramy
garażowej �rmy Nice
W okresie jesiennym firma Nice
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom

swoich klientów poszerza ofertę...

Nowe Centrum Szkoleniowe Nice w
Jaworznie
Firma Nice od lat przykłada szczególną wagę do szkolenia
instalatorów. Dzięki systemowi...

Zmiany w zarządzie Nice Polska i
Fibaro
Adam Krużyński nowym prezesem i Dyrektorem
Zarządzającym Fibaro a także Dyrektorem...

Inne artykuły firmy:

Jak to jest zrobione - Okna

Zobacz powiększony film oraz inne instrukcje

Silniki elero RolMotion zostały wyposażone w miękki, ultracichy hamulec oraz funkcję

rozpoznawania przeszkód. Mają również wbudowany dwukierunkowy system radiowy

ProLine-868, zapewniając niezawodne odbieranie, przetwarzanie i dalsze przesyłanie

sygnałów dzięki funkcji routingowej. Użytkownik otrzymuje na bieżąco informacje

zwrotne i ma pewność, że polecenia zostały wykonane prawidłowo, a roleta lub osłona

przeciwsłoneczna znajduje się w żądanym położeniu.  

 

 

 

- Jesteśmy pierwszym producentem na świecie, który

oferuje tę cichą technologię w formie zarówno

przewodowej, jak i bezprzewodowej, podkreśla dyrektor

zarządzający elero, Enzo Viola. W ten sposób ustanawiamy

nowy standard automatyzacji rolet. Wkrótce będzie można

zintegrować wersję bezprzewodową z elastycznym

rozwiązaniem do automatyzacji budynków Centero Home.

Zapewni to jeszcze bardziej przyjazne i wygodne dla

Klienta użytkowanie produktów – kontynuuje. 

 

 

 

Nowa seria produktów RolMotion wykorzystuje sprawdzoną technologię napędów

elero. Podobnie jak wypróbowana i przetestowana seria RolTop, silniki Silent Motion są

wyposażone w takie funkcje, jak detekcja przeszkód, a także wolny start i wolny stop,

które chronią rolety, zapewniając im długą żywotność. Kolejną zaletą serii jest

intuicyjny montaż, dodatkowo wspomagany przez możliwość wybrania opcji Plug +

Play, w której po podłączeniu silnika, pozycje krańcowe ustawiane są automatycznie,

bez ingerencji użytkownika. 
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REKLAMA:
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Napędy Silent Motion dzięki wyjątkowo cichej pracy mają zastosowanie zarówno w

domach jednorodzinnych, jak i większych kompleksach mieszkalnych. 
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