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Gdy w sierpniu 2018 Nice i FIBARO połączyły siły, pojawiły się
pierwsze deklaracje i zapowiedzi w zakresie integrowania
rozwiązań i produktów obu firm. Podczas CES 2020 w Las
Vegas FIBARO zaprezentowało wyczekiwaną przez rynek,
nową generację centrali do zarządzania inteligentnym
domem – Home Center 3.

Najnowsze wieści z branży
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Inteligentnego Domu
FIBARO
Gdy w sierpniu 2018 Nice i FIBARO
połączyły siły, pojawiły się pierwsze
deklaracje i...

Zaostrzające się
kryteria bankowe
dotykają MSP.
Dlaczego �rma nie ma
szansy na kredyt?
Zaostrzenie kryteriów przyznawania
kredytów, które obserwujemy od
kilku miesięcy, osiągnęło...

Gwarantowana premia
dla instalatora za
montaż systemu małej
infrastruktury KESSEL
Firma KESSEL ponawia cieszącą się
dużym zainteresowaniem akcję
promocyjną. Dotyczy ona...

Polacy odkładają
planowane remonty
To nie jest dobry moment na takie...

Ile mieszkań w
ostatnich miesiącach
sprzedali deweloperzy?
Sondę prezentuje serwis
nieruchomości Dompress.pl...

STILL RX 60-25/35 z
IFOY 2020!
Elektryczny czołowy STILL RX 60
otrzymał międzynarodową nagrodę
dla wózka widłowego roku...

KRISPOL angażuje się
w projekt Związku
Polskie Okna i Drzwi –
Wymień Stolarkę
Marka KRISPOL już od dłuższego
czasu aktywnie angażuje się w
kampanie edukacyjne, mające na...

Sprawne i efektywne
transakcje w czasie
COVID-19. Centrum
Południe wita nowego
najemcę
Zaangażowanie wszystkich
zainteresowanych stron prowadzi do
sukcesu, nawet jeśli pojawiają się...

OKNOPLAST z nagrodą
Global Success Leader
8 lipca w hotelu Sheraton w
Warszawie odbyła się uroczysta gala
European Leadership Awards....

ML System: branże PV
i BIPV mają szansę
znaleźć się w gronie
popandemicznych
zwycięzców
Z danych zebranych przez Polskie
Sieci Elektroenergetyczne (PSE)
wynika, że moc zainstalowana...
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To nowatorskie rozwiązanie zapoczątkowało nowy etap integracji urządzeń FIBARO i

Nice - w ramach wspólnego systemu zarządzania inteligentnym domem. Dziś premierę

ma kolejne nowe rozwiązanie integrujące rozwiązania obu marek: BiDi Z-Wave.  

 

 

 

W prostocie siła

BiDi Z-Wave to miniaturowe urządzenie (wielkością porównywalne do pendrive)

pozwalające obsługiwać automatykę bramową Nice z centralkami wyposażonymi w

złącze diagnostyczne, zgodne z systemem Nice Opera. BiDi Z-Wave umożliwia otwarcie,

zamknięcie, zatrzymanie bramy wjazdowej i garażowej oraz udostępnia informacje o

położeniu bramy wraz ze statusami diagnostycznymi, szczególnie istotnymi dla

instalatorów. 
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Nowe urządzenie staje się, kolejnym po FIBARO Home Center 3, łącznikiem ze światem

smart home FIBARO i Nice w oparciu o technologię Z-Wave. Od teraz brama wjazdowa

i garażowa nie będzie tylko zwykłym urządzeniem wykonawczym, ale aktywnym

elementem systemu inteligentnego domu. Brama wyposażona w napędy Nice

obsługiwana przez aplikację FIBARO Home Center App (nagrodzoną CES Innovation

Honoree 2019) wyśle równocześnie z jej uruchomieniem sygnał do centrali, która na

jego podstawie wykona określone czynności – np. włączy światła w ogrodzie lub

wiatrołapie, rozbroi alarm i podniesie rolety w domu. Rozwiązanie to tworzy wiele

unikalnych możliwości i scenariuszy realizowanych na posesji. Dziś Twoja brama może

być częścią zaprogramowanego szeregu zdarzeń podnoszących bezpieczeństwo i

komfort użytkownika.  

 

 

 

Bramy zautomatyzowane przez produkty Nice wyposażone w moduł BiDi Z-Wave wciąż

będą mogły być sterowane przez piloty Nice, a dodatkowo również za pomocą systemu

FIBARO i podłączonych do niego urządzeń (np. FIBARO KeyFob, FIBARO The Button), a

także aplikacji mobilnej FIBARO i asystentów głosowych (Amazon Alexa, Google

Assistant). Dzięki temu mieszkańcy będą mogli sterować bramą z dowolnego miejsca

na świecie i zdalnie i bezpiecznie otworzyć ją np. dla ogrodnika, kuriera lub firmy

remontowej. 

 

 

 

Instalacja BiDi Z-Wave jest bardzo prosta i ogranicza się tylko do podłączenia go do

dedykowanego gniazda obecnego w większości centralek sterujących automatyką Nice.
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Metka „Made in Poland” liczy się na świecie

Warte podkreślenia jest także, że inżynierowie FIBARO i Nice współpracowali razem

przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych tego produktu.  

 

 

 

Jako osobę związaną ze strukturami grupy Nice od ponad 20 lat, szczególnie cieszy

mnie fakt, że to właśnie w Polsce, w podpoznańskiej fabryce FIBARO odbywa się

produkcja BiDi Z-Wave. Połączenie polskiej i włoskiej myśli technologicznej pozwoliło

na powstanie urządzenia, które z pewnością zyska wielu entuzjastów na rynku. Od dziś

witamy wszystkich użytkowników w świecie inteligentnych i bezpiecznych rozwiązań

wykreowanych przez naszą pasję i doświadczenie. - mówi Adam Krużyński, CEO

FIBARO oraz Nice Poland. 
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Automatyczne bramy
garażowe Nice taniej
Firma Nice proponuje ubranie
automatycznej bramy garażowej w jeden
z 11 wiosennych kolorów oklein...

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

swoich klientów poszerza ofertę...

Jubileuszowa gala 15-
lecia �rmy E-SYSTEM
pełna wzruszeń i emocji
Galę w Hotelu Klimtówka*** w
Wolbromiu prowadzili Justyna Sikora-

Ficek oraz Marcin Ficek....

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

Inne artykuły firmy:

Galerie zdjęć:

Filmy:

Nice BiDi Z-Wave z metką „Made in Poland” na początek dostępne będzie na rynkach

europejskich w oficjalnej sieci dystrybucyjnej FIBARO i w polskiej sieci dystrybucji Nice

już od sierpnia w cenie 299 zł brutto. 

 

 

 

źródło: Nice 

 

 

 

Wiosenne okno z
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elegancja

Bramy Prowansji Kuchnia
urządzona w
trendzie powrotu
do natury
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warstwie
ocieplenia w
systemie MOWO

Maszyna do
nakładania
tynków
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ościeżnic i drzwi

Jak to jest
zrobione - Łopata

FAKRO - Montaż
okna FPP
preSelect

 
 

Home 

 

Newsletter 

 

Reklama 

 

Partnerzy 

 

Polecane agencje 

 

Zaufali nam 

 

Materiały do pobrania 

 

Kontakt 

 

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone  
 
www.oBud.pl

 
 
Działy tematyczne: 
 
 
 
Fundamenty i piwnice 
 
Ściany 
 
Dachy 
 
Izolacje 
 
Ochrona 
 
Wnętrza, wystrój 
 
Okna i drzwi 
 
Instalacje 
 
Fasady 
 
Eko-budowa 
 
Maszyny, narzędzia 
 
Chemia budowlana 
 

 
 
Działy : 
 
 
 
Wiadomości 
 
Nowości produktowe 
 
Poradniki 
 
Czytelnia 
 
Grupy tematyczne 
 
Galerie 
 
Produkty 
 
Filmy 
 
Firmy 
 

 
 
Nasze portale: 
 
 
 
www.obud.pl 
 
www.forum.obud.pl 
 
www.chemiabudowlana.info 
 
www.efachowiec.info 
 
www.portal-prasowy.pl 
 
www.opinbud.pl 
 
www.forum.bibliotekarium.pl 
 
 
 

Partner: GetHome.pl - ogłoszenia
sprzedaży i wynajmu nieruchomości

 
 
Wydawca: 
 
 
 

Nevicom  
 
Waldemar Műlhstein 
 
ul. R. Kaczmarczyka 17 
 
85-796 Bydgoszcz

NIP: 5541751097 
 
REGON: 340781630

www.obud.pl 
 
redakcja@obud.pl

https://www.obud.pl/art,9143,automatyczne-bramy-garazowe-nice-taniej,d_okna
https://www.obud.pl/art,8179,nice-simple-classic---nowy-model-bramy-garazowej-firmy-nice,d_okna
https://www.obud.pl/art,19404,jubileuszowa-gala-15-lecia-firmy-e-system-pelna-wzrusze--i-emocji--,d_okna
https://www.obud.pl/art,19481,zmiany-w-zarzadzie-nice-polska-i-fibaro,d_instalacje
https://www.obud.pl/fot,70,1,wiosenne-okno-z-zajaczkiem-w-tle,d_okna
https://www.obud.pl/fot,11,1,proba-lodowa-w-sto,d_izolacje
https://www.obud.pl/fot,60,1,granit-marki-zuzenti---jakosc-i-elegancja,d_
https://www.obud.pl/fot,26,1,bramy-prowansji,d_ogrody
https://www.obud.pl/fot,291,1,kuchnia-urzadzona-w-trendzie-powrotu-do-natury,d_wnetrza
https://www.obud.pl/film,204,cieply-montaz-okien-sokolka-w-warstwie-ocieplenia-w-systemie-mowo,d_okna
https://www.obud.pl/film,82,maszyna-do-nakladania-tynkow,d_sciany
https://www.obud.pl/film,130,instrukcja-montazu-oscieznic-i-drzwi,d_okna
https://www.obud.pl/film,95,jak-to-jest-zrobione---lopata,d_maszyny
https://www.obud.pl/film,207,fakro---montaz-okna-fpp-preselect-,d_okna
https://www.obud.pl/index.php
https://www.obud.pl/p,newsletter
https://www.obud.pl/p,reklama
https://www.obud.pl/p,partnerzy
https://www.obud.pl/p,agencje
https://www.obud.pl/p,zaufali
https://www.obud.pl/p,do_pobrania
https://www.obud.pl/p,kontakt
https://www.obud.pl/art,16648,polityka-prywatnosci---rodo-dla-portalu-obud-pl,d_prawo
https://www.obud.pl/fundamenty
https://www.obud.pl/sciany
https://www.obud.pl/dachy
https://www.obud.pl/izolacje
https://www.obud.pl/ochrona
https://www.obud.pl/wnetrza
https://www.obud.pl/okna
https://www.obud.pl/instalacje
https://www.obud.pl/fasady
https://www.obud.pl/eko
https://www.obud.pl/maszyny
http://www.chemiabudowlana.info/
https://www.obud.pl/wiadomosci
https://www.obud.pl/nowosci
https://www.obud.pl/publikacje,,poradnik,,
https://www.obud.pl/publikacje,,czytelnia,,
https://www.obud.pl/dzialy_tematyczne
https://www.obud.pl/galerie
https://www.obud.pl/produkty
https://www.obud.pl/filmy
https://www.obud.pl/firmy
https://www.obud.pl/
https://www.forum.obud.pl/
http://www.chemiabudowlana.info/
https://www.efachowiec.info/
https://www.portal-prasowy.pl/
https://www.opinbud.pl/
https://www.forum.bibliotekarium.pl/
https://gethome.pl/
http://www.obud.pl/

