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» więcej o firmie

Linia Hi-Speed to grupa innowacyjnych silników, przeznaczona do jeszcze szybszej
automatyzacji bram skrzydłowych, przesuwnych i garażowych.
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« wróć

Grupa Nice, czołowa włoska firma, lider rynku w sektorach Home Automation, Home Security i Smart Home
przedstawia nowy, szybki i bezpieczny siłownik do bram skrzydłowych Titan, należący do rodziny siłowników Hi-
Speed, charakteryzujących się zwiększoną szybkością otwierania bramy.

Linia Hi-Speed to grupa innowacyjnych silników, przeznaczona do jeszcze szybszej automatyzacji bram skrzydłowych,

przesuwnych i garażowych. Dzięki niezawodnym siłownikom Hi-Speed, brama otworzy się i zamknie nawet do 3 razy

szybciej niż brama zautomatyzowana tradycyjnymi siłownikami, upraszczając życie i podnosząc jego komfort oraz

bezpieczeństwo.

 

 

Szybkie siłowniki Hi-Speed to idealne rozwiązanie w miejscach, w których szybkość otwierania bramy ma znaczenie i zależy

nam na skróceniu czasu oczekiwania na wjazd lub wyjazd. Ich montaż jest rekomendowany w miejscach, do których dostęp

jest utrudniony, np. w ruchliwych obszarach miejskich, gdzie trzeba wjechać i wyjechać sprawnie i szybko, np. usuwając się

z ruchliwej ulicy, czy niezwłocznie odjechać wiedząc, że brama zamknie się za nami całkowicie bezpiecznie.

Titan Hi-Speed jest dedykowany bramom skrzydłowym o długości skrzydła do 3,7 metra (model TTN3724HS) oraz do 6

metrów (model TTN6024HS), o ciężarze maksymalnym do 450 kg. Kolejnym wartym pokreślenia atutem Titana jest łatwość

montażu. Jego konstrukcja umożliwia wygodne awaryjne - ręczne otwieranie i zamykanie skrzydeł bramy w przypadku

braku prądu.

 

 

Titan to znakomite rozwiązanie dla bardzo dużych i ciężkich bram. Główną zaletą wyróżniającą Titana spośród innych

produktów tego typu jest zdecydowanie wyższa prędkość pracy niż w standardowych rozwiązaniach. Titan gwarantuje

szybkie manewry: 90° otwieranie w około 121 sekund lub 191 sekund.

1 Czas manewru nie uwzględnia fazy zwalniania.

Niezawodny enkoder magnetyczny zapewnia niezmienność zapamiętanych skrajnych położeń skrzydła i gwarantuje

precyzyjne wykrywanie przeszkód. Dzięki ułatwionemu dostępowi do terminali zaciskowych, wykonanie podłączenia

elektrycznego jest dla instalatora wyjątkowo łatwe. Wsporniki mocujące są dostarczane w komplecie z siłownikiem. Może

być on instalowany również w dolnej części skrzydła bramy - nie niżej jednak niż 110 mm od podłoża.
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Oba modele Titan Hi-Speed są kompatybilne z centralami sterującymi MC824R10, które zapewniają takie funkcjonalności

jak:

proste programowanie za pomocą przycisków na centrali;

automatyczne poszukiwanie skrajnych położeń skrzydeł bramy;

autodiagnostyka usterek;

programowany czas pauzy przed automatycznym zamknięciem;

możliwość uchylenia jednego skrzydła (funkcja „furtka");

spowolnienie pod koniec otwierania i zamykania;

podwójny system wykrywania przeszkód w torze ruchu bramy;

możliwość pracy w przypadku awarii zasilania (z opcjonalnym akumulatorem).

SIEĆ SPRZEDAŻY

Zainstaluj nowy system automatyki Nice Hi-Speed. Skontaktuj się z jednym z Licencjonowanych Partnerów Handlowych

Nice, których lista znajduje się na stronie www.nice.pl (zakładka: „Gdzie kupić?"), który zaproponuje rozwiązanie

dostosowane do potrzeb.

 

 

 

O Nice Polska

Polski oddział Nice jest jednym z pierwszych międzynarodowych oddziałów włoskiej firmy Nice SpA - silnej
międzynarodowej grupy posiadającej obecnie 20 oddziałów 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 wideofdomofony.

Nice group

Założona w 1993 r. włoska firma Nice jest światowym liderem w zakresie Home Automation, Home Security i Smart Home
mającym szeroką ofertę zintegrowanych 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
eksportuje swoje produkty, charakteryzujące się innowacyjnością technologiczną i nowoczesnym wzornictwem, do ponad
100 krajów, realizując za granicą ponad 90% skonsolidowanych dochodów Grupy, równych 325 milionom euro w 2017 r.
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