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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.
 

Przeczytaj również:

Grupa NICE przedstawia nowe siłowniki do bram
garażowych Spy i Spy Hi-Speed
Air i Agio od Nice – wygoda przede wszystkim

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  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  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 12* sekund lub 19* sekund
(* czas manewru nie uwzględnia fazy zwalniania). 

Niezawodny enkoder magnetyczny zapewnia niezmienność zapamiętanych skrajnych położeń
skrzydła  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. 

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 Group
- silnej międzynarodowej grupy posiadającej obecnie 24 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 międzynarodowym liderem sektora Home Automation,
Home Security i Smart Home, oferując szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań do automatyzacji
bram wjazdowych, bram garażowych, osłon przeciwsłonecznych, systemów parkingowych,
bezprzewodowych systemów alarmowych i systemów bezpieczeństwa dla domu i przemysłu. Nice
sprzedaje swoje produkty do ponad 100 krajów i ma obecnie 24 oddziały na 5 kontynentach oraz 14
zakładów produkcyjnych i 13 ośrodków badawczo-rozwojowych. Z zatrudnionymi 2.300 pracownikami
przyczynia się do rozpowszechnienia idei Made in Italy na całym świecie, dzięki wysokiej jakości
rozwiązaniom, które mądrze łączą technologię, wzornictwo, innowacje, łączność cyfrową i łatwość
użytkowania. Każdego dnia Nice w swoich laboratoriach wykonuje testy, aby zapewnić najwyższe

Szukaj

zaloguj się
Login:

Hasło:

 Zaloguj

rejestracja 

przypomnienie hasła

LoveDecor

Alegrodzenia - ogrodzenia
budowlane tymczasowe Warszawa

www.mebleplus.info

Zobacz wszystkie Złote wpisy »

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T |
U | V | W | Y | Z | Ź | Ż

Wpisy katalogowe
Blue Buddy Apartments

FIT SYSTEM

Master-Transport

mleko mam, Ciąża wsparcie,
Karmienie piersią, bank mleka
kobiecego katowice, oddam
mleko matki

Paintball Kraków - ckpoint.pl

Solary - suntrack.pl

Usługi sprzątające Mania
Czystości

Kokaj.pl - Węże Przemysłowe

Cennik Sterydów - Aquila,
Bioniche, DNA LAB, Pro
Nutrition

Uni-Lux sp. z o.o.

Centrum Konferencyjno-
Bankietowe "Osada Augustów"

Sklep koszulki reklamowe
Warszawa

Kancelaria prawna JWMS

ASgym

TEKO

Podkategorie
siłownia

odzież reklamowa

okna Nitus

Garaże blaszane

poślizg kręgosłupa

łamanie kręgów

zwężenie kanału kręgowego

przepuklina dysku

Lecznicza marihuana

Osprzęt do wózków widłowych

Muzea miejskie

Rzeczoznawca

Policja, Prokuratura, Sądy

drewno palone

drewno

strona główna | dodaj bezpłatny wpis | pomoc | współpraca

Wyszukiwarka

Panel użytkownika

Złote Wpisy

Alfabetyczny spis kategorii

Ostatnio dodane

http://centrumpr.pl/artykuly/najwyzej-oceniane/w-miesiacu/2
http://centrumpr.pl/artykuly/najwyzej-oceniane/w-miesiacu/2
https://kafito.pl/artykul/grupa-nice-przedstawia-nowe-silowniki-do-bram-garazowych-spy-i-spy-hi-speed,133520.html
https://kafito.pl/artykul/air-i-agio-od-nice-wygoda-przede-wszystkim,132764.html
https://kafito.pl/rejestracja
https://kafito.pl/rejestracja/odzyskanie-hasla
https://kafito.pl/prezentacja/firma/2056048,lovedecor.html
https://kafito.pl/prezentacja/firma/2053148,alegrodzenia-ogrodzenia-budowlane-tymczasowe-warszawa.html
https://kafito.pl/prezentacja/firma/2051215,www-mebleplus-info.html
https://kafito.pl/zlote-wpisy
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/A
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/B
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/C
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/D
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/E
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/F
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/G
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/H
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/I
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/J
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/K
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/L
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/%C5%81
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/M
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/N
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/O
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/P
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/R
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/S
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/%C5%9A
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/T
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/U
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/V
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/W
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/Y
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/Z
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/%C5%B9
https://kafito.pl/kategorie/alfabetycznie/litera/%C5%BB
https://kafito.pl/prezentacja/firma/2056474,blue-buddy-apartments.html
https://kafito.pl/prezentacja/firma/2056473,fit-system.html
https://kafito.pl/prezentacja/firma/2056472,master-transport.html
https://kafito.pl/prezentacja/firma/2056471,mleko-mam-ciaza-wsparcie-karmienie-piersia-bank-mleka-kobiecego-katowice-oddam-mleko-matki.html
https://kafito.pl/prezentacja/firma/2056470,paintball-krakow-ckpoint-pl.html
https://kafito.pl/prezentacja/firma/2056469,solary-suntrack-pl.html
https://kafito.pl/prezentacja/firma/2056468,uslugi-sprzatajace-mania-czystosci.html
https://kafito.pl/prezentacja/firma/2056467,kokaj-pl-weze-przemyslowe.html
https://kafito.pl/prezentacja/firma/2056466,cennik-sterydow-aquila-bioniche-dna-lab-pro-nutrition.html
https://kafito.pl/prezentacja/firma/2056465,uni-lux-sp-z-o-o.html
https://kafito.pl/prezentacja/firma/2056464,centrum-konferencyjno-bankietowe-osada-augustow.html
https://kafito.pl/prezentacja/firma/2056463,sklep-koszulki-reklamowe-warszawa.html
https://kafito.pl/prezentacja/firma/2056462,kancelaria-prawna-jwms.html
https://kafito.pl/prezentacja/firma/2056461,asgym.html
https://kafito.pl/prezentacja/firma/2056460,teko.html
https://kafito.pl/katalog/kategorie/8,rozrywka-i-wypoczynek,50,sport,1030,rozne-dyscypliny-sportowe,659458,silownia,,,pl,polish.html
https://kafito.pl/katalog/kategorie/6,moda,40,odziez,748,zdobienie-odziezy,659457,odziez-reklamowa,,,pl,polish.html
https://kafito.pl/katalog/kategorie/1,dom,12,budownictwo,5,okna-i-drzwi,659456,okna-nitus,,,pl,polish.html
https://kafito.pl/katalog/kategorie/3,gospodarka,28,przemysl,379,konstrukcje-metalowe,659454,garaze-blaszane,,,pl,polish.html
https://kafito.pl/katalog/kategorie/4,kobieta-zdrowie-uroda,33,medycyna,492,choroby,659453,poslizg-kregoslupa,,,pl,polish.html
https://kafito.pl/katalog/kategorie/4,kobieta-zdrowie-uroda,33,medycyna,492,choroby,659452,lamanie-kregow,,,pl,polish.html
https://kafito.pl/katalog/kategorie/4,kobieta-zdrowie-uroda,33,medycyna,492,choroby,659451,zwezenie-kanalu-kregowego,,,pl,polish.html
https://kafito.pl/katalog/kategorie/4,kobieta-zdrowie-uroda,33,medycyna,492,choroby,659450,przepuklina-dysku,,,pl,polish.html
https://kafito.pl/katalog/kategorie/4,kobieta-zdrowie-uroda,33,medycyna,519,produkty-wspomagajace,659449,lecznicza-marihuana,,,pl,polish.html
https://kafito.pl/katalog/kategorie/3,gospodarka,25,maszyny,301,urzadzenia-dzwigowe,659448,osprzet-do-wozkow-widlowych,,,pl,polish.html
https://kafito.pl/katalog/kategorie/5,kultura-sztuka,35,kultura,601,muzea,659447,muzea-miejskie,,,pl,polish.html
https://kafito.pl/katalog/kategorie/2,firma,19,finanse,189,konsulting-finansowy,659446,rzeczoznawca,,,pl,polish.html
https://kafito.pl/katalog/kategorie/10,spoleczenstwo,59,spoleczenstwo,1260,sluzby-panstwowe,659445,policja-prokuratura-sady,,,pl,polish.html
https://kafito.pl/katalog/kategorie/1,dom,12,budownictwo,71,materialy-do-budowania-scian-elewacji-fasad,659444,drewno-palone,,,pl,polish.html
https://kafito.pl/katalog/kategorie/1,dom,12,budownictwo,71,materialy-do-budowania-scian-elewacji-fasad,659443,drewno,,,pl,polish.html
https://centrumpr.pl/artykul/sprzedaz-spolki-z-o-o-mozliwe-sciezki-wyjscia-dla-wlasciciela,133673.html
https://kafito.pl/
https://kafito.pl/moje-konto/wpis/dodaj
https://kafito.pl/pomoc
https://kafito.pl/kontakt


standardy jakości i bezpieczeństwa. Wizja Nice „świat bez barier" i misja „ułatwiaj codzienne
czynności" koncentruje się na ludziach, zaskakując ich zarządzaniem automatyką z maksymalną
kontrolą, bezpieczeństwem i dopasowaniem do indywidualnych potrzeb. Nice docenia wartość
zrównoważonego rozwoju, dostarczając rozwiązania optymalizujące zarządzanie oświetleniem
naturalnym i ciepłem, a także systemy fotowoltaiczne.
www.niceforyou.com 

Kontakt dla mediów:
Nice PolskaAnna Maciesowicz 

Tel. kom.: 539 955 204
Tel.: 22 795 40 13
anna.maciesowicz@nice.pl
 
Grupa Nice 

Elisa Chies
Tel.: +39 0422 505 406 

el.chies@niceforyou.com
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