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Nice w ostatnim czasie pokazuje coraz więcej nowych produktów. Tym razem mamy do czynienia z siłowniami
do bram garażowych. Poznajcie Spy oraz Spy Hi-Speed.

Spy to najnowsza linia siłowników do automatyzacji bram garażowych Nice. Spy jest pierwszym siłownikiem marki Nice z oddzielnie zabudowaną centralą sterującą: silnik
siłownika porusza się wzdłuż szyny na zasadzie napędu zębatkowego, bez potrzeby użycia łańcucha lub innych głośnych elementów napędowych.
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Nice prezentuje nowe siłowniki do bram garażowych – Spy oraz Spy
Hi-Speed
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Spy ma być prosty i szybki w instalacji i programowaniu. Przy użyciu procedury „Quick Setup”, po naciśnięciu przycisku otwierania, centrala sterująca automatycznie wykrywa





Spy ma być prosty i szybki w instalacji i programowaniu. Przy użyciu procedury „Quick Setup”, po naciśnięciu przycisku otwierania, centrala sterująca automatycznie wykrywa
wszystkie podłączone urządzenia i pozycje wyłączników krańcowych silnika. Dzięki zamocowanej na ścianie garażu centrali sterującej z wbudowanym dodatkowym
oświetleniem LED i trzema przyciskami do sterowania automatyką, programowanie, obsługa i konserwacja urządzenia mają być proste i wygodne.

Spy ma funkcję wykrywania przeszkód, która natychmiast odwraca ruch silnika w przypadku kontaktu bramy z przedmiotem lub osobą. System wysprzęglania typu ON/OFF
pozwala zwolnić lub zablokować silnik w dowolnej pozycji wzdłuż prowadnicy.

Spy Hi-Speed

Nice rozszerza także ofertę automatyki o dwukierunkowy siłownik Spy Hi-Speed, który skraca czas 1 oczekiwania i gwarantuje większą szybkość otwierania i zamykania bram
garażowych o 60% . Dwukierunkowy pilot Era One BiDi i dwukierunkowy odbiornik OXIBD znajdujące się w zestawie informują, czy polecenie zostało poprawnie odebrane

przez automatykę bramy i pozwalają w dowolnym momencie sprawdzić status bramy wjazdowej lub garażowej (otwarta, zamknięta, częściowo otwarta).
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Sterowanie

Siłownik Spy i Spy Hi-Speed można kontrolować poprzez konsolę sterującą i pilot Era One BiDi, które znajdują się w zestawie. Po naciśnięciu przycisku “i” na pilocie można w
dowolnym momencie sprawdzić status bramy (otwarta, zamknięta, w ruchu). Szyfrowana komunikacja gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz zwiększoną
odporność na zakłócenia radiowe. Dzięki temu pilot Era One ma się sprawdzać w miastach i obszarach na których działa wiele urządzeń.

Sterowanie Smartfonem i HomeKit

Bramą można sterować za pomocą aplikacji MyNice Welcome App oraz Apple Home, gdyż ma wsparcie dla HomeKit! Będzie można m.in. wykorzystać do tego Siri oraz usługi
geolokalizacji.
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