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Nice pokazuje nam kolejny produkty. Ostatnio pisaliśmy wam o ich siłownikach do bram przesuwnych, tym
razem czas na bramy skrzydłowe. Titan Hi-Speed to nowy siłownik do bram, który stawia na szybkość
otwierania.

Siłowniki Hi-Speed to 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. Jego konstrukcja umożliwia awaryjne – ręczne otwieranie i zamykanie skrzydeł bramy w przypadku braku prądu.
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Titana posiada zdecydowanie wyższą prędkość pracy niż w standardowych rozwiązaniach. Gwarantuje szybkie manewry: 90° otwierania w około 121 sekund lub 191
sekund. Enkoder magnetyczny zapewnia niezmienność zapamiętanych skrajnych położeń skrzydła i gwarantuje wykrywanie przeszkód.

Oba modele Titan Hi-Speed są kompatybilne z centralami sterującymi MC824R10, które zapewniają takie funkcjonalności jak:
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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).
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SmartMe to Twoje miejsce w świecie Smart. Portal
technologiczny publikujący najświeższe newsy, recenzje,
poradniki i felietony z obszaru inteligentnych rozwiązań. Firma
projektująca rozwiązania Smart dla mieszkań, domów, hoteli,
szpitali i wielu innych. Największa w Polsce baza produktów
Smart. Promotor lifestyle'u Smart!
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Nice pokazuje kolejny siłownik do bram – Titan Hi-Speed

Autonomiczne wózki inwalidzkie na lotniskach? To możliwe
z British Airways

Dzięki sztucznej inteligencji zobaczymy Nowy Jork sprzed
100 lat w 4K i 60 FPS

Roborock S6 – wideorecenzja

BĄDŹ NA CZASIE

Nice prezentuje nowe siłowniki do bram garażowych – Spy
oraz Spy Hi-Speed

Zostaw komentarz

Nice w ostatnim czasie pokazuje coraz więcej nowych produktów. Tym razem mamy
do czynienia z siłownikami do bram garażowych. Poznajcie Spy oraz Spy Hi-Speed.
Spy to najnowsza linia siłowników do automatyzacji bram garażowych Nice. Spy...

Czytaj Więcej

22.02.2020

News

Nice Agio – uniwersalny pilot do sterowania inteligentnym
domem

Zostaw komentarz

Im więcej mamy smart urządzeń w domu tym bardziej doceniamy zalety
uniwersalnych pilotów. Zamiast sterować każdym urządzeniem osobno i pamiętać co,

gdzie jest bierzemy pilot do ręki i sterujemy wszystkim. Światło, rolety, żaluzje i...
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