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Stan surowy zamknięty

Domy i konstrukcje

Surowce podstawowe

Fundamenty, ściany, stropy

Izolacje termiczne i akustyczne

Hydroizolacje

Dachy i rynny

Okna, drzwi, bramy, oranżerie

Akcesoria do okien i drzwi

Rolety, kraty rolowane, markizy, żaluzje…

Instalacje

Materiały do instalacji

Instalacje grzewcze

Instalacje wodociągowe

Kanalizacja i odwodnienie

Wentylacja, klimatyzacja

Systemy kominowe, kominki i piece

Centralne odkurzanie

Instalacje elektryczne

Dom bezpieczny i inteligentny

Wykańczanie i urządzanie

Chemia budowlana

Okładziny ścienne, podłogowe, elewac…

Podłogi i posadzki

Systemy suchej zabudowy

Schody i balustrady

Oświetlenie

Wyposażenie wnętrz

Wokół domu

Narzędzia

Bramy garażowe, automatyka

Nice Polska prezentuje napędy do rolet RolSolar
marki elero

 
 Artykuł na: 4-5 minut 2020-09-02

Grupa Nice, angażująca się w tworzenie rozwiązań opartych na zasadach zrównoważonego
rozwoju, wprowadza coraz więcej produktów przyjaznych dla środowiska. Napędy RolSolar
marki elero przeznaczone do rolet i osłon wewnętrznych można stosować w domach,
ogrodach czy garażach bez konieczności  
 
podłączania ich do sieci elektrycznej.

Silniki RolSolar są wynikiem udoskonalania sprawdzonych rozwiązań elero

doświadczonego niemieckiego producenta, które doprowadziło do zaprojektowania

nowych, energooszczędnych i trwałych produktów, które, w ostatnich dniach

pojawiły się w ofercie Nice Polska. Silniki można wykorzystywać zarówno w

nowych obiektach, jaki i przy modernizacji istniejących budynków, bez

konieczności wykonywania instalacji elektrycznej, z wykorzystaniem darmowej

energii słonecznej.
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www.nice.pl
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Do kluczowych zalet napędów RolSolar należy korzystanie wyłącznie z energii słonecznej

Do kluczowych zalet napędów RolSolar należy korzystanie wyłącznie z energii

słonecznej, duża wydajność, nawet przy zachmurzonym niebie, odporność na

działanie wysokich i niskich temperatur, automatyczna redukcja rozciągania

materiału, inteligentny pomiar siły detekcji dobierany na podstawie wagi osłony,

łatwe do zaprogramowania pozycje krańcowe i pośrednie czy bezgłośny i miękki

hamulec. 

 

 

 

Co niezwykle ważne, silniki radiowe są połączone i podłączone bezpośrednio do

panelu słonecznego, nie jest natomiast konieczne połączenie kablowe z zasilaczem

czy jednostką sterującą. RolSolar, akumulator i panel słoneczny są podłączane w

standardzie plug &play. Proste jest także mocowanie panelu słonecznego - można

go przykręcić lub przykleić.  

 

 

 

Silniki RolSolar są sterowane z pomocą dwukierunkowego systemu radiowego

elero, który działa na częstotliwości 868 MHz - użytkownik otrzymuje informację

zwrotną dotyczącą statusu osłony: otwarta, zamknięta lub częściowo zamknięta,

który można odczytać na urządzeniu sterującym: pilocie, smartfonie lub tablecie.

By móc zarządzać silnikami RolSolar za pomocą urządzeń moblilnych, należy

skorzystać z Elero Centero Home - systemu do integracji automatyki domowej wraz

z bezpłatną aplikacją na telefon komórkowy czy tablet.

 

 Elero Centero Home - system do integracji automatyki domowej

Dzięki Elero Centero Home możemy sterować automatyką osłonową z każdego

miejsca na ziemi. Dzięki intuicyjnej aplikacji użytkownik ma możliwość zarządzania

roletami wewnętrznymi i zewnętrznymi, żaluzjami, markizami czy pergolami za

pośrednictwem smartfona. System pozwala również na tworzenie scenariuszy,

które sprawiają, że nasz dom reaguje w określonych porach na nasze codzienne

zwyczaje.

Silniki RolSolar można zakupić u Partnerów Handlowych Nice Polska.

Automatyka
wjazdowa i
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Smart Home
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Wideodomofony
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P r z e c z y t a j  t a k ż e

Praktyczne akcesoria do bram garażowych

Estetyczna i zapewniająca prawdziwe bezpieczeństwo – taka oczywiście
powinna być dobra brama garażowa. Warto jednak pamiętać także o

praktycznych akcesoriach, takich jak fotokomórka lub system... Czytaj dalej

źródło i zdjęcie: Nice Polska

Porównywarka produktów  IRBJ PORÓWNYWARKA

Warto zobaczyć Co za ile  Czas na wnętrze  Zielony ogródek

Membrana do fasad wentylowanych
DELTA®-FASSADE

Klimatyzator Emura II

Klimatyzatory ścienne Climate 5000 R32

Klimatyzatory ścienne Climate 8500 R32

 

 

Meble drewniane NIZIO HOME - solidne
biurko do pokoju ucznia

Jak zaprojektować prysznic idealny?

Tnij i podcinaj wygodnie bez zmęczenia

Co myślimy o niemieckim designie? ...

 

 

Pomysły na domki dla owadów
pszczołowatych

TOP 10 jesiennych roślin, które ...

Uprawa wrzosów w doniczkach

Uprawa aronii w ogrodzie

 
 

Blachy dachowe płaskie i
blachodachówki

Bramy garażowe Domofony i
wideodomofony

Dachówki ceramiczne i
betonowe
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