
Nice  
Era Inn Edge  
S Li-ion
buismotor  
met batterijen



Nice Era Inn 
Edge S Li-ion

MyNice

Core

Snoerloze motor met 
oplaadbare batterij.

Buismotor met geïntegreerde lithium-ion 
batterij. Eenvoudig te installeren en te configureren, 
geen netaansluiting nodig. 

Era Inn Edge S Li-ion is de ideale oplossing voor 
binnenzonwering in residentiële en commerciële 
toepassingen en verbouwingen zonder de 
noodzaak van bestaande kabels.

Snelle installatie

Geïntegreerde batterij, geen 
bekabelde aansluiting nodig.

Zeer stil
< 35 dB.

Perfecte hembar
Uitlijning

De enige motor op batterijen die 
ervoor zorgt dat de zonwering altijd 
perfect uitgelijnd is.

Connectiviteit

Het ingebouwde Nice radio 
communicatieprotocol zorgt 
ervoor dat het compatibel is met 
alle Nice gateways. 

Wanneer aangesloten op de 
Yubii Home gateway, kan hij 
worden geïntegreerd worden 
met meer dan 3.000 Z-Wave-
apparaten van derden en beheerd 
via spraakassistenten.

WERKT MET NICE GATEWAYS* :

* zonder feedback

http://yubiihome.com
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Geavanceerde technologie
voor een perfecte uitlijning  
van de eindlat

Leds voor de laadstatus  
en diagnose

Geïntegreerde  
lithiumbatterij

Snel opladen via 
magnetische USB 

C-connector



Nice Era Inn Edge 
S Li-ion 

Lithium-ion

Core

MyNice

Antenne
Diagnose- en pro-

grammeerknop

Batterijschakelaar 
ON/OFF

Led voor batterijstatus en  
USB type C-connector

Obstakeldetectie tijdens op- en 
neerwaartse beweging

Perfecte uitlijning van zonwering, 
ook bij meervoudige installaties: 
constante motorsnelheid onder alle 
belastingsomstandigheden.
Era Li-ion is de enige motor op batterijen  
die ervoor zorgt dat de zonwering  
altijd perfect uitgelijnd is.

Diagnoseled die de batterijstatus 
aangeeft.

Go To Position functie:
Een simpele aanraking van de touchbar  
van de compatibele zender om de zonwering 
in de gewenste stand te zetten.

Constante op- en neerwaartse snelheid, 
instelbaar via de schuifregelaar op de 
zender.

Soft Start & Soft Stop-functie: vermindert 
automatisch de snelheid bij het naderen van 
de eindstanden. Instelbare snelheid voor 
maximaal akoestisch comfort.

Aan/uit-schakelaar voor eenvoudige 
programmering in meerdere installaties.Voor binnenzonweringen met geïntegreerde 

elektronische eindschakelaar, radio-ontvanger 
en oplaadbare batterij.
Maat S  35 mm

* zonder feedback

Yubii*

WORKS WITH NICE GATEWAYS*:
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http://yubiihome.com
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E EDGE SI 288DC

35 mm

530

IP30

2

28

0 - 60 ºC / 32 - 140 ºF

35

433 MHz monodirectional (F-CODE)

Lithium-Ion

12

45

USB TYPE C (magnetic connector optional)

USB PD up to 60W

1,5 (approx.)
 

AFMETINGEN

Serie Era P en Era W
Draagbare zenders en zenders met 
wandmontage 

Zenders met ergonomisch design en 
intuïtief gebruik voor de bediening 
van binnenzonwering, rolluiken en 
zonneschermen. Voorzien van een knop voor 
het in-/uitschakelen van de klimaatsensor, een 
“i”-toets voor het controleren van de positie 
van de zonwering en een schuifregelaar voor 
de “Go to Position” functie. 
Verkrijgbaar in 1- en 6-kanaals uitvoering.
Mogelijkheid om tot 6 automatiseringsgroepen 
op afzonderlijke wijze, in groep of 
meervoudige groep te bedienen.

Air
Touchless wandradiozender

Met zijn elegant design is Air de ideale 
oplossing voor alle toepassingen en bijzonder 
geschikt voor openbare ruimten
of in steriele omgevingen. De perfecte 
oplossing om een vleugje elegantie en 
hedendaagse stijl aan uw huis of kantoor 
toe te voegen. Voor het beheer van een 
automatisering of een groep automatiseringen.
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Yubii App

Yubii Home
Gateway

Nice zenders

Nice connectiviteit
TECHNISCHE GEGEVENS

Code Beschrijving St./Verp. Certificeringen

E EDGE SI 288DC Elektronische eindschakelaar, geïntegreerde radio-ontvanger en 
oplaadbare batterij. 2 Nm, 28 rpm

1

 
NB: Gelieve bij uw bestelling de vereiste certificatie op te geven.

Code

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter van de motor  

Lengte  «L» (mm) 

Beschermingsgraad

Koppel (Nm)

Nominaal toerental (rpm)

Werkingstemperatuur (°C)

Geluidsniveau (dBA)*

Radio

KENMERKEN VAN DE BATTERIJ
Type batterij

Capaciteit (1 cyclus/dag)

Vermogen (Wh)

VOEDING
Connector

Oplaadsysteem

Oplaadtijd (h)
 
*Geluidsniveaumetingen uitgevoerd volgens EN ISO 3745, EN ISO 3746, 
EN 60704-1. Stille rem.



www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

De gegevens in dit drukwerk zijn slechts van indicatieve aard. Nice behoudt zich het recht voor om alle wijzigingen die zij nodig acht aan haar producten door te voeren. 

Nice zorgt voor het milieu. Door natuurlijk 
papier te gebruiken, wordt overmatig gebruik 
van grondstoffen en de exploitatie van bossen 
voorkomen. Afval wordt verminderd, energie 
bespaard en ook de kwaliteit van het klimaat 
wordt verbeterd.

Zelfs de kleinste 
gebaren maken we 
buitengewoon.
Nice, een wereld zonder  
barrières.
Automatiserings- en besturingssystemen voor poorten, 
garagedeuren, zonweringen, luiken en alarmsystemen 
voor elk type ruimte, van particuliere woningen tot grote 
openbare gebouwen.


