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Why

Nice
Wij zijn geboren om met een eenvoudig gebaar
te verwelkomen: de poorten openen betekent
iedereen uitnodigen tot het ontdekken van eenvoudig
te gebruiken en gemakkelijk te installeren projecten,
die ontworpen zijn om het welzijn te verbeteren.
We creëren intelligente gebouwbeheersystemen en
bedenken innovatieve oplossingen qua inhoud met
aandacht voor ontwerp qua vorm.
Waarom Nice?
Omdat Nice elke dag niet alleen automatiseringen
ontwerpt, maar ook modulaire en aanpasbare
systemen die het leven veiliger, aangenamer en
gemakkelijker kunnen maken.
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Een internationaal netwerk.

Slimme technologie.

We spreken meer dan 20 talen,
zijn aanwezig in 100 landen
wereldwijd en hebben meer dan 30
nationaliteiten.
We zijn wereldwijd actief via directe
dochterondernemingen, met 15
onderzoekscentra die de behoeften
van de consument weten om te
zetten in efficiënte systemen voor
gebouwenbeheer.
Onze steeds groeiende, op de toekomst
gerichte instelling komt naar voor in onze
Hub, TheNicePlace die gewijd is aan
interactie en samenwerking.

Onze benadering van technologie is
gebaseerd op mensen: we ontwerpen
modulaire en aanpasbare systemen
voor hen, in het besef dat iedereen
verschillende levensstijlen en gewoonten
heeft.
Technologie moet voor ons eenvoudig
zijn, om problemen op te lossen, om
ook de behoeften van een kwetsbaar
publiek te ondersteunen, om simpelweg
het plezier en de veiligheid te zijn van een
gebouw dat communiceert met degenen
die erin wonen.

Eenvoudigweg design thinking.

We zijn creatief in het bedenken van
behoeften, pragmatisch in het vinden
van oplossingen.
Producten maken is voor ons nooit
genoeg geweest: we ontwerpen
oplossingen en methodes om het beste
uit het leven te halen.
We hebben aandacht voor de signalen
die vanuit de wereld tot ons komen en
die ons leiden bij het ontwerpen van
onderling verbonden netwerken die met
elkaar integreren en behoeften realiseren
of daarop anticiperen.
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Nice,
wij ontwerpen
een duurzame
toekomst.
In lijn met de doelstellingen van de VN-agenda
2030 zetten wij ons in om systemen te ontwerpen
die een verminderde milieu-impact aanmoedigen
en energieverspilling tegengaan, en die worden
geproduceerd met aandacht voor de ecologische
balans van de planeet.
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Onze planeet is de Aarde,
ons thuis is de toekomst.
Wij ontwerpen voor een schone,
duurzame en veilige toekomst.

Op maat van het leven

Op maat van de planeet

Op maat van de toekomst

Onze aandacht voor duurzaamheid
maakt deel uit van onze actieve inzet
om het leven van degenen die voor
Nice kiezen veiliger en bewuster te
maken.
We ontwikkelen projecten die het
beheer van natuurlijk licht en warmte
optimaliseren; wij voeren systemen in
om het energieverbruik te beheersen;
we zorgen voor veiligheid en welzijn door
de luchtkwaliteit en de aanwezigheid
van schadelijke gassen te meten en
geïntegreerde systemen aan te bieden
die een volledig beheer van het gebouw
mogelijk maken en de levenskwaliteit van
de mensen die erin wonen verbeteren.

Onze liefde voor de Aarde drijft ons
ertoe systemen te creëren die helpen
het energieverbruik van gebouwen
onder controle te houden.
De oplossingen die we ontwikkelen voor
het beheer van gebouwen zijn ontworpen
met het oog op duurzaamheid, om de
impact op het milieu te verminderen en
energie-efficiëntie te bevorderen.
We ontwikkelen regel- en
beheersoplossingen voor verwarming,
koeling en verlichting, alsook voor de
bewaking van elektrische verbruikers:
we werken samen met gebruikers om
nieuwe modellen van bewust welzijn aan
te bieden.

We maken producten met als doel onze
voetafdruk op de wereld te verkleinen en
de kwaliteit van het leven te verbeteren.
We besteden aandacht aan
milieuduurzaamheid, zozeer zelfs dat wij de
eersten waren om richtlijnen op te stellen
voor de levenscyclus van elektromotoren, met
de Life Cycle Assessment, waardoor we de
internationale EPD-certificering (Environmental
Product Declaration) hebben verkregen.
We ontwerpen veilige, energie-efficiënte
huisautomatiseringen met gerecyclede
materialen.
Onze verpakkingen zijn duurzaam, gemaakt
van 100% recyclebaar natuurkarton, zonder
plastic onderdelen, en de instructies zijn
digitaal beschikbaar.
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Concepten
in prachtige
vorm.
Gebruiksgemak, betrouwbaarheid en flexibiliteit:
elk product dat we aanbieden is ontworpen
om het beste qua technologie en het beste qua
design te bieden.
Wij geloven in echt design, datgene wat de functie van
een voorwerp eenvoudiger, intuïtiever en aangenamer
maakt, ontstaan uit de interactie tussen design,
innovatie en gevoeligheid, een design bevestigd
door prestigieuze prijzen en talrijke internationale
erkenningen.
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Training aan
uw zijde.
Opgeleide vakmensen, die voortdurend worden
bijgeschoold en klaar staan om concrete
antwoorden te geven aan hun klanten.
De knowhow van Nice is beschikbaar voor installateurs
met opleidingsprojecten over producten en systemen,
wat een waardevol instrument voor professionele groei
biedt.
De cursussen zijn beschikbaar in persoon, via webinars
of via het web, zodat ze kunnen worden aangepast aan
ieders behoeften en tijdschema's en al onze technische
kennis kunnen overbrengen en alle hulpmiddelen
kunnen bieden om de consument tevreden te stellen.
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Open voor de
toekomst,
wordt de ruimte slim.

Beheer van dag en nacht: rolluiken en
jaloezieën kunnen - ook in gedifferentieerde
groepen - met één enkel commando worden
geopend en gesloten.

Beheer van het verbruik: thuiskomen
en de perfecte temperatuur aantreffen,
die al geprogrammeerd is.

Ruimtes veranderen, worden vloeiend
en multifunctioneel: vandaag de dag is
het mogelijk de manier waarop wij ze
bewonen te veranderen door middel
van systemen en projecten die zijn
ontworpen om aan ieders behoeften te
voldoen.
Stelt u zich eens voor: gekoppelde
systemen, bestuurd door één enkel
apparaat, waarmee u via een eenvoudige
en intuïtieve app alle activiteiten van de
automatiseringen van een gebouw kunt
beheren, scenario's kunt programmeren
en gedragingen volledig op maat kunt
instellen:
dat is de toekomst, dat is Nice.
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Beheer van lichten: inschakelen,
uitschakelen, dimbare functies. Alles
is eenvoudig programmeerbaar.

Beheer van ervaringen: een soundtrack
klaar voor een feestje, een korte video,
een moment van ontspanning. In enkele
ogenblikken.

Beheer van de energie: door het
werkelijke verbruik van huishoudelijke
apparaten te controleren, kunt u zowel
energie als geld besparen.

Beheer van het ontwaken:
bij het ontwaken gaan de
gordijnen open volgens het
geprogrammeerde scenario.

Beheer van risico’s: als er water wordt
gedetecteerd op een onverwachte plaats, stuurt
YubiiHome het signaalom de klep te sluiten.

Beheer van de veiligheid: als er rook of
koolmonoxide wordt gedetecteerd, stuurt
YubiiHome een waarschuwing naar uw telefoon.

Beheer van de stem: volledig te
bedienen via spraakassistenten.
Simpel, nietwaar?

Beheer van het comfort: de
garagedeur openen als u nog maar
een paar minuten van uw bestemming
verwijderd bent? Simpel, met het GPSgeolokalisatiescenario.

Beheer van ouderlijk toezicht:
het systeem schakelt de TV uit
wanneer de vastgestelde tijd is
verstreken.

Beheer van de automatiseringen:
deuren en poorten openen en sluiten
zonder sleutel. Alles wat u nodig hebt is
een smartwatch.
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Verbonden,
soepel, efficiënt,
de toekomst is
slim.
Installeer het Nice smart home-systeem omdat
het:
aanpasbaar is, volgens de gewoonten en behoeften
van uw klanten;
flexibel is en in de loop der tijd uitgebreid kan worden;
praktisch is, omdat er geen metselwerk nodig is;
handig is, want het kan snel en zonder stress
geïnstalleerd worden;
veilig is, met een blijvende garantie;
discreet is en de privacy in acht neemt;
innovatief is, omdat het Nice is.
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"Hè Google, doe de
gordijnen dicht tot 50% en
zet het slaapliedje aan"

Stel het Nice smart home-systeem voor
omdat het:
eenvoudig is en het huis vanaf elk apparaat
laat beheren, ook op afstand;
flexibel is en ook kan worden aangesloten op
bestaande installaties;
voordelig is en het energieverbruik
optimaliseert;
handig en beheersbaar is, ook met
spraakopdrachten;
discreet is, uw gegevens zijn altijd veilig;
veilig is, geïnstalleerd door getrainde
professionals;
Gegarandeerd door Nice.
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Een geëvolueerd en aanpasbaar ecosysteem,
de enige limiet is uw verbeelding.
Dit zijn slechts enkele
van de toepassingen,
maar het systeem kan
worden aangepast
aan elke levensstijl en
behoefte, en kan ook
worden geïntegreerd
in bestaande
automatiseringen.

Hoe beheert u zonneschermen,
rolluiken, poorten en garagedeuren?

Hoe kan het verbruik het best
worden beheerd?

Goedemorgen-scenario: gordijnen en rolluiken gaan open
op de gekozen hoogte, op het ingestelde tijdstip of met een
spraakopdracht.

Intelligent beheer van de verwarming: voor een
goed beheer van het verbruik kan de boiler worden
aangepast aan de kamertemperatuur, ook wanneer
deuren of ramen worden geopend.

Spraakassistent

Geautomatiseerde
zonneschermen en rolluiken
en BiDi-Shutter

Geolokalisatie: indien actief, gaan de poort en de garage
automatisch open wanneer u in de buurt komt, volgens de
ingestelde afstand.

Geolokalisatie
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Geautomatiseerde Geautomatiseerde
poort Nice en
garage Nice en
BiDi-Z-Wave
BiDi-Z-Wave

Door/WindowControl

Heat-Control

Intelligent beheer van de lichten: op basis van de
gedetecteerde bewegingen om energie te besparen en
nooit in het donker te blijven.

Motion-Control

BiDi-Dimmer

Hoe de veiligheid van uw woning te
verbeteren?

Hoe lichten, geluids- en
videosystemen te beheren?

Geen risico op overstroming: De overstromingsensor detecteert water
op plaatsen waar dat niet wordt verwacht en stuurt een signaal om de
klep te sluiten.

Relax of Party scenario: u kunt scenario's instellen met een mix
van muziek, lichten met de intensiteit en kleur van uw voorkeur,
zonneschermen regelen en alles activeren met een eenvoudige
spraakopdracht.

Flood-Control

BiDi-Switch

Spraakassistent

Bescherming tegen onzichtbaar gevaar: bij hoge concentraties
koolmonoxide in de lucht wordt de ventilatie in werking gesteld, de
garagedeur geopend, enz...

CO-Control

BiDi-Switch

Geautomatiseerde
garage Nice en
BiDi-Z-Wave

Bidi-Dimmer

Audiosysteem
en Plug-Control

Geautomatiseerde
zonneschermen
en BiDi-Shutter

Ouderlijk toezicht: op de ingestelde tijd schakelt de tv uit, met
een waarschuwingslampje dat dit enkele minuten eerder meldt; of u
kunt instellen dat de slaapkamerverlichting geleidelijk uitgaat, zonder
duisternis, zonder angst.

Videosysteem en
Plug-Control

Dimmer-Control
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Een nieuwe manier om ruimtes te
ervaren. De pluspunten van het
Nice-systeem.
Veilig, efficiënt en comfortabel: met het smart
home-systeem wordt de Nice-ervaring een
gepersonaliseerde manier van denken over het
huis, afgestemd op de behoeften van degenen die
erin wonen.

Draadloos, eenvoudig.

Modulair en complementair.

Altijd onder controle en veilig.

De technologie van Nice is
draadloos, modern en veilig, zodat
nieuwe apparaten kunnen worden
toegevoegd op een volledig nietinvasieve manier, zonder dat
renovatie of metselwerk nodig is.

Het Nice-systeem is integreerbaar
en flexibel; de ideale oplossing
voor wie het stap voor stap wil
ontwerpen, afhankelijk van de
beschikbaarheid en de behoeften
van het moment.

De Yubii-app stelt de klant in
staat om in contact te blijven
met zijn huis, het te beheren en
te controleren vanaf elke plek ter
wereld.

Veel producten zijn gebruiksklaar
en het ecosysteem is eenvoudig te
configureren via de Yubii-app, ook
vanaf mobiele apparaten.

Onze producten vormen een
ecosysteem waarin alle apparaten met
elkaar communiceren en waarin zelfs
apparatuur van andere fabrikanten kan
worden opgenomen.
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De gegevensoverdracht vindt
plaats via een gecodeerd
communicatiesysteem dat het hoogste
niveau van bescherming garandeert.

Openingssensor

Verticale zonwering

Dimbare lichten

Ventilatie

Gateway
Airconditioning

Rolluiken

Bewegingssensor
Klimaatsensor
CO-sensor
Zonwering
Alarm

Rooksensor
Garagedeur

Lichten aan/uit
Huishoudelijke
apparaten

Thermostatische
kleppen

Audio- en tv-systeem

Smart Plugs
Overstromingssensor
Slimme thermostaat
Muziek

Poort

Irrigatie
Intercom
Buitenverlichting

Smart Lock
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Het Nice-systeem:
alle functies in een
touch.

Een echt alles-in-één ecosysteem om een wereld van
kansen te grijpen:

Yubii Home is de gateway die
Nice, FIBARO, elero en vele andere
technologieën met elkaar verbindt: het
staat open voor de integratie van apparaten
van derden via het Z-Wave protocol, voor
beheer via spraakassistenten en dankzij de
5 plug-ins is het mogelijk het systeem uit te
breiden via het Wi-Fi-protocol.

Compatibel met:
Voice Assistant
Smartwatch
Car Infotainment
Communiceert via:
Z-Wave-protocol
WiFi-protocol
Nice radioprotocol
elero radioprotocol

Compatibel met meer dan 3000
slimme apparaten van andere
merken.

Om automatiseringen te controleren en te beheren:
Yubii-app
De nieuwe Yubii-app biedt het hoogste niveau van
comfort en efficiëntie in het beheer van domotica.
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Intelligent
lichtmanagement:
dimmers, kleuren,
effecten, scenario’s en
timing.

Totale controle over
het huis, maximale
beveiliging en intelligent
verwarmingsbeheer.

Radiobesturing van
de automatiseringen
van zonneschermen,
rolluiken, jaloezieën,
poorten en
garagedeuren.

Beheer van elektrische
stopcontacten,
apparaten en
radiobediening.

BiDi-Switch
Uni- en bidirectionele
interface voor het
beheer van lichten en
elektrische verbruikers
met meting van het
elektriciteitsverbruik.

BiDi-Dimmer
Uni- en bidirectionele
interface voor het
regelen en dimmen
van de verlichting.

Flood-Control
Overstromings- en
temperatuursensor.

Smoke-Control
Rook- en
temperatuursensor.
Met
ingebouwde sirene.

BiDi-Shutter
Uni- en bidirectionele
multifunctionele interface voor binnen- en
buitenzonwering, rolluiken en jaloezieën.

BiDi-Awning
Uni- en bidirectionele
interface voor
buitenzonwering.

Plug-Control
Slim stopcontact voor
elektrische apparaten
dat het energieverbruik
meet.

Push-Control
Universele draadloze
knop om tot zes
ingestelde scènes te
activeren.

Dimmer-Control
Universele module
voor het regelen
van de lichtsterkte,
compatibel met
diverse lichtbronnen.

On/Off-Control
Module voor
afstandsbesturing
van twee circuits of
apparaten volgens het
aan-uit principe.

CO-Control
Koolmonoxide- en
temperatuurdetector
en ingebouwde sirene.

Door/Window-Control
Raam- en deursensor
met ingebouwde
temperatuursensor

Roll-Control
Module voor het
bedienen van rolluiken,
zonneschermen,
jaloezieën en rolluiken.

BiDi-ZWave
Plug-in interface voor
communicatie tussen
Z-Wave gateways en
Nice motoren voor
poorten en garagedeuren.

Motion-Control
Multifunctionele
draadloze sensor met
functies voor beweging, temperatuur en
lichtsterkte.

Smart-Control
Klein universeel
apparaat, om
standaard apparaten
om te zetten in slimme
apparaten. Met
temperatuursensor.

RGBW-Control
Module voor het
aansluiten van
RGBW-led verlichting.

Heat-Control &
slimme
thermostaatkraan.
Thermoklep en sensor
voor het regelen van
de temperatuur in het
vertrek.
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Yubii Home is het hart van het slimme huis,
een hub die zorgt voor het comfort en de
veiligheid van het hele gezin:

De gateway die alle slimme apparaten in huis
beheert en ermee communiceert.

• Het ontvangt gegevens van sensoren,
verwerkt die, en laat vervolgens de
automatiseringen op basis van uw voorkeuren
werken.
• Het kan lichten, rolluiken, poorten, deuren
en ramen, huishoudelijke apparaten, verwarmings- en irrigatiesystemen, multimedia
aansturen, alsook waterlekken, koolmonoxide
en brand detecteren.

Het huis wordt een perfecte, veilige, slimme
en comfortabele omgeving die kan worden
beheerd door geautomatiseerde scenario's,
spraakbesturing en door smartphones, tablets en smartwatches.
Met Yubii Home kunt u op intelligente wijze
natuurlijk en kunstmatig licht en de verwarming
beheren en door de elektrische verbruikers te
controleren, kunt u ook de energie-efficiëntie
van uw huis verbeteren.

Yubii Home zorgt voor het juiste comfort
en controle in elke kamer, afgestemd op de
behoeften van de bewoners.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

Beschrijving

YH-001

Yubii Home Gateway

St./Verp.

Certificering

1

Yubii Home is ook beschikbaar in de volgende kits:
YUBII SUN-LIGHT KIT
YUBII ENERGY KIT
YUBII HEAT KIT
YUBII GATE&DOOR KIT

WIRELESS

Yubii
BiDi
Z-Wave
Wi-Fi
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BETROUWBAAR
EN VEILIG
PROTOCOL

AFSTANDSBEDIENING

SPRAAKASSISTENTEN

COMPATIBILITEIT
MET SLIMME
TOESTELLEN

NICE GREEN
INNOVATION

Code
Voeding
Bedrijfstemperatuur
Bedrijfsvochtigheid
Voedingsconnector
Afmetingen

1 Yubii Home Gateway + 3 BiDi-Shutter
1 Yubii Home Gateway + 3 BiDi-Switch
1 Yubii Home Gateway + 2 Heat-Control
1 Yubii Home + 2 IBT4ZWAVE

1
1
1
1

YH-001
5V DC, max. 1A (adapter inbegrepen)
0-40°C
max. 75% relatieve vochtigheid (niet-condenserend)
USB Micro B
178x110x31 mm

RADIOCOMMUNICATIE

Protocol
Z-Wave
(serie 700)
Wi-Fi
(802.11 b/g/n)
433 MHz
868 MHz

Radiofrequentie
868.0-868.6MHz
869.7-870.0MHz

Maximaal zendvermogen

2400.0-2483.5MHz

+20 dBm

433.05-434.04MHz
868.0-869.65MHz

+9 dBm
+5 dBm

+9 dBm

ONTWORPEN VOOR EINDGEBRUIKERS

ONTWORPEN VOOR
INSTALLATEURS

Yubii ecosystem

Yubii-app

Yubii-webapp

Yubii, een echt multifunctioneel ecosysteem
voor het slimme huis

Met behulp van uw smartphone
en de Yubii-app kunt u alle
automatiseringen van uw Smart
Home beheren, waar u ook bent.

Dankzij de Yubii Home-configurator is het beheer
van het ecosysteem eenvoudig en intuïtief, met de
mogelijkheid tot bediening op afstand.

Compatibel met meer dan 3.000 apparaten van
derden, waaronder:

Het gebruik van de web app is de meest efficiënte
manier om op afstand service te verlenen aan het
smart home-systeem van de klant.

Belangrijkste kenmerken
Intuïtief dashboard
Machine learning technologie - intelligente suggesties

Belangrijkste kenmerken
Gecodeerde wachtwoorden voor totale
systeembeveiliging

3 verschillende kleurversies

Toegang tot en monitoring van het systeem op afstand

Beveiligde toegang in alle opzichten

Back-ups maken en herstellen

Bedien uw huis via Apple Siri en Apple Home Pod

Controle van de communicatie en het bereik van het
apparaat
Controle van de batterijstatus van de apparaten
Introductie van systeemupdates

Controleer de compatibiliteit van de producten met uw verkoper.
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BiDi-Switch

BiDi-Switch maakt het mogelijk lampen en
elektrische verbruikers te beheren door ze
in het smart home-systeem te integreren:
het kan werken zonder gateway en met
unidirectionele zenders.

Uni- en bidirectionele interface in
miniatuurformaat voor het beheer van lichten en
elektrische verbruikers.

Met BiDi-Switch kunt u:
• De aangesloten apparaten in huis afzonderlijk,
in groepen of binnen scenario's bedienen.
• Energieverspilling verminderen door het
verbruik te controleren en de elektrische verbruikers te beheren.

Ook verkrijgbaar in KIT

Vol voordelen en gemak
BiDi-Switch beheert alle lichten in een kamer
met één enkel apparaat, zonder schakelaars te
hoeven vervangen en zonder slimme lampen
nodig te hebben.
BiDi-Switch is compact, ontworpen om in de
meeste inbouwdozen te passen;
BiDi-Switch is instelbaar met een timer om
automatische uitschakeling te programmeren.
Retrocompatibel

Door de unidirectionele besturingseenheid TT2L
te vervangen door BiDi-Switch, hoeft de zender
• De functionaliteit controleren door aangepaste niet te worden vernieuwd en kunnen de aangesloten apparaten ook zonder gateway worden
scenario's te creëren, ook via het alarmsysin- en uitgeschakeld.
teem.
• De status van de apparaten controleren.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

• Spraakopdrachten gebruiken via Amazon
Alexa, Google Home en Siri Shortcuts om
aangesloten apparaten aan en uit te zetten.

Core
MyNice

• Apparaten op afstand beheren via smartphone, smartwatch of auto-infotainment.

WERKT OOK ZONDER EEN GATEWAY:

Nice Mesh technologie: uitbreiding van het
radiobereik tot 150 m (max. 5 Hops) onder
optimale omstandigheden. Elk bidirectioneel
product werkt als een radiosignaalversterker om
het signaalbereik uit te breiden.

Stand Alone
RETROCOMPATIBEL:
WERKT OOK MET UNIDIRECTIONELE
ZENDERS.
2 ONAFHANKELIJKE INGANGEN EN 2
ONAFHANKELIJKE UITGANGEN.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
BIDI-SWITCH

Beschrijving
Uni- en bidirectionele interface voor het beheer van lichten en
elektrische verbruikers

St./Verp.
1

Bidi Switch is ook beschikbaar in de volgende kits:
YUBII ENERGY KIT
VERLICHTING
AAN/UIT ZETTEN

BEHEER
230V-LAMPEN

BEHEER
HUISHOUDELIJKE
APPARATEN
230V

Code
Voeding (Vac/Hz)
Nominale belastingsstroom (A)
BiDi-Dimmer
Type ondersteunde belasting
Radiofrequentie (MHz)
Max. uitgezonden vermogen (dBm)
Beschermingsgraad (IP)
Werkingstemp. (°C Min/Max)
Afmetingen (mm)
Nice

BiDi
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1

METING VAN HET
ENERGIEVERBRUIK

BiDi-Switch

Yubii

1 Yubii Home Gateway + 3 BiDi-Switch

BIDI-SWITCH
100–240, 50/60
6,5 A per kanaal, 10 A gecombineerd
resistief
433.05–434.04
10
20
0–35
45 x 36 x 23 h

Certificeringen

BiDi-Dimmer

BiDi-Dimmer maakt het mogelijk het licht
• Mogelijkheid om het ingestelde helderhete beheren door het in het smart home-sysidsniveau vanaf de zender op te roepen.
teem te integreren: het kan werken zonder • Aansluiting van de nuldraad is niet vereist.
gateway en met unidirectionele zenders.

Uni- en bidirectionele interface in
miniatuurformaat voor het regelen en dimmen van
de verlichting.

Met BiDi-Dimmer kunt u:
• De aangesloten apparaten in huis afzonderlijk,
in groepen of binnen scenario's bedienen.
• Energieverspilling verminderen door het
verbruik te controleren en de elektrische
verbruikers te beheren.
• De status van de apparaten controleren.

Voordelig
BiDi-Dimmer is compatibel met verschillende
soorten lampen: fluorescentie, halogeen, led,
gloeidraad of neon.*
BiDi-Dimmer is compact, ontworpen om in de
meeste inbouwdozen te passen;
BiDi-Dimmer is instelbaar met een timer om de
automatische uitschakeling te programmeren.

• De functionaliteit controleren door aangepaste
scenario's te creëren, ook via het alarmsysDoor de unidirectionele besturingseenheid TT2L
teem.
of TTDMS te vervangen door BiDi-Dimmer, hoeft
• Spraakopdrachten gebruiken via Amazon
de zender niet te worden vernieuwd en kunnen
Alexa, Google Home en Siri Shortcuts om
de aangesloten lampen zonder gateway worden
aangesloten apparaten aan en uit te zetten.
bediend.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

Core

• Apparaten op afstand beheren via smartphone, smartwatch of auto-infotainment.

MyNice
WERKT OOK ZONDER EEN GATEWAY:

Flexibel en veelzijdig
• Mogelijkheid om het licht te dimmen via twee
bedrade knoppen.

Stand Alone

Nice Mesh technologie: uitbreiding van het
radiobereik tot 150 m (max. 5 Hops) onder
optimale omstandigheden. Elk bidirectioneel
product werkt als een radiosignaalversterker om
het signaalbereik uit te breiden.

RETROCOMPATIBEL: WERKT OOK MET
UNIDIRECTIONELE ZENDERS.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
BIDI-DIMMER

HELDERHEIDSREGELING

GELEIDELIJKE
INSCHAKELING
VAN HET LICHT

Certificeringen

METING VAN HET
ENERGIEVERBRUIK

BiDi-Switch

BiDi-Dimmer

Yubii
BiDi

Beschrijving
St./Verp.
Uni- en bidirectionele interface voor het regelen en dimmen van één
1
licht

Nice

Code
Voeding (Vac/Hz)
Nominale belastingsstroom (A)
- met aangesloten ledadapter
Radiofrequentie (MHz)
Max. uitgezonden vermogen (dBm)
Beschermingsgraad (IP)
Werkingstemp. (°C Min/Max)
Afmetingen (mm)

BIDI-DIMMER
100–240, 50/60
0.25–1.10
0.05–1.10
433.05–434.04
10
20
0–35
45 x 36 x 23 h

* Voor sommige types ledlampen of spaarfluorescentielampen kan de ledadapter vereist zijn.
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BiDi-Shutter
Uni- en bidirectionele multifunctionele
interface in miniatuurformaat voor binnen- en
buitenzonwering, rolluiken en jaloezieën.
Ook verkrijgbaar in KIT

BiDi-Shutter maakt het mogelijk om ook
mechanische buismotoren in het smart
home-systeem te integreren: het kan
werken zonder gateway en met unidirectionele zenders.

Het biedt de mogelijkheid om twee tussenstanden in te stellen voor het openen van het rolluik
of de jaloezie: de gewenste stand en de ‘wellbeing’ stand die nodig is om de luchtverversing in
de kamer te regelen.

Met BiDi-Shutter kunt u:
• De aangesloten motoren afzonderlijk, in
groepen of binnen scenario's controleren.

Compact en praktisch
BiDi-Shutter kan geïnstalleerd worden in aansluitdozen, muurplaten of in het kastje bij de motor.

• Energieverspilling verminderen door het
verbruik te controleren en de elektrische verbruikers te beheren.
• De status van de automatiseringen controleren.
• Spraakopdrachten gebruiken via Amazon
Alexa, Google Home en Siri Shortcuts om de
aangesloten automatiseringen te controleren.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

• Apparaten op afstand beheren via smartphone, smartwatch of auto-infotainment.

Core
MyNice

Slim programmeren
BiDi-Shutter zorgt voor programmering en
afstelling van de eindschakelaars ook vanaf de
zender, door twee volledige manoeuvres uit te
voeren, waardoor een continue automatische
kalibratie tijdens de werking wordt verzekerd.

WERKT OOK ZONDER EEN GATEWAY:

Stand Alone
BiDi-Switch

Bedrade ingang
Kan meerdere buismotoren beheren, ook via de
wandschakelaar, of kan in het Building Management System geïntegreerd worden.
Retrocompatibel
Door de unidirectionele besturingseenheid TT2N
te vervangen door BiDi-Shutter, hoeft de zender
niet te worden vernieuwd en kunnen de aangesloten apparaten ook zonder gateway worden
in- en uitgeschakeld.
Nice Mesh technologie: uitbreiding van het
radiobereik tot 150 m (max. 5 Hops) onder
optimale omstandigheden. Elk bidirectioneel
product werkt als een radiosignaalversterker om
het signaalbereik uit te breiden.

BiDi-Dimmer

TECHNISCHE KENMERKEN

RETROCOMPATIBEL: WERKT OOK MET
UNIDIRECTIONELE ZENDERS.

Code
BIDI-SHUTTER

Beschrijving
Uni- en bidirectionele interface voor mechanische buismotoren

St./Verp.
1

Nice

Bidi-Shutter is ook beschikbaar in de volgende kits:
YUBII SUN-LIGHT KIT 1 Yubii Home Gateway + 3 BiDi-Shutter
BINNENZONWERING BUITENZONWERING

ROLLUIKEN

JALOEZIEËN

TRADITIONELE
SCHAKELAAR

BiDi-Switch

Yubii
BiDi
24

1

Code
Voeding (Vac/Hz)
Nominale
belastingsstroom (A)
BiDi-Switch
Type ondersteunde belasting
Radiofrequentie (MHz)
Max. uitgezonden vermogen (dBm)
Beschermingsgraad (IP)
Werkingstemp. (°C Min/Max)
Afmetingen (mm)

BIDI-SHUTTER
100–240, 50/60
2
eenfase AC
433.05–434.04
10
20
0–35
45 x 36 x 23 h

Certificeringen

BiDi-Awning

BiDi-Awning maakt het mogelijk om
ook mechanische buismotoren voor
buitenzonwering in het smart homesysteem te integreren: het kan werken
zonder gateway en met unidirectionele
zenders.

Uni- en bidirectionele interface voor
buitenzonwering.

Met BiDi-Awning kunt u:
• De aangesloten motoren afzonderlijk, in
groepen of binnen scenario's controleren.
• Energieverspilling verminderen door het
verbruik te controleren en de elektrische verbruikers te beheren.
• De status van de automatiseringen controleren.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

• Spraakopdrachten gebruiken via Amazon
Alexa, Google Home en Siri Shortcuts om de
aangesloten automatiseringen te controleren.

Core

• Apparaten op afstand beheren via smartphone, smartwatch of auto-infotainment.

MyNice

• Het binnenklimaat tegen de hitte van de zon
beschermen voor meer klimaatcomfort en
besparing op het gebruik van airconditioning.

WERKT OOK ZONDER EEN GATEWAY:

Slim programmeren
BiDi-Awning zorgt voor programmering van de
eindschakelaars ook vanaf de zender, door twee
volledige manoeuvres uit te voeren, waardoor
een continue automatische kalibratie tijdens de
werking wordt verzekerd.
Biedt de mogelijkheid om twee tussenliggende
openingsstanden in te stellen.
Kan de gewenste gedeeltelijke opening in verhouding tot de instellingen van de zonnesensor
programmeren.
Compatibel met afstandsbedieningen en
uni- en bidirectionele klimaatsensoren
Jaloezieën, rolluiken en zonneschermen kunnen
worden bediend zonder dat er een gateway
nodig is.
Efficiënt
Elk bidirectioneel product werkt als een radiosignaalversterker om het signaalbereik uit te
breiden.

Stand Alone
RETROCOMPATIBEL: WERKT OOK MET
UNIDIRECTIONELE ZENDERS.
BiDi-Switch

BiDi-Dimmer

TECHNISCHE KENMERKEN
Nice

BINNENZONWERING BUITENZONWERING

ROLLUIKEN

JALOEZIEËN

BiDi-Switch

Yubii
BiDi

Code
BIDI-AWNING

Beschrijving
Uni- en bidirectionele interface voor buiten voor buismotoren

St./Verp.
1

Certificeringen

BESCHERMINGSGRAAD

BiDi-Switch

Code
Voeding (Vac/Hz)
Nominale stroom van de motor (A)
Type ondersteunde motor
Aanbevolen installatiehoogte (m)
Radiofrequentie (MHz)
Max. zendvermogen (dBm)
Beschermingsgraad (IP)
Werkingstemp. (°C Min/Max)
Afmetingen (mm)

BIDI-AWNING
100–240, 50/60
2
eenfase AC
2.4
433.05–434.04
10
55
-20–+35
98 x 26 x 20 h
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Roll-Control

Roll-Control is een module voor het
besturen van wisselstroom-buismotoren
zoals elektrische rolluiken, zonwering,
jaloezieën en rolpoorten.

Module voor het bedienen van rolluiken,
zonneschermen, jaloezieën en rolluiken.

De module maakt het mogelijk de exacte positie
van de motoren te beheren en, in het geval
van jaloezieën, de beweging van de lamellen te
regelen.
Het apparaat heeft de functie om het
energieverbruik en het actieve stroomvermogen
te meten.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

Met Roll-Control kunnen aangesloten apparaten
zowel via het Z-Wave network als via een
rechtstreeks aangesloten schakelaar of knop
bestuurd worden.

Belangrijkste kenmerken:
• Compatibel met de controlesystemen Z-Wave
en Z-Wave Plus.
• Ondersteunt de beveiligingsmodi van het
Z-Wave netwerk: S0 met AES-128 en S2
encryptie.
• Authenticatie met PRNG-encryptie.
• Kan worden geïnstalleerd met buismotoren
met elektronische of mechanische
eindschakelaars.
• Meetfunctie van de verbruikte energie.
• Werkt met verschillende soorten ‘op en neer’
knoppen met vaste standen, met kortstondige
toggle-standen of specifieke standen voor
rolluiken.
• Kan worden geïnstalleerd in de dozen van
wandschakelaars.

WERKT MET DE FIBARO-GATEWAYS:

Home Center 3
Home Center 3 Lite

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
ROLL-CONTROL

ZONWERING

Yubii
Z-Wave
26

ROLLUIKEN

GARAGEDEUREN

KANTELRAMEN

Beschrijving
Module voor de controle van buismotoren

Code
Ingangsvermogen
Uitgangsvermogen
Bedrijfstemperatuur (°C Min/Max)
Voor installatie in inbouwdozen (mm)
Radioprotocol
Radiofrequentie (MHz)
Radiobereik (m)
Voldoet aan de Europese richtlijnen
Afmetingen (mm)

St./Verp.
1

Certificeringen

ROLL-CONTROL
220-240V~50Hz
50-250W (resistieve belasting)
0 ÷ 35
Ø >= 50, diepte >= 60
Z-Wave (500 serie)
868.4 of 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 of 916.0 (US) / 921.4 of 919.8 (ANZ)
869.0 (RU)
tot 40 m (afhankelijk van de structuur van het gebouw)
RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
42,5 x 38,25 x 20,3 h

On/Off-Control
Module voor afstandsbesturing van twee circuits
of apparaten volgens het aan-uit principe.

On/Off Control wordt in een inbouwdoos
gemonteerd en maakt de bediening
van twee apparaten met een
maximumvermogen van 1,5 kW mogelijk.
Kan op afstand worden ingeschakeld via
de mobiele app of via een conventionele
wandschakelaar.
Het apparaat heeft de functie om het
energieverbruik en het actieve stroomvermogen
te meten.

Belangrijkste kenmerken:
• Compatibel met de controllers Z-Wave+ en
Z-Wave.
• Ondersteunt de beveiligde modus
(beveiligingsmodus van het Z-Wave netwerk)
met AES-128 encryptie.
• Geavanceerde controle van de
microprocessor.
• Meetfunctie van het actieve vermogen en de
energie.
• Werkt met verschillende soorten schakelaars,
omleiders, inverters.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

WERKT MET DE FIBARO-GATEWAYS:

Home Center 3
Home Center 3 Lite

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
ON/OFF-CONTROL

VERLICHTING
AAN/UIT ZETTEN

Yubii
Z-Wave

BEHEER
230V-LAMPEN

BEHEER
HUISHOUDELIJKE
APPARATEN
230V

METING VAN HET
ENERGIEVERBRUIK

Beschrijving
Module voor afstandsbesturing van maximaal twee circuits of
apparaten volgens het aan-uit principe.

Code
Ingangsvermogen
Nominale stroombelasting (alleen resistieve belastingen)
Bedrijfstemperatuur (°C Min/Max)
Voor installatie in inbouwdozen (mm)
Radioprotocol
Radiofrequentie (MHz)
Radiobereik (m)
Voldoet aan de Europese richtlijnen
Afmetingen (mm)

St./Verp.

Certificeringen

1

ON/OFF-CONTROL
100-240V~50/60Hz
8 A voor 240 V~ (6,5 A voor 120 V~)
0 ÷ 35
Ø >= 50, diepte >= 60
Z-Wave (500 serie)
868.4 of 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 of 916.0 (US) / 921.4 of 919.8
(ANZ) 869.0 (RU)
tot 40 m (afhankelijk van de structuur van het gebouw)
RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
42,5 x 38,25 x 20,3 h
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Dimmer-Control
Universele module voor het regelen van de
lichtsterkte, compatibel met diverse lichtbronnen.

Dimmer-Control kan worden gebruikt
als dimmer of schakelaar in zowel
tweedraads- als driedraadssystemen.

Dimmer-Control werkt met de volgende
bronnen:

Met dit apparaat kan de lichtsterkte aan de
voorkeur en de situatie worden aangepast.

• ELV-halogeenlampen en dimbare ledlampen
(met elektronische transformator).

Dimmer-Control meet het stroomverbruik
en het actieve vermogen van de stroom,
terwijl veiligheidsmechanismen bescherming
bieden tegen oververhitting, overbelasting en
spanningsval.

• MLV-halogeenlampen met transformator.

De juiste configuratie van het apparaat maakt
het mogelijk de levensduur van de lampen
optimaal te benutten en het stroomverbruik te
verminderen.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

• 230 V gloeilampen of halogeenlampen.

• Ledlampen met regelbare helderheid.
• CFL-fluorescentiebuizen met regelbare
helderheid.
• Dimbare lichtbronnen (power factor > 0,5) met
een minimaal vermogen van 5VA (afhankelijk
van het type belasting)*.
Met uitzondering van de dimfunctie
compatibel met:
• Compacte CFL-fluorescentielampen met
elektronische reactor.

WERKT MET DE FIBARO-GATEWAYS:

Home Center 3

• Fluorescentielampen met elektronische
reactor.

Home Center 3 Lite

• Ledlampen (power factor > 0,7).
• Ondersteunde lichtbronnen (power factor >
0,5) met een minimumvermogen van 5VA
(afhankelijk van het type belasting)*.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
DIMMER-CONTROL

HELDERHEIDSREGELING

Yubii
Z-Wave
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GELEIDELIJKE
INSCHAKELING
VAN HET LICHT

METING VAN HET BESCHERMINGSGRAAD
ENERGIEVERBRUIK

Beschrijving
Module voor het regelen en dimmen van lichtbronnen

Code
Ingangsvermogen
Uitgangsvermogen
Bedrijfstemperatuur (°C Min/Max)
Voor installatie in inbouwdozen
Radioprotocol
Radiofrequentie (MHz)
Radiobereik (m)
Voldoet aan de Europese richtlijnen
Afmetingen (mm)

St./Verp.
1

Certificeringen

DIMMER-CONTROL
220-240V~50Hz
50-250W (resistieve belasting)
0 ÷ 35
Ø >= 50 mm, diepte >= 60 mm
Z-Wave (500 serie)
868.4 of 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 of 916.0 (US) / 921.4 of 919.8 (ANZ)
869.0 (RU)
tot 40 m (afhankelijk van de structuur van het gebouw)
RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
42,5 x 38,25 x 20,3 h

* Voor sommige types ledlampen of spaarfluorescentielampen kan de ledadapter vereist zijn.

RGBW-Control
Intelligente module voor het aansluiten van
RGBW-ledverlichting.
WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

RGBW-Control is een module waarmee
RGB- en RGBW-leds, halogeenverlichting
en ventilatoren op afstand kunnen worden
bediend.

Via de app of met spraakopdrachten kan men
het licht veranderen en de juiste sfeer creëren
voor werk, ontspanning of welzijn.

Aangesloten ontvangers kunnen worden gevoed
Belangrijkste kenmerken:
met 12 of 24V spanning.
• Meting van het huidige en historische
Hiermee kunt u eenvoudig de verlichting
energieverbruik.
beheren en de kleur van het licht wijzigen met
• Bediend via andere Nice-apparaten of een
behulp van de Yubii Home-app. Kan tot vier
Z-Wave controller.
0-10V analoge sensoren beheren (temperatuur-,
• Gestuurd door een microprocessor.
vochtigheids-, wind-, luchtkwaliteits-,
stralingssensor enz.) Tegelijkertijd kunt u de
kleur van de verlichting in uw huis veranderen
afhankelijk van het weer of de fase van de dag.
RGBW-Control is een module met ‘minimal
design’ waarmee u de kleuren van de verlichting
in uw huis kunt aanpassen.

WERKT MET DE FIBARO-GATEWAYS:

Home Center 3
Home Center 3 Lite

TECHNISCHE KENMERKEN

4
REGELING VAN DE
LICHTKLEUR

Yubii
Z-Wave

REGELING VAN DE METING VAN HET
LICHTSTERKTE ENERGIEVERBRUIK

REGELING VAN 4
LICHTBRONNEN

Code
RGBW-CONTROL

Beschrijving
Universele module voor het regelen van de RGB/RGBW-lichten

Code
Ingangsvermogen
Nominale stroombelasting (alleen resistieve
belastingen)
Bedrijfstemperatuur (°C Min/Max)
Voor installatie in inbouwdozen
Radioprotocol
Radiofrequentie (MHz)
Radiobereik (m)
Voldoet aan de Europese richtlijnen
Afmetingen (mm)

St./Verp.
1

Certificeringen

RGBW-CONTROL
100-240V~50/60Hz
8 A voor 240 V~ (6,5 A voor 120 V~)
0 ÷ 35
Ø >= 50 mm, diepte >= 60 mm
Z-Wave (500 serie)
868.4 of 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 of 916.0 (US) / 921.4 of 919.8 (ANZ) /
869.0 (RU)
tot 40 m (afhankelijk van de structuur van het gebouw)
RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
42,5 x 38,25 x 20,3 h
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Heat-Control &
Temp-Control
Intelligente thermostaatkraan en
temperatuursensor.
Ook verkrijgbaar in KIT
WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

Heat-Control is een intelligente thermoklep
die de temperatuur in de kamer regelt.
Dankzij de temperatuursensor kan het warmteniveau automatisch worden geregeld volgens
de individuele voorkeuren van de gebruiker.
De algoritmen die door de thermostatische
klep worden gebruikt en de aanpassing
van de werkingstijdintervallen maken reële
energiebesparingen mogelijk. Dankzij de
bijgeleverde speciale adapters kan het apparaat
worden toegepast op 98% van de op de markt
verkrijgbare radiatoren.
Om de temperatuur in huis beter te regelen, kan
een extra sensor worden geplaatst op een punt
dat verwijderd is van de thermostatische klep.
De temperatuurmeting door de sensor kan
dienen als referentiepunt voor maximaal drie
thermostatische kleppen.

WERKT MET DE FIBARO-GATEWAYS:

Belangrijkste kenmerken:
• Compatibel met de controlesystemen Z-Wave
en Z-Wave Plus.
• Kan op drie soorten kleppen worden
geïnstalleerd: M30 x 1.5, Danfoss RTD-Nand,
Danfoss RA-N.
• Ondersteunt de beveiligingsmodi van het
Z-Wave netwerk: S0 met AES-128 en S2 met
PRNG-encryptie.
• Ingebouwde batterij oplaadbaar via een
gewone micro-USB-poort.
• Eenvoudige installatie - geen gereedschap
nodig.
• Mogelijkheid om een externe
temperatuursensor te gebruiken.
• Programmeerbare verwarmingstijden.
• Automatische kalibratie.
• Antivriesfunctie.
• Antikalkfunctie.

Home Center 3
Home Center 3 Lite
TECHNISCHE KENMERKEN
Code
HEAT-CONTROL
HEAT-CONTROL KIT

Beschrijving
Intelligent thermostatische klep
Intelligente thermostatische klep en temperatuursensor

St./Verp.
1
1

Certificeringen

Heat-Control is ook beschikbaar in de volgende kits:
YUBII HEAT KIT

NAUWKEURIGE
TEMPERATUURMETING

Yubii
Z-Wave
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BEHEER VAN
TIJDSLOTEN

ALGORITMEN
INNOVATIEF
AANZIENLIJKE
GEÏNTEGREERDE
VOOR ADAPTIEVE
SYSTEEM VOOR
VERMINDERING VAN DE ACCUMULATOR
VERWARMINGSBEHEER ZELFPROGRAMMERING VERWARMINGSKOSTEN

1 Yubii Home Gateway + 2 Heat-Control

Code
Voeding
Laadaansluiting
Spanning van de lader (niet inbegrepen)
Minimale stroom van de lader (niet inbegrepen)
Bedrijfstemperatuur (°C Min/Max)
Opslagtemperatuur (standbymodus)
Maximale watertemperatuur (°C)
Nauwkeurigheid van temperatuurmeting (°C)
Radioprotocol
Radiofrequentie (MHz)
Voldoet aan de Europese richtlijnen
Radiobereik (m)
Afmetingen Øxh (mm)

1

HEAT-CONTROL
3.7V Li-Poly batterij (niet vervangbaar)
micro-USB
5V DC ( 5%)
0,5 A
0 ÷ 40
-10 ÷ 25
90
0,5 (binnen 0 ÷ 40 bereik)
Z-Wave (500 serie)
868 ISM band (EU)
RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
tot 40 m (afhankelijk van de structuur van het gebouw)
56 x 74 mm (zonder adapter) / 56 x 87 mm (met adapter)

Motion-Control
Bewegings-, licht- en temperatuursensor.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

WERKT MET DE FIBARO-GATEWAYS:

Home Center 3

Motion-Control is een multifunctionele
Belangrijkste kenmerken:
draadloze sensor die beweging,
• Compatibel met de controlesystemen Z-Wave
temperatuur en lichtsterkte kan detecteren.
en Z-Wave Plus.
Hij kan ook veranderingen in de positie
• Hij detecteert zelfs de geringste beweging en
en pogingen tot knoeien aan de buitenste
temperatuurverandering.
behuizing detecteren.
• Uniek in zijn soort, heeft hij de functie van
Motion-Control werkt op batterijen en wordt via
aardbevingsdetectie.
radio bijgewerkt. De gevoeligheid kan worden
• Werkt op batterijen.
aangepast aan de behoeften van de gebruikers.
• Draadloze communicatie via het Z-Wave
De ingebouwde led geeft informatie
protocol.
over geregistreerde bewegingen en
• Uitgerust met draadloze updatemogelijkheid.
temperatuurveranderingen. Een van de
• Ondersteunt de Security Mode
beschikbare functies is die van de Z-Wave
(beveiligingssysteem van het Z-Wave netwerk)
veldtester.
met AES-128 encryptie.
De installatie is snel, niet-invasief en op elk
oppervlak mogelijk. Dankzij de universele
bevestiging kan de sensor overal worden
geplaatst (ook op muren en plafonds).

Home Center 3 Lite

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
MOTION-CONTROL

BEWEGINGSSENSOR

Yubii
Z-Wave

LICHTSENSOR

TEMPERATUURSENSOR VERSNELLINGSMETER ONMIDDELLIJKE
KENNISGEVINGEN

Beschrijving
Bewegings-, licht- en temperatuursensor

Code
Voeding
Aanbevolen installatiehoogte (m)
Bedrijfstemperatuur (°C Min/Max)
Meetbereik van de temperatuur (°C Min/Max)
Nauwkeurigheid van temperatuurmeting (°C)
Drempelwaaarde lichtsterktemeting (LUX)
Radioprotocol
Radiofrequentie (MHz)
Radiobereik (m)
Voldoet aan de Europese richtlijnen
Afmetingen (mm)

St./Verp.
1

Certificeringen

MOTION-CONTROL
CR123A batterij, 3,0 VDC (batterij inbegrepen)
2,4
0 ÷ 40
-20 ÷ 100
0.5 (binnen 0 ÷ 40 bereik)
0 ÷ 32000
Z-Wave (500 serie)
868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 (US) / 921.4, 919.8 (ANZ)
/ 869.0 (RU)
tot 40 m (afhankelijk van de structuur van het gebouw)
RED 2014/53/EU - RoHS 2011/65/EU
56 x 56 x 58,5 h
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Smart-Control

Smart-Control is een klein,
eenvoudig te installeren apparaat dat
standaardapparaten in slimme apparaten
verandert.

Intelligent universeel apparaat met
temperatuursensor.

Smart-Control is de perfecte, kosteneffectieve
oplossing voor wie alarmsystemen of sensoren,
thermostaten, poorten of rolluiken aan zijn
slimme huis wil toevoegen.
De Smart-Control functies zijn eenvoudig op
afstand toegankelijk en te beheren via de Yubii
Home-app.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

Bovendien breidt Smart-Control het signaal uit
via Yubii Home of compatibele gateways van
andere fabrikanten.

Belangrijkste kenmerken:
• Compatibel met elk Z-Wave en Z-Wave Plus
gecertificeerd controlesysteem.
• Ondersteunt de beveiligingsmodi van het
Z-Wave netwerk: S0 met AES-128 en S2 met
PRNG-encryptie.
• Werkt als Z-Wave signaalversterker.
• De volgende sensoren kunnen worden
aangesloten:
6 DS18B20 sensoren,
1 DHT sensor,
2 analoge 2-draads sensoren,
2 analoge 3-draads sensoren,
2 binaire sensoren.
• Ingebouwde temperatuursensor.

WERKT MET DE FIBARO-GATEWAYS:

Home Center 3
Home Center 3 Lite

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
SMART-CONTROL

Beschrijving
Intelligent universeel apparaat met temperatuursensor

Code
Voeding
Inputs
UITBREIDING GEGEVENSZENDER
VAN HET Z-WAVE
NETWERK

Yubii
Z-Wave
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SENSOREN

DRAADLOZE
COMMUNICATIE

IN- EN
UITSCHAKELEN
VAN APPARATEN

Outputs
Ondersteunde digitale sensoren
Maximale stroom op uitgangen
Maximale spanning op uitgangen
Bedrijfstemperatuur (°C Min/Max)
Radioprotocol
Radiofrequentie (MHz)
Voldoet aan de Europese richtlijnen
Radiobereik
Afmetingen (mm)

St./Verp.
1

Certificeringen

SMART-CONTROL
9-30V DC ±10%
2x 0-10 analoge/binaire ingangen - 1x seriële ingang met 1 draad
(voor DHT22 of DS18B20 sensoren)
2x potentiaalvrije uitgangen (voor aansturing van externe circuits)
6 DS18B20 of 1 DHT22
150 mA
30V DC/ 20V AC 5%
0 ÷ 40
Z-Wave (500 serie)
868.4 lub 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 of 916.0 (US) / 921.4 lub 919.8 (ANZ) /
869.0 (RU)
RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
tot 40 m (afhankelijk van de structuur van het gebouw)
29 x 18 x 13 h

Flood-Control
Overstromings- en temperatuursensor.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

Universele overstromings- en
temperatuursensor. Flood-Control kan op
de vloer of aan de wand worden geplaatst,
met gebruikmaking van de ingangen voor
de installatie van de sondecontacten.
De ledindicator en het geluidsalarm
waarschuwen de gebruiker in geval van
overstroming, en de kantelsensor waarschuwt
in geval van verplaatsing of omvallen van het
apparaat; bovendien zal het systeem, indien
uitgerust met magneetkleppen, na detectie van
waterlekkage het water afsluiten, waardoor de
door de storing veroorzaakte schade tot een
minimum wordt beperkt.

Belangrijkste kenmerken:
• Compatibel met de controlesystemen Z-Wave
en Z-Wave Plus.
• Uniek ontwerp.
• Detecteert overstroming en waarschuwt met
geluid.
• Gevoed door batterijen of VDC.
• Communiceert met het Z-Wave netwerk of
een bekabeld alarmsysteem.
• Uitgerust met draadloze updatemogelijkheid.

De led kan ook worden gebruikt tijdens de
veldtest van het Z-Wave netwerk.
WERKT MET DE FIBARO-GATEWAYS:

Het apparaat kan worden gevoed door een
batterij of kabel (12/24 V DC).

Home Center 3

Flood-Control drijft op het wateroppervlak,
zodat het niet onder water komt te staan.

Home Center 3 Lite

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
FLOOD-CONTROL

OVERSTROMINGSSENSOR

Yubii
Z-Wave

LICHT- EN
GELUIDSALARM

TEMPERATUURSENSOR

DETECTIE VAN
SABOTAGE

Beschrijving
Overstromings- en temperatuursensor

Code
Voeding
Type batterij
Maximale spanning op uitgangsklemmen
Conformiteit met Europese normen
Bedrijfstemperatuur (°C Min/Max)
Meetbereik van de temperatuur (°C Min/Max)
Nauwkeurigheid van temperatuurmeting (°C)
Radioprotocol
Radiofrequentie (MHz)
Radiobereik (m)
Afmetingen (mm)

St./Verp.
1

Certificeringen

FLOOD-CONTROL
12 - 24 VDC
CR123A (meegeleverd)
24V DC / 20V AC
RED 2014/53/EU - RoHS 2011/65/EU
0 ÷ 40
-20 ÷ 100
0.5 (binnen 0 ÷ 40 bereik)
Z-Wave (500 serie)
868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 MHz (US) / 921.4, 919.8 MHz (ANZ)
869.0 MHz (RU)
tot 40 m (afhankelijk van de structuur van het gebouw)
72 Ø x 28 h
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Smoke-Control
Rook- en temperatuursensor.

Lichtgewicht apparaat uitgerust met
een foto-elektrische sensor en een
temperatuursensor om zo snel mogelijk de
aanwezigheid van rook of een beginnende
brand te detecteren.
Werkt op batterijen en kan aan het plafond
worden bevestigd.
De detectie van rook wordt gesignaleerd met
een geluidssignaal, knipperende leds en door
de juiste informatie naar het Z-Wave netwerk te
sturen.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

Als de rooksensor een gevaarlijke situatie
detecteert, kan hij de alarmscène in werking
stellen. In dat geval krijgt de gebruiker
onmiddellijk een waarschuwing op zijn telefoon,
waar hij zich ook bevindt.

WERKT MET DE FIBARO-GATEWAYS:

Het apparaat heeft een ingebouwde
temperatuursensor, die het alarm kan activeren
bij hoge temperaturen. De bewoners van het
huis worden gewaarschuwd, zelfs als de brand
zich voordoet zonder rookontwikkeling.

Home Center 3
Home Center 3 Lite

Een uniek kenmerk van de apparatuur is de
mogelijkheid om de gegevens van voorvallen
die zich hebben voorgedaan te analyseren,

zodat soortgelijke gevaren in de toekomst kunnen
worden afgewend.
Belangrijkste kenmerken:
• Compatibel met de controlesystemen Z-Wave en
Z-Wave Plus.
• 3 gevoeligheidsniveaus, in overeenstemming met
EN 14604:2005.
• Geïntegreerde openingsdetector van de
behuizing.
• Veiligheidsmechanisme dat voorkomt dat de
behuizing wordt gesloten zonder dat de batterij
is geplaatst.
• Alarm gesignaleerd door een luid geluid,
ledindicator en een bericht verzonden naar het
Z-Wave netwerk.
• Bijkomende functie signaleert temperatuurstijging
boven een vooraf ingestelde drempel.
• Diagnostische efficiëntietest om de 10 seconden
om mogelijke storingen te voorkomen.
• Zelftestfunctie die handmatig kan worden
uitgevoerd.
• Registratie van alle temperatuur- en rookwaarden
in het interne geheugen.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
SMOKE-CONTROL

ROOKSENSOR

TEMPERATUURSENSOR

LICHT- EN
GELUIDSALARM

DOELTREFFENDE
BESCHERMING

MASKER VAN HOGE
KWALITEIT

Code
Type batterij
Bedrijfstemperatuur (°C Min/Max)
Bedrijfsvochtigheid
Meetbereik van de temperatuur (°C Min/Max)
Nauwkeurigheid van temperatuurmeting (°C)
Gevoeligheid voor rook

Yubii
Z-Wave
34

Beschrijving
Rook- en temperatuursensor

Geluidssterkte
Radioprotocol
Radiofrequentie (MHz)
Voldoet aan
Radiobereik (m)
Afmetingen (mm)

St./Verp.
1

Certificeringen

SMOKE-CONTROL
CR123A 3.0V DC (meegeleverd)
0 ÷ 55
0% ÷ 93%
-20 ÷ 100
0,5 °C (binnen 0-55 °C bereik)
eerste niveau: 1.20 +/- 0.5% obs/ft, tweede niveau: 1.80 +/- 0.5% obs/ft,
derde niveau: 2.80 +/- 0.5% obs/ft
85dB / 3m
Z-Wave (500 serie)
868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 (US) 921.4, 919.8 (ANZ) 869.0 (RU)
LVD 2006/95/EC - EMC 2004/108/EC - R&TTE 1999/5/EC RoHS 2011/65/EU - EN 14604:2005
tot 40 m (afhankelijk van de structuur van het gebouw)
65 Ø x 28 h

CO-Control
Koolmonoxidedetector.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

CO-Control is een compacte
koolmonoxidedetector op batterijen,
uitgerust met een geïntegreerde
temperatuursensor.
Dankzij zijn hoge gevoeligheid kan hij de
aanwezigheid van koolmonoxide (CO) in een
vroeg stadium detecteren en zo vergiftiging
voorkomen.
Bij aanwezigheid van dit gevaarlijke gas
waarschuwt CO-Control de bewoners door
middel van de led en de actie van andere
apparaten in het Z-Wave netwerk waarmee
het communiceert. De sensor functioneert ook
zonder communicatie met het systeem en de
werking ervan wordt continu gecontroleerd.

Belangrijkste kenmerken:
• Compatibel met de controlesystemen Z-Wave
en Z-Wave Plus.
• Ondersteunt de Security Mode
(beveiligingssysteem van het Z-Wave netwerk)
met AES-128 encryptie.
• Kan worden gebruikt als een autonome
koolmonoxidedetector.
• Installeerbaar op muren.
• Werkt op batterijen.
• Volledig draadloos.
• Alarm gemeld door geïntegreerde sirene en
ledindicator.
• Ingebouwde temperatuursensor.

WERKT MET DE FIBARO-GATEWAYS:

Home Center 3

NEW PICTURE

Home Center 3 Lite

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
CO ALARM-CONTROL

KOOLMONOXIDEDETECTOR

Yubii
Z-Wave

LED

TEMPERATUURSENSOR

GELUIDSALARM

Beschrijving
Compacte koolmonoxidedetector

Code
Type batterij
Duur batterij
Levensduur onder standaardomstandigheden
Meetbereik CO-concentratie
Meting
Bedrijfstemperatuur (°C Min/Max)
Meetbereik van de temperatuur (°C Min/Max)
Alarmreactietijden bij standaardinstellingen
Geluidsniveau van de sirene
Radioprotocol
Radiofrequentie
Voldoet aan
Radiobereik (m)
Afmetingen (mm)

St./Verp.
1

Certificeringen

CO ALARM-CONTROL
CR123A 3.0V (meegeleverd)
3 jaar bij standaardinstellingen (getest met Panasonic Industrial Lithium)
8 jaar
0-450 ppm
10ppm / 5%
0 ÷ 50
0 ÷ 60
50ppm 60-90min, 100ppm 10-40min - 300ppm <1.5min
85 dBA op 3 meter
Z-Wave (500 serie)
868.4, 868.42 of 869.8 MHz EU
RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
tot 40 m (afhankelijk van de structuur van het gebouw)
65 Ø x 28 h
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Door/WindowControl
Sensor voor deuren/ramen en temperatuursensor.

Nabijheidssensor, gevoed door batterijen,
gebaseerd op draadloze Z-Wave-communicatie.
Het apparaat maakt het mogelijk de sluitingsen openingstoestand van bepaalde deur- en
raamscenario's te bewaken of de toegang tot
beveiligde ruimten te controleren.
Dankzij de ingebouwde temperatuursensor is
het mogelijk de temperatuur in elke hoek van
het huis te regelen. Verkrijgbaar in drie verschillende kleuren, passend bij de stijl van het huis.

Belangrijkste kenmerken:
• Compatibel met de controlesystemen Z-Wave
en Z-Wave Plus.
• Ondersteunt de Security Mode
(beveiligingssysteem van het Z-Wave netwerk)
met AES-128 encryptie.
• Opening van deuren en ramen gedetecteerd
door scheiding van sensor en magneet.
• Werkt op batterijen.
• Ingebouwde temperatuursensor.
• Detecteert sabotagepogingen bij loskoppelen
of openen.
• Gemakkelijk te installeren op deuren, ramen,
garagedeuren en rolluiken.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

• Ledindicator die de status van het apparaat
aangeeft.
WERKT MET DE FIBARO-GATEWAYS:

Home Center 3
Home Center 3 Lite

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
D/W-CONTROL WH
D/W-CONTROL BL
D/W-CONTROL BR
NABIJHEIDSSENSOR

Yubii
Z-Wave
36

MET SABOTAGEBEVEILIGING

TEMPERATUURSENSOR

DEEL VAN HET
ALARMSYSTEEM

Beschrijving
Sensor voor deuren/ramen en temperatuur, wit 868,4 MHz
Sensor voor deuren/ramen en temperatuur, zwart 868,4 MHz
Sensor voor deuren/ramen en temperatuur, bruin 868,4 MHz

Code
Type batterij
Duur batterij
Bedrijfstemperatuur (°C Min/Max)
Meetbereik van de temperatuur (°C Min/Max)
Nauwkeurigheid van temperatuurmeting (°C)
Radioprotocol
Radiofrequentie
Voldoet aan
Radiobereik (m)
Afmetingen (mm)

St./Verp.
1
1
1

Certificeringen

D/W-CONTROL
ER14250 AA, 3.6V DC (meegeleverd)
naar schatting 2 jaar met standaardinstellingen
0 ÷ 40
0 ÷ 60
± 0.5
Z-Wave (500 serie)
868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 (US) / 921.4, 919.8 (ANZ) / 869.0 (RU)
RoHS 2011/65/EU / RED 2014/53/EU
tot 40 m (afhankelijk van de structuur van het gebouw)
71 x 18 x 18 h

Plug-Control
Slim stopcontact.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

Plug-Control is een intelligent, op afstand
bedienbaar stopcontact, verkrijgbaar in
E-type en F-type versies.

Belangrijkste kenmerken:

Plug-Control is een intelligente stekker voor
elektrische apparaten die het energieverbruik
meet en de mogelijkheid biedt tot
afstandsbediening van elk apparaat (volgens het
aan-uit-principe), met een vermogen tot 2,5 kW.

• Ondersteunt de Security Mode
(beveiligingsmodus van het Z-Wave netwerk)
met AES-128 encryptie.

De ingebouwde ledring geeft met een speciale
kleur het niveau van het momentane stroomverbruik aan.

• Het kleinste apparaat in zijn soort ter wereld.

• Compatibel met de controlesystemen Z-Wave
en Z-Wave Plus.

• Weergave van het energieverbruik.
• Gestuurd door een microprocessor.

Plug-Control, compatibel met de meeste
apparaten die op een stopcontact werken, is
het slimste universele smart home-apparaat: de
kleinste stekker op de markt, met een modern
en aantrekkelijk design, om elk apparaat te
bedienen.

WERKT MET DE FIBARO-GATEWAYS:

Home Center 3
Home Center 3 Lite

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
PLUG-CONTROL E
PLUG-CONTROL F

NETSCHAKELAAR

Yubii
Z-Wave

ELEKTRISCHE
METER

METING VAN HET
VERMOGEN

BESCHERMING
TEGEN
PLOTSELINGE
VERANDERINGEN

Beschrijving
Plug-Control E 868,4 MHz
Plug-Control F 868,4 MHz

Code
Voeding
Nominale belasting (continue belasting)
Nominale spanningspuls (kV)
Maximale stroompiek
Voor gebruik met G-type stopcontacten
ICE-beschermingsklasse
Bedrijfstemperatuur (°C Min/Max)
Radioprotocol
Radiofrequentie (MHz)
Radiobereik (m)
Afmetingen (mm)

St./Verp.
1
1

Certificeringen

PLUG-CONTROL
230V AC, 50/60Hz
Resistieve belasting 13A, gloeibelasting 8A
1,5
80A (20ms)
BS 1363
Klasse I
0 ÷ 40
Z-Wave (500 serie)
868.4, 868.42 of 869.8
tot 40 m (afhankelijk van de structuur van het gebouw)
56 x 56 x 58,5
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Push-Control
Universele draadloze knop.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

Push-Control maakt zes geselecteerde
scènes mogelijk.
Klein en draadloos, kan Push Control
gemakkelijk in elke positie en op elk oppervlak
worden geplaatst.
Scenario's worden geactiveerd door kort (1 tot
5 keer) of langdurig op de knop te drukken:
één klik is bijvoorbeeld voldoende om het
huis te beveiligen voordat u vertrekt (het alarm
activeren, de rolluiken sluiten en de lichten
uitschakelen).
Het apparaat werkt op batterijen en kan worden
gebruikt als schakelaar voor apparatuur.
Push-Control is verkrijgbaar in 3 kleuren.

Belangrijkste kenmerken:
• Compatibel met de controlesystemen Z-Wave
en Z-Wave Plus.
• Ondersteunt de Security Mode
(beveiligingssysteem van het Z-Wave netwerk)
met AES-128 encryptie.
• Volledig draadloos, werkt op batterijen en is
Z-Wave compatibel.
• Kan snel en eenvoudig overal in het gebouw
worden geïnstalleerd.
• Uiterst eenvoudige installatie - plaats hem
gewoon waar u wilt.
• Essentieel ontwerp in drie kleurvarianten: wit,
zwart en rood.

WERKT MET DE FIBARO-GATEWAYS:

Home Center 3
Home Center 3 Lite

ACTIVERING VAN SCÈNES:
TECHNISCHE KENMERKEN
Code
PUSH-CONTROL WH
PUSH-CONTROL BL
PUSH-CONTROL RE

Yubii
Z-Wave
38

Beschrijving
Push-Control white 868,4 MHz
Push-Control black 868,4 MHz
Push-Control red 868,4 MHz

Code
Type batterij
Duur batterij
Bedrijfstemperatuur (°C Min/Max)
Radioprotocol
Radiofrequentie
Voldoet aan
Radiobereik (m)
Afmetingen (mm)

St./Verp.
1
1
1

Certificeringen

PUSH-CONTROL
ER14250 ½AA, 3.6V DC (meegeleverd)
naar schatting 2 jaar (met standaardinstellingen)
0 ÷ 40
Z-Wave (500 serie)
868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 (US) / 921.4, 919.8 (ANZ) / 869.0 (RU)
RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
tot 40 m (afhankelijk van de structuur van het gebouw)
46 Ø x 34 h

BiDi-ZWave

BiDi-ZWave geïnstalleerd in Nice automatiseringen uitgerust met BUS T4 connector
maakt het mogelijk om ze te integreren en
te beheren via elke Z-Wave gateway.

Plug-in interface voor communicatie tussen
Z-Wave gateways en Nice motoren.

Gemakkelijk te installeren: plug-in interface,
geen programmering nodig.

Met BiDi-ZWave, via de app en de Z-Wave
gateway thuis is het volgende mogelijk:
• Toegang tot de IoT-functies, de app zal de
app suggesties doen voor uit te voeren
handelingen op basis van de informatie die
wordt verzameld uit de gewoonten van de
gebruiker.
• Beheer van automatiseringen met
spraakopdrachten.
• Ondersteuning bij diagnose en onderhoud van de automatisering, melding van
storingen of problemen en advies over de te
treffen maatregelen.

Ook verkrijgbaar in KIT
Signaleringsled

BUS T4

TECHNISCHE KENMERKEN
Code
IBT4ZWAVE

Beschrijving
Z-Wave plug-in interface

St./Verp.
1

BiDi-ZWave is ook beschikbaar in de volgende kits:
YUBII GATE&DOOR KIT 1 Yubii Home + 2 IBT4ZWAVE
POORTEN

GARAGEDEUREN

ONMIDDELLIJKE
KENNISGEVINGEN

Watch
the video

Yubii
BiDi
Z-Wave

1

BUS T4

SCAN ME

Code
Voeding
Stroomverbruik (mA)
Radiotransmissie (MHz)
Lengte antennekabel (m)
Beschermingsgraad (IP)
Werkingstemperatuur (°C Min/Max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (g)

IBT4ZWAVE
24V geleverd door de besturingseenheid waarop IBT4ZWAVE is aangesloten
maximaal 50
868.0 - 868.6 / 869.7 - 870.0
1/3
40
-20 ÷ +50
37x 28xh21
10
39

40

Controle, gemak
en comfort.
41

Yubii
Energy Kit

Yubii
Sun-Light Kit

BiDi-Shutter
Uni- en bidirectionele multifunctionele interface
voor binnen- en buitenzonwering, rolluiken en
jaloezieën.

Code

Beschrijving

YUBII SUN-LIGHT KIT

1 Yubii Home Gateway + 3 BiDi-Shutter

42

St./Verp.
1

Certificering

BiDi-Switch
Uni- en bidirectionele interface voor het beheer
van lichten en elektrische verbruikers met meting
van het elektriciteitsverbruik.

Code

Beschrijving

YUBII ENERGY KIT

1 Yubii Home Gateway + 3 BiDi-Switch

St./Verp.
1

Certificering

Yubii
Heat Kit

Yubii
Gate&Door Kit

Heat-Control
Thermoklep voor het regelen van de temperatuur
in het vertrek.

Code

Beschrijving

YUBII HEAT KIT

1 Yubii Home Gateway + 2 Heat-Control

St./Verp.
1

Certificering

BiDi-ZWave
Plug-in interface voor communicatie tussen Z-Wave
gateways en Nice motoren voor poorten en garagedeuren.

Code

Beschrijving

YUBII GATE&DOOR KIT

1 Yubii Home + 2 IBT4ZWAVE

St./Verp.

Certificering

1
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ONTWORPEN VOOR
EINDGEBRUIKERS

Het Smart Home Securitysysteem dat het leven
makkelijker maakt.

Via de MyNice besturingseenheid kunnen het
alarmsysteem en de daarop aangesloten automatiseringen
van het huis lokaal of op afstand worden beheerd.

MyNice World App
De gebruiksvriendelijke MyNice
World-app communiceert met
het alarmsysteem en de op
de MyNice-besturingseenheid
aangesloten automatiseringen
zoals zonneschermen, rolluiken,
poorten, garagedeuren en
verlichtingssystemen: het beheren
van uw huis en u veilig voelen is een
kwestie van enkele tikken.

Belangrijkste kenmerken
Intuïtief dashboard
Schakelt het alarm in één of meer zones van het huis in
of uit
Controleert de status van de alarmcentrale en de
geregistreerde gebeurtenissen
Activeert de ingestelde scenario’s
Controleert de status van de automatiseringen

MyNice
alarmsysteem

Openen en sluiten
van poorten en
garagedeuren

Openen en sluiten
van zonwering en
rolluiken

Inschakelen en
uitschakelen van
de lichten

Controleert in realtime de beelden die door de
Photopir-detector worden doorgegeven
MyNice World is compatibel met de alarmcentrales MyNice en de
Nice-systemen voor zonwering en rolluiken die aangesloten zijn op de
Nice DMBM-module.
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MyNice

MyNice is de intelligente besturingseenheid
waarmee met één apparaat het
alarmsysteem en de daarop aangesloten
automatiseringen van het huis eenvoudig
en veilig kunnen worden beheerd.

Besturingseenheid voor geïntegreerd beheer van
het alarmsysteem en de automatiseringen in huis.

Bereikbaarheid op afstand, zelfs zonder internetverbinding, dankzij de GSM 4G-module.
Mogelijkheid om scenario's op maat te maken.
Snelle programmering, dankzij de stapsgewijze procedure die de systeemconfiguratie begeleidt, en het gebruiksgemak dankzij het kleuren
aanraakscherm en het intuïtieve navigatiemenu.
De afstandsbedieningsfunctie stelt de installateur in staat om op afstand in te grijpen.
Veiligheidscontrole: de bidirectionele communicatie tussen de verschillende apparaten in
het alarmsysteem bevestigt dat de verzonden
opdrachten zijn uitgevoerd.
Webgebaseerde updates die de prestaties
van het systeem in de loop van de tijd op peil
houden, zodat het altijd up-to-date en kosteneffectief is.

Geïntegreerde
RFID-lezer:
schakelt het alarm
met de MNB1transponderbadge
in en uit
Microfoon voor
het opnemen van
spraakberichten

Flexibiliteit: dankzij draadloze en gemengde
draadloze en bekabelde oplossingen.
Assistentie en onderhoud op afstand:
dankzij de functie beheer op afstand kan de
eigenaar-gebruiker de professional in staat
stellen op afstand verbinding te maken met
de besturingseenheid om de status van de
apparaten te controleren, in te grijpen in geval
van storingen en de programmeringsparameters
te wijzigen.
http://cloud.nice.niceappdomain.com/cloud

MyNice is gecertificeerd volgens EN 50131,
Klasse II, conform de nieuwste Europese
normen: onze manier om blijk te geven van de
transparantie en de aandacht die Nice in elk
opzicht aan zijn consumenten besteedt.

Geïntegreerde
sirene, met override optie
Bescherm uw huis met een klik

Alarmen en automatiseringen altijd onder controle
MNIBD-interface: om ook bidirectionele
automatiseringen van Nice die op de
besturingseenheid zijn aangesloten, te beheren en
te controleren, zonder configuratie.

Een commando volstaat om het huis af te sluiten en het inbraakalarm te bedienen en de status van de
automatiseringen en het alarmsysteem op afstand te controleren.

GSM 4G-module: om het MyNice-alarmsysteem
ook zonder internetverbinding te bedienen.

MyNice en
MNIBID
besturingseenheid

App MyNice
World

BiDi-Switch

Geautomatiseerde Geautomatiseerde Geautomatiseerde
rolluiken en BiDipoort Nice en
garage Nice en
Shutter
BiDi-Z-Wave
BiDi-Z-Wave
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Nice catalogi:
Gate&Door
Systemen voor de controle
van poorten, garagedeuren en
slagbomen.

Gate&Door
Solutions

Nice klantenservice:
Sun Shading Solutions
Systemen voor de automatisering en de controle van
poorten, garagedeuren en
slagbomen.
Sun Shading
Solutions

MyNice
Het smart home-beveiligingssysteem voor het geïntegreerde beheer van uw Nice
alarmsysteem en automatiseringen.
MyNice
Solutions

voor commerciële ondersteuning

maandag t/m vrijdag
09.00-12.30, 14.30-17.30
alleen vanuit Italië
voor technische ondersteuning

0422.1838383
SCAN ME

SCAN ME

SCAN ME

maandag t/m vrijdag
08.30-12.30, 14.00-18.30
zaterdag 09.00-12.00
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Onze producten en technologieën
worden beschermd door octrooien,
ontwerpmodellen en handelsmerken. Elke
inbreuk zal worden vervolgd.

We stelden ons de vrijheid
voor om de wereld te
verkennen en maakten er een
domoticasysteem van.
Verbonden, geïntegreerd en aanpasbaar
Veilig en gemakkelijk te gebruiken. Het smart home-systeem
is het Nice-project dat uw manier van denken over wonen
centraal stelt in de automatisering.
Ook wanneer u bezig bent de wereld te verkennen.

www.niceforyou.com
Nice SpA
Oderzo, TV, Italy
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