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Basit karşılama jesti ile doğarız: kapıları açmak; 
yaşam kalitenizi arttırmak için tasarlanmış, kullanımı 
basit, montajı kolay projelere herkesi davet etmektir.

Dizayn ve kullanım öncelikli, yenilikçi içeriklerle 
tasarım bilincine sahip akıllı bina yönetim sistemleri 
oluşturuyoruz.

Neden Nice? 
Çünkü Nice olarak, her gün hayatı daha güvenli, kolay 
ve keyifli hale getirmek için sadece otomasyonlar 
değil, modüler, özelleştirilebilir sistemler de 
tasarlıyoruz.

Neden
Nice
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Uluslararası ağ.

20'den fazla dil konuşuyoruz, dünya 
çapında 100 ülkede varız ve 30'dan 
fazla millete sahipiz.
Tüketici ihtiyaçlarını verimli bina yönetim 
sistemlerine dönüştürebilen 15 araştırma 
merkezi ile doğrudan iştirakler aracılığıyla 
dünya çapında faaliyet gösteriyoruz. 

Sürekli büyüyen, geleceğe yönelik 
ruhumuz, etkileşim ve katılıma adanmış 
merkezimiz TheNicePlace'de titreşiyor.

Tasarım odaklı düşünce, basitlik.

İhtiyaçları hayal etmede yaratıcı, 
çözüm bulmada pragmatiğiz.
Ürün üretmek bizim için hiçbir zaman 
yeterli olmadı: hayattan en iyi şekilde 
yararlanmak için çözümler ve yöntemler 
tasarlıyoruz. 

İhtiyaçları fark eden veya öngören 
bağlantılı, entegre ağların tasarımında 
bize rehberlik etmesi için dünyadan bize 
gelen ilhama özen gösteriyoruz.

Teknoloji odaklı, akıllı.

Teknolojiye yaklaşımımız insan 
merkezlidir: herkesin farklı yaşam tarzı 
ve alışkanlıkları olduğunun bilincinde 
olarak onlar için modüler özelleştirilebilir 
sistemler tasarlıyoruz.

Teknolojinin basit olmasını, sorunları 
çözmesini, aynı zamanda kırılgan 
bir halkın ihtiyaçlarını karşılamasını, 
sakinleriyle diyalog kuran bir binanın 
zevkinden ve güvenliğinden başka bir şey 
olmamasını seviyoruz.
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BM 2030 gündeminin hedefleri doğrultusunda, 
çevresel etkinin azaltılmasını teşvik eden, enerji 
israfıyla mücadele eden ve özellikle gezegenin ekolojik 
dengesine odaklanarak üretilen sistemler tasarlamaya 
kararlıyız.

Gezegenimiz Dünya,  
evimiz geleceğimizdir.

Temiz, sürdürülebilir, güvenli  
bir gelecek için tasarlıyoruz.

Nice,  
sürdürülebilir 
bir gelecek 
tasarlıyoruz.
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Hayat odaklı

Sürdürülebilirliğe odaklanmamız, 
Nice'ı seçenlerin hayatlarını daha 
güvenli ve daha bilinçli hale getirm-
eye yönelik aktif taahhüdümüzün bir 
parçasıdır.
Doğal ışık ve ısı yönetimini optimize eden 
projeler geliştiriyoruz; enerji tüketimini 
kontrol eden sistemler uyguluyoruz; 
hava kalitesini ve zararlı gazların varlığını 
ölçerek, binaların kapsamlı yönetimini 
sağlayan ve bina sakinlerinin yaşam kali-
tesini iyileştiren entegre sistemler sunarak 
güvenlik ve refahı sağlıyoruz.

Gezegen odaklı

Dünyaya olan sevgimiz, bizi          
binaların enerji tüketimini kontrol 
etmeye yardımcı olacak sistemler 
oluşturmaya itiyor.
Bina yönetimi çözümlerimiz, çevresel 
etkiyi azaltmak ve enerji verimliliğini 
artırmak için sürdürülebilirlik göz önünde 
bulundurularak tasarlanmıştır.  
Isıtma, soğutma, aydınlatma ve elektrik 
yüklerinin izlenmesi için kontrol ve yöne-
tim çözümleri geliştiriyoruz. Farkındalığın 
yeni yollarını sunmak için kullanıcılarla 
birlikte çalışıyoruz.

Gelecek odaklı

Dünyadaki ayak izimizi küçültmeyi ve 
yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen 
ürünler yapıyoruz. 
Çevresel sürdürülebilirliğe o kadar önem 
veriyoruz ki, Yaşam Döngüsü Değer-
lendirmesi ile elektrik motorlarının yaşam 
döngüsüne ilişkin kılavuzları ilk tanımlayan 
ve uluslararası EPD (Çevresel Ürün Beyanı) 
sertifikasını alan ilk biz olduk.  
Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak 
güvenli, enerji açısından verimli ev oto-
masyonları tasarlıyoruz. 
Ambalajlarımız sürdürülebilirdir, %100 geri 
dönüştürülebilir doğal kartondan yapılmıştır 
ve hiçbir plastik parçası yoktur; talimat-
larımız dijital formatta mevcuttur.
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Konseptlerin  
muhteşem  
formu.
Kullanım kolaylığı, güvenilirlik ve esneklik: 
Ürünlerimizin her biri, teknolojide ve tasarımda en 
iyiyi sağlamak üzere tasarlanmıştır. 

Tasarım, yenilik ve duyarlılık arasındaki etkileşimden 
doğan, bir nesnenin işlevini daha basit, daha sezgisel 
ve daha keyifli hale getiren, prestijli ödüller ve sayısız 
uluslararası ödülle onaylanmış bir tasarıma, gerçek 
tasarıma inanıyoruz.
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Müşterilerine somut cevaplar vermeye hazır, yüksek 
eğitimli ve sürekli güncellenen profesyoneller.

Nice teknik bilgisi, ürünler ve sistemler üzerine eğitim pro-
jeleri ile profesyonel gelişim için değerli bir araç sağlayan 
profesyoneller içindir.
Kurslar, herkesin ihtiyaçlarına ve zamanlarına uyum 
sağlamak, tüm teknik bilgimizi aktarmak ve tüketicileri 
memnun etmek için gereken tüm araçları sağlamak için 
yüz yüze, web seminerleri veya web aracılığıyla mevcuttur.

Yanınızda   
eğitim.
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Geleceğe açılan 
mekanlar  
akıllı oluyor.

Mekanlar değişiyor, akışkan ve çok 
işlevli hale geliyor: Bugün, herkesin 
ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış 
sistemler ve projeler aracılığıyla 
yaşama biçimimizi dönüştürebiliriz.

Tek bir cihaz tarafından kontrol edilen 
ve basit ve sezgisel bir uygulama, 
programlama senaryoları ve tamamen 
özelleştirilmiş davranışlar aracılığıyla bir 
binanın otomasyonlarının tüm faaliyetlerini 
yönetmenize izin veren bağlantılı sistemler 
hayal edin:
Gelecek, Nice.

Aydınlatma yönetimi: aç, kapat, 
dimleme fonksiyonları ile herşeyi 
ayarlamak çok kolay .

Gece ve gündüz yönetimi: tek bir komut ile 
panjurları veya perdeleri tek tek veya gruplar 
halinde açıp kapatabilir.

Enerji yönetimi: ev aletlerinin gerçek 
tüketimini kontrol etmek hem enerjiden hem 
de paradan tasarruf etmenizi sağlar.

Tüketim yönetimi: eve geldiğinizde 
evin sıcaklığı önceden ayarladığınız 
şekilde bulun.

Deneyim yönetimi: bir film müziğini bir 
parti için veya rahatlama anı için hazır.
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Ebeveyn kontrolü: ayarlanan 
eğlence süresi dolduğunda TV'yi 
kapatır.

Otomasyon yönetimi: tek ihtiyacınız 
olan akıllı saat; garajınızı veya kapınızı 
açar kapatır.

Konfor yönetimi: garaj kapısını siz henüz 
birkaç dakika uzaklıktayken açar. Basitçe, 
GPS coğrafi konum senaryosu ile. 

Günaydın yönetimi: bir senaryo 
ile alarm devre dışı bırakılır, perdeler 
açılır.

Risk yönetimi: beklemeyen bir alanda 
su algılandığında Yubii Home su valfini 
kapatmak için sinyal gönderir.

Güvenlik yönetimi: eğer duman veya 
karbonmonoksid algılanırsa, Yubii Home 
telefonunuza alarm gönderir.

Sesli yönetim: sesli asistanlar ile 
tamamen yönetilebilir. Basit değil mi? 
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Nice Akıllı Ev sistemini kurun
çünkü o:

kişileştirilebilir müşterilerinizin alışkanlıklarına ve 
ihtiyaçlarına göre;

esnek ve daha fazla zamanınız olur;

pratik, bina içerisinde bir tadilata ihtiyaç duymaz;

uygun, çünkü kurulumu kolay ve stressiz;

güvenli, garantisi uzundur;

sağduyulu ve mahremiyete saygılı;

yenilikçi, çünkü o Nice.

Hazır, akıcı, 
verimli, gelecek 
akıllıdır.
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Nice Akıllı Ev sistemini önerin  
çünkü o:

kolay ve evinizi herhangi bir cihazdan, hatta 
uzaktan bile yönetmenize olanak tanır;

esnek ve mevcut sistemlere bağlanabilir;

avantajlı, enerji tüketimini optimize edilmesini 
sağlar;

kullanışlı sesli komutlarla yönetilebilir;

gizli, verileriniz herzaman güvende;

güvenli, eğtimli profesyoneller tarafından kurul-
muş;

Nice garantili.

“Hey Google, perdeleri 50% 
indir ve ninni aç”
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Gelişmiş, kişileştirilebilir bir ekosistem tek 
limit hayal gücünüz.
Bunlar, kullanımlarından 
sadece birkaçıdır, 
ancak her yaşam 
tarzına ve ihtiyaca 
uyacak şekilde modüle 
edilebilir ve mevcut 
otomasyonlarla da 
entegre edilebilir.

Panjurlar, perdeler, bahçe kapıları ve 
garaj kapıları nasıl yönetilir?

Tüketim en iyi nasıl yönetilir?

Akıllı ısıtma yönetimi: tüketimi doğru yönetmek 
için radyatörler oda sıcaklığına göre ayarlanabilir ve 
hatta kapıları veya penceerleri aç komutları da hesaba 
katılabilir.

Coğrafi konum: Siz ayarlanan mesafeye yaklaştıkça bahçe 
kapınız veya garaj kapınız otomatik olarak açılacaktır.

Akıllı aydınlatma yönetimi: enerji tasarrufu yapmak 
ve asla karanlıkta kalmamak için hareketlerinizi takip 
edebilirsiniz.

Otomatik perdeler ve 
panjurlar  

BiDi-Shutter

Nice ve  
BiDi-Z-Wave 

otomatik garaj 
kapısı

Nice ve  
BiDi-Z-Wave  
otomatik kapı

Sesli Asistan

Coğrafi Konum

Günaydın senaryosu: sesli bir komut veya daha önceden 
ayarladığınız biz zaman için önceden belirttiğiniz yüksekliğe 
kadar perdelerinizi panjurlarınızı açar.

Kapı/Pencere 
Sensörü

Termostatik 
vana kontrolü ve 
Sıcaklık Sensörü

BiDi-DimmerHareket Sensörü
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Görüntü Sistemi 
ve Akıllı Prizl

Evinizi nasıl güvenli hale 
getirebilirsiniz?

Aydınlatma Ses ve Video görüntü 
sistemleri nasıl yönetilir?

Rahatlama ve Parti Senaryosu: Müzik ve ışık karışımıyla tercih 
ettiğiniz yoğunluk ve renkte senaryolar oluşturabilir, güneş koruyucuları 
ayarlayabilir ve basit bir sesli komutla her şeyi etkinleştirebilirsiniz.

Su basma riski yok: Su basma sensörü, beklenmedik yerlerde su 
varlığını algılar ve vanayı kapatmak için bir sinyal gönderir. 

Ebeveyn kontrolü: Ayarlanan zamanda, birkaç dakika önce bir uyarı 
ışığının ardından TV kapanır; Ya da yatak odasının ışığını yavaş yavaş 
sönecek şekilde ayarlayabilirsiniz, karanlık yok, korku yok.

Görünmeyen tehliklere kaşı koruma: Havada yüksek 
konsantrasyonlarda karbonmonoksit tespit edilirse, havalandırma 
devreye girer, garaj kapısı açılır, vb...

Nice ve 
BiDi-Z-Wave 
otomasyonlu 
Garaj Kapısı

Sesli Asistan

CO-Sensörü

BiDi-Shutterlı 
otomasyon

Bidi-Dimmer

Dimmer-Control

BiDi-Switch

BiDi-Switch

Su basma 
Sensörül

Ses Sistemi ve 
Akıllı Prizl
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Güvenli, verimli ve konforlu: Akıllı ev sistemiyle Nice 
deneyimi, konutu tasarlamanın kişiselleştirilmiş bir 
yolu haline gelir ve bina sakinlerinin ihtiyaçlarına uyum 
sağlar.

Evinizde yaşamanın yeni bir yolu  
Nice sisteminin değeri.

Her zaman güvenli ve kontrol altında.

Yubii Uygulaması ile kullanıcı eviyle 
bağlantıda kalabilir, onu yönetebilir 
ve dünyanın her yerinden kontrol 
edebilir.

Veriler, mümkün olan en yüksek 
koruma seviyesini garanti eden şifreli 
bir iletişim sistemi aracılığıyla iletilir.

Modüler ve tamamlayıcı.

Nice sistemi esnek ve entegre 
edilebilir; mevcut kaynaklara ve 
o anın ihtiyaçlarına göre sistemi 
adım adım tasarlamak isteyen 
herkes için ideal çözüm.

Ürünlerimiz, tüm cihazların birbiriyle 
iletişim kurduğu ve diğer marka 
cihazları da entegre edebilen bir 
ekosistem oluşturmaktadır.

Kablosuz ve olabildiğince basit.

Nice teknolojisi kablosuz, modern 
ve güvenlidir. Resterasyon veya 
tadilata gerek kalmadan yeni 
cihazların eklenmesine olanak 
tanır.

Yubii Uygulaması ve ekosistemi ile çok 
sayıda kullanılabilir ürünler vardır.
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Su basma Sensörü

Sulama Sistemi

Dış Aydınlatma

Alarm

CO sensörü

Garaj kapısı

Bahçe Kapısı

Hareket Sensörü

Duman sensörü

Açılma Sensörü

Havalandırma

Interkom

Akıllı kilit

Termostatik vana

Ev Aletleri

Müzik

Akıllı Priz
Ses ve Görüntü Sistemi

Aydınlatma on/off

Tente

Termostatik vana

Klima Sistemi

Panjur

Gateway

Dimmer 

Klimatik Sensörü

Dikey Perde
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Hepsi bir arada gerçek bir ekosistemin  
fırsatlarından ve dünyasından en iyi şekilde yararlanmak 
için:

Sesli Asistan

Uyumlu: 

İletişimi

Otomasyonları kontrol etmek ve yönetmek için:

Akıllı saatler

Araç bilgi- Eğlence

Z-Wave protokolü

WiFi protokolü

Nice kablosuz protokolü

elero kablosuz protokolü

Yubii Uygulaması
Yeni Yubii uygulaması, ev otomasyon yönetiminde mümkün 
olan en yüksek düzeyde konfor ve verimlilik sağlar.

Yubii Home; Nice FIBARO, Elero ve çok 
daha fazla teknolojiyi birbirine bağlayan 
bir gatewaydir.: Z-Wave protokolü üzerinden 
üçüncü parti cihazlarla entegrasyona ve sesli 
asistanlar aracılığıyla yönetime açıktır ayrıca 
5 eklenti sayesinde Wi-Fi protokolü ile de 
genişletilebilir..

3.000'den fazla diğer marka akıllı 
cihazla uyumlu.

Nice Akıllı sistem:  
tüm fonksiyonlar  
bir dokunuşta. 
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Akıllı aydınlatma   
yönetimi: dimmer, renk, 
efekt, senaryolar ve 
zamanlama.

Evin kontrolü, maksimum 
güvenlik ve akıllı ısıtma 
yönetimi

Tente, panjur, perde, 
jaluzi, bahçe kapısı ve 
garaj kapılarının kablosuz 
kontrolü.

BiDi-Dimmer
Aydınlatmayı kontrol 
etmek ve ışığı kısmak 
için tek yönlü ve çift 
yönlü iletişimli arayüz.

Dimmer-Control
Aydınlatmaları kontrol 
etmek ve ışığı kısmak 
için Zwave ile haber-
leşen modül..

On/Off-Control
Elektrik yüklerini aç/
kapat şeklinde yöneten 
Zwave ile haberleşen 
modül..

RGBW-Control
Renkli LED aydınlatma 
kontrol modülü .

CO-Control
Karbonmonoksit ve 
Sıcaklık dedektörü

Door/Window-Control
Pencere/Kapı ve Sıcaklık 
dedektörü.

Flood-Control
Su basma ve Sıcaklık 
sensörü. 

Smoke-Control
Duman ve Sıcaklık 
sensörü.

BiDi-Switch
Düşük enerji tüketimi 
ile aydınlatmaları ve 
elektrik yüklerini yö-
netmek için tek yönlü 
ve çift yönlü iletişimli 
arayüz.

BiDi-Shutter
Tenteler, perdeler, 
panjurlar, jaluziler için 
tek yönlü ve çift yönlü 
iletişimli arayüz.

Smart-Control
Standart cihazları akıllı 
hale getirmek için 
küçük evrensel cihaz. 
Sıcaklık sensörü ile.

BiDi-Awning
Tenteler için tek yönlü 
ve çift yönlü iletişimli 
arayüz .

Roll-Control
Tenteler, perdeler, 
panjurlar için Zwave 
ile haberleşen kontrol 
modülü

Bidi-ZWave
Bahçe Kapısı, garaj 
kapısı, bariyerlere 
takılabilen ve Zwave 
ile haberleşen soketli 
modül.

Termostatik Vana ve 
Sıcaklık 
Odadaki sıcaklığı 
düzenlemek için 
termostatik vana ve 
Sensör

Plug-Control 
Enerji tüketimini ölçen 
elektrikli cihazlar için 
akıllı priz.

Push-Control
Altı adede kadar sen-
aryoyu etkinleştirmek 
için evrensel kablosuz 
düğme.

Motion-Control
Hareket, sıcaklı ve ışık 
yoğunluğu fonksiyonlu 
multisensör.

Elektrik prizlerinin, 
cihazların ve kablosuz 
kontrollerin yönetimi
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Wi-Fi

Z-Wave

Yubii

BiDi

Yubii Home, tüm ailenin konforunu ve 
güvenliğini önemseyen bir merkez olan 
akıllı evin kalbidir: 

• Sensörlerden bilgi alır ve işler ve tercihlerinize 
göre otomasyonları çalıştırır.

• Işıkları, panjurları, bahçe kapılarını, garaj ku-
mandalarını ve güneşten koruma sistemlerini, 
ev aletlerini, ısıtma ve sulama sistemlerini ve 
multimedya cihazlarıyla entegre edebilir ve 
kontrol edebilir, ayrıca su baskınlarını, karbon 
monoksit ve yangınları tespit edebilir.

Yubii Home, her odada doğru seviyede kon-
for ve kontrolü garanti eder,  
evdekilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış...

Eviniz, otomatik senaryolar, sesli kontrol ve akıllı 
telefon, tablet ve akıllı saatlerle yönetilebilen 
mükemmel, güvenli, akıllı ve konforlu bir ortam 
haline gelir.

Yubii Home, doğal ve yapay ışığı ve ısıtmayı 
akıllıca yönetmenize olanak tanır ve elektrik 
yüklerini izleyerek evinizin enerji verimliliğini artır-
maya da yardımcı olabilir.

Evdeki tüm akıllı cihazları yöneten ve onlarla iletişim 
kuran Gateway.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod Açıklama Pcs./pack Certificates

YH-001 Yubii Home Gateway 1

Yubii Home kitleri:

YUBII GUNEŞ KIRICI KIT 1 Yubii Home Gateway + 3 BiDi-Shutter 1

YUBII ENERJİ KIT 1 Yubii Home Gateway + 3 BiDi-Switch 1

YUBII ISITMA KIT 1 Yubii Home Gateway + 2 Heat-Control 1

YUBII BAHÇE&GARAJ KIT 1 Yubii Home + 2 IBT4ZWAVE 1

Kod YH-001

Güç Kaynağı 5V DC, max. 1A (Şarj adaptörü dahil)
Çalışma Sıcaklığı 0-40°C

Çalışma Nemi max. 75% bağıl nem (yoğuşma olmadan)
Güç girişi USB Micro B
Ölçüler 178x110x31 mm

KABLOSUZ İLETİŞİM

Protokol Frekans Maksimum iletim gücü
Z-Wave
(700 serisi)

868.0-868.6 MHz
869.7-870.0 MHz +9 dBm

Wi-Fi  
(802.11 b/g/n) 2400.0-2483.5 MHz +20 dBm

433 MHz 433.05-434.04 MHz +9 dBm

868 MHz 868.0-869.65 MHz +5 dBm

KABLOSUZ GÜVENİLİR VE 
GÜVENLİ 

PROTOKOL

KABLOSUZ 
KONTROL

SESLİ
ASİSTAN

AKILLI 
CİHAZLARLA

UYUMLU

NICE GREEN 
YENİLİĞİ

KIT olarak da mevcuttur
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Ana Özellikler Ana Özellikler

Sezgisel kontrol paneli

Makine öğrenme teknolojisi - akıllı öneriler

3 farklı renk versiyonu

Her yönden güvenli erişim

Apple Siri ve Apple Home Pod ile evinizi kontrol edin

Sistem güvenliği için gelişmiş şifrelendirme 

Uzaktan erişim ve monitörüze etme

Back-up oluşturma veya alma

Cihazların mesafesini ve iletişimini kontrol edin 

Cihazların pil durumlarını kontrol edin

Sistem güncellemelerini yapın

Yubii Web Uygulaması

Yubii Home yapılandırıcı, ekosistem yönetimini 
uzaktan bile basit ve sezgisel hale getirir. 

Web uygulaması, müşterinin akıllı ev sisteminde 
uzaktan bakım gerçekleştirmenin en verimli yoludur.

Yubii AppYubii ekosistemi

Nerede olursanız olun akıllı 
telefonunuzdan Yubii uygulaması 
ile evinizdeki bütün akıllı 
otomasyonları kullanabilirsiniz.

Yubii, akıllı ev için çok işlevli bir ekosistemdir.

Aşağıdakiler dahil 3.000'den fazla üçüncü parti 
cihazla uyumludur:

DESIGNED FOR  
INSTALLERS

SON KULLANICILAR
İÇİN TASARLANDI 

Ürünlerin uyumluluğunu satıcınızla kontrol edin.
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BiDi-Switch

BiDi-Switch

BiDi-Switch BiDi-Switch

BiDi-Dimmer

Nice

Yubii

BiDi

Core

MyNice

Tek Başına

BiDi-Switch ile ışıkları ve elektrik yüklerini 
akıllı ev sisteminize entegre ederek yönete-
bilirsiniz: ağ geçidi olmadan ve tek yönlü 
vericilerle çalışabilir.  

BiDi-Switch ile:
• Bağlı cihazları tek tek, grup halinde veya se- 

naryolar ile kontrol edin.

• Elektrik yüklerindeki sarfiyatınızı kontrol 
edip,enerji sarfiyatınızı düşürebilirsiniz..

• Cihazların durumlarını kontrol edebilirsiniz. 

• Alarm sistemi de dahil olmak üzere 
kişiselleştirilmiş senaryolar oluşturarak işlevle-  
rini kontrol edin.

• Amazon Alexa, Google Home ve Siri sesli kısa 
komutlar kullanın

• Yubii veya MyNice uygulamalarıyla akıllı tele-
fon veya araç bilgi sistemi ile cihazları uzaktan 
yönetin.

Avantajlar ve kolaylıklarla dolu

BiDi-Switch, bir odadaki tüm ışıkları tek bir ci- 
hazla, anahtarları değiştirmek zorunda kalmadan 
ve akıllı ampullere ihtiyaç duymadan yönetir.

BiDi-Switch kompakttır, çoğu gömme kutuya 
sığacak şekilde tasarlanmıştır; BiDi-Switch, 
otomatik kapanmayı programlamak için bir 
zamanlayıcı ile düzenlenebilir.

Geriye dönük uyumlu

TT2L tek yönlü kontrol ünitesini BiDi-Switch ile 
değiştirirseniz, vericinin değiştirilmesi gerekmez 
ve ağ geçidi olmadan bile bağlı cihazlar açılıp 
kapatılabilir.

Nice Mesh teknolojisi: optimum koşullar altın-
da radyo menzilinin 150m'ye (maks. 5 Atlama) 
uzatılması. Her iki yönlü ürün, sinyal kapsamını 
genişletmek için bir radyo sinyali tekrarlayıcı 
görevi görür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod Açıklama Adet Certificates
BIDI-SWITCH Aydınlatma ve elektrik yüklerini yönetmek için tek yönlü ve çift yönlü 

arayüz
1

Bidi-Switch kitleri:

YUBII ENERJİ KIT 1 Yubii Home Gateway + 3 BiDi-Switch 1

Kod BIDI-SWITCH
Güç Kaynağı (VAC/Hz) 100–240, 50/60
Nominal Yük Akımı (A) 6.5 A Tek kanal, 10 A birleşik
Desteklenen yük türü resistive
Frekans (Mhz) 433.05–434.04
Mak. iletilen güç (dBm) 10
Koruma Sınıfı (IP) 20
Çalışma Sıcaklığı (°C Min/Max) 0–35
Ölçüler (mm) 45 x 36 x 23 h

Işıkları ve elektrik yüklerini yönetmek için 
minyatürleştirilmiş tek yönlü ve çift yönlü arayüz

GATEWAY OLMA GERIYE DÖNÜK UYUMLU: 
TEK YÖNLÜ VERICILERLE DE ÇALIŞIR. 
2 BAĞIMSIZ GIRIŞ 
VE 2 BAĞIMSIZ ÇIKIŞ 

GERIYE DÖNÜK UYUMLU: 
TEK YÖNLÜ VERICILERLE DE ÇALIŞIR. 
2 BAĞIMSIZ GIRIŞ 
VE 2 BAĞIMSIZ ÇIKIŞ.

UYUMLU NICE GATEWAY:

AYDINLATMA AÇ/
KAPAT

230V LAMBA 
YÖNETIMI

230V EV ALETLERI 
YÖNETIMI

ENERJI 
VERIMLILIĞI 

YÖNETIMI

KIT olarak da mevcuttur
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BiDi-Dimmer

BiDi-Switch

BiDi-Switch BiDi-Switch

BiDi-Dimmer

Nice

Yubii

BiDi

Core

MyNice

Tek Başına

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod Açıklama Adet Certificates
BIDI-DIMMER Tek bir ışığı kontrol etmek ve kısmak için tek yönlü ve çift yönlü 

arayüz
1

Işığı kontrol etmek ve kısmak için minyatürleştirilmiş 
tek yönlü ve çift yönlü arayüz

Kod BIDI-DIMMER
Güç kaynağı (VAC/Hz) 100–240, 50/60
Akım (A) 0.25–1.10
- LED adaptörü ile 0.05–1.10
Frekans (Mhz) 433.05–434.04
Maks. İletilen güç (dBm) 10
Koruma sınıfı (IP) 20
Çalışma Sıcaklığı (°C Min/Max) 0–35
Ölçüler (mm) 45 x 36 x 23 h

BiDi-Dimmer ile ışığı akıllı ev sisteminize 
entegre ederek yönetebilirsiniz: gateway 
olmadan ve tek yönlü kumandalar ile 
çalışabilir.  

BiDi-Dimmer ile yapabilecekleriniz:
• Evinizdeki kurulu cihazları tek olarak, grup 

olarak veya senaryo ile yönetebilirsiniz.

• Elektrik yüklerindeki sarfiyatınızı kontrol 
edip,enerji sarfiyatınızı düşürebilirsiniz.

• Cihazların durumlarını kontrol edebilirsiniz. 

• Alarm sistemi de dahil olmak üzere 
kişiselleştirilmiş senaryolar oluşturarak işlevle- 
rini kontrol edin.

• Amazon Alexa, Google Home ve Siri sesli kısa 
komutlar kullanın.

• Akıllı telefon, akıllı saat ile uzaktan cihazları 
kontrol edebilirsiniz.

Esnek ve Çok Yönlü

• Aydınlatma iki kablolu buton ile kontrol edile-
bilir.

• Kumandadan önceden ayarlanmış ışık şiddeti 

çağırılabilir.

• Nötr bağlanısına ihtiyaç duymaz. 

Pratik

BiDi-Dimmer florasan, halojen, LED, akkor veya 
neon lambalar ile uyumludur.*
BiDi-Dimmer sıva altı kutularına rahatlıkla sığar.
BiDi-Dimmer, otomatik kapanmayı programla-
mak için bir zamanlayıcı ile düzenlenebilir. 

TT2L veya TTDMS kurulu olan bir sistemi Bi-
Di-Dimmer ile değiştirmek istediğinizde kuman-
daları kullanabilirsiniz. Hatta bir Gateway ile de 
kontrol edebilirsiniz.

Nice Mesh teknolojisi: optimum koşullar al-
tında kablousuz iletim menzili 150m'ye (maks. 5 
Atlama) uzayabilir. Bidirectional sinyal kapsamını 
genişletmek için bir kablosuz sinyali tekrarlayıcı 
görevi görür.

GATEWAY OLMADAN DA ÇALIŞIR:   

GERIYE DÖNÜK UYUMLULUK
TEK YÖNLÜ ILETIM YAPAN 
KUMANDALAR ILE ÇALIŞIR.

UYUMLU NICE GATEWAY:

 PARLAKLIK 
KONTROLÜ

IŞIK YAVAŞ YAVAŞ  
YANAR

ENERJ TÜKETIMI 
ÖLÇÜMÜ
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BiDi-Shutter

Yubii

BiDi

BiDi-Switch

BiDi-Switch BiDi-Switch

BiDi-Dimmer

Nice

Core

MyNice

Tek Başına

BiDi-Shutter ile mekanik tubular motorları 
akıllı ev sisteminize entegre ederek yönete-
bilirsiniz; gateway olmadan ve tek yönlü 
kumandalarla çalışabilir.  

BiDi-Shutter ile yapabilecekleriniz:
• Kurulu motorlarınızı tek tek, grup olarak veya 

senaryolarla kontrol edebilirsiniz.

• Elektrik yüklerindeki sarfiyatınızı kontrol 
edip,enerji sarfiyatınızı düşürebilirsiniz.

• Cihazların durumlarını kontrol edebilirsiniz. 

• Alarm sistemi de dahil olmak üzere 
kişiselleştirilmiş senaryolar oluşturarak işlevler-
ini kontrol edin.

• Amazon Alexa, Google Home ve Siri sesli kısa 
komutlar kullanın.

• Akıllı telefon, akıllı saat ile uzaktan cihazları 
kontrol edebilirsiniz.

Akıllı Programlama
BiDi-Shutter ile, kumandadan limit pozisyonlarını 
ayarlayıp iki tam manevradan sonra otomatik 
olarak kendini kalibre edebilir.

Panjurlar veya jaluziler için iki ara konum ayar-

lanabilir: odadaki hava değişimini düzenleyen 
refah konumu. 

Kompakt ve pratik
BiDi-Shutter monobloğa veya motorun yakının-
daki duvar buat boşluğuna konumlandırılabilir.

Kablolu giriş
Duvar butonu dahil olmak üzere birden falza tu-
bular motoru kontrol edebilir hatta bina yönetim 
cihazlarına bağlanabilir.

Eskiyle uyumlu
TT1N veya TT2N kullanılan yerlerde kumanda-
ları değiştirmeden BiDi-Shutter kolayca adapte 
edilebilir. Hatta Gateway e bağlanarak akıllı ev 
olarak yönetilebilir.
Nice Mesh teknolojisi: optimum koşullar altın-
da radyo menzilinin 150m'ye (maks. 5 Atlama) 
uzatılması. Her iki yönlü ürün, sinyal kapsamını 
genişletmek için bir radyo sinyali tekrarlayıcı 
görevi görür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod Açıklama Adet Certificates
BIDI-SHUTTER Mekanik tubular motorlar için tekyönlü veya çift yönlü iletişim kura-

bilen arayüz
1

Bidi-Shutter aşağıdaki kitte de mevcuttur:

YUBII SUN-LIGHT KIT 1 Yubii Home Gateway + 3 BiDi-Shutter 1

cccc

Kod BIDI-SHUTTER
Güç Kaynağı(VAC/Hz) 100–240, 50/60
Akım (A) 2 
Desteklenen yük tipi Monofaze AC
Frekans(Mhz) 433.05–434.04
Maks. iletilen güç(dBm) 10
Koruma sınıfı(IP) 20
Çalışma sıcaklığı(°C Min/Max) 0–35
Ölçüler (mm) 45 x 36 x 23 h

PERDELER TENTELER PANJURLAR JALUZILER UYUMLU 
BUTONLAR

GATEWAYSIZ ÇALIŞIR

ESKI ILE UYUMLU:
TEK YÖNLÜ KUMANDALARLA DA 
ÇALIŞIR

UYUMLU NICE GATEWAY:

KIT olarak mevcut
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BiDi-Awning

Yubii

BiDi

BiDi-Switch

BiDi-Switch BiDi-Switch

BiDi-Dimmer

Nice

Core

MyNice

Tek Başına

With BiDi-Awning, ile mekanik tubular mo-
torlu tentenizi akıllı ev sisteminize entegre 
ederek yönetebilirsiniz; gateway olmadan 
ve tek yönlü kumandalarla çalışabilir.  
 

BiDi-Awning ile yapabilecekleriniz:
• Kurulu motorlarınızı tek tek, grup olarak veya 

senaryolarla kontrol edebilirsiniz.

• Elektrik yüklerindeki sarfiyatınızı kontrol 
edip,enerji sarfiyatınızı düşürebilirsiniz.

• Cihazların durumlarını kontrol edebilirsiniz.

• Amazon Alexa, Google Home ve Siri sesli kısa 
komutlar kullanın.

• Akıllı telefon, akıllı saat ile uzaktan cihazları 
kontrol edebilirsiniz.

• İç ortamınızı güneşin sıcaklığından koruyun, 
iklimi daha konforlu hale getirin ve klima kul-
lanımını azaltın.

Akıllı Programlama

BiDi-Awning ile kumandadan limit pozisyonlarını 
ayarlayıp iki tam manevradan sonra otomatik 
olarak kendini kalibre edebilir.

Panjurlar veya jaluziler için iki ara konum ayarla-
nabilir.

Güneş sensörü ile ayarlanmış olan pozisyonlara 
yönlendirebilirsiniz.

Tek yönlü ve çift yönlü uzaktan kumandalar 
ve iklim sensörleri ile uyumlu 
Gateway olmadan da kumandanız ile kontrol 
edebilirsiniz.

Verimli
Her bidirectional ürün aynı zamanda tekrarlayıcı 
görevi de görür.

Tenteler için Tek yönlü veya çift yönlü iletişim kuran 
arayüz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod Açıklama Adet Sertifika
BIDI-AWNING Yüzey montaj tek yönlü ve çift yönlü tente motorları için arayüz 1

Kod BIDI-AWNING
Güç Kaynağı(VAC/Hz) 100–240, 50/60
Çekilen akım (A) 2
Desteklenen yük tipi Monofaze AC
Önerilen montaj yüksekliği(m) 2.4
Frekans (Mhz) 433.05–434.04
Maks. İletilen güç(dBm) 10
Koruma sınıfı(IP) 55
Çalışma Sıcaklığı (°C Min/Max) -20–+35
Ölçüler (mm) 98 x 26 x 20 h

PERDELER TENTELER PANJURLAR JALUZI

GATEWAY OLMADAN DA ÇALIŞIR:   

ESKI ILE UYUMLU: TEK YÖNLÜ 
KUMANDALAR ILE DE KULLANILABILIR.

UYUMLU NICE GATEWAY

KORUMA SINIFI
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Roll-Control

Z-Wave

Yubii

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Panjurları, Tenteleri, Perdeleri ve Kepenkleri kontrol 
etmek için modül.

The Roll-Control modülü alternatif 
akım(AC) ile çalışan tubular motorlar, 
panjurlar, perdeler, tenteler ve kepenkleri 
kontrol eder.

Modül, motorların tam konumunu ve jaluzilerde 
panellerin hareketini kontrol etmenizi sağlar.

Cihaz enerji tüketimini ve aktif harcanan akımsal 
gücü ölçebilir.

Roll-Controle bağlı cihazları isterseniz Z-Wave 
ağı üzerinden veya doğrudan ona bağlı bir buton 
veya düğme aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.

Ana özellikler:

• Z-Wave ve Z-Wave+ kontrol sistemleri ile 
uyumludur.

• Z-Wave ağ güvenlik modlarını destekler: AES-
128 ve S2 şifrelemeli S0.

• PRNG şifrelemesi ile kimlik doğrulama.

• Elektronik veya mekanik limit siviçli tubular 
motorlar ile çalışır. (Elektronik limit siviçli 
motorların da Açma-Kapama ve ortak ucu 
olmalıdır)

• Enerji tüketimi ölçümü fonksiyonu.

• Bir çok buton ile çalışır.

• Buat boşluğuna monte edilir.

UYUMLU NICE GATEWAY

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

TENTELER PANJURLAR KEPENKLER YEKPARE 
PENCERELER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod Açıklama Adet Sertifaka
ROLL-CONTROL Tubular motor kontrol modülü 1

Kod ROLL-CONTROL
Çalışma voltajı 220-240V~50Hz
Çıkış gücü 50-250W (resistive yük)
Çalışma sıcaklığı (°C dak/Max) 0 - 35
Buat boşluğuna montaj için (mm) Ø >= 50, derinlik >= 60
Kablosuz Protokol Z-Wave (500 serisi)

Frekans (MHz) 868.4 or 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 or 916.0 (US) / 921.4 or 919.8 (ANZ) 
869.0 (RU)

Kablosuz mesafe (m) up to 40m (binanın yapısına göre değişir)
Avrupa direktifleri ile uyumlu RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Ölçüler (mm) 42.5 x 38.25 x 20.3 h
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On/Off-Control

Z-Wave

Yubii

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Elektriksel iki yükün uzaktan AÇ/KAPAT kontrolü için 
kullanılır.

On/Off Control modülü maksimum 1.5kW 
güce kadar olan elektriksel yükleri kontrol 
eder ve buat boşluğuna monte edilir. 

İster uygulamadan isterseniz duvardaki 
butondan kontrol edebilirsiniz. 

Cihaz enerji tüketimini ve aktif harcanan akımsal 
gücü ölçebilir.

Ana özellikler:

• Z-Wave+ ve Z-Wave kontrolleri ile uyumludur.

• AES-128 şifreleme ile güvenli modu (Z-Wave 
ağ güvenlik modu) destekler.

• Gelişmiş işlemci kontrolü 

• Aktif harcanan akımsal gücü ve enerjini 
tüketimi ölçümü fonksiyonu.

• Birçok butonla uyumlu olarak çalışır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod Açıklama Adet Sertifika

ON/OFF-CONTROL Elektriksel iki yükün uzaktan AÇ/KAPAT kontrolü için kullanılır. 1

Kod FGS-223
Besleme Voltajı 100-240V~50/60Hz
Nominal akım yükü(resistif yükler sadece) 8 A her 240 V~ (6.5 A her 120 V~)
Çalışma sıcaklığı (°C Min/Max) 0 - 35
Buat boşluğuna montaj için (mm) Ø >= 50, depth >= 60
Kablosuz Protokol Z-Wave (500 serisi)

Frekans (MHz) 868.4 or 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 or 916.0 (US) / 921.4 or 919.8 
(ANZ) 869.0 (RU)

Kablosuz mesafesi (m) up to 40m (binanın yapısına göre değişir)
Avrupa direktifleri ile uyumlu RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Ölçüler (mm) 42.5 x 38.25 x 20.3 h

UYUMLU NICE GATEWAY

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

AYDINLATMA AÇ/
KAPAT

230V LAMBADER 
VEYA ABAJUR 

EV ALETLERI 
YÖNETİMİ

230V

ENERJI TÜKETIMI 
ÖLÇÜMÜ
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Dimmer-Control

Z-Wave

Yubii

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Işık yoğunluğunu düzenleyen (dim eden) modül.

Dimmer-Control aydınlatmaları dim etmek 
için veya Aç/Kapat yapmak için kontrol 
modülüdür. Nötr veya Nötrsüz bağlanabilir.

Cihaz, ışık yoğunluğunu tercihe ve duruma göre 
ayarlayabilir.

Dimmer-Control, enerji tüketimini ve aktif akım 
gücünü ölçerken, güvenlik mekanizmaları aşırı 
ısınmaya, aşırı yüke ve voltaj düşmesine karşı 
koruma sağlar.

Cihazın doğru konfigürasyonu, ampullerin 
çalışma ömrünü maksimuma çıkarır ve akım 
tüketimini azaltır.

Dimmer aşağıdaki kaynaklarla çalışır:

• 230V akkor veya halojen lambalar.

• ELV halojen lambalar ve dimmable LED 
ampuller (elektronik transformatörlü).

• MLV halogen lambalar (trafolu).

• Ayarlanabilir parlaklığa sahip LED ampüller.

• Ayarlanabilir parlaklığa sahip kompakt floresan 
tüpler.

• Dimmable ışık kaynakları (power factor > 
0.5) minimum 5VA gücünde (yük tipine bağlı 
olarak)*. 

Dim Fonksiyonu hariç, uyumlu olduğu 
kaynaklar:

• Elektronik balastlı kompakt floresan (CFL) 
ampuller.

• Elektronik balastlı floresan lambalar.

• LED ampuller (güç faktörü >0.7).

• Minimum 5VA gücünde (yük tipine bağlı 
olarak)* desteklenen ışık kaynakları (güç 
faktörü >0.5).

UYUMLU NICE GATEWAY:

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

AYDINLIK 
KONTROLÜ

ARTARAK 
AYDINLANAN 

AYDINLATMALAR

ENERJI TÜKETIMI 
ÖLÇÜMÜ

KORUMA SINIFI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod Açıklama Adet Sertifika
DIMMER-CONTROL Işık Kaynağı kontrolü ve dim 1

Kod DIMMER-CONTROL
Giriş voltajı 220-240V~50Hz
Çıkış Gücü 50-250W (resistive yük)
Çalışma sıcaklığı (°C Min/Max) 0 - 35
Buat boşluğuna montaj için (mm) Ø >= 50mm, derinlik >= 60mm
Protokol Z-Wave (500 serisi)

Frekans (MHz) 868.4 or 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 or 916.0 (US) / 921.4 or 919.8 (ANZ) 
869.0 (RU)

Kablosuz mesafesi(m) up to 40m (bina yapısına göre değişir.)
Avrupa direktifleri ile uyumlu RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Ölçüler (mm) 42.5 x 38.25 x 20.3 h
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RGBW-Control

Z-Wave

Yubii

4

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Uygulama veya sesli komutlar aracılığıyla ışığı 
değiştirebilir ve iş, dinlenme veya esenlik için 
doğru atmosferi yaratabilirsiniz.

Ana Özellikler:

• Mevcur ve geçmiç enerji tüketimi ölçümü.

• Diğer Nice cihazlar veya herhangi bri Z-Wave 
denetleyicisi ile kontrol edilebilir.

• Mikroişlemci kontrolü

RGBW-Kontrol modülü, RGB ve RGBW 
LED'lerin, halojen aydınlatmanın uzaktan 
kontrolünü sağlar. 

Bağlı alıcılar 12V veya 24V ile çalıştırılabilir.

Modül, Yubii Home uygulaması aracılığıyla 
basit aydınlatma kontrolü ve ışık rengi değişimi 
sağlar. Dört adede kadar 0-10V analog sensörü 
(sıcaklık, nem, rüzgar, hava kalitesi, radyasyon 
vb.) yönetebilir. Evdeki aydınlatmanın rengi de 
hava durumuna veya günün saatine bağlı olarak 
değiştirilebilir.

Minimal tasarımıyla RGBW-Kontrol modülü, 
evinizdeki aydınlatmanın rengini düzenlemenizi 
sağlar. 

Işık rengini kontrol etmek için akıllı modül

Teknik Özellikler

Kod Açıklama Adet Sertifika
RGBW-CONTROL RGB/RGBW aydınlatma kontrolü modülü 1

Kod RGBW-CONTROL
Giriş Beslemesi 100-240V~50/60Hz
Nominal akım yükü (resistive yükler sadece) 8 A - 240 V~ (6.5 A - 120 V~)
Çalışma Sıcaklığı (°C Min/Max) 0 - 35
Buat boşluğuna montaj için (mm) Ø >= 50mm, depth >= 60mm
Protokol Z-Wave (500 serisi)

Frekans (MHz) 868.4 or 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 or 916.0 (US) / 921.4 or 919.8 (ANZ) 
869.0 (RU)

Kablosuz Mesafesi (m) up to 40m (binanın yapısına göre değişir)
Avrupa direktifileri uyumu RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Ölçüler (mm) 42.5 x 38.25 x 20.3 h

UYUMLU NICE GATEWAY:

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

IŞIK RENK 
KONTROLÜ

IŞIK AYDINLIK 
KONTROLÜ

4 IŞIK KAYNAĞI 
KONTROLÜ

ENERJI TÜKETIMI 
ÖLÇÜMÜ
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Heat-Control  
& Temp-Control

Z-Wave

Yubii

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Heat-Control akıllı termovalf, odadaki sı-
caklığı düzenler. 
Sıcaklık sensörü, ısı seviyesinin bireysel kullanıcı 
tercihlerine göre otomatik olarak kontrol edilme-
sini sağlar. 
 
Termostatik vananın kullandığı algoritmalar ve 
çalışma zaman bantlarının regülasyonu gerçek 
enerji tasarrufu elde etmenizi sağlar. Dahil edilen 
özel adaptörler, cihazın piyasada bulunan rady-
atörlerin %98'ine takılmasını sağlar. 
 
Evdeki sıcaklık kontrolünü optimize etmek için 
termostatik vanadan belirli bir mesafeye ek bir 
sensör yerleştirilebilir. 
 
Sensörden alınan sıcaklık ölçümleri, üç adete 
kadar termostatik vana için referans görevi 
görebilir.

Ana Özellikler:

• Z-Wave ve Z-Wave Plus kontrol sistemleri ile 
uyumludur.

• Üç tip valfe monte edilebilir: M30 x 1.5, 
Danfoss RTD-Nand, Danfoss RA-N

• Z-Wave ağ güvenlik modlarını destekler: AES-
128 şifrelemeli S0 ve PRNG şifrelemeli S2.

• Mikro USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj 
edilebilir dahili pil.

• Kolay kurulum - alet gerektirmez

• Harici sıcaklık sensörü ile kullanılabilir.

• Programlanabilir ısıtma süreleri.

• Otomatik kalibrasyon.

• Antifriz fonksiyonu.

• Kireç önleme işlevi.

Radyatörler için akıllı termostatik vana ve sıcaklık 
sensörü.

UYUMLU NICE GATEWAY:

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

Teknik Özellikler

Kod Açıklama Adet Sertifika
HEAT-CONTROL Akıllı termostatik valf 1
HEAT-CONTROL KIT Akıllı termostatik valf ve Sıcaklık sensörü 1

Heat-Control ayrıca aşağıdaki kitte de mevcuttur:

YUBII HEAT KIT 1 Yubii Home Gateway + 2 Heat-Control 1

Kod HEAT-CONTROL
Besleme voltajı 3.7V Li-Poli pil (değiştirilemez)
Şarj konnetörü micro-USB
Şarj voltajı (kutu içeriğinde yoktur) 5V DC ( 5%)
Şarj cihazının minimum akımı (içermez) 0.5 A
Çalışma sıcaklığı (°C Min/Max) 0 - 40
Depolama sıcaklığı (standby modu) -10 - 25
Maximum su sıcaklığı (°C) 90
Hassas sıcaklık ölçümü. (°C) 0.5 ( 0 - 40 arasında)
Protokol Z-Wave (500 serisi)
Frekans (MHz) 868 ISM band (EU)
Avrupa direktifleri ile uyum RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Kablosuz mesafe (m) up to 40m (binanın yapısına göre değişir)
Ölçüler Øxh (mm) 56 x 74 mm (montaj ek aparatları hariç) / 56 x 87 mm (ek aparatalar ile)

ISITMA 
MALİYETLERİNDE 
ÖNEMLİ AZALMA

DAHILI PIL VE 
ŞARJ EDILEBILME

HASSAS SICAKLIK 
ÖLÇÜMÜ

ZAMANLAMA 
YÖNETIMI

UYARLANABİLİR 
KENDİNİ 

PROGRAMLAMA İÇİN 
ALGORİTMALAR

YENILIKÇI ISITMA 
YÖNETIM 
SISTEMI

KIT Olarak Mevcut
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Motion-Control

Z-Wave

Yubii

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Motion-Control çok işlevli kablosuz sensör 
hareketi, sıcaklığı ve ışık yoğunluğunu 
algılayabilir. Ayrıca pozisyonun değişmesi veya 
monte edildiği yerden sökülmesini durumunuda 
algılar. 

Motion-Control pille çalışır ve kablosuz 
güncellenir. Hassasiyet, kullanıcının ihtiyaçlarına 
göre uyarlanabilir.

Dahili LED, kaydedilen hareketler ve sıcaklık 
değişiklikleri hakkında bilgi sağlar. Kullanılabilir 
işlevler arasında bir Z-Wave alan test cihazı 
bulunur.

Hızlı, müdahalesiz ve herhangi bir yüzeye 
kurulabilir. Sensör herhangi bir yere yerleştirilebilir 
(duvarlar ve tavanlar dahil).

Ana Özellikler:

• Z-Wave ve Z-Wave Plus kontrol sistemleri ile 
uyumludur.

• Sıcaklıktaki en ufak hareketi ve değişikliği bile 
algılar.

• Deprem algılama işlevine sahip türünün tek 
örneğidir.

• Pille çalışır.

• Z-Wave protokolü sayesinde kablosuz iletişim 
sağlar.

• Kablosuz güncelleme özelliği.

• AES-128 şifreleme ile Güvenlik Modunu 
(Z-Wave ağ güvenlik sistemi) destekler.

Hareket, Aydınlık ve Sıcaklık sensörü.

Teknik Özellikler

Kod Açıklama Adet Sertifika
MOTION-CONTROL Hareket, Aydınlık ve Sıcaklık sensörü 1

Kod MOTION-CONTROL
Besleme Voltajı CR123A pil, 3.0 VDC (pil içindedir)
Önerilen kurulum yüksekliği (m) 2.4
Çalışma Sıcaklığı (°C Min/Max) 0 - 40
Sıcaklık Ölçüm aralığı (°C Min/Max) -20 - 100
Sıcaklık ölçüm hassasiyeti (°C) 0.5 (0 - 40)
Aydınlatma ölçüm eşik aralığı(LUX) 0 - 32000
Protokol Z-Wave (500 serisi)

Frekans(MHz) 868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 (US) / 921.4, 919.8 (ANZ) / 869.0 (RU)

Kablosuz mesafesi (m) up to 40m (binanın yapısına göre değişir)
Avrupa direktif uyumu RED 2014/53/EU - RoHS 2011/65/EU
Ölçüler (mm) 56 x 56 x 58.5 h

UYUMLU NICE GATEWAY:

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

HAREKET 
SENSÖRÜ

AYDINLIK 
SENSÖRÜ

IVMEÖLÇER ANINDA  
BILDIRIM

SICAKLIK 
SENSÖRÜ
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Smart-Control

Z-Wave

Yubii

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Smart-Control, standart cihazları akıllı hale 
getiren küçük, kurulumu kolay bir cihazdır..

Smart-Control, akıllı evlerine alarm sistemleri 
veya sensörler, termostatlar, kapılar veya 
panjurlar eklemek isteyen herkes için mükemmel 
ve uygun maliyetli bir çözümdür.

Smart-Control işlevlerine Yubii Home uygulaması 
aracılığıyla uzaktan erişmek ve yönetmek 
kolaydır.

Smart-Control, sinyali Yubii Home veya uyumlu 
diğer marka uyumlu ağ geçitleri aracılığıyla da 
uzatabilir.

Ana Özellikler:

• Herhangi bir Z-Wave veya Z-Wave Plus 
sertifikalı kontrol sistemi ile uyumludur.

• Z-Wave ağ güvenlik modlarını destekler: AES-
128 şifrelemeli S0 ve PRNG şifrelemeli S2.

• Z-Wave sinyal tekrarlayıcı olarak çalışır.

• Aşağıdaki sensörler bağlanabilir: 
6 adet DS18B20 sensör, 
1 x DHT sensörü, 
2 adet 2 kablolu analog sensör, 
2 adet 3 kablolu analog sensör, 
2 x ikili sensör.

• Dahili sıcaklık sensörü.

Sıcaklık sensörlü akıllı evrensel modül

UYUMLU NICE GATEWAY:

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

Teknik Özellikler

Kod Açıklama Adet Sertifika
SMART-CONTROL Sıcaklık Sensörlü akıllı evrensel modül 1

Kod SMART-CONTROL
Besleme voltajı 9-30V DC ±10%

Girişler 2 x 0-10 analog/binary input - 1 x 1-wire seri input ( DHT22 veya DS18B20 
sensörleri için)

Çıkışlar 2 x  outputs (harici cihazları kontrol etmek için)
Desteklenen dijital sensörler 6 x DS18B20 or 1 x DHT22
Max. Çıkış akımı 150 mA
Max. Çıkış Voltajı 30V DC/ 20V AC 5%
Çalışma sıcaklığı (°C Min/Max) 0 - 40
Protokol Z-Wave (500 serisi)

Frekans (MHz) 868.4 lub 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 or 916.0 (US) / 921.4 lub 919.8 (ANZ) 
/ 869.0 (RU)

Avrupa direktif uyumu RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Kablosuz mesafesi up to 40m (Bina yapısına göre değişir)
Ölçüler (mm) 29 x 18 x 13 h

Z-WAVE AĞ 
GENİŞLETME VE 

VERİ İLETİCİ

SENSÖRLER AÇ/KAPAT 
KONTROLÜ

KABLOSUZ 
İLETİŞİM
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Flood-Control

Z-Wave

Yubii

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Su Basma ve Sıcaklık Sensörü.

Evrensel su basma ve sıcaklık sensörü. 
Flood-Control, probları kullanılarak bir 
zemine veya duvara yerleştirilebilir.

LED göstergesi ve sesli alarm, su basması 
durumunda kullanıcıyı uyarır ve eğim sensörü, 
cihazın hareket ettirilmesi veya devrilmesi 
durumunda uyarır. Bir su sızıntısı tespit edilirse 
sistem (selonoid valfler içeriyorsa) suyu da 
keserek arızadan kaynaklanan hasarı en aza 
indirir.

LED, Z-Wave ağının saha testi sırasında da 
kullanılabilir.

Cihaz pil veya kablo (12/24 VDC) ile çalıştırılabilir.

Flood-Control, suyun yüzeyinde yüzerek su 
altında kalmasını önler.

Ana Özellikler:

• Z-Wave ve Z-Wave Plus kontrol sistemleri ile 
uyumludur.

• Eşsiz tasarım.

• Su basma algılama ve sesli uyarı.

• Pil veya VDC ile çalışır.

• Kablo aracılığıyla Z-Wave ağı veya bir alarm 
sistemi ile iletişim kurar.

• Kablosuz güncelleme özelliği.

SU BASMA 
SENSÖRÜ

SESLI VE IŞIKLI 
İKAZ

TAMPER 
(KURCALAMA) 

SENSÖRÜ

SICAKLIK 
SENSÖRÜ

UYUYMLU NICE GATEWAY:

UYUMLU  FIBARO GATEWAY:

Teknik Özellikler

Kod Açıklama Adet Sertifika
FLOOD-CONTROL Su basma ve Sıcaklık Sensörü 1

Kod FLOOD-CONTROL
Besleme Voltajı 12 - 24 VDC
Pil tipi CR123A (içinde mevcuttur)
Çıkış terminallerindeki max voltaj 24 VDC / 20 VAC
Avrupa direktif uygunluğu RED 2014/53/EU - RoHS 2011/65/EU
Çalışma sıcaklığı (°C Min/Max) 0 - 40
Sıcaklık Ölçüm aralığı (°C Min/Max) -20 - 100
Hassas sıcaklık aralığı (°C) 0.5 ( 0 - 40 arasında)
Protokol Z-Wave (500 serisi)

Frekans (MHz) 868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 MHz (US) / 921.4, 919.8 MHz  
(ANZ) 869.0 MHz (RU)

Kablosuz mesafesi(m) up to 40m (bina yapısına göre değişir)
Ölçüler (mm) 72 Ø x 28 h
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Smoke-Control

Z-Wave

Yubii

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Ana Özellikler:

• Z-Wave ve Z-Wave Plus kontrol sistemleri ile 
uyumludur.

• EN 14604:2005'e göre 3 hassasiyet seviyesi.

• Dahili gövde açma (tamper) dedektörü.

• Bir güvenlik mekanizması, pil takılı olmadan 
muhafazanın kapanmasını önler.

• Yüksek bir ses, LED göstergesi ve Z-Wave 
ağına gönderilen mesaj ile bir alarm sinyali 
verilir.

• Ek bir özellik, önceden ayarlanmış bir eşiğin 
üzerinde sıcaklıkta bir artışa işaret eder

• Olası arızaları önlemek için her 10 saniyede bir 
teşhis etkinliği testi.

• Kendi kendine test işlevi manuel olarak 
uygulanabilir

• Tüm sıcaklık ve duman okumaları dahili bir 
belleğe kaydedilir.

Duman ve sıcaklık sensörü

Duman veya yeni başlayan yangının 
varlığını mümkün olduğunca erken 
algılamak için fotoelektrik ve sıcaklık 
sensörlerine sahip hafif cihaz.

Pille çalışır ve tavan montajına uygundur.

Duman algılama; akustik bir sinyal, yanıp 
sönen LED ve ilgili bilgilerin Z-Wave ağına 
gönderilmesiyle belirtilir.

Duman sensörü tehlikeli bir durum tespit ederse 
alarm senaryosunu başlatabilir. Bu durumda, 
kullanıcı nerede olursa olsun hemen telefonuna 
bir uyarı alır.

Cihaz, yüksek sıcaklıkların varlığında alarmı 
etkinleştirebilen entegre bir sıcaklık sensörüne 
sahiptir. Yangın, duman emisyonu olmadan 
meydana gelse bile ev sakinleri uyarılacaktır.

Ekipmanı benzersiz kılan özelliklerden biri, 
gelecekte benzer tehlikelerden kaçınılabilmesi 
için geçmiş olaylardan gelen verileri analiz etme 
yeteneğidir.

SESLI VE IŞIKLI 
IKAZ

YÜKSEK KALİTE 
MASKE

ETKİLİ KORUMASICAKLIK 
SENSÖRÜ

DUMAN SENSÖRÜ

UYUMLU NICE GATEWAY:

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

Teknik Özellikler

Kod Açıklama Adet Sertifika
SMOKE-CONTROL Duman ve Sıcaklık Sensörü 1

Kod SMOKE-CONTROL
Pil Tipi CR123A 3.0V DC (içinde mevcut)
Çalışma Sıcaklığı (°C Min/Max) 0 - 55
Çalışma Nemi 0% - 93%
Sıcaklık Ölçüm aralığı (°C Min/Max) -20 - 100
Hassas sıcaklık ölçümü. (°C) 0.5 C (0C - 55C arasında)

Duman hassasiyeti level 1: 1.20 +/- 0.5% obs/ft, level 2: 1.80 +/- 0.5% obs/ft,  
level 3: 2.80 +/- 0.5% obs/ft

Ses yoğunluk seviyesi 85dB / 3m
Protokol Z-Wave (500 serisi)
Frekans (MHz) 868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 (US) / 921.4, 919.8 (ANZ) / 869.0 (RU)

Uygunluk LVD 2006/95/EC - EMC 2004/108/EC - R&TTE 1999/5/EC -  
RoHS 2011/65/EU - EN 14604:2005

Kablosuz mesafesi (m) up to 40m (bina yapısına göre değişir)
Ölçüler (mm) 65 Ø x 28 h



35

CO-Control

NEW PICTURE

Z-Wave

Yubii

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Karbonmonoksid dedektörü

Ana özellikler:

• Z-Wave ve Z-Wave Plus kontrol sistemleri ile 
uyumludur.

• AES-128 şifreleme ile Güvenlik Modunu 
(Z-Wave ağ güvenlik sistemi) destekler.

• Bağımsız bir karbon monoksit dedektörü 
olarak kullanılabilir.

• Duvara monte edilebilir.

• Pille çalışır.

• Tamamen kablosuz.

• Dahili siren ve LED göstergesi ile alarm sinyali 
verilir.

• Dahili sıcaklık sensörü.

CO-Control, yerleşik sıcaklık sensörüne 
sahip kompakt, pille çalışan bir karbon 
monoksit dedektörüdür.
Yüksek hassasiyeti sayesinde karbon monoksiti 
(CO) erken aşamada tespit ederek zehirlenmeleri 
önler.
Bu tehlikeli gaz algılanırsa CO-Control, 
haberleştiği Z-Wave ağındaki diğer cihazların 
hareketi ve LED vasıtasıyla bina sakinlerini uyarır. 
Sensör, sistemle iletişim olmadığında dahi çalışır 
ve çalışması sürekli izlenir.

Teknik Özellikler

Kod Açıklama Adet Sertifika
CO ALARM-CONTROL Kompakt CO ve sıcaklık dedektörü 1

Kod CO ALARM-CONTROL
Pil Tipi CR123A 3.0V (içerir)
Pil Ömrü Varsayılan ayarlarla 3 yıl (test Panasonic End. Lityum)
Standart koşullarda çalışma ömrü 8 Yıl
CO konsantrasyonu ölçüm aralığı 0-450 ppm
Ölçüm  10ppm / 5%
Çalışma Sıcaklığı (°C Min/Max) 0 - 50
Sıcaklık ölçüm aralığı (°C Min/Max) 0 - 60
Varsayılan ayarlarla alarm yanıt süresi 50ppm 60-90min, 100ppm 10-40min - 300ppm <1.5min
Siren Ses Seviyesi 3 metrede 85 dBA
Protokol Z-Wave (500 serisi)
Frekans 868.4, 868.42 or 869.8 MHz EU 
Uyumluluk RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Kablosuz mesafesi up to 40m (bina yapsına göre değişiklik gösterir)
Ölçüler (mm) 65 Ø x 28 h

KARBON 
MONOKSID 
DEDEKTÖRÜ

LED AKUSTIK İKAZSICAKLIK 
SENSÖRÜ

UYUMLU NICE GATEWAY:

UYUMLU FIBARO GATEWAY:
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Door/Window-
Control

Z-Wave

Yubii

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Kapı/Pencere manyetik ve sıcaklık sensörü

Ana Özellikler:

• Z-Wave ve Z-Wave Plus kontrol sistemleri ile 
uyumludur.

• AES-128 şifreleme ile Güvenlik Modunu 
(Z-Wave ağ güvenlik sistemi) destekler.

• Kapı ve pencere açıklığı, sensör ve mıknatıs 
arasındaki ayrım ile algılanır.

• Pille çalışır.

• Dahili sıcaklık sensörü.

• Bağlantı kesildiğinde veya açıldığında 
kurcalamayı (TAMPER) algılar.

• Kapılara, pencerelere, garaj kapılarına ve 
panjurlara montajı kolaydır.

• Bir LED göstergesi cihaz durumunu gösterir.

Z-Wave kablosuz iletişime dayalı, pilli, 
manyetik yakınlık sensörü. 
Cihaz, kapı ve pencerelerin kapalı/açık duru-
munu, belirli senaryoları veya korunan odalara 
erişimi izlemenizi sağlar.
Dahili sıcaklık sensörü sayesinde evin her 
köşesinde sıcaklığı kontrol edebilirsiniz.
Evin tarzına uygun üç farklı renkte mevcuttur.
 
 

UYUMLU NICE GATEWAY:

UYUMLU  FIBARO GATEWAY:

Teknik Özellikler

Kod Açıklama Adet Sertifika
D/W-CONTROL WH Kapı/pencere manyetik ve sıcaklık sensörü, Beyaz 868.4 MHz 1
D/W-CONTROL BL Kapı/pencere manyetik ve sıcaklık sensörü, Siyah 868.4 MHz 1
D/W-CONTROL BR Kapı/pencere manyetik ve sıcaklık sensörü, Kahverengi 868.4 MHz 1

Kod D/W-CONTROL
Pil Tipi ER14250 AA, 3.6V DC (İçerir)
Pil Ömrü Varsayılan ayarlarla yaklaşık 2 yıl
Çalışma sıcaklığı (°C Min/Max) 0 - 40
Sıcaklık Ölçüm aralığı (°C Min/Max) 0 - 60
Hassas Sıcaklık ölçümü. (°C) ± 0.5
Protokol Z-Wave (500 serisi)
Frekans 868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 (US) / 921.4, 919.8 (ANZ) / 869.0 (RU)
Uyumluluk RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Kablosuz aralığı (m) up to 40m (Bina yapısına göre değişir)
Ölçüler (mm) 71 x 18 x 18 h

SICAKLIK 
SENSÖRÜ

ALARM SISTEMI 
PARÇASI

TAMPER 
(SÖKÜLME)

MANYETIK 
YAKINLIK 
SENSÖRÜ
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Plug-Control

Z-Wave

Yubii

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Plug-Control, E tipi ve F tipi versiyonları 
bulunan akıllı, uzaktan kontrol edilebilir bir 
prizdir. 

Elektrikli cihazlar için Plug-Control akıllı priz, 
enerji tüketimini ölçer ve 2,5 kW'a kadar güç 
çıkışına sahip herhangi bir cihazın Uzaktan 
Açma/Kapama kontrolünü sağlar.

Dahili LED halkası, özel bir renkle anlık güç tüke-
timi seviyesini gösterir. 

Çoğu fişli elektrikli cihazla uyumlu olan 
Plug-Control, evrensel akıllı ev cihazlarının en 
akıllısıdır: herhangi bir cihazı kontrol etmek için 
modern ve çekici bir tasarıma sahip, piyasadaki 
en küçük fiş. 

Ana Özellikler:

• Z-Wave ve Z-Wave Plus kontrol sistemleri ile 
uyumludur.

• AES-128 şifreleme ile Güvenlik Modunu 
(Z-Wave ağ güvenlik modu) destekler.

• Enerji tüketim seviyesi, renk değişimi ve LED 
halka gösterimi.

• Mikroişlemci kontrollü.

• Dünyada türünün en küçük cihazı.

Akıllı Priz

UYUMLU NICE GATEWAY:

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

ELEKTRIK 
ANAHTARI

ELEKTRIK 
ÖLÇÜMÜ

ANLIK 
DEĞŞIKLIKLERE 
GÖRE KORUMA

GÜÇ ÖLÇÜMÜ

Teknik Özellikler

Kod Açıklama Adet Sertifika
PLUG-CONTROL E Akıllı Priz E tipi 868.4 MHz 1
PLUG-CONTROL F Akıllı Priz F tipi 868.4 MHz 1

Kod PLUG-CONTROL
Besleme Voltajı 230V AC, 50/60Hz
Anma yükü (devamlı yük) Dirençlü yükler 13 A, Akkor yükler 8A
Nominal voltaj darbe(kV) 1.5
Maksimum peak akımı 80A (20ms)
G-tipi soketlerle kullanımı BS 1363
ICE koruma sınıfı Class I
Çalışma sıcaklığı (°C Min/Max) 0 - 40
Protokol Z-Wave (500 serisi)
Frekans 868.4, 868.42 or 869.8
Kablosuz mesafesi(m) up to 40m (Bina Yapısına göre değişir)
Ölçüler (mm) 56 x 56 x 58.5
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Push-Control

Z-Wave

Yubii

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Kablosuz Senaryo Buton.

Push-Control, seçilen altı senaryonun et-
kinleştirilmesini sağlar.

Küçük ve kablosuz Push Control, herhangi 
bir konumda ve herhangi bir yüzeyde kolayca 
kullanılabilir.

Senaryolar, düğmeye kısa bir (1 ila 5 kez) veya 
daha uzun süre basılarak etkinleştirilebilir. 
Örneğin, çıkmadan önce alarmı etkinleştirmek 
için bir tıklama yeterlidir. (aynı zamanda panjurları 
kapatın ve ışıkları kapatın)

Cihaz pille çalışır ve başka cihazların anahtarı 
olarak da kullanılabilir.

Push-Control 3 renkte mevcuttur.

Ana Özellikler:

• Z-Wave ve Z-Wave Plus kontrol sistemleri ile 
uyumludur.

• AES-128 şifreleme ile Güvenlik Modunu 
(Z-Wave ağ güvenlik sistemi) destekler.

• Tamamen kablosuz, pille çalışan ve Z-Wave 
uyumlu.

• Binanın herhangi bir yerine kurulumu kolay ve 
hızlıdır.

• Kurulumu çok kolay - istediğiniz yere 
yerleştirmeniz yeterli.

• Üç renk çeşidinde temel tasarım: beyaz, siyah 
ve kırmızı.

Teknik Özellikler

Kod Açıklama Adet Sertifika
PUSH-CONTROL WH Push-Control, Beyaz 868.4 MHz 1
PUSH-CONTROL BL Push-Control, Siyah 868.4 MHz 1
PUSH-CONTROL RE Push-Control, Kırmızı 868.4 MHz 1

Kod PUSH-CONTROL
Pil Tipi ER14250 ½AA, 3.6V DC (içerir)
Pil ömrü estimated 2 years (with default settings)
Çalışma Sıcaklığı (°C Min/Max) 0 - 40
Protokol Z-Wave (500 serisi)
Frekans 868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 (US) / 921.4, 919.8 (ANZ) / 869.0 (RU)
Uyumluluk RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Kablosuz Mesafesi (m) up to 40m (bina yapısına göre değşiklik gösterir)
Ölçüler (mm) 46 Ø x 34 h

UYUMLU NICE GATEWAY:

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

SENARYO AKTIVASYONU
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Z-Wave

BiDi-ZWave

BUS T4

Yubii

BiDi

BiDi-ZWave, herhangi bir Z-Wave ağ geçidi 
üzerinden entegre etmek ve yönetmek için 
BUS T4 konektörlü Nice otomasyonları ile 
iletişim kurabilir.

Kurulumu kolay: eklenti arayüzü, programlama 
gerektirmez.

Uygulama ve evin Z-Wave gateway aracılığıyla 
şunları yapabilirsiniz:

• IoT işlevlerine erişin, uygulama, kullanıcının 
alışkanlıklarından toplanan bilgilere dayanarak 
gerçekleştirilecek eylemleri önerecektir.

• Ses komutlarını kullanarak otomasyonları 
yönetin.

• Otomasyon hakkında bilgi alın.

Z-Wave ağ geçidi ve Nice motorları arasında 
iletişim için soketli arabirimi.

BUS T4

Teknik Özellikler

Kod Açıklama Adet Sertifika
IBT4ZWAVE Z-Wave soketli arayüzü 1

BiDi-ZWave is also available in the following kits:

YUBII GATE&DOOR KIT 1 Yubii Home + 2 IBT4ZWAVE 1

Kod IBT4ZWAVE
Besleme Voltajı 24V IBT4ZWAVE konnektörlü Nice ürünleri
Anlık tüketim (mA) maksimum 50
Kablosuz iletim (MHz) 868.0 - 868.6 / 869.7 - 870.0
Anten Kablo uzunluğu (m) 1 / 3
Koruma sınıfı (IP) 40
Çalışma Sıcaklığı (°C Min/Max) -20 - +50
Ölçüler (mm) 37x 28xh21
Ağırlık (g) 10

sinyal LEDi

KIT olarak mevcut

BAHÇE KAPILARI GARAJ KAPILARI ANLIK 
BİLDİRİMLER
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Kontrol, kolaylık ve 
konfor.
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Yubii 
Sun-Light Kit

Yubii  
Energy Kit

Kod Açıklama Adet Sertifika

YUBII SUN-LIGHT KIT 1 Yubii Home Gateway + 3 BiDi-Shutter 1

Kod Açıklama Adet Sertifika

YUBII ENERGY KIT 1 Yubii Home Gateway + 3 BiDi-Switch 1

BiDi-Switch
Işığı kontrol etmek ve kısmak için 
minyatürleştirilmiş tek yönlü ve çift yönlü arayüz

BiDi-Shutter
Panjurlar, tenteler, perdeler ve jaluziler için tek yön-
lü ve çift yönlü minyatür çok amaçlı arayüz..
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Yubii  
Gate&Door Kit

Yubii  
Heat Kit

Kod Açıklama Adet Sertifika

YUBII HEAT KIT 1 Yubii Home Gateway + 2 Heat-Control 1

Kod Açıklama Adet Sertifika

YUBII GATE&DOOR KIT 1 Yubii Home + 2 IBT4ZWAVE 1

BiDi-ZWave
Z-Wave ağ geçidi ve Nice motorları arasında iletişim 
için soketli arabirimi..

Heat-Control 
Radyatörler için akıllı termostatik vana ve sıcaklık 
sensörü.
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MyNice World App

SON KULLANICILAR 
İÇİN TASARLANDI

Açılan ve kapanan 
tenteler, perdeler 

ve panjurlar

Açılan ve kapanan 
bahçe kapıları ve 

garaj kapıları

MyNice alarm 
sistemi

Işıkları açıp 
kapatmak

Hayatı kolaylaştıran 
akıllı ev güvenlik 
sistemi

MyNice kontrol ünitesi, bağlı evin alarm 
sistemini ve otomasyonlarını yerel veya uzaktan 
yönetmenize izin verir.

Ana Özellikler

Sezgisel gösterge tablosu

Evin bir veya birden fazla bölgesinde alarmı etkinleştirir 
veya devre dışı bırakır.

Alarm ünitesinin durumunu ve kaydedilen olayları 
kontrol eder.

Ayarlanan senaryoları etkinleştirir

Otomasyon durumlarını kontrol eder

Photopir dedektörü tarafından iletilen görüntüleri 
gerçek zamanlı olarak kontrol eder

Kullanımı kolay MyNice World App, 
alarm sistemi ve MyNice kontrol 
paneline bağlı tenteler, panjurlar, 
kepenkler, bahçe kapıları, garaj 
kapıları ve aydınlatma sistemleri gibi 
otomasyonlarla diyalog kurar: evinizi 
yönetmek ve güvende hissetmek 
meselesidir.

MyNice World, Nice DMBM modülüne bağlı panjurlar, tenteler ve perdeler 
için MyNice alarm kontrol üniteleri ve Nice sistemleri ile uyumludur.
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MyNice 

Alarm ve otomasyolar her zaman kontrol altında

Tek bir click ile evinizi koruyun

MNIBD arayüzü: herhangi bir ayar yapılmadan 
eklenebiline bu arayüz sayesinde Bi directional 
otomasyonları da entegre edip durumları hakkında 
bilgi alabilirsiniz.

4G GSM module: MyNice kontrol üntesinin 
ulaşabilir bir interneti olmasa bile bu modül ile 
internete bağlanabilir..

MyNice akıllı kontrol ünitesi, alarm siste- 
mini ve bağlı ev otomasyonlarını tek bir 
cihaz üzerinden kolay ve güvenli bir şekilde 
yönetmenizi sağlar.

4G GSM modülü sayesinde internet bağlantısı 
olmadığında bile uzaktan erişim. 

Kişiselleştirilmiş senaryolar oluşturma imkanı.

Hızlı Programlama: adım adım kurulum 
kılavuzu sayesinde ve renkli dokunmatik ekran 
ve sezgisel gezinme menüsü sayesinde kullanımı 
kolaydır. Uzaktan yönetim işlevi sayesinde kuru-
lumcu uzaktan da müdahale edebilir.

Güvenlik Kontrolleri: alarm sistemindeki çeşitli 
cihazlar arasındaki çift yönlü iletişim, gönderilen 
komutların yerine getirildiğini teyit eder.

Web tabanlı güncellemeler, sistemin perfor-
mansını zaman içinde korur, her zaman güncel 
ve uygun maliyetli olmasını sağlar.
Esneklik: kablosuz veya hem kablolu/kablosuz 
çözümler.

Uzaktan yardım ve bakım: 
son kullanıcı, uzaktan yönetim işlevi aracılığıyla, 
kurulumcunun cihazların durumunu kontrol 
etmek, anormallik durumunda müdahale etmek 
ve programlama parametrelerini değiştirmek 
için kontrol paneline uzaktan bağlanmasına izin 
verebilir.

MyNice  EN 50131 sertifikasına sahiptir, 
Grade II  ve son Avrupa standartlarılı ile 
uyumludur: Nice'in tüketicilerine adadığı her 
yönüyle şeffaflığı ve dikkati gösterme yolumuz.

Dahili RFID 
okuyucu: MNB1 
transponder 
ile alarmı 
etkinleştirir ve 
devre dışı bırakır  

Sesli mesajları 
kayıt etmek için 
mikrofon

Dahili siren bu 
sayede siren 
etkisiz hale get-
irilemez

Alarm sistemi ve ev otomasyonlarının yönetimi için 
kontrol ünitesi

Evinizi kapatmak ve alarmınızı etkinleştirmek için tek bir komut yeterlidir ve uzaktayken otomasyon ve alarm 
sisteminizin durumunu istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz.

MyNice kontrol 
ünitesi ve
 MNIBID

BiDi-SwitchMyNice World 
uygulaması

Nice ve 
BiDi-Z-Wave 

otomatik garaj 
kapısı

Nice ve  
BiDi-Z-Wave 

otomatik bahçe 
kapısı

Motorlu Panjur  
ve BiDi-Shutter
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Nice Ürün Katalogları:

Gate&Door 
Bahçe kapısı, garaj kapısı ve 
bariyer kontrol sistemleri.

Screen 
Tenteler, panjurlar perdeler.

 

MyNice 
Alarm sisteminizin ve Nice oto-
masyonlarının entegre yönetimi 
için akıllı ev güvenlik sistemi.

SCAN ME

Gate&Door  
Solutions

SCAN ME

Sun Shading 
Solutions

SCAN ME

MyNice 
Solutions

Ürünlerimiz ve teknolojilerimiz patentler, 
tasarım modelleri ve markalarla korunmak-
tadır. Tüm ihlaller yargılanacaktır.



www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Dünyayı keşfetme özgürlüğünü 
hayal ettik 
ve onu bir ev sistemine 
dönüştürdük.
Bağlı, entegre ve özelleştirilebilir. 
Güvenli ve kolay kullanım. Akıllı ev sistemi, yaşamak 
istediğiniz yolu otomasyonun merkezine koyan Nice 
projesidir. 

Dünyayı keşfetmekle meşgulken bile.

CATNSH22/EN/00/04-22  •  Bu yayında gösterilen bilgiler tamamen gösterge niteliğindedir. Nice, ürünlerde uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.


