
Uw 
huis zal u 
verbazen.
Nogmaals.
Ontdek het nieuwe ecosysteem  
van Nice en al zijn producten  
om uw huis te automatiseren.
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Het neemt  
alle twijfel weg.
Het houdt u 
op de hoogte.
Het laat u beter
leven.

Met Yubii zullen alle automatiseringen  
in uw huis met elkaar en met u communiceren.
De bidirectionele-afstandsbedieningen informeren  
u namelijk over de toestand van de automatiseringen  
en de ontvangst van de commando’s met trillingen
en lichtsignalen.

Dat is Yubii, het nieuwe ecosysteem van
Nice, ontworpen voor hen die meer domotica
willen en voor hen die willen beginnen  
met het automatiseren van hun huis.
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Dankzij het nieuwe ecosysteem Yubii, biedt de bidirectionele afstandbediening  
voor garages en poorten Era One BD u meer veiligheid! U kunt op elk moment
controleren of ze open of gesloten zijn en ook weten of ze uw opdracht
correct hebben ontvangen wanneer u het zelf niet kunt zien,  
dit alles dankzij lichtsignalen en trillingen.

Ontworpen voor

Poorten, garagedeuren,
kanteldeuren en sectionaalpoorten,
slagboominstallaties.

Het antwoord
is binnen 
handbereik.
De afstandsbediening Era One BD
beantwoordt uw vragen  
met een trilling en 3 kleuren:  
groen, oranje en rood.

Die maakt uw leven  
gemakkelijker omdat

 u 3 toetsen hebt om 3 verschillende  
automatiseringen  te beheren.

 hij u met gekleurd licht informeert  
of de garage of poort open of gesloten is.

 hij u met een trilling en gekleurd licht meldt of de garage  
of poort uw opdracht heeft ontvangen.

 lange levensduur van de batterij.
 door uw smartphone op de afstandsbediening 

te plaatsen, kunt u informatie en de batterijstatus 
bekijken dankzij de NFCtechnologie.

 hij met andere bidirectionele ontvangers communiceert,
waaronder zonneschermen en rolluiken, waardoor 
het bereik wordt vergroot en het hele huis  
met één opdracht wordt bestreken.

Groen
Opdracht ontvangen

Rood
Opdracht niet ontvangen

Oranje
Wachten

Opdrachttoets

Groen
Open

Rood
Gesloten

Oranje
Gedeeltelijk open

Toets i + opdracht

Weet u zeker 
dat u de garage 
gesloten hebt?

Als u opdrachten met groot bereik en  
meer immuniteit voor radiostoringen wenst

Dan zijn er de Era One-afstandsbediening en de
Oxi-ontvanger met LoRa®-technologie die, hoewel
ze niet in verbinding staan met het ecosysteem
Yubii, u een groter bereik tot 1 kmen verhoogde
immuniteit voor radiostoringen bieden.

Hebt u al een Nice automatisering?
Een upgrade is eenvoudig!
Vraag uw installateur om uw automatiseringen  
met het nieuwe ecosysteem Yubii uit te breiden.  
Zo kunt u uw huis met meer comfort en minder 
zorgen bewonen.
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Blijf gerust
zitten.
Era P BD, de afstandsbediening
die u meldt of gordijnen en
rolluiken uw opdracht hebben
ontvangen door middel van een
geluidssignaal en 3 kleuren,  
zal ervoor zorgen.  
Groen, oranje en rood.

Dankzij Yubii biedt de Era P BD u extra confort! Naast de bidirectionele 
afstandsbediening van rolluiken, gordijnen en zonwering, bevestigt hij ook  
of uw opdracht goed ontvangen is, zodat u niet de moeite hoeft 
te nemen om te controleren terwijl u tv zit te kijken!

Die maakt uw leven
gemakkelijker omdat

 u rolluiken, zonneschermen en gordijnen  
afzonderlijk of als groep kunt controleren.

 met groen licht gemeld wordt dat het scherm  
of rolluik uw opdracht heeft ontvangen.

 als met de toets “i” de status wordt opgevraagd,
een gekleurde led informeert of het scherm  
of het rolluik open of dicht is.

 u tot 6 automatiseringen of groepen  
van automatiseringen kunt beheren.

 hij met andere bidirectionele ontvangers
communiceert, waaronder zonneschermen  
en rolluiken, waardoor het bereik wordt vergroot  
en het hele huis met één opdracht wordt bestreken.

Combineer de draagbare afstandsbediening
Era P BD ook met de afstandsbediening  
Era W BD die u kunt bevestigen waar  
u wilt omdat hij draadloos communiceert.

Meer gemak met Era W BD

Hebt u al een Nice automatisering?
Een upgrade is eenvoudig!
Vraag uw installateur om uw automatiseringen met 
het nieuwe ecosysteem Yubii uit te breiden.
Zo kunt u uw huis met meer comfort en minder 
zorgen bewonen.

Wilt u zeker weten 
of de gordijnen 
open zijn?

Ontworpen voor

Rolluiken en zonneschermen  
voor binnen en buiten.

Opdrachttoets Toets i + opdracht

Groen
Opdracht ontvangen

Rood
Opdracht niet ontvangen

Oranje
Wachten

Groen
Open

Rood
Dicht

Oranje
Gedeeltelijk open
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Ontworpen voor

Minder zorgen en meer veiligheid met MyNice Welcome App,
de app om uw huis te beheren vanaf uw smartphone en die u, 
met de komst van het ecosysteem Yubii, nog meer controle 
over uw nieuwe automatiseringen biedt.

systemen voor uw smart home zoals: schermen en rolluiken,
garagedeuren, poorten, slagbomen en verlichting.

Wilt u het hele
huis beheren
waar u ook bent?

Geen enkel
probleem.
Dankzij de MyNice
Welcome app kunt u alle
automatiseringen in uw huis
beheren zonder thuis te zijn.

Deze app maakt uw leven  
gemakkelijker omdat

 u alle automatiseringen thuis binnen handbereik  
kunt hebben.

 u dankzij intuïtieve pictogrammen kunt weten  
of poorten, garages, schermen en rolluiken open  
of gesloten zijn.

 u de automatiseringen onderling kunt combineren om
scenario’s te creëren zoals het sluiten van alle rolluiken
en het uitschakelen van de lichten met één enkele
opdracht wanneer u het huis verlaat.

MyNice Welcome App

Werkt met Core

Een praktische hub verbonden met uw 
wifinetwerk die al uw automatiseringen bundelt
en ze met elkaar laat communiceren, zodat
u alles vanaf uw smartphone kunt beheren,
zelfs uw eigen aangepaste scenario’s.

Hebt u al een Nice automatisering?
Een upgrade is eenvoudig!
Vraag uw installateur om uw automatiseringen 
met het nieuwe ecosysteem Yubii uit te breiden.
Zo kunt u uw huis met meer comfort en minder 
zorgen bewonen...ook op afstand..

Gratis beschikbaar op
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Meer
automatiseringen,
meer confort.
Combineer ze met een kleine 
hub en u kunt grote dingen doen, 
zoals uw eigen scenario’s maken.

Upgrade uw Nice automatiseringen en voeg er nog meer toe die compatibel
zijn met Yubii om ze met elkaar te verbinden en met elkaar te laten
samenwerken door middel van de Core: een echt controlecentrum om verbinding 
te maken met uw Wi-Fi-netwerk waarmee u aangepaste scenario’s kunt maken, 
zoals het inschakelen van de lichten van de tuin elke keer dat u de garage opent.

Die maakt uw leven  
gemakkelijker omdat

 u alle automatiseringen met elkaar kunt verbinden  
en met elkaar kunt laten samenwerken.

 u de opdrachten rechtstreeks in de
MyNice Welcome App kunt configureren.

 de Core automatisch uw configuraties
opslaat in de Nice Cloud.

 hij gebruik maakt van de meest geavanceerde 
versleuteling die klonen vrijwel onmogelijk maakt.

 hij zich met het wifi-netwerk verbindt.
 hij ook door batterijen wordt gevoed die

de werking van het systeem waarborgen,
zelfs in het geval van een stroomstoring.

Meer controle met
MyNice Welcome App

Download de gratis MyNice Welcome
app en beheer al uw automatiseringen
vanaf uw smartphone, zodat ze ook
met elkaar communiceren. U kunt
bijvoorbeeld alle rolluiken openen als  
u wakker wordt en de garagedeur om uw
hond uit te laten, of alles sluiten en het
licht uitdoen voordat u gaat slapen.

Verlangt  
u nog meer 
van uw huis?

systemen voor uw smart home zoals: schermen en rolluiken,
garagedeuren, poorten, slagbomen en verlichting.

Ontworpen voor
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Era One BD Era P BD Era W BD

Core

MyNice 
Welcome App

Het antwoord
op al uw
vragen.

Wilt u alles ook op afstand onder controle hebben? U kunt ook het antwoord krijgen van
uw huidige poort of garage met een eenvoudige upgrade. Doe nu een test en ontdek welke
bidirectionele producten u nodig hebt op yubii.niceforyou.com

Verbind uw automatiseringen via
de Core en creëer aangepaste
scenario’s die u kunt beheren vanaf  
uw smartphone of door een knop op  
uw BD-afstandsbediening in te stellen.

U kunt er bijvoorbeeld voor zorgen  
dat elke ochtend om 7 uur de rolluiken 
omhoog gaan, de sproeier
wordt aangezet en de garage wordt
geopend om uw hond in de tuin  
uit te laten. Dit alles met één enkele klik  
op uw smartphone of op de 
BD-afstandsbediening.

Uw levensstijl,  
uw scenario’s.

Download de MyNice Welcome app
om alles onder controle te hebben,
ook als u niet thuis bent.

Beheer uw huis vanaf  
uw smartphone.

BD-afstandsbedieningen geven 
voelbare, hoorbare en lichtgevende 
feedback om de status van de 
automatiseringen aan te geven of 
wanneer de opdracht is ontvangen.

Meer zekerheden met 
BDafstandsbedieningen.

Yubiiverbindt namelijk alle automatiseringen van uw huis, laat ze met elkaar
communiceren via het Mesh-netwerk en ook met u, zodat u elke twijfel kunt
wegnemen en elke dag zorgeloos kunt leven.

Meer automatisering,  
meer controle, minder zorgen.

Era One  
met LoRa®-
technologie

Verzending opdracht en ontvangst
feedback van de automatisering.

Signaal van een opdracht.

Mesh-netwerk dat van elke
automatisering een signaalzender
maakt, waardoor het
werkingsbereik wordt vergroot.

Open/dicht
poorten

Open/dicht
poorten

Open/dicht
garagedeuren

Open/dicht  
schermen en rolluiken

Open/dicht
zonwering

Open/dicht
zonwering

Open/dicht  
schermen en rolluiken

Open/dicht
garagedeuren
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Nice. 
Wij maken
het gewone
buitengewoon.
Wij zijn een Italiaanse merk dat het internationale referentiepunt 
is op het gebied van geïntegreerde automatiseringssystemen voor woningen

We bestaan net iets meer dan 25 jaar, onze kracht is niet
traditie, maar onze wens om de bestaande regels kritisch
tegen het licht te houden met als doel om innovatieve
oplossingen te vinden die nog niet bestaan. Nogmaals.

we vereenvoudigen het leven van iedereen
door ook de kleinste dagelijkse gebaren
eenvoudig en buitengewoon te maken!

Onze droom?
Een toekomst zonder grenzen.
Daarom bieden wij u een breed scala aan
producten en oplossingen, ontworpen voor alle
woningen, voor alle gebouwen, voor alle behoeften:

Systemen voor de
automatisering van
poorten

Systemen voor de
automatisering van
garagedeuren

Systemen voor de
automatisering van
slagboominstallaties

Systemen voor  
de automatisering  
van rolluiken

Alarmsystemen

Systemen voor de
automatisering van
rolpoorten

Systemen voor de
automatisering van
zonneschermen

Systemen voor  
de automatisering  
van luifels

Besturingssystemen

Verlichtingscontrolesystemen



Wilt u ook een
          huis?
Daar is weinig
voor nodig.
Kom naar 
yubii.niceforyou.com
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