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We zijn 25 jaar geleden ontstaan.
Onze troef is niet traditie, maar de bereidheid om de status-quo ter
discussie te stellen, om alternatieve routes te verkennen, met het oog
op de vereenvoudiging van de dagelijkse bewegingen. Zoals jonge
mensen op hun 25ste een tweede fase van hun leven betreden,
hervatten we onze droom van een toekomst zonder barrières,
met meer volwassenheid en dezelfde wens om te handelen.
Met de beperkte oplage van zenders gewijd aan 25 jaar Nice, willen
we onze oorsprong valoriseren: de besturingselektronica, die sinds het
begin aan het succes van Nice heeft bijgedragen, onze passie voor design,
creativiteit en constante toewijding aan het maken van producten die
voor persoonlijk comfort ontworpen zijn.
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Nice Era P 25YY Collection

Universeel bedieningssysteem
voor elk type poort en garagedeur.
Kit bestaande uit 3 Inti 25YY zenders
en 1 OX2 ontvanger.

Draagbare zenders voor het
bedienen van zonweringen en
rolluiken.

Zonder in de buurt van het systeem te komen,
kan een nieuwe Inti zender op twee manieren
geactiveerd worden:
• door een reeds in de ontvanger geactiveerde
zender te gebruiken, met behulp van de uitwisseling
van de activeringscode tussen beide;
• via de multifunctionele Nice O-Box interface wordt
het certificaat van de ontvanger simpelweg
ingevoerd door de nieuwe Inti O-Box dichterbij te
brengen en de geleide procedure vanaf PC of PDA
te starten.

Ideaal voor gebruik in wooncomplexof multi-user-systemen.
Inti zenders kunnen ook worden gebruikt als
elegante en kleurrijke sleutelhangers, dankzij
het in de verpakking bijgesloten koordje.

Veilig: in geval van diefstal of verlies van een zender,
kunt u via O-Box de zender vervangen met behoud
van dezelfde functies als de vorige zender en kunt u
de oude zender uitschakelen, door op de nieuwe Inti
het prioriteitsniveau te verhogen.

433,92 MHz, Rolling Code met zelflering, beheer van
activeringscodes en certificaten, en geïntegreerde
proximity-ontvanger; met 72-bit O-Code codering,
ook compatibel met de met Nice FloR gecodeerde
ontvangers.
Eenvoudig programmeren, zelfs op afstand,
dankzij de Opera ontvangers.

afstand te dupliceren, door de nieuwe zender naast
de reeds opgeslagen zender te houden en op een
toets te drukken.
Langdurige werking
(2 alkalinebatterijen 1,5 V - AAA).

Voor het beheer van een automatisering of een groep
automatiseringen.
433,92 MHz, rolling code met zelflering.

Groot bereik 200 m in de open ruimte, 35 m in
gebouwen.

Ergonomisch ontwerp, intuïtieve bediening
en handige standaard wandhouder.
Eenvoudige programmering
Mogelijkheid om één en dezelfde zender voor
meerdere zonweringen of rolluiken op te slaan om
groepen te maken.
Mogelijkheid om automatisch nieuwe zenders op
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Kit bestaande uit 3 Inti 25YY 2-kanaals zenders, 433,93 MHz en 1 OX2 ontvanger.
Decoratieve thema’s Black Flowers, Henri Yellow en Blue Bird
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TECHNISCHE KENMERKEN ZENDERS

Code

Beschrijving

P1/25YYA

Draagbare zender voor de bediening van 1 systeem van elektrische verbruikers of groep
van automatiseringen. Thema: Autumn Leaves
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P1/25YYB

Draagbare zender voor de bediening van 1 systeem van elektrische verbruikers of groep
van automatiseringen. Thema: Paul Stripes
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TECHNISCHE KENMERKEN

Dragende
frequentie

Geschat bereik

Codering

Voeding

Duur batterij

433.92 MHz

150 m (in de open
ruimte);
30 m (in
gebouwen)*

O-Code 72 bit;
rolling code

3 Vdc;
lithiumbatterij
type CR2032

2 jaar (met 10
bedieningen per
dag)

Beschermingsgraad Afmetingen, gewicht
IP40 (gebruik
in beveiligde
omgevingen)

30x56x9 h mm
14 g

* Het bereik van de zenders en de ontvangstcapaciteit van de ontvangers kunnen beïnvloed worden door apparaten in de omgeving gebied die met dezelfde frequentie werken.

P1/25YYA, P1/25YYB

Code
Voeding (Vdc)
Duur batterij
Dragende frequentie
Beschermingsgraad (IP)
Geschat bereik (m)

Alkalinebatterijen - 2 x1,5 V type AAA
Circa 2 jaar met 10 bedieningen per dag
433,92 MHz ± 100 KHz
40 (gebruik in beveiligde omgevingen)
Geschat gemiddeld bereik 200 in de open ruimte, 35 in gebouwen

Codering
Werkingstemperatuur (°C Min/Max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (g)

Rolling code (o-code)
-5 ÷ +55
49x150x14
85

Prog

Eenvoudige automatische
duplicatie door twee zenders
naast elkaar te houden.

Esc

Intuïtieveprogrammeringsprocedure
met de toetsen op de achterkant
van de zender.

Handige wandhouder, standaard
geleverd.

Nice, easy solutions
for Home and Building.
Systemen voor automatisering en bediening van poorten, garagedeuren,
zonweringen, rolluiken en alarmsystemen, op geïntegreerde wijze via
intelligente en intuïtieve interfaces beheerd: praktische, functionele en
elegante oplossingen voor optimaal gebruik van elke ruimte.

Nice SpA
Oderzo TV Italy

www.niceforyou.com

Nice cares for the environment.
By using recycled paper it avoids
excessive use of raw materials
and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

Onze producten en technologieën zijn
beschermd door patenten, ontwerpmodellen
en handelsmerken.
Elke overtreding zal worden vervolgd.

2018-04/00/NL • De op deze brochure voorkomende gegevens vormen slechts een indicatie. Nice behoudt zich
het recht voor iederer gewenste wijziging die zij nuttig acht aan haar producten aan te brengen. Product Design
Roberto Gherlenda

Technology
as simple
as a gesture

