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Istniejemy na rynku od 25 lat.
Naszą mocną stroną nie jest tradycja, lecz ciągła chęć sprostania 
nowym wyzwaniom, poszukiwania alternatywnych dróg, mających na celu 
uproszczenie ùcodziennego życia. Jak młodzi ludzie, którzy w wieku 25 lat 
wchodzą w drugi etap swego życia, powracamy do naszego marzenia - 
stworzenia przyszłości bez barier, podchodząc do niego z większą 
dojrzałością, lecz z tym samym zaangażowaniem.

Dzięki limitowanej edycji nadajników dedykowanych 25-letniej rocznicy 
Nice, chcemy nadać wartości naszym korzeniom: elektronice sterowania, 
która od samego początku przyczyniła się do sukcesu Nice, naszej pasji 
do design, kreatywności i stałemu zaangażowaniu w realizację produktów 
zaprojektowanych z myślą o komforcie osoby.
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Prog Esc

Nadajniki przenośne dla sterowania 
roletami i żaluzjami.

Dla zarządzania automatyką lub zespołem 
automatyki.
433,92 MHz, Rolling Code z rozpoznawaniem 
automatycznym.

Ergonomiczny design, intuicyjna obsługa i 
wygodny, standardowy uchwyt naścienny.

Uproszczone programowanie 
Możliwość zapisu tego samego kodu przez więcej, 
niż jedną roletę lub żaluzję w celu tworzenia grup.

Możliwość automatycznej duplikacji nowych 
nadajników na odległość, poprzez zbliżenie nowego 
nadajnika do nadajnika już zapisanego i naciśnięcie 
przycisku.

Duża autonomia funkcjonowania  
(dwie baterie alkaliczne 1,5 V AAA).

Duży zasięg do 200 m na otwartym terenie, do 35 
m wewnątrz.

Nice Era P 25YY Collection
Uniwersalny system sterowania 
dla każdego typu bramy i drzwi 
garażowych.
Zestaw złożony z 3 nadajników Inti 
25YY i 1 odbiornika OX2. 

Idealny do użytkowania w zespołach 
mieszkalnych lub systemach z wieloma 
użytkownikami.

Nadajniki Inti mogą być używane również jako 
eleganckie, kolorowe breloczki do kluczy, dzięki 
paskowi zawartemu w opakowaniu.

433,92 MHz, Rolling Code z rozpoznawaniem 
automatycznym., zarządzanie kodami aktywacji 
i certyfikatami oraz zintegrowany odbiornik 
zbliżeniowy; z kodyfikacją O-Code 72 Bit, 

kompatybilny również z odbiornikami z kodyfikacją 
Nice FloR.
Łatwość programowania również na odległość, 
Łatwość programowania również na odległość, dzięki 
odbiornikom Opera.
Bez konieczności zbliżania się do instalacji, można 
aktywować nowy nadajnik Inti, na dwa różne 
sposoby:
• przy użyciu nadajnika już aktywowanego w 
 odbiorniku, dzięki wymianie Kodu Aktywacji 
 między nimi;
• przy pomocy interfejsu wielofunkcyjnego Nice 
 O-Box wprowadza się certyfikat odbiornika poprzez 
 zbliżenie nowego Inti do O-Box i uruchomienie 
 procedury sterowanej z PC lub PDA.

Bezpieczeństwo: w przypadku kradzieży lub 
zgubienia nadajnika, można, przy pomocy O-Box, 
dokonać wymiany, przy zachowaniu tych samych 
funkcji poprzedniego nadajnika i dezaktywować 
stary nadajnik, zwiększając na nowym Inti poziom 
priorytetu.

Nice IntiKit 25YY Collection

Kod Opis Szt./opak.

P1/25YYA Przenośny nadajnik dla sterowania 1 układem ładunków elektrycznych lub zespołem automatyki. Motyw: 
Autumn Leaves

1

P1/25YYB Trasmettitore portatile per il controllo di 1 sistema di carichi elettrici o gruppo  
di automazioni. Theme: Paul Stripes

1

 

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE
Kod P1/25YYA, P1/25YYB

Zasilanie (Vdc) Baterie alkaliczne - 2 x1,5 V typu AAA

Trwałość baterii Około 2 lat przy 10 transmisjach dziennie

Częstotliwość transmisji 433,92 MHz ± 100 KHz

Stopień ochrony (IP) 40 (użytkowanie w warunkach domowych lub środowisku chronionym)

Przepływ szacowany (m) Średni szacowany zasięg 200 na otwartym terenie, do 35 m wewnątrz

Kodowanie radiowe Rolling code (o-code)

Temperatura pracy (°C min/max) -5 ÷ +55 

Wymiary (mm) 49x150x14

Waga (g) 85
 

Kod Opis Szt./opak.

INTIKIT
25YY

Zestaw złożony z 3 nadajników Inti 25YY z 2 kanałami, 433,92 MHz, i 1 odbiornika OX2.
Motywy dekoracyjne: Black Flowers, Henri Yellow i Blue Bird

1

 

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE NADAJNIKÓW

Częstotliwość 
transmisji 

Przepływ 
szacowany Kodowanie radiowe Zasilanie Trwałość baterii Stopień ochrony Wymiary waga

433.92 MHz

150 m 
(na zewnątrz);

30 m (jeśli wewnątrz 
budynków)* 

O-Code 72 bit;  
rolling code

3 Vdc;  
bateria litowa typu 

CR2032

2 lata (przy 10 
transmisjach 

dziennie)

IP40  
(użytkowanie 
w otoczeniu 
chronionym)

30x56x9 h mm  
14 g

 
* Na zasięg nadajników i zdolność odbioru odbiorników mogą mieć wpływ ewentualne urządzenia działającej w danej strefie na tej samej częstotliwości.

Łatwa duplikacja automatyczna 
poprzez zbliżenie do siebie dwóch 
nadajników.

Intuicyjna procedura 
programowania, przy pomocy 
przycisków w tyle nadajnika.

Wygodny, standardowy uchwyt 
naścienny.



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.

Technology  
as simple  
as a gesture

Nice SpA
Oderzo TV Italy

www.niceforyou.com

Nice, easy solutions  
for Home and Building.

Systemu automatyki i sterowania dla bram, drzwi garażowych, rolet, 
żaluzji i systemów alarmowych, zarządzanych w zintegrowany sposób 
poprzez inteligentne i intuicyjne interfejsy: praktyczne, funkcjonalne 
i eleganckie rozwiązania dla jak najlepszego wykorzystania każdej 
przestrzeni. 

Nasze produkty i nasze 
technologie chronione 
są patentami, modelami  
i znakami przemysłowymi.
Wszelkie naruszenia będą 
ścigane z mocy prawa. 20
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