
A sua
casa vai
surpreender.
Ainda mais.
Descubra o novo ecossistema Nice
e todos os seus produtos para
automatizar a sua casa.
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Elimina todas 
as dúvidas.
Você fica 
por dentro.
Melhora 
a sua vida.

Com Yubii todos os sistemas de automação  
da sua casa se comunicarão mutuamente  
e com você também.
Os controles bidirecionais, de fato, informam sobre  
o status da automação e sobre a recepção dos 
comandos com feedbacks por LED e vibração.

É Yubii, o novo Ecossistema 
da Nice, pensado para quem quer mais 
da automação de casa e para quem  
quer começar a automatizar a sua.
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Graças ao novo sistema Yubii, o controle remoto bidirecional para garagem
e portões Era One BD garantirá maior segurança! Você poderá verificar,
a qualquer momento, se estão abertos ou fechados, além de saber se receberam  
o seu comando corretamente quando não estiverem visíveis.  
Tudo graças a um sinal luminoso e vibração.

Pensado para

Portas, portões e cancelas, 
portões de garagem basculantes e 
pivotantes, cancelas.

A resposta
ao alcance
da sua mão.
O controle remoto Era One BD 
lhe responde com uma
vibração e 3 cores:  
verde, laranja e vermelho.

Simplifica a sua vida porque
 Você tem 3 botões para controlar  

3 automações diferentes.
 Informa com uma luz colorida se a garagem,  

o portão estão abertos ou fechados.
 Sinaliza com uma vibração e uma luz colorida se

a garagem ou o portão receberam o seu comando.
 Grande autonomia da bateria.
 Posicionando o seu smartphone no controle

remoto, você pode ter informações e saber  
o estado da bateria graças à tecnologia NFC.

 Comunica-se com os outros receptores
bidirecionais, inclusive cortinas e persianas,
aumentando o alcance para cobrir toda  
a sua casa com um comando.

Verde
Comando recebido

Vermelho
Comando não recebido

Laranja
Em espera

Botão de comando

Verde
Aberto

Vermelho
Fechado

Laranja
Parcialmente aberto

Botão i + comando

Tem certeza 
de que fechou 
a garagem?

Se quiser um comando de longo 
alcance e mais imunidade  
às interferências de rádio

São o controle Era One e o receptor Oxi com
tecnologia LoRa® que, embora não interajam com
o sistema Yubii, permitem um maior alcance, a até
1 km, e maior imunidade às interferências de rádio.

Já tem uma automação Nice?
Faça um upgrade. É simples!
Solicite ao seu instalador que ative o novo sistema 
em suas automações Yubii. Assim, você viverá a sua 
casa com mais comodidade e menos preocupações.
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Fique à
vontade.
Era P BD, o controle remoto
que avisa, através de um sinal
sonoro e 3 cores, se cortinas
e persianas receberam  
o seu comando.  
Verde, laranja e vermelho.

Graças ao Yubii, o controle remoto bidirecional Era P BD vai lhe oferecer ainda 
mais comodidade! Além de controlar à distância persianas, cortinas e toldos, 
também confirma se os seus comandos foram corretamente recebidos,  
assim você não tem que se incomodar pausando o filme para verificar.

Simplifica a sua vida porque
 Você pode controlar persianas, toldos e persianas

internas isoladamente ou em grupo.
 Sinaliza, com uma luz verde, se a cortina  

ou a persiana recebeu o seu comando.
 Ao pedir o status através do botão “i”, informa,  

com um led colorido, se a persiana ou cortina foi 
suspensa ou baixada.

 Você pode controlar até 6 automações  
ou grupos de automações.

 Comunica-se com os outros receptores
bidirecionais, inclusive cortinas e persianas,
aumentando o alcance para cobrir toda  
a sua casa com um comando.

Combine o controle remoto portátil  
Era P BD com o controle Era W BD... 
você pode fixá-lo onde quiser já que  
a comunicação é feita por wi-fi

Maior comodidade com Era W BD

Já tem uma automação Nice?
Faça um upgrade. É simples!
Solicite ao seu instalador que ative o novo
sistema em suas automações Yubii.  
Assim, você viverá a sua casa com mais  
comodidade e menos preocupações.

Quer ter certeza  
de que as persianas 
foram abertas?

Pensado para

Persianas e cortinas internas  
e externas.

Botão de comando Botão i + comando

Verde
Comando recebido

Vermelho
Comando não recebido

Laranja
Em espera

Verde
Suspenda

Vermelho
Baixe

Laranja
Levante parcialmente
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Pensado para

Menos preocupações e mais segurança com MyNice Welcome App,  
o aplicativo para controlar a sua casa pelo smartphone e que,  
com a chegada do sistema Yubii, permitirá que você tenha ainda mais controle 
sobre as suas novas automações.

Os sistemas para a sua casa inteligente como: cortinas, persianas,  
portas, portões de garagem, cancelas e iluminação

Quer controlar a 
sua casa de onde 
quer que esteja?

Sem
problemas.
Graças ao MyNice Welcome
App você poderá controlar
todas as automações da sua
casa sem estar em casa.

Simplifica a sua vida porque
 Você pode ter todas as automações de casa  

ao alcance da sua mão.
 Você poderá saber, através de ícones intuitivos,  

se cancelas, garagens, cortinas e persianas estão  
abertas ou fechadas.

 Você pode fazer a interação entre as automações
e criar cenários, como por exemplo fechar todas  
as persianas e apagar as luzes com um comando  
só, quando sair de casa.

MyNice Welcome App

Funciona com Core

Este prático Hub ligado à sua rede wi-fi,
reúne todas as suas automações e faz com
que interajam, permitindo controlar tudo
a partir do smartphone, inclusive os seus
cenários personalizados

Já tem uma automação Nice?
Faça um upgrade. É simples!
Solicite ao seu instalador que ative o novo
sistema em suas automações Yubii. Assim, você 
viverá a sua casa com mais comodidade e menos 
preocupações...também de longe.

Disponível gratuitamente na
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Mais automação,
mais comodidade.
Reúna tudo com um pequeno
Hub, e poderá fazer grandes
coisas, como criar cenários
personalizados.

Faça um upgrade das suas automações Nice e adicione outras compatíveis
com Yubii para conectá-las e fazer a interação entre elas através do Core:
uma verdadeira central de controle para conectar à sua rede wi-fi que
vai lhe permitir criar cenários personalizados, como por exemplo acender  
as luzes do jardim toda vez em que a garagem for aberta.

Simplifica a sua vida porque
 Você pode conectar todas as

automações e fazê-las interagirem.
 Você pode configurar os comandos

diretamente pelo MyNice Welcome App.
 O Core salva automaticamente as suas

configurações no Nice Cloud.
 Utiliza os mais avançados algorítimos

de criptografia, que praticamente
impossibilitam a clonagem.

 Conecta-se à rede wifi.
 Também é alimentado por baterias,  

assim o sistema continua funcionando 
mesmo em caso de falta de energia.

Mais controle com
MyNice Welcome App

Baixe o aplicativo gratuito MyNice
Welcome e controle todas as suas
automações pelo smartphone, além
de fazê-las interagirem. Você poderá,
por exemplo, abrir todas as persianas
quando acordar e a porta da garagem
para deixar o cachorro sair, ou fechar
tudo e apagar as luzes antes de dormir.

Você quer 
ainda mais 
de sua casa?

Os sistemas para a sua casa inteligente como: cortinas, persianas, portas, 
portões de garagem, cancelas e iluminação

Pensado para
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Era One BD Era P BD Era W BD

Core

MyNice 
Welcome App

A resposta  
a todas as suas
perguntas.

Quer ter tudo sob controle inclusive à distância? Você pode obter a resposta, também,  
do seu portão ou garagem atual com um simples upgrade. Faça logo um teste e descubra quais
produtos bidirecionais são adequados a você em yubii.niceforyou.com

Conecte as suas automações através
do Core e crie cenários personalizados
que poderão controlados pelo
smartphone ou apertando um botão  
no controle remoto bidirecionais.

Por exemplo, você pode criar um 
cenário que abra as persianas, ligue 
a irrigação do jardim e abra o portão 
para deixar o cachorro sair todas as 
manhãs às 7h00. Tudo isso com apenas 
um clique no seu smartphone ou no 
controle remoto bidirecional.

Seu estilo de vida, seus
cenários.

Baixe o aplicativo MyNice Welcome
para ter tudo sob controle, inclusive
quando não estiver em casa.

Controle a sua casa pelo
smartphone

Os controles remotos bidirecionais 
emitem feedbacks sonoros, 
luminosos e por vibração para 
sinalizar o status da automação ou a 
recepção do comando.

Mais certezas com os
controles remotos bidirecionais.

Yubii, realmente, conecta todas as automações da sua casa, faz todas se
comunicarem entre si e com você através da rede Mesh, permitindo, assim,  
que você tire todas as dúvidas e viva mais tranquilamente cada dia.

Mais automações, mais controle,
menos preocupações.

Era One  
com tecnologia 
LoRa®

Envio de comando e feedback
de recepção da automação.

Sinalização de um comando.

Rede Mesh que transforma
cada automação em um
transmissor de sinal, ampliando
o raio de ação.

Abre/Fecha 
Portões

Abre/Fecha 
Portões

Abre/Fecha 
Portões

Abre/Fecha 
toldo externo Abre/Fecha 

persianas e cortinas

Abre/Fecha 
Portas

Abre/Fecha 
toldo externo

Abre/Fecha 
persianas e cortinas
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Nice. 
Transformamos
o normal em
extraordinário.
Somos a marca italiana de referência internacional no que se
refere à sistemas de automação integrados para residências

Temos pouco mais de 25 anos. A nossa força não
é a tradição, mas a nossa vontade de questionar
as regras existentes com o objetivo de encontrar
soluções inovadoras que não existem... ainda.

simplificamos a vida das pessoas, 
tornando cada pequeno gesto  
do dia a dia em algo extraordinário.

O nosso sonho?
Um futuro sem barreiras.
Por isso oferecemos uma vasta gama de produtos  
e soluções pensadas para todas as casas,  
todos os edifícios, para todas as exigências:

Sistema para
automação  
de portões

Sistema para
automação  
de garagens

Sistema para
automação  
de cancelas

Sistema para
automação  
de persianas

Sistemas  
de alarme

Sistema para
automação  
de portas

Sistema para
automação  
de toldos

Sistema para
automação  
de pérgolas

Sistemas  
de controle

Sistemas de
controle de
iluminação



Você
também
quer uma
casa          ?
Falta pouco.
Visite 
yubii.niceforyou.com
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