
Twój 
dom Ciebie 
zaskoczy.  
Nie jeden raz.
Odkryj nowy system  
komunikacji Nice i wszystkie 
jego możliwości.
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Rozwiewa
wątpliwości.
Informuje.
Poprawia
komfort
życia.

Dzięki Yubii wszystkie systemy automatyki domu
będą komunikowały się Tobą i między sobą.
Piloty BD sygnalizują Ci faktycznie stan systemów
automatyki i odbiór poleceń poprzez wibrację 
i sygnały świetlne.

To Yubii, nowy ekosystem Nice
zaprojektowany dla osób, które chcą
jeszcze więcej od systemów automatyki
domowej i dla tych, którzy rozpoczynają
automatyzację domu.
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Dzięki nowemu ekosystemowi Yubii pilot dwukierunkowy do bramy garażoweji 
wjazdowej Era One BD zagwarantuje Ci większe bezpieczeństwo! Możesz 
sprawdzić w każdym momencie, czy bramy są otwarte czy zamknięte oraz 
dowiedzieć się czy prawidłowo odebrały Twoje polecenie, kiedy sam nie jesteś 
w stanie tego sprawdzić, wszystko to dzięki sygnałowi świetlnemu i wibracji.

Zaprojektowany dla

Bram wjazdowych, bram garażowych 
uchylnych i segmentowych,
szlabanów drogowych.

Odpowiedź
jest w zasięgu
ręki.
Pilot Era One BD odpowiada
na Twoje pytania przy pomocy
wibracji i 3 kolorów: zielonego,
pomarańczowego i czerwonego.

Ułatwia Ci życie
 Masz 3 przyciski dla zarządzania 3 różnymi  

systemami automatyki.
 Informuje Cię, przy pomocy kolorowych świateł,  

czy brama garażowa, wjazdowa jest zamknięta  
czy też otwarta.

 Sygnalizuje, że brama garażowa, wjazdowa  
otrzymała Twoje polecenie, przy pomocy wibracji  
i kolorowego światła.

 Informuje o poziomie naładowania baterii
 Po zbliżeniu smartfona do pilota, dzięki technologii NFC

możesz uzyskać dodatkowe informacje i poznać stan
naładowania baterii.

 Się komunikuje z innymi odbiornikami 
dwukierunkowymi, również rolet i żaluzji,  
zwiększając zasięg.

Zielony
Polecenie otrzymane

Czerwony
Polecenie nieotrzymane

Pomarańczowy
W oczekiwaniu

Przycisk pilota

Zielony
Otwarty

Czerwony
amknięty

Pomarańczowy
Częściowo otwarty

Przycisk i + polecenie

Nachodzą Cię
wątpliwości czy
brama garażowa
jest zamknięta?

Jeśli interesuje Cię pilot o dużym zasięgu  
i większej odporności na zakłócenia

Wybierz pilota Era One BD i radioodbiornik  
z technologią LoRa  który mimo  że nie czy się z 
ekosystemem u ii  pozwoli na uzyskanie większego 
zasięgu do 1 km  i gwarantuje większ  odpornoś  
na zak ócenia radiowe.

Posiadasz już systemy automatyki Nice?
Wykonaj upgrade, to bardzo proste!
Poproś Twojego instalatora o implementację Twoich
napędów do nowego ekosystemu Yubii.  
Powoli Ci to na jeszcze większy komfort życia  
i mniej zmartwień.
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Poczuj pełen 
komfort.
Pilot Era P BD sygnalizuje 
przy pomocy 3 kolorów odbiór 
polecenia przez rolety i żaluzje. 
Zielony, pomarańczowy 
i czerwony.

Dzięki Yubii pilot dwukierunkowy Era P BD zaoferuje Ci jeszcze większy komfort!
Poza zdalnym sterowaniem żaluzjami, roletami i markizami, potwierdza
również prawidłowy odbiór polecenia, by oszczędzić Ci konieczności
osobistego sprawdzenia.

Ułatwia Ci życie
 Możesz sprawdzać rolety wewnętrzne, żaluzje  

i markizy, zarówno pojedynczo, jak i grupowo.
 Sygnalizuje Ci zielonym światłem, że roleta lub

żaluzja odebrały Twoje polecenie.
 Po zapytaniu o stan, przy pomocy przycisku „i”,

informuje Cię kolorowym światłem, czy roleta lub
żaluzja są podniesione czy obniżone.

 Możesz zarządzać 6-cioma silnikami  
lub grupami silników.

 Komunikuje z innymi odbiornikami
dwukierunkowymi, również rolet i żaluzji,  
zwiększając zasięg.

stnieje możliwoś  po czenia pilota  
ra P  z pilotem naściennym  
ra   z wykorzystaniem 
ezprzewodowej komunikacji.

Większy komfort z Era W BD

Posiadasz już systemy automatykę Nice?
Wykonaj upgrade, to bardzo proste!
Poproś Twojego instalatora o implementację
Twoich napędów do nowego ekosystemu Yubii.
Powoli Ci to na jeszcze większy komfort życia i
mniej zmartwień.

Chcesz upewnić 
się, że rolety zostały
podniesione?

Pomyślana dla

Żaluzje i rolety wewnętrzne  
i zewnętrzne.

Przycisk pilota Przycisk i + polecenie

Zielony
Polecenie otrzymane

Czerwony
Polecenie nieotrzymane

Pomarańczowy
W oczekiwaniu

Zielony
Podniesione

Czerwony
Opuszczone

Pomarańczowy
Częściowo podniesione
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Pomyślana dla

Mniej zmartwień, więcej bezpieczeństwa dzięki MyNice Welcome App,
aplikacji do zarządzania domem przy pomocy smartfona, która,  
po wprowadzeniu ekosystemu Yubii, pozwoli Ci na jeszcze większą 
kontrolę nowej automatyki.

Systemy dla smart home, takie jak: rolety i żaluzje, bramy garażowe,
bramy wjazdowe, szlabany drogowe i oświetlenie.

Chcesz zarządzać
całym domem
z dowolnego
miejsca?

Nie ma
problemu.
Dzięki aplikacji MyNice
Welcome można zarządzać
całą automatyką domu bez
konieczności przebywania 
w nim.

Ułatwia Ci życie
 ożesz mie  pod ręk  ca  automatykę domu.
 Przy pomocy intuicyjnych ikon możesz sprawdzi   

czy ramy wjazdowe  garażowe  rolety i żaluzje  
s  otwarte lu  zamknięte.

 ożesz nawi za  komunikację między automatykami
i tworzy  scenariusze  takie jak na przyk ad zamknięcie
wszystkich żaluzji i zgaszenie świate  przy pomocy
jednego polecenia  kiedy wychodzisz z domu.

MyNice Welcome App

Funkcjonuje z Core

Praktyczny u  pod czony do sieci wi
o ejmuje wszystkie systemy automatyki
i nawi zuje między nimi komunikację
pozwalaj c na zarz dzanie nimi przy pomocy
smartfona  również w zakresie oso istych
scenariuszy.

Posiadasz już systemy automatyki Nice?
Wykonaj upgrade, to bardzo proste!
Poproś Twojego instalatora o implementację
Twoich napędów do nowego ekosystemu Yubii.
Powoli Ci to na jeszcze większy komfort
życia i mniej zmartwień... również zdalnie.

Dostępna bezpłatnie na
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Więcej
automatyki,
więcej komfortu.
Połącz wszystkie systemy 
automatyki przy pomocy małego 
huba, który zapewni wielkie 
rzeczy, na przykład stworzenie
osobistych scenariuszy. 

Wykonaj upgrade automatyki Nice i dodaj inne, kompatybilne z Yubii urządzenia  
by połączyć je i nawiązać komunikację między nimi przy pomocy Core:
prawdziwego centrum zarządzającego, do podłączenia do sieci Wi-Fi, która
pozwoli Ci na stworzenie osobistych scenariuszy, jak na przykład włączanie
oświetlenia ogrodowego, za każdym razem, gdy otwiera się bramę garażową.

Ułatwia Ci życie
 ożesz pod czy  wszystkie automatyki

i nawi za  komunikację między nimi.
 ożesz skon gurowa  polecenia
ezpośrednio w aplikacji y ice elcome.
 Core zapisze automatycznie wszystkie

kon guracje na ice Cloud.
 żywa naj ardziej zaawansowanych

algorytmów szyfrowania  które sprawiaj
że jest on niemożliwy do sklonowania.

 Pod cza się do sieci wi .
 est zasilany również ateriami  

które chroni  funkcjonalnoś  systemu 
w przypadku raku pr du.

Większa kontrola z
MyNice Welcome App

Po ierz ezp atn  aplikację y ice 
elcome i zarz dzaj wszystkimi 

systemami automatyki przy pomocy 
smartfona  umożliwiaj c również
ich interakcje. ożesz na przyk ad 
otworzy  po prze udzeniu wszystkie 
rolety i ramę garażow  y wypuści  psa 
do ogrodu lu  też zamkn  wszystko
i zgasi  świat a przed pójściem spa .

Chcesz 
jeszcze więcej 
od Twojego  
domu?

Systemy dla smart home, takie jak: rolety i żaluzje, bramy garażowe,
bramy wjazdowe, szlabany drogowe i oświetlenie.

Pomyślana dla
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Era One BD Era P BD Era W BD

Core

MyNice 
Welcome App

Odpowiedź
na wszystkie
Twoje pytania.

Chcesz mieć wszystko pod kontrolą, również zdalnie? Możesz otrzymać odpowiedź również od
Twojej aktualnej bramy wjazdowej lub garażowej po wykonaniu prostego upgrade’u. Odkryj, które
produkty dwukierunkowe są pomyślane dla Ciebie, wykonując test na yubii.niceforyou.com

Podłącz systemy automatyki domu
przy pomocy Core i stwórz osobiste
scenariusze, którymi możesz zarządzać
zarówno ze smartfona, jak i z pilota 
dwukierunkowego.

Możesz na przykład ustawić program
tak, by codziennie rano o 7 podnosiły
się rolety, aktywował się zraszacz,
otwierała się brama garażowa, 
by wypuścić psa do ogrodu.
Wszystko to dzięki jednemu kliknięciu 
smartfona lub pilota dwukierunkowego.

Twój styl życia, Twoje
scenariusze.

Pobierz aplikację MyNice Welcome,
by mieć wszystko pod kontrolą,
również gdy nie ma Cię w domu.

Zarządzaj domem przy
pomocy smartfona.

Piloty dwukierunkowe odsyłają 
informacje dotykowe, dźwiękowe 
i świetlne w celu zasygnalizowania stanu
automatyki lub otrzymania polecenia.

Więcej pewności z pilotami 
dwukierunkowymi.

Yubii łączy ze sobą wszystkie systemy automatyki Twojego domu, nawiązuje
komunikację między nimi i z Tobą przy pomocy sieci Mesh, w ten sposób możesz
pozbyć się wszelkich zmartwień i spokojnie cieszyć się każdym dniem.

Więcej automatyki, więcej
kontroli, mniej zmartwień.

Era One  
z technologią 
LoRa®

ysy anie polecenia i
otrzymywanie informacji  
z automatyki.

ygna  polecenia.

ie  esh  dzięki której
każda automatyka staje
się nadajnikiem sygna u
zwiększaj c zasięg dzia ania.

Otwórz/Zamknij  
bramę wjazdową

Otwórz/Zamknij  
bramę wjazdową

Otwórz/Zamknij 
bramę garażową

Otwórz/Zamknij 
rolety i żaluzje

Otwórz/Zamknij 
rolety i żaluzje

Otwórz/Zamknij 
markizę

Otwórz/Zamknij 
markizę

Otwórz/Zamknij 
bramę garażową
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Nice. 
Sprawiamy,
że zwykłe
staje się
niezwykłe.
Jesteśmy wiodącą włoską marką specjalizującą się w produkcji 
zintegrowanych systemów do zarządzania automatyką domową.

Mamy tylko trochę ponad 25 lat, naszą siłą nie jest
tradycja, lecz nasza chęć do ciągłego kwestionowania
istniejących reguł w celu znalezienia innowacyjnych
rozwiązań, które nie istnieją. Jeszcze.

Upraszczamy życie wszystkim, sprawiając, 
że nawet najmniejsze codzienne gesty stają 
się proste i wyjątkowe.

Nasze marzenie?
Przyszłość bez barier.
Dlatego też oferujemy Ci szeroką gamę
produktów i rozwiązań dla wszystkich
domów, wszystkich budynków, wszystkich
potrzeb.

Systemy do
automatyki 
bram
wjazdowych

Systemy do
automatyki
bram
garażowych

Systemy do
automatyki
szlabanów
drogowych

Systemy do
automatyki żaluzji

Systemy
alarmowe

Systemy do
automatyki
okiennic

Systemy do
automatyki markiz

Systemy do
automatyki
pergoli

Systemy
sterowania

Systemy kontroli
oświetlenia



Chcesz,  
by Twój  
dom stał się     
          ? 
Wystarczy 
niewiele.
Wejdź na 
yubii.niceforyou.com

DE
PY

UB
II/

PL
/0

0/
06

-1
9 

• 
Th

e 
in

fo
rm

at
io

n 
sh

ow
n 

in
 th

is
 p

ub
lic

at
io

n 
is

 p
ur

el
y 

in
di

ca
tiv

e.
Ni

ce
 re

se
rv

es
 th

e 
rig

ht
 to

 m
ak

e 
an

y 
m

od
ifi

 c
at

io
ns

 to
 th

e 
pr

od
uc

ts
 a

s 
it 

se
es

 fi
t. 

 P
ro

du
ct

 D
es

ig
n 

Ro
be

rt
o 

Gh
er

le
nd

a




