
Váš domov

Vaše kancelá

Bezdrátov

S využitím GSM

S využitím Bluetooth™

S využitím BusT4

Nice Solemyo:
energie v p írod

Kit ur ený pro napájení automatiza ních technik, po-
hán jících k ídlové a posuvné brány a garážová vrata, 
s využitím solární energie. 

Nice Solemyo využívá solární energií pro napájení automatiza ních 
technik, pohán jících brány nebo garážová vrata, která se nachází 
daleko od elektrické rozvodné sít , aniž by bylo nutné provád t n -
jaké výkopové práce.

INSTALACE NA LIBOVOLNÉM MÍST  bez kabel  a nutnosti p ipoje-
ní k elektrické rozvodné síti.

ÚSPORNOST A EKOLOGI NOST inteligentní a ekologická volba 
s rychlou návratností investice.

NÍZKÁ SPOT EBA ENERGIE A FUNK NOST I V P ÍPAD  VÝPAD-
KU DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE provoz je zaru en i v p ípad  
déle trvající obla nosti.

POMOCNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ zajiš uje rychlé dobití baterie s využi-
tím sí ového elektrického napájení o nap tí 230 V.

Kit Solemyo je kompatibilní pouze s výrobky napájenými 24 V

Box s 24 V baterií Solární fotovoltaický panel

Prodejce:

Nice Opera
krok k budoucnosti



Výhody pro instala ního technika

Pohodlné programovaní a kontrola p ímo v míst  
instalace prost ednictvím p ímého p ipojení palmtopu 
O-View k pohonu.

Pohodlné programování t žce p ístupných 
p ijíma  na dálku.

Nastavování a kontrola na dálku prost ednictvím 
GPRS p ímo z vlastní kancelá e.

Certi  kace: programování dálkových ovlada  na 
dálku bez nutnosti návšt vy zákazníka.

O-Box Software Suite nainstalovaný na PC: 
nap . programování dálkových ovlada  

O-View Software Suite nainstalovaný na PC: 
nap . programování parametr  a provád ní diagnostiky.

O-Box Software Suite nainstalovaný na PDA: 
nap . práce s rádiovými kódy 

Rychlý p ístup k za ízením, která mají být naprogramova-
ná, prost ednictvím p ímého p ipojení palmtopu O-View 
p es konektor s kabelem. 

Programování a kontrola v míst  instalace prost ednic-
tvím Bluetooth.

Multifunk ní displej O-View: 
nap . volba automatiza ní techniky a její ovládání O-View Software Suite nainstalovaný na PDA: 

nap . programování parametr  a provád ní diagnostiky 

Multifunk ní displej O-View: 
nap . m ení provozních vzdáleností



 

 

Výhody pro uživatele

Rychlý výb r, nastavování a kontrola n kolika automa-
tiza ních technik prost ednictvím jednotky O-View.

Pohodlné nastavování a kontrola na dálku prost ednic-
tvím GSM, posláním sms p ímo z mobilního telefonu. 

P ijíma -vysíla  ur ený pro zdvojnásobení dosahu 
dálkového ovlada e.

Identi  ka ní kód: aktivace umož ující uložení dálko-
vých ovlada  do pam ti p ijíma e na dálku uživatelem 
za ízení, p ímo v míst  instalace.

Kontrolní sms o stavu automatiza ní techniky:
brána je zav ená 

Pohodlné nastavování a kontrola na dálku s využitím 
PDA p ipojeného prost ednictvím Bluetooth.

Pohodlné nastavování a kontrola na dálku s využitím 
PC p ipojeného prost ednictvím Bluetooth.

Multifunk ní displej O-View: 
nap . výb r a ovládání automatiza ní techniky. O-View Software Suite nainstalovaný na PDA: 

nap . výb r a ovládání automatiza ní techniky.
O-View Software Suite nainstalovaný na PC: 
nap . volba automatiza ní techniky



Nice Opera System

P evratný systém Opera umož uje instala nímu technikovi 
upravovat na dálku za ízení, která jsou sou ástí automatiza ní 
techniky.

Díky p ehlednému multifunk nímu displeji O-View je možné snadným zp so-
bem programovat a kon  gurovat veškeré funkce a parametry automatiza ní 
techniky. Krom  toho je možné s pomocí “O-View Software Suite” provád t 
na dálku efektivní kontrolu prost ednictvím PC nebo PDA a telediagnostiku 
prost ednictvím GPRS.
Systém Opera je tvo ený dálkovými ovlada i a p ijíma i One, multifunk ním 
displejem O-View, propojovacím rozhraním O-Box a komunika ním softwarem.

PC s nainstalo-
vaným O-View 
Software Suite 

p ipojené k O-View 
prost ednictvím 

Bluetooth.

O-View p ipojené k 
pohon m prost ed-

nictvím kabelu 

PDA s nainsta-
lovaným O-View 
Software Suite 

p ipojené k O-View  
prost ednictvím 

Bluetooth 

P ipojení kabelem

Bezdrátové spojení

Bluetooth™

GSM

GPRS

Místní p ipojení: Automatiza ní 
technika je p ipojená k palmtopu 
O-View

Legenda:

P ehled výrobk  Opera

P ipojení na krátkou vzdálenost: 
Automatiza ní technika je ovládaná 
a nastavovaná na krátkou vzdále-
nost, prost ednictvím PC, PDA nebo 
dálkového ovlada e

P ipojení na v tší vzdálenost: 
Automatiza ní technika je ovládaná 
a nastavovaná na v tší vzdálenost, 
prost ednictvím signálu GSM nebo 
GPRS

One

Dálkové ovlada e s plovoucím 
kódem (Rolling Code) a se za-
budovaným bezkontaktním p i-
jíma em, dodávané ve verzích 
s 1, 2, 4 a 9 kanály; pracuje 
s identi  ka ními a certi  ka ní-
mi kódy.

Rozhraní O-Box 
a “O-Box Software Suite”
Umož uje p ímo z  PC nebo 
PDA programovat dálkové 
ovlada e a p ijíma e výrobní 
ady One a za ízení výrobní 
ady Nice Bio, Flo, Flor, Smilo 

a MORX.

O-View a „O-View Software 
Suite“

Multifunk ní displej umož uje 
programovat, nastavovat a kon-
trolovat všechny p ipojené   
automatiza ní techniky a to 
i prost ednictvím PC nebo 
PDA s využitím nainstalované-
ho „O-View Software Suite“.  

Dálkový ovlada  
ONE 

PC s nainstalo-
vaným O-View 
Software Suite 

p ipojené k O-View 
prost ednictvím 

GPRS

P ímé spojení s 
O-View prost ednic-

tvím sít  GSM 
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