Nice Solemyo:

Bezdrátovĵ
Vaše kanceláŦ

energie v pŦírodĵ

Váš domov
S využitím GSM

Kit urĜený pro napájení automatizaĦních technik, pohánĵjících kŦídlové a posuvné brány a garážová vrata,
s využitím solární energie.
Nice Solemyo využívá solární energií pro napájení automatizaĦních
technik, pohánĵjících brány nebo garážová vrata, která se nachází
daleko od elektrické rozvodné sítĵ, aniž by bylo nutné provádĵt nĵjaké výkopové práce.

S využitím Bluetooth™

INSTALACE NA LIBOVOLNÉM MÍSTè bez kabelƀ a nutnosti pŦipojení k elektrické rozvodné síti.
ÚSPORNOST A EKOLOGIáNOST inteligentní a ekologická volba
s rychlou návratností investice.
NÍZKÁ SPOTĆEBA ENERGIE A FUNKáNOST I V PĆÍPADè VÝPADKU DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE provoz je zaruĦen i v pŦípadĵ
déle trvající oblaĦnosti.

S využitím BusT4

POMOCNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ zajišŰuje rychlé dobití baterie s využitím síŰového elektrického napájení o napĵtí 230 V.

Solární fotovoltaický panel

Box s 24 V baterií

Nice Opera

krok k budoucnosti
Prodejce:
Kit Solemyo je kompatibilní pouze s výrobky napájenými 24 V

Výhody pro instalaËního technika
Pohodlné programovaní a kontrola pŌímo v místĤ
instalace prostŌednictvím pŌímého pŌipojení palmtopu
O-View k pohonu.

Rychlý pŌístup k zaŌízením, která mají být naprogramovaná, prostŌednictvím pŌímého pŌipojení palmtopu O-View
pŌes konektor s kabelem.

Programování a kontrola v místĤ instalace prostŌednictvím Bluetooth.

MultifunkĜní displej O-View:
napŦ. mĵŦení provozních vzdáleností

MultifunkĜní displej O-View:
napŦ. volba automatizaĦní techniky a její ovládání

Pohodlné programování tĤžce pŌístupných
pŌijímaĜś na dálku.

Nastavování a kontrola na dálku prostŌednictvím
GPRS pŌímo z vlastní kanceláŌe.

Certikkace: programování dálkových ovladaĜś na
dálku bez nutnosti návštĤvy zákazníka.

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

O-View Software Suite nainstalovaný na PC:
napŦ. programování parametrƀ a provádĵní diagnostiky.

O-Box Software Suite nainstalovaný na PC:
napŦ. programování dálkových ovladaĦƀ

O-View Software Suite nainstalovaný na PDA:
napŦ. programování parametrƀ a provádĵní diagnostiky

Výhody pro uživatele
Rychlý výbĤr, nastavování a kontrola nĤkolika automatizaĜních technik prostŌednictvím jednotky O-View.

MultifunkĜní displej O-View:
napŦ. výbĵr a ovládání automatizaĦní techniky.

Pohodlné nastavování a kontrola na dálku prostŌednictvím GSM, posláním sms pŌímo z mobilního telefonu.

Kontrolní sms o stavu automatizaĜní techniky:
brána je zavŦená

Pohodlné nastavování a kontrola na dálku s využitím
PDA pŌipojeného prostŌednictvím Bluetooth.

Pohodlné nastavování a kontrola na dálku s využitím
PC pŌipojeného prostŌednictvím Bluetooth.

O-View Software Suite nainstalovaný na PDA:
napŦ. výbĵr a ovládání automatizaĦní techniky.

O-View Software Suite nainstalovaný na PC:
napŦ. volba automatizaĦní techniky

PŌijímaĜ-vysílaĜ urĜený pro zdvojnásobení dosahu
dálkového ovladaĜe.

IdentikkaĜní kód: aktivace umožľující uložení dálkových ovladaĜś do pamĤti pŌijímaĜe na dálku uživatelem
zaŌízení, pŌímo v místĤ instalace.

Nice Opera System

Legenda:
Místní pŌipojení: AutomatizaĦní
technika je pŦipojená k palmtopu
O-View

PŦevratný systém Opera umožŚuje instalaĦnímu technikovi
upravovat na dálku zaŦízení, která jsou souĦástí automatizaĦní
techniky.

PŌipojení na krátkou vzdálenost:
AutomatizaĦní technika je ovládaná
a nastavovaná na krátkou vzdálenost, prostŦednictvím PC, PDA nebo
dálkového ovladaĦe

Díky pŦehlednému multifunkĦnímu displeji O-View je možné snadným zpƀsobem programovat a konĺgurovat veškeré funkce a parametry automatizaĦní
techniky. Kromĵ toho je možné s pomocí “O-View Software Suite” provádĵt
na dálku efektivní kontrolu prostŦednictvím PC nebo PDA a telediagnostiku
prostŦednictvím GPRS.
Systém Opera je tvoŦený dálkovými ovladaĦi a pŦijímaĦi One, multifunkĦním
displejem O-View, propojovacím rozhraním O-Box a komunikaĦním softwarem.

O-View pŦipojené k
pohonƀm prostŦednictvím kabelu

PDA s nainstalovaným O-View
Software Suite
pŦipojené k O-View
prostŦednictvím
Bluetooth

PŦipojení kabelem
Bezdrátové spojení
Bluetooth™
GSM
GPRS
Dálkový ovladaĜ
ONE
PC s nainstalovaným O-View
Software Suite
pŦipojené k O-View
prostŦednictvím
GPRS

PŌehled výrobkś Opera

One

PŦímé spojení s
O-View prostŦednictvím sítĵ GSM

Dálkové ovladaĦe s plovoucím
kódem (Rolling Code) a se zabudovaným bezkontaktním pŦijímaĦem, dodávané ve verzích
s 1, 2, 4 a 9 kanály; pracuje
s identiĺkaĦními a certiĺkaĦními kódy.

Rozhraní O-Box
a “O-Box Software Suite”
UmožŚuje pŦímo z PC nebo
PDA programovat dálkové
ovladaĦe a pŦijímaĦe výrobní
Ŧady One a zaŦízení výrobní
Ŧady Nice Bio, Flo, Flor, Smilo
a MORX.

www.technopark.cz

O-View a „O-View Software
Suite“
MultifunkĦní displej umožŚuje
programovat, nastavovat a kontrolovat všechny pŦipojené
automatizaĦní techniky a to
i prostŦednictvím PC nebo
PDA s využitím nainstalovaného „O-View Software Suite“.
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PC s nainstalovaným O-View
Software Suite
pŦipojené k O-View
prostŦednictvím
Bluetooth.

PŌipojení na vĤtší vzdálenost:
AutomatizaĦní technika je ovládaná
a nastavovaná na vĵtší vzdálenost,
prostŦednictvím signálu GSM nebo
GPRS

