
 

 

 

Váš domov
Vás ohromí.
Zase a znovu.
Objevte nový ekosystém Nice
a všechny jeho produkty pro
automatizaci Vašeho domova.
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Nepřipustí žádnou
pochybnost. 
Dokonale Vás
informuje. 
Zlepšuje způsob,
jakým žijete.
To je Yubii, nový Nice ekosystém koncipovaný pro všechny, 
kteří chtějí více od své domácí automatizace a pro ty, kteří to 
chtějí s domácí automatizací zkusit.

S Yubii komunikuje veškerá Vaše domácí automatizační 
technika mezi sebou a s Vámi. Obousměrné dálkové ovládání 
Vám poskytuje zpětnou vazbu o stavu automatizační techniky 
a úspěšném příjmu povelů pomocí světélek a vibrací.
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 Nejste si jisti,
zda jste zavřeli
garáž?

Díky novému ekosystému Yubii vám obousměrné dálkové ovládání Era One BD pro 
garáže a brány zaručuje ještě větší bezpečnost! Můžete zkontrolovat, zda jsou otevřeny 
nebo zavřeny, a ubezpečit se díky indikačnímu světlu a vibracím, zda byl váš příkaz 
správně přijat, a to i v případě, že jste na operaci nedohlédli osobně.

Stisk tlačítka I + Stisk tlačítka Vhodné pro
Brány, vrata a závoryZelená

Povel byl přijat

Červená
Povel nebyl přijat

Oranžová
Režim očekávání

Zelená
Otevřeno

Červená
Zavřeno

Oranžová
Částečně otevřeno
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Odpověď je
na dosah ruky.
Dálkové ovládání Era One BD odpovídá 
na vaše dotazy vibracemi a třemi barvami: 
zelenou, oranžovou a červenou. 

To dělá Váš život jednodušší, protože

Pokud potřebujete dálkové ovládání na velmi 
dlouhé vzdálenosti a požadujete větší odolnost 
proti  okolním interferencím

Máte již automatizaci Nice? Upgradujte 
ji ... nic nemůže být jednodušší! 
Požádejte svého instalatéra, aby aplikoval nový 
ekosystém Yubii do Vašeho domova na stávající 
zařízení. Budete se ve svém domě cítit pohodlněji 
a bezstarostněji.

  Máte tři tlačítka k ovládání tří různých auto-
matizací. 
  Barevné světlo vám umožní zjistit, zda je 

garáž či brána otevřená anebo zavřená. 
  Vibrace a barevná signalizace potvrzují, že 

garáž nebo brána dostali váš příkaz. 
  Dlouhá životnost baterie. 
  Díky systému NFC můžete pomocí svého 

smartphonu o dálkovém ovladači získat více 
informací a ověřit stav baterie. 
  Komunikuje s ostatními obousměrnými přijí-

mači, včetně těch, které jsou přiřazeny žaluziím, 
markýzám a roletám, čímž se zvyšuje rozsah, 
takže můžete jediným příkazem pokrýt celý svůj 
dům.

Ačkoli to není v souladu s ekosystémem Yubii, dálkové ovládání 
Era One a přijímač Oxi s technologií LoRa® zvyšují dosah až 
na 1 km a zlepšují odolnost proti rušení.
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Chcete zkontrolovat, 
zda jsou žaluzie
zvednuté?

Stisk tlačítka I + Stisk tlačítka Vhodné pro
Vnitřní a venkovní rolety,
žaluzie a markýzy

Zelená
Povel byl přijat

Červená
Povel nebyl přijat

Oranžová
Režim očekávání

Zelená
Otevřeno

Červená
Zavřeno

Oranžová
Částečně otevřeno

Díky Yubii nabízí obousměrné dálkové ovládání Era P BD ještě další pohodlí!
Kromě dálkového ovládání rolet, žaluzií a markýz také potvrzuje, že váš příkaz byl
přijat správně, takže se nemusíte obtěžovat kontrolou a odbíháním od sledovaného 
pořadu v televizi.



 
 

 

 

Udržujte
si pohodu. 
Nechte to na dálkovém ovladači
Era P BD, který vám umožní zjistit, 
zda žaluzie, markýzy a rolety obdrže-
ly váš povel a informuje Vás akustic-
kým signálem a třemi barvami.
Zelenou, oranžovou a červenou. 

To dělá Váš život jednodušší, protože
  Můžete ovládat rolety, markýzy a vnitřní žaluzie 

individuálně nebo po skupinách. 
  Zelené světlo potvrzuje, že žaluzie, markýza 

anebo roleta dostala Váš povel. 
  Pokud se budete dotazovat na stav zařízení 

pomocí tlačítka „i“, barevná LED vám umožní zjis-
tit, zda je žaluzie, roleta nebo markýza zvednuta 
anebo spuštěna. 
  Můžete spravovat až šest automatizací anebo 

skupin automatizací. 
  Komunikuje s ostatními obousměrnými přijímači, 

včetně těch, které jsou přiřazeny k žaluziím, mar-
kýzám a roletám, čímž se zvyšuje rozsah, takže 
můžete pokrýt celý dům jediným povelem.

Více pohodlí s Era W BD

Máte již automatizaci Nice? Upgradujte 
ji ... nic nemůže být jednodušší! 
Požádejte svého instalatéra, aby aplikoval nový 
ekosystém Yubii do Vašeho domova na stávající 
zařízení. Budete se ve svém domě cítit pohodlněji 
a bezstarostněji.

Kombinujte Era P BD s dálkovým ovlá-
dáním Era W BD ... můžete se připojit 
kdekoli chcete, protože komunikuje 
přes wi-fi .
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Koncipováno pro
Systémy pro Váš chytrý domov, jako jsou žaluzie, markýzy,
rolety, garážová vrata, brány, automatické závory a osvětlení.

Méně starostí a větší bezpečnost zažijete díky aplikaci MyNice Welcome App, aplikaci 
pro správu Vašeho domova z Vašeho smartphonu. Právě teď Vám umožní ještě větší 
kontrolu nad jednotlivými automatizačními technikami díky novému ekosystému Yubii.

Chcete spravovat
svůj celý dům,
ať jste kdekoli?



MyNice Welcome App

Žádný
problém.
Aplikace MyNice Welcome App Vám 
umožní spravovat všechny Vaše
domácí zařízení automatizační
techniky, i když nejste právě doma.

Díky tomu je váš život snazší, protože

Můžete mít všechny své domácí automatizace 
na dosah ruky.
  Můžete zjistit, zda jsou Vaše brány, vrata do

garážová, rolety, markýzy nebo rolety otevřeny 
nebo zavřeny pomocí intuitivních ikon. 
  Svá zařízení můžete vzájemně spolunastavit

a vytvářet scénáře, například zavírání všech rolet
a vypínání světel jedním příkazem, když jdete ven.

Funguje s Core

K dispozici zdarma

Máte již automatizaci Nice? Upgradujte 
ji ... nic nemůže být jednodušší! 
Požádejte svého instalatéra, aby aplikoval nový 
ekosystém Yubii do Vašeho domova na stávající 
zařízení. Budete se cítit mnohem pohodlněji
a bezstarostněji pokaždé, když vyrazíte mimo.

Tento praktický HUB rozbočovač připojený k Vaší wi-fi  síti 
může spojovat všechny vaše automatizace a umožňovat 
jejich vzájemnou interakci, což Vám umožňuje vše spravovat 
ze smartphonu, včetně tvorby vlastních scénářů.
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Koncipováno pro
Systémy pro Váš chytrý domov, jako jsou žaluzie, markýzy,
rolety, garážová vrata, brány, automatické závory a osvětlení.

Vylepšete si svá zařízení Nice a přidejte další kompatibilní s Yubii, abyste je mohli pro-
pojit a vzájemně sladit prostřednictvím Core: opravdového řídicího centra pro připojení 
k Vaší wi-fi  síti, což vám umožní vytvořit si vlastní scénáře, například zapnout zahradní 
světla, načasovat otevření garáže, apod..

Chcete ještě
více ze svého
domova?
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MyNice Welcome App

 

Více automatizace, 
více pohodlí.
Zkombinujte je s malým HUB rozbočovačem 
a budete moci dělat skvělé věci, například 
vytvářet velkolepé individuální scénáře.

To dělá Váš život jednodušší, protože

 Můžete propojit všechna zařízení a vzájemně 
sladit jejich fungování. 
  Příkazy můžete konfi gurovat přímo pomocí 

aplikace MyNice Welcome App. 
  Core automaticky uloží Vaši konfi guraci na 

Nice Cloud. 
  Využívá nejmodernější šifrovací algoritmy, 

takže je prakticky nemožné ji zkopírovat. 
  Připojuje se k wi-fi  síti. 
  Je zálohována baterií, takže je nastavení  

systému chráněno i v případě výpadku
napájení.

Stáhněte si bezplatnou aplikaci MyNice Welcome
App pro správu všech vašich zařízení a jejich 
vzájemné sladění přímo z chytrého telefonu. Když 
se například probudíte, můžete otevřít všechny své 
předokenní rolety a garážová vrata, aby se pes mohl 
proběhnout, nebo zavřít vše a vypnout světla těsně 
před tím, než půjdete na kutě.

Více kontroly s



12

 

 
 

 
 

 

 

Era One  
with LoRa®

technology

Odpověď na
všechny
Vaše dotazy.

Správa vašeho domov
ze smartphonu.

Stáhněte si aplikaci MyNice Welcome, 
abyste měli vše pod kontrolou, i když 
nejste zrovna doma.

Více jistoty s obousměrným
dálkovým ovládáním.

Obousměrné dálkové ovladače poskytují 
zpětnou vazbu prostřednictvím vibrací, 
zvuků a světel, které indikují stav
automatizace a správný příjem povelů.

Chcete mít vše pod kontrolou, i když nejste doma? Dokonce můžete získat odpověď od 
své stávající brány nebo garáže pomocí jednoduchého upgradu. Proveďte test a zjistěte, 
které obousměrné produkty potřebujete na yubii.niceforyou.com.

Otevřít/zavřít
bránu

Otevřít/zavřít
bránu

Váš životní styl, Vaše scénáře.

Propojte svá zařízení pomocí Core
a vytvořte působivé scénáře, které můžete 
spravovat pomocí smartphonu anebo 
tlačítkem obousměrného
dálkového ovladače.

Můžete například vytvořit scénář, který 
zvedne rolety na oknech, zapne zavla-
žování a otevře garážová vrata, aby se 
pes mohl každé ráno v 7.00 proběhnout 
venku po zahradě. To vše jediným klik-
nutím v chytrém telefonu nebo pomocí 
obousměrného dálkového ovládače.



Era One BD Era P BD Era W BD

MyNice 
Welcome App

 
 

Yubii propojuje všechna zařízení ve Vaší domácnosti a umožňuje jim komunikovat mezi sebou a s Vámi prostřednictvím sítě 
Mesh, takže můžete zapudit všechny obavy a pochybnosti a žít každý den s klidem ve své duši.

Poslat příkaz a příjem zpětné 
vazby ze zřízení.

Rádiový povel

Síť Mesh mění každé zařízení na 
vysílač signálu, který rozšiřuje 
dosah.

Otevřít/zavřít
garážová vrata

Otevřít/zavřít
garážová vrata

Otevřít/zavřít
markýzu

Otevřít/zavřít
markýzu

Otevřít/zavřít
předokenní rolety

Otevřít/zavřít
předokenní rolety

Více automatizace,
více kontroly, méně starostí.
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Nice.
Děláme
obyčejné věci
mimořádnými.
Jsme italská značka tvořící mezinárodní standardy
pro integrované systémy domácí automatizace.

Zjednodušujeme život každého, i ta nejmenší
každodenní gesta děláme neobyčejnými!

Začali jsme teprve před 25 lety, takže odtud nevyvěrá naše síla,
ale zato naše dychtivost zpochybnit zavedená pravidla,
abychom mohli vyvinout inovativní řešení, která neexistují. Tedy dosud.



Náš sen?
Budoucnost bez bariér. 
Proto nabízíme širokou škálu produktů a řešení navržených pro 
každou domácnost, každou budovu a pro všechny možné potřeby:

Systémy pro automatizaci 
předokenních rolet

Systémy pro automatizaci 
žaluzií a markýz

Systémy pro automatizaci 
pergol

Systémy pro automatizaci 
rolovacích vrat

Systémy pro automatizaci 
bran

Systémy pro automatizaci 
sekčních vrat

Systémy pro automatizaci 
dopravních závor

Poplašné systémy

Řídící systémy

Systémy pro kontrolu  
osvětlení



 

Chcete také
          domov? 
Nevezme
to moc.

TECHNOPARK CZ s.r.o.
Hudcova 78b, 612 00 Brno-Královo Pole

Tel.: 541 423 011 · E-mail: info@technopark.cz · www.technopark.cz
GSM brány: 602 753 966 · 604 200 875 · 777 123 995 · 800 832 466


