NiceWay Modulaire bedieningssystemen

Modulair
Het systeem NiceWay is gebaseerd
op een serie zendermodules die op vijf
verschillende soorten steunen kunnen
worden aangebracht; zo ontstaat een zeer
gearticuleerd systeem voor maatwerk.
De modules, leverbaar voor 1 tot 80
groepen of 240 kanalen, zijn zeer klein
van afmeting en zeer handig in het gebruik.

Flexibel
Door te kiezen uit verschillende wanden tafelhouders is het mogelijk elke
automatisering in het huis en de tuin aan
te sturen, in perfecte syntonie met
de Nice-systemen Ergo, Plano, FloR
en VeryVR, (en Flo en Smilo met WM240C
en WM080G) op 433,92MHz, waarmee
NiceWay volledig compatibel is.

Professioneel
Om het systeem zo professioneel en
praktisch mogelijk te gebruiken kan
het met de handige palmtops van Nice
geprogrammeerd worden.
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NiceWay
Radiogestuurd
bedieningssysteem
Om vanuit elk punt in huis
het Nice-gamma automatiseringen
voor zonwering, rolluiken,
poorten en garagdeuren
aan te sturen.

Nice Design
Geraffineerde schokbestendige materialen,
uiterste verzorgde afwerking, strak design:
Het design Nice, alom in de wereld erkend
en bekroond staat borg voor levensduur,
comfort en doelmatigheid.
Dankzij de vele verschillende kleurstellingen
en afwerkingen is het mogelijk telkens
weer de meest discrete of persoonlijke
oplossing te kiezen.

Aanpasbaar
De rubber bedieningstoetsen vormen
een integrerend geheel met de behuizing
van de bedieningsmodules, zodat de
elektronica tegen vuil en vocht beschermd
wordt. U kunt NiceWay overal in uw huis
gebruiken, van in de garage tot de
woonkamer, de keuken of de badkamer.

De cover van
de modulehouder.

Het zendmodule.

De schokbestendige houder
om neer te zetten of aan de wand
te bevestigen.

De schokbestendige houder
om neer te zetten.

Vierkante muurplaat.

Rechthoekige muurplaat.
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NiceWay Zendmodules
NiceWay
Zendmodules
voor het aansturen
van maximaal 80 groepen
motoren of 240 kanalen.

Het hart van het systeem NiceWay
Het systeem NiceWay is gebaseerd op een
serie zendermodules die op vijf verschillende
soorten steunen kunnen worden aangebracht;
zo ontstaat een zeer gearticuleerd systeem
voor maatwerk.
Hoogst modern en compatibel
Frequentie 433,92MHz, met 52bits codering
Rolling Code (met meer dan 4,5 biljoen
combinaties); zelfimprenting; Compatibel
met de Nice-systemen Ergo, Plano, FloR
en VeryVR, (Flo en Smilo alleen met WM240C
en WM080G) op 433,92MHz. Bereik:
200m in het vrije veld, 35m binnenshuis
Grote autonomie (lithiumbatterij van 3V)

Alle oplossingen van NiceWay
Het 240-kanaals module met display voor
het aansturen van maar liefst 80 groepen
en 70 meervoudige groepen is ideaal
voor het aansturen van complexe systemen.
Alle zonwering, rolluiken, poorten, irrigatieen verlichtingsinstallaties van kantoren,
residences en hotels in slechts 14gr en 16cm2!
De modules met 1, 3, 6 of 9 kanalen
voor het aansturen van afzonderlijke motoren,
groepen of meervoudige groepen.
Elk leverbaar in verschillende uitvoeringen
voor het gamma Nice Screen of Nice Gate,
of mengvormen, ontworpen voor het
aansturen van elk apart of in groepen:
- zonwering, rolluiken en rolpoorten;
- poorten, garagedeuren en industriële deuren
en slagbomen
- Irrigatie- en verlichtingsinstallaties.

Technische gegevens NiceWay
Stroomvoorziening (Vdc)
Levensduur batterij
Frequentie
Uitgestraal vermogen
Beveiligingsklasse (IP)
Gemiddeld bereik
Codering
Bedrijfstemperatuur (°C Min.) Max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (gr)
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3V met 1 lithiumbatterij CR2032
> 2 jaar bij 10 overseiningen per dag
433,92MHz ± 100KHz
geschat op circa 1mW
40
200m buitenshuis, 35m binnenshuis
52Bit rolling code
-20 ÷ +55
41x41x10
14

NiceWay Zendmodules
ST./VERPAKKING

PRIJS €

CODE

BESCHRIJVING

WM001C

1 automatisering stap-voor-stap
Eénkanaals module, ideaal voor het aansturen van automatiseringen
Stap-voor-Stap.

10

20,00*

WM003C

3 automatiseringen
Driekanaals module, ideaal voor het aansturen van drie automatiseringen
Stap-voor-Stap.

1

33,00

WM001G

1 groep Nice Screen
Module voor het aansturen van een automatisering en een groep zonwering
en rolluiken met het oversturen van instructies Omhoog-Stop-Omlaag.

1

33,00

WM003C1G

3 automatiseringen NiceGate + 1 groep NiceScreen
Hybride module voor het aansturen van drie automatiseringen voor deuren
en poorten met de instructie Stap-voor-Stap en een groep zonwering
en rolluiken met het oversturen van instructies Omhoog-Stop-Omlaag.

1

40,00

WM002G

2 groepen Nice Screen
Module voor het aansturen van twee groepen zonwering en rolluiken
met het oversturen van instructies Omhoog-Stop-Omlaag.

1

40,00

WM009C

9 automatiseringen
Negenkanaals module, ideaal voor het aansturen van automatiseringen
Stap-voor-Stap.

1

47,00

WM003G

3 groepen Nice Screen
Module voor het aansturen van drie groepen zonwering en rolluiken
met het oversturen van instructies Omhoog-Stop-Omlaag.

1

47,00

WM006G

6 groepen Nice Screen
Module voor het aansturen van zes groepen zonwering en rolluiken,
apart of in meervoudige groep, met het oversturen van instructies
Omhoog-Stop-Omlaag.

1

47,00

WM004G

4 groepen NiceScreen + activering sensor
Module voor het aansturen van vier groepen zonwering en rolluiken,
apart of in meervoudige groep, met het oversturen van instructies
Omhoog-Stop-Omlaag en van de instructie om de zonsensor te activeren.

1

53,00

WM240C

240 automatiseringen NiceGate
Module voor het aansturen van 240 automatiseringen.

1

90,00

WM080G

80 groepen NiceScreen
Module voor het aansturen van 80 groepen zonwering en rolluiken
met het oversturen van instructies Omhoog-Stop-Omlaag
en de instructie om de zonsensor te activeren.

1

90,00
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MODULE

* De prijs heeft betrekking op de enkele code en niet op de verpakking
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Stone houders om mee te nemen en neer te zetten
NiceWay - Stone
Houders om mee te nemen
en neer te zetten

Mooi en practisch
Met Stone wordt radiobesturing nog functioneler
en aantrekkelijker. Stone is gemaakt van
schokbestendig rubber om het zendmodule
perfect te beschermen en kan naar wens
gedraaid worden voor een zo goed mogelijke
ontvangst; is verkrijgbaar in neutrale of
levendige kleuren om zo goed mogelijk te
passen in jonge of elegante huizen.

Overal handig
Op de tafel in de woonkamer of op kantoor,
op het werkblad in de keuken, in de badkamer
of aan de rand van het zwembad, Stone
vind je altijd gemakkelijk, bestand tegen de
hefstigste schokken en het vocht in de tuin.

WE De schokbestendige houder voor op tafel.
PRIJS €

CODE

KLEUR

ST./VERPAKKING

WEW

Wit

10

13,90*

WET

Transparant Neutraal

10

13,90*

WEO

Oranje

10

13,90*

* De prijs heeft betrekking op de enkele code en niet op de verpakking

Wit
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Transparant
Neutraal
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Oranje

Opla Muurplaten
NiceWay - Opla
Wandhouders

Discreet, elegaant en functioneel
Uiterst plat, net zo plat als alleen de plaat;
dankzij de zenders in de wandplaat Opla
kunnen er discreet en elegant bedieningspunten
toegevoegd worden zonder hak- of breekwerk.

WS wandplaat
vierkant

De muurplaten Opla van NiceWay zijn
verkrijgbaar in de uitvoering vierkant Opla-S
en rechthoekig Opla-R, en in talloze
kleurvariaties.

WR wandplaat
rechthoekig

Slechts
9mm dik

WS Vierkante wandplaat
PRIJS €

CODE

KLEUR

ST./VERPAKKING

WSW

Wit

10

4,50*

WSB

Zwart

10

4,50*

WSA

Aluminium

10

4,80*

WSG

Antraciet

10

4,80*

WST

Transparant Neutraal

10

4,80*

WSS

Aquagroen

10

4,80*

* De prijs heeft betrekking op de enkele code en niet op de verpakking

WR Rechthoekige wandplaat
PRIJS €

CODE

KLEUR

ST./VERPAKKING

WRW

Wit

10

5,40*

WRB

Zwart

10

5,40*

WRA

Aluminium

10

5,70*

WRG

Antraciet

10

5,70*

WRT

Transparant Neutraal

10

5,70*

WRS

Aquagroen

10

5,70*

* De prijs heeft betrekking op de enkele code en niet op de verpakking

Wit
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Zwart
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Aluminium

Antraciet

Transparant
Neutraal

Aquagroen

Go Mini cover
Go Nice!
Handig in uw zak! Dankzij de houder
Go is het nog gemakkelijker een zender
uit de serie NiceWay mee te nemen:
een maximum aan prestaties om overal
en zo compact mogelijk maximaal
240 kanalen te kunnen beheren.

Go kan overal opgehangen worden of als
sleutelhanger gebruikt worden dankzij
het koordje dat in de verpakking zit.
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NiceWay - Go
Mini cover

Go, vervaardigd uit stootvast rubber
in diverse exclusieve kleuren,
beschermt de module ook tegen
de heftigste schokken.

Uit stootvast rubber,
mini-afmetingen
(46x46x15mm)

GO Mini cover
PRIJS €

CODE

KLEUR

ST./VERPAKKING

WCF

Varengroen

10

3,70*

WCG

Antraciet

10

3,70*

WCI

Ice Blue

10

3,70*

WCO

Oranje

10

3,70*

* De prijs heeft op het enkele artikel betrekking en niet op de verpakking

Varengroen

Antraciet

Ice Blue

Oranje
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