
Inti
Od dziœ ka¿dy z domowników mo¿e mieæ
swój w³asny, ulubiony, unikalny kolor pilota!

Je¿eli chcia³byœ o¿ywiæ swój dom, zapytaj
o pozosta³e piloty Nice Inti w kolorach têczy!

Uniwersalny 
pilot  do zadañ 
specjalnych

www.nice.pl



Inti
Nice o¿ywi Twój dom kolorem! 

Nowe piloty Inti jedno i dwukana³owe
w kolorach têczy! 

Wspó³pracuje z drog¹ radiow¹ Flor.

Elegancki, porêczny pilot Nice mo¿e
s³u¿yæ tak¿e jako przyci¹gaj¹cy wzrok
swym kolorem brelok do kluczy.  

Kod dynamicznie zmienny
433,92MHz, z zarz¹dzaniem
kodami identyfikacji 
i certyfikatami, wbudowany
odbiornik zbli¿eniowy; 72-bitowe
kodowanie sygna³u O-Code, 
kompatybilne równie¿ 
z odbiornikami Nice z kodowaniem 
FLOR.

Nowoczesne: przez zastosowanie
procesora nowej generacji
i unikalnych systemów 
rozpoznawania, które zwiêkszaj¹ 
stopieñ bezpieczeñstwa i trzykrotnie
skracaj¹ czas reakcji automatyki.

£atwe wczytywanie, równie¿ na 
odleg³oœæ, dziêki odbiornikom Opera.

Istniej¹ dwa sposoby na wczytanie
nowego nadajnika Inti, nawet z dala 
od odbiornika:
• z u¿yciem drugiego, ju¿
wczytanego nadajnika – dziêki
wymianie Kodów Uaktywnienia
pomiêdzy nimi (rys. 1);
• z wykorzystaniem programatora
O-Box; Certyfikat odbiornika jest 
wprowadzany do nowego nadajnika 
Inti poprzez zwyk³e po³o¿enie go 
na programatorze i zaprogramowanie 
wed³ug wskazówek, na PC lub PDA (rys. 2).

Bezpieczny: Je¿eli zostanie skradziony 
lub zgubiony, mo¿na za pomoc¹ O-Box:
• zast¹piæ go, utrzymuj¹c t¹ sam¹ 
funkcjonalnoœæ, jak w poprzednim
pilotem; 
• zdeaktywowaæ stary pilot 
poprzez podwy¿szenie „priorytetu” 
w nowym Inti.

Ergonomiczny ksza³t

Obudowa odporna
na zadrapania

Uchwyt do breloka

INTI1R, INTI2R INTI1L, INTI2LINTI1Y, INTI2Y INTI1G, INTI2G INTI1B, INTI2B INTI1, INTI2



Inti
Un wersalny!
Idealny do sterowania automatyk¹
w budynkach wielorodzinnych,
a tak¿e wspólnotach mieszkaniowych. 

£atwy i tani w instalacji: 
w po³¹czeniu z uniwersalnym odbiornikiem 
radiowym OX2 pilot Inti daje mo¿liwoœæ
zarz¹dzania dowolnym, nawet ju¿
istniej¹cym, systemem automatyki
do bramy wjazdowej lub gara¿owej.

inti

Elegancki, porêczny pilot Nice mo¿e
s³u¿yæ tak¿e jako przyci¹gaj¹cy wzrok
swym kolorem brelok do kluczy.

Wybierz swój ulubiony kolor!  

Kompletna linia odbiorników 
z funkcjami systemu Opera, 
spe³niaj¹cych wymagania wszelkich 
instalacji:
• ze z³¹czem, kompatybilnym 
z centralami steruj¹cymi Nice 
najnowszej generacji z gniazdem SM;
• fabrycznie okablowane; 
do wspó³pracy z wszelkiego typu 
centralami, do sterowania dowoln¹ 
automatyk¹, oœwietleniem, 
nawadnianiem, czy innymi 
urz¹dzeniami elektrycznymi.

OXI, OXIT OX4T OBOX

Maksymalna elastycznoœæ:
mo¿liwoœæ wczytania 1024 nadajników.

Praktyczne i funkcjonalne:
nadajnik wbudowany w odbiorniki
OXIT, OX2T, OX4T pozwala na dostêp
do ich kodów radiowych poprzez
wielofunkcyjny programator O-Box,
nawet przy braku bezpoœredniego
dostêpu (rys. 3).

Odbiorniki OXIT, OX2T oraz OX4T
mog¹ byæ u¿ywane jako przekaŸniki
sygna³u (transpondery), dla zwiêkszenia 
odleg³oœci pomiêdzy nadajnikiem
i odbiornikiem innego typu (rys. 4).

Bezpieczne u¿ytkowanie dziêki trzem
poziomom zabezpieczenia has³em.

Programator O-Box i dedykowane
oprogramowanie na PC i PDA
umo¿liwia:
• szybkie, przyjazne programowanie
odbiorników i nadajników Inti;
• zarz¹dzanie i archiwizacjê kodów;
• tworzenie indywidualnych baz
instalacji (u¿yteczne w systemach
wielorodzinnych).

OX2, OX2T



Nadajniki Inti

Kod

INTI1Y

INTI2Y

INTI1R

INTI2R

INTI1L

INTI2L

INTI1G

INTI2G

INTI1B

INTI2B

INTI1

INTI2

Opis Cena netto Cena brutto

Pilot 1-kana³owy, 433,92 MHz, ¿ó³ty

Pilot 2-kana³owy, 433,92 MHz, ¿ó³ty 

Pilot 1-kana³owy, 433,92 MHz, czerwony

Pilot 2-kana³owy, 433,92 MHz, czerwony

Pilot 1-kana³owy, 433,92 MHz, ró¿owy

Pilot 2-kana³owy, 433,92 MHz, ró¿owy

Pilot 1-kana³owy, 433,92 MHz, zielony

Pilot 2-kana³owy, 433,92 MHz, zielony

Pilot 1-kana³owy, 433,92 MHz, niebieski 

Pilot 2-kana³owy, 433,92 MHz, niebieski 

Pilot 1-kana³owy, 433,92 MHz, czarny

Pilot 2-kana³owy, 433,92 MHz, czarny

75,00

90,00

75,00

90,00

75,00

90,00

75,00

90,00

75,00

90,00

75,00

90,00

92,25

110,70

92,25

110,70

92,25

110,70

92,25

110,70

92,25

110,70

92,25

110,70

Odbiorniki wewnêtrzne

Odbiorniki uniwersalne

Programator

433,92 MHz ze z³¹czem SM

433,92 MHz z wyprowadzonym przewodem

Kod

OXI

OXIT

Kod

OX2

OX2T

OX4T

Kod

OBOX2

OBOXB

Opis Cena netto Cena brutto

4-kana³owy, bez wbudowanego nadajnika 155,00 190,65

4-kana³owy, z wbudowanym nadajnikiem (transponder) 195,00 239,85

Opis Cena netto Cena brutto

2-kana³owy, bez wbudowanego nadajnika 270,00 332,10

2-kana³owy, z wbudowanym nadajnikiem (transponder) 320,00 393,60

4-kana³owy, z wbudowanym nadajnikiem (transponder) 340,00 418,20

Opis Cena netto Cena brutto

Programator dwupasmowy, dla urz¹dzeñ
433.92/868.46 MHz wraz z “O-Box
software Suite”, z kablem USB i zintegrowanym
modu³em Bluetooth

1 250,00 1 537,50

Programator dwupasmowy, dla urz¹dzeñ
433.92/868.46 MHz wraz z “O-Box
software Suite”, z kablem USB

780,00 959,40

Nice Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
tel. +48 22 759 40 00
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