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Predstavte si, že by ste dokázali nie len počuť, no dokonca aj vidieť každého, kto vám zaklope na dvere predtým, ako ho 
pustíte dnu... Predstavte si, že by ste to dokázali urobiť, či už ste kdekoľvek: na opačnej strane domu alebo na opačnom konci 
sveta! Navyše, pri inštalácii by nebola potrebná výmena káblov...

Vďaka 2-vodičovému vstupovému systému Niko budete mať pohodlie, užitočnosť a bezpečnosť diaľkového ovládania 
vstupových systémov na dosah ruky. Intuitívny, zabezpečený a plne prispôsobiteľný systém, ktorého inštalácia je rovnako 
jednoduchá ako jeho používanie. Systém vám spolu so zabezpečenou mobilnou aplikáciou poskytuje úplnú kontrolu, 
dokonca z vášho smartfónu. 

Objavte najmodernejší vstupový systém vyrobený pre každú domácnosť.

Najmodernejší vstupový 
systém pre každú domácnosť

Chcete sa dozvedieť viac?
Navštívte webovú stránku www.niko.eu a zistite, ako môže 2-vodičový vstupový systém uľahčiť váš život, 
alebo o ďalšie informácie požiadajte svojho elektroinštalatéra. 



Úplná kontrola na dosah ruky
Pozrite sa, kto stojí za vašimi dverami, a ak si to prajete, otvorte ich ľahko, bezpečne a nech ste kdekoľvek. Jednoducho 
ovládateľné dotykové rozhranie Niko vám umožňuje plnú kontrolu pomocou bezdrôtovej vnútornej jednotky alebo 
smartfónu. 

Nie je nutné použiť žiadne dodatočné káble.
Nový 2-vodičový vstupový systém Niko prináša 
náhradu za existujúci zvonček alebo interkom bez 
potreby inštalácie nových káblov v celkom dome! 
Na rozdiel od iných digitálnych produktov na trhu, 
pre ktoré je potrebné použitie minimálne 3 vodičov, 
2-vodičové riešenie Niko používa tie isté 2 vodiče na 
elektrické napájanie aj digitálnu komunikáciu. Vďaka 
tomu je systém perfektným digitálnym riešením pre 
existujúce domy.

Špičková kamera
Súčasťou vonkajšej video jednotky je kamera s vysokým 
rozlíšením vybavená infračervenou technológiou. Aj 
v tej najväčšej tme dokážete vidieť návštevníkov jasne 
a podrobne. Vďaka širokouhlému záberu kamery 
(minimálne 155°) je jednoduché udržať si návštevníkov v 
obraze, dokonca aj keď sa pohybujú.

Dizajn, ktorý získal ocenenie
Vnútorná aj vonkajšia jednotka majú štýlový 
a moderný dizajn. Robustný hliníkový kryt 
zabezpečuje, že vonkajšia video jednotka sa 
dokonale hodí ku každej fasáde. Vonkajšia jednotka je 
ľahko rozpoznateľná aj v tme, a to vďaka podsvieteniu 
menovky. Bezpečná, diskrétna a robustná video 
stanica, ktorá sa hodí na každý dom.



Buďte nepretržite pripojení
Samozrejme, že nie ste doma stále. No aj keď ste 
preč, môžete byť stále pripojení na svoje vchodové 
dvere. Stiahnite si aplikáciu Niko Access Control a 
sledujte, čo sa deje za vašimi dverami! Otvorte svoje 
dvere  kdekoľvek chcete: či už ste za rohom, alebo 
kdekoľvek na svete. Skvelá možnosť pre vás, ak máte 
návštevu a nestíhate prísť načas, alebo chcete pustiť 
dnu upratovačku, inštalatéra či poštára. Ak prenajímate 
svoj dom na rekreačné ubytovanie, môžete dokonca 
ubytovať hostí na diaľku. 

Plne zabezpečené 
Len a len vy rozhodnete o tom, kto môže vstúpiť do 
vášho domu. Všetky vnútorné jednotky sú bezpečne 
pripojené k modulu vstupových systémov Niko. Mobilnú 
aplikáciu naopak môžete aktivovať len prostredníctvom 
jedinečného prihlasovacieho mena a hesla, ktoré 
budete poznať výhradne vy. Po inštalácii bude QR kód 
použitý na pripojenie k vášmu mobilnému zariadeniu 
deaktivovaný. To znamená, že nikto nemôže získať 
prístup k vášmu systému bez vášho povolenia.

Úplná kontrola, keď ste doma
Chcete vidieť, kto bol za vašimi dverami, kým ste 
boli v práci? Každý, kto zazvonil na zvonček, bol 
zaznamenaný. Vďaka vnútornej jednotke si môžete 
prehrať ktorúkoľvek návštevu.

Nazrite von kedykoľvek potrebujete
Počujete von čudné zvuky? Alebo ste na dovolenke? 
Vďaka funkcii Náhľad von („Peek outside“) sa môžete 
pozrieť, čo sa deje za vašimi vstupnými dverami bez 
toho, aby ste ich museli otvoriť.



3-kroková inštalácia
 
1. Pripojte vonkajšiu jednotku k modulu vstupových systémov Niko prostredníctvom štandardného 2-vodičového kábla.
2. Spárujte s ňou vnútornú jednotku  alebo mobilné zariadenie. 
3. Ovládajte vstup cez jednoducho ovládateľné rozhranie.

Modulárny systém

Cena za kus, bez DPH Tieto referenčné ceny sú platné k 1.2.2019 a nahrádzajú všetky predošlé ceny. Ceny a informácie nie sú v žiadnom prípade záväzné 
a môžu podliehať zmenám.

Dodatočná kompaktná 2-vodičová vonkajšia video jednotka
kat. č. 510-31001
157 € bez DPH

Dodatočná vnútorná video jednotka, 2-vodičová
kat. č. 510-50000
190 € bez DPH

Video sada, 2-vodičová, s modulom vstupových systémov, 
vnútorná video jednotka a vonkajšia video jednotka
kat. č. 510-01501
482 € bez DPH

Video sada, 2-vodičová, s modulom vstupových 
systémov a vonkajšou video jednotkou
kat. č. 510-01001
292 € bez DPH

Všetky komponenty 2-vodičového vstupového systému Niko sú k dispozícii samostatne. To znamená, že ich môžete plne 
prispôsobiť podľa svojich potrieb. Použite bezdrôtovú vnútornú jednotku Niko s dotykovou obrazovkou alebo svoj mobilný 
telefón. Alebo oboje!

K jednému modulu môžete pripojiť až 5 vnútorných jednotiek dokonca ich použiť ako interkom na pripojenie rozličných 
častí svojho domu. A čo poviete na druhú vonkajšiu jendotku pre zadné dvere alebo kanceláriu? Možnosti sú nekonečné.
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Spoločnosť Niko navrhuje elektr(on)ické riešenia za účelom vylepšiť 
podmienky v budovách pre ľudí, ktorí v nich bývajú a pracujú. A to 
vďaka využívaniu menšieho množstva energie, zlepšením svetelného 
komfortu a bezpečnosti a zaistením, že všetky aplikácie budú spoločne 
bezproblémovo fungovať. Budovy s výrobkami od spoločnosti Niko 
sú účinnejšie, dajú sa ovládať na diaľku a spolupracujú s väčšími 
ekosystémami. Niko je belgická rodinná spoločnosť z mesta Sint-Niklaas 
a má 700 zamestnancov v 10 európskych pobočkách. 

V spoločnosti Niko hľadáme odpoveď na otázku: „Ako dokážeme vylepšiť 
budovy, aby lepšie vyhovovali vašim potrebám?“




