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Niko pripravuje tento katalóg s najväčšou mierou starostlivosti a snaží sa
zabezpečiť, aby bol čo najkompletnejší, najpresnejší a najaktuálnejší.
Aj napriek tomu sú niektoré nepresnosti naďalej možné, za ktoré však Niko
nemôže - v rámci zákonných obmedzení - niesť zodpovednosť.
Niko pripravuje svoje manuály s najväčšou mierou starostlivosti a snaží sa
zabezpečiť, aby boli čo najkompletnejšie, najpresnejšie a najaktuálnejšie.
Aj napriek tomu sú niektoré nepresnosti naďalej možné, za ktoré však Niko
nemôže - v rámci zákonných obmedzení - niesť zodpovednosť.
Ak zistíte akékoľvek nedostatky v návodoch na použitie, kontaktujte zákaznícke
služby spoločnosti Niko na adrese support@niko.eu.

Farby rámčekov

Niko Original

Niko Intense

Niko Pure

Cream 

(100-xxxxx)

White(120-xxxxx)

Stainess steel
on anthracite

(150-xxxxx)

White(101-xxxxx)

Sterling(121-xxxxx)

Stainess steel
on white

(250-xxxxx)

Light grey

(102-xxxxx)

Anthracite(122-xxxxx)

Natural soft grey (159-xxxxx)

Alu black

(158-xxxxx)

Greige(104-xxxxx)

Bronze(123-xxxxx)

Natural red

(152-xxxxx)

Bakelite®
piano black

(200-xxxxx)

Dark brown

Black steel

(161-xxxxx)

Alu steel grey

(220-xxxxx)

White steel

(154-xxxxx)

Alu gold

(221-xxxxx)

Alu grey

(155-xxxxx)

Liquid snow white (241-xxxxx)

(124-xxxxx)

Niko Pure

Bamboo(156-xxxxx)

Champagne steel (157-xxxxx)

Farby stredových krytov

Niko Original

Niko Intense

Niko Pure

Cream 

(100-xxxxx)

Sterling(121-xxxxx)

White coated

White(101-xxxxx)

Anthracite(122-xxxxx)

Champagne coated(157-xxxxx)

Light grey

Bronze(123-xxxxx)

Black coated

(161-xxxxx)

Dark brown

Bakelite®
piano black

(200-xxxxx)

(102-xxxxx)

Greige(104-xxxxx)

(124-xxxxx)

Niko Pure

(154-xxxxx)

Alu steel grey

(220-xxxxx)

Alu gold

(221-xxxxx)

Potrebujete ďalšie informácie?
Niko Vám pomôže!
Ochotný a skúsený tím odborníkov Vám pomôže a poradí pri formulovaní
ponuky a pri špecifikácii produktov. Niko nielenže dodáva výrobky najvyššej
kvality, ale aj poskytuje podporu veľkoobchodníkom, montážnym firmám,
projektantom a architektom pri výbere a špecifikácii produktov a pri ich
montáži.

Niko Slovakia spol. s.r.o.
Údernícka 9
851 01, Bratislava
Slovenská republika
tel.: 02/63 825 155
nikosk@niko.eu, podpora@niko.eu
PC-056-10

www.niko.eu
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Niko,
komfort a kvalita
v každom prostredí
Vo svete, kde všetko musí ísť veľmi rýchlo, zákazníci požadujú stále väčší komfort, tak pre ich pracovné prostredie ako i pre ich
domovy.
Niko vám umožní zabudovať komfort bez hraníc do každého životného priestoru.
Niko koncipuje a vyrába špičkové riešenia pre elektrické spotrebiče, stmievanie, prístupové systémy, audio dorozumievací systém
a video telefónny systém. Individuálni ako aj profesionálni zákazníci na celom svete si volia kvalitné riešenia Niko z dôvodu ich
komfortnej inštalácie, používania a dizajnu.
V katalógu nájdete celkový pohľad na našu širokú škálu výrobkov. Výrobky, ktoré už poznáte, ale aj novinky. Vyššiu kvalitu,
založenú na viacročných skúsenostiach.

Získate našu 4-ročnú záruku, zatiaľ čo zákonne potrebujete 2 roky. Záručná doba pre všetky naše produkty
je 4 roky od dátumu doručenia. Dátum fakturácie je platný ako dátum dodania..
Ak niektorý z produktov stále vykazuje nedostatky, zákaznícky servis je pre vás vždy pripravený na číslo
+421 2 6382 5155 alebo cez podpora@niko.eu.
Otvorte stránky www.niko.eu, aby ste boli informovaní o našich nových produktoch.
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Novinky v katalógu
Nižšie uvádzame prehľad najdôležitejších nových produktov.

NOVINK Y V NIKO HOME CONTROL
Connected controller
Connected Controller je základný modul inštalácie Niko Home Control. Riadi celú
inštaláciu Niko Home Control a slúži ako napájanie pre zbernicu, moduly a ovládacie
prvky. Zároveň spája inštaláciu s IP zariadeniami (ako napr. dotykovou obrazovkou,
smartfónom a vonkajšou video jednotkou) a pripája ich na internet.
Vlastný programovací softvér
Programovanie sa vykonáva pomocou programovacieho softvéru na počítači a potom sa
uloží do controleru. Controller zaznamenáva všetky údaje o zariadení, ktoré možno čítať
kedykoľvek pomocou počítača. Programovací softvér taktiež umožňuje programovanie
časovo ovládaných a prednastavených funkcií.
Minidetektor 360°
Minidetektor zapustený 360°detekuje pohyb a zmenu intenzity osvetlenia. Minidetektor
pripojíte priamo na zbernicu Niko Home Control. Aktivuje alebo deaktivuje rôzne
funkcie. Môžete ho použiť ako spínač svetla alebo aj ako alarm, ktorý pošle na váš
smartfón alarm hneď, ako rozpozná pohyb. Môžete ho umiestniť do znížených stropov,
vo vnútri aj vonku.
Dotykový displej
Vďaka vstavanému snímaču svetla sa nastavuje jas obrazovky podľa intenzity okolitého
svetla. Ledka umiestnená vpravo hore vás upozorní na zmeškaný hovor, dokonca aj keď je
obrazovka v režime spánku.
Ovládanie vstupového systému mimo domu
Vďaka novej aplikácii na kontrolu prístupu si zákazníci vedia aj v kancelárii alebo na ceste,
pozrieť na smartfóne kto zvoní pri vašej bráne. Hovoríte so svojimi návštevníkmi, akoby
ste boli vo svojej obývacej izbe.
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NOVINK Y V NIKO CONNECTED SWITCH
Inteligentné spínače
Inteligentný spínač ľahko nahradí existujúci vypínač a ponúka ďaleko viac možností a
flexibility.
Štartovací balíček s inteligentným spínačom
Štartovací balíček sa skladá z jedného inteligentného spínača a z jednej brány na
pripojenie bezdrôtových RF spínačov a vysielačov. Túto sadu môžete rozšíriť so všetkými
bezdrôtovými spínačmi Niko, inteligentnými spínačmi a prijímače pracujúce podľa
protokolu Easywave. Takto slúžte všetkým bezdrôtové prepínače a inteligentné spínače vo
vašej inštalácii odkiaľkoľvek na svete smartfóne, tableta a aplikácia smartwatch alebo cez
webovú stránku.
Brány
Brány pripájajú vaše bezdrôtové a / alebo inteligentné spínače na váš smartfón a
sú k dispozícii s pripojením Wi-Fi alebo UTP na pripojenie k vašej domácej sieti.
NOVINK A V INŠTAL AČNÝCH PRÍSTROJOCH
RJ45-COAX cat5E a cat6
Koaxiálne pripojenie a konektor RJ45 v jednej zásuvke kombinuje TV a internetové
pripojenie z jednej zásuvky. Šetrí jednu inštalačnú krabicu.
Smart USB nabíjačka
Smart nabíjačka USB s kapacitou 3,5 A je najsilnejšia nabíjačka USB na trhu.
Je kompatibilná so zariadeniami USB-C.
4- a 5- násobné rámčeky
Boli doplnené 4- a 5-násobné rámčeky do všetkých dizajnov rámčekov.
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NOVINK A V Z ABUDOVANÝCH STMIEVAČOCH
Univerzálny 2-vodičový tlačidlový stmievač plus 3-300 W
Vďaka 2-vodičovému univerzálnemu stmievaču, sa bezstarostne rozsvieti každé svetlo.
Okrem štandardného profilu má okrem iného sedem ďalších stmievacích profilov pre
elektronické a elektromagnetické transformátory, klasické Led žiarovky a LED candle
žiarovky. Ako každý stmievač Niko má aj tento stmievač pamäť.
Spotreba v pohotovostnom režime je len 0,15 W.
CAB filter pre univerzálny stmievač plus
Všetky univerzálne stmievače plus sú štandardne dodávané s CAB filtrom , ktorý potlačí
blikanie. Vďaka tomu v regiónoch citlivých na CAB rušenie, tento stmievač dovolí stmievať
až o 20 až 40% viac svietidiel.
DALI otočný stmievač
DALI stmievač sa programuje bez softvéru. Stmievač môžete nastaviť tak, aby ovládal 15
DALI skupín alebo zón a každú samostatne, alebo ho môžete nastaviť do vysielacieho
režimu, aby ovládal všetky DALI ovládané zariadenia súčasne.
NOVINK A V NIKO HYDRO
Zapustené a na povrch
Nové v Hydro
• 2-násobná podomietková krabica pre vertikálnu a horizontálnu montáž, šedý,
čierny a biely
• 3-násobná montážna krabica na povrch s 1 x 2 vstupmi M20, vertikálna a horizontálna,
v šedej, čiernej a bielej farbe
Kompletný sortiment Hydro už aj v bielej aj v čiernej farbe
Všetky vypínače / zásuvky a inštalačné krabice v rade Niko Hydro teraz existujú už aj v
bielej aj v čiernej farbe.
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NOVINK Y V DETEKTOROCH
S 77 novými detektormi máte riešenie pre každú situáciu a projekt.
Univerzálne diaľkové ovládanie pre smartphone
Existujúce a nové detektory je možné nakonfigurovať pomocou diaľkového ovládania
s jediným univerzálnym diaľkovým ovládačom a aplikáciou. S aplikáciou, jednoduchšie
programovanie a získate okamžitý prístup ku všetkým informáciám o produkte.
Novinky vo vonkajších detektoroch 230V
Nové vonkajšie detektory pohybu s 16 m dosahom s citlivosťou na domáce zvieratá,
zameraný detekčný uhol (ľavý, pravý, hore a dole), bezpotenciálový kontakt, nízka
spotreba. Tri možné uhly snímania: 120 °, 240 ° a 300 °.
Farby: biela, čierna, strieborná a hnedá.
Novinky v detektoroch prítomnosti do stropu 230V
Zapustený minidetektor 230V s bielou a čiernou krytkou. Pomocou krytky
môžete nastaviť uhol snímania na 180°a natočiť ho do požadovanej polohy.
NOVINK A VO VSTUPOVOM SYSTÉME
Konfiguračný softvér Niko pre vstupový systém
Nakonfigurujete každý projekt vstupového systému vopred. Priradíte tlačidlá volania
na správny vstup, nastavíte požadované parametre pre každé zariadenie a potom
nahrajete celú konfiguráciu v inštalácii pomocou rozhrania PC (10-855). Môžete tiež
načítať už existujúcu inštaláciu, aby ste si ju uložili alebo upravili parametre.
Modulové vonkajšie jednotky pre projekty
S modulárnou vonkajšou jednotkou s kódovacou klávesnicou alebo čítačkou kariet a LCD
displejom ľahko nájdete nájomníka podľa čísla domu a pod. Elegantné, flexibilné
riešenie pre stavebné projekty do 256 bytových jednotiek. Zjednodušte inštaláciu
vstupového systému výberom video alebo audio setu, ktoré sú už predprogramované.
Môžete ich aj kombinovať.
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Dizajny
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N iko pure white steel

Niko Original
Séria Niko Original je charakterizovaný mimoriadne jemnými líniami. Je k dispozícii v širokej palete jemných
farieb, čo jej umožňuje byť všade diskrétne prítomná.

white
101-

cream
100-

light grey
102-

greige
104-

Niko Intense
Niko Intense, sortiment, ktorý na seba upozorní. Séria ponúka triezvy dizajn s jemnými líniami.
Vypínač dostáva takto hrejivý charakter.

white
12012

sterling
121-

bronze
123-

dark brown
124-

anthracite
122-

Niko Pure
Niko Pure je synonymom dizajnu s mimoriadnou eleganciou.
Exkluzívne materiály ako bambus a nerez zaručujú trvalú a elegantnú úpravu.

liquid snow white
241-

white steel
154-

stainless steel
on white
250-

champagne steel
157-

alu gold
221-

natural red
152-

natural soft grey
159-

alu grey
155-

stainless steel
on anthracite
150-

bamboo
156-

alu steel grey
220-

alu black
158-

black steel
161-

Bakelite®*
piano black
200-
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N iko intense white

Niko Intense

Niko Original

Farby rámčekov

Kat. číslo

Názov

Kat. číslo

Názov

100-xxxxx

cream

100-xxxxx

cream

101-xxxxx

white

101-xxxxx

white

102-xxxxx

light grey

102-xxxxx

light grey

104-xxxxx

greige

104-xxxxx

greige

120-xxxxx

white

101-xxxxx

white

121-xxxxx

sterling

121-xxxxx

sterling

122-xxxxx

anthracite

122-xxxxx

anthracite

123-xxxxx

bronze

123-xxxxx

bronze

124-xxxxx

dark brown

124-xxxxx

dark brown

Výmena dizajnov
(inštruktážne video)
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Farby stredov

Na čítanie QR kódov stačí mať správne vybavený mobilný telefón.
Vhodnú aplikáciu si môžete bezplatne stiahnuť pre iPhone na App
Store (napr. aplikácia QR Code Reader and Scanner) a pre telefóny
s operačným systémom Android na Google play (napr. aplikácia QR
Droid). Po spustení aplikácie stačí už len „namieriť“ na QR kód a aplikácia ho automaticky prečíta. V prípade zakódovanej web stránky sa
objaví jej adresa a vy sa môžete jednoducho prekliknúť na jej obsah.

Odporúčané kombinácie
Farby rámčekov

Niko Pure

Kat. číslo

Názov

Farby stredov

Kat. číslo

Názov

150-xxxxx

stainless steel on anthracite

122-xxxxx

anthracite

250-xxxxx

stainless steel on white

154-xxxxx

white coated

159-xxxxx

natural soft grey

122-xxxxx

anthracite

152-xxxxx

natural red

122-xxxxx

anthracite

154-xxxxx

white steel

154-xxxxx

white coated

161-xxxxx

black steel

161-xxxxx

black coated

157-xxxxx

champagne steel

157-xxxxx

champagne coated

155-xxxxx

alu grey

122-xxxxx

anthracite

158-xxxxx

alu black

154-xxxxx

white coated

156-xxxxx

bamboo

122-xxxxx

anthracite

200-xxxxx

Bakelite® piano black

200-xxxxx

Bakelite®-look
piano black coated

220-xxxxx

alu steel grey

220-xxxxx

steel grey coated

221-xxxxx

alu gold

221-xxxxx

gold coated

241-xxxxx

liquid snow white

154-xxxx

white coated

Výmena dizajnov
(inštruktážne video)

Na čítanie QR kódov stačí mať správne vybavený mobilný telefón.
Vhodnú aplikáciu si môžete bezplatne stiahnuť pre iPhone na App
Store (napr. aplikácia QR Code Reader and Scanner) a pre telefóny
s operačným systémom Android na Google play (napr. aplikácia QR
Droid). Po spustení aplikácie stačí už len „namieriť“ na QR kód a aplikácia ho automaticky prečíta. V prípade zakódovanej web stránky sa
objaví jej adresa a vy sa môžete jednoducho prekliknúť na jej obsah.
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Osová vzdialenosť 71mm
8,3 x 15,4 cm
8,3 x 8,3 cm

8,3 x 22,5 cm

8,3 x 29,6 cm

8,3 x 36,7 cm

Všetky viacnásobné rámčeky je možné montovať zvislo aj vodorovne.
Niko Original cream
100-76100

100-76800

100-76700

100-76400

100-76005

101-76100

101-76800

101-76700

101-76400

101-76005

102-76100

102-76800

102-76700

102-76400

102-76005

104-76100

104-76800

104-76700

104-76400

104-76005

Niko Original white

Niko Original light grey

Niko Original greige

!

Rámčeky pre vodorovnú
a zvislú montáž sú totožné.

Rámčeky pre špeciálne použitie
Rámčeky s textovým poľom pre ľahké označenie a identifikáciu. Vhodné pre použitie v prostredí nemocníc, maloobchodov,
business-centier a pod.
Osová vzdialenosť 71mm
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8 x 8 cm

8 x 15 cm

101-76101
biela

101-76801
biela

Balenie: 50

Balenie: 25

Osová vzdialenosť 71mm
8,3 x 8,3 cm
8,3 x 15,4 cm

8,3 x 22,5 cm

8,3 x 29,6 cm

8,3 x 36,7 cm

Všetky viacnásobné rámčeky je možné montovať zvislo aj vodorovne.
Niko Intense white
120-76100

120-76800

120-76700

120-76400

120-76005

121-76100

121-76800

121-76700

121-76400

121-76005

122-76100

122-76800

122-76700

122-76400

122-76005

123-76100

123-76800

123-76700

123-76400

123-76005

124-76100

124-76800

124-76700

124-76400

124-76005

Niko Intense sterling

Niko Intense anthracite

Niko Intense bronze

Niko Intense dark brown

Rámčeky s textovým poľom
Rámčeky s textovým poľom pre ľahké označenie a identifikáciu. Vhodné pre použitie v prostredí nemocníc, maloobchodov,
business-centier a pod.
Kat. č.

Popis

170-00090

Držiak popisného štítku

120-76101

1-rámček s priehľadným popisným štítkom Intense-WHITE

120-76801

2-rámček zvislý s priehľadným popisným štítkom Intense-WHITE

120-76802

2-rámček vodorovný s priehľadným popisným štítkom Intense-WHITE

120-76701

3-rámček zvislý s priehľadným popisným štítkom Intense-WHITE

120-76702

3-rámček vodorovný s priehľadným popisným štítkom Intense-WHITE

120-76401

4-rámček zvislý s priehľadným popisným štítkom Intense-WHITE

120-76402

4-rámček vodorovný s priehľadným popisným štítkom Intense-WHITE
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Osová vzdialenosť 71mm
8,3 x 8,3 cm
8,3 x 15,4 cm

8,3 x 22,5 cm

8,3 x 29,6 cm

8,3 x 36,7 cm

150-76400

150-76005

Všetky viacnásobné rámčeky je možné montovať zvislo aj vodorovne.
Niko Pure stainless steel on anthracite
150-76100

150-76800

150-76700

152-76100

152-76800

152-76700

154-76100

154-76800

154-76700

154-76400

154-76005

155-76100

155-76800

155-76700

155-76400

155-76005

156-76100

156-76800

156-76700

156-76400

156-76005

157-76800

157-76700

157-76400

157-76005

Niko Pure natural red

Niko Pure white steel

Niko Pure alu grey

Niko Pure bamboo

Niko Pure champagne steel
157-76100
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Osová vzdialenosť 71mm
8,3 x 8,3 cm
8,3 x 15,4 cm

8,3 x 22,5 cm

8,3 x 29,6 cm

8,3 x 36,7 cm

158-76400

158-76005

161-76400

161-76005

Všetky viacnásobné rámčeky je možné montovať zvislo aj vodorovne.
Niko Pure alu black
158-76100

158-76800

158-76700

159-76100

159-76800

159-76700

161-76100

161-76800

161-76700

200-76100

200-76800

200-76700

220-76100

220-76800

220-76700

220-76400

220-76005

221-76100

221-76800

221-76700

221-76400

221-76005

241-76800

241-76700

241-76400

241-76005

250-76800

250-76700

250-76400

250-76005

Niko Pure natural soft grey

Niko Pure black steel

Niko Pure Bakelite® piano black

Niko Pure alu steel grey

Niko Pure alu gold

Niko Pure liquid snow white
241-76100
Niko Pure stainless steel on white
250-76100
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