Motorer & kontroller
för solskydd

Tillsammans är det enklare.

Elektronisk radioteknologi

Rörmotor C12
Med elektroniska gränslägen
och inbyggd radiomottagare
C12 funktioner
Låg ljudnivå
	Inga kablar mellan motor och kontoller

Enkel Programmering
Fjärrkontrollen för sol & vind kan
med lätthet programmeras in på
sex sekunder. Lägg upp fötterna
och låt tekniken göra jobbet åt dig.
Så du får tid över att använda till
andra roligare saker i livet.

Enkel programmering
Automatisk stängningslängd justering
Mjukstängande med kraftreduktion
C12 motorn för kassettmarkis
Klämskydd och frostskydd

Fördelarna med ett trådlöst
system

	Bytbar motorkabel
Ø 35 mm

5 – 9 Nm

Ø 45 mm

8 – 50 Nm

Ø 58 mm

44 – 120 Nm

Störfri radiofrekvens (868MHz)
Lång räckvidd
Lätt att komplettera och ändra om styrningen
Bekväm individuell och grupp bildning med
uppgraderings möjligheter

Radio kontrollenheter Centronic
Grundutförande
1 och 5-kanal Vägg fjärrkontroll
EC411 och EC315
1- och 5-kanals
Individuell och gruppkontroll

Störfri radiofrekvens
Detta garanterar en perfekt dataöverföring. Den störfria radiofrekvensen på 868Mhz sänder på en annan
våglängd jämfört med tex. mobiltelefoner, trådlösa telefoner, radio
eller TV. Den senaste teknologin
från Becker.

Väggmonterad med fästplatta

1, 5 och 10-kanal Handhållen
fjärrkontroll EC541-ll, EC545-ll
och EC5410-II
1, 5 och 10 motorer inviduell
eller gruppkontroll möjlig
En eller fler kanals styrning
Finns i färgerna vit och svart

Komfortutförande
Radiokontrollerad sol & vind kit
Handhållen fjärrkontroll med
sensor SWS441-II

Radiokontrollerad sol & vind kit
Handhållen fjärrkontroll med
solcellsdriven sensor SWS641-II

Gränsvärderna för sol och
vind kan med lätthet ställas
på handkontrollen

	Gränsvärderna för sol & vind kan
med lätthet ställas på handkontrollen

Radioförbindelse med motor

	Solcellsdriven sensor

Premiumutförande
Handhållen fjärrkontroll SWC442-II
för sol-vind-ljus-funktioner
Gränsvärderna för sol & vind
kan med lätthet ställas på 		
handkontrollen

Sätt gränsvärderna
Skydda din markis mot stark vind
vid väderomslag. Undvik att markisen stänger och öppnad flera
gången om dagen. Två parametrar
som kan justeras ser till att din dag
blir avslappnad oavsett väder.

Batteridriven vindsensor för
terrassmarkiser SC211-II
	Övervakning av rörelser som
orsakas av vind direkt på
markisen

Extra ljus knapp

Handhållen fjärrkontroll SWC745-II för
sol & vind med display
Sol, vind och tids-funktioner individuellt
per kanal
Stor tydlig display med 5-kanaler

Radiokontrollerad dimmer för
belysning i markiser VC220
	För av/på och dimmer funktioner för inbyggnad i markiser

Elektronisk Teknologi

Rörmotor E12
Med elektroniska gränslägen
E12 funktioner
Låg ljudnivå
Automatisk stängningslängd justering
Mjukstängande med kraftreduktion
Klämskydd och frostskydd
Installationskabel kan användas för
programmering av gränslägen
E12 motorn för kassettmarkiser
	Bytbar motorkabel
Ø 35 mm

5 – 9 Nm

Ø 45 mm

8 – 50 Nm

Ø 58 mm

44 – 120 Nm

Sol vind kontroller

Fördelar med Elektroniska
motorer

Automatisk stängningslängd justering
Motorn behöver inte efterjusteras
Parallellkoppling möjlig utan brytarrelä
Gränslägerna kan ställas med installationskabel utan att plocka isär produkten

Extern styrning

Sol-vind-set
Sol och vindkontroll med
sensor SWS52
Sol och vind sensor försol /
vind styrenhet SWC62
Bekväm inställning av soloch
vind värdenpå SWC62
Justerbar fot på sensor
föroptimal montering
Universellt användbar
föryttre solskydd

Individuell eller gruppkontroll
med pulsbrytande relä UC52
Individuell, grupp och
centralkontroll
Kompatibel med många 		
typer av styrutrustning
Automatiska funktioner kan
stängas av
Kan anslutas i IB slinga

Multifunktions relä TR2
Kan användas som
förstärknings relä eller
separations relä
Individuell knapp kan anslutas
Placeras i kopplingsdosa IP65
Radio mottagare, infällt montage
VC420-II
Kan även användas som
belysningsstyrning

Radio mottagare VC470-II i
jackbara utförande
Enkel installation med bekväm
stickkontakt

Individuell eller gruppkontroll med
radiomottagare UC520
Inbyggd radiomottagare
Individuell, grupp och
centralkontroll
Kan anslutas i IB slinga
Kompatibel med många typer av
styrutrustning
Automatiska funktioner kan
stängas av

B-Tronic Teknologi
CentalControl
den centrala
radiostyrning
B-tronic systemet
med statusindikator

Expanderbara
produkter av KNX
PC

Tablet-PC Smartphone

Extern styrning via Internet
eller hemnätverk
Takfönster

Rullgardiner

Web-kamera

Persienner
Markiser
Belysning

Garageport

Larmsystem

Uppvärmning

Radio

Omkopplingsbara
uttag

Solcells set för solskydd
Solcells set för drift av solskydd
utan nätström
RSS funktioner
Set för drift och styrning av solskydd oberoende av
nätström
Kompatibelt med Becker Centronic fjärrstyrd motor
Underhållsvänligt och med hög driftsäkerhet tack
vare att styr-/batterienheten monteras inomhus
En batteriladdning räcker till över 100 driftcykler
Kompatibelt med Becker Centronic sensorer
Två mellanlägen kan ställas in

Varför installera
solskydd?

Varför välja
automatik ...?

Skydd för hälsan

Komforten är given

Sitt utomhus utan att utsätta din hud för alltför mycket
sol. Se till att det råder en
angenäm temperatur inomhus även på sommaren.

Luta dig tillbaka i solstolen.
Molnen kommer och går,
du kan lungt ligga kvar. Låt
motorerna och automatiken
göra jobbet.

Materialskydd

Ökad säkerhet

Stark UV-strålning kan
skada nästan vilket material
som helst, trägolv, textilier
och läderklädslar. Skydda
din inredning mot alltför
intensivt solljus.

Du har fällt ut markisen och
det drar ihop sig till oväder.
Inga problem, även om du
inte är hemma, ser automatiken till att dra in markisen
innan ovädret bryter ut.

Värdestegring

En smart investering

Ett solskydd förbättrar
husets utseende och energiprestanda. Vilket ökar fastigetens värde.

Förbättra energiprestandan
och öka fastighetens värde
samtidigt som du förbättrar
komforten och livskvalititeten.

Har du någon fråga?
Tillsammans är vi till
er tjänst.
„Enkel kan vara svårare än komplex: Du
måste anstränga dig hårt för att få ditt
tänkande klart för att göra det enkelt.
Men det är värt det i slutet eftersom
när du kommer dit, kan du flytta berg“ Steve Jobs, Apple
Att göra livet lättare kommer att bli en
stor utmaning i framtiden med avseende på demografiska förändringarna i
vårt samhälle. Individen kan inte ändra
mycket men om många sätter sin
kunskap, erfarenhet och mod tillsammans kommer vi att kunna lösa detta
problem. Eftersom ingenting är svårare
än att göra saker lättare. En utmaning
som Becker-Antriebe har fokus på:
„Tillsammans är det enklare“. Med
intelligenta automations idéer och tillsammans med våra partners erbjuder
vi kvalitet till liv och därmed ge utrymme
för det väsentliga i livet. Detta är exakt
rätt sätt i en komplex värld.
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Tillsammans är det enklare.

