Perfektní rozpoznávání překážek ...
Nastavení koncových poloh:
od horního dorazu k dolnímu
dorazu

Funkce a přednosti
Automatické naprogramování
koncových poloh v případě pevně
nastaveného horního a dolního
dorazu i při použití závěsných
pružin.

Funkce a přednosti
Snadné nastavení směru
otáčení pohonu

Pohon krátkým přerušením
pohybu signalizuje, zda jsou
nebo nejsou nastavené koncové
polohy – horní, dolní nebo obě.

Funkce a přednosti
Snadné nastavení směru otáčení.
Spínač na hlavici pohonu umožňuje snadno upravit směr otáčení
na pravotočivý nebo levotočivý
chod podle způsobu vestavby.

Funkce a přednosti
Univerzální
využití

ESI–
indikátor stavu
koncových
poloh

Inteligentní
řízení instalace

Pozvolný
horní doraz

Hlavu motoru
lze převinout

Funkce a přednosti
Koncové polohy se uloží do paměti
až poté, co roleta do horní i dolní
polohy třikrát najede. Pokud se roleta při tomto pohybu zablokuje, lze
nastavení koncových poloh opravit.

Funkce a přednosti
Horní i dolní koncové polohy
lze snadno nastavit v libovolné výšce = možnost využití
téměř u jakéhokoli druhu rolet
(např. i oblouková okna).

Funkce a přednosti

Dvě mezipolohy

Funkce a přednosti
Možnost využití i při nedostatku
místa.

KA!
NOVIN
Snadné naprogramování. Ovládání pomocí vysílače nebo jako
automatická funkce z jakékoli
polohy. Umožňuje předem naprogramovat různé scénáře.

Funkce a přednosti
Roleta do polohy horního dorazu
najíždí pozvolna, aby nedošlo
k poškození. Ani za větru, nebo
pokud je roleta nechráněná,
nedochází k rušivému cvakání.

Dynamické
přizpůsobení
momentu
otáčení

Rádiová frekvence odolná
vůči odrušení

Rádiové řízení Centronic
Velký dosah rádiového signálu.
Frekvence 868,3 MHz odolná
proti odrušení.

Funkce a přednosti
Pojistka proti
nadzvednutí

Automatické rozpoznávání aretačních
bezpečnostních závěsů. Při použití
těchto závěsů se automaticky zvýší přítlačná síla, která zabraňuje nadzvednutí
rolety (ochrana před vloupáním).

Díky automatickému přizpůsobení točivého momentu při změně
provozních vlastností roletového
systému odpadá náročná údržba.

Integrovaný
časovač

Zásuvná přívodní šňůra

Funkce a přednosti
Citlivé
rozpoznávání
překážek
a odblokování*

Funkce a přednosti
Rozpoznávání
překážek při
pohybu nahoru

Funkce a přednosti
Ochrana
proti přimrznutí
v horní poloze

Pokud roleta při pohybu dolů narazí
na překážku (např. květináč), pohon
pohyb automaticky zastaví a roletu
odblokuje krátkým pohybem směrem
nahoru (odblokování v opačném směru). Nedojde k poškození rolety.

KA!
NOVIN
Pohon automaticky zastaví pohyb
rolety směrem nahoru, pokud dojde
k zablokování, a roletu krátce spustí
opět dolů (odblokování v opačném
směru). Pohon rozezná enormní zátěž
(např. roleta přimrzlá v koncové poloze,
překážka) a chrání tak roletu před
poškozením.

KA!
NOVIN
Tuto funkci lze aktivovat jako spolehlivou dodatečnou ochranu rolety před
přimrznutím k liště v horní koncové
poloze při automatickém vyrovnávání
délky závěsu.

Ruční vysílač EC541-II
jednokanálový
	řízení individuálně
nebo centrálně
	v bílé nebo černé
barvě

Ruční vysílač EC545-II
pětikanálový
	samostatné ovládání
5 skupin/pohonů
	v bílé nebo černé
barvě

Nástěnný vysílač EC311
jednokanálový
	řízení individuálně
nebo centrálně +
řízení skupin

Nástěnný vysílač EC315
pětikanálový
	řízení individuálně
nebo centrálně +
řízení skupin

Funkce a přednosti
Snadné naprogramování až
2 časů pojezdu (1× NAHORU,
1× DOLŮ, opakování každý den
pomocí vysílače Memo Control.

Funkce a přednosti

KA!
NOVIN

Základní produktová řada

Montáž a demontáž pomocí nástroje C-Plug Tool (nic se nemusí
šroubovat), i pokud je pohon již
součástí ovládacího prvku.

Komfortní produktová řada
Nástěnný vysílač s paměťovou
funkcí memory MC511
	snadné naprogramování
dvou spínacích časů
	řízení individuálně nebo
centrálně
	možnost integrace do
existujících programů

Ruční vysílač s paměťovou
funkcí memory MC441-II
	snadné naprogramování
dvou spínacích časů
	řízení individuálně nebo
centrálně
v bílé nebo černé barvě

Prémiová produktová řada
Pětikanálový ruční
vysílač s integrovaným
časovačem TC445-II
	pro obsluhu
5 skupin/pohonů
centrální kanál „vše“
večerní astrofunkce
režim dovolená
v bílé nebo černé barvě
	též jako desetikanálový
ruční vysílač s integrovaným časovačem v černé
nebo bílé barvě

Jednokanálový nástěnný
vysílač s integrovaným
časovačem TC511
astrofunkce
režim dovolená
	fakultativně: světelné
čidlo SC43

Rádiový spínač se
světelným čidlem SC431-II
funkce zastínění a zšeření
	s integrovaným senzorem
rozbití skla

Podomítkový rádiový vysílač
VC421
	vhodné do hlubokých
podomítkových krabic za
ovládací prvek
	univerzální řízení různých
přijímačů systému
Centronic

Diese Seite um 16mm verkürzen

Funkce a přednosti

KA!
NOVIN
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BECKER-motory s. r. o.
Počernická 96/272
CZ-108 00 Praha 10
Telefon: +420 296 411 424 - 7
Fax: +420 296 411 428
info@becker-motory.cz
www.becker-motory.cz

Rollläden
Automatisierte
Wohngefühl
für ein besseres

Společnost Becker-motory nabízí
na podporu prodeje a propagaci
produktů rádiového řízení zajímavé
informační letáky.

Reihe …
Die neue Centronic
und weiß.
Verfügbar in schwarz

GmbH
BECKER-Antriebe
Sinn
Str. 2-4 · D-35764
07-110
Friedrich-Ebert
+49 (0) 27 72/5
72/5 07-0 · Fax:
r-antriebe.de
Tel.: +49 (0) 27
om · www.becke
info@becker-antriebe.c

PROFesionální motorizace.
Nový rádiový pohon PROF+

Automatizace rolet
pro komfortnější bydlení

Usnadnit si život, to je odvěký sen lidstva.
A došel už tolikrát svého

Leták, 2 strany formátu A4

naplnění – například díky vynálezu kola,

Brožura pro investory, rolety,
12 stran formátu A4

Rádiová řízení rolet a program
Centronic II

využívání elektřiny nebo praktickým
pomocníkům, kteří nalezli uplatnění
v domácnosti. Pokrok se neobejde bez

Proč je dražší produkt nakonec přece jen výhodnější...

odvahy. Protože nic není složitějšího,

SROVNÁNÍ NÁKLADŮ
Pouze
individuální řízení

Řízení individuální
a skupinové

Cenové rozdíly pro
pohon s řízením

Cenové rozdíly pro
pohon s řízením

zkušeností, znalostí a také notné dávky

Pohon rolet s rozsáhlými funkcemi je nejdražším řešením
jen na první pohled:

než když chcete něco zjednodušit. To je

Pohon PROF s rádiovým přijímačem a elektronickým vypínáním
přináší nejvyšší komfort a užitek jak při instalaci, tak při provozu.
U konvenčních pohonů by realizace funkcí ve stejném rozsahu byla
spojena s dalšími náklady navíc. Z podrobného srovnání vyplývá,
že dražší pohon je nakonec přece jen výhodnější.
Vysvětlení je jednoduché:
Spolehlivý elektronický systém v rádiovém pohonu přináší již ve
standardním provedení praktické funkce, jako je rozpoznávání
překážek, ochrana proti vloupání a řada dalších.
K
 ovládání nejsou třeba žádné kabely, spojení funguje přes rádiový

ostatně i motto společnosti Becker –
Jde to tak jednoduše.
Díky inteligentním systémům automatizace
vytváříme prostor pro to, co je v životě
opravdu podstatné. A o to přece jde.

signál. Je to jednoduché, signál je odolný vůči odrušení a není
spojen s žádnými zdravotními riziky. Umožňuje ovládání jednotlivých
rolet i řízení celých skupin. Řada funkcí je přednastavena a realizuje
se automaticky. Navíc lze kdykoli přistoupit k manuálnímu zásahu.
Je to jednoduché, přesně tak, jak si to přejete.

Cenový rozdíl pro
pohon jednotlivě
rádiový pohon
PROF+

Cenový rozdíl pro
pohon jednotlivě
elektronický pohon
PR+

mechanický pohon
M

PROALU s. r. o.
Adresa: Vídeňská 340, 252 42 Vestec
Tel.: 251 810 040, 725 688 630-1, 777 880 987
Fax: 251 819 748
E-mail: info@proalu.cz, web: www.proalu.cz
Zelená linka – tel.: 800 155 000

Jde to tak jednoduše.

Jde to tak jednoduše.

