
De nieuwe generatie rolluikaandrĳ vingen EVO 

van BECKER.
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Gewoon comfortabel
Met de app houdt u altĳ d de controle over 
uw aandrĳ vingsinstelling. Het aanpassen 
van het bewegingsprofi el voor een nog 
stillere loop of het aanpassen van specia-
le functies zoals de vliegenhorbescherm-
functie - eenvoudig en overzichtelĳ k 
dankzĳ  de app-toepassing. 

Amper hoorbaar
Voor gevoelige oren kan het geluidsni-
veau nog verder worden verminderd door 
eenvoudig de snelheid van de aandrĳ ving 
te verlagen. Met de app kan het bewe-
gingsprofi el afhankelĳ k van de situatie 
worden gewĳ zigd - snel, langzaam of 
zachte start-/stopfunctie. Met EVO zĳ n al 
deze drie varianten mogelĳ k.

...hierdoor wordt de aandrĳ vingsserie EVO gekenmerkt. De opbouw van de 
techniek is zo intelligent dat de aandrĳ vingsserie amper hoorbaar is. Bovendien 
zorgt de instelmogelĳ kheid van bewegingsprofi elen, ofwel via een toetscombi-
natie met schakelaar of via de app, voor nog meer fl exibiliteit en een verminde-
ring van geluiden. 
Het grootste comfort biedt echter de speciaal voor EVO ontwikkelde app - deze 
biedt talloze individuele instelmogelĳ kheden die de bediening zeer eenvoudig 
maken. 

Gewoon muisstil...
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Bewegingsprofi el Standaard
In dit bewegingsprofi el 
start de aandrĳ ving lang-
zaam en wordt dan steeds 
sneller, totdat hĳ  zĳ n 
maximale snelheid heeft 
bereikt. Dan wordt de snel-
heid verlaagd en wordt het 
eindpunt bereikt.

Bewegingsprofi el Fluister
De aandrĳ ving loopt con-
stant langzaam tot hĳ  zĳ n 
eindpunt bereikt. Hierdoor 
wordt de stille werking nog 
verder verhoogd en is daar-
door bĳ v. als instelling voor 
de kinderkamer geschikt.

Bewegingsprofi el Dynamiek
Met meer omwentelingen 
per minuut verhoogt de 
aandrĳ ving met dit bewe-
gingsprofi el zĳ n snelheid. 
Het rolluik loopt snel naar 
boven totdat het eindpunt 
is bereikt. 
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Met de app alles onder controle
  Instelling van de verschillende bewegingsprofielen 
(Standaard, Fluister of Dynamiek)

  Instelling van de snelheid
(langzaam of snel)

  In-/uitschakelen van vliegenhorbeschermfunc-
tie die uw vliegenhordeur tegen beschadiging 
beschermt.

  In-/uitschakelen van vastvriesbeveiliging die uw 
rolluik in de winter tegen vastvriezen beschermt.

  Weergave van de softwareversie

  Kosteloze download via de App Store

Uw dealer:

Standaard Fluister Dynamiek

Snelheid Snelheid Snelheid


