
Met aandrijvingen en besturingen. 
Van BECKER.

Zonwering eenvoudig  
geautomatiseerd



Zonwering intelligent besturen.   
 Met BECKER.

Zonweringsaandrijvingen voor 
ZIP/Fixed Screens serie E18/C18 

Basis zonweringsaandrijvingen met  
elektronische eindschakelaar serie E15

Premium zonweringsaandrijvingen  
serie E12/C12

 � Universeel gebruik in veel zonweringssystemen zoals knikarmschermen, 
cassetteschermen en screens

 � Verhoogde sluitkracht voor gebruik in cassetteschermen
 � Blokkeerherkenning bij het in- en uitlopen ter bescherming van uw zonwering
 � Dankzij de automatische compensatie van de doeklengte leggen uw 

zonweringen bij het uitlopen altijd dezelfde weg af, zodat het bijstellen van de 
eindpositie niet langer nodig is

 � Optioneel is de functie voor de doekspanning activeerbaar, die ervoor zorgt 
dat de zonwering in uitgelopen toestand altijd mooi gevormd en strak blijft

 � Optioneel kan de doekontlasting worden ingeschakeld; deze zorgt ervoor dat 
de zonwering in gesloten toestand niet al te strak om de buis wordt gewikkeld

Bovendien biedt de draadloze variant C12 de volgende voordelen:
 � Besturing middels een stoorvaste radiofrequentie (868 MHz) met een hoge 

reikwijdte van het radiosignaal en een wisselend zendprotocol
 � Lokale bediening is mogelijk met een gebruikelijke enkelvoudige 

pulsschakelaar

 � Te gebruiken voor ZIP-screens
 � De gevoelige hindernisherkenning vermijdt beschadigingen als de aandrijving 

bij het omlaag lopen een hindernis raakt
 � Blokkeerherkenning bij het inschuiven ter bescherming van uw zonwering
 � Dankzij de automatische compensatie van de doeklengte leggen uw 

zonweringen bij het uitlopen altijd dezelfde weg af, zodat het bijstellen van de 
eindpositie niet langer nodig is

 � Optioneel kan de doekontlasting worden ingeschakeld; deze zorgt ervoor dat 
de zonwering in gesloten toestand niet al te strak om de buis wordt gewikkeld

Bovendien biedt de draadloze variant C18 de volgende voordelen:
 � Besturing middels een stoorvaste radiofrequentie (868 MHz) met een hoge 

reikwijdte van het radiosignaal en een wisselend zendprotocol
 � Lokale bediening is mogelijk met een gebruikelijke enkelvoudige  

pulsschakelaar

 � Universeel gebruik in veel zonweringssystemen zoals knikarmschermen, 
cassetteschermen en screens

 � Verhoogde sluitkracht voor gebruik in cassetteschermen
 � Blokkeerherkenning bij het in- en uitlopen ter bescherming van uw zonwering
 � Dankzij de automatische compensatie van de doeklengte leggen uw 

zonweringen bij het uitlopen altijd dezelfde weg af, zodat het bijstellen van de 
eindpositie niet langer nodig is

 � Instellen van de eindpositie mogelijk met een gebruikelijk bedieningselement, 
bijv. een draaischakelaar

 � De aandrijving herkent tijdig de bovenste aanslag en vermindert de kracht, 
zodat de zonwering niet strak wordt opgewikkeld 



Draadloze besturingen

Handzender
EC541-II / EC545-II / EC5410-II

 � 1-, 5- of 10-kanaals handzender
 � Afhankelijk van de uitvoering individuele, 

groeps- of centrale besturing
 � Twee vrij te kiezen tussenposities 

instelbaar
 � Aandrijvingen / groepen afzonderlijk 

bedienbaar

Handzender met winddrempelwaarde-
instelling
SWC241-II / SWC245-II

 � 1- of 5-kanaals handzender
 � Instelling van de winddrempelwaarden 

direct op de handzender
 � Twee vrij te kiezen tussenposities 

instelbaar
 � Individuele of centrale besturing

Handzender met zon-/winddrempel-
waarde-instelling 
SWC441-II / SWC445-II

 � 1- of 5-kanaals handzender
 � Instelling van de zon-/

winddrempelwaarden direct op de 
handzender

 � Schakelaar voor wisselen tussen 
handmatige en automatische modus

 � Twee vrij te kiezen tussenposities 
instelbaar 

 � Individuele of centrale besturing

Windsensor draadloos SC711
 � Instelling van de winddrempelwaarden op 

de handzender, bijv. SWC241-II
 � Verstelbare sensorvoet voor optimale 

montage
 � Universeel inzetbaar voor buitenzonwering

Zon-wind-sensor draadloos SC811
 � Instelling van de zon-/winddrempelwaarden 

op de handzender, bijv. SWC441-II
 � Verstelbare sensorvoet voor optimale 

montage
 � Universeel inzetbaar voor buitenzonwering
 � Optioneel: Regensensor aansluitbaar

Zon-wind-regen-sensor draadloos SC911
 � Geïntegreerde regensensor
 � Instelling van de zon-/winddrempelwaarden 

op de handzender, bijv. SWC441-II
 � Verstelbare sensorvoet voor optimale 

montage
 � Universeel inzetbaar voor buitenzonwering

Zon-windbesturing met sensor
SWS52 (SWC62 en SC81)

 � Instelling van de zon-/winddrempelwaarden 
op de besturing SWC62

 � Verstelbare sensorvoet voor optimale 
montage

 � Universeel inzetbaar voor buitenzonwering

Zon-wind-sensor met geïntegreerde 
draadloze ontvanger SWC510

 � Ideaal voor uitbreiding van een bekabelde 
zonweringsaandrijving met draadloze besturing  

 � Instelling van de zon-/winddrempelwaarden op 
de handzender, bijv. SWC441-II

 � Verstelbare sensorvoet voor optimale montage
 � Universeel inzetbaar voor buitenzonwering

Draadloze sensoren

Bewegingssensor voor schermen draadloos 
SC211-II

 � Speciaal voor knikarmschermen
 � Onopvallende montage op het uitvalprofiel
 � Bewaking van windbewegingen
 � Hellingshoeksensor voor beveiliging van 

de markies bij overbelasting door bijv. 
waterzakvorming

Afzonderlijke en groepsbesturing UC42/UC52
 � UC42: Te combineren met elk 

schakelprogramma; schakelklokken en 
zonweringsbesturingen zijn voorschakelbaar

 � UC52: Gecombineerd met 
bedieningselement met schuifschakelaar 
voor wisselen tussen handmatige en 
automatische modus 

 � Jaloezie-modus: Exacte instelling van 
jaloezie-lamellen dankzij tipbedrijf

Zon-windbesturing SWC62
 � Dag-, blok- en weekprogramma
 � Datum, tijd en drempelwaarden 

vooringesteld
 � Schuifschakelaar voor wisselen tussen 

handmatige en automatische modus  
 � Automatisch omschakelen zomer-/wintertijd
 � Wind-, licht-, regen- en temperatuursensor 

aansluitbaar



BECKER Benelux  

Aandrijvingen en besturingen voor
rolluiken, zonweringen en andere
toepassingen 

Watermolen 17
NL-6229 PM Maastricht

Tel.: +31 43  3613800  
Fax: +31 43  3613792  

sales@becker-benelux.nl 
www.becker-benelux.nl

Een goed gevoel ...

… hierop kunnen niet alleen uw 

klanten, maar ook u vertrouwen. 

Want met de hoogwaardige 

kwaliteit van onze producten willen 

we beide partijen enthousiast 

maken. Als partner staan wij 

bovendien op elk moment 

persoonlijk tot uw beschikking 

en geven graag antwoord op uw 

vragen.

Samen eenvoudiger. 

Met BECKER.
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