
MORE COLOUR, 
MORE MAGIC

Nowa generacja urządzeń radiowych.
Połączone w magiczny sposób.



MORE COLOUR
Kolorowy wskaźnik stanu odbiornika

Nowa generacja urządzeń radiowych CentronicPlus  
BECKER zwraca uwagę nowatorskim wzornictwem i rozbudowanymi  

możliwościami obsługi. Dzięki dwukierunkowemu połączeniu radiowemu  
napęd przesyła informację zwrotną o swoim bieżącym stanie. Wysokiej  

jakości pilot z wielobarwnymi diodami LED sygnalizuje kolorem informacje  
zwrotne od poszczególnych odbiorników – zapewniając prostą, jeszcze bardziej 

intuicyjną obsługę, która przyćmiewa wszystko co znałeś do tej pory.

            Nowy pilot (1-, 8-, 16-kanałowy)  
z wielobarwnym kolorowym wskaźnikiem

Informacja zwrotna także na smartfonie  
dzięki włączeniu do systemu Becker  
CentralControl, np. z centralą CC41.



Inteligentniejsze niż kiedykolwiek wcześniej: dzięki technologii Mesh  
poszczególne napędy automatycznie łączą się ze sobą w sprawnie działającą sieć.  

Programowanie „one-button”: jedno wciśnięcie przycisku pozwala na  
dodanie odbiornika do sieci Mesh. Nie jest do tego potrzebny główny  

pilot. Wszystkie napędy są ze sobą skutecznie połączone w sieci – zapewniając  
nowy wymiar łączności.

FEEL THE  
CONNECTION

Automatyczne powiązanie wszystkich urządzeń

Informacja zwrotna także na smartfonie  
dzięki włączeniu do systemu Becker  
CentralControl, np. z centralą CC41.



Bądź na bieżąco zawsze i wszędzie: CentronicPlus zapewnia  
ciągłą łączność pomiędzy pilotem i odbiornikiem - sygnał radiowy może 

docierać do napędu nie tylko bezpośrednio z pilota, lecz  
także za pośrednictwem innego napędu. Silna częstotliwość  

radiowa oraz niezawodne szyfrowanie gwarantują pełne zadowolenie  
i maksymalne bezpieczeństwo.

MORE SAFETY
Bezpieczeństwo przesyłu i szyfrowanie danych na najwyższym poziomie



KOMFORT W NOWYM  
WYMIARZE:
CentronicPLUS

Moduł Becker Brain Cube pozwala w wyjątkowo prosty sposób włączyć system 
radiowy CentronicPlus do systemu homee. System homee łączy różne systemy 
radiowe w jedną instalację inteligentnego domu.

  Połączenie systemu radiowego CentronicPlus z systemem homee w celu  
rozszerzenia automatyki domowej

  Dane są przechowywane w domu na Brain Cube, nie w chmurze
  System homee może być rozbudowywany modułowo, przez co jest  

rozwiązaniem przyszłościowym
 Możliwość sterowania głosowego z wykorzystaniem asystenta Amazon Alexa,  

 Google Assistent lub Siri
 Brak comiesięcznych opłat

Centrala domowa CentralControl CC41 stanowi serce systemu automatyki domowej 
Becker. Urządzenie łączy nowy system radiowy CentronicPlus w instalację, którą 
można obsługiwać poprzez smartfon, nawet będąc w drodze. 

 Łatwa integracja systemu radiowego CentronicPlus z dotychczasowym systemem 
 automatyki domowej Becker poprzez podłączenie odpowiedniego, przenośnego 
 modułu radiowego

 Możliwość centralnej konfiguracji i obsługi z poziomu mobilnych urządzeń 
 końcowych, np. smartfona lub tabletu

 Wszystkie dane pozostają zapisane w pamięci urządzenia CC41
 Bezpłatna aplikacja Becker CentralControl
 Sterowanie głosowe z wykorzystaniem asystenta Amazon Alexa



Becker Antriebe

ul. Piłsudskiego 3g
PL - 95-200 Pabianice

Telefon: +48 42 27 97 000
E-Mail: info@becker-antriebe.pl 

www.becker-antriebe.pl
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