
Automatické otevírání a zavírání garážových vrat: 

se systémem Becker.

Společně 
vytváříme mobilitu.



Beck-O-Tronic 5 Centronic
Řídicí jednotka vrat pro řízení trubkového 
pohonu s mechanickým nebo elektronickým 
vypínáním v koncové poloze

 Integrované tlačítko a přiložený ruční 
vysílač se sekvencí povelů NAHORU/ 
STOP/DOLŮ

 S možností připojení osvětlení dvora
 S možností připojení světelné závory 230 V
 Uvolnění průjezdu při rozpoznání 

překážky
 S možností připojení elektrické a optické 

bezpečnostní lišty
 Lze připojit externí ovladač, např. klíčový 

spínač
 Kompatibilní se systémem Centronic
 Včetně síťové zástrčky
 Ruční vysílač EC241-II součástí dodávky

Často jsou to maličkosti, které nám usnadňují život. Například když se vracíte 
domů autem a můžete vjet do garáže, aniž byste museli vystupovat z auta. 
Roletu můžete pohodlně otevřít stisknutím tlačítka a uvolnit tak cestu. Pro ještě 
větší pohodlí je díky rádiovému systému Centronic ovládání vrat kompatibilní s 
inteligentním řízením CentralControl od společnosti Becker. S ním můžete ovládat 
nejen garážová vrata, ale také rolety a zároveň stínící techniku. 
Mějte vše pod kontrolou. Se systémem Becker.

Automatizace garážových vrat pomocí 
řízení rolovacích vrat Beck-O-Tronic

Volná jízda vpřed

Beck-O-Tronic 6 Centronic
Řídicí jednotka vrat pro řízení trubkového 
pohonu s mechanickým nebo elektronickým 
vypínáním v koncové poloze

 Integrovaná tlačítka a přiložený ruční 
vysílač s povely NAHORU, STOP A DOLŮ

 Výstup 12 V DC pro napájení
 S možností připojení světelné závory 230 V
 Lze připojit běžné typy bezpečnostních lišt
 Možnost nastavení parametrů pro vstupy 

a výstupy
 2 bezpečnostní vstupy
 Lze připojit externí ovladač, např. klíčový 

spínač
 Kompatibilní se systémem Centronic
 Včetně síťové zástrčky
 Ruční vysílač EC141-II součástí dodávky

Často jsou to maličkosti, které nám usnadňují život. Například když se vracíte 
domů autem a můžete vjet do garáže, aniž byste museli vystupovat z auta. 
Roletu můžete pohodlně otevřít stisknutím tlačítka a uvolnit tak cestu. Pro ještě 
větší pohodlí je díky rádiovému systému Centronic ovládání vrat kompatibilní s 
inteligentním řízením CentralControl od společnosti Becker. S ním můžete ovládat 

Automatizace garážových vrat pomocí 
řízení rolovacích vrat Beck-O-Tronic

Jednoduše bezpečné

Pokud se vracíte domů za tmy, pohony 
a ovladače od společnosti Becker vám 
nabízejí důležité bezpečnostní výhody: 
Otevřete garážová vrata, rozsvítíte světlo, 
po průjezdu vrata opět zavřete - vše lze 
ovládat zcela automaticky, aniž byste 
museli opustit vůz.

Pohodlí za každého počasí

I když prší, bouří nebo sněží: Se systémem 
Becker se vždy vrátíte domů v pořádku. 
Stisknutím tlačítka jednoduše otevřete 
vrata své garáže a nechte nepřízeň počasí 
venku.

Plná fl exibilita

Máte obě ruce plné a žádná není volná 
k ovládání vysílače pro otevření nebo 
zavření brány? Pak je praktické, že to za 
vás může udělat například váš partner 
prostřednictvím druhého vysílače v domě. 
Vybavení pro každou situaci: se systémem 
Becker.

Váš odborný prodejce:
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Ruční vysílač 1 nebo 5kanálový
pro ovládání Beck-O-Tronic 6

 LED kontrolka/ y
 Individuální, skupinové nebo centrální 

ovládání v závislosti na modelu ručního 
vysílače

 Kovový kroužek pro upevnění na svazek 
klíčů

Ruční vysílač 1 nebo 5kanálovýRuční vysílač 1 nebo 5kanálovýRuční vysílač 1 nebo 5kanálový Ruční vysílač 1 nebo 5kanálový
pro ovládání Beck-O-Tronic 5

 LED kontrolka/ y
 Individuální, skupinové nebo centrální 

ovládání v závislosti na modelu ručního 
vysílače

 Kovový kroužek pro upevnění na svazek 
klíčů

Ruční vysílač 1 nebo 5kanálovýRuční vysílač 1 nebo 5kanálovýRuční vysílač 1 nebo 5kanálovýRuční vysílač 1 nebo 5kanálový


