
MORE COLOUR, 
MORE MAGIC

Nová generace rádiových systémů.
Propojeny magickým způsobem.



MORE COLOUR
Barevná indikace stavu přijímače

Zdokonalená generace rádiových systémů CentronicPlus  
společnosti BECKER přesvědčuje novým designem a rozmanitými možnostmi  

ovládání. Díky obousměrné rádiové komunikaci poskytuje pohon zpětnou  
vazbu o svém stavu. Vysoce kvalitní ruční vysílač s vícebarevnými  

LED kontrolkami zobrazuje zpětnou vazbu ovládaného přijímače pomocí  
barev – pro snadné a ještě přehlednější ovládání, které zastíní  

všechny obvyklé způsoby.

Nový ruční vysílač (1, 8, 16 kanálů)  
s indikací vícebarevnými LED kontrolkami

Zpětnou vazbu lze přijímat také pomocí  
Smartphonu propojeného s řízením  
CentralControl společnosti Becker,  

např. s CC41.



Inteligentnější než kdykoli dříve: Prostřednictvím technologie mesh se  
jednotlivé pohony automaticky spojí do výkonné sítě. One-button-learn-in:  

Jediným stisknutím tlačítka lze přidat přijímač k síti mesh, takže už není  
zapotřebí hlavní vysílač. Všechny pohony zůstávají spolehlivě vzájemně  

zasíťované – pro novou dimenzi propojenosti.

FEEL THE  
CONNECTION

Automatické zasíťování všech zařízení

Zpětnou vazbu lze přijímat také pomocí  
Smartphonu propojeného s řízením  
CentralControl společnosti Becker,  

např. s CC41.



Aktuální informace vždy a všude: CentronicPlus  zajišťuje trvalé  
spojení mezi vysílačem a přijímačem – rádiový signál se může  

dostat k pohonu nejen přímo z vysílače, ale také přes jiný pohon.  
Silná rádiová frekvence a vysoce bezpečné šifrování zajišťují  

nerušené nadšení a maximální bezpečnost.

MORE SAFETY
Zabezpečení přenosu a šifrování dat na nejvyšší úrovni



POHODLÍ V NOVÉ  
DIMENZI:
CentronicPLUS

Prostřednictvím zařízení Cube společnosti Becker lze rádiový systém CentronicPlus 
velmi snadno začlenit do systému homee. Systém homee zapojuje různé rádiové 
systémy do aplikace pro Smart Home.

 Kombinace rádiového systému CentronicPlus s vaším systémem homee pro 
 rozšíření technologie Smart Home

 Vaše data jsou uložena v zařízení Brain Cube u vás doma a nikoli v cloudu
 homee je modulárně rozšiřitelný a je to tedy systém připravený na budoucnost
 Umožňuje hlasové ovládání pomocí hlasových asistentů Amazon Alexa,  

 Google Assistant nebo Siri
 Bez měsíčních poplatků

Řídící jednotka CentralControl CC41 je srdcem automatizace domácnosti od 
společnosti Becker. Zapojuje nový rádiový systém CentronicPlus do aplikace,  
kterou lze pomocí chytrého telefonu ovládat i na cestách. 

  Také umožňuje snadné dovybavení rádiového systému CentronicPlus do stávající 
automatizace domácnosti od společnosti Becker přidáním příslušných rádiových klíčů

 Lze použít centrální nastavení a ovládání přes mobilní koncová zařízení, např.  
 Smartphone nebo tablet

 Všechna data zůstávají uložena v jednotce CC41
 Bezplatná aplikace společnosti Becker „CentralControl“
 Ovládání pomocí hlasového asistenta Amazon Alexa



Becker motory s.r.o.

Počernická 96 272
CZ - 108 00 Praha 10 – Malešice

Telefon: +420 296 411 424
E-Mail: info@becker-motory.cz 

www.becker-motory.cz
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