
Můj domov. Mé Já.

Chytré bydlení
se systémem

Becker.



Chci domov, který mi
rozumí. Dodá mi klid.
Umožnuje mi žít podle
mých predstav až do
vysokého věku. Chci
chytrý domov.



At´ už ve stáří, nebo se zdravotním postižením. Nikdo
by se neměl obejít bez svobody a bezpečí vlastních čtyř
stěn.

Proč také? Chytrý domov přemýšlí s vámi a ulehčí vám od 
těžké práce. Rolety, osvětlení, markýza: To všechno 
a mnohem více lze individuálně přizpůsobit vašim 
požadavkům a zautomatizovat. Pro více nezávislosti 
a dobrý pocit z domova.

KOMFORT BEZBARIÉROVÝM
PŘÍSTUPEM

Také tehdy, pokud
by to bylo důležité.

„Náš rodinný život je poměrně rušný. Než ráno
všichni odejdou z domu a večer jdou zase spát,
musím často myslet na tisíc věcí. 

Naše rolety mezi ně naštestí nepatří. Jedou
samostatně nahoru a dolu – zcela podle toho,
jak to potřebuji.“

A sice:

 Pomocí časových spínacích hodin 
v nastavených časech nebo s funkcí astro

 Pomocí světelného čidla

 Scénářů

Můj domov … 

mi to
usnadňuje



ENERGETICKÁ
ÚCINNOST

Můj domov … 

mi poskytuje
bezpečí

BEZPEČNOST

Můj domov …

šetří cennou
energii

V létě i v zimě, ve dne i v noci: Váš dum přesně ví, co potřebujete
k pohodlnému bydlení - a může ušetřit až 15 procent energie v
závislosti na typu budovy.

Jak? Prostřednictvím automaticky řízených spínacích hodin nebo
inteligentních senzorů, které přesně ovládají vaše rolety po celý
rok. Tímto způsobem zabraňují přehřívání obytných prostor a v zimě
spolehlivě chrání před chladem. Aniž byste museli cokoli udělat. Totéž
platí pro ochranu před sluncem. Ta se také automaticky vysouvá
a zasouvá v závislosti na počasí. Abyste si mohli v klidu udělat
pohodlí.

Možnost
úspory
energie až o 

15 % 

Zůstańte také vy klidní:

 Simulace přítomnosti (automatické otevírání/zavírání
 rolet pomocí spínacích hodin)

 Ochrana soukromí

 Zapnutí, popř. vypnutí světla 

 Automatické spuštění rolet při nechtěném otevření
 okna (díky okennímu kontaktu, senzoru rozbití skla apod.)

„Líbí se mi cestování po světě. A okamžik návratu domů
po dlouhé cestě. Protože vím: Zatímco já si bezstarostně
užívám dovolenou, můj chytrý domov má vše pod
kontrolou.“



Chytré bydlení
Dnes a v budoucnosti

Dnes již existuje nespočet způsobů, jak si
usnadnit život v chytré domácnosti.

Jedna věc je pro nás obzvláště důležitá: Vaše
fl exibilita. Pro každého jsou totiž důležité jiné
věci. A život znamená změnu.

Proto jsou naše řešení otevřená. 

Otevřená pro jiné systémy. Otevřená novému
vývoji. A otevřená pro vaši budoucnost, 
v nichž jsou nároky a životní podmínky
změna. Objevte s námi svět systému Becker.
A řešení, které vyhovuje vašemu životu.

Co všechno je
možné ovládat? 

Větrný senzor

Střešní okno

Rolety

Žaluzie

Sluneční clona

Sluneční senzor

Dešt‘ový senzor

Teplotní čidlo

Spínací
zásuvky

Garážová vrata

Osvětlení

Další aplikace

Externí řízení: Možné 
pomocí aplikace 
a hlasového asistenta

CentralControl:
Chytré radiové ovládání pro 
rolety a sluneční clony



Řešení Becker lze individuálně přizpůsobit 
vašim potřebám a požadavkům. Nezáleží na tom, 
jestli renovujete, přestavujete nebo stavíte: Díky 
automatizovaným řešením si vytvoříte domov, 
který budete mít pod stálou kontrolou. S našimi 
výrobky jste a zůstanete otevření dalším 
systémům Smart Home, které u vás doma 
možná již používáte.  

Radiová řešení  

Tak individuální 
jako jste vy sami!

DECTDECT

...

...

...

...

...



Pro každou úlohu 
a požadavek naleznete 
u fi rmy Becker vhodné 

řešení a rozhraní.

Homee Brain Cube tvoří 
základ systému. Rádiové 
systémy Becker lze integrovat 
pomocí CentronicPLUS 
Cube. Další rádiové systémy 
jsou dostupné na modulárním 
principu.

Inteligentní centrála rolet 
a slunečních clon propojuje 
rádiové systémy Becker a díky 
přehledné aplikaci tak máte vše 
pod kontrolou. Díky podpoře 
asistenta Amazon Alexa se všední 
den stane ještě uvolněnějším.

FRITZ!Box
Váš router slouží jako 
základní kámen pro váš 
systém Smart Home. K tomu 
se hodí: Pohony Becker 
BoxCTRL s rádiem DECT. 

Přístroje různých výrobců 
lze propojit pomocí systému 
mediola®, automatizovat 
a ovládat pomocí aplikace 
a řeči. K tomu se hodí: Becker 
Centronic.

Nezáleží na tom, zda již svůj systém Smart 
Home máte nebo jste s automatizací na úplném 
začátku – Becker je vždy tím správným 
partnerem. Společnost Becker vytváří spojení 
s nejrůznějšími systémy – abyste se svým 
domovem mohli být ve stálém spojení.

Stále ve spojení

Magickým 
způsobem



CentralControl
Srdce systému rolet a 

slunečních clon …

… a mozek

Logický editor
CentralControl je podporován naším logickým
editorem. Lze jej použít v případě potřeby k
defi nici tzv. závislostí (akcí když/pak).

Chytré senzory poskytují potřebná data.
Jakmile je například překročena nebo

nedosažena defi novaná hodnota, spustí
CentralControl dříve defi  novanou akci.

A večer si užĳ ete chladné místnosti a domov,
který prostě přemýšlí s vámi.

- Maximální fl exibilita díky různým variantám
 rádiového přenosu
- Dálkové ovládání prostřednictvím chytrého 

telefonu, tabletu nebo notebooku
- Bezplatná aplikace Becker CentralControl
- Bezpečné připojení k internetu
- Individuální, skupinové a centrální řízení
- Individuálně programovatelné časové řízení 
 včetně funkce dovolená
- Zakládání a organizace jednotlivých scénářů

www.becker-antriebe.com/centralcontrol

Příklad scénáře 

„Bezpečnost“
Roleta se automaticky spustí,
jakmile příslušný okenní kontakt
zaznamená neúmyslné otevření
okna.

Další
přednosti:

Příklad scénáře 

„Ochrana před
horkem“
Když teplota dosáhne 30 °C,
měly by se rolety v obývacím
pokoji a ložnici automaticky
zavřít.

Ať už chcete ve svém systému Smart Home 
inteligentně automatizovat a propojit cokoli: 
V aplikaci CentralControl se všechna vlákna 
sbíhají. Jako srdce celého systému neřídí 
aplikace jen rolety a sluneční clony, ale 
také například osvětlení – přesně podle 
vašich představ. Nastavení zadáváte jedno-
duše pomocí smartphonu nebo tabletu.



Ruční vysílač
pro vaši větší 

fl exibilitu a pohodlí

Se systémem Becker zůstáváte fl exibilní i zde. Díky oběma
systémům proměníme váš domov v chytrou domácnost.

Vhodným řešením jsou obousměrné rádiové pohony, které
komunikují přímo se systémem CentralControl. Přĳ ímají jeho

signály a poskytují okamžitou zpětnou vazbu. 

Máte již nainstalované a kabely propojené pohony 
a nechcete je všechny vyměnit? V tomto případě mohou pomoci 
externí rádiové přĳ ímače, které se jednoduše připojí mezi nástěnný 

vypínač a pohon. Spolehlivě přenášejí signál z centrálního ovládacího 
systému automatizace domácnosti do pohonu, a připravují tak půdu pro 

chytré bydlení.

At‘ už se jedná o novostavbu, rekonstrukci nebo modernizaci:
Užĳ te si s námi zcela nový přístup k životu!

Kabel nebo
rádiový přenos?

CentralControl CC41

Centrála rolet a slunečních clon
pro organizaci, ovládání a automatizaci

Nástěnný vysílač
má své pevné místo a reaguje
na stisknutí tlačítka

Smartphone/tablet/
PC/notebook
ovládá vaši chytrou 
domácnost i na cestách

Ovládání pomocí hlasu
rozpohybuje váš domovrozpohybuje váš domov

na požádánína požádání

Snadné ovládání
– individuální jako Vy



Vše poslouchá vaše

příkazy

www.becker-antriebe.com

Svou chytrou domácnost můžete ovládat obzvlášt‘ snadno a pohodlně pomocí scénářů –
souboru akcí, které jsou spuštěny vaším příkazem prostřednictvím CentralControl. Tyto
scénáře můžete samozřejmě vytvářet individuálně s ohledem na své potřeby a kdykoli
je upravit. Vy přeci znáte svůj život nejlépe.

Příklad scénáře  
„Příjemná 
atmosféra večer“
• Televize se zapne
• Rolety se zavřou napůl
• Světla se ztlumí
• Zahradní světla se rozsvítí
• Fontána se zapne

„Užívám si pohody,
i když je času málo.
Když odcházím,
stačí klepnout
prstem a můj
dům ví, co má
dělat.“ „Moje rolety ztěžují život zlodějům.

Pokud se probudím, jednoduše z
postele spustím alarm.“

„Když přĳ du po 
práci domů, chci 

udělat jen jednu věc: 
Dám si nohy nahoru a

užít si večer.“

Příklad scénáře 

„Opustit dům“
• Naklopení žaluzie 
• Vypnutí techniky
    zahradního jezírka 
• Otevření garáže
• Zhasnutí světel

Příklad scénáře  

„Bezpečnost“
Tlačítko paniky jako scénář:
Pokud máte v noci podezření,
že v domě jsou nevítaní hosté,
můžete stisknutím tlačítka
zapnout světlo a rádio a zvednout
rolety.



Naším cílem jako značky je usnadnit automatizaci 
ovládání domu. Pro naše partnery z řad 
odborníků. A samozřejmě pro vás. Proto 
vám naše balíčky pomohou rychle začít s 
chytrým bydlením. At‘ už jednotlivě, nebo 
v kombinaci: Těšte se na nový přístup 
k životu, který vám systém Becker 
přináší.

Společně je to snazší:

Usnadníme
vám to.

„Provázejte“ své
obslužné balíčky 

individuálně, přesně
podle Vašich 
požadavků.

Balíček 
„Bezpečnost“
sestává např. z 
domovní ústředny CC41 
a čidla na slunce/vítr/déšť 
SC911 PLUS pro bezpečné 
sledování vaší markýzy

Balíček 
„Přístupnost“
sestává např. z domovní 
ústředny CC41 vč. 
časového spínání atd., 
ovládání pomocí hlasu 
prostřednictvím asistenta 
Amazon Alexa

Balíček 
„Energetická
účinnost““
sestává např. z domovní 
ústředny CC41 a automatiky 
sluneční clony pro automatické 
zastínění prostoru

Balíček 
„Komfort“
skládající se např. z
centrální jednotky
CC41, rádiově řízené
zásuvky VC180-II
a ručního vysílače
EC545-II



Staňte

se jeho
součástí nyní a využĳ te výhod

silných stránek Becker

Se společností Becker jste vždy na
bezpečné straně: Všechna řešení lze v
případě potřeby snadno rozšířit a díky vysoké
kompatibilitě je lze bez problémů kombinovat
i s jinými produkty.

Dlouhou dobu byla chytrá domácnost luxusem.
Dnes je situace naštěstí jiná: Všichni těžíme z
technologického pokroku a řešení, která nám
usnadňují život a zvyšují jeho bezpečnost. 

Záleží jen na vás, zda se rozhodnete pro celý
program, nebo raději začnete v malém.

Když už mluvíme o 
bezpečnosti: 

Na první místo vás stavíme také v oblasti ochrany
osobních údajů V systému Becker ukládáte
osobní nastavení přímo v zařízení CentralControl,
nikoli na externí server. Protože citlivé
informace by podle nás měly zůstat tam, kam
patří: u vás doma.



Vaše cesta k chytré

domácnosti.
Se systémem Becker.

At‘ už bydlíte kdekoli: Becker je blízko - se silnými partnery z řad
odborníků. Nechte si individuálně poradit a splňte si svůj sen o
chytrém bydlení. Naši partneři jsou Vám spolehlivě a kompetentně
k dispozici také při odborné instalaci řešení značky Becker.
Pro váš dobrý pocit hned od začátku.
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