
MORE COLOUR, 
MORE MAGIC

Yeni nesil radyo sinyal jenerasyonu.
Büyüleyici bağlantı.
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BOYUTTA:
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CentronicPlus sinyal sistemi Becker Cube aracılığıyla homee sistemine kolayca 
entegre edilebilir. Homee, akıllı bir ev için farklı sinyal sistemlerini tek bir  
uygulamada birleştirir.

 Akıllı ev konseptini genişletmek için CentronicPlus sinyal sisteminin Homee   
 sisteminiz ile kombinasyonu

 Verileriniz bir bulutta değil evinizde Brain Cube‘da depolanır
 homee modüler olarak genişletilebilir ve geleceğe yönelik bir sistemdir
 Amazon Alexa, Google Assistant veya Siri ile sesli kontrol mümkündür
 Aylık ücret yoktur

CentralControl CC41 akıllı ev sistemi ve kontrol merkezi,CentralControl CC41 Becker‘in 
ev otomasyonunun kalbidir.Bu merkez, yeni nesil CentronicPlus sinyal sistemini, hareket 
halindeyken de akıllı telefon aracılığıyla kontrol edilebilen bir uygulamaya bağlar.

 Yeni nesil akıllı ev sistemi olan Centronic Plus CC41 ürünü, uygun bir sinyal taşıma  
 aparatı ile mevcutta eski sistem olan Centronic sinyal sistemini kullanan ev  
 otomasyonuna da kolayca entegre edile bilir.

 Akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar aracılığıyla merkezi kurulum ve  
 kontrol mümkündür.

 Tüm veriler CC41‘de kayıtlı kalır.
 Becker CentralControl uygulaması tamamen ücretsizdir.
 Amazon Alexa ile sesli kontrol.



MORE COLOUR
Renkli alıcı durumu göstergesi

Her zamankinden daha akıllı: Mesh teknolojisi sayesinde tüm motorlar  
otomatik olarak birbirlerine bağlanarak yüksek performanslı ve yüksek güvenlikli  

bir ağ oluştururlar. Tek tuşla tanıtım: Sadece bir tuşa basılarak bir alıcı  
Mesh ağına eklenebilir, böylece ana vericiye gerek kalmaz ve tüm motorlar  
birbiri ile oluşturulan ağ bağlantısı sayesinde sinyali birbirine ileterek daha  

sorunsuz ve geniş kapsama alanı oluşturur.

FEEL THE  
CONNECTION

Tüm cihazların otomatik bağlantısı

Her zaman ve her yerde bilgi sahibi olun: CentronicPlus verici ve  
alıcı arasında kalıcı bir bağlantı sağlar, radyo sinyali motora  

sadece doğrudan vericiden değil, başka bir motor aracılığıyla  
da ulaşabilir. Güçlü radyo sinyali frekansı ve son derece güvenli  
şifreleme, kesintisiz memnuniyet ve maksimum güvenlik sağlar.

MORE SAFETY
En yüksek seviyede aktarım güvenliği ve veri şifreleme

CentronicPlus yeni tasarımı ve çeşitli kontrol olanakları ile ön plana çıkmaktadır.  
Çift yönlü radyo sinyali sayesinde motor durumunu geri bildirim şeklinde el  

vericisine aktarır. Çok renkli LED‘lere sahip yüksek kaliteli el vericisi,  
kontrol edilen alıcıdan gelen geri bildirimi renkli olarak gösterir, böylece alışık  
olduğunuz her şeyi gölgede bırakan daha kolay ve anlaşılır bir kullanım sağlar.

Çok renkli LED göstergesine sahip  
     yeni el vericisi (1, 8, 16 kanallı)

Geri bildirim akıllı telefon aracılığıyla  
Becker‘in CentralControl sistemine  

bağlantı yoluyla da mümkündür,  
ör. CC41 ile.


