Met EnOcean Batterij-loos
Rolluiken & Zonwering
aansturen
Onze EnOcean-buismotor. Snel geïnstalleerd.
Simpel geïntegreerd.

EnOcean:
Batterij-loos
voor de toekomst
Met de baanbrekende EnOcean-technologie betreedt
u een compleet nieuwe wereld. Een wereld waarin
bijvoorbeeld draadloze lichtschakelaars vastgekleefd
worden - en toch licht de kamer op zodra u erop
drukt. Hoe kan dat? Heel eenvoudig: met draad- en
batterijloze schakelaars en sensoren.
Deze verzamelen en bewaren de kleinste hoeveelheden
energie uit de omgeving. Want overal waar sensoren
veranderingen registreren, verandert ook de
energiestatus. Deze energie is voldoende om signalen
te verzenden en zodoende verschillende componenten
aan te sturen.

Een wereldprimeur voor rolluiken
Becker is de eerste fabrikant ter wereld die een
rolluikaandrijving aanbiedt die moeiteloos kan
worden geïntegreerd in dit innovatieve ecosysteem
en direct compatibel is met diverse EnOceanapparaten. Het hoogtepunt: bij ons zit de EnOceanmodule direct in de aandrijving zelf, Hierdoor is
een externe module op DIN-rail of inbouw
overbodig geworden en is planning en montage veel
eenvoudiger.
U bespaart veel geld op de bekabeling die nodig zou
zijn bij conventionele aandrijvingen - een groot
voordeel, vooral bij prefab-bouw. U zult het ook snel
ontdekken: complexe gebouwautomatisering is nog
nooit zo eenvoudig geweest.
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Deskundige informatie over ons
EnOcean-talent:
 Ondersteunt inbedrijfstelling en beheer op afstand

 Apparaten werken onafhankelijk met een

 Repeater-modus level 1 en 2

geïntegreerde logica van de aandrijving (bijv. Een

 Intelligente extra functies in combinatie met

gekoppelde rookmelder opent het rolluik in geval van

compatibele EnOcean-producten: raamhendel en

alarm, een open raamhendel zorgt ervoor dat een

rookmelder kunnen zonder gateway direct op de

rolluik niet gesloten kan worden, enz.)

aandrijving worden gekoppeld.
 Encoder in de aandrijving zorgt, in combinatie
met een compatibele gateway, voor een zeer
nauwkeurige positionering en feedback.

 Exacte waarden in plaats van onnauwkeurige,
berekende posities, zoals bij conventionele externe
EnOcean-jaloezieactoren
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