Společně děláme
věci snadnějšími.
Otevírat a zavírat rolety pomocí dálkových ovládačů:
s firmou BECKER.

Společně a snadněji.

Flexibilní v jízdě
Ovládejte rolety rádiově s firmou BECKER.
Rozpohybujte Vaše rolety, aniž byste se museli sami hýbat: Pouze jedním stiskem tlačítka na
Vašem vysílači, které pro Vás rádiově zařídí všechno ostatní. Nová funkce je výborná zejména pro
dodatečného vybavení. Od teď se mohou rádiově řízené pohony ovládat také impulsním tlačítkem.
Předělejte si pohon z kabelového na rádiový, jinak se nic dalšího nemusí měnit.

Pohony rolet s integrovaným
rádiovým přijímačem.
 Citlivé rozpoznávání překážek pro
ochranu rolety v případě zjištění
překážky
 Ochrana proti přimrznutí dole a nahoře
 V případě použití aretačních
bezpečnostních závěsů ochrana proti
vloupání
 Díky speciální funkci ochrana Vaší
pevné sítě proti hmyzu
 Nově s možností připojení a ovládání
prostřednictvím impulsního tlačítka

TimeControl TC4410-II
10-kanálový vysílač s
integrovaným časovým
spínačem
 Rozsah funkcí jako u TC445-II a
navíc:
ÎÎ 10 individuálně programovatelných kanálů pro 10 samostatných
přijímačů, resp. skupin přijímačů
ÎÎ Individuálně programovatelné
časy a kanály
EasyControl
EC411
1-kanálový nástěnný
vysílač

Místní ovládání
Rádiové pohony C01 je od teď možné
obsluhovat také na místě s pomocí
impulsního tlačítka. Chcete přejít z
kabelového na rádiové? Díky rádiově
řízeným pohonům od firmy Becker nyní
méně práce a rychlejší cesta ke komfortu.

MemoControl
MC441-II
1-kanálový ruční vysílač
s pamětí
 Jednoduché programování
pojezdových časů
 Paměťová funkce
 Posuvný přepínač ručně/
automaticky
 Vysílací frekvence odolná proti
rušení
 Popisový štítek
 Koupit lze v černé a bílé barvě
ÎÎ Lze koupit jako nástěnný vysílač
MemoControl MC415, který je
možné integrovat do mnoha
běžných spínacích programů

Ušetřete energii
Když při setmění ztáhnete Vaše rolety
dolů, můžete ušetřit až 30% nákladů na
vytápění. A protože se o toto nyní postará
Vaše dálkové ovládání rolet, nemusíte ani
vstát ze židle.

 Umožňuje programování 2 volitelně
volitelných mezipoloh
 Lze integrovat do mnoha běžných
spínacích programů s plochou
spínače 55 x 55 mm
 Jednoduchá montáž na zeď
 Lze použít i jako ruční přístroj
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Váš prodejce:

Rádiový komfort
Malý signál, veliký účinek: S pomocí
rádiových řešení od firmy Becker máte
Vaše rolety stále pod kontrolou. Soubežně,
nebo samostatně je můžete pohodlně
ovládat a určovat jejich polohu stiskem
tlačítka. A to bez pracné kabeláže.

Společně a snadněji.

