Automaticky instalovat
sluneční clonu.
Díky sérii pohonů C12 pro markýzy a screeny
od firmy BECKER.

Společně a snadněji.

Prostě ještě lepší - nová série C12
Základem pro všechny aplikace slunečních slon je rádiově řízená série pohonů C12, která toho
umí ještě více než dříve. Například se jedná o funkci automatické instalace, se kterou je nastavení
koncových poloh geniálně jednoduché. Jednoduše vyjeďte s markýzou až k požadovanému dorazu, opěť zajeďte zpátky - a je to! Ušetříte práci a zákazník si tak může novou markýzu užít ještě
ryhleji.
A stejně jednoduchá je i obsluha. Díky integrovanému rádiovému přijímači je možné velmi
jednoduše přiřadit rádiové vysílače Becker. Proto můžete ovládat sluneční clonu i z pohodlí svého
lehátka, nebo dokonce zcela automaticky díky inteligentním senzorům.
Funkce a výhody série pohonů C12:
 Lze použít pro markýzy a screeny
 Rozpoznávání blokování v obou směrech
 Programování dvou libovolně volitelných mezipoloh,
do kterých můžete najet z jakékoliv polohy
 De/aktivovatelné odlehčení látky
 Automatické vyrovnání délky závěsu, například při
použití markýz v zimních zahradách, aby neležely
na skle
 Funkce autoinstalace
 Jemný doraz nahoře, díky němu optimální přizpůsobení
uzavírací síly, aby se šetřila látka
 Zvýšené uzavírací síly pro kazetové markýzy
 Nově s možností připojení a ovládání prostřednictvím
impulsního tlačítka

SensorControl SC211-II
Markýzový rádiový pohybový
senzor
 Senzor speciálně pro kloubové markýzy
 Nenápadná montáž přímo na předním
profilu
 Optimální kontrola pohybů větru
 Senzor náklonu pro ochranu markýzy před
přetížením, například při nahromadění vody

SunWindControl SWC241-II
1-kanálový nástěnný vysílač s
nastavením prahové hodnoty
větru

Artikelnummer 4995 500 110 2
© tournee - Fotolia.com, © Jérôme Rommé - Fotolia.com

 Pohodlné nastavení prahové hodnoty
větru na vysílači
 Umožňuje naprogramování dvou libovolně
volitelných mezipoloh
 Individuální, nebo centrální ovládání

Váš prodejce:

Jistota je jistota
Nová série pohonů C12 chrání markýzu
ještě více před možným poškozením. A
sice díky rozpoznávání blokování v obou
směrech s funkcí reverzace . Pakliže pohon
například při zatahování rozpozná překážku,
zastaví se a vyjede s markýzou o kousek
ven.

SensorControl SC911
Rádiový senzor sluncevítr-déšť
 Integrovaný dešťový senzor
 Pohodlné nastavení prahových hodnot
slunce a větru přímo na vysílači (např.
SWC441-II)
 Nastavitelná noha senzoru pro optimální
montáž
 Univerzální použití pro venkovní
sluneční slonu

Jednoduché nastavení
Nastavování koncových poloh je nyní díky
funkci Auto Install geniálně jednoduché.
Jednoduše s markýzou vyjeďte a opěť
zajeďte zpátky - a je to! Tato funkce šetří
práci a zákazník si tak může novou markýzu
užít ještě ryhleji.

SunWindControl SWC441-II
Ruční vysílač s nastavením
prahových hodnot slunce/
větru
 Pohodlné nastavení prahových hodnot
slunce/větru na vysílači
 Posuvný přepínač pro přepnutí mezi
ručním a automatickým provozem
 Umožňuje naprogramování dvou
libovolně volitelných mezipoloh
 Individuální, nebo centrální ovládání
Šetřící chod
Pro ušetření látky markýzy se pohon stará
o to, aby látka nebyla při zajeté markýze
stále napnutá. To zajistí delší životnost a
radost ze sluneční clony.

Společně a snadněji.

