Ovládejte rolety bez
baterií s pohonem EnOcean
Náš pohon EnOcean. Rychlá instalace.
Snadná integrace.

EnOcean:
Bez baterií do
budoucnosti.
S perspektivní technologií EnOcean vstoupíte do zcela
unikátního světa. Světa, ve kterém můžete např. spínač
světel jednoduše nalepit, a přesto osvětlíte prostor, jakmile spínač stisknete. Jak to funguje? Naprosto jednoduše: rádiové spínače bez baterií a rádiové senzory.
Dochází ke sběru a akumulaci nejmenších množství
energie z okolí. Kdykoli senzory zaznamenají měřené
hodnoty, změní se také stav energie. Tato energie stačí
k přenosu bezdrátových signálů a trvale udržitelnému
řízení široké škály zařízení.

Světová novinka pro rolety
Becker je prvním výrobcem na světě, který nyní nabízí
pohon pro rolety, který můžete snadno integrovat do
tohoto inovativního ekosystému a je přímo kompatibilní
s různými zařízeními EnOcean. To nejlepší: Náš bezdrátový modul EnOcean je přímo v samotném pohonu.
Díky tomu není nutné použití externího akčního členu,
který by byl namontován přímo na liště DIN nebo ve zdi a
to vám výrazně usnadní plánování a instalaci.
Zbavíte se velkého množství kabelů, které by bylo nutné
pro běžné pohony, to je nespornou výhodou především
především v panelové výstavbě. A brzy poznáte i další
výhody: Zatím nikdy nebyla kompletní automatizace pro
budovy tak jednoduchá.

Ventilace
Pohybové čidlo
Okenní kliky

Topení
Kouřové čidlo

Světlo
Rolety s pohonem
EnOcean „N01“ od
firmy Becker

Teplota

Brána
„Apple Homekit“
Snímače

Informace odborníků o naší
novince EnOcean:
 S podporou Remote Commissioning a Remote
Management (podpora vzdáleného uvedení do
provozu a vzdálené správy)

 Zařízení přitom fungují samostatně s integrovanou
logikou pohonu (např. v případě požáru

 Režim opakovače, úroveň 1 a 2

otevře naprogramovaný kouřový senzor roletu,

 Inteligentní přídavné funkce v kombinaci s kompati-

otevřená okenní klika aktivuje pojistku zámku apod.).

bilními výrobky EnOcean: Okenní kliky a kouřové
senzory můžete propojit s pohonem bez další brány.
 Encoder v pohonu umožňuje v kombinaci s kompatibilní branou procentuélně (%) přesné najetí a zpětná
hlášení.

 Přesné hodnoty „live“ místo nepřesných vypočtených
pozic, jako u běžných externích aktorů EnOcean pro
rolety
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