Rolluiken en screens met de
kracht van de zon aansturen.
Netstroom-onafhankelijke aandrijving met de nieuwe solar-kit
van BECKER.

Zonne-energie
Milieubewust voor 		
		onze toekomst
Netstroom-onafhankelijke oplossingen kunnen ook
voor rolluiken en zonweringen worden gebruikt. Met de
nieuwe solar-kit van Becker kunnen nu ook rolluik- en
screentoepassingen via een solarpaneel van stroom
worden voorzien.
De solar-kit is een stap in de richting van een
hulpbron-efficiënte toekomst op het gebied van de
huisautomatisatie. Door de werking op zonne-energie
mogelijk te maken, worden duurzaamheid en innovatie
met elkaar gecombineerd.

Compacte montage
Door de rechtstreekse montage in het toepassing
kan de solar-kit compact worden gemonteerd. De
aandrijving en accu zitten in de kast. Het solarpaneel
kan met behulp van revetten buiten aan de toepassing
worden bevestigd.
De meegeleverde aandrijving beschikt over een
geïntegreerde draadloze ontvanger. Een kabel die
naar een bedieningselement in de woonruimte loopt,
is zodoende onnodig. Via een Becker Centronic handof wandzender kan de aandrijving draadloos worden
ingesteld en aangestuurd.

Highlights van de solar-kit SK460
 Inzetbaar voor rolluiken en screens
 Ondersteuning door sensors zowel in de rolluik- alsook
in de screenmodus
 Compatibel met draadloos Centronic-systeem
 Meer dan 100 bedrijfscycli met één acculading
 Aansturing en laadelektronica zijn in de aandrijving geïntegreerd
 Programmering van twee vrij te kiezen tussenposities mogelijk
 Blokkeerherkenning
 Aanslag en punt-eindposities instelbaar
 Inbraakbeveiliging door gebruik van omhoogschuifbeveiligingen
 Minder geluidsontwikkeling door zachte aanloop en stop

Inhoud solar-kit
 DC-aandrijving naar keuze met 6 Nm of 10 Nm
 Solarpaneel
 Accu incl. bevestigingsset
 Motorbevestiging zijconsole
 Meenemer / ring S40
u Alle Centronic hand- en wandzenders zijn
		compatibel met deze set.
		Meteen meebestellen!

Optionele toebehoren
 Y-stekker voor extern opladen
 Verlengkabel voor het solarpaneel
 Stekkervoedingsdeel
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