Samen mobiliteit
eenvoudiger maken.
Garagepoorten automatisch openen en sluiten:
met BECKER.

Vrije doorgang
Garagepoorten automatiseren
met Beck-O-Tronic en Beck-O-Mat
Vaak zijn het de kleine dingen die het leven eenvoudiger maken. Zo bijvoorbeeld
met de auto thuis komen en zonder te moeten uitstappen gewoon de garage
kunnen inrijden. Heel comfortabel per druk op een toets de poort openen en zo
vrije toegang hebben. Regen of duisternis? Voor nog meer comfort zorgt de
Centronic draadloze bediening die uw poortbesturing compatibel maakt met
andere draadloze systemen, zo bijv. die van uw rolluiken of uw zonwering.
U houdt alles onder controle.
Met BECKER.

Beck-O-Tronic 4 Centronic
Poortsturing voor het aansturen van
een buismotor met mechanische of
elektronische eindschakelaar

Beck-O-Tronic 5 Centronic
Poortsturing voor het aansturen van
een buismotor met mechanische of
elektronische eindschakelaar

 Met folie overtrokken toetsenbord
met gedefinieerde OP-STOP-NEER
commando‘s in het deksel
 Tuin-/hoflicht aansluitbaar
 Installatiemodus
 Sluitkantbeveiliging
 Goed toegankelijke kabelklemmen
 Externe commandogevers, bijv.
sleutelschakelaar aansluitbaar
 Elektrische, pneumatische of optische
sluitkantbeveiliging aansluitbaar
 Centronic compatibel
 Incl. netstekker
ÎÎ Handzender EC142-II inbegrepen

 Pulsdrukker met OP-STOP-NEERSTOP besturing in het deksel
 Tuin-/hoflicht aansluitbaar
 Hindernisvrijloop bij hindernisherkenning
 Elektrische en optische
sluitkantbeveiling aansluitbaar
 Externe commandogevers, bijv.
sleutelschakelaar aansluitbaar
 Centronic compatibel
 Incl. netstekker
ÎÎ Handzender EC142-II inbegrepen

Beckomat 650C, 850C
voor kantel-, vleugel- en
sectionaalpoorten

Uw vakhandelaar:

 Nominale spanning:
1 x 230 V / 50 Hz
 Normale trekkracht:
600 N, 800 N
 Tandriemaandrijving
met rustige loop
 Automatische
krachtbewaking
 Slechts 0,5 W
stand-by verbruik
 Centronic compatibel
 Handzender EC142-II
inbegrepen
 Programmering
via menu‘s
 Eenvoudige montage en
inbedrijfstelling dankzij
voorgeproduceerde
montage-elementen

Eenvoudig en veilig
Als u in het donker thuis komt, bieden
aandrijvingen van BECKER u belangrijke
veiligheidsvoordelen: garagepoort openen,
licht aansteken, poort na doorgang weer
sluiten - alles is volautomatisch bestuurbaar zonder dat u de auto moet verlaten.

Comfort bij ieder weer
Ook als de regen in bakken naar
beneden komt, het stormt of sneeuwt:
met BECKER komt u altijd welbehouden
thuis aan. Met een eenvoudige toetsdruk
opent u de toegang tot uw garage en
blijft het slechte weer buiten.

Handzender EC142-II
 2 kanalen met
LED-aanduiding
 Mogelijkheid tot
programmeren van
twee vrij te kiezen
tussenposities
 Enkel-, groeps- of
centraalbesturing
 Metaalring voor
bevestiging aan
sleutelbos

Volledige flexibiliteit
Heeft U de handen vol en dus niet meer vrij
om de zender te bedienen om uw garagepoort te openen of te sluiten? Dan is het
toch handig dat bijv. uw partner dit met een
tweede zender van u kan overnemen. Elke
situatie onder controle: Met BECKER.
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