
Obsługa rolet za  
pomocą FRITZ!Box?
Zobacz, jakie to proste.



Czym jest BoxCTRL?
Luksus, komfort, kontrola: napęd do rolet BoxCTRL to genialny 
sposób na inteligentne sterowanie roletami. Nowa generacja naszych 
napędów udoskonala zautomatyzowaną obsługę rolet – precyzyjnie 
dostosowując ją do Twoich potrzeb. Wszystko skupia się wokół 
odpowiedniego urządzenia FRITZ!Box – które z powodzeniem 
funkcjonuje już w wielu domach.

 � Wydajny standard łączności 
radiowej DECT-ULE

 � Nie wymaga stosowania 
bramek, centrali lub modułów 
innych dostawców

 � Nieskomplikowane połączenie 
napędu i urządzenia FRITZ!Box

 � Wyspecjalizowany instalator 
dostępny zawsze w pobliżu

 � Możliwość elastycznej zmiany 
ustawień systemu inteligentnego 
domu w dowolnym momencie

Zalety:

Dlaczego BoxCTRL?
Bo tak jest łatwiej! Podczas gdy inni użytkownicy systemów 
inteligentnego domu wydają spore kwoty na bramkę sieciową, Ty dzięki 
odpowiedniemu urządzeniu FRITZ! Box posiadasz już centralę sterującą 
do obsługi swoich rolet. Wszystkie napędy są wstępnie zintegrowane 
z automatyką. Napędy BoxCTRL firmy Becker mogą być obsługiwane 
zgodnie z życzeniem użytkownika, na przykład za pomocą:

 � przełącznika radiowego FRITZ!DECT 440     

 � przełącznika radiowego FRITZ!DECT 400     

 � aplikacji na smartfon     

 � lub przewodowego przełącznika kompatybilnego z  
posiadaną serią przełączników

Czego potrzebujesz?

1. Okno z zainstalowaną 
roletą
W oknie powinna być zainstalowana skrzynka 
rolety z wbudowanym wałem o średnicy co 
najmniej 50 mm.

2. Odpowiedni FRITZ!Box
Z napędem Becker BoxCTRL współpracują wszystkie 
urządzenia obsługujące DECT, począwszy od wersji 
FRITZ!OS 7.20.



Najważniejsze cechy napędu  
BoxCTRL
Aby automatyzacja obsługi rolet mogła być łatwiejsza niż 
kiedykolwiek, napędy Becker BoxCRTL oferują wiele wyjątkowych 
funkcji i zalet. Począwszy od czułego wykrywania przeszkód, 
które automatycznie zatrzymuje roletę w przypadku uderzenia 
w potencjalny obiekt, po możliwość wykorzystania już istniejących 
przełączników przewodowych do obsługi lokalnej - oto 
najważniejsze cechy napędu BoxCTRL:

Programowanie „one-button”
poprzez przycisk DECT na 
urządzeniu FRITZ!Box - 
połączenie napędu BoxCTRL 
oraz urządzenia FRITZ!Box trwa 
zaledwie kilka sekund

Czułe wykrywanie przeszkód
zapobiega uszkodzeniom
innych obiektów oraz samej rolety

Obsługa i ustawianie położeń 
krańcowych za pomocą 
przewodowego przełącznika 
kompatybilnego z posiadaną 
serią przełączników - rozwiązanie 
takie łączy w sobie to, co 
najlepsze w komunikacji radiowej 
i przewodowej

Wykrywanie blokad podczas 
przesuwu w górę zapobiega 
uszkodzeniom rolety

Dynamiczne dopasowanie 
momentu obrotowego
zwiększa żywotność systemu

Delikatny dosuw do góry 
zapewnia ciche i łagodne 
zamykanie rolety

Automatyczne zwiększenie siły 
docisku w zabezpieczeniach 
przed podniesieniem - dla 
jeszcze skuteczniejszej ochrony 
antywłamaniowej

Bezprzewodowe aktualizacje 
oprogramowania poprzez 
centralę DECT (FRITZ!Box) - bo 
kto wie, co przyniesie przyszłość?

Zintegrowany dwukierunkowy 
nadajnik-odbiornik 
kompatybilny ze standardem 
DECT ULE HAN FUN

DECT

1880-1900 MHz

Elementy sterujące

FRITZ!DECT 440

Przełącznik czteroelementowy FRITZ!DECT 440 
to doskonały element zdalnego sterowania 
do systemu automatyki domowej. Jego cztery 
przyciski umożliwiają obsługę do sześciu napędów 
BoxCTRL lub dwunastu urządzeń bądź grup 
urządzeń FRITZ!. Zintegrowany czujnik temperatury 
wskazuje aktualną temperaturę w pomieszczeniu 
i steruje termostatami FRITZ!.

 � Przełącznik czteroelementowy do systemu 
automatyki domowej

 � Wyraźny wyświetlacz E-Paper

 � Magnetyczny uchwyt ścienny

FRITZ!DECT 400

FRITZ!DECT 400 to prosty przełącznik do obsługi 
Twoich rolet. Duży przycisk pozwala na przesyłanie 
poleceń Góra/Stop/Dół. Idealny do obsługi 
lokalnej w bocznych pomieszczeniach, np. do 
przesuwu rolet do położeń krańcowych.
 

 � Obsługa systemu automatyki domowej

 � Kompaktowy i uniwersalny w zastosowaniu

 � Obsługa polegająca na prostym wciśnięciu 
przycisku

Bezpłatna aplikacja AVM  
Smart Home

Dostępna do pobrania w App Store oraz  
Google Play Store.
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