
Styr jalusier och screen- 
markiser med solens kraft.

Nätoberoende drift med BECKERs nya solcellspaket.



 Solenergi  
För miljön och  
   vår framtid

Kompakt montage

Även när det gäller jalusi- och solskyddssystem strävar 

man efter lösningar som är oberoende av nätström. 

Med Beckers nya solcellspaket kan man nu försörja 

även jalusier och screen-markiser med ström via en 

solcellspanel.

Solcellspaketet är ett steg i riktning mot en 

resursbevarande framtid på området hemautomation. 

Med möjligheten till solcellsdrift förenas det hållbara  

med det moderna.

Solcellspaketet kan konstrueras kompakt tack vare 

direkt montage i tillämpningselementet. Motor och 

batteri sitter i kassetten och solcellspanelen kan fästas 

utvändigt på elementet med hjälp av nitar.

Den motor som ingår i paketet är utrustad med en 

integrerad radiomottagare. Därmed behöver man inte 

dra någon kabel till ett styrreglage i bostaden. Via en 

Becker Centronic fjärrkontroll eller väggenhet kan 

motorn ställas in och styras fjärrstyrt.

Solar
energy



Höjdpunkter med solcellspaket SK460

 � Kan användas för jalusier och screen-markiser

 � Stöder sensorer i både jalusi- och screen-läge

 � Kompatibelt med vårt sortiment av Centronic-fjärrstyrenheter

 � En batteriladdning räcker till över 100 driftcykler

 � Styrning och laddningselektronik inbyggda i motorn

 � Två fritt valbara mellanlägen kan programmeras

 � Klämskydd

 � Anslag samt punkt-gränslägen kan ställas in

 � Inbrottsskydd vid användning av stela dukrörskopplingar

 � Låg ljudnivå tack vare mjukstart och mjukstopp

Innehåll solcellspaket

 � DC-motor med 6 Nm eller 10 Nm

 � Solcellspanel

 � Uppladdningsbart batteri inkl. fästsats

 � Väggfäste med snäppfäste

 � Medbringare/ring S40

u		Alla Centronic fjärrkontroller och väggenheter  
  är kompatibla med detta paket.  
  Beställ dessa samtidigt!

Valfria tillbehör

 � Y-kontakt för möjlighet till extern laddning

 � Förlängningskabel för solcellspanel

 � Kontaktdel
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