
Ovládání rolet a screenů  
silou slunce.

Provoz nezávislý na síťovém napájení díky nové solární sadě
firmy BECKER.



 Solární energie  
Šetrné k životnímu   
  prostředí pro  
lepší budoucnost

Kompaktní montáž

Řešení nezávislá na síťovém napájení se nezastaví ani 

před použitím u rolet a slunečních clon. Díky nové solární 

sadě firmy Becker je nyní možné napájet i pohony rolet 

a screenů solárním panelem.

Tato solární sada přibližuje budoucnost automatizace 

domácnosti zaměřenou na šetření zdrojů. Solární  

pohon je nejen udržitelný, ale i moderní.

Díky přímé montáží do stínícího prvku lze solární sadu 

kompaktně zabudovat. Pohon a akumulátor jsou 

umístěny v kastlíku, solární panel lze pomocí nýtů 

připevnit zvenku k prvku.

Pohon obsažený v sadě má integrovaný rádiový 

přijímač. Takže již není zapotřebí vést kabel 

k ovládacímu prvku skrz obytný prostor. Prostřednictvím 

ručních nebo nástěnných vysílačů Centronic firmy 

Becker je možné dálkově ovládat a aktivovat pohon.

Solar
energy



Hlavní charakteristiky solární sady SK460

 � Možnost použití pro klasické i screenové rolety

 � Podpora senzorů jak v režimu rolety, tak v režimu screenu

 � Kompatibilní s programem dálkového ovládání Centronic

 � Více než 100 pracovních cyklů při jednom nabití akumulátoru

 � Řídicí jednotka a nabíjecí elektronika zabudované v pohonu

 � Je možné naprogramování dvou libovolně volitelných mezipoloh

 � Rozeznání blokování

 � Možnost nastavení koncových poloh s pomocí pevného dorazu  

nebo jako bodů

 � Ochrana proti vloupání použitím aretačních bezpečnostních závěsů

 � Nižší hlučnost díky pozvolnému rozjezdu a zastavení

Obsah solární sady

 � Stejnosměrný pohon s 6 Nm nebo 10 Nm

 � Solární panel

 � Akumulátor včetně montážní sady

 � Nástěnné uchycení se západkou

 � Unašeč/adaptér S40

u		Všechny ruční a nástěnné vysílače Centronic  
  jsou kompatibilní s touto sadou.  
  Objednejte si je také!

Volitelné příslušenství

 � Y konektor pro externí nabíjení

 � Prodlužovací kabel pro solární panel

 � Síťový adaptér



Číslo výrobku 4995 000 012 8   Verze 11/2020

BECKER motory s.r.o.  

Pohony a řízení pro rolety,  
sluneční clony a další použití 

Počernická 96/272
108 00 Praha 10 – Malešice 

Tel.: +420 296 411 424 
Fax: +420 296 411 428 

info@becker-motory.cz 
www.becker-motory.cz


