
Budete spokojeni!
Inteligentní trubkové pohony RP(+) 

pro náročné zákazníky

Jde to tak jednoduše.

Automatizované rolety 

pro pocit lepšího domova

Vaše rozhodnutí bude 

správné...

Produkty značky Becker 

jsou k dostání výhradně 

u autorizovaných prodejců. 

Kromě vysoké kvality výrobků 

se totiž staráme i o to, aby byl 

pro naše zákazníky zajištěn také 

optimální poradenský servis 

a odborná montáž produktů.

Společnost Becker dále nabízí široký sortiment elektrických 

pohonů pro rolety a markýzy s kompatibilními spínači 

a řízením (s vodičovým propojením nebo bez něho).
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Funkce

Funkce

Popis

Popis

Přínos a výhody

Přínos a výhody

Cyklické vyrovnávání 

délky pancíře

Možnost paralelního 

zapojení

 Šetrný provoz rolet

 Lze zabránit přimrznutí lamely v horní koncové 

poloze

 Nižší náklady na údržbu, koncová poloha se 

seřizuje automaticky

 Úspora nákladů za instalaci relé

 Úspora místa potřebného pro instalaci oddělova-

cího relé

V případě potřeby lze aktivovat i dodatečně. 

Pancíř se krátce před horním dorazem zastaví 

a změny v délce pancíře, způsobené např. 

teplotními vlivy, se tak automaticky vyrovnají.

Při paralelním zapojení pohonů není potřeba 

oddělovací relé. Na rozdíl od jiných případů, kdy 

paralelní zapojení bez oddělovacího relé není 

možné, zde odpadají další pořizovací náklady, 

časová investice a navíc ušetříte místo.  

Vymazání stávajícího 

nastavení

Možnost převinutí hla-

vy motoru

 Lze spolehlivě zabránit nechtěnému vymazání 

koncové polohy při chybném zapojení do elek-

trické sítě nebo při poruše spínacích prvků

 Úspora času i nákladů

 Vyšší zabezpečení

 Možnost fl exibilního využití i při nedostatku místa

 Minimální omezení při využití

 Bez nutnosti skladových zásob různých typů či 

speciálních součástek 

Vymazání koncových poloh a návrat do 

původního továrního nastavení se provádí 

pomocí nastavovací sady zn. Becker 

s elektronickým koncovým vypínáním nebo 

pomocí nezablokovaného spínače.

Roleta může být širší, v případě potřeby lze 

převinout i hlavu motoru.

Váš prodejce:
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Funkce Funkce

Funkce

Funkce

Popis Popis

Popis

Přínos a výhody Přínos a výhody

Přínos a výhody

Přínos a výhody

Citlivé 

rozpoznání 

překážky

Citlivé rozpoznání 

překážky

Pojistka proti 

nadzvednutí

Cyklické 

vyrovnávání délky 

závěsu

Adaptivní 

přizpůsobení 

točivého momentu

Pozvolný horní 

doraz

Možnost paralelního 

zapojení

Ochrana proti 

zablokování/

přimrznutí

Nastavení koncových 

poloh od horního 

dorazu k dolnímu 

dorazu

Nastavení koncových 

poloh od horního 

dorazu do určitého 

bodu dole

Nastavení koncových 

poloh od určitého 

bodu nahoře do bodu 

dole

Nastavení koncových 

poloh od určitého 

bodu nahoře 

k dolnímu dorazu

Pojistka proti 

nadzvednutí

Inteligentní 

řízení instalace

Indikátor stavu 

koncových 

poloh

 Lze zabránit přetížení pohonu nebo dokonce 

zničení rolety, jež by mohla způsobit 

neočekávaná překážka.

 Lze zabránit přetížení pohonu nebo dokonce 

zničení rolety, jež by mohla způsobit 

neočekávaná překážka.

 Vyšší zabezpečení před nechtěným vniknutím do 

objektu 

 Lze zabránit poškození rolety v případě přimrzlé 

lamely v horní koncové poloze

 Šetrný provoz pro delší životnost rolet

 Delší životnost rolet díky šetrným prvkům

 Odpadá nutnost seřizování

 Šetrný pohyb vůči roletám i dorazu

 U otevřených rolet eliminace hluku při větru 

 Úspora pořizovacích nákladů za oddělovací relé

 Úspora nákladů za instalaci relé

 Možnost řízení několika pohonů pomocí jediného 

ovládacího prvku

 Lze zabránit přetížení pohonu nebo dokonce 

zničení rolety v důsledku zablokování, např. při 

přimrznutí lamel v dolní koncové poloze.

 Možnost nastavení koncových poloh

 Minimální omezení při využití

 Úspora času

 Bez nutnosti skladových zásob různých typů či 

speciálních součástek

 Možnost použití s klasickými pery nebo 

s aretačními bezpečnostními závěsy

 Úspora času – není třeba speciální nastavení

 Pojistka proti nadzvednutí = efektivní ochrana 

proti vniknutí do objektu 

 Úspora času, koncové polohy nelze špatně nahrát  

 Zvýšení bezpečnosti při instalaci

 Optická pomoc při instalaci

 Umožňuje okamžitě pokračovat v instalaci, aby 

mohla být úspěšně dokončena

Umožňuje automatické rozpoznání předmětů, 

které brání pohybu rolety směrem nahoru nebo 

dolů, jako např. květináče. Pohon se samočinně 

zastaví, a jakmile je překážka odstraněna, může 

v pohybu pokračovat.

Umožňuje automatické rozpoznání předmětů, 

které brání pohybu rolety směrem nahoru nebo 

dolů, jako např. květináče. Pohon se samočinně 

zastaví, a jakmile je překážka odstraněna, může 

v pohybu pokračovat.

Pohony RP+ umožňují využití pojistky proti 

nadzvednutí (aretačního bezpečnostního 

závěsu). Geniální kombinace pohonu a pojistky 

takřka znemožňuje vypáčení rolety zvenčí.

V případě potřeby lze aktivovat i dodatečně. 

Závěs se krátce před horním dorazem zastaví 

a změny v délce závěsu, způsobené např. 

teplotními vlivy, se tak automaticky vyrovnají.

Pohon automaticky přizpůsobí točivý moment 

změnám provozních vlastností rolet, jako je např. 

 drhnutí vlivem roztažení materiálu

 opotřebované ložisko hřídele

 znečištění, prach

Roleta se pozvolna vysune k hornímu dorazu.

Při paralelním zapojení RP pohonů není potřeba 

oddělovací relé. Na rozdíl od jiných případů, kdy 

paralelní zapojení bez oddělovacího relé není 

možné, zde odpadají další pořizovací náklady, 

časová investice a navíc ušetříte místo. 

Pohon se automaticky vypne, jakmile 

rozpozná, že roleta je v pohybu směrem nahoru 

zablokovaná.

Pohony RP+ automaticky rozpoznají, zda je 

roleta připevněna na hřídeli pojistkou proti 

nadzvednutí (aretační bezpečnostní závěs). 

Koncové polohy se uloží do paměti až po 

opakovaném pojezdu – třikrát do koncové 

polohy nahoru a dolů. Pokud se roleta při 

pohybu vzpříčí, lze nastavení koncových poloh 

opravit – lamely uvolnit a pokračovat v pohybu.  

Pohon krátkým přerušením pohybu signalizuje, 

zda je, nebo není nastavena koncová poloha.

Vaše výhody... A jejich přínos pro zákazníka...


