
Automatizace: úspora energie 

a vysoký komfort. Automatizované 
rolety zvýší komfort 
Vašeho bydlení.

Jde to tak jednoduše.



„... abyste se doma  cítili dobře!“

Váš domov je opravdu něco mimo-

řádného. Doma můžete být sami se-

bou, chcete se tu cítit dobře, chcete 

si vydechnout. Jen Vy rozhodujete 

o tom, s kým budete své soukromí 

sdílet a kdy si nepřejete být ničím 

rušeni. Být v bezpečí. Doma se 

všechno musí točit kolem Vás.

S jedinou výjimkou – kromě rolet. 

Ty ať se raději otáčejí kolem elek-

trických pohonů Becker. Naprosto 

automaticky a pomocí inteligentního 

řízení...
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... chrání před hlukem.
Hluk výrazně ovlivňuje kvalitu života a může způsobit 
i řadu onemocnění. Moderní rolety Vám poskytnou potřeb-
nou ochranu. Váš spánek bude klidnější a do dalšího dne 
budete vstávat odpočatí a v dobré kondici.

... chrání před nežádoucími pohledy.
Rolety Vás ochrání před nepříjemnými pohledy zvenčí. 
Především v zimě, kdy se brzy stmívá, může do Vašeho 
osvětleného interiéru snadno zabloudit nechtěný pohled. 
Rolety spolehlivě ochrání Vaše soukromí.

... chrání před chladem.
Moderní rolety mají izolační schopnost – v zimě chrání 
před chladem a v létě před pronikáním tepla. Pokud jsou 
důsledně využívány, mohou představovat až 20% úsporu 
energií (v závislosti na druhu stavby).

Proč rolety?

... chrání před horkem.
Především v létě slouží rolety také jako účinná ochrana 
před horkem. Umožní Vám předcházet nechtěnému zvyšo-
vání teploty ve Vašem bytě a zabrání spálení listů pokojo-
vých květin na okenním parapetu.

... zhodnocují Vaši nemovitost.
Díky pravidelné evidenci energetické spotřeby brzy sami 
poznáte, že rolety výrazně zlepšují energetickou bilanci 
Vašeho domu. Díky tomu roste i hodnota a atraktivita celé 
Vaší nemovitosti. 

... kvůli pohodlí.
Stejný stereotyp každý den: stáhnout všechny rolety 
v domě a ráno zase odtemnit. Nezapomínejte, že řada věcí 
ve Vašem životě  se již dávno zautomatizovala a zkvalitnila. 
Proč nepožadovat stejný standard i v případě rolet?

... kvůli bezpečí.
Díky automatizovaným roletám bude Váš dům vypadat, 
jako že je stále někdo doma. I když jste na dovolené! Roz-
bité okno? Automaticky stažené rolety představují nejrych-
lejší zabezpečení. Elektrické pohony Becker tak spolehlivě 
zablokují přístup do Vašeho domu při pokusu o vloupání.

... kvůli ochraně před slunečním zářením.
Malé světelné senzory na okně individuálně ovládají kaž-
dou roletu zvlášť. I když právě nejste doma, můžete tak 
automaticky chránit své květiny, nábytek i podlahu. A také 
sami sebe – před příliš vysokou teplotou interiéru. 

... kvůli ekologii.
Automatizované rolety snižují v zimě náklady na topení a 
v létě na provoz klimatizace. Zcela automaticky. Buďme 
ohleduplní ke svému životnímu prostředí – ať mají kde žít 
i naše děti. 

... kvůli příznivé bilanci.
Přejete si zlepšit energetickou bilanci, posílit hodnotu ne-
movitosti a přitom ještě zvyšovat komfort a kvalitu svého 
života? Konečně je tu uspokojivý trend, který si můžete 
dopřávat každý den!

A proč automatizované rolety?

Jde to tak jednoduše.
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Jaké řešení nabízí Becker  právě pro mě?

Budete stavět?
Pak máte k dispozici všechny možnosti automatizace rolet, a toho 
byste měli využít. Systémy s vodičovým propojením pohonu a řízení 
Vám nabízejí celou řadu alternativ. Zvolit můžete ekonomické řešení 
s četnými základními funkcemi anebo velmi náročné koncepty, které 
vyhoví každému požadavku na pohodlí. Využijte svoji výhodu – jak-
mile jednou položíte základní rozvody, můžete stávající řešení kdykoli 
inovovat bez velkých stavebních nákladů.  

Máte v plánu rekonstrukci?
Automatizované rolety s rádiovým řízením jsou pro Vás ideální řešení. 
Ušetříte tak za vodičové propojení mezi řízením a pohonem, a to je 
velká výhoda. Stačí jen připojit pohon k elektrické síti. Rádiové řízení 
Becker využívá osvědčený systém, který je odolný proti rušení. Přiná-
ší Vám řadu funkcí včetně kombinovaného řízení, které Vám umožní 
i komfortní ovládání rolet „z křesla“.

Nechcete být pozadu za nejnovějšími 
trendy?
Elektrické pohony rolet se také dají vysloveně jednoduše zapojit do 
centrálních systémů domovní automatizace (BUS systémy).Tento 
trend Vám přináší netušené možnsoti. Představme si alespoň jednu 
z mnoha výhod: Všechny pohony komunikují s centrálním domovním 
řízením. Díky tomu lze na terminálu v domě kdykoli graficky znázor-
nit skutečnou polohu všech rolet a ovládat je pomocí dotykového 
displeje. Zní to jako pohádka – a jako v pohádce si také budete 
připadat...

Jde to tak jednoduše.
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Komfort má jméno „Becker Centro nic“. Na detailech záleží:

Vodičová řízení
(příklady)

Rádiová řízení
(příklady)

BUS systémy
(příklady)

Vysílač se základními 
funkcemi
Příklad: EC545

 až 5kanálový ruční vysílač 
s možností montáže na 
stěnu

 každý kanál pro ovládání 
jednoho pohonu nebo 
skupiny pohonů 

 vedle kontrolky políčko pro 
popis

 provoz na běžné baterie

Automatická řízení
Příklad: MC42

 inteligentní tlačítko se 
samodržením

 snadné programování 
spínacích časů

 možnost přepnutí mezi 
manuálním ovládáním a 
časovou automatikou

Spínač se základními 
funkcemi
Příklad: EC52

 použitelný jako spínač 
s aretací nebo bez aretace

 s možností integrace 
do různých spínacích 
programů 

 pro každé tlačítko 
definovaná funkce: 
nahoru, stop, dolů

Automatická řízení
Příklad: MC441

 rádiové dálkové ovládání rolety 
nebo skupiny rolet

 snadné nastavení, příp. změna 
skupiny ovládaných rolet

 snadné programování spína-
cích časů

Nástěnný vysílač
Příklad: MC411

 automatická funkce „memory“

Dotykový displej (ilustrační foto)
 přesné zobrazení polohy 

a kontrola stavu všech rolet
 ovládání rolet pomocí 

dotykového displeje
 ovládání jediným dotykem, 

„dle scénáře“ – např. televize, 
ztlumení světla, stažení rolet 
do poloviny na straně osvícené 
sluncem, vypnutí hudby, 
zapnutí televize (software není 
součástí dodávky) 

Komfortní řízení se světelným 
senzorem
Příklad: TC52 + SC43

 řada předem nastavených funkcí
 astrofunkce
 program dovolená
 snadná manipulace
 žádná ztráta dat při výpadku 

elektrického proudu
 řízení dle intenzity světla díky 

světelnému senzoru (volitelná 
funkce)

Komfortní řízení
Příklad: TC445

 řada předem nastavených funkcí
 astrofunkce a program dovolená
 5 jednotlivých příkazů a jeden 

centrální příkaz
 integrované spínací hodiny 

s češtinou
Rádiový a světelný senzor
Příklad: SC431

 senzor pro stmívání a svítání
 senzor rozbití skla
 bezdrátová montáž na okno

Aktor
rozhraní k systémům KNX BUS

 komfortní zapojení elektrických 
pohonů Becker do KNX systému 

 specifické funkce pro rolety 
a markýzy, např. reporty o stavu 
a poloze zastínění, precizní 
dojezdy v mezipolohách, 
diagnostika

Jde to tak jednoduše.



„... aby byl Váš život  jednodušší.“

Kdo by si nepřál snadnější a po-

hodlnější život? Když určité životní 

procesy zjednodušíme, získáme tak 

nový prostor pro to, co je opravdu 

podstatné. Automatizované rolety 

s elektrickými pohony Becker vne-

sou do Vašeho života smysluplný 

komfort a spoustu praktických vý-

hod. Tak je využijte a zaměřte se na 

to, co je ve Vašem životě ještě pod-

statnější.

Becker – Jde to tak jednoduše.



Váš prodejce:

Vaše rozhodnutí bude 

správné...

Produkty značky Becker 

jsou k dostání výhradně 

u autorizovaných prodejců. 

Důvod je nasnadě – jako 

zákazník to jistě oceníte!

Kromě vysoké kvality produktů 

se staráme i o to, aby byl pro 

naše zákazníky zajištěn také 

optimální poradenský servis 

a odborná montáž výrobků. 

V tomto informačním materiálu naleznete zčásti také informa-
ce o programu Centronic. Vysílače Centronic zajišťují ovládání 
trubkových pohonů Becker (pohony s integrovaným nebo 
externím rádiovým přijímačem).
Společnost Becker dále nabízí široký sortiment elektrických 
pohonů s příslušnými spínači a řízením (s vodičovým propoje-
ním nebo bez něho) pro rolety a markýzy.
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