Spara energi
med automatiskt solskydd

Ett automatiserat solskydd
ger ett behagligt inomhusklimat

„Med ett klick ställer du enkelt allt i skuggan

n!”

Din balkong eller uteplats är något
av ett paradis, en plats dit du kan
dra dig tillbaka för lugna stunder
utomhus. Avlägsen är vardagens
slit, här står allt rätt till. Endast vinden och molnen skulle kunna störa
trivseln. Eller kan de det? Med
intelligenta solskyddsmotorer och
kontrollenheter från Becker kan du
i lugn och ro fortsätta trivas – dina
markiser sköter sig själva efter
väder och vind. Det känns betryggande när du inte är hemma...

Varför välja solskydd?
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Skydd för hälsan
Sitt utomhus utan att utsätta din hud för alltför mycket sol.
Se till att det råder en angenäm temperatur inomhus även
på sommaren. – Med solskyddet är det inte svårt. Din hälsa
kommer att tacka dig!

Materialskydd
Stark UV-strålning kan skada nästan vilket material som
helst. Dina trägolv, textilier och läderklädslar kan blekas
eller bli spröda. Till och med dina krukväxter på
fönsterblecket föredrar oftast en måttlig mängd solljus.
Skydda din inredning mot alltför intensivt solljus.

Insynsskydd
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Har dina grannar fri insyn på din uteplats eller på din
veranda? Värna om din privatsfär även utomhus och
skydda dig från närgångna blickar.

Bländskydd
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På särskilt soliga dagar eller när solen står lågt, till
exempel på våren eller hösten, kan solljuset kännbart
störa arbetet vid datorn eller tv-tittandet. Ett solskydd
råder bot på problemet.

Värdestegring
Solskyddet förbättrar påvisbart husets energiprestanda
och ökar därmed fastighetens värde.

Varför välja automatik?
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Komforten är given
Du lutar dig tillbaka i solstolen. Molnen kommer och går.
Hur skönt är det inte att bara ligga kvar och låta
motorerna göra jobbet? Med automatiserade system har
du det garanterat bekvämt.

Säkerhet i alla lägen
Du har fällt ut markisen och helt plötsligt drar det ihop sig
till oväder. Inga problem – även om du inte är hemma, ser
vindsensorn till att köra in markisen innan du ens märker
att vädret har slagit om.

Skydd mot solens strålar
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När du inte är hemma ser sol- och vindsensorn automatiskt till att markisen åker ut vid solsken. På så sätt håller
sig vardags- och sovrummen märkbart svalare och dina
möbler och krukväxter skyddas mot UV-strålning och för
höga temperaturer.

Ekologiskt ansvarstagande
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Ett automatiskt solskydd gör att du inte behöver något
elslukande luftkonditioneringssystem på sommaren. Helt
automatiskt. Hjälp till att ta hand om vår planet.

En bekväm investering
Förbättra energiprestandan och öka fastighetens värde
samtidigt som du förbättrar komforten och livskvaliteten.
Äntligen finns det en varaktig investering som du kan njuta
av i fulla drag varje dag!
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Vilken Beckerlösning är den rätta för
Det finns många möjligheter för att skydda huset
och dig och din familj mot solen. Vare sig du väljer markiser, rullgardiner eller persienner, bör de
alla fungera helt automatiskt och underlätta livet

Markiser på uteplatsen

för dig.
Har du redan installerat ett manuellt reglerbart
solskydd? Inga problem, som regel går det lätt
att utrusta och automatisera det med en rörmotor
från Becker. Fråga hos din fackhandel.
Vad det gäller styrningen av automatiken kan du själv

Lodräta markiser

välja: den elektriska motorn i markisen styrs antingen
med ett reglage på väggen eller en bärbar fjärrkontroll. De viktigaste funktionerna är förinställda så att
du inte ska behöva ändra något (om du inte vill). Allt
går helt automatiskt, det är bara för dig att slappna av.

Rullgardiner

Systemet kompletteras med en sol- och vindstyrenhet
som kör ut markisen vid en viss ljusstyrka och kör in
den automatiskt när solskenet minskar, eller vid hård
vind.
Motorer och styrenheter från Becker erbjuder en

Persienner

Bussystem

kombination av säkerhet, komfort och energibesparingar som du aldrig kommer att vilja avstå ifrån.

r mig?
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Komfort stavas ”Becker-Centronic” o
Terrassmarkiser, fönstermarkiser eller screen
(exempel)

Grundutförande
Sol- och vindkit
Exempel: SWS42
Datum och tid förinställda
Lätt att programmera tack
vare instruktioner på
displayen
Sensor för skydd mot
sol och vind

Fasadpersienner

Grundutförande

(exempel)

Brytare
Exempel: EC52
Går att använda som
Jalusibrytare eller tryckknapp
Kan integreras i olika
brytarprogram
En funktion per knapp
Upp, Stopp, Ner

Invändigt solskydd

Grundutförande

(exempel)

Automatisk styrenhet
Exempel: TC52
Lätt att programmera
starttider
Manuell styrning av
tidsautomatik möjlig

och det syns i detaljerna:
Komfortutförande

Premiumutförande

Sol- och vindkit
med fjärrkontroll
Exempel: SWS441-II

Exempel: SWC545-II med SC861*
Skydd mot sol och vind med en sensor
i modern design

Skydd mot sol och vind med
en sensor i modern design

Förinställd styrenhet
Strömförsörjning från solcell

Skjutknapp Manuell-/
Automatisk

Dagsljusstyrd funktion/semesterprogram
Fjärrkontroll med 5 kanaler

Lätt att ställa in tröskelvärdet
för vind på fjärrkontrollen

* Observera: SC861 lämpar sig inte för solskyddssystem som samtidigt ska användas som insynsskydd.

Komfortutförande

Premiumutförande

Sol- och vindkit med
fjärrkontroll
Exempel: SWS441-II

Exempel: SWC545-II med SC861*
Skydd mot sol och vind med en sensor
i modern design

Skydd mot sol och vind med
en sensor i modern design

Förinställd styrenhet

Skjutknapp Manuell-/
Automatisk

Dagsljusstyrd funktion/semesterprogram

Strömförsörjning från solcell
Fjärrkontroll med 5 kanaler

Lätt att ställa in tröskelvärdet
för vind på fjärrkontrollen

* Observera: SC861 lämpar sig inte för solskyddssystem som samtidigt ska användas som insynsskydd.

Komfortutförande

Premiumutförande
Exempel: TC445-II

Fjärrkontroll TC511

Fjärrkontroll med 5 kanaler och
kopplingsur

Lätt att programmera starttider
Display

Datum, tid och körprogram förinställda

Fjärrkontroll EC541-II

Lätt att programmera
tack vare instruktioner på displayen

Radiofrekvens som är okänslig för
störningar

Dagsljusstyrning kvällstid

Kompletteringssats
Exempel: VC410

Semesterfunktion
Autom. omställning mellan sommaroch vintertid
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”Allt som gör livet lätt”

Vem vill inte underlätta vardagen och
göra det bekvämt för sig?
Förenklingar skapar mer utrymme
för det väsentliga i livet. Automatiska
system för solskydd med hjälp av
motorer och styrenheter från Becker
erbjuder garanterad komfort med
många praktiska fördelar. Utnyttja
dessa fördelar så att du kan koncentrera dig på det ”väsentliga”.

Becker – Så enkelt är det

Du gör ett bra val...
Beckers produkter hittar du
endast i fackhandeln. Det finns
ett gott skäl till det: att du som
kund ska bli nöjd!
Becker-Antriebe lägger stort
värde på att utöver hög produktkvalitet också får optimal rådgivning och fackmässigt montage.

I den här broschyren hittar du produktexempel från
Centronic styrenhetssortiment. Fjärrkontrollerna tjänar
till att styra rörmotorer från Becker (motorer med
integrerad eller extern radiomottagare).
Becker-Antriebe erbjuder därutöver ett brett sortiment av
elektriska motorer med passande brytare och styrenheter
(trådlösa eller trådanslutna) till markiser och jalusier.
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