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Nowy nadajnik naścienny, który zawsze pasuje 

od firmy BECKER.

Razem znajdziemy  
odpowiednie rozwiązanie.



Oszczędność energii 

Zamykając rolety po zmroku możemy 
oszczędzić na kosztach ogrzewania nawet 
do 30%. Rolety mają również zastosowa-
nie jako ochrona przed przegrzewaniem 
od promieni słonecznych podczas lata.

Wasi klienci mają wiele różnych potrzeb. Chcąc zaspokoić ich wymagania, ważne 
jest posiadanie w swojej ofercie odpowiednich produktów. Nowy nadajnik naścienny 
EC411 firmy Becker pozwala korzystać z wielu potrzebnych funkcji. EC411 może być 
również używany jako pilot. Dzięki standardowym wymiarom można go zintegrować z 
wieloma dostępnymi na rynku ramkami, także innych producentów. Zawsze znajdzie 
się odpowiednie rozwiązanie - z BECKER.

Sterowanie roletami razem z BECKER

Wszechstronne możliwości

Centronic 1-kanałowy nadajnik naścienny 
EasyControl EC411

 � Możliwość zaprogramowania dwóch dowolnych pozycji pośrednich

 � Prosty montaż na ścianie

 � Do wykorzystania również jako pilot

 � Sterowanie indywidualne lub grupowe

Nowy wygląd 

Jako następca EC311 nowy nadajnik EC411 
oferując nowy wygląd współpracuje ze 
znaną linią produktów Becker – Centronic II. 
Stylowy i wszechstronnie wyposażony.

Komfort urządzeń radiowych 

Niewielkie urządzenie, duże możliwości: 
nowy nadajnik naścienny bez kłopotów 
możemy połączyć z naszą automatyką 
domową. Dzięki temu nasi klienci mogą 
sterować centralnie całym domem przy 
pomocy jednego przycisku, mając tym 
samy pełną kontrolę nad automatyką.

Do montażu w ramkach innych producentów 
o wewnętrznym wymiarze 55 x 55 mm: 

 � Berker: S1, B3, B7

 � Gira:  Standard, E2, Event, Esprit

 � Jung:  AS, A500, A-Creation, A-Creation-Glas, A-Plus

 � Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Plan-Glas, M1, 
  Attelier, M-Star

 � Hager: kallysto.pur, kallysto.stil, kallysto.art

 � PEHA:  Aura

 � ELSO:  Joy

 � Możliwość łączenia w ramkach wielokrotnych
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Idealny do:  
napędów serii PROF 

NOWOŚĆ!
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