
MORE COLOUR, 
MORE MAGIC

Nowa generacja urządzeń radiowych CentronicPlus
firmy BECKER.



 CentronicPLUS 
Komfort w  
 nowym wymiarze

Feel the connection

Nowa generacja urządzeń radiowych CentronicPlus firmy 

Becker zwraca uwagę nowatorskim wzornictwem i rozbu-

dowanymi możliwościami obsługi. Dzięki dwukierunkowe-

mu połączeniu radiowemu, napęd sprawnie przekazuje 

informację zwrotną o swoim bieżącym stanie. Wysokiej 

jakości pilot z wielobarwnymi diodami LED sygnalizuje kolo-

rem informacje zwrotne od obsługiwanych odbiorników.

Dzięki technologii Mesh, poszczególne napędy 

automatycznie łączą się z sobą w sprawnie działającą 

sieć. Jedno wciśnięcie przycisku pozwala na dodanie 

odbiornika do sieci Mesh, nie jest do tego potrzebny 

główny pilot.

Urządzenia CentronicPlus można włączyć do systemu 

Becker CentralControl. Umożliwia to obsługę 

i uzyskiwanie informacji zwrotnych 

z poziomu smartfona lub tabletu. Już 

istniejący system radiowy serii B-Tronic 

lub Centronic można w prosty sposób 

rozszerzyć za pomocą przenośnego 

modułu radiowego USB.

Moduł homee CentronicPlus Cube pozwala również 

na włączenie systemu radiowego CentronicPlus 

do systemu homee. Dzięki temu można modułowo 

rozszerzać użytkowane rozwiązania z zakresu 

automatyki domowej.



Najważniejsze cechy serii napędów C01 PLUS

 � Zintegrowany dwukierunkowy odbiornik radiowy CentronicPlus

 � Napęd przesyła do urządzenia obsługowego informację zwrotną  

o swojej pozycji i stanie

 � Dzięki technologii Mesh napędy automatycznie łączą się z sobą  

w sprawnie działającą sieć

 � Kompatybilny z wieloma sterownikami serii Centronic II

 � Obsługa lokalna za pomocą typowego przycisku pojedynczego

 � Możliwość obsługi i ustawienia położeń krańcowych za pomocą  

przewodowych przycisków kompatybilnych z serią przełączników

 � Czułe wykrywanie przeszkód z automatycznym cofaniem

 � Wykrywanie blokad podczas przesuwu w górę (zabezpieczenie  

przed przymarznięciem)

 � Zabezpieczenie przed przymarznięciem u góry z funkcją automatycznego 

wyrównywania długości pancerza/poszycia (wymaga dodatkowej aktywacji)

 � Automatyczne zwiększenie siły docisku w zabezpieczeniu przed podniesieniem

 � Funkcja ochrony moskitiery

Najważniejsze cechy pilota CentronicPLUS

 � Dostępny w wersji 1-, 8- lub 16-kanałowej

 � Proste informacje zwrotne o stanie, łatwe ustawienie i uruchomienie 

dzięki 10-segmentowemu barwnemu wskaźnikowi

 � Optyczne informacje zwrotne dla użytkownika

 � Automatyczny wybór najbliższego napędu/odbiornika  

podczas uruchomienia

 � Automatyczne wygaszenie nieużywanych kanałów

 � Niezawodne szyfrowanie w standardzie AES-128

Wyróżniające się produkty  
Napęd i sterownik



Becker Antriebe  
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