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Złącze Bluetooth
Dzięki niemu monter jest w stanie łatwo 
zidentyfi kować wbudowany napęd przy 
pomocy telefonu i odpowiedniej aplikacji. 
Może również przeprowadzić analizę 
ewentualnych błędów oraz dokonać oceny 
cykli. Specjalna procedura aktywacji 
zapewnia niezbędne bezpieczeństwo.

Niemal niesłyszalny
Użytkownicy wrażliwi na hałas mogą 
w prosty sposób jeszcze bardziej ograniczyć 
głośność urządzenia poprzez obniżenie 
prędkości napędu. Profi l przesuwu można 
ustawiać ręcznie, odpowiednio do sytuacji 
- szybki, wolny bądź z funkcją łagodnego 
uruchomienia/zatrzymania. EVO pracuje 
bezproblemowo w każdym z nich.

To znak rozpoznawczy serii napędów EVO. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom 
technicznym nowa seria napędów wyróżnia się niemal niesłyszalną pracą. 
Możliwość ustawienia rozmaitych profi li przesuwu pozwala na jeszcze większą 
elastyczność użytkowania i ograniczenie niepotrzebnego hałasu. 
Złącze Bluetooth® dodatkowo ułatwia pracę monterowi: za pomocą smartfona 
można zidentyfi kować typ napędu, przeprowadzić analizę ewentualnych 
błędów oraz dokonać oceny cykli.

Wyjątkowo cicha praca

 Elektroniczny wyłącznik krańcowy
 Przewód przyłączeniowy z wtyczką
 Automatyczne rozpoznawanie położeń krańcowych przy zastosowaniu 

elastycznych wieszaków lub wieszaków-blokad
 Ustawianie położeń krańcowych za pomocą typowego elementu obsługowego, 

np. przełącznika obrotowego
 Wykrywanie blokad podczas przesuwu w górę
 Automatyczne wykrywanie zabezpieczeń przed podniesieniem
 Zabezpieczenie przed przymarznięciem u góry z funkcją automatycznego 

wyrównywania długości pancerza/poszycia (wymaga dodatkowej aktywacji)
 Wyjątkowo cicha praca dzięki technologii Evolution (technologia Brushless DC)
 Złącze Bluetooth dla rozmaitych funkcji dodatkowych, takich jak np. możliwość 

regulacji prędkości
 Możliwość ustawienia różnych profili przesuwu
 Czułe wykrywanie przeszkód w kierunku DÓŁ z automatycznym cofaniem przy 

zastosowaniu elastycznych wieszaków lub wieszaków-blokad 
 Funkcja ochrony moskitiery
 Możliwość podłączenia równoległego bez przekaźnika
 Możliwość zakrycia głowicy silnika
 Delikatny dosuw do ogranicznika u góry

To znak rozpoznawczy serii napędów EVO. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom 
technicznym nowa seria napędów wyróżnia się niemal niesłyszalną pracą. 
Możliwość ustawienia rozmaitych profi li przesuwu pozwala na jeszcze większą 
elastyczność użytkowania i ograniczenie niepotrzebnego hałasu. 

 dodatkowo ułatwia pracę monterowi: za pomocą smartfona 
można zidentyfi kować typ napędu, przeprowadzić analizę ewentualnych 

Sprawdzone funkcje
Nowa seria napędów została wyposażona 
w funkcje dobrze sprawdzone 
w dotychczasowych produktach Becker, 
takie jak automatyczne ustawianie położeń 
krańcowych przy zastosowaniu elastycznych 
wieszaków lub wieszaków-blokad, delikatny 
dosuw u góry, automatyczne rozpoznawanie 
zabezpieczenia przed podniesieniem, czułe 
wykrywanie przeszkód z funkcją cofania 
i zabezpieczenie przed przymarznięciem.
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Prędkość

Standardowy Cichy Dynamiczny

Prędkość Prędkość

Profi l przesuwu 
„Standardowy”
W tym profi lu przesuwu 
napęd startuje powoli, po 
czym stopniowo przesuwa 
się coraz szybciej, aż do 
osiągnięcia prędkości 
maksymalnej. Następnie 
obniża prędkość i osiąga 
położenie krańcowe.

Profi l przesuwu „Cichy”
Napęd przesuwa się ze 
stałą, niską prędkością 
ok. 7 obrotów/minutę 
do momentu osiągnięcia 
położenia krańcowego. 
Ustawienie to jeszcze 
bardziej zwiększa kulturę 
pracy.

Profi l przesuwu 
„Dynamiczny”
W tym profi lu przesuwu 
napęd pracuje z prędkością 
17 obrotów na minutę. Roleta 
szybko przesuwa się w górę 
do momentu osiągnięcia 
położenia krańcowego.
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