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Tillsammans är det enklare.



	 Finns	det	verkligen	ett	

hemautomationssystem	

						 			som	kan	uppfylla	alla		

	 	 	 	 våra	krav?



	 Finns	det	verkligen	ett	

hemautomationssystem	

						 			som	kan	uppfylla	alla		

	 	 	 	 våra	krav?

Väldens	första:	B-TRONIC!
											Det	kompletta	radiobaserade	systemet	för		
	 hemautomation.



Och	hur	fungerar

									B-TRONIC?		 	
	 	 	 	
	 	

Internet	
Radio

Rulljalusier

Webbkamera



B-TRONIC	systemet:	
						trådlös	frihet	och		

oberoende.													

Framtidssäker tack vare 

KNX standard:

KNX används flitigt och är en 

internationell standard i system 

för hemautomation. Produkter 

från olika tillverkare kan kombi-

neras; KNX-logotypen garanterar 

nätverkssamarbete.

B-TRONIC är ett dubbelrik-

tat styrsystem.  

Vad betyder detta?

De kontrollerande enheterna 

skickar feedback om deras status 

till Centralenheten. Du har möj-

lighet att övervaka den aktuella 

positionen för jalusier, radiator-

ventiler, solskyddsanläggningar, 

etc. på displayen eller dina mobila 

enheter.

Påslagbara	
vägguttag

Solskydds-
system

Garagedörrar

Larmsystem
Belysning

Kan	utökas	
med	KNX	RF	
produkter	...

Centralenheten:		
Den	viktigaste	radiostyrenhe-
ten	i	B-TRONIC	systemet	med	

statusindikering

INTERNET

PC Surfplatta Smartphone

Extern	styrning	via	en		
internetanslutning



Är	B-TRONIC								

		verkligen	säkert?	



Är	B-TRONIC								

		verkligen	säkert?	

1.	B-TRONIC är radiobaserat  

 och kan drivas utan en  

 internetanslutning. 

2. Becker har mer än  

 15 års erfarenhet av  

 krypterade och säkra  

 radiosystem.

3. Internetanslutningen  

 är anonym. Systemet 

 förblir helt fristående.

B-TRONIC:	
											Säkerhet	du	kan	lita	på!



Vilka	

	funktioner
kan	B-TRONIC	systemet		
					 	 erbjuda?



 Ett  logiskt och lättförståligt menysystem i huvudstyrenheten (Centralenheten)

 Enkel användning av Centralenheten via en pekskärm

 Statusmeddelanden om position och omkopplingsstatus för KNX-RF-produkter

 Kompatibilitet med KNX-RF-produkter från andra tillverkare

 Systemmanövrering via dator, surfplatta och smartphone

 Internetradio och webbkamera förinstallerad i Centralenheten

 Intelligent repeaterfunktion (signalförstärkare) i rulljalusimotorerna

 Bakåtkompatibilitet tack vare stöd för KNX-RF och Centronic

 Visning av aktuella väderdata som en gratistjänst

 Automatiska programuppdateringar via Internet

 Kan kommunicera via LAN och WLAN

 Och mycket mer …

B-Tronic	erbjuder	dig	en	stor	mängd	kreativa	möjligheter:Vilka	

	funktioner
kan	B-TRONIC	systemet		
					 	 erbjuda?

Centralenheten är den hu-

vudsakliga styr- och visuali-

seringsenheten i B-TRONIC 

systemet.

Extern styrning via en dator, 

surfplatta eller smartphone är 

enkel efter integrering av Cen-

tralenheten i ett lokalt nätverk 

eller Internet.



Hur	och	var	

						kan	jag	köpa
						B-TRONIC?



Hur	och	var	

						kan	jag	köpa
						B-TRONIC?

Vi vill att du ska njuta av B-TRONIC från första stund, så därför kan systemet endast anskaffas hos certifierade 

Becker-specialister. Detta medför att du är garanterad en förstklassig service hela vägen till färdigt  

konfigurerat system.

Är du redo att uppleva en verklig smak av frihet?

Allting	är	enkelt	med	B-TRONIC.	Från	allra	första	början.

Informationen	på	följande	sidor	
hjälper	dig	att	upptäcka		
verkligt	oberoende	...



BECKER MOTOR 

Markismotor Norden AB

Åkervägen 2 · SE - 149-45 Nynäshamn  

Tel.: +46 8 519 422 80

Fax: +46 8 520 122 74

info@beckermotor.se 

www.beckermotor.se
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Tillsammans är det enklare.

För ytterligare information, vänligen besök:

www.beckermotor.se


