
Motorer & kontroller
för solskydd

Allt du behöver
är en Becker
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1, 5 och 10-kanal
Handhållen fjärrkontroll
EC541-ll, EC545-ll och EC5410-II

1,5 och 10 motorer inviduell 
eller gruppkontroll möjlig

En eller fler kanals styrning

Finns i färgerna vit och svart

Elektronisk radioteknologi

Grundutförande
1 och 5-kanal 
Vägg fjärrkontroll
EC311 och EC315

1 och 5-kanals

Individuell och 
gruppkontroll

Väggmonterad med fästplatta

Komfortutförande

Premiumutförande 

Rörmotor  C PSF(+)
Med elektroniska 
gränslägen och 
inbyggd radiomottagare

C PSF(+) funktioner

Låg ljudnivå 

Inga kablar mellan motor och kontoller

Enkel programmering

Automatisk stängningslängd justering

Mjukstängande med kraftreduktion

C PSF+ motorn för kassettmarkis

Klämskydd och frostskydd 

Bytbar motorkabel 

Ø 35 mm  5 – 9 Nm

Ø 45 mm  8 – 50 Nm

Ø 58 mm 44 – 120 Nm

Fördelarna med ett trådlöst system
Störfri radiofrekvens (868MHz)

Lång räckvidd

Lätt att komplettera och ändra om styrningen

Bekväm individuell och grupp bildning med
uppgraderings möjligheter

Radio kontrollenheter

Enkel Programmering

Fjärrkontrollen för sol & vind kan
med lätthet programmeras in på
sex sekunder. Lägg upp fötterna
och låt tekniken göra jobbet åt dig. 
Så du får tid över att använda till
andra roligare saker i livet.

Sätt gränsvärderna

Skydda din markis mot stark vind
vid väderomslag. Undvik att marki-
sen stänger och öppnad flera gån-
gen om dagen. Två parametrar som
kan justeras ser till att din dag blir
avslappnad oavsett väder.

Störfri radiofrekvens

Detta garanterar en perfekt data-
överföring. Den störfria radiofrek-
vensen på 868Mhz sänder på en
annan våglängd jämfört med tex.
mobiltelefoner, trådlösa telefoner,
radio eller TV. Den senaste tekno-
login från Becker. 

Batteridriven vindsensor 
för terrassmarkiser SC211

Registrerar skakrörelse från 
vindpåverkan på markisen

Registrerar vinkel förändring 
av markisen (vattenfyllnad)

Radiokontrollerad dimmer för
belysning i markiser VC220

För av/på och dimmer funktio-
ner för inbyggnad i markiser

Handhållen fjärrkontroll SWC545-II
för sol & vind med display

Sol, vind och tids-funktioner

Stor tydlig display med 5-kanaler

Handhållen fjärrkontroll SWC442-II
för sol-vind-ljus-funktioner 

Gränsvärderna för sol & vind kan
med lätthet ställas på handkontrollen

Extra knapp för belysning 
(mottagare VC180,VC220 & VC420)

Radiokontrollerad sol & vind kit
Handhållen fjärrkontroll med
solcellsdriven sensor SWS641-II 

Gränsvärderna för sol & 
vind kan med lätthet ställas 
på handkontrollen

Solcellsdriven sensor

Radiokontrollerad sol & vind kit
Handhållen fjärrkontroll med 
sensor SWS441-II

Gränsvärderna för sol och vind kan
med lätthet ställas på handkontrollen

Radioförbindelse med motor
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II

Rörmotor C PS (+)
Med elektroniska 
gränslägen
C PS(+) funktioner

Låg ljudnivå

Inbyggt relä minimerar 
kabeldragning

Automatisk stängningslängd 
justering

Mjukstängande med kraftreduktion

Installationskabel kan användas 
för programmering av gränslägen

C PS+ motorn 
för kassettmarkiser 

Klämskydd och frostskydd 

Bytbar motorkabel

Ø 35 mm  5 – 9 Nm

Ø 45 mm  8 – 50 Nm

Ø 58 mm 44 – 120 Nm

i Elektronisk Teknologi B

Individuell eller gruppkontroll
med radiomottagare UCS520

Inbyggd radiomottagare

Individuell, grupp och central 
kontroll

Kan anslutas i IB slinga

Kompatibel  med många typer 
av styrutrustning

Automatiska funktioner 
kan stängas av

Tryckknapp EC41 och EC52

Kan användas som återfjädrande
eller låsta lägen

Utanpåliggande eller dosmonterad

m

n

B

Sol och vindkontroll med 
sensor SWS42

Datum, tid och gränsvärden 
förinställda 

Enkel programmering tack vare 
textbaserade menyer

Kan användas till markiser 
och fasadpersienner

Kan användas i IB system

Multifunktions relä TR2

Kan användas som förstärknings
relä eller separations relä

Individuell knapp kan anslutas

Placeras i kopplingsdosa IP65

Standard kontrollenheter

Grundutförande

Komfortutförande

G

K

Individuell eller gruppkontroll
med pulsbrytande relä UC52 

Individuell, grupp och central 
kontroll

Kompatibel  med många typer 
av styrutrustning

Automatiska funktioner kan 
stängas av

Kan anslutas i IB slinga

Radiokontrollerad sol & vind kit 
Handhållen fjärrkontroll och
sensor SWS241-II

Idealisk för efterautomatisering

Sol och vind värderna kan enkelt 
ställas på fjärrkontollen

Inbyggd radiomottagare

Kan användas till markiser 
och fasadpersienner

I 

Premiumutförande

Fördelar med Elektroniska motorer
Automatisk stängningslängd justering

Motorn behöver inte efterjusteras 

Parallellkoppling möjlig utan brytarrelä

Gränslägerna kan ställas med installations-
kabel utan att plocka isär produkten
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Tryckknapp EC41

Kan användas som återfjädrande
eller låsta lägen

Utanpåliggande montering

Tryckknapp EC52

Kan användas som återfjädrande
eller låsta lägen

Dosmonterad/infälld montering

Individuell kontrollenhet UC42

Kan monteras i infälld 
väggdosa

Individuell, grupp och central-
kontroll

Radiomottagare dosmonterad

VC420

Kan även användas till
Ljusstyrning

Ingång för tryckknapp

Efterautomatisering

Separation relä TR1

Placeras i kopplingsdosa IP65

För parallellkoppling av motorer
utan inbyggda relän

Bas Teknologi

r 

C M funktioner 

Låg ljudnivå

Enkelt att ställa gränslägerna

För rullgardiner och
Solskydds produkter

Bytbar motorkabel

Ø 35 mm  5 – 9 Nm

Ø 45 mm  8 – 50 Nm

Ø 58 mm 44 – 120 Nm

Rörmotor C M 
Med mekaniska 
gränslägen

Fördelar med en M-motor

Enkelt att ställa gränslägerna

Överhättningsskydd inbyggt i motorerna

Bas kontrollenheter

gs

Grundutförande

Komfortutförande

r 

Tid och solkontroll med
tillhörde sol sensor TC52

Datum, tid och gränsvärden 
förinställda 

Enkel programmering tack vare 
text baserade menyer

Kan användas till invändiga 
persienner och gardiner

Kan användas i IB system

er
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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.

Insynsskydd
Skydda dig från insyn 
på din uteplats.Värna om 
ditt privatliv inomhus från
nyfikna blickar.

Bländskydd
På soliga dagar eller när 
solen står lågt, kan solljuset
märkbart störa arbetet vid
datorn eller tv-tittandet. Ett
solskydd råder bot på pro-
blemet.

Värdestegring
Ett solskydd förbättrar 
husets utseende och 
energiprestanda. Vilket 
ökar fastigetens värde.

Varför installera 
solskydd?

Varför välja 
automatik ...?

Materialskydd
Stark UV-strålning kan 
skada nästan vilket material
som helst, trägolv, textilier
och läderklädslar. Skydda 
din inredning mot alltför inten-
sivt solljus.

Komforten är given
Luta dig tillbaka i solstolen.
Molnen kommer och går, 
du kan lungt ligga kvar. 
Låt motorerna och auto-
matiken göra jobbet.

Skydd mot solens strålar
Sol & vind sensorn skyddar 
ditt hem mot solens 
blekande UV-strålar och 
sänker husets inne tem-
peratur.

Ekologiskt 
ansvarstagande
Ett automatiskt solskydd 
gör att du inte behöver en 
energislukande luftkondi-
tionering. Spar på miljön!

En smart investering
Förbättra energiprestan-
dan och öka fastighetens
värde samtidigt som du 
förbättrar komforten och
livskvalititeten.

Ökad säkerhet
Du har fällt ut markisen och 
det drar ihop sig till oväder. 
Inga problem, även om du 
inte är hemma, ser autom- 
atiken till att dra in markisen
innan ovädret bryter ut.
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Människor har alltid drömt om att göra livet

enklare för sig själv och andra. En dröm som

har blivit verklighet, till exempel uppfinningen

av hjulet, användandet av elektriciteten och

utvecklingen av att skapa mindre och enklare

hjälpmedel i hemmet och i vår vardag. Dessa

är utmärkta resultat som har  krävt en hel del

erfarenhet, kunskap och mod. Eftersom

ingenting är mer komplicerat än förenkling!

Där av våtar motto: så enkelt är det

Vi använder intelligenta automationsidéer 

för att möjliggöra att du som användare kan

koncentrera dig på de mer grundläggande

sakerna i livet.
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BECKER MOTOR
Markismotor Norden AB

Åkervägen 2

149 45 NYNÄSHAMN

Tel.:+46 (0)8 51942280 

Fax:+49 (0)8 52012274

E-Mail: info@beckermotor.se 

www.beckermotor.se
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