
Automatizovat a řídit vrata: 

se zn. BECKER.

Společně,  
snadnější cestou.



Prémiová technologie 
pro sekční vrata

Pohony sekčních vrat
s mechanickým koncovým vypínáním nebo  
elektronickým koncovým vypínáním s absolutním snímačem otáček

Modulární pohony průmyslových vrat
pro sekční, rychloběžná nebo rolovací vrata 

 � modulární provedení
 � snadné rozšíření a kombinování s různými systémy 

manuálního ovládání
 � Polohově nezávislý systém lehkého řetězu umožňuje 

vodorovnou i svislou montáž na vrata

Pohony průmyslových sekčních vrat 

 � Točivé momenty: 
50, 70, 80, 100, 130, 140, 150 Nm

 � Rychlosti odvíjení: 
15, 16, 20, 25, 29 U/min

 � Hřídel: 
Ø 25,4 mm nebo 31,75 mm

 � Systémy nouzového ovládání: 
HK, AK, LK

Řízení

Řízení s relé pro pohony průmyslových vrat

Řízení se stykačem pro pohony průmyslových vrat 

 � Elegantní, lehce rozpoznatelný, kryt řízení
 � Jednotný koncept ovládání
 � Individuální nastavení parametrů zvenčí pomocí 

otočného a spínacího voliče
 � Volitelně - možnost komfortní práce s parametry u  

BDC-i440 / S30 prostřednictvím softwarového nástroje
 � 4-místný displej se 7 segmenty
 � Nastavitelné funkční vstupy a výstupy přes software a  

RS485 adaptér
 � Pro mechanické a elektronické koncové vypínání s 

absolutním snímačem otáček
 � Jednoduchá a rychlá montáž systémem „klik“
 � Certifikát TÜV
 � Možnost rozšíření pomocí zásuvného rádiového 

přijímače
 � Možnost rozšířit funkce kartami BDC-i440M1,  

BDC-i440M2 a BDC-i440M3
 � Možnost doplnit NFC-rádiový modul ve spojení s 

rozšiřující kartou BDC-i440M2 nebo BDC-i440M3

 � Napětí: 3 x 230 / 400 V / 50 Hz
 � Ochrana proti teplotnímu přetížení 
 � Krytí IP54,  volitelně IP65 
 � Zapojení hvězda-trojúhelník na 3 x 230 V,  

snadno přepojitelné 
 � Zásuvný přívodní kabel
 � Certifikát TÜV



S20
Řízení s relé pro pohony průmyslových vrat

 � Pro mechanické koncové vypínání
 � Se zásuvným přívodním kabelem na straně 

pohonu i řízení
 � S integrovanou 3-tlačítkovou fóliovou 

klávesnicí
 � Možnost připojení všech běžných  

spínacích lišt
 � Možnost připojit externí nouzový vypínač

Komfortní technologie 
pro sekční vrata

Pohony sekčních vrat
s mechanickým koncovým vypínáním nebo  
elektronickým koncovým vypínáním s absolutním snímačem otáček

Modulární pohony průmyslových vrat
pro sekční, rychloběžná nebo rolovací vrata 

 � modulární provedení
 � snadné rozšíření a kombinování s různými systémy 

manuálního ovládání
 � Polohově nezávislý systém lehkého řetězu umožňuje 

vodorovnou i svislou montáž na vrata

Pohony průmyslových sekčních vrat 

 � Točivé momenty: 
50, 70, 80, 100, 130, 140, 150 Nm

 � Rychlosti odvíjení: 
15, 16, 20, 25, 29 U/min

 � Hřídel: 
Ø 25,4 mm nebo 31,75 mm

 � Systémy nouzového ovládání: 
HK, AK, LK

 � Napětí: 3 x 230 / 400 V / 50 Hz
 � Ochrana proti teplotnímu přetížení 
 � Krytí IP54,  volitelně IP65 
 � Zapojení hvězda-trojúhelník na 3 x 230 V,  

snadno přepojitelné 
 � Zásuvný přívodní kabel
 � Certifikát TÜV

Řízení

S30
Řízení s relé pro pohony průmyslových vrat

 � Pro elektronické koncové vypínání s  
absolutním snímačem otáček

 � Se zásuvným přívodním kabelem na straně 
pohonu i řízení

 � S integrovanou 3-tlačítkovou fóliovou 
klávesnicí

 � Možnost připojení všech běžných  
spínacích lišt

 � Certifikát TÜV
 � Volitelně - možnost komfortní práce s para-

metry u BDC-i440 / S30 prostřednictvím 
softwarového nástroje

 � Možnost aktivovat automatické zavírání
 � Možnost připojit externí nouzový vypínač
 � Výstup 12 V/DC pro světelnou závoru (V 

sortimentu BECKER např. 4906 000 117 0)



Technologie pro 
rychloběžná vrata

Pohony pro rychloběžná průmyslová vrata 
s elektronickým koncovým vypínáním  
s absolutním snímačem otáček 

 � Napětí: 3 x 230 V / 50 Hz
 � Ochrana proti teplotnímu přetížení
 � Krytí: IP54,  volitelně IP65
 � Zásuvný přívodní kabel
 � Certifikát TÜV

Modulární pohony průmyslových vrat
pro sekční, rychloběžná nebo rolovací vrata 

 � modulární provedení
 � snadné rozšíření a kombinování s různými systémy 

manuálního ovládání
 � Polohově nezávislý systém lehkého řetězu umožňuje 

vodorovnou i svislou montáž na vrata

Pohony pro sekční rychloběžná vrata 

 � Točivé momenty: 70, 80, 90, 110, 150 Nm 
 � Rychlosti odvíjení: 60, 40, 30, 20, 15 U/min.
 � Hřídel:  Ø 25,4 mm nebo 31,75 mm
 � Systémy nouzového ovládání:  HK, AK, LK

Pohony pro rychloběžná fóliová vrata 

 � Točivé momenty:  35, 50 Nm
 � Rychlosti odvíjení: 112, 90 U/min
 � Hřídel:  Ø 30 mm
 � Systémy nouzového ovládání: HK, AK, LK

Řízení

 

Řízení s frekvenčním měničem pro pohony 
sekčních rychloběžných vrat
 

Řízení s frekvenčním měničem pro pohony 
fóliových rychloběžných vrat

 � Elegantní, lehce rozpoznatelný, kryt řízení
 � Jednotný koncept ovládání
 � Individuální nastavení parametrů zvenčí pomocí 

otočného a spínacího voliče
 � Volitelně - možnost komfortní práce s parametry u 

BDC-i440 / S30 prostřednictvím softwarového  
nástroje

 � 4-místný displej se 7 segmenty
 � Pro elektronické koncové vypínání s absolutním 

snímačem otáček
 � Jednoduchá a rychlá montáž systémem „klik“
 � Certifikát TÜV
 � Možnost rozšíření pomocí zásuvného rádiového 

přijímače
 � Možnost rozšířit funkce kartami BDC-i440M2 a  

BDC-i440M3
 � Možnost doplnit NFC-rádiový modul ve spojení s 

rozšiřující kartou BDC-i440M2 nebo BDC-i440M3



„Jednoduše otevřít…”

Partnerství, které otvírá vrata!

Zn. BECKER a její nápady „Made in Germany“ 

jsou již od založení v roce 1921 jasné, pochopi-

telné a cílí na konkrétní řešení. 

 

Již ve třetí generaci vyvíjí náš rodinný pod-

nik řešení, která se celosvětově starají o více 

bezpečí a pohodlí stejně jako naše inteligentní 

pohony a řízení pro průmyslová a garážová vrata.

Distribuce našich produktů probíhá výhradně 

prostřednictvím specializovaných prodejců. 

Máme pro to dobrý důvod: Spolu s nimi poskytu-

jeme našim zákazníkům jistotu, že se kromě vy-

soké kvality mohou spolehnout také na optimální 

poradenství a odbornou montáž. Dodržujeme tak 

svůj slib:

Společně a snadněji.

se zn. BECKER.

Pohon zn. BECKER



Becker motory s.r.o. 

Pohony a řízení pro rolety, stínicí 
techniku a vrata 

Počernická 96/272  
CZ-108 00 Praha 10 – Malešice   

Tel.: +420 296 411 424 
Fax: +420 296 411 428  

info@becker-motory.cz 
www.becker-motory.cz

Je to dobrý pocit…

Partnerství, které otvírá vrata!

… a se zn. BECKER se na něj 

mohou spolehnout nejen Vaši 

zákazníci, ale i Vy. Společně totiž 

sledujeme jednotný cíl: oslovit Vás 

inovativními produkty a servisní-

mi techniky, kteří se vyznají. Jen 

společně to jde snadněji. 

se zn. BECKER.

Společně,  
snadnější cestou.
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