
 

STİL, 
YAPACAĞINIZ 
EN İYİ 
SEÇİMDİR.

Kumandalarımızı keşfedin



 

                                            SİZE AİT  STİL HANGİSİ?
           Her şeyi içeren, verimli ürün    gamı iki farklı kişiliğin ifadesidir. 

POP
DOĞAL, CANLI VE RENKLİ.

GIRO
YENİLİKÇİ, ZARİF VE SOFİSTİKE.



 

GIRO
TASARIMIN ZARAFETİ,
İŞLEVSELLİĞİN DEVRİMİ.

Uzaktan kumanda projelendirme yaklaşımı 
GIRO ile tamamen değişti.

Baş parmakla kolayca kullanılan döner tuş, 
ev aletleriyle daha doğal bir iletişim yolu sağlar.

- Mükemmel kontrol için ergonomik   
 döner komut.

- Özel tuşlar sayesinde daha kolay 
 kanal ve güneş enerjisi entegrasyon  
 seçimi. 

- Pil bölmesinde gizli programlama   
 kontrol tuşları.

- Programlama için özel LED arka   
 gösterge.



 

POP
CİHAZ YÖNETİMİNİN RENKLİ YÜZÜ.

Pratik ve kullanışlı yeni uzaktan kumanda ürün gamı 
POP, altı renk seçimiyle sunulur. 

İki taraftaki kapak ve çıkarılabilir kordon standart 
versiyonda gri veya turuncu renkte sunulur. 
Ayrıca sipariş edilen kit ile birlikte dört ayrı renk bulunur. 

Beyaz LED ışıklı büyük ekranda bilgiler kolayca okunur. 
Tedarik edilen tek delikli destek uzaktan kumandanın 
duvara asılmasını sağlar.

6 RENK SEÇİMİ
Ayrıca sipariş edilen kit sayesinde kullanıcı elindeki 
uzaktan kumandaları kişiselleştirip rahatlıkla 
ayırt edebilir.



POPGIROÜRÜN ÖZELLİKLERİ

POP ve GIRO uzaktan kumandaları için uzun ömürlü, 
kolayca değiştirilen AAA tipli piller kullanılır.  

Dört versiyonda sunulan modellerde programlama fonksiyonlarının 
otomatik kapanma özelliği bulunur.

MONO
Ön göstergeli tek kanallı uzaktan kumanda, tek motoru veya bir 
motor grubunu çalıştırır. 

PLUS
Çok kanallı uzaktan kumanda, yedi adet tek kanal ve bir adet 0 genel 
kanal içerir. 
Ekranda sadece kullanılan kanalları görüntüleme özelliği. GIRO PLUS 
uzaktan kumandada ileri/geri hareket etme tuşları da bulunur.  

LUX
Ön göstergeli tek kanallı uzaktan kumanda, tek motoru veya bir motor 
grubunu çalıştırır. 
Lux fonksiyonu, WindTec Lux iklim kontrol sistemi cihazlarıyla 
uyumlu motorlar ve alıcılarda güneş enerjisi entegrasyon sistemini 
etkinleştirmeyi veya devre dışı kılmayı sağlar.

P-LUX
Çok kanallı uzaktan kumanda, yedi adet tek kanal ve bir adet 0 genel 
kanal içerir. P-LUX modeli, ekranda sadece kullanılan kanalları 
görüntüleme özelliğine sahiptir.
Lux fonksiyonu, WindTec Lux iklim kontrol sistemi cihazlarıyla uyumlu 
motorlar ve alıcılarda güneş enerjisi entegrasyon sistemini tek veya 
genel kanalda etkinleştirmeyi veya devre dışı kılmayı sağlar.



GIRO WALL
HER DUVARDA 
STİLİN BIRAKTIĞI İZ.

GIRO uzaktan kumandasının 
zarafeti tek kanallı duvar modeli 
ile ifade ediliyor. 

- Duvara monte edilebilen, kare ve zarif  
 tasarımlı uzaktan kumanda.

- Tamamen sökülebilen duvar desteği 
 ile birlikte.

- Programlama fonksiyonlarıyla otomatik  
 kapanma özelliği.

GIRO WALL 
Güç kaynağı 2,4V - 3V dc
Pil tipi 1 x CR2430
İletim frekansı 433,92 MHz
Modülasyon AM/ASK
Kodlama Rolling Code
Açık alanda kapsama mesafesi 150 m
İşleme sıcaklığı -10° C +50° C
Ebatlar (mm) 78 x 78 x 10
Ağırlık 95 g

POP 
Güç kaynağı 2,4V - 3V dc
Pil tipi 2 x LR03 (AAA)
İletim frekansı 433,92 MHz
Modülasyon AM/ASK
Kodlama Rolling Code
Açık alanda kapsama mesafesi 100 - 150 m
İşleme sıcaklığı -10° C +50° C
Ebatlar (mm) 132 x 32 x 16
Ağırlık 63 g

GIRO 
Güç kaynağı 2,4V - 3V dc
Pil tipi 2 x LR03 (AAA)
İletim frekansı 433,92 MHz
Modülasyon AM/ASK
Kodlama Rolling Code
Açık alanda kapsama mesafesi 150 m
İşleme sıcaklığı -10° C +50° C
Ebatlar (mm) 160 x Ø30
Ağırlık 100 g

TEKNİK ÖZELLİKLER
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