
Bir l ikte daha kolay.

BECKER'in yeni nesil panjur motoru EVO.

Panjur ne yapar?
Pişşşt!

Panjur ne yapar?Panjur ne yapar?
Pişşşt!Pişşşt!



Tek kelimeyle konforlu
Uygulama sayesinde motor ayarlarınızı 
kolaylıkla yapabilirsiniz. İster daha sessiz 
bir çalışma için hareket profi linin değiştiril-
mesi ister sineklik koruma fonksiyonu gibi 
farklı özelliklerin uyarlanması olsun, uygu-
lama sayesinde tüm bunları çok kolay ve 
rahat bir şekilde yapabilirsiniz. 

Duymak neredeyse imkansız
Sadece motorun hızı azaltılarak hassas 
kulaklar için ses daha da kısılabilir. 
Uygulama ile hareket profi li duruma göre 
değiştirilebilir, ister hızlı, ister yavaş, 
ister Start/Stop fonksiyonu, EVO her üç 
seçeneği de kolaylıkla uygular.

... EVO motor serisini ayrıcalıklı kılan özelliği budur. Teknolojisi öyle akıllıca 
tasarlanmıştır ki motor serisi neredeyse duyulamayacak kadar sessiz çalışır. Ayrıca 
ister şalterli tuş kombinasyonu ile ister bir uygulama üzerinden hareket profi llerini 
ayarlama olanağı daha fazla esneklik sunar ve seslerin azaltılmasını sağlar. 
Fakat en büyük konforu EVO için özel olarak geliştirilmiş olan bir uygulama sunar – 
Bu uygulama, serinin kullanımını sizin için çok kolaylaştıran birçok bireysel ayar 
olanağı sunar. 

Çıt bile çıkarmaz...
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Standart hareket profi li
Bu hareket profi linde motor 
yavaşça çalışmaya başlar 
ve maksimum hızına ulaşa-
na kadar gittikçe hızlanır. 
Daha sonra hızını azaltır ve 
bitiş noktasına ulaşır.

Fısıltı hareket profi li
Motor, bitiş noktasına 
ulaşana kadar yavaşça çalı-
şır. Bu sayede daha sessiz 
bir çalışma sağlanır, bu 
özelliği sayesinde bu ayar 
ör. çocuk odası için tercih 
edilebilir.

Dinamik hareket profi li
Bu hareket profi linde motor 
dakikada daha fazla devir 
sayısı yaparak hızlanır. Pan-
jur bitiş noktasına ulaşana 
kadar hızlı bir şekilde yukarı 
doğru hareket ettirilir. 

Standart hareket profi li
Bu hareket profi linde motor 
yavaşça çalışmaya başlar 
ve maksimum hızına ulaşa-
na kadar gittikçe hızlanır. 
Daha sonra hızını azaltır ve 
bitiş noktasına ulaşır.

Uygulamayla her şey kontrol altında
  Farklı hareket profillerinin ayarlanması 
(Standart, Fısıltı veya Dinamik)

  Hızın ayarlanması
(yavaş veya hızlı)

  Sineklikli kapınızın hasarlardan korunması için 
sineklik koruma fonksiyonunun açılması/kapatıl-
ması

  Panjurunuzun kışın donmasını önleyen donma 
emniyeti fonksiyonunun açılması/kapatılması

  Yazılım durumu göstergesi

  App Store'dan ücretsiz indirme imkanı

Yetkili satıcınız:

Standart Fısıltı Dinamik
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