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ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

DESİ elektronik kart üretimi konusunda dünyanın ulaştığı son nokta olan SMD (surface mount device) 
teknolojisini kullanmaktadır. 
  
Bu teknoloji ile elektronik kartlar, noktasal montaj yerine yüzey montaj sistemiyle üretilir. Kart üzerindeki 
komponent bağlantı noktalarına lehim, krem halde sürülür. Elektronik komponentler kart üzerindeki yerlerine 
yerleştirildikten sonra fırınlanan elektronik kart, test edilmeye hazır hale gelir. Bu işlemlerin tamamı robot 
teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilir.  
Sonuç olarak cihazlar, sarsıntısı yüksek ortamlarda bile problemsiz olarak çalışır. 

KOPYALANAMAYAN TEKNOLOJİ

Sabit kodlu kumandalarda, butona basıldığında RF olarak yayılan kod sürekli aynıdır. DESi uzaktan 
kumandaları ise değişken (rolling) kod teknolojisini kullanır. Değişken kod teknolojisi kısaca aşağıdaki gibi 
çalışmaktadır: 
  
- Değişken kodlu kumandanın butonuna bastığınızda şifrelenmiş bir kod RF olarak yayılır. 
  
- Aynı butona bir defa daha bastığınızda, yine şifreli olarak farklı bir RF kod yayılır. Aynı kod tekrar 
yayınlanmaz. 
  
Telekomünikasyon Kurumu tarafından onaylı olan 433,92 MHz frekansında yayın yapan DESi kumandaları, 
size konfor ve güvenliği birlikte sunuyor. 

KAPASİTİF TUŞ TAKIMI & EMNİYET SÜRGÜSÜ

DESİ alarm sistemlerini üretmiş olduğu kopyalanamayan patentli sinyalizasyon alt yapısına sahip Silver 
uzaktan kumandanın 4 adet kapasitif tuş butonu ve emniyet sürgüsü mevcuttur.  
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UYUMLU OLDUĞU MODELLER

DESİ HS-102 WTK-WTKS-WGKS (METAL KASA – POLİKARBON KASA) 
DESİ HS 103 W – W PLUS 
DESİ MİDLİNE WS-WS PLUS 

DESİ ALARM SİSTEMLERİNE BUTON TANITMA

DESİ Hs 102 Serisi cihazda enerji varken, dikkatli biçimde merkez ünitenin kapağını açın. Kutu açıldığında 
kutu   
sabotajı devreye girecek ve siren çalmaya başlayacaktır. Merkez ünite sabotaj butonunu elinizle   
kapatın ve tuş takımından şifreyi girip <DISARM> tuşuna basarak sireni susturun. Merkez   
ünitenin kontrol kartındaki öğretme butonuna 2 saniye süreyle basın: 

Uzaktan kumanda tanıtmak için kumandanın devreye alma butonuna basınız. Alarmın uzun bip   
sesiyle birlikte devreye girmesi cihazın kumandayı tanıdığını gösterir. 

Bu işlemin aynısı DESİ HS 103 W – W PLUS , DESİ MİDLİNE WS- WS PLUS alarm sistemlerine uygulandığında 
kumanda tanıtılmış olur. 
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