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W ostatnim czasie alternatywą dla karnisza tradycyjnego stał się karnisz z napędem elektrycznym, który
z coraz większym powodzeniem stosowany jest we wnętrzach.

Firma ZEGAR wprowadza do swojej oferty dwa nowe rozwiązania karniszy linii z cichym,
funkcjonalnym napędem elektrycznym (wykończenia: ), oraz białej szynie .
Proponowane przez nas napędy elektryczne łączą nowoczesny design z klasycznym karniszem.
Model wyposażony jest w praktyczne rozwiązania, takie jak funkcja light touch pozwalająca na
automatyczne przesuwanie dekoracji poprzez delikatne pociągniecie tkaniny, czy inteligentny start-stop
dający możliwość ustawienia miejsca zsunięcia i rozsunięcia zasłony. Nowoczesny system
oferowany przez firmę ZEGAR z powodzeniem może być też częścią ostatnio popularnych tzw. domów
inteligentnych. Warianty z silnikiem mogą być obsługiwane pilotem dotykowym (białym lub
czarnym), ściennym wyświetlaczem cyfrowym, który możemy m.in. zaprogramować np. na godziny
rozsunięcia i zsunięcia się zasłon.

Karnisze z napędem elektrycznym oferowane przez firmę nie są przeznaczone do pomieszczeń
o wysokiej wilgotności tj. łazienki, kuchnie, baseny itp. I nie mogą być instalowane na zewnątrz budynków.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom podłączeniem do zasilania powinna się zająć osoba
z odpowiednimi uprawnieniami w tym zakresie. Ponadto dla uzyskania optymalnych możliwości użytkowych
karniszy muszą być one składane wyłącznie z elementów produkowanych przez firmę ZEGAR.
Nasza firma nie bierze odpowiedzialności za zniszczenie mienia, obrażenia osób czy koszty serwisu,
reinstalacji i transportu lub inne szkody materialne, jeśli karnisz nie był używany zgodnie z przeznaczeniem lub
niezgodnie z zaleceniami producenta.
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Funkcje:
• kilka możliwości sterowania silnikiem - pilot bezprzewodowy, sterowanie przewodowe przekaźnikowe lub

wyłącznikiem żaluzjowym, RS485 (inteligentny dom)
• funkcja stop: silnik zatrzymuje się automatycznie przy napotkaniu oporu, aby chronić cały układ
• funkcja light touch: po włączeniu, pociągnij delikatnie zasłonę ok. 15 cm, zasłona otworzy się lub zamknie

automatycznie
• funkcja manualna: gdy nie ma zasilania, możesz przesuwać zasłony ręcznie
• możliwość zatrzymania przesuwu zasłony w odpowiednim momencie, w celu optymalnego oświetlenia

pomieszczenia
• cichy design: wysoko precyzyjny napęd
• napęd zapamiętuje położenia krańcowe zasłon - po odłączeniu zasilania nie wymaga ponownego

ustawienia

Cechy napędu:
• p
• napięcie zasilania 110-240 V prądu przemiennego
•
• wtyczka z kablem zasilającym sprawia, że wymiana silnika jest bardzo prosta
• dwa rodzaje silników: cichy - 1 Nm, mocny - 2 Nm

olska konstrukcja

spełnia normy bezpieczeństwa - sprawdzone przez polski instytut



Pojedynczy kąt
r min = 25 cm

Po łuku
r min = 300 cm

OTWIERANIE GIĘCIE W POZIOMIE

Centralne Jednostronne Asymetryczne

Silnik A

Silnik B

Zasilanie 110-240V

Przycisk programowania

Lampka LED
Porty RJ
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Dostępne dla
większej ilości

silników

Możliwa
kontrola
RS485

Sterowanie
inteligentnym

domem
Obsługa PC
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PN-EN 55022 Voltage on Mains Class B QP PN-EN 55022 Voltage on Mains Class B CAV
PK+_CLRWR-PK+ AVG_CLRWR-AVG

PN-EN 55022 Voltage on Mains Class B QP

PN-EN 55022 Voltage on Mains Class B CAV

Badania wykonane
w listopadzie 2016 roku
w Centrum Badań i Certyfikacji

Do użytku wewnątrzPodwójna izolacja IP20

Pilot programowalnyPilot dotykowyPilot przyciskowy
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Karnisz ZE-ELECTRA

120 zł 120 zł 240 zł
Sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT



Cennik karniszy ELECTRA

Końcówka standard karnisza

Techno 30 ELECTRA
Końcówka karnisza
niestandardowa za dopłatą:

Techno 30

- z kulą
- zdobiona Svarowski Elements

- zdobiona Ceramiką
- z półkulą

(na zdjęciu)

(zdjęcie na okładce)
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Techno 30 ELECTRA pojedynczy
Dostępne kolory: INOX, BIAŁY, CZARNY, ANTICO

Uchwyt L min = 120 mm, długość karnisza
podawana razem z końcówkami, końcówki
standardowe przedłużają szynę o 25 cm.

Sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Techno 30 ELECTRA podwójny    30/20 mm
Dostępne kolory: INOX, BIAŁY, CZARNY, ANTICO

Długość karnisza podawana razem
z końcówkami, końcówki standardowe
przedłużają szynę o 25 cm.

Sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

ZE ELECTRA -

BIAŁY

montowane bezpośrednio do sufitu.

Dostępne kolory:

Sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Długość [cm]

Ilość uchwytów

Cena [zł]

do 200 201-300 301-400 401-500

2 3 3 4

1800 1900 2000 2100

501-600

5

2300

Długość [cm]

Ilość uchwytów

Cena [zł]

do 200 201-300 301-400 401-500

2 3 4 4

1950 2100 2250 2400

501-600

5

2700

Długość [cm]

Cena [zł]

do 200 201-300 301-400 401-500

1350 1450 1550 1700

501-600

1900




