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Informacje

INFORMACJA O PRODUKCIE

 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 Techno 30 
z cichym, funkcjonalnym napędem elektrycznym (wykończenia: antico, inox, biały, czarny), oraz 
białej szynie ZE. Proponowane przez nas napędy elektryczne ELECTRA łączą nowoczesny design z 
klasycznym karniszem.

 Model ELECTRA 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 ELECTRA oferowany przez firmę ZEGAR z powodzeniem może być też 
częścią ostatnio popularnych tzw. domów inteligentnych. Warianty z silnikiem ELECTRA 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 ZEGAR 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 ELECTRA 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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Karnisz elektryczny
ELECTRA

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 

Stosowane w karniszach napędy elektryczne 
firmy ZEGAR przeszły pomyślnie badania 

wykonane w listopadzie 2016 roku
w Centrum Badań i Certyfikacji

CECHY NAPĘDU

polska konstrukcja • 
napięcie zasilania 110-240 V prądu przemiennego • 
spełnia normy bezpieczeństwa - sprawdzone przez polski instytut• 
wtyczka z kablem zasilającym sprawia, że wymiana silnika jest bardzo prosta• 
dwa rodzaje silników: cichy - 1 Nm, mocny - 2 Nm• 

                        OTWIERANIE                                   GIĘCIE W POZIOMIE
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Nazwa Nr - Rodzaj Cena zł/szt.

Pilot ELECTRA z przyciskami
ELECTRA01 - biały 120,00

ELECTRA02 - czarny 120,00

Pilot ELECTRA dotykowy
ELECTRA03 - biały 120,00

ELECTRA04 - czarny 120,00

Pilot ELECTRA programowalny
Montaż do ściany ELECTRA05 - biały 240,00

ELECTRA06 - czarny 240,00

Końcówki karnisza Techno 30 ELECTRA

Końcówka standard karnisza 

Techno 30 ELECTRA
Końcówka karnisza Techno 30 

ELECTRA 
niestandardowa za dopłatą:

z kulą (na zdjęciu)• 
z półkulą• 

zdobiona Svarowski Elements (zdjęcie • 
na tylnej okładce tego zeszytu)

zdobiona Ceramiką• 

W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT. 
Ceny kompletów kalkulowane są z końcówkami standard. 

Ceny elementów
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W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT. 
Ceny kompletów kalkulowane są z końcówkami standard. 

Karnisz elektryczny
ELECTRA

CENNIK KARNISZY ELECTRA

Techno 30 ELECTRA pojedynczy

Dostępne kolory: inox biały czarny antico

Długość (cm) do 200 201-300 201-400 401-500 501-600
Ilość uchwytów 2 3 3 4 5
Cena (zł) 1800 1900 2000 2100 2300

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 Ø30/20 mm

Dostępne kolory: inox biały czarny antico

Długość (cm) do 200 201-300 201-400 401-500 501-600
Ilość uchwytów 2 3 4 4 5
Cena (zł) 1950 2100 2250 2400 2700

Długość karnisza podawana razem z końcówkami, końcówki standardowe przedłużają szynę o 25 cm.
Sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT.

ZE ELECTRA - montowane bezpośrednio do sufitu. 

Dostępne kolory: biały

Długość (cm) do 200 201-300 201-400 401-500 501-600
Cena (zł) 1350 1450 1550 1700 1900

Sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT.
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Instrukcja obsługi

ELECTRA cichy silnik do przesuwania zasłon

Cechy

napięcie zasilania•	  110-240 V prądu przemiennego
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 ustawieniaParametry

Budowa	i	akcesoria

Model moment obrotowy wymiary mocprędkość woltaż IP

Końcówka A

Końcówka B

Blokada
Szyna

Zawiesie
Ślizg

Pasek

Blokada Haczyk

Haczyk

Silnik Końcówka A Końcówka B Zawiesie Uchwyt sufitowy

BlokadaŚlizgSzynaPasek
Łącznik wewn. Łącznik zewn. Uchwyt poj. Uchwyt podw.

możliw
ość 

montażu
 na 

górze
 lub na 

dole s
zyny

Cec
ha	

szc
zeg

óln
a
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Karnisz elektryczny
ELECTRA

Działanie

Zasilanie

Zasilanie

Zasilanie

Zasilanie

Zasilanie

Zasilanie

Zasilanie

Zasilanie

Zasilanie

Zasilanie

Zasilanie

USB/RS485

Zasilanie

włącznik 
indywidualny

włącznik 
indywidualny

włącznik 
indywidualny

włącznik 
indywidualny

włącznik 
indywidualny

Zasilanie Zasilanie Zasilanie

Pojedynczy silnik z jednym wózkiem

Dwa silniki z dwoma wózkami

Podwójna szyna z dwoma wózkami

Pojedynczy silnik z dwoma wózkami

Podwójna szyna z pojedynczymi wózkami

Zasilanie

Zasilanie

ZasilanieZasilanie

ZasilanieZasilanie

Włącznik grupowy

Obsługa PC

Sterowanie grupowe za pomocą sterownika inteligentnego domu (układ przekaźnikowy)

Obsługa przez PC lub sterownik inteligentnego domu za pomocą magistrali RS485

Obsługa za pomocą pilota wielokanałowego

Sterownik inteligentnego domu
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Instrukcja obsługi

Instalacja	i	okablowanie
Odległość 

między 
uchwytami 
do 50 cm

Przesuń i trzymaj 
kołek blokady po lewej 

stronie

Wyjmij kołek blokady z 
otworu blokującego

Antena

Silnik A

AC 100V - 240V Dostępne dla większej 
ilości silników

Możliwa kontrola
RS485

Zewnętrzny przełącznik manualny powinien posiadać styki beznapięciowe

Silnik B Obsługa PC

Przycisk programowalny

Automatyczne zapamiętanie trasy Silnik zatrzymuje się na początku i końcu szyny podczas pierwszego przesuwu i zapamiętuje te położenia, 
nawet po przerwaniu zasilania.

Umożliwia uniknięcie uszkodzenia części elektrycznych podczas przeciążenia. jeśli w ciągu minuty pojawą się 
dwa krótkie spięcia spowodowane przeciążeniem, zapali się czerwona lampka a silnik wejdzie w tryb ochrony. 
Trzeba go wyłączyć i włączyć jeszcze raz, aby zaczął pracować.

Zabezpieczenie przeciążeniowe

Port PC 1

Manualny włącznik 
indywidualny

Port PC 2
Lampka LED

Włóż silnik do 
końcówki A

Przesuń kołek blokady 
w lewo

Przesuń kołek blokady 
w prawo i upewnij się, 
że jest on w otworze 

blokującym

Wyjmij silnik

postępuj z godnie z instrukcją montażu• 
upewnij się, że kołek blokady jest we • 
właściwym miejscu
sufit musi być wystarczająco wytrzymały, aby • 
utrzymać szynę, silnik i zasłonę

UWAGA

Uchwyt 
sufitowy

Uchwyt 
sufitowy

Szyna pojedyncza Szyna podwójna (dwie zasłony)

Blokada

Instalacja

Demontaż

Funkcje

Okablowanie PO
RT B

C
O

M
U

P
D

O
W

N
PO

RT A
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Karnisz elektryczny
ELECTRA

Instrukcja	obsługi Przed rozpoczęciem programowania pilota wybierz kanał.
Maksymalny czas na wykonanie jednej operacji to 4 minuty.

Programowanie Zmiana	kierunku

Dodawanie	pilota

Usuwanie	pojedynczego	kodu

Usuwanie	wszystkich	kodów

Funkcja	manualna

Wciśnij przycisk P 
przez 1 sek.

Czerwone światło 
powoli mruga, 

wykonaj następny 
krok w przeciągu 

10 sek.

Czerwone światło 
powoli mruga, 

wykonaj następny 
krok w przeciągu 

10 sek.

Czerwone światło 
powoli mruga, 

wykonaj następny 
krok w przeciągu 

10 sek.

Czerwone światło 
powoli mruga, 
wykonaj następny 
krok w przeciągu 

10 sek.
Czerwone 

światło
mruga

Czerwone światło 
powoli mruga, 
wykonaj następny 
krok w przeciągu 

10 sek.

Niebieskie światło 
mruga trzykrotnie

Niebieskie światło 
mruga trzykrotnie

Zaprogramowany Zmieniony

Na zaprogramowanym pilocie
 wciśnij STOP i przytrzymaj przez 5 sek.

Na zaprogramowanym pilocie
 wciśnij STOP i przytrzymaj przez 5 sek.

Na zaprogramowanym 
pilocie wciśnij STOP i 

przytrzymaj przez 5 sek.

Wciśnij przycisk P 
na silniku przez ponad 7 sek.

Wciśnij przycisk P na silniku i 
przytrzymaj przez przez 3 sek.

Wciśnij GÓRA na nowym 
pilocie

Wciśnij DÓŁ

Wciśnij przycisk PROG
z tyłu pilota przez 7 sek.

Czerwone światło 
powoli mruga 
przez 3 sek.

Czerwone światło 
mruga po 3 sek.

Niebieskie światło 
mruga trzykrotnie

po 7 sek.

Wciśnij przycisk P 
ponownie

Demonstracja funkcji manualnej

Zapamiętana trasa zostanie usunięta, kierunki przesuwu zmienią się na domyślne, funkcja „touch” zostanie zachowana

Wciśnij STOP na 
zaprogramowanym pilocie i 
przytrzymaj przez 5 sekund

Wciśnij GÓRA 
na pilocie

Puść przycisk 
STOP i wciśnij 
go ponownie

Niebieskie światło 
mruga trzykrotnie

Niebieskie światło 
mruga trzykrotnie

Światełko gaśnie Niebieskie światło 
świeci przez 1 sek.

Dodano pilot

Usunięto

Usunięto Usunięto

Metoda 1 Metoda 2

Pociągnij zasłonę
 przez ok. 15 cm, 
a następnie puść

Zasłona zasuwa się lub 
rozsuwa automatycznie
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Karnisz Techno 30 ELECTRA 
z niestandardową końcówką,  zdobioną Svarowski Elements


