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Pa ele japońskie 



Zastosowanie 
 

 

 Apartamenty prywatne 
- salon 
- sypialnia 

 Biura (gabinety) 

 Obiekty użyteczności publicznej przegrodzenia   



Syste y pa eli japoński h 

Elektryczne 

sPanelPlus 
230V 

mPanelPlus  
12V 

Klasyczne 

mPanel 



Syste y pa eli japoński h 
Parametr sPanel Plus 230V mPanel Plus 12V mPanel 

Szyna 

2,3 lub 5-torowa 
Imago + karnisz 

elektr. 
mMotion Plus 

3,4 lub 5-torowa 
Ilano  

3,4 lub 5-torowa 
Ilano  

Kolor profilu biały chrom chrom 

Głośność napędu cichszy głośniejszy nie dotyczy 

Przesuw  
-jednostronny 

- centralny 

-jednostronny 
- dwustronny 
symetryczny 

-Jednostronny 
-dwustronny 
symetryczny 
- dwustronny 

niesymetryczny 

Integracja z 
automatyką 
budynkową 

+++ 
(mMotion Plus) 

+  
(Domoticabox) 

nie dotyczy 



Pa ele japońskie 
 

 

Podczas wymiarowania paneli należy uwzględniać  układ 

mebli i innych artykułów wyposażenia wnętrz. 

 

Droga rozwinięcia paneli musi być wolna od przeszkód. 



Elektry z e pa ele japońskie 

sPanel Plus 230V 



sPanel Plus 230V 
 

Charakterystyka: 

Połączenie zmodyfikowanego karnisza  
elektrycznego do wielobiegowej szyny Imago. 

 

- kolor:  biały 



sPanel Plus 230V 
 

Ograniczenia użytkowe: 
 Minimalna szerokość:  70 cm. 

 Maksymalna szerokość:  7  cm możliwość przedłużenia . 
 Maksymalna wysokość:   600 cm. 

 

Minimalna szerokość wnęki mocowanie sufitowe : 
 Szyna dwubiegowa: 11,5 cm. 

 Szyna trzybiegowa: 13,5 cm. 

 Szyna pięciobiegowa: 17 cm. 



sPanel Plus 230V- mocowanie 
 

W standardzie mocowanie sufitowe.  

Możliwość montażu ściennego za pomocą kątownika. 



mPanel Plus 12V – wózki panelowe 
 

Aluminiowe wózki panelowe z taśmą rzepową. 

 



Sterowanie 
 

Napęd WT –  żyłowy  żyły sterujące  

Napęd DCT –  żyłowy 

 

 przewodowe 230V (WT), 

 podczerwień DCT , 
 radiowe Somfy RTS (DCT), 

 bezpotencjałowe przez gniazdo RJ DCT , 
 systemy inteligentnego domu (DCT lub WT) 

 



Sterowanie przewodowe 230V 



Sterowanie indywidualne 230V  

przez przełą z ik sterują y WT  



Sterowanie grupowe 230V  

przez przełą z ik sterują y WT  



Dry contact 
 

mMotion Plus DCT może być sterowany przez 
przełącznik bezpotencjałowy ("dry contact"), 
podczerwień i sygnał radiowy RTS (przy wykorzystaniu 
wpinanego modułu odbiornika RTS).  

 

Wejścia sterujące: styku bezpotencjałowego i dry contact 
podczerwieni są wyprowadzone przez gniazdo RJ12.  



Dry contact (RJ 12) 



Dry contact 
 

Sterowanie sygnałem bezpotencjałowym może być 
podawane ze sterowników z: 

• dwoma stykami (otwarcie - zamknięcie  , 
• trzema stykami otwarcie, stop i zamknięcie .  
 
Dla urządzeń posiadających dwa styki funkcja stop jest 
realizowana przez jednoczesne podanie sygnału otwarcia 
i zamykania.  



Sterowanie indywidualne DCT z 

przełą z ikie   



Sterowanie grupowe DCT z 

przełą z ikie   



Indywidualne sterowanie RTS 



Sterowanie grupowe RTS  



Sterowanie indywidualne RTS + 

ezpote jałowe „dry contact” 



Sterowanie grupowe RTS + 

ezpote jałowe „dry conect”  



Sterowanie grupowe BuCo/MoCo +  

ezpote jałowe „dry contact”  



Sterowanie grupowe BuCo/MoCo +  

RTS +  ezpote jałowe „dry contact”  



Sterowanie Fibaro 
 

 Za pomocą Roller Shutter 2 

 

Bez funkcji Touch-Motion! 

 

Żyły: 
Czarna – fazowa I 

Brązowa – fazowa II 

Niebieska – neutral 



Sterowanie Fibaro 
 

 Za pomocą On/Off 2x1,5kW 

 

Możliwa funkcja Touch-Motion! 

 

Żyły: 
Czarna  – fazowa I 

Niebieska – neutral 

 



Doprowadze ie apię ia 
Ścienne – ok. cm w dół od 
wysokości karnisza i w pionie na 
linii końcowej karnisza. 

 

Sufitowe – około  cm w stronę 
środka  karnisza przewód 
przechodzi przez otwór w kole 
końcowym . 

 



sPanel Plus 230V 



Elektry z e pa ele japońskie 

mPanel Plus 12V 



mPanel Plus 12V 
Charakterystyka: 

- przesuw jednostronny: szyny 3, 4 i 5 biegowe, 

- przesuw centralny:  szyny 3, 4 i 5 biegowe,  

- kolor: chrom mat.  



mPanel Plus 12V 
Ograniczenia użytkowe: 
 Minimalna szerokość: 70 cm. 

 Maksymalna szerokość:  580 cm. 

 Maksymalna wysokość   600 cm. 

 Maksymalne obciążenie:  15 kg. 

 

Minimalna szerokość wnęki: 
 Szyna trzybiegowa: 8,5 cm (11 cm – mont. ścienny . 
 Szyna czterobiegowa: 10 cm (11 cm – mont. ścienny .  
 Szyna pięciobiegowa: 12 cm (13 cm – mont. ścienny . 

 



mPanel Plus 12V - mocowanie 
 

W standardzie mocowanie sufitowe.  

Możliwość montażu ściennego za pomocą kątownika. 
 



mPanel Plus 12V – wózki panelowe 
Dwa typy dostępnych wózków: 
 

- z taśmą rzepową, 

 

 

 

- profil gładki. 
 



mPanel Plus 12V – parametry 
 

Producent:   Coulisse 

Zasilanie:   12-24V DC - 0,6 A 

Moc:    7 W 

Prędkość:   3,75 m/min 

Maksymalne obciążenie: 15 kg 

Temperatura pracy: 5 - 60°C 

Max. liczba kanałów: 32 

Częstotliwość radiowa: 2.4 GHz (bi-directional) 

Gwarancja:   2 lata 



 

 Pilot  kanałowy 

 Zasilacz wtyczkowy 12V DC 

 Tuba bateryjna 

mPanel Plus 12V – akcesoria 



mPanel Plus 12V 
 

Efekt wizualny: 

Napęd zintegrowany z szyną jest za jej tylną krawędzią w  
płaszczyźnie poziomej. Napęd zakryty jest przed pierwszy panel. 



Klasy z e pa ele japońskie 

 mPanel 



mPanel 



mPanel 
 

Charakterystyka: 

- układy i sterowania: 
- jednostronny: rączka lub sznurek, 
- dwustronny symetryczny: rączka lub sznurek, 
- dwustronny niesymetryczny: rączka, 

- kolor: chrom mat.  



mPanel 
Ograniczenia użytkowe: 
 Minimalna szerokość: 70 cm. 

 Maksymalna szerokość:  800 cm. 

 Maksymalna wysokość   600 cm. 

 

Minimalna szerokość wnęki: 
 Szyna dwubiegowa: 5 cm. 

 Szyna trzybiegowa: 7 cm. 

 Szyna czterobiegowa: 8,5 cm. 

 Szyna pięciobiegowa: 10 cm. 

 



mPanel - mocowanie 
 

W standardzie mocowanie sufitowe.  

Możliwość montażu ściennego za pomocą kątownika. 
 



mPanel – wózki panelowe 
Dwa typy dostępnych wózków: 
 

- z taśmą rzepową, 

 

 

 

- profil gładki. 
 



Wymiarowanie 



Wymiarowanie paneli 
 

W zamówieniu określ: 
- model, 

- szerokość i wysokość, 
- tkaninę, 
- kolor, 

- stronę montażu napędu, 
- rodzaj sterowania, 

- typ montażu ściana/sufit , 
- dodatkowe uwagi. 

 



Wymiarowanie paneli 
 

Szerokość:  całkowita długość szyny. 
Wysokość:  od górnej krawędzi szyny do dolnej krawędzi 

   obciążnika tkaniny 

 

Szerokość pojedynczych paneli wyliczamy wg wzoru: 
X = (szer. szyny / liczba paneli) + 5 cm 

 



Mo taż 



Mo taż pa eli japoński h 
1) Zaznaczyć położenia wsporników. 
2) Przymocować wspornik do ściany /sufitu.  
3) Zamontować szynę. 
4) Zamocować tkaninę: 

1) Panele z rzepem – nakleić tkaninę do rzepu twardego na panelu, 
2) Panele gładkie – wczepić aluminiowy wspornik mocujący 

tkaninę w tworzywową część wózka na szynie. 

 
UWAGA: W systemie sPanel Plus konieczne uwzględnienie odległości 
między szyną wielobiegową a karniszem elektrycznym. Po  
zamontowaniu obu szyn należy skręcić cięgno z wybranym panelem.   


