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Zdalnie sterowany karnisz elektryczny Wi-Fi to prosty 
sposób na bardziej komfortowe życie. Odsłaniaj okna 
bez wstawania z ciepłego łóżka, ustaw harmonogram 
zasłon tak, aby witały Cię promienie słońca, a Twoja 
prywatność była chroniona wieczorem — to także 

świetny sposób na oszczędzanie ogrzewania. 
Możesz nawet ustawić ruch zasłon zgodnieMożesz nawet ustawić ruch zasłon zgodnie

ze wschodem i zachodem słońca!

harmonogramy
i scenariusze

sterowanie
manualne

wykrywanie
przeszkód

inteligentne
sterowanie
głosem

sterowanie
aplikacją
w telefonie

sterowanie
pilotem



Innowacyjny karnisz elektryczny Appartme jest prosty w obsłudze,
a przy tym oferuje sterowanie firankami i zasłonami przy użyciu 

smarona, pilota, a nawet głosowo przy pomocy Asystenta Google. 
To karnisz dwustronny, który umożliwia dwa sposoby

rozsuwania — boczne i dwustronne. Karnisze elektryczne
możesz stosować w salonie, w sypialni i kuchni,

zarówno w domu, w mieszkaniu, zarówno w domu, w mieszkaniu, 
jak i w hotelu czy pensjonacie. 



Co gwarantują Ci elektryczne zasłony? Oprócz komfortu i wygody 
dają także realne oszczędności na rachunkach. Latem zasłaniając 
okna, zabezpieczasz mieszkanie przed nadmiernym nagrzaniem,
a więc rachunki za klimatyzację czy pracę wiatraka będą mniejsze. 
Zimą odwrotnie — słońce pomoże Ci oszczędzić na ogrzewaniu, 

gdy samo nagrzeje Ci wnętrze. 

Dwustronny karnisz Appartme umożliwia Ci płynną regulację Dwustronny karnisz Appartme umożliwia Ci płynną regulację 
ułożenia zasłon w zależności od Twojej koncepcji lub potrzeb. 

Możesz regulować zasłony, zsuwając je w prawą lub lewą stronę — 
to tak zwany przesuw boczny z jedną zasłoną.



Karnisz elektryczny dwustronny 
umożliwia także rozsuwanie i zasu-
wanie dwóch zasłon symetrycznie 
do środka — to otwieranie kurty-
nowe, wymagające montażu dwóch 
zasłon na karnisz. 

Dzięki aplikacji Appartme możesz Dzięki aplikacji Appartme możesz 
także ustawić procentowe zasło-
nięcie okna — karnisz zapamięta 
ustawienie i będzie rozsuwał zas-
łony do wybranego przez Ciebie 
punktu. 



APLIKACJA
NA SMARTFON

STEROWANIE
MANUALNE

STEROWANIE GŁOSEM
GOOGLE ASYSTENT

PILOT



Siedzisz w pracy, a za oknem właśnie wyszło piękne słońce. 
Chwytasz za telefon i odsłaniasz okna w swoim mieszkaniu 
na drugim końcu miasta. Jest przecież zima i warto, żeby 
słońce nagrzało mieszkanie. Rachunki za ogrzewanie będą 
wtedy mniejsze. A może jest lato? Zasłoń zdalnie okno, żeby 
w mieszkaniu utrzymała się przyjemna, niższa temperatura. 

Oszczędzisz na klimatyzacji i wentylatorze. 
  

65%



Nie wiesz, jaka jest pogoda w  Twoim mieście, a właśnie 
wyjechałaś w delegację? Nic prostszego — w aplikacji zobacz 
podgląd z kamery Wi-Fi, sprawdź, jaka jest pogoda za oknem 
i ustaw zasłony tak, aby oszczędności w domowym budżecie 
były jak największe. Możesz także ustawić odpowiedni 

harmonogram.



Możesz też sprawić, że zasłony 
będą odsłaniać okno i wpusz-
czać światło dzienne kilka razy
w ciągu dnia, aby mieszka-
   nie się nie przegrzało, ale
   Twoje rośliny wciąż miały
   zapewnione warunki do
wzrostu i kwitnienia. wzrostu i kwitnienia. Karnisz elektryczny możesz zaprogramować tak,

aby odsłaniał firanki, gdy wstaje słońce i zasuwał 
zasłony, gdy nadejdzie wieczór. Karnisz Appartme 
pozwala też na tworzenie integracji z innymi 
elementami automatyki domowej i smart home. 

Możesz na przykład skorelować go
z czujnikiem otwarcia drzwi lub czujnikiem z czujnikiem otwarcia drzwi lub czujnikiem 
temperatury — gdy w mieszkaniu zacznie być
za gorąco, karnisz zasłoni okna i ochroni
dom przed nadmiernym nagrzaniem. 

HARMONOGRAMY
I SCENARIUSZE



Karnisz elektryczny Wi-Fi może działać w dwóch Karnisz elektryczny Wi-Fi może działać w dwóch 
trybach – rozsuwającym zasłonę zarówno w jednym, 

jak i w dwóch przeciwnych kierunkach. Urządzenie jest 
całkowicie bezpieczne, bo wbudowany system 

zatrzyma silnik, kiedy ten wykryje na swojej drodze 
przeszkodę. Elektryczny karnisz Appartme zapamiętuje 
również ostatnią pozycję rozsuniętych i zasuniętych 
zasłon, dzięki czemu jest w stanie automatycznie 

odtworzyć poprzedni układ.



Automatyczne zasłony to w pełni wygodny i intuicyjny 
sposób na ochronę prywatności i zarządzanie swoim 
domem. A jak karnisz może wpłynąć na bezpieczeństwo 
Twojego domu? To proste! Dzięki funkcji zdalnego 
sterowania możesz symulować swoją obecność
w mieszkaniu z każdego miejsca na ziemi – nawet na w mieszkaniu z każdego miejsca na ziemi – nawet na 
wakacjach. Urządzenie musi mieć tylko dostęp
do WiFi (2.4GHz).



Napęd karnisza Appartme pracuje cicho, 
dzięki czemu jest rozwiązaniem idealnym 
do wnętrz, gdzie ceni się spokój i komfort. 
Możesz z powodzeniem zastosować go 
nawet w pokoju dziecka lub w sypialni. 
Funkcjonalny i nieskomplikowany
w obsłudze będzie Ci służyłw obsłudze będzie Ci służył

długie lata. 



min 150 cm

max 300 cm

Elektryczny karnisz składa się z szyn o długościach 200 x 100 cm, 
100 x 50 cm, 200 x 20 cm, 100 x 10 cm, oraz 3 łączników
o długości 10 cm i jeden 20 cm, dzięki którym bez problemu 
dostosujesz długość karnisza do swojego okna i wnętrza. 
Pamiętaj, aby najkrótsze szyny montować jak najbliżej ściany. 
Regulacja stopnia zasłonięcia okna pozwoli Ci wpuszczać
do wnętrza tyle światła, ile potrzebujesz. 

 



Karnisz elektryczny Appartme jest przeznaczony do 
samodzielnego montażu. Proces jest prosty,

a przejrzyście opisana instrukcja pozwoli szybko i spraw-
nie przez niego przejść. W zestawie znajdziesz również 

16 ślizgów (rolek jezdnych), do których łatwo 
przymocujesz żabki do zawieszania zasłon

(uwaga: brak żabek w zestawie).(uwaga: brak żabek w zestawie).
Karnisz możesz zamontować do sufitu lub do ściany — 
uchwyty montażowe także znajdziesz w zestawie. 



Drzemie w nas duch technologii, dlatego stworzyliśmy autorską 
aplikację, która pozwala sterować wszystkimi urządzeniami smart 
home z rodziny Appartme. W komfortowy sposób możesz zarzą-
dzać swoją automatyką mieszkaniową, a także całym domem, 

biurem lub mieszkaniem przeznaczonym na wynajem.
Aplikacja jest dostępna w języku polskim dla posiadaczy 

smaronów z systemami Android i iOS.

Coraz większe zainteresowanie naszym systemem zaowocowało Coraz większe zainteresowanie naszym systemem zaowocowało 
aplikacją dostępną również w innych językach:

angielskim, ukraińskim, czeskim, francuskim, niemieckim,
hiszpańskim, a także arabskim. 



silnik z anteną

pilot z uchwytem

pasek

przekładnie: główna i końcowa

2 szyny 100 cm, szyna 50 cm, 2 szyny 20 cm, szyna 10 cm
3 łączniki szyn 10 cm, 1 łącznik szyny 20 cm

CO W ZESTAWIE?



3 paczki po 8 szt. rolek

3 paczki po 4 szt. wkrętów

2 spinki ułatwiające pomiar paska elementy do montażu wózka:
4 rolki, 2 prowadnice, 2xblaszka A,
2x blaszka B

2 napinacze paska, 10 klamer paska

5 uchwytów montażowych
10 śrubek z nakrętką

2 haczyki, 2 haczyki pomocnicze,
klucz imbusowy

5 uchwytów ściennych

CO W ZESTAWIE?



Sterowanie aplikacją, pilotem, głosem

Harmonogram pracy

Wykrywanie przeszkody

Otwieranie manualne

FUNKCJE

Wymiary silnika:
30x5x5 cm

Akcesoria w zestawie:
pilot z zawieszką

Długość przewodu zasilającego:
84 cm

Szerokość szyny:
42 mm

WYMIARY I AKCESORIA

Minimalny zasięg:
150 cm

Maksymalny zasięg:
300 cm

Maksymalne obciążenie tkaniną:
40 kg

ZAKRESY

Zasięg transmisji: 
5 - 20 m w zależności od warunków propagacji

Wymagania systemu:
IOS 10 lub wyższy, Android 7 lub wyższy

Standard Wi-Fi: 
2.4 GHz 802.11 b/g/n

PARAMETRY PRACY

AC 90-240V 50/60 Hz
Maksymalna moc: 40W

ZASILANIE




