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Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné investice do vlastního vývoje, používání
kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších
parametrů, které tvoří jeden celek - ﬁnální výrobek společnosti ISOTRA.
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JAPONSKÉ STĚNY

Japonské stěny

V

Originální design pro komplexní zastínění bez ohledu na
počet oken nebo křídel

V

Alternativa k roletám a žaluziím

V

Profily z extrudovaného hliníku v bílé nebo stříbrné barvě

V

Široký výběr látek různých dekorů a materiálů

V

Možnost elektrického ovládání
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Japonské stěny
Základní speciﬁkace produktu
Ovládání šňůrou / tyčí

2-00585-XXXX-B

Ovládání manuální
Pro stahování látkových panelů na stranu, ke středu nebo od středu (dle způsobu ovládání):
Šňůrka
– délka šňůry = 2/3 výšky japonské stěny. Barva bílá a stříbrná.
Ovládací tyč – délka tyče: 1140 mm. Barva bílá a stříbrná.
Ovládání motorické
Motor ABC-04-LW (výkon 7W, napájení 12-24V DC - 0,6 A). Při ovládání motorem nelze použít 2-drážkový nosník
Tecnické údaje
Horní nosník
Typ

Standardní rozměry

Montáž

ne

Materiál
Barva

Atypická provedení

2-drážkový
3-drážkový
4-drážkový
5-drážkový

do okenního otvoru (strop)
před okenní otvor (stěna)

Al
RAL 9016 bílá
RAL 7036 šedá

min. šířka (mm)

max. šířka (mm)

min. výška (mm)

max. výška (mm)

1000

5800

1000

3200

Pozn.: U výšky nad 2700 mm je nutné konzultovat výběr látky s výrobcem.
Maximální velikost jednotlivých panelů je dána rozměrovým limitem jednotlivých druhů látek.
Určení šíře jednotlivých panelů závisí na typu nosníku, respektive počtu požadovaných panelů a celkové šířce zařízení.
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Japonské stěny
Ovládání motorem

Vstup 12-24V DC / 0,6 A

Přípojky ovladače

Anténa
Programovací tlačítko

3-drážkový nosník

4-drážkový nosník

5-drážkový nosník

Technické parametry motoru ABC-04-LW
Napájení

12-24V DC / 0,6 A

Příkon

7W

Rychlost řetízku

3,75 m/min.

Max. tažná síla

3 Kg

Provozní teplota

5°- 60°C

Max. počet spárovaných kanálů

32

Přídavná nastavení
Zapnutí opačného posunu

ANO

Oblíbená poloha

ANO

Zelený režim

ANO
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První použití - programování a obsluha
1.

Připojte motor do sítě přes adaptér 12-24V DC / 0,6 A

2.

Nastavení koncových dorazů

Je nutné, aby se panely pohnuly
nejprve směrem k motoru. Stlačením programovacího tlačítka
na motoru dojde ke změně směru pohybu panelů.

Programovací tlačítko

1 sek.

Krátce stlačte programovací
tlačítko

Panelová stěna se pohybuje
pomalu a vyhledává koncové dorazy

Panelová stěna je připravena pro běžné používání

Spárování s dálkovým ovladačem/kanálem (možno provést s použitím „single select“ - viz. Manuál k dálkovému ovladači).

1 sek.

Režim programování:
Panelová stěna se pomalu
pohybuje (krokuje)

Nastavte režim programování:
Stiskněte krátce programovací
tlačítko (1 sek.)

Vyberte kanál stlačením tlačítka
chanel select / výběr kanálu

Odpárování
Spárování panelové stěny s kanálem, na kterém je navolena
panelová stěna se vynuluje párováním.

Potvrďte stlačením tlačítka
programm button / programovací tlačítko

Ukončení režimu programování:
Krátce stlačte programovací tlačítko

Běžné užívání
> 2 sek.

Stlačte programovací tlačítko na
více než 2 sekundy

Po stlačení (max. 15 sek.) se začne
panelová stěna posouvat

Pro posuv panelové stěny opačným
směrem opět stlačte programovací
tlačítko na více než 2 sek.

Vynulování továrního nastavení
10 sek.

1 sek.

Režim programování:
Panelová stěna se posouvá

Nastavte programovací režim:
Krátce stlačte programovací tlačítko

Vynulování továrního nastavení
a vynulování všech spárovaných kanálů
/ dálkových ovladačů

1 sek.

Podržte programovací tlačítko
10 sek., dokud se panelová stěna
nepřestane posouvat (krokovat) a až
do posledního posunutí

15 sek.

Nastavte programovací režim:
Krátce stlačte programovací tlačítko

Režim programování:
Panelová stěna se posouvá
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Panelová stěna se začne posouvat.
Držte programovací tlačítko max. 15 sek.,
dokud se panelová stěna nepřestane
posouvat (krokovat) a až do posledního
posunutí.
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Japonské stěny
Návod na vyměření
Japonské panelové stěny jsou určeny k montáži do okenního otvoru (strop) nebo
před okenní otvor (stěna).
Š: celková šířka stěny (mm)
Šířku japonské panelové stěny vyrábíme s přesností na milimetry od šíře
1000 mm do 5800 mm s tolerancí ± 1 mm.
V: celková výška včetně nosného proﬁlu (mm)
Výšku japonské panelové stěny vyrábíme s přesností na milimetry od šíře
1000 mm do 3200 mm s tolerancí ± 1 mm.
Pozn.: U výšky nad 2700 mm je nutné konzultovat výběr látky s výrobcem.
A: překrytí látek (mm)
Standardní rozměr pro překrytí látek je 50 mm.
B: šířka panelu (mm)
Šířka panelu se uvádí v případě, pokud je nosník delšínež zastíněná plocha - vždy
je nutná konzultace s obchodním zástupcem.

Maximální velikost jednotlivých panelů je dána rozměrovým limitem jednotlivých
druhů látek.
Určení šíře jednotlivých panelů závisí na typu nosníku, respektive počtu požadovaných panelů a celkové šířce zařízení.
Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

Japonské stěny
Návod na montáž
Stropní držáky

Další typy stropních držáků

Konzoly pro montáž na stěnu
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Počet držáků
Šířka (mm)

Počet držáků

< 1000

2

1000 - 1800

3

1800 - 2600

4

2600 - 3400

5

3400 - 4200

6

5000 - 5800

7

Nosníky spojit spojkou PTC33C2, PTC33C3, PTC33C4, PTC33C5

Montáž nosníků

Konečná montáž panelů
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Přehled základních konﬁgurací
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