INSTRUKCJA MONTAŻU:
PERGOLA ALUMINIOWA
1. WSTĘP
MONTAŻ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. KONSTRUKCJA
JEST ZAPROJEKTOWANA JAKO OCHRONA PRZED SŁOŃCEM, DESZCZEM I WIATREM I NIE
MOŻE BYĆ UWAŻANA ZA WODOSZCZELNĄ. NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE LUB
NIEPRAWIDŁOWA INSTALACJA MOGĄ SPOWODOWAĆ UTRATĘ GWARANCJI.
Materiał kotwiący musi być zgodny z konstrukcją w której będzie zakotwiczona pergola. Należy wziąć
pod uwagę: izolację, grubość ścian itp.

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA
▪ dwie drabiny teleskopowe
▪ poziomnica, taśma miernicza
▪ zestaw kluczy nasadowych, klucze imbusowe, wiertarka udarowa
▪ śrubokręt płaski, Torx śrubokręt T15
▪ silikon neutralny do stosowania na zewnątrz lub silikon dekarski

3. MONTAŻ
MOCOWANIE NA PODŁOŻU – TYP A
A.1

Słupki fundamentowe należy rozmieścić na podłożu zgodnie z wymiarami pergoli. Należy rozpocząć

z jednej strony, a następnie dopasować pozostałe po przekątnej do ich płaszczyzny. Następnie należy
zaznaczyć otwory w podłożu do mocowania słupków. Słupki należy zamontować przy użyciu
odpowiedniego systemu (np. pręt gwintowany, kotwa chemiczna) Nie należy dokręcać nakrętek na prętach
gwintowanych. Zalecana wysokość pręta gwintowanego wynosi 30 mm powyżej płaszczyzny kotwienia.
Jeżeli chcesz przygotować kotwienie wcześniej, możesz skorzystać z szablonu, umieszczonego na
ostatniej stronie tej instrukcji w skali 1:1.
A.2

Włóż profil kryjący i wsuń słup pergoli A1 na słupek fundamentowy A1. Upewnij się, że właściwy słup

znajduje się na właściwym miejscu. Jeżeli kabel zasilania silnika znajduje się w słupku, przeciągnij go przez
otwór patrz szablon kotwienia. Jeżeli słup pergoli służy do odprowadzania wody należy włożyć lejek lub
odpowiednią rurę spustową (nie znajduje sie w zestawie) i zabezpieczyć silikonem rys. D.1

A.3

Wyreguluj wysokość słupka A1 zgodnie z wysokością przejścia pod pergolą (wysokość słupka można

regulować + 2cm) i dokręć 4x śrubę M8 z łbem stożkowym. Po umieszczeniu słupka na słupek
fundamentowy, słupek znajduje się w pozycji -2cm z podanej wysokości.
A.4 Powtórz kroki A.2 i A.3 dla ostatních słupków.
A.5

Włóż profil obwodowy A1A3 do słupka A1 i słupka A3. Nie chwytaj profilu obwodowego za okap, ale

chwyć go za główny profil nośny. Mogłoby dojść do uszkodzenia okapu.
Jeżeli pergola będzie umieszczona pod dachem lub więźbą dachową, należy wziąć pod uwagę, że do
wstawienia profilu obwodowego potrzebujesz conajmniej 380 mm powyżej górnego poziomu słupka.
A.6

Zabezpiecz połączenie profilu obwodowego A1A3 i słupka A1 za pomocą wstępnie zamontowanych śrub

(4x śruba M8 z łbem stożkowym na każdy słup).
A.7

Zabezpiecz połączenie profilu obwodowego A1A3 i słupka A3 za pomocą wstępnie zamontowanych śrub

(4x śruba M8 z łbem stożkowym na każdy słup).
A.8 Powtórz kroki A.5 do A.7 dla profilu obwodowego C1C3 i słupka C1 i słupka C3
A.9

Zainstaluj profil obwodowy A1C1 i połącz go z zainstalowanym profilem obwodowym A1A3 i profilem

obwodowym C1C3. Przed montażem należy zastosować silikon na osłonę kanału odpływowego według
obrazku D.2. Wsuń profil obwodowy A1C1 między słupki A1 i C1 w taki sposób, aby wstępnie nainstalowane
śruby 6HR pasowały do rowków. Dokręć wstępnie zainstalowane śruby 6HR po obu stronach profilu
obwodowego A1C1.
A.10

Włóż do ramy śruby M10x20 z łbem półokrągłym (2x do każdego rogu) i dokręć.

A.11

Włóż śruby M10x340 z łbem 6HR (2x do każdego rogu) i dokręć. Nie używaj śrub, jeśli pergola

umieszczona jest pod dachem lub więźbą dachową a nad poziomem pergoli nie ma wystarczającej ilości
miejsca na włożenie śrub. Nie wpływa to na funkcjonalność pergoli.
A.12

Powtórz kroki A.9 i A.10 dla profilu obwodowego A3C3

A.13

Sprawdź wymiary przekątnych, poziom ramy i prostopadłość słupków i wyreguluj je według potrzeby.

A.14

Jeśli wszystko jest w porządku, dokręć nakrętki w słupkach i zakryj je plastikowymi záslepkami.

A.15

Umieść poszczególne lamele w bocznych skrzynkach i zbezpiecz je zapadką. Jako pierwszą należy

włożyć lamelę nr 1 (bez gumy uszczelniającej).
A.16

Podłącz napęd i ukryj kabel wewnątrz profilu obwodowego.

A.17

Jeśli pergola jest wyposażona w LED oświetlenie połącz je ze sobą za pomocą złączy.

A.18

Połącz jednostkę oświetleniową LED ze skrzynką zasilającą za pomocą kabla z końcówką Hirschmann.

A.19

Sprawdź czy lamele działają prawidłowo, pozycje krańcowe są ustawione fabrycznie. Uwaga: nie

można zmieniać ustawień krańcowych dla otwierania lameli. Może to spowodować kolizję mechanizmu.
A.20

Przykręć zaślepki na profilach obwodowych.

MOCOWANIE NA PODŁOŻU – TYP A – obrazki czynności opisanych powyżej
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MOCOWANIE NA PROFILU ŚCIENNYM - TYP B
B.1 Na ścianie w punktach A1 i C1 zaznacz pozycje instalacji części profili wsporczych profili obwodowych
na podstawie pomiaru. Pomiaru należy dokonać poprzez zaznaczenie jednej strony a następnie po
przekatnej do płaszczyzny zaznaczyć umieszczenie poszczególnych słupków fundamentowych. Podczas
wyznaczania pozycji należy zwrócić szczególną uwagę na dokładny pomiar.
B.2 Przygotuj punkty kotwiące dla słupka A3 i C3
Następnie powtórz kroki A.1 do A.4
B.3 Profil obwodowy A1A3 włóż do słupka A3 i dociśnij do miejsca montażu na ścianie A1. Nie chwytaj
profilu obwodowego za okap, ale chwyć go za główny profil nośny. Mogłoby dojść do uszkodzenia okapu.
Przed zainstalowaniem profilu obwodowego części konstrukcji zabezpiecz silikonem patrz obr. D.3
B.4 Profil obwodowy A1A3 połącz ze ścianą w miejscu A1 za pomocą prawidłowo dobranego
materiału kotwiącego.
Następnie powtórz kroki A.8 do A.20

MOCOWANIE NA PROFILU ŚCIENNYM - TYP B – obrazki czynności opisanych powyżej
B.3

B.4

B.4

MOCOWANIE NA PROFILU ŚCIENNYM - TYP C

C.1 Na ścianie zaznacz miejsce instalacji profilu obwodowego A1A3 na podstawie pomiaru. Pomiaru należy
dokonać poprzez zaznaczenie jednej strony a następnie po przekatnej do płaszczyzny zaznaczyć umieszczenie
poszczególnych słupków fundamentowych. Podczas wyznaczania pozycji należy zwrócić szczególną uwagę na
dokładny pomiar.
C.2 Z obwodowego profilu A1A3 ściągnij okap.
C.3 Pod okapem wywierć otwory do zakotwienia na ścianie.
C.4 Obwodowy profil A1A3 przymocuj za pomocą prawidłowo dobranego materiału kotwiącego (np. pręt
gwintowany M10, kotwa chemiczna).
C.5 Przykręć do profilu obwodowego A1A3 okap.
Następnie powtórz kroki A.1 do A.20

MOCOWANIE NA PROFILU ŚCIENNYM - TYP C – obrazki czynności opisanych powyżej

C.1, C.3, C.4

C.5

CZĘŚCI KONSTRUKCJI KTÓRE NALEŻY USZCZELNIĆ SILIKONEM

NALEŻY UŻYWAĆ PRZEZROCZYSTEGO SILIKONU PRZEZNACZONEGO DO STOSOWANIA NA
ZEWNĄTRZ

D.1

D.3

D.2

ELEKTROINSTALACJA
Pergola jest sterowana za pomocą 1 aż 3 motorów, poszczególne sekcje mogą być sterowane indywidualnie lub
grupowo.
Centralna skrzynka zasilająca znajduje się w profilu razem z napędem i zapewnia zasilanie 220V zarówno
dla napędu jak i oświetlenia LED, w przypadku potrzeby skrzynkę można wyjąć (nastawienie napędu). Ze
skrzynki wychodzą dwa kable z końcówką Hirschmann, jeden do podłączenia oswietlenia LED, a drugi do
podłączenia pergoli do zasilacza wejściowego.

Standardowo stosuje się napęd Somfy iO, pilot Somfy Situo 5 Variation iO
Pergola może być wyposażona w oświetlenie LED DC24V, kolor ciepły biały, CRI 90+, oświetlenie LED
jest zaintegrowane od dołu w kanale odpływowym, paski znajdują sie po obu podłuznych stronach pergoli.
Jednosta podłączenia LED znajduje się w profilu poprzecznym. Urządzenie zasilane jest z centralnej
skrzynki za pomocą końcówki Hirschmann.
Jednostka oświetleniowa LED zawiera trafo 220/24V, odbiornik LED iO, skrzynkę przyłączeniową,
jednostkę można wyjąć z profilu poprzecznego.

Zasilanie LED odbywa sie poprzez okablowanie za pomocą złącz śrubowych w celu szybkiego
podłączenia.

Całkowite zasilanie wszystkich części elektrycznych pergoli zapewnia jeden kabel zakończony końcówką
Hirschmann. Poniżej podłączenie końcówki Hirschmann

Wielosilnikowe pergole
Sterowanie odbywa się za pomocą pilota Situo 5 Variation iO
Jeżeli pergola jest dostarczana z pilotem poszczególne silniki są sparowane z pilotem włącznie
z oświetleniem i nastawieniem położeń krańcowych (pozycja lameli).
Jeżeli do pergoli nie był zamawiany pilot są nastawione tylko położenia krańcowe. W tym przypadku należy
sparować posiadany pilot z napędem jeszcze przed montażem. Aby to zrobić należy wyjąć z górnego profilu
centralną skrzynkę, otworzyć ją za pomocą zacisków Wago, zostawić podłączony tylko jeden napęd i
sparować go (podłączony może być tylko jeden napęd który jest sparowany).

Szablon kotwienia pergoli:

Otwór wejściowy kabla jest zawsze umieszczony z zewnętrznej
strony pergoli.
Widok na słupek fundamentowy od wewnątrz pergoli.

