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1. Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny najdete na příslušném místě v textu. Jsou označeny symbolem
a obsahují patřičný pokyn.
Důležitý bezpečnostní pokyn:
Tento výstražný trojúhelník označuje pokyny, kde hrozí nebezpečí,
jež může mít za následek smrt nebo vážné zranění, popř. které jsou
důležité pro funkci výrobku.
Důležitý bezpečnostní pokyn:
Tento výstražný trojúhelník označuje pokyny, kde hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem, jenž může mít za následek smrt nebo
vážné zranění, popř. které jsou důležité pro funkci výrobku.

2. Kontrola dodávky
Zkontrolujte výrobek a příslušenství, zda je kompletní a není poškozený. Zkontrolujte,
zda dodaný výrobek souhlasí s objednávkou.

3. Potřebné nářadí pro montáž
·svinovací metr a tužka
·stabilní žebříky
·křížový šroubovák č. 2
·ráčna s prodloužením a nástavcem
č. 8 a 10 „inbusový“ klíč č. 2,5, 3, 4, 5 a 6
·2 maticové klíče otevřené č. 10
·zkušební kabel pro pohon
·2 kozy
·vrtačka a vrtáky

Tip:
Pro pohodlnější a bezpečnější práci
na zimní zahradě umístěte na vnější
trámy zimní zahrady krátkou, pevnou
fošnu, kolem dokola olepenou
materiálem zabraňujícím poškrábání
a poškození

4. Kvalifikace
Montážní návod je určen kvalifikovaným montérům, kteří mají znalosti a zkušenosti v
následujících oblastech:
·pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
·zacházení s žebříky a lešeními
·doprava dlouhých, těžkých dílců a manipulace s nimi
·zacházení s nářadím a stroji
·montáž spojovacích prostředků
·posouzení stavebního podkladu
·uvedení výrobku do provozu a jeho provoz
Nemá-li montér tyto kvalifikace, je nutno pověřit specializovanou montážní firmu.
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Elektromontážní práce:
Trvalá elektrická instalace musí být provedena autorizovaným
elektrikářem. Dodržujte přiložené instalační pokyny dodaných
elektrických přístrojů.

5. Doprava

Nadměrné zatížení nápravy a celkové překročení přípustné hmotnosti
dopravního prostředku není dovoleno. Při přetížení se mohou změnit
jízdní vlastnosti vozidla.

Přepravované zboží musí být řádně a bezpečně upevněno. Obal výrobku je nutno chránit
před vlhkostí. Rozmočený obal se může uvolnit a způsobit nehodu. Obaly otevřené za
účelem kontroly dodaného zboží je pro další přepravu nutno opět řádně uzavřít.
Výrobek musí být po vykládce přepraven na místo ve správné poloze, aby jej ve stísněném
prostoru již nebylo nutné otáčet. Řiďte se označením polohy nebo strany na kartonovém
obalu výrobku!

6. Zvedání pomocí lan
Pokud je nutné výrobek zvednout do výšky pomocí lan, je výrobek
třeba:
·vybalit,
·upevnit k tažným lanům tak, aby nemohl vyklouznout,
·vytahovat vzhůru rovnoměrně, ve vodorovné poloze.
To platí obdobně i pro demontáž výrobku.

7. Stoupací pomůcky
Stoupací pomůcky se nesmějí opírat o výrobek ani k němu upevňovat. Musejí stát pevně a
poskytovat dostatečnou oporu. Používejte jen stoupací pomůcky s dostatečnou nosností.

8. Zajištění proti pádu
Při práci ve větších výškách hrozí nebezpečí pádu. Vždy používejte vhodné zajištění proti
pádu.

9. Použití v souladu s určením
Výrobky smějí být použity pouze k zamýšlenému účelu, jak je definován
v návodu k obsluze. Úpravy, jako jsou nástavby a přestavby, které
výrobce neuvádí, smějí být provedeny pouze s písemným souhlasem
výrobce.
Zatěžování výrobku zavěšenými předměty nebo tahem lan může způsobit poškození
nebo pád výrobku a není proto přípustné.
4
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10. Upevňovací materiál
Upevňovací materiál pro upevnění výrobku (jako jsou šrouby,
podložky a hmoždinky) není součástí dodávky výrobku.
Výrobek splňuje požadavky třídy odolnosti proti větru uvedené ve značce shody CE (viz
návod k obsluze).

11. Montáž konzol pro vodicí lišty
Před zahájení montáže je třeba zkontrolovat
~zda druh a počet dodaných montážních konzol
souhlasí s objednávkou.

2

1. Standardní konzoly pro vodící lišty:
Pomocí „inbusového“ klíče č. 4 povolte červíky (1) a
vytáhněte upínací válečky (2) z konzol (3).

3
1

2. Konzoly univerzální (s možností nastavení výšky,
rozteče lišty popř. úhlu naklopení):
Pomocí „inbusového“ klíče č. 6 zašroubujte šrouby s
válcovou hlavou (1) skrz horní díl montážních konzol (2)
do čtyřhranných matic (3). Nastavte všechny stavitelné
rozpěrky na stejnou výšku podle potřeby. Pozor, minimální
hloubka zasunutí teleskopických trubek do sebe je 20 mm!

3

2

1

12. Rozmístění konzol na zimní zahradě a jejich upevnění

350- 800
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Při připevňování konzol pro vodicí lišty na zimní zahradu zvolte odpovídající spojovací
materiál a při montáži postupujte podle příslušných návodů k jejich použití. Přitom je třeba
dodržet znázorněné minimální a maximální vzdálenosti. Osová vzdálenost mezi levou a
pravou konzolou pro vodící lišty je shodná s objednacím rozměrem výrobku (viz dodací list).
Případné odchylky od tohoto rozměru (maximálně 20 mm) lze vyrovnat pomocí podélných
otvorů v konzolách. Šrouby utáhněte jen natolik, aby se konzolami dalo v podélných otvorech
pohybovat pro finální vyrovnání výrobku.
Pokud je rozsah nastavení nedostatečný, je výrobek příliš široký nebo úzký a musí být
továrně upravena výrobcem.

13. Příprava vodicích lišt
Položte vodicí lišty na dvě připravené kozy.
Nyní vsuňte (podle obrázku vpravo) upínací
válečky (1), horní díl konzol pro vodící lišty (2)
a případně držáky příčné vzpěry (3), pokud
jsou součástí dodávky, do spodní komory
vodicí lišty. Dbejte přitom na správné pořadí.
2
Pokud byla dodána příčná vzpěra, namontujte
držák příčné vzpěry doprostřed vodicí lišty.
Bude-li stínění osazeno několika příčnými
vzpěrami, rozmístěte držáky příčných vzpěr
rovnoměrně po délce vodicí lišty.
U středové vodicí lišty vsuňte (podle obrázku vpravo) upínací
válečky (1) a horní díl konzol pro vodící lišty (2) do spodní
prostřední komory. Případné držáky příčné vzpěry (3), pokud
jsou součástí dodávky, vsuňte do spodních komor středové
vodicí lišty a rovnoměrně je rozmístěte po celé její délce. Kvůli
usnadnění montáže je v této fázi neumisťujte přímo vedle
sebe, ale přesaďte je o cca 7 cm.
Pomocí 2,5mm „inbusového“ klíče uvolněte boční krycí plech
koncovky lišty.

1

3

14. Montáž vodicích lišt

Upevněte vodicí lišty na konzoly.
Utáhněte pouze šrouby horní konzoly, spodní konzoly prozatím nedotahujte. Horní konec
vodicí lišty přitom musí přesahovat střed horní konzoly o cca 100 mm.
6
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15. Příprava boxu
Uložte box na dvě připravené kozy. Pomocí křížového šroubováku č. 2 uvolněte upevňovací
šrouby (1) revizní klapky (2) a klapku sundejte. 5mm „inbusovým“ klíčem vyšroubujte šrouby
se zápustnou hlavou (3) a rozety (4) pro upevnění vodicích lišt.
1
3

1

3 4

1
1

3

4

3 4
2

16. Spojení boxů

Vyzdvihněte boxy na zimní zahradu a uložte je vedle sebe
nahoru před konce vodicích lišt.
Pokud jsou obě pole poháněna jedním motorem, provádí
se spojení hřídelí pomocí nastavitelné otočné spojky (viz
kresba vpravo).
Při montáži se ujistěte, že část spojky s červíky (1) je
zasunuta do dílu s motorem. V opačném případě by pak
nebylo možné spojku nastavovat.
Zasuňte a spojte boxy.
Nakonec oba boxy sešroubujte pomocí dodaných šroubů
M6 x 16 mm s pružnou podložkou a matic (2).
Utáhněte všechny 3 červíky otočné spojky (1).

5

5

1

3

4

2

17. Montáž boxu
Zvedněte postupně konce boxů do výše vodicích lišt a vsuňte
je čepem (1) do krajních vodicích lišt (2). Sešroubujte boxy a
lišty pomocí předtím demontovaných šroubů se zápustnou
hlavou (3) a rozet (4). Poté nadzvedněte spojenou stranu,
zasuňte ji do středové vodicí lišty a rovněž sešroubujte.

Povolte upínací šrouby horních konzol pro vodící lišty (5) na
obou stranách a posuňte boxy s vodicími lištami do konečné
horní polohy. Pevně utáhněte upínací šrouby horních konzol
(5), ostatní konzoly nechte zatím neutažené.
5

5
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18. Montáž podpěry boxu (volitelný doplněk)
U výrobků s šířkou větší než 5,50 m je součástí příslušenství podpěra boxu, jejíž výška
odpovídá výšce konzol vodících lišt. Upevněte ji do střední části boxu tak, aby byla
podepřena některou z lišt zimní zahrady.
Vyšroubujte upevňovací prvek (1) podpěry (2) a zasuňte jej pod mírným úhlem do spodní
drážky (3) dna boxu. Poté zašroubujte podpěru (2) do závitu upevňovacího prvku (1).
1

2
3
1
2

19. Montáž příčné vzpěry (volitelný doplněk)
Uložte dodanou příčnou vzpěru shora do již namontovaných držáků a pomocí 6mm
„inbusového“ klíče je přišroubujte.
Příčné vzpěry jsou nařezány na přesný rozměr, proto je třeba dbát, aby namontované
vzpěry nedeformovaly vodicí lišty. K případnému vyrovnání lišt a vzpěr využijte možnost
bočního nastavení, které dovolují podélné otvory v konzolách. Pokud je rozsah nastavení
nedostatečný, byl výrobek objednán příliš široký nebo úzký a musí být továrně upraven
výrobcem.

3

2

1
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20. Montáž tažných řemenů
Rozviňte tažné řemeny a řemeny pak
·veďte přes vodicí kladku v boxu (1)
·zasuňte do spodní drážky vodicí lišty
·veďte spodem kolem vodicí kladky (2)
·a zpět nahoru horní drážkou vodicí lišty
·vytáhněte tažný řemen dopředu a zavěste jej do háku jezdce (3)
Výrobek byl ve výrobním závodě smontován a odzkoušen. Přitom byla kvůli
optimalizaci napětí přesně stanovena délka tažných řemenů. Pravý a levý
tažný řemen proto mohou mít různou délku.

Tažná dráha řemenů činí 30 až 50 cm.
Pokud je tažná dráha kratší než 30 cm, chybí jedno obtočení
tažných řemenů na navíječích!
Dbejte na to, abyste nepřekroutili tažné řemeny.
30 - 50 cm

21. Vyrovnání výrobku
Vodicí lišty musejí ležet přesně kolmo k boxu výrobku. Kontrolu kolmosti
proveďte takto:
·všechny rozměry A musejí být shodné
·všechny rozměry B (úhlopříčky) musejí být shodné
·dbejte na to, aby vodicí lišty byly rovně a vzájemně rovnoběžné
·nakonec pevně dotáhněte upevňovací šrouby konzol vodících lišt

A1

A2

A3
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22. Nekontrolovaná obsluha
Při práci v činném prostoru (dráze) výrobku musí být vypnuté automatické ovládání. Hrozí
nebezpečí stlačení nebo rozdrcení a pádu!
Kromě toho je nutné zajistit, aby zařízení nemohl nikdo náhodně spustit.
Proto je třeba přerušit přívod proudu, např. vypnout pojistky nebo odpojit
konektor motoru. U manuálního ovládání pak je třeba vypojit kliku a
bezpečně ji uschovat.
Pokud může výrobek provozovat více uživatelů, je nutné instalovat blokovací zařízení s
prioritním spínáním (řízené přerušení napájení zvnějšku), které znemožňuje jakékoli
vysunutí nebo zasunutí stínění.

23. Nastavení koncových poloh motoru
Koncové polohy motoru již byly nastaveny ve výrobním závodě.
Pokud chcete koncové polohy nastavit, postupujte podle popisu v dodaném návodu k
nastavení motoru. (Přitom budete potřebovat montážní kabel Somfy Universal nebo Setting
Tool WT).

24. Místa s nebezpečím stlačení a střihu
Existují místa s nebezpečím stlačení a střihu, např. mezi výsuvným profilem a boxem nebo
v místě, kde se potkávají dva profily. Rovněž hrozí nebezpečí zachycení částí oděvu nebo
těla a jejich vtažení do zařízení!
Pokud bude výrobek umístěn ve výšce menší než 2,5 metru nad přístupnými
komunikacemi, smí být k ovládání použit pouze tlačítkový spínač, od kterého
je vidět na pohybující se části. Jiné elektrické ovládání, rádiové pohony s
aretačními spínači, aretační spínače atd. nejsou v tomto případě přípustné.
Tlačítkový spínač musí být umístěn na dohled od výsuvného profilu, avšak mimo dosah
pohybujících se součástí, optimálně ve výšce 1,3 metru (dbejte národních předpisů ohledně
tělesně postižených osob).

25. Stříška a plechové kryty
a)Nasaďte stříšku výrobku – přitom dbejte, aby do sebe zapadaly drážky na zadní straně.
Stříšku poté připevněte upevňovacími šrouby.
b)Našroubujte plechové kryty do kladek.

10
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26. Zkušební chod
a) Vysuňte stínění a přitom kontrolujte:
·Pohybují se tažné řemeny hladce přes přední kladky?
Pokud ne: Zkontrolujte vyrovnání výrobku. (bod 21)
·Vypíná se stínění na konci samo (nálepky na vodicích lištách)?
Pokud ne: viz bod 23
·Je potah řádně diagonálně vypnutý – bez ohybů?
Pokud ne: Zkontrolujte vyrovnání výrobku. (bod 21)
·Nabíhají tažné řemeny hladce na navíječe?
Pokud ne: Zkontrolujte vyrovnání výrobku. (bod 21)
b) Zasuňte stínění a přitom kontrolujte:
·Tvoří se na potahu diagonální ohyby?
Pokud ano: Zkontrolujte vyrovnání výrobku. (bod 21)
·Sledujte, zda náběhový koncový spínač zabudovaný v kabelu motoru vypíná motor. (neplatí
pro motory Somfy Orea WT a RTS)
Pokud ne: viz bod 23

27. předání
Při předávání všech návodů k obsluze včetně návodů na montáž a nastavení výrobců
motoru, spínačů a ovládání uživateli je třeba uživatele s nimi obeznámit. Musí být podrobně
seznámen s bezpečnostními pokyny a zásadami použití výrobku. Jejich nedodržení a
nesprávné zacházení může vést ke vzniku škod a zavinit úrazy.
Povinností zákazníka je návody uschovat a při případném převodu práv na výrobek třetím
osobám je poskytnout novému majiteli.
Po zjištění místních podmínek a dokončení montáže informuje montážní firma uživatele,
zda byla u namontovaného výrobku dosažena třída odolnosti proti větru specifikovaná
výrobcem. Pokud tomu tak není, musí montážní firma doložit skutečně dosaženou třídu
odolnosti proti větru.
Na tuto hodnotu musejí být nastavena automatická ovládání.
Zákazník písemně potvrdí montážnímu technikovi správné provedení výrobku a montáže,
dobu montáže a proškolení včetně seznámení s bezpečnostními pokyny při předání.

28. Elektrické připojení – pokyny pro elektrikáře
Pozor: Výrobci motoru ani samotného výrobku
neodpovídají za věcné škody a škody na zdraví
vzniklé v důsledku nedodržení těchto pokynů,
zapojení v rozporu s DIN nebo ignorování uznaných
technických předpisů a pravidel (viz obrázek):
spínače pro motory výrobku musejí být elektricky a
mechanicky blokovány.

otočný
spínač

Napájecí přívod

Krabice

Krabice

Pohon
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K jednopólovému spínači nikdy nepřipojujte více než jeden motor!
Jedním spínačem lze ovládat více motorů pouze při skupinovém
ovládání.

29. Pravidla pro ovládání trubkových motorů
POZOR: Zásuvné motory se v některých ohledech LIŠÍ od ostatních
běžných elektrických spotřebičů v domácnostech! Dodržujte proto
vždy níže uvedená pravidla pro jejich ovládání.
a)Motory nikdy nespouštějte současně.
b)Motory nikdy neaktivujte současně signálem NAHORU a DOLŮ.
c)Dodržujte pauzy mezi přepínáním povelů NAHORU a DOLŮ v délce
cca 0,5 sekund.

30. Chyby zapojení
Aby se předešlo poruchám mikrospínačů pohonů, jsou níže vysvětleny nejčastější důvody
přetížení koncových spínačů.
a. Současné spuštění dvou nebo více pohonů
Současně spuštěné pohony nikdy nemají přesně stejnou dobu chodu. Proto je pohon,
který vypne jako první, od stále běžících pohonů buzen indukčním a kapacitním napětím
na protisměrném vinutí. Toto zpětné napětí, které může dosahovat až 1 000 voltů!!!, uvádí
vypnutý pohon do pohybu v opačném směru, dokud nezačne být přes koncový spínač
napájen síťovým napětím a nezačne se otáčet druhým směrem. Tyto kyvadlové pohyby se
opakují až do chvíle, kdy všechny současně spuštěné pohony dosáhnou svých koncových
poloh. Při každém takovém přepnutí dochází k přetížení a poškozování koncového spínače
(viz také bod c) „Příliš krátké pauzy mezi přepínáním“). To se, nehledě na kyvadlové pohyby,
často nejprve projeví změnou koncových poloh závěsu. V extrémních případech se natrvalo
spečou koncové spínače, což má za následek setrvalou aktivaci motoru.
b. Současný povel NAHORU a DOLŮ (neplatí pro motor Somfy Orea WT)
Použití spínačů, které nejsou vzájemně blokované, nebo vícero instalovaných spínacích bodů
bez blokování umožňuje současnou aktivaci směru NAHORU a DOLŮ. To není přípustné,
protože indukce v opačném směru, která vzniká ve vinutích motoru, přetěžuje kontakty
koncového spínače. Poškození jsou srovnatelná s poškozeními popsanými v bodě a.
c. Příliš krátké pauzy mezi přepínáním
U některých instalací bylo zjištěno, že nebyly dodržovány pauzy mezi přepínáním signálů
NAHORU a DOLŮ. Při změně směru chodu musí ovládání dodržet pauzu v délce cca 0,5
sekund. To je nezbytné pro mechanické zastavení pohonu a snížení indukčních napětí v
motoru a náboje kondenzátoru na nulu. Při příliš rychlém přepnutí motoru vznikají nakrátko
extrémně vysoké proudy, které poškozují kontakty aktivovaného relé a které mohou způsobit
jejich – někdy jen přechodné – spečení. To má za následek současnou aktivaci obou směrů
chodu. V důsledku toho dochází k poškození mikrospínačů pohonu (viz bod b). K závadám
tohoto druhu dochází opakovaně zejména u programovatelných zařízení (PLC, EIB) nebo
reléových zapojení podle vlastního návrhu.
12
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31. Co dělat, když...

... výsuvný profil zajíždí do boxu zešíkma?

Jak ukazuje obrázek vpravo, zajíždí výsuvný profil
na pravé straně do boxu příliš brzy. Možnou příčinou
je nedostatečné napnutí tažného řemenu na této
straně.
Řešení: Zvyšte tahové napětí řemenu na pravé
straně. Vyvěste tažný řemen a naviňte jej na navíječ
o jednu otáčku.
... motor stále bzučí, i když výsuvný profil zajel
celý do boxu? (neplatí pro motory WT a RTS)
Zkřivila se nebo upadla malá dorazová páčka
externího koncového spínače. (neplatí pro motory
WT a RTS)
Řešení: Otevřete revizní klapku. Zkontrolujte externí
koncový spínač našroubovaný v boční krytce. Zadní
kolečko jezdce se musí koncového spínače dotknout
a vypnout jej. (neplatí pro motory WT a RTS)
... se při zasouvání stínění tvoří – pouze v jednom
směru – diagonálně probíhající ohyb látky?
Zkontrolujte, zda je výrobek správně vyrovnán podle
popisu v bodě 20.
Pokud se tento záhyb tvoří i přesto, že je výrobek
správné vyrovnaný, může to být způsobeno potahem
výrobku. Potahy jsou ušité z pruhů látky, které mohou
vlivem vlastní struktury tkaniny nebo spojovacích švů
vykazovat různá napětí.
Řešení: Přizpůsobte vyrovnání výrobku potahu.
Povolte upínací šrouby protilehlé vodicí lišty, zde na
obrázku je to pravá, a popotáhněte lištu o několik
milimetrů směrem dolů. Sledujte přitom záhyb, jak
mizí nebo se výrazně zmenšuje.
Upozornění: Může se stát (zejména u větších
potahů SOLTIS), že se na obou stranách objevují
malé diagonální záhyby. Ty jsou nevyhnutelné
a jejich výskyt lze snížit pouze instalací dalších
příčných vzpěr.
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... vzdor nezávadnému elektrickému připojení
nezajíždí výsuvný profil?
Je možné, že se zasekla nebo zkřivila malá dorazová
páčka externího koncového spínače a zůstala
sklopená. (neplatí pro motory WT a RTS)
Řešení: Otevřete revizní klapku. Zkontrolujte externí
koncový spínač našroubovaný v boční krytce.
(neplatí pro motory WT a RTS)
... se výsuvné profily obou polí nepohybují
souběžně?
Je možné, že jsou potahy nestejně dlouhé. Hřídele
by v takovém případě měly být vzájemně pootočené
(u 2 spojených polí s jedním motorem)
Řešení: Otevřete revizní klapku. U dílu bez motoru
vyvěste tažné řemeny.
„Tažné řemeny musejí být vyvěšené!“
Vyšroubujte červíky z (1) z otočné spojky. U dílu bez
motoru (A) otáčejte hřídelí (bod 2), dokud nebudou
oba výsuvné profily ve stejné výšce. Červíky pak
zase pevně utáhněte. Dbejte na to, aby byly řádně
zapuštěny a nevyčnívaly!
Zavěste tažné řemeny.
Upozornění: Otočnou spojkou pootáčejte po malých
krocích a ujistěte se, že výsuvné profily při následném
vysunutí nevyjíždí až za nálepku na vodicí liště!
Pokud má každé pole stínění vlastní motor, můžete
tento problém vyřešit nastavením dolní nebo horní
koncové polohy.

14
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32. Pojistka proti vypadnutí hřídele, doplňková sada (volitelný doplněk)
Šroubové spojení hřídele s vodicí lištou
Vyšroubujte šroub s válcovou hlavou (1), který spojuje
hřídel, příp. ložiskový čep, s lištou.
Nahraďte

1
Nahraďte jej šroubem s válcovou hlavou (2), M8 x 25
DIN 912, a dvojicí pojistných klínových podložek NordLock (3).
Během výměny je nutno hřídel pevně držet!

3
2

Šroubové spojení hřídele s ložiskovým čepem
Vyšroubujte šroub s válcovou hlavou (4), který spojuje
ložiskový čep s hřídelí. Podložte šroub s válcovou hlavou
dvojicí pojistných klínových podložek Nord-Lock (5) a
šroub s válcovou hlavou opět zašroubujte a utáhněte.

4 5

Během práce je nutno hřídel pevně držet!
Toto opatření proveďte na koncích všech hřídelů.
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33. Rozložený pohled sestavy

SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253,Vsetín, 75501, CZ
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