
 

4  MONTAŻ WYROBU 

W niniejszym rozdziale zawarte są ogólne wymagana dotyczące montażu wyrobu. 
Prawidłowy montaż jest warunkiem koniecznym sprawnego funkcjonowania wyrobu. 
SELT Sp. z o.o. zaleca korzystanie z wyspecjalizowanych ekip montażowych, gwarantujących Nabywcy przeprowadzenie 
prawidłowego montażu. 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA BEZPIECZNEGO MONTAŻU 

x należy przestrzegać, ogólnych zasad sztuki budowlanej, 
x należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa pracy 
z urządzeniami elektrycznymi i pracy na wysokościach, 
x wyrób musi być zamocowany w sposób mechaniczny (pianki, kleje lub podobne materiały nie są dozwolone, jako 
materiały mocujące), 
x podstawa, do której przymocowane będą uchwyty wyrobu, powinna być konstrukcją pewną (beton, cegła, itp.) 
x w przypadku konstrukcji metalowych, połączonych ze sobą zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi 
łączenia metali, montażu dokonuje się do materiałów o odpowiedniej grubości ścianek, 
x przed przystąpieniem do montażu należy odsunąć ze strefy montażu wszystkie niepotrzebne przewody 
elektryczne oraz sprawdzić przebieg instalacji w obrębie miejsc mocowań celem wykluczenia ich uszkodzenia. 
Tabela informacyjna 
Producent dopuszcza montaż wyrobu w następujących rodzajach podłoża (warstwa nośna muru): 
- beton niezbrojony lub zbrojony klasy min. C20/25 niezarysowany, 
- beton jw. z warstwą izolacji termicznej do 25 cm grubości, 
- mur min. 24 cm z cegły pełnej Mz format NF o wytrzymałości min. 20 MPa i gęstości>1,8 kg/dm3 na zaprawie M2,5 
do M9, 
- mur min. 24 cm z bloczków silikatowych o wytrzymałości min. 10 MPa i gęstości >2 kg/dm3 na zaprawie M2,5 do M9 
- mur min. 17,5 cm z bloczków silikatowych otworowanych o wytrzymałości min. 20 MPa i gęstości >1,4 kg/dm3 
na zaprawie M2,5 do M9 
- belki drewniane (ścienne/stropowe) klasy min. C24 bez spękań przy grubości min. 100 mm 
-krokwie drewniane klasy min. C24 bez spękań przy grubości min. 70 mm 
- mury z bloczków silikatowych (pełne lub drążone) z warstwą izolacji termicznej – wymagana konsultacja 
z uprawnionym projektantem, 
- mury z cegły pełnej z warstwą izolacji termicznej – wymagana konsultacja z uprawnionym projektantem, 
- mur z pustaków ceramicznych szczelinowych bez docieplenia lub z warstwą izolacji termicznej– wymagana 
konsultacja z uprawnionym projektantem 
- bloczki z betonu komórkowego – podłoże niezalecane. 

Powyższe zestawienie podłoży ma charakter wyłącznie orientacyjny. Każdorazowa przydatność podłoża zależy od 
konkretnej lokalizacji oraz rozmiarów wyrobu i musi zostać dobrana przez uprawnionego konstruktora 

 

4.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO MONTAŻU WYROBU NA WYSOKOŚCI 

Montaż wyrobu, poprzez konieczność wykonywania prac na wysokościach, należy do prac szczególnie 
niebezpiecznych gdyż stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi a w szczególności upadku z wysokości. 

Obowiązek zapewnienia opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas montażu należy do obowiązków 
Nabywcy. 
Nabywca powinien określić szczegółowe wymagania BHP przy wykonywaniu prac na wysokości, a zwłaszcza zapewnić: 
x bezpośredni nadzór nad ich wykonywaniem przez wyznaczone w tym celu osoby (np. kierownika robót, 
brygadzistę), 
x odpowiednie środki zabezpieczające, przede wszystkim sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, 
x szczegółowy instruktaż pracowników wykonujących prace na wysokościach. 

Prace na wysokości powyżej 2 m, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem 
z wysokości, muszą być wykonywane, przez co najmniej 2 osoby. 
Prace na wysokości powinny być zorganizowane i wykonywane w sposób, który nie zmusza pracowników do wychylania się 
poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoją. 
Nabywca ma obowiązek zapewnić, aby dostęp do miejsc wykonywania prac na wysokości miały wyłącznie osoby 
upoważnione i odpowiednio poinformowane. O prowadzonych robotach na wysokości i niezbędnych środkach 
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4.4 

Uwaga: Zakup i dobór wkrętów, kołków oraz śrub 
do kupującego system. 

 

OGÓLNE WYTYCZNE DO MONTAŻU WYROBU 

 

Rys. 5. Standardowe ustawienie kierunku otwierania piór w Pergoli SOLID SUNBREAKER 

Niewłaściwy montaż może przyczynić się do powstania niebezpiecznych sytuacji dla użytkownika. 

nieprawidłowa instalacja lub błędy w trakcie montażu mogą mieć poważne konsekwencje w eksploatacji produktu, 
pergola SOLID SUNBREAKER jest otwartym zewnętrznym przykryciem tarasowym. Wyposażenie pod pergolą musi 
być przeznaczone do zastosowania zewnętrznego, 
przed przystąpieniem do montażu sprawdzić czy przestrzeń do montażu jest wolna od przeszkód, 
elementy kotwiące przeznaczone do montażu wyrobu do ściany lub podłoża nie są dołączane gdyż powinny być 
dobrane indywidualnie przez instalatora zależnie od materiału, do którego mają być zamocowane, 
ściany lub podłoże muszą być nośne i przystosowane do przeniesienia sił od zakotwienia wyrobu, 
Selt nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane użyciem zbyt słabych elementów kotwiących lub 
zamocowaniem w podłożu o zbyt niskiej nośności, 
w razie wątpliwości, co do stabilności skonsultuj się z uprawnionym projektantem, 
wyrób należy chronić przed zabrudzeniami (np. zaprawą murarską, pianą montażową, silikonem), które mogą
spowodować jego uszkodzenie, 
w przypadku konieczności użycia pianki poliuretanowej, silikonu lub innych środków, należy bezwzględnie
stosować się do zaleceń producentów zamieszczonych na opakowaniach 

 
bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania tych prac, pracownicy służby bhp powinni poinformować 
pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia takich robót lub w sąsiedztwie tego terenu. 

4.3 PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU 

x rozpakować wyrób i sprawdzić czy są wszystkie elementy niezbędne do jego zamontowania, 
x przed montażem należy sprawdzić, czy podłoże posiada wystarczającą nośność umożliwiającą bezpieczny montaż i 
eksploatację. 

łączących system z konstrukcją obiektu należy 
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4.5 NARZĘDZIA MONTAŻOWE 

Instrukcja montażu, obsługi i bezpiecznego użytkowania po zalogowaniu dostępna 
www.selt.com 
Wykaz: 
x wiertła do metalu i betonu, 
x wiertarka udarowa, 
x drabina / rusztowanie, dźwig, podnośnik koszowy, HDS, 
x wkrętak, 
x miara, 
x młotek 
x ołówek/pisak, 
x poziomica, 
x klucze płaskie, 
x klucze trzpieniowe (imbusowe), 
x lina do zabezpieczania / wciągania / zdejmowania elementów, 
x klucz dynamometryczny. 

jest na stronie internetowej 
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4.6 
 

MONTAŻ 

 

Rys. 6. Widok montażu elementów Pergoli SOLID SUNBREAKER. 



 
Rys. 7. Widok montażu elementów Pergoli SOLID SUNBREAKER ze słupem pośrednim. 
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Rys. 8. Widok montażu modułów Pergoli SOLID SUNBREAKER. 



 
Rys. 9. Widok montażu modułów Pergoli SOLID SUNBREAKER ze słupem pośrednim. 
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4.6.1.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI NOŚNEJ 

1. 

 
Uwaga: 

x Przed przystąpieniem do montażu należy zweryfikować stan wizualny opakowania elementów 
dostarczonych do montażu, stan wizualny elementów oraz ich kompletność. Za uszkodzenia powstałe 
w transporcie odpowiada przewoźnik. 
x Elementy dostarczone są w opakowaniu i osłonie ze sterczu celem zabezpieczenia w trakcie montażu. 

Śruba / nakrętka M3 M4 M5 M6 M8 M10 M14 
Maksymalny moment 
dokręcenia ( Nm )0,9 2 4 7 17 33 57 

 
4.6.1 MONTAŻ PERGOLI 

 

Rys. 10. Oznaczenie rodzajów stóp (widok z góry) Pergoli SOLID SUNBREAKER. 

Uwaga: 

x Przed przystąpieniem do zakotwienia należy sprawdzić poprawność zmontowania konstrukcji nośnej, 
poprzez zweryfikowanie przekątnych miedzy słupami oraz całej konstrukcji nośnej i w razie konieczności 
skorygować ustawienie konstrukcji. 

x Zmontowaną konstrukcję nośną należy trwale przytwierdzić do podłoża w miejscu przeznaczenia poprzez 
zakotwienie stóp, za pomocą kotew zapewniających stabilne zamocowanie. Dobór zakotwienia należy 
powierzyć każdorazowo uprawnionemu projektantowi. Do przykręcenia stopy do podłoża zalecamy 
śruby / kotwy o średnicy 12 mm. 

 
Zamontować stopę przód do słupa przedniego, zgodnie
z rysunkiem 1 i 2). 

 
UWAGA: Słup przedni występuje w wersji lewej 
i prawej. Rysunek 1 i 2 przedstawia słup w wersji 
lewej. 
UWAGA: W przypadku montażu w narożniku lub w 
przypadku wersji modułowej należy zastosować stopę 
modułową przednią jak na rysunku 3, należy użyć 
wersji stopy w wykonaniu G lub I (patrz pkt 4.6.1 
rys.10), w zależności od ustawienia słupa w narożniku 
lub wersji modułu. 

Rysunek 1 
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UWAGA: Stopa przód typ H jest uniwersalna i może 
być zastosowana do słupów w wersji lewej lub prawej. 

 

Rysunek 2 

UWAGA: Elementy modułowe wykonane są najczęściej w
postaci elementów lewych lub prawych, należy 

łączyć je w zespoły z zachowaniem takiego samego
wykonania (lewego lub prawego). Z wyjątkiem 

przypadków, że w poniższej instrukcji wskazano inaczej. 
UWAGA: Stopa modułowa przednia występuje 

w wersji I – prawa i G – lewa. 

Rysunek 3 

2. Zamontować stopę tył (typ E lub B, rysunek 6) do 
słupa tylnego zgodnie z rysunkiem 4 i 5. 

UWAGA: W przypadku montażu słupa tylnego w 
narożniku należy zastosować stopę modułową tylną 

jak na rysunku 7, należy użyć wersji stopy w 
wykonaniu A lub C, w zależności od ustawienia słupa 

w narożniku. 
UWAGA: Słup tylny modułowy występuje także w 

wersji D/F jak na rysunku 8. 

Rysunek 4 

Rysunek 5 
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3. 

 

UWAGA: Stopa słupa tylnego może występować w 
typie E lub B. 

Rysunek 6 

UWAGA: Stopa modułowa tylna w narożnikach 
występuje w wersji A – lewa i C – prawa. 

Rysunek 7 

UWAGA: Stopa modułowa tylna typ D, jest 
uniwersalna i może być zastosowana do słupów w 
wersji lewej (D) lub prawej (F). 

Rysunek 8 

Zamontować stopę tył (tu typ E) do słupa pośredniego 
(jeżeli występuje) zgodnie z rysunkiem 9 i 10. 
UWAGA: Słup pośredni modułowy występuje w wersji 
lewej i prawej (D/F). W przypadku montażu słupa 
pośredniego należy zastosować stopę tylną modułową 
typ A lub C. 

Rysunek 9 
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Rysunek 10 

Widok belki przedniej. 

Rysunek 11 

Widok belki tylnej. 

Rysunek 12 
UWAGA: Moduły dla wersji modułowej mogą występować w

trzech wariantach. 
  Moduł skrajny lewy 

  Moduł skrajny prawy 
  Moduł pośredni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wersja dwumodułowym składa się wyłącznie ze skrajnych
modułów (lewego i prawego). 

Wersja trzy modułowa i o większej liczbie modułów składa się
ze skrajnych modułów (lewego i prawego) oraz 

odpowiedniej ilości modułów pośrednich. 
UWAGA: Zaleca się rozpocząć montaż konstrukcji

wielomodułowej od skrajnie lewego modułu. 
4. Do belki poprzecznej tylnej zamocować lewy i prawy 

słup tylny. 
UWAGA: W przypadku montażu wersji modułowej w 
zależności od rodzaju modułu (skrajny lub pośredni) 
zamocować odpowiednio jeden bądź dwa słupy tylne 

modułowe. 

Rysunek 13 
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5. 

 
6. 

7. 

8. 

Rysunek 15 

Umieścić słup pośredni na łączniku belki wzdłużnej, 
a następnie przykręcić słup do łącznika. Czynność 
powtórzyć dla drugiej belki wzdłużnej. 

Rysunek 16 

Zamontować belkę wzdłużną do słupa tylnego 
lewego. 

Rysunek 17 

 

Umieścić belkę poprzeczną na łączniku słupa a 
następnie przykręcić belkę do łącznika. Powtórzyć 
czynność dla drugiego słupa. 

Rysunek 14 

UWAGA: W przypadku widocznej nierównoległości 
krawędzi belki i słupa (rys. 14a) można ją skorygować: 
- sprawdzić równość przekątnych w pergoli i ew. 
poprawić ustawienie spodu słupa 
- zdjąć belkę z wkładki/kości, poluzować śruby M8 
mocujące wkładkę/kość do słupa i uderzeniem młotka 
przesunąć odstający koniec wkładki w odpowiednim 
kierunku. Ponownie dokręcić wkładkę. Nakładać 
belkę, aby jej płaszczyzna licowała się ze slupem. 
Rysunek 14a 
Zamontować słup pośredni do belki wzdłużnej. 

UWAGA: Czynność wykonujemy wtedy, gdy w 
zestawie występuje słup pośredni, w przeciwnym 
wypadku należy czynność pominąć. 

UWAGA: W przypadku montażu wersji modułowej w 
zależności od rodzaju modułu (skrajny lub pośredni) 
zamocować słup pośredni z odpowiednią stopą, 
modułową bądź standardową. 
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9. Umieścić belkę wzdłużną na łączniku słupa tylnego a 
następnie przykręcić belkę do łącznika. 

Rysunek 18 

UWAGA: Elementy konstrukcji nośnej podczas montażu należy

zabezpieczyć przed przewróceniem lub 
upadkiem na osoby dokonujące montażu. 

10. Zamontować drugą belkę wzdłużną do słupa tylnego 
prawego. 

Rysunek 19 

11. Umieścić belkę wzdłużną na łączniku słupa tylnego a 
następnie przykręcić belkę do łącznika. 

Rysunek 20 

12. Do belki poprzecznej przedniej zamocować lewy i 
prawy słup przedni. 

UWAGA: W przypadku montażu wersji pojedynczej 
zamocować jeden slup przedni. W wersji modułowej 

wystąpią dwa słupy przednie przylegające do siebie. 

Rysunek 21 
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13. Umieścić belkę poprzeczną na łączniku słupa a 

następnie przykręcić belkę do łącznika. Powtórzyć 
czynność dla drugiego słupa. 

 

 

 

 

 

Rysunek 22 
14. Zamontować belkę poprzeczną przednią ze słupami 
do pozostałej części konstrukcji. 

 

 

 

 

Rysunek 23 

15. Umieścić jednocześnie łączniki słupów przednich w 
belkach wzdłużnych pozostałej konstrukcji a 

następnie przykręcić belkę do łącznika. Powtórzyć 
czynność dla drugiego słupa. 

 
Rysunek 24 

16. Przed przystąpieniem do kotwienia konstrukcji do 
podłoża należy sprawdzić poprawność przekątnych 
konstrukcji oraz pionowość i poziomość elementów 

konstrukcji, w razie konieczności dokonać korekty 
ustawienia konstrukcji. 

17. Po sprawdzeniu ustawienia konstrukcji zakotwić 
konstrukcję do podłoża. 

18. Kolejne moduły zmontować powtarzając czynności od 
4 do 15. 

Rysunek 25 

UWAGA: Zmontowaną konstrukcję nośną należy ustawić we właściwym miejscu i

zakotwić do podłoża 
odpowiednim wyrobem mocującym. Zakup i dobór elementów do zakotwieniakonstrukcji 

należy do kupującego system. 
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19. Dostawić nowy moduł do modułu / modułów już 
zakotwionych do podłoża zgodnie z rysunkiem. 
20. Przed przystąpieniem do zmontowania modułów 

konstrukcji do siebie należy sprawdzić poprawność 
przekątnych konstrukcji oraz pionowość i poziomość 

elementów konstrukcji w nowo montowanym 
module, w razie konieczności dokonać korekty 

ustawienia konstrukcji modułu. 

 
Rysunek 26 

 
UWAGA: Należy zwrócić szczególna ostrożność na 

licowanie się belek i słupów łączonych modułów oraz 
współosiowość otworów przeznaczonych do skręcenia 

konstrukcji. 
UWAGA: Należy zwrócić uwagę na paski pianki EPDM 

przyklejone do belki wzdłużnej modułowej, aby nie 
uległy uszkodzeniu w trakcie montażu. W przypadku 

uszkodzenia należy je wymienić na nowe. Zakup 
nowej pianki i jej wymiana należy do kupującego. 

Rysunek 27 

21. Ustawione moduły należy skręcić ze sobą za pomocą 
nakrętek wpuszczanych i szpilek dostarczonych wraz 

z zestawem konstrukcyjnym, jak na rysunku 28 i 29. 

UWAGA: Nakrętki wpuszczane i szpilki należy w 
trakcie skręcania modułów zabezpieczyć za pomocą 

kleju do gwintów. Klej do gwintów nie stanowi części 
zestawu konstrukcyjnego i należy zaopatrzyć się w 

niego we własnym zakresie. 

22. Ustawione i skręcone ze sobą modułu konstrukcji 
zakotwić na stałe do podłoża. 

Rysunek 28 

Rysunek 29 
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4.6.1.2 MONTAŻ RYNIEN 

1. 

2. 

3

.

4

.

5. 

 
23. Kolejne moduły montujemy do już zamontowanej 
konstrukcji powtarzają czynności od 19 do 22. 

 
24. Po zakończeniu montażu wszystkich modułów 
przystąpić do montażu rynien. 

 

 

Rysunek 30 

 
Ustawić prawą rynnę względem otworów w prawej 
belce bocznej. 

 

 

 

 

Rysunek 31 

Przykręcić prawą rynnę do prawej belki bocznej za 
pomocą dostarczonych w zestawie blachowkrętów 
ST4,8. 
Po zamontowaniu rynny do belki bocznej zamontować 
przelew z rynny do słupa przedniego. 
Lewą rynnę zamontować do lewej belki bocznej w taki 
sam sposób. 
UWAGA: Przelew należy osadzić w otworze rynny i słupa 
przy pomocy silikonowej masy uszczelniającej, nadmiar 
masy należy usunąć. Uszczelnić miejsca styku rynny z 
belką i połączenie rynny z zaślepką (patrz strzałki). Masa 
uszczelniająca nie stanowi części zestawu i należy 
zaopatrzyć się w nią we własnym zakresie. 

Rysunek 32 

UWAGA: W przypadku montażu przyściennego belką 
wzdłużna do ściany, stosowane są dodatkowo rynny 
poprzeczne. (Jeżeli sposób wersja Pergoli jest inna 
należy punkty od 5 do 7 pominąć) 
Ustawić rynnę względem otworów w rynnach 
wzdłużnych. 

 

 

 

Rysunek 33 
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Rysunek 36 

 
6. Przykręcić rynnę do belki poprzecznej za pomocą 

dostarczonych w zestawie blachowkrętów ST4,8. 
 

UWAGA: Uszczelnić miejsca styku rynny z belką i 
połączenie rynny z zaślepką (patrz strzałki-jak rys.34). 

Masa uszczelniająca nie stanowi części zestawu i należy 
zaopatrzyć się w nią we własnym zakresie. 

 

 

 

 

 

Rysunek 34 

7. Po zamontowaniu rynny do belki poprzecznej 
zamontować łącznik przelewowy z rynny poprzecznej do 

rynny wzdłużnej. W taki sam sposób zamontować 
łącznik przelewowy po drugiej stronie rynny 

poprzecznej. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 35 

4.6.1.3 MONTAŻ PIÓR 

UWAGA: Dla wygody montażu piór w systemach modułowych zaleca się, aby montaż piór rozpocząć od 
skrajnie lewego modułu (patrząc na system od frontu tak, aby silnik znajdował się na prawej belce 
bocznej). Następnie przystąpić do montaż piór w module po prawej stronę i przemieszczać się 

z montażem piór w modułach w prawą stronę. 

Widok pióra, strona napędowa. 

UWAGA: Sworzeń posiada rowki dla założenia płytki 
osadczej. 
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1. 

 

Widok pióra, strona łożyskowa. 

UWAGA: Sworzeń posiada rowki dla założenia płytki 
osadczej. 

Rysunek 37 

Założyć pierścienie osadcze z jednej strony piór - w 
środkowym rowku sworznia po wybranej stronie (na rys. 
38 – strona napędowa) – dla wszystkich po tej samej. 

Rysunek 38 

2. Wsuwać pióra sworzniami z założonym pierścieniem aż do
wyczuwalnego oporu (przeciwny koniec unieść nad belkę).
Następnie opuścić przeciwny koniec i cofnąć pióro, aby
sworzeń bez pierścienia został wprowadzony 
w prowadnicę. 

 
UWAGA: Przy montażu piór należy uważać, aby 
wystające zakończenia i sworznie nie porysowały 
elementów konstrukcji. 

Rysunek 39 

 

3. Na sworzniu strony łożyskowej pióra wkliknąć płytkę 
osadczą w skrajny rowek sworznia najbliższy 
prowadnicy. 
Uwaga: Sprawdzić czy pióro jest osadzone bezpiecznie i 
wykluczono możliwość jego wypadnięcia. 

Operacje od 1 do 3 powtórzyć dla pozostałych piór. 

 

Rysunek 40 
 

4. Pióra ustawić w pozycji pionowej (otwartej) i przystąpić 
do montażu napędu. 

 

 

 

Rysunek 41 
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4.6.1.4 MONTAŻ NAPĘDU 

2. 

 
1. Zamontować 

napędowym. 

 

 

 

 

Rysunek 42 

tulejki dla każdego pióra na cięgnie 

 
Zamontować tulejkę na zaślepce napędowej pióra,
następnie wprowadzić sworzeń i zabezpieczyć go
pierścieniem zabezpieczającym, operację powtórzyć dla
wszystkich piór. 

 

Rysunek 43 

 
3. Przy cięgnie napędowym zamontować tulejkę w uchwycie
prowadzącym, następnie zamontować tulejkę 
na zaślepce napędowej pióra, wprowadzić sworzeń i
zabezpieczyć go pierścieniem zabezpieczającym, operację
powtórzyć dla drugiego otworu w uchwycie 
prowadzącym. 

 
4. Podłączyć do silnika kabel zasilająco-sterujący. 

 

5. Wyregulować odpowiednio maksymalny zakres pracy 
siłownika. Sprawdzić pionowe ustawienie piór (pióra 
otwarte) za pomocą poziomicy oraz sprawdzić poziome 
ustawienie piór (pióra zamknięte) za pomocą poziomicy. 
6. Sprawdzamy poprawność działania systemu, i w razie 
potrzeby wyregulować wyłączniki krańcowe silnika. 
Rysunek 44 
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A – Uchwyty ścienne montowane do węzła belek. B – Uchwyt ścienny montowany do belki. 
C – Uchwyt ścienny montowany do węzła belek. 

4.6.2.1 

 
Rysunek 47 – Uchwyty przyścienne - wersje. a) wersja standardowo, b) wersja skrócona. 

 

4.6.2 MONTAŻ PRZYŚCIENNY 

Montaż przyścienny odbywa się z użyciem uchwytów mocujących zlokalizowanych w punktach określonych przez 
Producenta. Elementem mocowanym pergoli może być: 
x belki tylna dachu. 
x belka boczna dachu. 

Rysunek 45 - Montaż przyścienny do belki tylnej. Rysunek 46 - Montaż przyścienny do belki bocznej. 

Dla montażu bocznego wg rys. 45 wykonujemy dwie odmiany: 
x Dla belki bocznej o długości do 5,2 m wystąpią dwa uchwyty przyścienne (C) zamontowane do węzłów konstrukcji 
x Dla belki bocznej o długości ponad 5,2 m do 7 m wystąpią dwa uchwyty przyścienne (C) zamontowane do węzłów 
konstrukcji i jeden uchwyt przyścienny zamocowany do belki w środku jej rozpiętości (B). 
Uchwyty przyścienne w postaci kątowników występują w 2 wersjach: standardowej (z prześwitem belki dachowej od ściany) 
oraz skróconej (przyleganie belki dachowej do ściany). Ponadto można wybrać mocowanie podwieszane (kątowniki 
dokręcane od góry) lub mocowanie opierane (belka wspiera się na półce kątownika). 

MONTAŻ PRZYŚCIENNY BELKA TYLNA 

UWAGA: Uchwyty przyścienne przeznaczone są do kotwienia w ścianie betonowej/żelbetowej o klasie 
betonu minimum C20/25 (niezarysowany). Przewidziane kotwy do zakotwienia uchwytu ściennego: Kotwa 

sworzniowa FISCHER FAZ II 10/10 (stal cynkowana galwanicznie) lub kotwa równoważna. Głębokość 
zakotwienia min 51mm. Minimalna odległość osi kotwy od krawędzi betonu w kierunku działania obciążenia 

100 mm i minimalna grubość podłoża 100 mm. 
x W przypadku kotwienia do podłoża o mniejszej nośności niż beton o klasie C20/25 należy wykonać 
indywidualny projekt zakotwienia uwzględniając siły obliczeniowe zamieszczone w tabeli 1. 

x W przypadku kotwienia do podłoża z ociepleniem należy wykonać indywidualny projekt 
zakotwienia uwzględniając siły obliczeniowe zamieszczone w tabeli 1 oraz moment zginający 

wywołany zamocowaniem dystansowym. 
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* - Siły w płaszczyźnie otworów 12,4 mm (patrz rys. 47). 
Podane wartości siły w tabeli 1 dotyczą sił dla pojedynczego uchwytu przyściennego. 

 
Wersja przyścienna – standardowa (widok z boku i rzut z góry) 

 
Wzdłuż osi X
Wzdłuż osi Y
Wzdłuż osi Z 

Tabela 1 
Maksymalne siły * 

0,48 kN 
0,63 kN 
5,3 kN 

 
Wersja przyścienna skrócona (widok z boku i rzut z góry) 

4.6.2.2 MONTAŻ PRZYŚCIENNY BELKA BOCZNA 

UWAGA: Uchwyty przyścienne przeznaczone są do kotwienia w ścianie betonowej/żelbetowej o klasie 
betonu minimum C20/25 (niezarysowany). Przewidziane kotwy do zakotwienia uchwytu ściennego: Kotwa 

sworzniowa FISCHER FAZ II 10/10 (stal cynkowana galwanicznie) lub kotwa równoważna. Głębokość 
zakotwienia min 51mm. Minimalna odległość osi kotwy od krawędzi betonu w kierunku działania obciążenia 

100 mm i minimalna grubość podłoża 100 mm. 
x W przypadku kotwienia do podłoża o mniejszej nośności niż beton o klasie C20/25 należy wykonać 

indywidualny projekt zakotwienia uwzględniając siły zamieszczone w tabeli 2. 
x W przypadku kotwienia do podłoża z ociepleniem należy wykonać indywidualny projekt 

zakotwienia uwzględniając siły obliczeniowe zamieszczone w tabeli 2 oraz moment zginający 
wywołany zamocowaniem dystansowym. 

 
1. Wyznaczyć położenie uchwytu ściennego (naroża – wg rys.
45, 47 i 48) stosownie do zewnętrznego rozmiaru pergoli.
Oznaczyć na ścianie miejsca osi kotew (rys. 47 
i 48). Zwrócić uwagę na osiowość otworów kątownika
mocującego z otworami montażowymi w pergoli. Czynność
powtórzyć dla drugiego narożnika. Zwrócić szczególną
uwagę na utrzymanie poziomej płaszczyzny 
belki dachowej. 

 
2. Osadzić kotwy w podłożu stosownie do wybranego 
systemu kotwienia. Zamocować oba uchwyty ścienne, 
stosując momenty dokręcenia kotew wg zaleceń ich 
Producenta. 
3. Belkę dachową pergoli scalić z dokręconymi uchwytami 
ściennymi przy użyciu dołączonego zestawu śrubowego. 
Śrubę M12 z podkładką wprowadzać od góry, a nakrętkę 
wraz z drugą podkładką dokręcać od spodu. Moment 
dokręcenia wg tabeli pkt 4.6. 

Rys. 48 

UWAGA: Przy ustalaniu otworów pod uchwyt ścienny 
uwzględnić wybrany sposób ustawienia kątownika 
ściennego (podwieszenie lub oparcie). Osadzenie 
wykonać bezwzględnie w nośnym podłożu. 
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Wersja przyścienna – standardowa (widok z boku i rzut z góry) 

 
Wzdłuż osi X
Wzdłuż osi Y
Wzdłuż osi Z 

Tabela 2 
Maksymalne siły * 

0,86 kN 
0,17 kN 
6.84 kN 

 
Wersja przyścienna skrócona (widok z boku i rzut z góry) 

4.7 NAPĘD ELEKTRYCZNY 

4.7.1 PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

Po zamocowaniu wyrobu należy przystąpić do podłączenia napędu i układu sterowania do wcześniej przygotowanych 
instalacji: elektrycznej zasilającej i sterującej. Podłączenie do instalacji elektrycznej zasilającej należy wykonać na podstawie 
opracowanego wcześniej indywidualnego schematu elektrycznego (przez osoby z właściwymi uprawnieniami) 
z uwzględnieniem zasad ochrony przeciwporażeniowej. Podłączenie musi wykonać elektryk posiadający aktualne 
uprawnienia elektryczne. 

 
4. Wyznaczyć położenie uchwytu ściennego (naroża oraz
mocowań pośrednich– wg rys. 46, 47 i 48) stosownie do
zewnętrznego rozmiaru pergoli. Oznaczyć na ścianie miejsca
osi kotew (rys. 49 i 47). Zwrócić uwagę na osiowość otworów
kątownika mocującego z otworami montażowymi w pergoli.
Czynność powtórzyć dla wszystkich kątowników. Zwrócić
szczególną uwagę na 
utrzymanie poziomej płaszczyzny belki dachowej. 

 
5. Osadzić kotwy w podłożu stosownie do wybranego 
systemu kotwienia. Zamocować oba uchwyty ścienne, 
stosując momenty dokręcenia kotew wg zaleceń ich 
Producenta. 
6. Belkę dachową pergoli scalić z dokręconymi uchwytami 
ściennymi przy użyciu dołączonego zestawu śrubowego. 
Śrubę M12 z podkładką wprowadzać od góry, a nakrętkę 
wraz z drugą podkładką dokręcać od spodu. Moment 
dokręcenia wg tabeli pkt 4.6. 

Rys. 78 

UWAGA: Przy ustalaniu otworów pod uchwyt ścienny 
uwzględnić wybrany sposób ustawienia kątownika 
ściennego (podwieszenie lub oparcie). Osadzenie 
wykonać bezwzględnie w nośnym podłożu. 

* - Siły w płaszczyźnie otworów 12,4 mm (patrz rys. 47). 
Podane wartości siły w tabeli 2 dotyczą sił dla pojedynczego uchwytu przyściennego. 
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