
MANUAL DE INSTALAÇAO
PERGOLA BIOCLIMÁTICA
ENCOSTADA 2 MÓDULOS
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Conetor macho Conetor fêmea

1A. Colocar os pilares no local em função das medidas da pérgola e 
colocar os per�s de caleiras de acordo com os conetores para ligação dos 
LEDs (seguir as cores).. ATENÇÃO: O quadro de comando já está �xado a 
uma das caleiras.

Suporte
lâmina superior

Apresentação do produto:

ATENÇÃO: ler atentamente as instruções que se seguem antes de 
iniciar a montagem da pérgola. A sua segurança antes de tudo.

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM: veri�car o conteúdo das 
embalagens recebidas. Se um elemento estiver defeituoso ou faltar, 
durante esta veri�cação, não deve montar a estrutura e contactar o 
nosso serviço de cliente.

Veri�car o nivelamento da parede. No caso da parede estar desnivela-
da, proceder ao nivelamento correto e posteriormente iniciar a 
montagem.

Na ausência de uma placa de betão no solo, criar alicerces ao nível de 
cada pé, a�m de poder �xar as sapatas de cada pilar.

Guarde cuidadosamente este manual, irá ser útil para a colocação do seu produto. 

MONTAGEM
2 PESSOAS 6h00

Ferramenta necessária (não incluída):

chave de boca n.º 15 e n.º 8
�ta métrica
nível
lápis
berbequim e broca de 4 e 8mm
silicone

Manual de instalação e 
utilização para quadro 

elétrico 

Parafuso M8x40

Face

Parede

Parafuso M8x25
Cabeça Achatada

ACESSÓRIOS:

Bucha 10 Anilha 1 Parafuso 6,3x75 Tampa 1

Parafuso 4,8x19
auto-perfurante

Tampa 2

Anilha 2
Inox

GARANTIE
2 ANOS

Parafuso 3,9x32

IMPORTANTE: Todos os parafusos fornecidos são adaptados á maior parte dos suportes tradicionais, no entanto, deve 
assegurar-se da boa escolha das �xações adequadas. Pode aconselhar-se junto do nosso apoio ao cliente.

Parafuso 4,2x13
Porca de

capa

Anilha
dentada

Anilha de
ombro
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2. Fixar o reforço do lado esquerdo da travessa direita, a�m de encaixar a 
segunda parte ( esquerda) da travessa. De seguida aparafusar e colocar silicone 
nas caleiras e nos pilares. Unir os pilares seguindo as cores indicadas ao lado de 
cada uma.

Retirar os parafusos 
M6x20 para posicionar as 
caleiras e depois, 
aparafusar novamente.

Vista de Cima

1B. Preparar os lados da travessa �xando primeiro o encaixe (em L), seguido do reforço como indicado abaixo:

2.4. A
B

AB

Parafuso 4,2x13

3

2.2. 1
Parafuso 6,3x75
+ Anilha 1
+ Bucha 10
+ Tampa 1

Lado direito

2.3.
2

Vis M8x40

2.1.

Esta parte do
encaixe deve ser
aparafusado á
travessa

ATENÇAO:
A travessa é composta por duas partes. O lado
esquerdo deve ter os 2 encaixes (em L) à sua esquerda,
e os outros 2 à sua direita.

Travessa lado direito

Travessa 

lado direito

Travessa 

lado esquerdo

Parede

Vista Lateral

Travessa

Caleira

Parafuso 
6,3x75

Parede

Face

Parede

Parede

Face

Parafuso M8x40

Vista de 
Cima

A

BB A

Para reforçar a montagem entre os 
per�s de caleiras, encaixar os 
elementos A e B.

Vista de Lado
1

2

1

Parafuso 4,8x19 auto-perfurante
+ Tampa 2

Vista Lateral

Travessa

Caleira

Parafuso 
6,3x75

Face

Parafuso
M8x40 + 
Anilha 2

Parafuso M8x25
Cabeça Achatada



4. Fixar os pilares ao chão aparafusando as sapatas.
OBRIGATÓRIO: Fazer um furo (diâmetro de 30mm) na parte inferior de 
cada pilar, para a evacuação das águas.

3. Veri�car se os ângulos estão bem alinhados
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Evacuação das
Águas

Tampa 1
+ Parafuso 6,3x75
+ Anilha 1
+ Bucha 10

90º
90º

90º
90º

90º90º

6. Para a versão de 2 módulos, ver e repetir o ponto 5. Contudo, �xar as cantoneiras do meio como indicado abaixo:

Parafuso 4,8x19
auto-perfurante
+ Tampa 2

Face

Parede

Face

Parede

5.1 Bloquear os lados das 
lâminas, aparafusando a 
parte superior do suporte .

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º

5. Posicionar as lâminas segundo o esquema abaixo e �xar cada lâmina, aparafusando-as aos suportes da pérgola (5.1). De seguida, aparafusar por cima desses 
mesmos suportes a cantoneira do lado do eixo (5.2). Uma vez as lâminas �xadas, aparafusar por cima da 14.ª lâmina (na lateral da pérgola) a 2.ª cantoneira, a�m 
de bloquear a ultima lâmina, aquando da abertura/fechadura das mesmas.

14 lâminas
no total

5.2 Aparafusar a cantoneira 
por cima das
lâminas

Cantoneira

Lado Eixo

Parafuso 4,8x19
auto-portante + Tampa 2Cantoneira Lado de Eixo

Parafuso
3,9x32

Lâmina

Suporte

2º Cantoneira
(lado parede)

Lado face
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9. Conexão e programação do automatismo (ver manual de instalação do quadro elétrico).

7. Colocar as barras com o suporte do motor de lado (por cima das caleiras laterais) e as barras normais ao meio da pérgula. Aparafusar as barras na aba furada 
de cada lâmina, como indicado abaixo..

10. Colocar silicone nas caleiras para selar a sua pérgola.

Armazenamento antes da montagem: armazenar o produto na posição vertical ao abrigo das intempéries, num local arejado e seco. Para bene�ciar da garantia, o
produto deve ser colocado de acordo com as normas (DTU). Não aplique produto abrasivo na Termolacagem, limpar com água e sabão.
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8. Fixação do Motor: Voltar a apertar o suporte de �xação inferior. Aparafusar de seguida o motor á barra e encaixar o parafuso.

ATENÇÃO: Orientação das lâminas em 
relação ao motor. O suporte do motor está 
�xado no centro superior da barra guia.
Se o motor não estiver na posição
completamente fechada, corre o risco de 
dani�car o material.

OU

Fixação
Base

Barra Guia

Caleira

8.1 Fixação Superior
(no centro da barra guia)

8.2 Re-apertar porcas 

Anilha
C-Clip

Vista
Oposta

Face

Mur

Não apertar,
deixar espaço
para a rotação.

Barra Guia

Anilha dentada  
Anilha de ombro 

Aba
furada

Anilha de ombro 

Caleira

Barra Guia


