
www.climax.cz

VÝSUV
ŠÍŘKA MARKÝZY SCRIGNO

250 cm 350 cm 500 cm

150 cm 34 42 50

200 cm 36 44 52

250 cm - 46 54

300 cm - 50 59

Hmotnost markýzy v kg                               

Poznámka: Hmotnost je orientační, může se měnit v závislosti na provedení markýzy.
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KAZETOVÁ MARKÝZA SCRIGNO
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Konzoly pro markýzu scrigno

Univerzální na stěnu / na strop Univerzální na stěnu / na strop
na krokev - levá, pravá

(pouze s kombinací konzoly s-90 Uni)

s-90 Uni s-160 Uni K-60 L/P

S-90 UNI

čelní pohled

konzola levá
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K tomuto návodu Montáž této markýzy může probíhat pouze dle návodu a 
přiložených dokumentů. Pracovní postupy, které jsou specific-
ké pouze pro určité typy markýz, jsou v návodu blíže popsány 
nebo označeny.
Tento návod předejte budoucímu uživateli.

Tento symbol upozorňuje na případné nebezpečí.

 Tento symbol poukazuje na důležité poznatky.

Bezpečnostní pokyny

Markýza slouží jako ochrana před sluncem a je zatížitelná 
větrem dle technické třídy 2 (EN 13561+A1:2009 silou větru 
do max. 70 N/m2 nebo 38 km/h). Výrobce doporučuje při 
silném větru nebo dešti markýzu zatáhnout již při rychlosti 
větru 29 km/hod. Neodborné změny nebo přestavby markýz 
jsou zakázány! Markýzy skladujte tak, aby byly chráněné 
před poškozením. Dodržujte předpisy od výrobců spojovacích 
materiálů! Montáž může být provedena pouze odborníkem 
proškoleným na montáž markýz. Je nutné zohlednit předpisy 
pro prevenci úrazů. Zajistěte, aby všechny elektrické přípojky 
nebyly v průběhu montáže pod elektrickým napětím. Montážní 
místo zabezpečte uzavřením tak, aby poskytovalo dostatek 
místa pro montáž!

Při montáži a užívání zohledněte náš přiložený 
dokument

 “Climax: Bezpečnostní pokyny”

Před montáží

Kontrola balení

Kontrola montážního místa

Spojovací materiál není součástí dodávky!
Pro montáž si připravte:
§§ • Montážní (zkušební) kabel pro elektromotor
§§ • Nářadí jako například:
     Imbusový klíč 6 / 8 / 10 mm
     Očkoploché kliče 10 / 13 / 17 / 19 mm
     Křížový šroubovák

• Ochranné folie a transportní zabezpečení odstraňte teprve   
   až  u patřičného pracovního kroku! 
• Obalový materiál svědomitě zlikvidujte.
• Zkontrolujte, jestli je obsah balení kompletní.
• Při škodách způsobených transportem okamžitě informujte 
   Vašeho dodavatele!

          Nemontujte žádné poškozené zařízení!

Pokud se vyskytly nějaké odchylky, informujte Vašeho dodavatele.

Lebensgefahr! 230V Elektroanschlüsse dürfen

nur von ausgebildetem Fachpersonal gelegt

werden!

�

�

Sind die elektrischen Anschlüsse vorbereitet?

Falls die Anschlußleitungen noch nicht nach außen

geführt sind, müssen Sie dem Endkunden die Lage der

notwendigen Anschlüsse zeigen.
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Montageort prüfen (Elektro)

Montage Montageschritte befolgen:

�

�

�

Konsolen aufteilen.

X-Maße anzeichnen.

Konsolen montieren.Markise einhängen und sichern.

Bei gekuppelter Markise:

�

�

�

Zuerst Antriebsmarkise, dann Markise ohne Antrieb

einhängen und sichern.

Dann beide Markisen kuppeln.

Schlitztuch montieren.

Bei Bedarf:

�

�

Neigungswinkel einstellen.

Elektroantrieb einstellen.

Funktion prüfen:

� Probefahrt durchführen.

Funktionskontrolle der Bedienelemente bzw. der

Steuerung.

�

Die Montage erfolgt prinzipiell nach diesen Arbeitsschritten.

Nach örtlichen Gegebenheiten oder bei objektbezogenen

Montagen kann davon abgewichen werden, wenn eine

andere Abfolge einzelner Arbeitsschritte günstiger scheint.

Das Ziel muß immer sein, einen optisch einwandfreien

Eindruck zu erreichen.

Bauteileübersicht

1. Volant
2. Markisenstoff
3. Konsolen
4. Tuchwellenkonsole
5. Getriebe
6. Kurbelantrieb
7. Tuchwelle
8. Tragrohr
9. Neigungsverstellung
10. Gelenkarm
11. Ausfallprofil
12. Kurbel
13. Zentrale Neigungsverstellung
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Novetta mit Zentraler Neigungsverstellung (ZNV)
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• Souhlasí údaje (rozměry) v montážní dokumentaci s rozměry
   přímo na montážním místě tak, aby bylo možné montáž   
   uskutečnit?
• Je zajištěn dostatek místa a prostoru pro samotnou montáž?
• Jsou dodrženy míry šířky a výsuvu?

2
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Markise�einhängen

Auflage�a!�und�b!�sicherstellen.

Markise�einhängen�(2.�-�3.)��und�mit�den�Schrauben

(4.)�sichern.

Bei�gekuppelten Anlagen

Antriebsmarkise�(1.)�einhängen�und�befestigen�(2.),

gekuppelte�Markise�(3.)�einhängen.

1.

3.

2.

Kupplungselemente�(a.�-�c.)�in�die�entsprechende

Nut�einschieben.

2.

1.

b!

a!

Das�Keilprofil�mit�den�Schrauben�(4.)�muß�zu�den

Konsolen�seitlich�ausgerichtet�sein.

a!

b!

2.
3.

4.

a!

b!

a.

b.

a.

b.

c.

c.

Elastikpuffer�bei�Montage�nicht�entfernen
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werden!

�
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Dieses Symbol weist auf Gefährdungen hin.

Dieses Zeichen kennzeichnet wichtige Hinweise.

Markisen haben Sonnenschutzfunktion und sind bis

Windstärke 5 (8m/s) belastbar.

Markisen bei größeren Windstärken und Regen einfahren.

Unsachgemäße Umbauten oder Veränderungen der

Markise sind verboten!

Markisenteile geschützt lagern.

Halten Sie die Vorschriften der Hersteller von Dübel- und

Befestigungsmaterialien ein!

Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften der

Berufsgenossenschaft!

Stellen Sie sicher, dass bereits verlegte Elektroanschlüsse

während der Montage vom Stromnetz getrennt sind!

Sperren Sie die Montagestelle großräumig ab!

Die Montage darf nur von qualifizierten Fachbetrieben

mit einschlägiger Montageerfahrung erfolgen.

Vor der Montage Die Lieferung der Markise erfolgte ohne

Befestigungsmaterial!

Halten Sie für die Montage bereit:

Prüfkabel für Elektromotor (Art.-Nr. 3623.38.0000)

Werkzeug z.B:

Inbus-Schlüssel SW 6/8/10mm

Ring-/Gabelschlüssel

SW 10/13/17/19 mm

Kreuzschlitzschraubendreher

�

�

Lieferung prüfen �

�

�

�

Schutzhüllen und Transportsicherungen erst bei dem

jeweiligen Montageschritt entfernen!

Verpackungsmaterial sachgerecht entsorgen.

Lieferung auf Vollständigkeit prüfen.

Bei Transportschäden umgehend Ihren Fachhändler

benachrichtigen!

Sicherheitshinweise

Montageort prüfen

Montieren Sie keine beschädigten Anlagen!

�

�

�

Stimmen die Angaben in der Zeichnung bei objekt-

bezogener Montage mit den Gegebenheiten vor Ort

überein?

Ist der Platzbedarf bauseits eingehalten worden?

Sind die Breiten- / Ausfall- / X-Maße eingehalten?

Wenn Sie Abweichungen feststellen, halten Sie

Rücksprache mit Ihrem Fachhändler.

Zu dieser Anleitung Die Montage der Markise darf nur nach dieser Anleitung und

den dazugehörigen Dokumenten erfolgen. Arbeitsschritte,

die nur für einen bestimmten Markisen-Typ gelten, sind an

den entsprechenden Stellen beschrieben bzw.

gekennzeichnet.

Diese Anleitung an den Nutzer weitergeben.

Nova HüppeMontageanleitung Novetta Basis/ XSStand: 02.20082

Bitte beachten Sie unser mitgeliefertes Dokument

“Nova Hüppe: Sicherheitshinweise
bei Montage und Bedienung”

Kontrola montážního místa (elektro)

   Montáž

• Jsou připraveny elektrické přípojky? §§
• Pokud ještě nejsou elektrické přípojky vyvedeny, musíte o   
  této skutečnosti informovat kompetentní osobu a tato místa
  patřičně označit.

Nebezpečí života! 230 V Elektropřípojky mohou být 
položeny a zapojeny pouze kvalifikovaným
odborníkem!

Dodržujte montážní kroky:
§§ • připravit konzoly.
§§ • polohu konzol zakreslit na montážní podklad dle návodu.
§§ • konzoly namontovat. Markýzu zavěsit a zajistit.

V případě potřeby:
§§• Nastavení úhlu sklonu.
§§• Nastavení elektropohonu.

Kontrola funkce:
§§• Provedení zkušebního provozu.
§§• Kontrola funkčnosti obslužných elementů neboli ovládání.

Montáž probíhá za dodržení těchto pracovních kroků. Pokud 
okolnosti nedovolují provést pracovní krok tak, jak je přede-
psán, je povoleno tento krok pozměnit, ale jen v případě, že 
nový krok je jednodušší a vede ke stejnému výsledku. Výsled-
kem je docílení optického bezchybného vzhledu a funkce.

Přehled stavebních dílů

1. Konzoly S-90 / S-160 UNI
2. Motor
3. Box
4. Hřídel
5. Převodovka s okem
6. Klika
7. Kloubové rameno
8. Spodní profil
9. Bočnice
10. Boční držák
11. Nastavovací šroub
12. Boční šroub M12
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2. 3.

5.

9.7.

1.

4.

6.

10.

8.

Příklad montáže stěna /strop SCRIGNO

4

Změřte si vzdálenost mezi držáky konzol (dle obr. 2). Tento rozměr naneste na stěnu / strop (rozměr mezi konzolami by se měl pohybovat dle obr. 11, 
který je dán odpočtem od šířky markýzy tak, aby markýza šla nasunout na konzoly). K ryskám přiložte konzoly a označte vnitřní otvory a ty si předvr-
tejte. Konzoly osaďte pomocí vodováhy. Pro snadné nasazení markýzy je nutno mít konzoly v rovině (svislé i vodorovné).

Ke kotvení je nutné použít pouze díry z vnitřní strany (obr. 2), osazené závitovými tyčemi M12 mm, zajištěné šestihrannými maticemi a podložkami.

Před nasazením markýzy je nutné závitové tyče oříznout za maticemi, jinak nebude možno markýzu nasadit. (obr. 13)

Markýza je z výroby nastavena dle objednávky. Před montáží lze markýzu upravit i na jiný typ provedení: (štíhlé, kompaktní / stěna, strop; viz obr. 
1) a tomu přizpůsobit polohu konzol a bočních držáků markýzy. Povolení držáku se provede odšroubováním bočního šroubu M12 (obr. 1). Výměnou 
bočních držáků (levý za pravý a naopak) lze měnit provedení markýzy. 

kompaktní - stěna               štíhlé - stěna                kompaktní - strop              štíhlé - strop

13.11. 12.

96 až 99 mm 80

Pro kotvení 
lze využít
pouze vnitřní 
otvory !

vůle 1-4 mm

ŠÍŘKA

VZDÁLENOST KONZOL
ŠÍŘKA MARKÝZY - 50 mm až 56 mm

96 až 99 mm 85-88 mm

vůle 1-4 mm

VZDÁLENOST KONZOL

ŠÍŘKA MARKÝZY - 50 mm až 56 mm
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Markise�einhängen

Auflage�a!�und�b!�sicherstellen.

Markise�einhängen�(2.�-�3.)��und�mit�den�Schrauben

(4.)�sichern.

Bei�gekuppelten Anlagen

Antriebsmarkise�(1.)�einhängen�und�befestigen�(2.),

gekuppelte�Markise�(3.)�einhängen.

1.

3.

2.

Kupplungselemente�(a.�-�c.)�in�die�entsprechende

Nut�einschieben.

2.

1.

b!

a!

Das�Keilprofil�mit�den�Schrauben�(4.)�muß�zu�den

Konsolen�seitlich�ausgerichtet�sein.

a!

b!

2.
3.

4.

a!

b!

a.

b.

a.

b.

c.

c.

Elastikpuffer�bei�Montage�nicht�entfernen
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Možnosti úhlu sklonu

stěna strop

Provedení MIN MAX MIN MAX

kompaktní
KLIKA 8° 38° 10° 60°

MOTOR 8° 73° 10° 68°

štíhlé
KLIKA 8° 38° 14° 60°

MOTOR 8° 73° 14° 68°

2 1

2

1

Otvor 1

Otvor 2

5

povolit šroub M12

držák

Povolte hlavní šroub M12 z obou držáků markýzy o maximálně 1/2 
otáčky.

Standardní nastavení z výroby je: otvor 1 - provedení štíhlé 
strop, kompaktní strop / otvor 2 - provedení štíhlé stěna, kom-
patkní stěna. Možnost nastavení úhlu sklonu viz obr. 21

otvor 2
otvor 1

Pomocí jednoho ze dvou (šrouby jsou spojené lisováním) imbusových 
seřizovacích šroubů (horní nebo dolní) nastavte požadovaný sklon 
markýzy na obou stranách. Nastavování provádějte souvisle po obou 
stranách jinak může dojít k deformaci boxu a poškození markýzy!!
Po nastavení sklonu přitáhněte boční šrouby M12 na obou držá-
cích !! (obr. 17)

Přesvěčte se, zda jsou dotaženy šrouby M12 na bočnicích. Nasaďte 
markýzu na konzoly.

Vyrovnejte obě konzoly případným povolením a opětovným dota-
žením. Zkontrolujte pomocí vodováhy, zda je box v rovině. Zajistěte 
markýzu pomocí stavěcích šroubů, které jsou na spodní části konzoly.

Nastavení sklonu markýzy:

Dejte pozor, aby oba držáky na markýze dobře zapadly do konzol. 
Markýzu je nutné zajistit přišroubováním přítlačných destiček do 
obou konzol pomocí šroubů. Destičky musí být vysunuty nahoru 
maximálně k boxu markýzy.

14.

16. 17.

19.

15.

18.

Imbusové 
seřizovací 
šrouby

21.

Vyzkoušejte markýzu a zkontrolujte dovření předního profilu. 
Pokud jsou ramena vůči sobě zkřížená nebo špatně dovírá přední 
profil, je to patrně zapříčiněno tím, že konzoly jsou montovány 
na nerovném podkladu.  Při dotažení boxu na konzoly dojde k 
deformaci boxu a zkřivení ramen, případně ke špatnému dovírání 
předního profilu. Na straně, která nedovírá, povolte dvojice šroubů 
na držáku předního profilu. Držák posuňte dle potřeby v předním 
profilu, aby se ramena srovnala vůči sobě a zkontrolujte opět dovírání 
předního profilu. 

vůle 1-4 mm

Přesvěčte se, zda 
je vůle max. 4 mm

M12

stavěcí šrouby

20.
šrouby držáku 
předního profilu
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Markise�einhängen

Auflage�a!�und�b!�sicherstellen.

Markise�einhängen�(2.�-�3.)��und�mit�den�Schrauben

(4.)�sichern.

Bei�gekuppelten Anlagen

Antriebsmarkise�(1.)�einhängen�und�befestigen�(2.),

gekuppelte�Markise�(3.)�einhängen.

1.

3.

2.

Kupplungselemente�(a.�-�c.)�in�die�entsprechende

Nut�einschieben.

2.

1.

b!

a!

Das�Keilprofil�mit�den�Schrauben�(4.)�muß�zu�den

Konsolen�seitlich�ausgerichtet�sein.

a!

b!

2.
3.

4.

a!

b!

a.

b.

a.

b.

c.

c.

Elastikpuffer�bei�Montage�nicht�entfernen
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Lebensgefahr! 230V Elektroanschlüsse dürfen

nur von ausgebildetem Fachpersonal gelegt

werden!

�

�

Sind die elektrischen Anschlüsse vorbereitet?

Falls die Anschlußleitungen noch nicht nach außen

geführt sind, müssen Sie dem Endkunden die Lage der

notwendigen Anschlüsse zeigen.
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Montageort prüfen (Elektro)

Montage Montageschritte befolgen:

�

�

�

Konsolen aufteilen.

X-Maße anzeichnen.

Konsolen montieren.Markise einhängen und sichern.

Bei gekuppelter Markise:

�

�

�

Zuerst Antriebsmarkise, dann Markise ohne Antrieb

einhängen und sichern.

Dann beide Markisen kuppeln.

Schlitztuch montieren.

Bei Bedarf:

�

�

Neigungswinkel einstellen.

Elektroantrieb einstellen.

Funktion prüfen:

� Probefahrt durchführen.

Funktionskontrolle der Bedienelemente bzw. der

Steuerung.

�

Die Montage erfolgt prinzipiell nach diesen Arbeitsschritten.

Nach örtlichen Gegebenheiten oder bei objektbezogenen

Montagen kann davon abgewichen werden, wenn eine

andere Abfolge einzelner Arbeitsschritte günstiger scheint.

Das Ziel muß immer sein, einen optisch einwandfreien

Eindruck zu erreichen.

Bauteileübersicht

1. Volant
2. Markisenstoff
3. Konsolen
4. Tuchwellenkonsole
5. Getriebe
6. Kurbelantrieb
7. Tuchwelle
8. Tragrohr
9. Neigungsverstellung
10. Gelenkarm
11. Ausfallprofil
12. Kurbel
13. Zentrale Neigungsverstellung

1

2

3

4
5

6
7

8
9

10

12

11

Novetta mit Zentraler Neigungsverstellung (ZNV)
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Příklad montáže na krokev  SCRIGNO

Čelní pohled

konzola pravá

90

127

Řez

Konzola S-90 UNI + K-60                     

34
0

14
2

10
6

šířka markýzy

K - vnější rozměr krokví

objednací rozměr markýzy: K + 258 mm 

vůle 2 mm

Pro montáž na krokev musí být šířka markýzy objednána dle vnějšího rozměr mezi krokvemi K

Montáž větrného čidla Eolis 3D

držák DH 220

trhací nýt / samořezný šroub

Min. šířka markýzy + 17 cm scrigno

Výsuv
Min. šířka markýzy

pro Eolis 3D

2 ramena

150 cm 200 cm

200 cm 248 cm

250 cm 298 cm

300 cm 349 cm

6

22.
Pokud dochází ke skřípání markýzy při provozu, demontujte boční 
šroub M12 ze strany opačné než je ovládání (klika / motor) a do toho-
to otvoru vtlačte vazelínu. Na markýzu opět našroubujte boční držák 
šroubem M12 a otestujte chod markýzy. 

Doporučení:
Výrobce Somfy doporučuje otřesové čidlo montovat na kraj předního profi -
lu. Toto řešení pro markýzu Scrigno není možné. Po montáži čidlo nastavte 
na vyšší citlivost dle návodu pro otřesové čidlo. 

vůle 1-4 mm

127 až 131 mm

objednací rozměr markýzy: K + 25,4 cm nebo K + 26,2 cm
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Auflage�a!�und�b!�sicherstellen.
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Nut�einschieben.

2.

1.
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a!

Das�Keilprofil�mit�den�Schrauben�(4.)�muß�zu�den

Konsolen�seitlich�ausgerichtet�sein.

a!

b!

2.
3.

4.

a!

b!

a.

b.

a.

b.

c.

c.

Elastikpuffer�bei�Montage�nicht�entfernen
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Ovládání klikou
Zavěste kliku do oka převodovky. Otáčením kliky se markýza zasune nebo vysune. Převodovka není opatřena dorazem. Při vysouvání markýzy se nesmí 
nechat vyjet až na doraz kloubů ramen, kdy hrozí povolení látky a úplné narovnání ramen. Při zpětném navíjení pak dochází k překonávání velkého 
mechanického odporu a hrozí poškození převodovky.

Nastavení elektronického pohonu 
U elektronického pohonu se nastavení koncových poloh provádí pomocí nastavovacího kabelu. Je nutno použít návod na obsluhu motoru.

Nastavení pohonu s dálkovým ovládáním RTS
U pohonu na dálkové ovládání se nastavení provádí pomocí dálkového ovladače. Je nutno použít návod na obsluhu motoru.

Bezpečnostní pokyny a údržba
Jakýkoliv zásah do výrobku (bez konzultace s odbornou montážní fi rmou), jakož i demontáž a montáž, je nepřípustná z hlediska bezpečnosti
a funkčnosti výrobku. U markýz ovládaných motorem je vhodné umístit ovládací spínač mimo dosah dětí.
Při vrzání a skřípání pohyblivých částí doporučujeme namazat vhodným mazivem (obr. 22). Za poškození vzniklé silou větru nenese výrob-
ce žádnou zodpovědnost. Při rychlosti větru větší než 5 m/s je vhodné markýzu zasunout, jinak hrozí nebezpečí poškození! Markýza není 
určena jako ochrana proti dešti. V případě zmoknutí potahu je nutno v co nejbližší době markýzu vysunout a nechat vyschnout. 

Oprava markýzy
Opravy mohou být prováděny jen odbornou firmou.  Musí být použity výhradně náhradní díly firmy SERVIS CLIMAX a.s.
Pozor! Ramena jsou pod vysokým pružinovým napětím a mohou způsobit při neodborném zacházení zranění.

Schéma zapojení elektronického motoru 

Nastavení motoru se provádí pomocí nastavovacího kabelu.

Ovladač musí mít vzájemnou blokaci obou směrů, jinak dojde k přeprogramování 
motoru a zničení markýzy.

hnědý

světle modrý

zelenožlutý

ovladač

4C x 1,5 mm2

3C x 1,5 mm2

Schéma zapojení motoru RTS 
Nastavení motoru se provádí pomocí rádiového vysílače (dálkového ovladače).

dálkový ovladač

hnědý

světle modrý

zelenožlutý

3C x 0,75 mm2

3C x 1,5 mm2

Certifikace markýzy
V případě deště, sněhu nebo větru zasuňte výrobek stínicí techniky, aby 
se zabránilo jeho poškození. Pokud je u motorické markýzy dodáno
i větrné čidlo, doporučujeme ho nastavit na hodnotu 5 m/s. 
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