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!
Nezapomeňte, že je nutné dodržovat naše všeobecné bezpečnostní pokyny.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PMT // Bezpečnostní pokyny // PMT EVO 2.0 EW

Aktuální projektová zpráva musí být použita pro všechny specifikace týkající se zátěže, rozměrů 
povrchu modulu a povrchu střechy.

Změnu sklonu v horní části střechy lze provést bez dalších komponentů až do sklonu střechy 
1,5 °. Předpokladem je, aby přechod od základu ke spojovacímu podlahovému profilu probíhal 
přesně nad vrcholem a mohl fungovat jako „kloub“.

Vrcholy se sklonem > 1,5 ° musí být postaveny přes hřebenové spojky nebo ponechány volné. 
Nízké body nesmí být zakryty. Jinak by mohlo dojít k poškození střešního pláště. V případě 
nedodržení si společnost PMT vyhrazuje právo vyloučit odpovědnost.

Údaje o budově uvedené v projektu musí být porovnány se skutečnými údaji o budově. Odchylky 
budou dohodnuty se společností PMT a plánování bude příslušným způsobem upraveno. V 
případě nedodržení si společnost PMT vyhrazuje právo vyloučit odpovědnost.

Před instalací je třeba určit kompatibilitu systému se střechou.

Systémy mohou instalovat a uvádět do provozu pouze osoby, které na základě své odborné 
způsobilosti (např. školení nebo aktuální práce) nebo zkušeností mohou zaručit, že práce budou 
prováděny v souladu s předpisy.

Před instalací je třeba ověřit, zda výrobek splňuje všechny statické požadavky platné na místě 
montáže. U střešních systémů také zkontrolujte nosnost střechy. Je třeba dodržovat národní a 
místní stavební předpisy, normy a předpisy na ochranu životního prostředí.

Při sklonu střechy větším než 1 ° důrazně doporučujeme připojit systém ke střešní konstrukci, aby 
se zabránilo „housenkovému efektu“ způsobenému tepelnou lineární roztažností.
U sklonu střechy 5 ° a více je bezpodmínečně nutné, aby byl systém konstrukčně připevněn ke 
střeše.

Je třeba dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a prevenci úrazů, odpovídající normy a předpisy 
obchodní asociace.

Je třeba dodržovat montážní návod výrobce modulů.

V případě nedodržení našich všeobecných bezpečnostních pokynů, montážního návodu nebo 
nepoužití všech komponentů systému, včetně instalace a vylepšování pomocí komponentů, které 
jsme nedodali, nepřijímáme žádnou odpovědnost za výsledné vady a škody a záruka v tomto 
případě zaniká.
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Počáteční a 
koncový profil

A

Hlavní profil

B

Základ 15°C

Povinné

POŽADOVANÝ MATERIÁL

PMT // Požadovaný materiál // PMT EVO 2.0 EW

Spojovací 
podlahový profil

D

Modulová svorka jako 
středová a koncová svorka

H

Základ 10°

Příčná a zátěžová 
vzpěra

F

E

Spojka příčné vzpěry

G

PMT EVO 2.0 věžička 15°PMT EVO 2.0 věžička 10°
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Volitelné

VOLITELNÝ MATERIÁL

PMT // Požadovaný materiál  // PMT EVO 2.0 EW

Středové a
koncové svorky pro zátěž

O6

Hřebenová spojka ve 
směru kolejnice

O1

Kryt kabelového kanálu

O10

Dlaždice

O5

10 ° a 15 ° boční kryty

O8

Zátěžový žlab
V01 a V02

O7

V01: Montáž po přidání sypkého materiálu 
V02: Montáž před přidáním sypkého materiálu 

Hřebenová spojka ve 
směru modulu

O2

O4

USO připojení
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NÁSTROJE

Značkovací 
(křídová) šňůra

Montážní 
přípravek

Pryžové kladivoMěřicí pásmo

Required VolitelnéPovinné

PMT // Potřebné nástroje  // PMT EVO 2.0 EW

Momentový klíč s 
nástavcem

Inbusový klíč SW5

Očkový klíč 
pro montáž patky

Bit pro montážní 
patku (PH3)
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Hotovo
ve 4 krocích

VolitelnéPovinné

PMT // Montážní návod // PMT EVO 2.0 EW
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1.

PMT // Montážní návod // PMT EVO 2.0 EW

KROK
ROZLOŽENÍ, SPOJENÍ A NASTAVENÍ PODLAHOVÝCH 
PROFILŮ  A, B, D A ZÁKLADU C

Použití montážního přípravku (PMT č.výrobku 52215-1728) mezi vnitřními stranami řad podlahových profilů
je v tomto ohledu užitečné. Nastavení: Délka modulu l + 20 mm − 115 mm; příklad: 1650 mm + 20 mm − 115 mm = 1555 mm
Montážní přípravek musí vždy spočívat na střešním plášti a musí být umístěn proti vnější hraně podlahového profilu. 
Montážní přípravek vždy umístěte do místa věžičky, kam budou později také připevněny příčné a zátěžové vzpěry.

ODBORNÝ TIP 

A
B

A

Všechny podlahové profily PMT jsou vybaveny špičkovou ochrannou podložkou o tloušťce 11 mm. Tím je zajištěn volný odtok 
vody a předchází se poškození střešního pláště mechanickými vlivy a dlouhodobému poškození migrací plastifikátoru. 
Kromě toho jsou všechny profily vybaveny odtokovými otvory na spodní straně, aby se zabránilo hromadění vody a 
poškození mrazem.

INFO i

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE:
Vyčistěte povrch střechy a odstraňte všechny předměty, které překážejí. Změřte povrch střechy a porovnejte výsledky s projektovou 
zprávou, označte rohové rozměry systému.

POSTUP:
Postupně rozložte počáteční a koncový podlahový profil  A  , základ  C  , hlavní podlahový profil  B  , základ   C   a spojovací 
podlahový profil  D  jeden po druhém podle projektové zprávy. Výše uvedené pořadí je od východu na západ:  A      C      B      C      D      C      
B      C  …  D      C       B       C       A . Posloupnost je pro každou řadu stejná a vždy končí počátečním a koncovým profilem podlahy  A  .
Zasuňte počáteční a koncový podlahový profil  A  , základ  C  , hlavní podlahový profil  B  ,základ  C  a spojovací podlahový profil  D  
do sebe, dokud neuslyšíte, že zaskočila západka (viz podrobný obrázek). Zkontrolujte, zda je zajištěno správné utažení a pevnost 
připojení. Dále nainstalujte řady podlahového profilu podle vzdáleností uvedených v projektové zprávě. (viz   )
POZOR: Základ  C  musí být vždy umístěn tak, aby západkový výstupek směřoval pryč od hlavního podlahového profilu  B  !

A

D

A

B

B

C

C

C

C

B

C

x

POZNÁMKA: Vždy zkontrolujte v aktuální projektové zprávě velikost/variantu spojovacího podlahového profilu  D  .
Nesprávně nainstalované komponenty základu  C  , které se musí odstranit, je třeba vyměnit za nové komponenty.

CLICK!

x = délka modulu l
 +20 mm
 -115 mm
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2.

PMT // Montážní návodT EVO 2.0 EW

KROK
UMÍSTĚNÍ STŘEDOVÉ VĚŽIČKY E

POSTUP:
Zatlačte dva středové komponenty věžičky  E  se západkovým výstupkem směřujícím ke středu kolejnice svisle do dvou úzkých 
žlábků hlavního podlahového profilu  B  a zatlačte je směrem ke středu kolejnice, dokud západka nezaskočí a neuslyšíte “click”.

Je třeba dbát na to, aby sklon padal směrem k základu  C  (rovná strana věžičky  E  obrácená směrem k základu  C  ). Zkontrolujte, 
zda je zajištěno správné utažení a pevnost připojení (západka musí být v jedné rovině s povrchem).

SPRÁVNĚ NESPRÁVNĚ

POZOR !

C

C

E
E

INFO i
Věžičkové komponenty  E  slouží jako horní nosné prvky modulů.

CLICK!
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VOLITELNÝ KROK
MONTÁŽ HŘEBENOVÉ SPOJKY VE 
SMĚRU KOLEJNICE O1

Změna sklonu (hřeben na střeše) může být postavena až do sklonu střechy 1,5 ° bez dalších komponentů. 
Předpokladem je, aby přechod od základu  C   ke spojovacímu podlahovému profilu  D  probíhal přesně nad vrcholem a mohl 
fungovat jako „kloub“. U sklonu střechy > 1,5 ° musí být změna sklonu povedena pomocí hřebenové spojky  O1  .

INFO i

POZNÁMKA:
Vždy zkontrolujte aktuální projektovou zprávu ohledně orientace a polohy hřebenové spojky  O1 .

POSTUP:
Nejprve je třeba určit linii hřebene. Poté se smontují hlavní podlahové profily a hřebenová spojka  O1  se instaluje místo spo-
jovacích podlahových profilů  D  . Pořadí je následující  A       C       B       C       D       C       B       C       O1      C       D       C  …  B       C       A  . V 
ideálním případě by montáž měla být provedena rovnoměrně na obou stranách, aby se zabránilo jednostrannému namáhání a tím 
sklouznutí.
 
Nakonec jsou nejvyšší komponenty, hlavní podlahový profil  B  , základ   C  , hřebenová spojka O1 , základ   C  , hlavní podlahový 
profil  B  , spojeny přes hřeben a každý připevněn pomocí osmi šroubů M8x16.

1.
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Změna sklonu (hřeben na střeše) může být postavena až do sklonu střechy 1,5 ° bez dalších komponentů. Předpokladem je, 
aby byl nejvyšší modul umístěn uprostřed nad hřebenem.

PMT // Montážní návod // PMT EVO 2.0 EW

VOLITELNÝ KROK
MONTÁŽ HŘEBENOVÉ SPOJKY VE
SMĚRU KOLEJNICE O2

INFO i

1.

POZNÁMKA:
Vždy zkontrolujte aktuální projektovou zprávu ohledně orientace a polohy hřebenové spojky O2 .

Namísto vyrovnání hřebenové spojky ve směru modulu O2 , může být systém také připojen v přímé linii bez změny sklonu, 
aby se vyrovnaly překážky. Montáž je stejná jako u hřebenové spojky O2 .

POSTUP:
Nejprve je třeba určit linii hřebene. Hlavní podlahové profily se poté smontují (rovnoběžně s hřebenem), jak je popsáno v kroku  1  . 
Příčné a zátěžové vzpěry  F  se vloží na střed do závěsných výstupků mezi věžičkové  E   komponenty.

Místo spojky příčné vzpěry  G  , se instaluje hřebenová spojka O2  . Hřebenovou spojku O2  je třeba objednat předem ohnutou, aby 
odpovídala sklonu střechy. V ideálním případě by montáž měla být provedena rovnoměrně na obou stranách, aby se zabránilo jed-
nostrannému namáhání a tím sklouznutí.

Montáž bez dalších komponentů
Požadavky: Modul je umístěn centrálně nad hřebenem a 
sklonem střechy <1,5 °

Stavba nad úhlem sklonu bez dalších 
komponentů (možné pouze se sklonem 
střechy do 1,5 °)

Připevnění hřebenové spojky O2 a 
příčných a zátěžových vzpěr F

Montáž s podlahovými kolejnicemi probíhajícími 
rovnoběžně s hřebenem
Hřebenová spojka O2

Umístění řad podlahového profilu
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3.

PMT // Montážní návod // PMT EVO 2.0 EW

KROK
MONTÁŽ SPOJOVACÍHO KOMPONENTU PŘÍČNÉ A
ZÁTĚŽOVÉ VZPĚRY F

Vzpěra má dvě funkce. Když je nainstalována single verze, zvyšuje se statické spojení systému a usnadňují se další práce, jako 
je pokládání kabelů a instalace modulů, protože řady podlahových profilů jsou méně náchylné ke sklouznutí. V double verzi 
slouží k uložení další zátěže. (viz volitelný krok 4 (zelená))

POSTUP:
Vložte příčnou a zátěžovou vzpěru  F  na střed do závěsných výstupků mezi věžičkové  E  komponenty. Sešroubujte příčnou a 
zátěžovou vzpěru  F  pomocí dvou inbusových šroubů až na doraz. Nepřekračujte utahovací moment 10 Nm.  
(Vezměte na vědomí informace o ÚDRŽBĚ.)

PŘÍČNÁ A ZÁTĚŽOVÁ VZPĚRA

Spojka příčné vzpěry  G  musí být nainstalována podle projektové zprávy. Musí být vložena do poloviny příčné a zátěžové 
vzpěry  F  . Zasuňte příčnou a zátěžovou vzpěru  F   přes spojku příčné vzpěry  G  . Kombinace komponentů je připevněna k 
věžičce  E  za použití dvou šroubů M8x30. Nepřekračujte utahovací moment 10 Nm.
(Vezměte na vědomí informace o ÚDRŽBĚ.)

SPOJKA PŘÍČNÉ VZPĚRY

SPRÁVNÁ POLOHA

NESPRÁVNÁ POLOHA

od hlavního profiluINFO i

POZNÁMKA: Příčná a zátěžová vzpěra  F  musí být vždy namontovány k věžičce ve směru k vnějšímu okraji pole modulu.
Vždy zkontrolujte, že má příčná a zátěžová vzpěra  F  na věžičce  E  dostatečnou kontaktní plochu (nejméně 15 mm).
Vždy zkontrolujte aktuální projektovou zprávu ohledně orientace/polohy příčné a zátěžové vzpěry  F  . Pokud příčné a
zátěžové vzpěry  F  mají být namontovány průběžně do souvislé dvojité řady modulů, musí být vždy připevněny na stejné
straně věžičky  E  .

minimálně  15 mm
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Pro zajištění polohy proti „housenkovému efektu“ vyvolanému teplem, lze systém konstrukčně připevnit ke střeše pomocí  
USO spojky O4 . Kromě toho může být USO spojka O4  použita místo dlaždic, aby zůstala hmotnost systému a dodatečné 
zatížení střechy co nejnižší.

PMT // Montážní návod // PMT EVO 2.0 EW

VOLITELNÝ KROK
MONTÁŽ POMOCÍ USO SPOJKY O4

INFO i

2.

POZNÁMKA:
Orientaci a polohu USO spojky O4 naleznete v aktuální projektové zprávě, ale je poskytována pouze pro informaci.
Přesná poloha musí být stanovena na místě, protože závisí na tom, kudy probíhá podkladová střešní konstrukce.

POSTUP:
V ideálním případě by měly být přípojné body USO spojky namontovány na/integrovány do střechy dříve, než je systém
nainstalován, ale nejpozději před namontováním příčné a zátěžové vzpěry  F  . Přípojné body by měly být umístěny
co nejcentrálněji mezi čtyřmi okolními věžičkami  E  . Plochá matice a vějířová podložka jsou připevněny k
závitovému šroubu přípojného bodu. Vějířová podložka později slouží jako podpora pro USO spojku O4 . USO spojka O4 je pak
natlačena co nejvíce centrálně přes šroub se závitem. Výstupky směřují nahoru a opírají se o dvě příčné a zátěžové vzpěry  F  . 
Přípojný bod je poté shora zajištěn podložkou a samosvornou maticí a zespodu zajištěn plochou maticí. Plochá matice, vějířová 
podložka, podložka a samosvorná matice jsou součástí dodávky. Aby se upevnil přípojný bod k systému, jsou tři dodané 
samořezné šrouby na každé straně prošroubovány USO spojkou O4 do příčných a zátěžových vzpěr  F  .

Předinstalovaná
montážní patka

Umístění a upevnění
USO spojky na 
montážní patku

Připevnění USO spojky
k příčným a zátěžovým
vzpěrám, pomocí tří
samořezných šroubů na
obou stranách

Připevnění příčných a
zátěžových vzpěr 
podle specifikací

Úplně nainstalovaná
USO spojka
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Dodatečná zátěž systému závisí na parametrech, jako je výška budovy, umístění, prostředí a typ střešní krytiny.
V závislosti na podmínkách nemusí být vyžadována žádná zátěž nebo naopak ještě více zátěže.

PMT // Montážní návod // PMT EVO 2.0 EW

VOLITELNÝ KROK
DLAŽDICE O5

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE: 
Přimontujte příčnou a zátěžovou vzpěru  F  k oběma věžičkám  E  jak je popsáno v kroku  3  . 

POSTUP: 
Rovnoměrně rozložte dlaždice O5 a umístěte je na příčné a zátěžové vzpěry  F  ; maximální hmotnost na konfiguraci zátěžové 
vzpěry je 135 kg.

POZOR !
Zátěž musí být vždy umístěna přesně podle aktuální projektové zprávy. Odlišné rozložení nebo vynechání zátěžových 
prvků může negativně ovlivnit polohovou stabilitu celého zařízení a představovat obrovské riziko. Odchylky od 
projektové zprávy musí být dohodnuty se společností PMT a mohou být provedeny pouze na základě písemného 
souhlasu. Poloha zátěžových prvků musí být zvolena tak, aby trvale zabraňovala sklouznutí, převrácení nebo 
kymácení. Zátěžové prvky musí ležet na povrchu střechy celým povrchem. Nestačí je pouze opřít. Zátěž je také možné 
zajistit proti převrácení nebo sklouznutí pomocí zátěžových svorek. Aktuální projektová zpráva ukazuje, zda a které 
dlaždice mají být upevněny pomocí zátěžových svorek.

3.

INFO i

POZNÁMKA:  Dlaždice musí být umístěny tak, jak je popsáno v aktuální projektové zprávě.
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VOLITELNÝ KROK
UMÍSTĚNÍ DLAŽDICE O53rd

Umístěte dlaždice  O5  na střed hlavního podlahového 
profilu  B  , zatlačte ji do základu  C  a zajistěte ji pomocí 
středové svorky  O6  . 

POZOR !
V aktuální projektové zprávě zkontrolujte počet a hmotnost požadovaných dlaždic. Systém je navržen jako výchozí 
pro dlaždice o rozměrech 40x40x4 cm. V případě použití dlaždic různých rozměrů může být nutné provést na 
stavbě manuální úpravy.

JEDNA DLAŽDICE NA HLAVNÍM PODLAHOVÉM PROFILU

Umístěte dlaždice  O5  na střed hlavního podlahového 
profilu  B  a zajistěte je pomocí středové svorky  O6 .

DVĚ DLAŽDICE NA HLAVNÍM PODLAHOVÉM PROFILU

Zajistěte první a druhou dlaždici na hlavního podlahového 
profilu  B  , jak je zobrazené na předchozích obrázcích. 
Poté přidejte třetí a případně čtvrtou dlaždici a zajistěte je 
zatlačením dlaždic  O5  podél hlavního podlahového 
profilu  B  směrem k základu  C  , dokud se neopřou o rám 
modulu.

TŘI AŽ ČTYŘI DLAŽDICE NA HLAVNÍM PODLAHOVÉM PROFILU

Při umísťování dlaždic  O5  na příčnou a zátěžovou vzpěru  F  , 
nejprve namontujte druhou příčnou a zátěžovou vzpěru  F  , a 
potom rovnoměrně rozmístěte dlaždice  O5  .

DALŠÍ DLAŽDICE NA DVOJITÉ PŘÍČNÉ VZPĚŘE
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Ne všechny střešní plochy mají dostatečné rezervy zatížení, aby pojaly požadované dlaždice  O5 . Zejména střechy se 
štěrkem nebo podkladovou výplní často nejsou navrženy tak, aby unesly další zatížení. Zátěžový žlab O7   se používá k 
umožnění instalace na takové střechy.

PMT // Montážní návod // PMT EVO 2.0 EW

VOLITELNÝ KROK
ZÁTĚŽOVÝ ŽLAB O7, TYP V01

INFO i

4.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE:
Přesuňte štěrk/jiný podklad až k vnitřním okrajům hlavních podlahových profilů  B  do míst mezi základ  C   a věžičku  E  . Hloubka 
rýhy by měla být 50 mm od horního okraje výplně, aby bylo zajištěno, že zátěžový žlab O7  je umístěn přes celou plochu zbytkové 
výplně nebo povrch střechy.
 
Pokud je zátěžový žlab O7 umístěn přímo na střešní plášť, zajistěte, aby byl podklad čistý, aby nedošlo k dlouhodobému poškození. 

POSTUP:
Umístěte zátěžový žlab O7  mezi věžičku  E  a základ  C  na střed hlavního podlahového profilu  B  . V aktuální projektové zprávě 
zkontrolujte přesné umístění zátěžových žlabů  O7  . Poté upevněte každý zátěžový žlab O7  umístěný ve středu a rovnoměrně 
rozložený na hlavním profilu  B  pomocí dodávaných samořezných šroubů (6 kusů). Nepřekračujte maximální točivý moment 5 Nm! 

Naplňte zátěžový žlab O7  podle specifikací v aktuální projektové zprávě. Zajistěte rovnoměrné zakrytí zátěžového žlabu  O7  .

POZOR !
Zajistěte minimální zakrytí zátěžového žlabu v souladu s projektovou zprávou! Maximální výška plnění nesmí překročit 70 mm.
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Ne všechny střešní plochy mají další dostatečné rezervy zatížení, aby pojaly požadované dlaždice  O5  . Zejména střechy se 
štěrkem nebo podkladovou výplní často nejsou navrženy tak, aby unesly další zatížení. Zátěžový žlab  O7  se používá
k umožnění instalace na takové střechy.

PMT // Montážní návod // PMT EVO 2.0 EW

VOLITELNÝ KROK
ZÁTĚŽOVÝ ŽLAB O7, TYP V02

INFO i

4.

POSTUP:
Spodní konstrukce je zabudována přímo ke střešnímu plášti. Zátěžové žlaby O7 jsou poté umístěny v bodech uvedených 
v projektové zprávě. Při umísťování zátěžového žlabu O7  na střešní plášť, zajistěte, aby byl podklad čistý, aby nedošlo k 
dlouhodobému poškození. 

Umístěte zátěžový žlab O7  mezi věžičku  E  a základ  C  na střed hlavního podlahového profilu   B  . V aktuální projektové zprávě 
zkontrolujte přesné umístění zátěžových žlabů O7 . Poté upevněte každý zátěžový žlab O7  umístěný ve středu a rovnoměrně 
rozložený na hlavním profilu  B  pomocí dodávaných samořezných šroubů (6 kusů). Nepřekračujte maximální točivý moment 5 Nm!

ROZDÍL OPROTI V01:
U V02 je spodní konstrukce postavena přímo na střešní plášť před nanesením výplně. Počáteční a koncové podlahové profily  A  ,  
hlavní podlahový profil  B  a spojovací podlahové profily  D  jsou poté zakryty výplní.

POZOR !
Zajistěte minimální zakrytí zátěžového žlabu v souladu s projektovou zprávou! Maximální výška plnění nesmí překročit 70 mm.
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KROK
INSTALACE A UPEVNĚNÍ
MODULOVÝCH SVOREK H 

4.

POSTUP:
Umístěte středové a koncové svorky  H  na bok věžičky  E  
směrem k základu  C  na spodní vodicí drážku a přitlačte 
je na protilehlou vodicí drážku, dokud západka nezaskočí 
a neuslyšíte “click. Zkontrolujte, že středové a koncové 
svorky  H  jsou bezpečně na svém místě a zapadly do 
vodicích drážek.  

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE:
Umístěte každý modul na střed věžičky  E  a základu  C  .

Umístěte středové a koncové svorky  H  na bok základu  C  
směrem k věžičce  E  na horní vodicí drážku a přitlačte je
na protilehlou vodicí drážku, dokud západka nezaskočí a neu-
slyšíte “click”. Zkontrolujte, že středové a koncové svorky  H  
jsou bezpečně na svém místě a zapadly do vodicích drážek.

Umístěte moduly nahoru a ujistěte se, že jsou vycentrovány 
na komponentech věžičky  E  a základu  C  . Zkontrolujte, že
středové a koncové svorky  H  na modulu spočívají po celé 
ploše rovně a úhledně.
Utáhněte zajišťovací šrouby. Je třeba dodržovat montážní 
návod výrobce modulů. Nepřekračujte utahovací moment 
10 Nm. (Vezměte na vědomí informace o údržbě.)

POZNÁMKA:
Nesprávně nainstalované středové a koncové svorky  H  , 
které byly znovu odstraněny, musí být nahrazeny novými 
komponenty. Musí být zajištěno dodržení specifikace 
točivého momentu. V opačném případě existuje riziko 
poškození komponentů a narušení stability.

STŘEDOVÁ 
SVORKA

KONCOVÁ 
SVORKA

SPRÁVNĚ NESPRÁVNĚ
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VOLITELNÝ KROK
MONTÁŽ BOČNÍCH KRYTŮ O8

Konstrukce systému s bočními kryty vede ke zlepšení hodnoty cp. To má pozitivní vliv na požadovanou zátěž, což může 
snížit požadovanou přídavnou zátěž na systém.

INFO i

5.

POZOR !
Boční kryt je komponent, který souvisí se stabilitou. Vynechání bočního krytu uvedeného v projektové zprávě bude mít bez 
výjimky za následek vyloučení odpovědnosti společnosti PMT.

POZNÁMKA:
Boční kryty O8 jsou volitelnými komponenty a nejsou zahrnuty do běžného plánování. Další informace najdete v aktuální 
projektové zprávě.

ODBORNÝ TIP:
Při umisťování a připevňování modulů vždy zajistěte, aby na konci každé řady modulů na základu  C  a věžičce  E  byla 
kontaktní plocha nejméně 10 mm.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE:
Odstraňte předlisované drážky pro dlaždice  O5  z bočních krytů  O8  podle specifikací v nejnovější projektové zprávě. Stříhají se 
štípacími kleštěmi a lze je odstranit ohnutím.
Pozor: Při použití pouze jedné dlaždice  O5  , odstraňte pouze spodní polovinu. Při použití dvou dlaždic  O5  , odstraňte obě 
předlisované drážky.

POSTUP:
Umístěte dva boční kryty  O8  s vyvrtanými otvory přes šroub na věžičce  E  a základu  C  . Při montáži bočních krytů  O8  , se 
ujistěte, že jsou levý a pravý kryt namontovány správně. Horní zkosené hrany spočívají na věžičce  E  a směřují k modulu, dolní 
zkosení směřují pryč od systému. Jakmile jsou dva boční kryty  O8  na svém místě, připevní se šesti šrouby M8x16 (nepřekračujte 
utahovací moment 10 Nm).
Pozor: Oba boční kryty  O8  musí být umístěny a smontovány dohromady.
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POZOR !

Za účelem ochrany propojovacího vedení řetězců před trvalými a škodlivými vlivy prostředí – zejména UV zářením – jsou 
všechny podlahové profily PMT vybaveny držáky krytu kabelových kanálů. Kryty kabelových kanálů lze namontovat po 
každém kroku montáže systému.

PMT // Montážní návod // PMT EVO 2.0 EW

VOLITELNÝ KROK
KRYT KABELOVÉHO KANÁLU O10

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE:
Zkontrolujte správnou polohu propojovacího vedení řetězců. Zajistěte trvalé a bezpečné upevnění propojovacího vedení řetězců, 
aby nedošlo k poškození kabelů v důsledku pohybu (vítr).

Je možné provést další upevnění pomocí MDC typ 3  O9  , aby bylo zajištěno bezpečné umístění kabelů.

POSTUP:
Umístěte kryt kabelového kanálu  O10  do spodní vodicí drážky na hlavním profilu  B  . Nakloňte kryt kabelového kanálu  O10 na 
horní vodící drážku; zatlačte kryt kabelového kanálu  O10  do středu, dokud západka nezapadne a neuslyšíte “click”.

6.

Při připojování kabelového kanálu se ujistěte, že propojovací vedení řetězců nejsou poškozená.

INFO i

CLICK!
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HOTOVO!

PMT // Montážní návod // PMT EVO 2.0 EW   

Změny a odchylky od projektové zprávy musí být písemně odsouhlaseny se společností PMT - Premium 
Mounting Technologies GmbH & Co.KG.
Děkujeme, že jste si vybrali výrobky společnosti PMT!

V rámci údržby je třeba pravidelně kontrolovat horní a dolní mez utahovacího kroutícího 
momentu šroubových spojů (interval údržby nejméně jednou za rok; dodržujte protokol údržby).

ÚDRŽBA !

Zkontrolujte, zda byl nainstalován celý systém a všechny komponenty podle nejnovější 
projektové zprávy.

Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby namontovány na určených místech a utaženy 
předepsaným utahovacím momentem.

Specifikace utahovacího momentu naleznete v montážním návodu nebo na obalu. POZOR! Tyto 
technické údaje jsou relevantní z hlediska bezpečnosti a při nedodržení mohou vést ke značným 
škodám!

Zkontrolujte, zda byly všechny zátěžové komponenty použity se stanovenými hmotnostmi. 
Specifikace lze nalézt v nejnovější projektové zprávě. Zkontrolujte, že jsou zátěžové komponenty 
100% trvale zajištěny proti sklouznutí, převrácení nebo kymácení.
POZOR! Toto je relevantní z hlediska bezpečnosti a při nedodržení může dojít ke značným 
škodám!

Zkontrolujte, zda všechny spoje správně zaklaply.

ZÁVĚREČNÁ KONTROLA !
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Při montáži je nutné dodržovat montážní návod. Najdete ho na  
www.pmt.solutions/en/downloads nebo můžete naskenovat QR kód 
přímo pomocí svého smartphonu.
(Předpoklad: Odpovídající aplikace ve vašem mobilním zařízení)


