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Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn, en of de afmetingen overeenkomen met de bestelling. 

1. Inhoud

1   Verticale paal
2   Pole Support (standaard)
3   Bevestigingsbeugel voor grondanker of voetplaat
4   Cover verticale paal
5   Voetplaat (optioneel)
6   Grondanker (optioneel)
7   Sturing
8   Hoekstuk afwatering
9   Regengoot
10   Waterafvoer
11   Hoekstuk fixatie

12   Main housing L2 + Motor +SDO
13   Deksel verticale paal
14   Main housing W2
15   Rolas + Motor + SDO
16   Cover Main housing W
17   First Louver W2
18   Main housing L1
19   Lamellen
20   Main housing W1
21   First louver W1
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2. Voorbereiding
1. Benodigd materiaal 

• Plooischragen (voor de voorbereiding van de 
profielen en lamellen)

• Accuschroevendraaier
• Klopboormachine
• Dopsleutel met gewone en verlengde dopsleutelset 

(10 cm)
• Houten of pvc wig (om de deksels van de palen te 

halen)
• Rubber hamer
• Min. 2 ladders (tenminste 3 m hoog)
• Montagelift
• Laser
• Waterpas
• Lijmklem
• Set bits
• Schroevendraaierset (plat, kruis, torx)
• Trekdraad
• Ratelsleutelset
• Zeskantsleutelset (bij voorkeur met handvat)
• Afbreekmes

• Zijkniptang
• Rolmeter
• Betonschroeven, houtschroeven, pluggen, Thermax 

pluggen, … (in functie van de ondergrond) voor 
vloer- en/of wandbevestiging

• Compriband (voor afdichting tussen wand en onze 
profielen)

• Alcoholstift
• Ijzervijl
• Lintzaag (als je profielen ter plaatse op maat wil 

zagen)
• Voor de afvoer heb je buizen of slangen en 

koppelstukken van min. 50 mm diam. nodig 
(niet meegeleverd, te kopen in de bouwmarkt of 
dergelijke).

• Bij grotere oppervlaktes dien je sommige 
kabels te verlengen (zelfde kabeldikte 
gebruiken!) en waterdicht te verbinden. Voorzie 
daarvoor ook WAGO klemmen en waterdichte 
verbindingsdoosjes.

2. Zorg voor een vlakke ondergrond die waterpas ligt voor minstens de 
oppervlakte van elke paalvoet van de terrasoverkapping.

3. Voorzie elektriciteit en/of waterafvoer waar nodig.
4. Bij een muurbevestiging, zie of er voldoende kwalitatieve ankerpunten 

aangebracht kunnen worden en of de muur perfect recht is. Zo niet, dik 
de muur uit, zodat je de main housing recht kan monteren. 

5. Suggestie: haal vooraf trekdraad door de kabelopeningen 1  van de 
balken (main housing). 

6. Laat geen profielen in het volle zonlicht liggen (gevaar voor uitzetting).
7. Als er chauffage meebesteld werd, monteer die dan vooraf op de juiste 

plaats op de main housing, zodat je geen kabels kan beschadigen.

M1  Motor
Somfy motor voor rotatie van lamellen

M2  Motor
Somfy motor voor verschuiven van 
lamellen

S1  SDO
Somfy SDO-module voor 
positieherkenning bij rotatie van 
lamellen.

S2 SDO
Somfy SDO-module voor 
positieherkenning bij verschuiven van 
lamellen.
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• Zorg ervoor dat de ondergrond voor de 
wandmontage vlak is.

• Bij wandmontage worden meestal korte palen 
gebruikt. Plaats de grondbevestiging voor de 
resterende palen zoals de figuur rechts.

• Duid de positie van de Main housing aan op de 
wand, om later bij de bevestiging een correcte 
haaksheid te bekomen.

3.2 Verankering bij wandmontage

• Plaats de grondbevestiging volgens de figuur.
• Meet beide diagonalen, verschil max 5mm.
• Zet de grondbevestiging loodrecht. Vul eventuele 

oneffenheden op.

3.1 Vrijstaand, enkel bij gebruik van 
voetplaat of grondanker.

3. Verankering

Enkel dak

W

L
L -

 90
mm==

W - 90mm
W

L
L -

 90
MM==

W - 90mm

Grondanker Voetplaat
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• Plaats in één of meer palen een waterafvoer. 1 
afvoer per 15m².

• Open met een breekmes eerst het grootste gat 
van het afvoerbakje.

• Verwijder aan de onderkant van de paal de Pole 
Support of bevestigingsbeugels (grondanker, 
vloerplaat).

• Schuif de waterafvoer in de paal en plaats de 
Pole Support of bevestigingsbeugels terug op 
hun plaats en zet terug vast.

1   Pole support
2   Waterafvoer
3   Bevestigingsbeugel

4.1 Montage waterafvoer

4. Monteren van de structuur
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• Haal de cover van de Main Housing W2 en van de twee verticale palen 
E1 en E4.

• Bij wandmontage moet de hoekversteviging vóór montage uit de korte 
paal geschoven worden.

1   Cover
2   Hoekversteviging

4.2 Montage Main housing W2
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LED E4

• Schroef aan beide uiteinden 3 
schroeven (DIN7504K 6.3x50) tot op 10 
à 15mm van de rand.

• Bij LED’s, steek de voedingskabel door 
het overeenkomstige gat in de paal.

• Schuif de Main Housing over de verticale 
palen.

• Verbind beide profielen door eerst de 
onderste schroef vast te schroeven.

• Schroef de 3 andere schroeven vast.
• Doe dit aan beide uiteinden van de Main 

Housing.
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H - 230mm

H - 230mmH - 230mm

DIN125-8

DIN933-M8

• Monteer Main Housing W1 op palen E2 en E3, de cover mag op de Main 
Housing blijven.

• De montage verloopt op dezelfde manier als bij Main Housing W2. (Zie 
4.2)

• Haal de cover van de Main Housing (W) die tegen de wand 
komt. De gaten voor de montage zijn voorgeboord.

• Plaats de Main Housing zoals afgetekend op de wand in stap 
3.2 en ondersteun de Main Housing op de juiste hoogte.

• De bevestiging tegen de wand moet gebeuren met bout 
DIN933-M8 en rondel DIN125-8.

• Meet de diagonalen, het verschil mag max. 5mm bedragen.
• Controleer met laser de vlakheid van de bovenkant van de 

structuur.

• Haal de cover van de Main Housing L2 en van de twee verticale palen E3 en E4.
• Steek bij de paal E4 de kabel van de motor door de sleufopening.
• Bij LED’s, steek de kabel door het overeenkomstige gat in de paal.
• Schuif de eindstukken van de Main Housing L2 door de sleufopeningen van de verticale paal.
• Verbind beide profielen door de onderste 3 schroeven vast te schroeven.
• De schroeven bovenaan in de hoek worden nog niet gemonteerd.
• Doe hetzelfde bij paal E3, hier moet de kabel van de SDO door het gat boven de sleufopening.

1   Motor

4.3 Montage Main housing W1

4.4 Wandmontage van de W-ligger

4.5 Montage Main housing L2
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• Main Housing L1 wordt op de palen E1 en E2 gemonteerd op dezelfde manier als Main housing L2.

4.6 Montage Main housing L1
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• Verschuif de voorgemonteerde hoekversteving naar boven en zet vast met schroef DIN 7504K 6.3 X 50.
• Zorg ervoor dat de kabel van de Motor en SDO boven de hoekversteviging lopen.
• Zet bouten terug vast.
• Doe dit bij alle palen.
• Bij wandmontage schuif de hoekprofielen terug in de korte palen.

4.7 Hoekverstevigingen
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• Controleer eerst nogmaals de diagonalen tussen E1-E3 en E2-E4. Max. verschil = 5 mm.
• Verschuif de eerste asjes in main housing L1 en L2 precies even ver weg van W2 (bij voorbeeld 20 cm).
• Neem de achtkant rolas en haal 2 bouten weg zodat de assen in elkaar kunnen schuiven.
• Plaats de rolas in Main Housing W2. Steek eerst de kabels door de gaten in palen E1 en E4.
• Positioneer de motorkant vóór de opening van het riemwiel aan E4, zodat de knoppen van de motor zich precies 

voor de opening van de hoefijzervormige beugel bevinden en schuif de linker kant van de rolas in de opening van 
het riemwiel.

1   Motor

4.8 Montage motor in W2 (doe dit met 2!)
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• Hou de rolas links in de opening en schuif hem uit elkaar zodat deze ook rechts in het riemwiel in paal E1 past.
• Controleer of de asjes in L1 en L2 zich nog op dezelfde afstand bevinden (max. 2 mm verschil). Herbegin anders.
• Hou de rolas rechts in de opening en schuif de rolas met motorkop aan E4 verder door de beugel.
• Hou de rolas links in de opening en schuif ze aan E1 met de motorkop verder door de beugel.
• De gaten van de bouten in de rolas moeten precies overeenstemmen, zodat u de bouten terug kan bevestigen. 

Gebruik indien nodig het afstelkastje (aansluiten op de MOTOR SCHUIVEN, niet op de SDO) om de rolas te 
draaien. Als alternatief kan u de rolas ook vastzetten met zelftappende schroeven met verzonken kop (niet 
meegeleverd).

• Aan weerszijden moet u toegang hebben tot de witte en gele instelknop. Anderzijds mogen de motorkoppen niet 
te ver uitsteken, of u krijgt nadien het deksel niet meer op de palen.

1   Afstelbakje
2   Instelknoppen
3   Riemwiel
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Indien de instelknoppen niet toegankelijk zijn 
omwille van de plaatsing van de ODL-structuur, 
dan kan de beugel gedraaid worden zodat de 
knoppen van opzij of onderaan bereikbaar zijn.

4.9 Montage Cover Main Housing W2

4.10 Montage First Louver W1

• Draai de cover in Main Housing W2 en klik hem vast.
• Zet de Cover vast met zelfborende schroeven (DIN7504M 4.2x13) in de voorziene gaten.

• De first louver op Main housing W1 wordt met de opening naar boven gemonteerd.
• De first louver op Main housing W2 wordt met de opening naar beneden gemonteerd.
• Om de first louvers vast te schroeven zijn zowel in de first louvers als in de Main housings gaten voorzien.
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Indien een grondanker of vloerplaat gebruikt wordt, ga naar de volgende stap 5.2

• Plaats de palen volgens de figuur rechts.
• Meet de diagonalen A, het verschil mag max. 2mm zijn.

• De bevestigingsbeugels voor de bevestiging op de voetplaat 
of het grondanker zijn voorgemonteerd in de verticale palen.

• Zet de beugels los en schuif ze over de koker, bevestig een 
beugel onderaan de koker en de andere bovenaan de koker.

• Controleer met waterpas of laser de vlakheid van de bovenkant 
van de structuur.

• Meet beide B-maten, het verschil  mag maximaal 2mm bedragen.
• Meet beide C-maten, het verschil mag maximaal 2mm bedragen.
• Indien nodig, los de bouten van de Pole Support of de bevestig-

ingsbeugels en schuif de paal naar boven.
• Indien je de hoogte hebt moeten aanpassen, herneem dan punt 

5.1 of 5.2.
• Als alles afgesteld is, schroef alles goed aan.

• Haal de cover van de Main Housing die tegen de wand komt. De gaten voor de montage zijn voorgeboord.
• Plaats de Main Housing zoals afgetekend op de wand in stap 3.2 en ondersteun de Main Housing op de juiste 

hoogte.
• De bevestiging tegen de wand moet gebeuren met bout DIN933-M8 en rondel DIN125-8.
• Meet de diagonalen, het verschil mag max. 5mm bedragen.
• Controleer met waterpas/laser de vlakheid van de bovenkant van de structuur.

5. Vastzetten van de palen/wandmontage
5.1 Pole support

5.2 Voetplaat of grondanker

5.3 Controle haaksheid

5.4 Wandmontage L-kant
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• Start aan zijde W1.
• Monteer de lamel verticaal.
• Plaats de lamel zodat de assen langs beide zijden in de gleuf van de lamel schuiven.
• Schuif eerst aan zijde L1 het blokje dat voorgemonteerd is in de gleuf, over de as. Duw hierbij het asje omhoog.
•  Schuif aan zijde L2 het blokje over de as. Zorg ervoor dat de lamel zo goed mogelijk verticaal staat. Duw hierbij 

het asje omhoog.
• Zorg ervoor dat het blokje tot tegen de eindkap van de lamel geschoven is.
• Schuif aan zijde L2 de lamel tot tegen de circlips op de as.
• Schroef de stelschroeven van beide blokjes vast met bijgeleverde zeskantsleutel 3 met bolkop.

MOGELIJKE CONFIGURATIES
B600 met LED-lamellen: uitsluitend onderstaande configuraties mogelijk!

6. Monteren van de lamellen

6.1 Led’s in lamellen aansluiten

Totaal 
aantal 
lamelen

L Lamellen

van tot aantal 
LED’s

gewone lamellen
voor tussen na

11 2590 2790 2 2 5 2
12 2800 3000 2 2 5 3
13 3010 3210 2 3 5 3
14 3220 3410 2 3 5 4
15 3420 3620 2 4 5 4
16 3630 3820 2 4 5 5

17 3830 4030 3 2 5 2
18 4040 4240 3 2 5 3
19 4250 4440 3 3 5 3
20 4450 4650 3 3 5 4
21 4660 4860 3 4 5 4
22 4870 5060 3 4 5 5
23 5070 5270 3 5 5 5
24 5280 5470 3 5 5 6

25 5480 5680 4 3 5 3
26 5690 5890 4 3 5 4
27 5900 6090 4 4 5 4

W1 W2

voor tussen na

W1 W2

voor tussen tussen na

W1 W2

voor tussen tussen tussen na
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PRINCIPE BEKABELING

2

2

3

4

1

1   Voeding 24V
2   LED-connector
3   Telkens 5 gewone lamellen tussen 2 LED-lamellen
4   Opschuifrichting van de lamellen

VERBINDING TUSSEN HOFDBEKABELING N LED-LAMEL KLIK DE CONNECTOREN IN ELKAAR

SCHUIF DE CONNECTOR VOLLEDIG IN DE LED-LAMEL

• Breng beide SDO-kabels tot aan de sturing.
• Steek de kabels door het gat onder de hoekversteviging.
• Breng de kabels via de kabelgoot achter de watergoot onderaan de Main Housing tot aan de sturing.
• Steek connectoren op de SDO-kabels.
• Verbindt ze met de overeenkomstige connectoren en span ze goed aan met een steeksleutel SW 15mm.
• Het is NIET nodig om de sturing te openen.

7. Bekabeling SDO’s
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•  Zorg dat de 2 instelknoppen (wit en geel) ingedrukt staan aan paal E4 (MOTOR ↔) en E1 ( SDO ↔). Tijdens het 
afregelen wordt de SDO niet onder spanning gebracht!

• Staan alle lamellen perfect verticaal? Lamellen staan verticaal als onder- of bovenvlak horizontaal staat (con-
troleer door er een recht profiel op te leggen).

• Zoniet, breng MOTOR  onder spanning en laat de lamellen draaien tot ze verticaal staan. Gebruik hiervoor het 
afstelkastje. 

• Breng  MOTOR ↔ onder spanning (afstelkastje).
•  Schuif het dak helemaal open (alle lamellen naar W1) tot de lamellen niet meer verschuiven (Lamellen tegen 

elkaar), doch zonder dat de lamellen de first louver raken.
• Laat de motor heel kort (max. 1 cm) terugschuiven (tegengestelde richting) om de spanning van de riem te laten.
• Druk de witte instelknop uit aan paal E1 (SDO ↔).
• Schuif het dak helemaal dicht (lamellen uit elkaar van W1 naar W2) tot de lamellen niet meer verschuiven (zonder 

de first louver aan W2 te raken).
• Laat de motor heel kort (max. 1 cm.) terugschuiven (tegengestelde richting) om de spanning van de riem te laten.
• Druk de gele instelknop uit aan paal E1 (SDO ↔).

1   Afstelkastje
2   Dak dichtgeschoven
3   Motor
4   Dak opengeschoven

8. Afregelen motoren
8.1 Afregelen schuiven (M2/S2)
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• Zorg dat de 2 instelknoppen (wit en geel) ingedrukt staan aan paal E4 (MOTOR ) en E3 (SDO ). Tijdens het afre-
gelen wordt de SDO niet onder spanning gebracht!

• Indien het dak niet toe is (lamellen uit elkaar), breng MOTOR ↔ onder spanning en schuif het dak dicht.
• Indien cover reeds gemonteerd, haal de cover van ligger L2
• Breng MOTOR  onder spanning.
• Indien de lamellen niet verticaal staan, zet ze dan perfect verticaal.
• Druk de gele en witte instelknop uit aan paal E3 (SDO ).
• Laat de lamellen opendraaien tot deze ongeveer 135° open staan (tot net voor ze de first louver W1 raken).
• Druk de witte instelknop uit aan paal E4 (MOTOR ).
• Laat de lamellen dichtdraaien tot ze niet verder draaien.
• Laat de motor heel kort (max. 1 sec.) opendraaien (tegengestelde richting) om de spanning van het systeem te 

nemen.
• Druk de gele instelknop uit aan paal E4 (MOTOR ).

1   Afstelkastje
2   Dak dichtgeschoven
3   Motor
4   Borstels

8.2 Afregelen draaien (M1/S1)
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SDO
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L2 E4
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• Breng alle motorkabels tot aan de sturing.
• Steek de kabels door het gat onder de hoekversteviging.
• Breng de kabels via de kabelgoot achter de watergoot onderaan de Main Housing tot aan de sturing.
• Indien LED’s doe hetzelfde voor de LED kabels.
• Steek connectoren op de motorkabels.
• Verbind de overeenkomstige connectoren en span deze goed aan met een steeksleutel SW 15mm.
• Het is niet nodig de sturing te openen.

4   Main housing

9. Sturing
9.1 Bekabeling
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RAIN

220V
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1   Motor

nr Connector Kabel
1 Bruin Bruin
2 Wit Aarding
3 Blauw of grijs Blauw of grijs
4 Zwart Zwart
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<1s

<1s

Channel 1

Channel 2

Channel 1

Channel 2

Situo 5 Pure (2020)

Situo 5 Pure (2020)

1

1

Sluit de sturing aan op het stroomnet
Je hoort 1 korte biep. Indien je 5x korte biep hoort ga dan door naar 8.3.
Neem de Somfy Telis 4 afstandsbediening en zet op kanaal 1 en laat los.
Duw de schakelknop boven aan de sturing voor 4 seconden naar kanaal 1 en laat los.
Duw kort achteraan de zender met een fijn voorwerp in de opening.
Zet de zender op kanaal 2.
Duw de schakelknop boven aan de sturing voor 4 seconden naar kanaal 2 en laat los.
Duw kort achteraan de zender met een fijn voorwerp in de opening.

1   Kanaalselectie

9.2 Zender connecteren
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Situo 5 Pure (2020) Situo 5 Pure (2020)

Lamellen draaien open

Stop

Lamellen draaien dicht

Lamellen openschuiven

Stop

Lamellen dichtschuiven

Kanaal 1 Rotatie van de lamellen (werkt enkel als 
dak dichtgeschoven is)

Kanaal 2 Verschuiven van lamellen

Het lamellendak kan nu bediend worden.

Lamellen draaien 
automatisch in juiste 
positie voor of na het 
schuiven.

• Controleer de aansluiting van de kabels (connectoren goed aanspannen, punt 8.1).
• Indien nodig regel de motoren en SDO’s opnieuw af.
• Druk op de ‘my’ toets om de foutmelding te stoppen en geef een nieuw commando voor een beweging van het dak. 

1   Kanaalselectie

• De sturing is uitgerust met een temperatuursensor. Wanneer de temperatuur beneden 2 à 4°C zakt, zullen 
de lamellen verticaal gaan staan om schade aan de dichtingen te vermijden en om de extra belasting bij 
eventuele sneeuwval te beperken. Deze functie kunt u in- en uitschakelen door 10 seconden op de my-
toets te drukken. 

• 3 x korte biep = temperatuursensor niet actief
• 3 x lange biep = temperatuursensor actief

• Bij de optie LED-verlichting in het frame en/of aan de goot is er een extra sturing aanwezig. Voor de installatie van de 
LED-verlichting, zie instructies aanwezig in de LED-sturing. De kabels van de LED-verlichting worden aangesloten 
in de SCREENS-doos. Witte LEDverlichting in het frame kan geprogrammeerd worden op kanaal 3 van de Telis 
4 afstandbediening. Witte LED-verlichting aan de goot kan geprogrammeerd worden op kanaal 4 van de Telis 4 
afstandbediening. Voor RGB LED-verlichting en de aparte LED-SPOT sturing is een afzonderlijke afstandsbediening 
aanwezig bij de sturing.

• Indien achteraf een nieuwe zender moet geconnecteerd worden, moet de sturing gereset worden zie punt  9.8.

• Indien een kanaal verkeerd ingesteld werd, dient de sturing gereset te worden zie punt 9.8.

• De sturing kan gereset worden door de schakelknop op de sturing eerst 10 sec. naar kanaal 1 te duwen en daarna 
10 sec. naar kanaal 2 te duwen. Daarna kan de zender opnieuw ingesteld worden; zie punt 9.2.

9.3  5 x korte biep: foutmelding

9.4  Vorstbeveiliging

9.5  LED-verlichting

9.6  Nieuwe zender toevoegen

9.7  Kanaal verkeerd ingesteld

9.8  Sturing resetten
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L W

1

L-zijde W-zijdeL-zijde W-zijdeL-zijde W-zijde

Laat de lamellen dichtdraaien zodat ze het monteren van de goten niet hinderen.

10. Monteren van de regengoten

• Maak de hoeken voor de positie van de afwatering open met een mes.
• Schuif de hoeken in de openingen van de verticale palen.
• Let er op dat de druipneus van de waterafvoer over het hoekstuk komt bij de palen waar geen afwatering is. Dit is 

dus bij de hoekstukken die niet opengemaakt werden.

• Breng een ononderbroken strip silicone aan.
• Draai de gootprofielen van bovenaf op hun plaats.
• Breng een strip silicone aan in de hoek waar de goot profielen samen komen.
• Schroef het hoekstuk van langs onderen vast (3.9x32).
• Maak de bovenkant van het hoekstuk waterdicht met silicone.

10.1  Hoekstukken monteren

10.2  Gootprofielen monteren

10.3  Montage borstel op de goot aan L1 (optioneel, indien geen LES-strips)

1   Hoekstuk
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 Ø 50 (PVC)

  3 x DIN7982  4.2 x 19

  3 x DIN7982  4.2 x 19

2 x DIN7982  4.2 x 25
1 x DIN7982  4.2 x 9.5

W

L

“KLIK”

1

2

• Voor het monteren van een screen, zie instructie bij screen.

• Schuif de waterafvoer zoveel mogelijk naar boven in de paal en zet vast. 
• Voorzie aan elk afwateringspunt de nodige PVC onderdelen.
• PVC buis ø50mm is niet meegeleverd.

• Voorzie elke paal van een cover en een afdekplaat met pakking aan de bovenkant.
• Voorzie bij eventuele korte palen ook een afdekplaat aan de onderkant.
• Schuif de cover altijd eerst op de paal aan de W-zijde en klik hem daarna vast aan de L-zijde.

11. Optie screen B1200

12. Afwerking
12.1  Afwatering

12.2  Cover palen
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Notities
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