
Trin 1: Monter fundamentpladen/stålbasen og dernæst 
stolpen og bærebjælken, som vist nedenfor. Bemærk: 
Stolper kan monteres på to måder: enten oven på beton 
(a) eller indstøbt i beton (b). 

Trin 2: Når stolperne er monteret, skal du sætte 
bærebjælkerne ned i stolpernes indhak og fastgøre dem 
med skruer. Stolperne og bærebjælkerne udgør den 
primære ramme. 

Trin 3: Monter spændeskinnen i tagrendeprofilen. 
Vær opmærksom på, at de korte skinner skal 
monteres på tagrendernes ender. 

   

Trin 4: ① Monter stållægterne på endemodulet ved 
brug af skruer. ② Monter de nederste samleskinner på 
tagrenden og stållægterne, og fastgør med skruer. 

Trin 5: Monter stållægterne og de nederste 
samleskinner som vist i trin 4; derefter er tagrammen 
fuldt samlet. 

 

Trin 6: Løft tagrammen, og læg den oven på den 
primære ramme, som vist på nedenstående billede 
(tagrammens samlede vægt er cirka 86 kg, så der skal 
bruges 3-4 personer til at løfte. Det ideelle er én 
person i hvert hjørne – altså i alt 4 personer - for at 
bringe enheden sikkert på plads). 

   

Trin 7: Monter tagrammen (den sekundære ramme) og 
tagrenden på den primære ramme med de dertil 
beregnede skruer.  

Trin 8: Monter pc-tagpladen. Bemærk: Fjern 
beskyttelsesfilmen på tagpladen (på begge sider) ① Monter de 
to ender af tagpladen i spændeskinnen 
② Placer den øverste samleskinne oven på tagpladen og den 
nederste samleskinne (tagpladen skal være placeret mellem den 
nederste samleskinne og den øverste samleskinne), og fastgør 
med skruer. 

Trin 9: ③ Monter den anden tagplade. ④ Placer 
den øverste samleskinne, og fastgør med skruer. 
Monter den første tagplade fra endemodulet, og 
fortsæt derefter i rækkefølge med de andre 
tagplader. 

   

Trin 10: (a) Detaljeret visning for montering af øverste 
og nederste samleskinne. (b) Detaljeret visning for 
montering af øverste samleskinne og endemodul. (c) 
Detaljeret visning for montering af spændeskinne og 
tagplade. Trin 11: Monter nedløbsrøret og nedløbet Trin 12: Carporten er færdig. 
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