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Instrukcja montażu 

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup masztu odgromowego na 

trójnogu nr kat. 96504005, 96505005,  96506005, 96507005 (65.4, 65.5, 65.6, 

65.7) firmy ELKO-BIS. 

1. Zastosowanie: 

Maszt odgromowy służy do ochrony pojedynczych urządzeń montowanych 

na dachach obiektów (wentylatory, skraplacze, itp.). Pozwala na łatwą 

rozbudowę i tworzenie tzw. odgromowych stref ochronnych.  

2. Montaż: 

Tabela przedstawiająca elementy wraz z ich oznaczeniem znajduje się na sąsiedniej stronie. 

1. Podstawy betonowe B ustawić na podłożu, w razie potrzeby przykleić 

(Uwaga! W razie montażu masztu na dachu, należy pamiętać o położeniu podstaw 

betonowych na podkładkach wykonanych z takiego materiału z jakiego wykonane 

jest pokrycie dachowe - papy lub folii dachowej). 

2. Do zewnętrznego otworu B.2 jednej z podstaw betonowych B wkręcić 

zacisk C gwintem C.1. 

3. Na podstawach betonowych B zamontować trójnóg D, przytwierdzając 

śrubami M16 przez otwór D.1 trójnogu do wewnętrznego otworu podstaw 

betonowych B.1. 

4. Tylko dla wersji  z rurą dzieloną! – Przy użyciu nitownicy G połączyć dwie 

rury nierdzewne A w jeden maszt. 

5. Przykręcić szpic E  gwintem E.1 do rury nierdzewnej A. 

6. Do trójnogu  w otwór D.2 wsadzić rurę nierdzewną z zamontowanym 

szpicem i docisnąć śrubami obejmy zaciskowej dbając o zachowanie pionu 

masztu. 

7. Masz jest gotowy do użycia. 

Filmy instruktarzowe przedstawiające sposób montowania masztu  

są dostępne na stronie internetowej: 



www.elkobis.pl/filmy 

 

3. Elementy zestawu: 

Element Ilość Zdjęcie 

A. Rura nierdzewna 
96504005-6 m 
pozostałe– rura dzielona 

 
 
1 szt. 
2 szt. 

 

B. Podstawa betonowa 
Fi – 500 mm 
Waga – 40 kg 
 
 

3 szt.  

C. Zacisk  
Śruby – 4xM8/20 
 
 
 

1 szt.  

D. Trójnóg 
+ obejma zaciskowa 
 
 
 

1 szt.   

E. Szpic 
 
 

1 szt.  

F. Śruby 
Śruba i nakrętka M16 
 
 

 
3 kpl. 

 

G. Nitownica i nity 
(dołączone do wersji z rurą 

nierdzewną dzieloną) 
 

1 kpl.  

 

* 

http://www.elkobis.pl/filmy


4. Konserwacja  

Informujemy, że warunkiem zachowania gwarancji na produkty ELKO-BIS jest właściwa 

ich konserwacja.  

 Wszystkie złącza oraz elementy skrętne masztów należy zakonserwować poprzez 

smarowanie grubą warstwą wazeliny technicznej (nr kat. 95.1) Czynność należy 

powtarzać co 12 miesięcy.  

 

5. Położenie elementów po montażu masztu: 

 

6. Uwaga! 

Obciążenie masztu (np. linką aldrey), może spowodować jego niewielkie wychylenie. 

Nie powoduje to utraty stabilności masztu. Utrzymanie pionu obciążonego masztu może 

wymagać zastosowania odciągu do elementów budynku, bądź do dodatkowej podstawy 

betonowej. 

 

http://elkobis.com.pl/wazelina-techniczna/#content

