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Instrukcja montażu 

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup masztu izolowanego wsporczego na trójnogu 

nr kat. 96553005, 96554005, 96555005, 96556005, 96557005 firmy ELKO-BIS. 

1. Zastosowanie: 

Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, 

klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. 

Konstrukcję wsporczą pełni trójnóg z podstawami betonowymi, zapewniający odpowiednią 

wytrzymałość na podmuchy wiatru. Maszt jest wolnostojący o całkowitej wadze do 138 kg. 

Pod podstawy betonowe zaleca się stosowanie podkładki 94308222 dla dachów pokrytych 

papą oraz 94308221 dla dachów pokrytych membraną. Maszt ten służy jako konstrukcja 

wsporcza w systemach zwodów poziomych podwyższonych z zastosowaniem linki Aldrey. 

Maszt zakończony jest drążkiem izolacyjnym, co pozwala na umieszczenie go przy 

urządzeniach w odległości mniejszej niż wymagany odstęp izolacyjny. 

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. Umieścić drążek izolacyjny w rurze nierdzewnej i silnie ale z wyczuciem dokręcić 
śrubami imbusowymi. 

6. Przykręcić zacisk C  gwintem C.1 do drążka izolacyjnego E. 
7. Do trójnogu  w otwór D.2 wsadzić rurę nierdzewną z zamontowanym drążkiem 

izolacyjnym oraz zaciskiem i docisnąć śrubami obejmy zaciskowej dbając o 
zachowanie pionu masztu. 

8. Masz jest gotowy do użycia. 
Filmy instruktarzowe przedstawiające sposób montowania masztu  

są dostępne na stronie internetowej: 
www.elkobis.pl/filmy 

 

 

 

http://www.elkobis.pl/filmy


3. Elementy zestawu: 

Element Ilość Zdjęcie 

A. Rura nierdzewna 
 

 
 
1 szt. 
 

 

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

3 szt.  

C. Zacisk  
Śruby – 4xM8/20 
 
 
 

2 szt.  

D. Trójnóg 
+ obejma zaciskowa 
 
 
 

1 szt.   

E. Drążek izolacyjny 
 
 

1 szt. 

 
F. Śruby 

Śruba i nakrętka M16 
 
 

 
3 kpl. 

 

G. Nitownica i nity 
(dołączone do wersji z rurą 

nierdzewną dzieloną) 
 

1 kpl.  

 

 

 

 

* 



 
 

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.99500199) Czynność należy 

powtarzać co 12 miesięcy.  

 

 

5. 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. 

 


