
Mocowania osłon/uchwytów do konstrukcji dokonuje się za pomocą kołków i śrub (nie są dołączane do wyrobu). 
W przypadku nadproża żelbetonowego lub z cegły pełnej do montażu stosuje się kołki rozporowe o wymiarach 
dostosowanych do nośności elementu, na którym ma być zamontowany. 
W przypadku ścian z materiałów otworowych do montażu stosuje się odpowiednie systemy montażowe 
przewidziane do tego rodzaju materiałów. 
Oś wzdłużna szyny głównej wyrobu winna być wypoziomowana gdyż w przeciwnym razie następować będzie 
wadliwe zwijanie wyrobu. 
Wyrób należy chronić przed zabrudzeniem (np. zaprawą murarską, pianą montażową, silikonem) gdyż mogą 
spowodować jego uszkodzenie. 
Używanie do montażu substancji chemicznych zawierających składniki bitumiczne lub inne wchodzące w reakcję 
z elementami wyrobu jest niedopuszczalne. 

 
Prace na wysokości powyżej 2 m, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokości, muszą być wykonywane, co najmniej przez 2 osoby. 
Prace na wysokości powinny być zorganizowane i wykonywane w sposób, który nie zmusza pracowników do wychylania się
poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoją. Nie wolno stawać na elementach wyrobu. 
Instalator/Inwestor ma obowiązek zapewnić, aby dostęp do miejsc wykonywania prac na wysokości miały wyłącznie osoby
upoważnione i odpowiednio przeszkolone i poinformowane. Inwestor/Instalator powinien poinformować o prowadzonych
robotach na wysokości i niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania tych prac przez
osoby przebywające lub mogące przebywać na terenie prowadzenia takich robót lub w sąsiedztwie tego terenu. 

 

4.2. PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU 

x Rozpakować wyrób i sprawdzić czy są wszystkie elementy niezbędne do jego zamontowania. 
x Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wymiary otworu okiennego ze specyfikacją wyrobu 
umieszczoną na opakowaniu. 
x Przed montażem należy sprawdzić czy podłoże posiada wystarczającą nośność umożliwiającą bezpieczny montaż 
i eksploatację. 

Uwaga! Kołki, wkręty lub śruby mocujące wyrób do konstrukcji są zależne jest od typu podłoża, 
dlatego nie są dołączane do wyrobu, a ich zakup należy do nabywcy lub montażysty. 

 

4.3. OGÓLNE WYTYCZNE DO MONTAŻU WYROBU 

Niewłaściwy montaż może przyczynić się do powstania niebezpiecznych sytuacji dla użytkownika. 
 

4.4. NARZĘDZIA MONTAŻOWE 

Wykaz narzędzi montażowych: 
x Wiertła do metalu i betonu. 
x Wiertarka udarowa. 
x Drabina/rusztowanie. 
x Wkrętak. 
x Młotek. 
x Miara. 
x Ołówek/pisak. 
x Poziomica. 
x Klucze trzpieniowe (imbusowe). 
x Obcinacz. 

 
4.5. MONTAŻ 

Instrukcja montażu, obsługi i bezpiecznego użytkowania po zalogowaniu dostępna jest na stronie internetowej www.selt.com 

Podczas nieprawidłowego transportu produktu ( w pionie) może nastąpić przesunięcie tkaniny na rurze 
nawojowej oraz belce dolnej. Dlatego należy sprawdzić położenie materiału na rurze nawojowej oraz 
belce dolnej przed przystąpieniem do montażu 
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4.5.2. 

. 
4.5.1. 

Zdjęcie 1 

UCHWYTY MODUŁOWE 

MONTAŻ REFLEKSOL Zii iP 95 

1.

2.

1. 

2. 

3. 
 
Ustawić pion prowadnicy. 

Zdjęcie 3 

Blaszki do montażu uchwytu 
samonośnego wprowadzić do prowadnic. 
Przykręcić mocowanie uchwytu 
modułowego do blaszek. 

Rys. 1 Uchwyt 

Nawiercić otwory pod śruby mocujące. 

Zdjęcie 2 

Wyznaczyć miejsca montażu bezpośrednio prowadnic
lub uchwytu. 
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4. 

5. 

6. 

7. 
 
Wsunąć profil prowadzący na zamek. 

Zdjęcie 7 

 
Nałożyć zespół kasety na prowadnice. 

Zdjęcie 6 

 
Przymocować prowadnice do podłoża. 

Zdjęcie 4 

 
Wyznaczyć miejsce montażu drugiej prowadnicy, 
powtórzyć czynności tak jak w przypadku montażu 
pierwszej prowadnicy. 

Zdjęcie 5 



 

Rys. 2 

8. 

9. 
 
Umieścić profil prowadzący w profilu prowadnicy,
następnie nałożyć profil rewizji prowadnicy. 

 

Zdjęcie 8 

 

Rys. 3 

UWAGA! Sprawdzić umiejscowienie Nakładki (1) w 
prowadnicy. 

 
Rys. 2 i 3 przedstawia kolejność i sposób montażu 
elementów zespołu prowadnicy oraz ich wzajemne 
usytuowanie. 

 
                                                                                 10. Przykręcić śruby mocujące szynę. 

 

 

 

 

                                                                                  Zdjęcie 9 

 

1.Sprawdzić pewność zamocowania uchwytów – ich rozsunięcie może stwarzać zagrożenie dla
ludzi. 
2. Po wykonanym montażu sprawdzić poprawne działanie wyrobu, ustawiamy położenia krańcowe 
zgodnie z instrukcją obsługi silnika. 
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Zdjęcie 1 

 MONTAŻ REFLEKSOL ZIIIP 120, Zi i iP LARGE  
1. 

2. 

3. 

4. 

 
Ustawić pion prowadnicy. 

Zdjęcie 3 

 
Przymocować prowadnice do podłoża. 

Zdjęcie 4 

Rys. 1 Uchwyt 

Nawiercić otwory pod śruby mocujące. 

Zdjęcie 2 

Wyznaczyć miejsca montażu bezpośrednio prowadnic
lub uchwytu. 

4.5.3.



 

Rys. 2 

5. 

6. 

7. 

8. 

 
Wsunąć profil prowadzący na zamek. 

Zdjęcie 7 

 
Nałożyć zespół kasety na prowadnice. 

Zdjęcie 6 

 
Wyznaczyć miejsce montażu drugiej prowadnicy, 
powtórzyć czynności tak jak w przypadku montażu 
pierwszej prowadnicy. 

Zdjęcie 5 

Rys. 3 

UWAGA! Sprawdzić umiejscowienie Nakładki (1) w 
prowadnicy. 

 
Rys. 2 i 3 przedstawia kolejność i sposób montażu 
elementów zespołu prowadnicy oraz ich wzajemne 
usytuowanie. 
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4.5.4.
 

a)

MONTAŻ REFLEKSOL ZIIIP

120 Wytyczne do montażu. 

 

Rys. 4. Schemat Refleksol ZiiiP 120 BOX - z kasetą podtynkową. 

9. 

DOTYCZY ZIIIP LARGE - WAŻNE 

W przypadku montażu ZiiiP Large należy bezwzględnie zamocować dodatkowo kasetę do podłoża – 
przewiercając się przez tylną lub górną ściankę kasety (zależnie od miejsca montażu) i kotwić ją do 
podłoża odpowiednimi do rodzaju materiału ściany kołkami montażowymi 

 
Umieścić profil prowadzący w profilu prowadnicy,
następnie nałożyć profil rewizji prowadnicy. 

 

Zdjęcie 8 

 
                                                                                 10. Przykręcić śruby mocujące szynę. 

 

 

 

                                                                                     Zdjęcie 9 

3.Sprawdzić pewność zamocowania uchwytów – ich rozsunięcie może stwarzać zagrożenie dla
ludzi. 
4. Po wykonanym montażu sprawdzić poprawne działanie wyrobu, ustawiamy położenia krańcowe 
zgodnie z instrukcją obsługi silnika. 

B O X
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Firma SELT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie systemu Refleksol
z prowadnicą, jeżeli podłoże nie zapewnia prostoliniowości i równoległości montażu profilu
prowadnicy. 

 
Rys. 5. Wymiary systemu Refleksol ZiiiP 120 BOX - z kasetą podtynkową. * - wymiar zmienny, standardowo 30 mm. 

Wytyczne do montażu kasety podtynkowej: 
x Kaseta podtynkowa dostarczana jest bez wykonanych otworów montażowych. Należy je wykonać samodzielnie 

zgodnie z poniższymi zaleceniami (Rys. 8). Wymagane są minimum 3 otwory montażowe na każdy 1 m długości kasety. 
x Do montażu kasety podtynkowej zaleca się zastosowanie podkładek o powiększonej średnicy zewnętrznej, celem 

uniknięcia odkształceń kasety. 
x Kaseta podtynkowa dostarczana jest bez wykonanego otworu dla kabla zasilająco-sterującego. Należy go wykonać 
samodzielnie zgodnie z poniższymi zaleceniami. W boku kasety wywiercić otwór Ø13 i zamontować w nim dołączony 

dławik. Przez dławik przeprowadzić kabel zasilająco-sterujący do wnętrza kasety. 
x Profile: prowadnicy i rewizji prowadnicy dostarczane są bez wykonanych otworów montażowych. Należy je wykonać 
samodzielnie zgodnie z poniższymi zaleceniami (Rys. 9). Wymagane są minimum 3 otwory montażowe na każdy 1 m 

długości profilu prowadnicy. Przy wykonywaniu otworów montażowych w prowadnicy pamiętamy o wyjęciu profilu 
prowadzącego. 

x Długość montowanego profilu prowadzącego w prowadnicy równa jest pełnej wysokości systemu ZiiiP 120 BOX minus 
150 mm. 
x Montaż dookienny przedstawia Rys. 6a, montaż wnękowy przedstawia Rys. 6b. 
x Budowę prowadnicy przedstawia Rys. 7. 

x Montaż profilu prowadnicy musi zapewnić jego nieruchome zamontowanie do podłoża oraz liniowość i prostopadłość 
względem systemu ZiiiP BOX. 
x Profile prowadnicy muszą być zamontowane równolegle względem siebie we wszystkich płaszczyznach. 
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Rys. 6. Sposoby montażu prowadnicy: a) – Montaż dookienny b) – Montaż wnękowy. 

Rys. 7. Budowa prowadnicy. 

Rys. 9. Schemat wykonywania otworów montażowych w Profilu prowadnicy i profilu rewizji prowadnicy. 

Rys .8. Schemat wykonywania otworów montażowych w kasecie podtynkowej. * - wymiar zmienny, standardowo 30 mm. 
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b) Sposób montażu. 

 
1. Zdemontować rurę nawojową wraz z tkaniną i belką 
dolną z kasety BOX. 

 

 

 

 

Rys. 10A 

 

2. Rozmierzyć i wyznaczyć miejsca pod otwory montażowe 
kasety podtynkowej. 

 

 

 

 

Zdjęcie 1 
 

3. Wywiercić otwory montażowe kasety podtynkowej. 

Zdjęcie 2 

 
4. Wykonać otwory montażowe w kasecie podtynkowej 
zgodnie Rys. 8. 

 
5. Zamontować kasetę podtynkową do fasady. 

UWAGA: Pod kasetą należy zamontować ocieplenie 
(np. Styropian, itp.) o grubości 30 mm. W warstwie 
ocieplenia na kołkach należy zamontować nieściśliwe 
elementy dystansowe. 

 

Rys. 10 

Przed przystąpieniem do montażu kasety podtynkowej należy koniecznie zdemontować z kasety rurę
nawojowa wraz tkaniną i przechować na czas montażu kasety, zabezpieczając ją przed uszkodzeniem w
trakcie składowania. 
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7. 

8. 
 
Zamontować rurę nawojową wraz z tkaniną i belką dolną
w kasecie podtynkowej. 

 

Rys. 12 

 
9. Wsunąć profil prowadzący na zamek znajdujący się na
krawędzi tkaniny i umieścić wraz z tkaniną w profilu 
prowadnicy. Zgodnie ze zdjęciem 4 i Rys. 12. 

 

 

 

Zdjęcie 4 

 

6. Wyznaczyć, a następnie nawiercić otwory montażowe 
w profilu prowadnicy i rewizji prowadnicy zgodnie 

z Rys. 9. 

 

 

 

Zdjęcie 3 

 
Zamontować prowadnicę do kasety podtynkowej 
i przymocować ją do podłoża lub podkonstrukcji. 

Rys. 11 
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Rys. 15 

 
11. Zamontować profil rewizji prowadnicy 
prowadnicy. Zgodnie z Rys. 14 i 15. 

 

 

 

 

Rys. 14 

na 

 

10. Zamontować profil prowadzący w profilu prowadnicy. 

Rys. 13 

profilu 

 
12. Na dolnym końcu prowadnicy zamontować zaślepkę 
prowadnicy. 

 

 

 

 

Rys. 16 



 

Rys. 19 

 

13. Podłączyć kabel zasilająco-sterujący i sprawdzić 
poprawność działania systemu oraz ustawienia 

wyłączników krańcowych. Wykonać ewentualne 
poprawki. 

UWAGA: Łączenie kabla zasilająco-sterującego umieścić 
we wskazanym obszarze kasety w sposób umożliwiający 
poprawne prace serwisowe. Kabel powinien być ułożony 
w sposób uniemożliwiający dostanie się wody do silnika. 

Kabel zasilająco-sterujący musi być wyprowadzony przez 
bok kasety. 
Rys. 17 

 
14. Do kasety podtynkowej zamontować rewizję kasety 
i rewizję zgodnie z Rys. 17, 18 i 19. 

 

 

 

Rys. 18 

 

 

 

Rys. 20 

 

Zabezpieczyć prowadnicę i kasetę oraz tkaninę z belką dolną na czas
wykonania ocieplenia i obróbki 
tynkarskiej. Należy zadbać szczególnie, aby nie zanieczyścić profilu
prowadzącego oraz tkaniny i belki dolnej 
znajdującej się w kasecie podtynkowej. 
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4.5.5. ZASTOSOWANIE BELKI DOLNEJ W SYSTEMIE ZIIIP95/ ZIIIP120 

System ZIIIP95 oraz system ZIIIP120 posiada możliwość zastosowania dwóch rodzajów belek dolnych. Belka dolna 
FG51-02 (rys. 21) ze względu na brak możliwości dodatkowego dociążenia posiada ograniczenia wymiarowe 

wynikające z braku odpowiedniego ciężaru dla wąskich systemów. Belka dolna FG51-03 (rys. 22) z możliwością 
zastosowania dodatkowego dociążenia, dedykowana jest do systemów smukłych. Szczegółowe informację 

odnośnie ograniczeń wymiarowych znajdują się w cenniku oraz arkuszu zamówień. 

Zastosowanie belki dolnej FG51-03 (rys. 22) w systemach ZIIIP95/ ZIIIP120, montowanych bez użycia 
dedykowanych uchwytów mocujących należy wykonać z użyciem podkładek dystansujących. Odpowiednia ilość 
zestawów dystansowych dostarczana jest wraz z systemem (rys.23). Brak odpowiedniego zdystansowania 
prowadnic od elementów do których wykonywany jest montaż może skutkować nieodpowiednią pracą systemu 
oraz jego uszkodzeniem mechanicznym. W przypadku montażu systemu ZIIIP95 z Belką FG51-03 (Rys. 22) do 
powierzchni płaskiej zaleca się zastosowanie dystansów o wartości nie mniejszej niż 10mm. 
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Montaż prowadnic bez użycia uchwytów (system ZIIIP95) 

Montaż prowadnic z użyciem uchwytów (system ZIIIP120) 

Montaż prowadnic bez użycia uchwytów (system ZIIIP120) 

Schematy (Rys. 24) przedstawiają przekrój poprzeczny belki wraz z prowadnicami: 

Montaż prowadnic z użyciem uchwytów (system ZIIIP95) 

 Rys 24A 

Rys. 24B 

Rys. 24C 

Rys. 24D 
Reszta czynność montażowych wykonywana jest wg instrukcji 4.5.2 oraz 4.5.3 z wyłączeniem stosowania belki
dolnej FG51-03 w systemie ZIIIP120 Large. 
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