
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
WYKONASTWA, UŻYTKOWANIA I ROZRUCHU 

-- Po wybudowaniu pionu wentylacyjnego, obudowę kanału należy 
otynkować tynkiem cementowo wapiennym. 

-- Po otynkowaniu na obudowie kanału należy umieścić drzwiczki rewizyjne. 

-- Montaż wentylatora Shiedel MAG na zakończeniu komina możliwy 
jest tylko i wyłącznie po pracach wykończeniowych. Zainstalowanie 
wentylatora przed tymi pracami może spowodować osiadanie pyłów na 
łopatach wirnika i uszkodzenie jednostki lub jej głośne działanie. 

-- Kratka Stabiler jest nieodzownym elementem systemu. 

Pod żadnym pozorem nie wolno zamieniać kratki na inny model lub jej 
demontować bądź zakrywać. 

-- Sterownik Magtime należy umieścić w pomieszczeniu technicznym lub 
na korytarzu budynku wielorodzinnego w zamkniętej szafce np. 
elektrycznej z bezpiecznikami. 

-- Zabrania się stosowania wentylatorów MAG do wentylacji mechanicznej 
obiektów mieszkalnych gdzie w wydzielonym pomieszczeniu używa się 
urządzeń gazowych z otwartą komorą spalania. 

-- Podłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie z DTR wentylatora 
MAG. 

-- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości w ruchu 
wentylatora (wzrost hałasu, dudnienia, drgania, wibracje konstrukcji 
wsporczej) natychmiast wyłączyć zasilanie silnika. Dalszy tok postępowania 
uzgodnić z producentem wentylatora. 

UWAGI OGÓLNE 

Wykonanie montażu z należytą starannością zagwarantuje Państwu 
nienaganne funkcjonowanie i długi okres użytkowania systemu 
wentylacyjnego. Montaż należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu, 
polskimi normami i zasadami BHP. 

PODSTAWOWE INFORMACJEWYKONAWCZE 

-- Przed rozpoczęciem montażu musi być znane umiejscowienie drzwiczek 

rewizyjnych. 

-- Montaż systemu powinien odbyć się na wcześniej przygotowanym 
fundamencie. 

-- Obudowę zewnętrzną należy osadzić na zaprawie cementowej lub 
cementowo - wapiennej marki 3 MPa. 

-- W przypadku przerw w montażu obudowy należy zabezpieczyć jej 
wnętrze przed zamknięciem 
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Przy cięciu I szlifowaniu, wymagane 
Instrukcja zdrowia i bezpieczeństwa 

Wiele produktów budowlanych takich jak 
elementy komina wytwarzane są przy użyciu 
surowców naturalnych, Surowce te zawierają 
pewne ilości krzemionki krystalicznej. 
Elektryczne procesy mechaniczne takie jak 
cięcie czy szlifowanie produktów wytwarzają 
pewne ilości respirabilnego pyłu 
krzemionkowego. 

są środki kontrolne. Wprowadzić należy 
cięcie na mokro i pochłanianie pyłu. 

• 
Ochrona oczu 

Ochrona uszu 

Ochrona układu 
oddechowego 

Maska ochronna 
typu P3/FFP3 

Tam, gdzie narażenie na pył jest wysokie 
i długotrwale, prowadzić to może do chorób 
płuc (silikozy) i zwiększonego ryzyka 
zachorowania na raka płuc. 

Wymagane środki ochrony: 

• Podczas cięcia i szlifowania wymagane jest 
użycie zatwierdzonego respiratora P3/FFP3 

• Dodatkowo, zastosowane powinny być 
procesy mechaniczne takie jak cięcie 
na mokro lub pochłanianie pyłu. 

INSTRUKCJA MONTAŻU 
SYSTEMU MULTI VENTO 
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Schaedel Stabiler 

Sterownik MagTime 

Pustak Schiedel 



PRACE POCZĄTKOWE 

2. Pierwszy pustak należy

wypełnić betonem.

4. Na górną krawędź

pustaka nałożyć zaprawę.

I. Na warstwie izolacji nałożyć

zaprawę i umieścić pierwszy pustak.

3. W kolejnym pustaku wyc1ąc

otwór pod drzwiczki rewizyjne

o wymiarach 12x33 cm.

5. Osadzić wycięty pustak.

6. Kontynuować wznoszenie

komina pamiętając o pionowaniu

i poziomowaniu.

PRZEBIEG MONTAŻU 

MONTAŻ KRATKI STABILER 

I. Na obudowie należy zaznaczyć otwór

o wymiarach 11 x11         cm.

2. Nawiercić otwór

o wskazanych wymiarach.

Z wewnętrznej powierzchni

otworu usunąć nadmiar

pyłu.

3. Na całym obwodzie kasety montaźowej

należy nałożyć silikon. Silikon należy

nakładać zaraz za ogranicznikiem, który

oprze się na warstwie tynku.

4. Kasetę montażową z nałożonym silikonem

należy umieścić w wyciętym otworze.

5. Po osadzeniu kasety

montażowej w otworze

należy ją ustabilizować

odginając blaszki umieszczone

wewnątrz kanału.

6. Dodatkowo na czas schnięcia silikonu

kasetę można ustabilizować taśmą.

7. Po wyschnięciu silikonu w kasecie

montażowej należy umieścić przepustnicę

wraz z uchwytami z magnesami (nie dotyczy

osłony prostokątnej) i całość skręcić dwoma

śrubami).

8. Ostatnim etapem jest założenie

białej osłony na magnesy lub zaczep

w przypadku osłony prostokątnej.

Gotowe!

MONTAżWENTYLATORA MAG 

I. Umieścić kołki w 4 kanałach

w narożach pustak.

3. Nałożyć na ostatni pustak

wentylator wraz z podstawą.

2. Na górną krawędź pustaka

nałożyć silikon uszczelniający

lub uszczelkę.

4. Umieścić śruby wraz

z podkładami w kołkach.

5. Skręcić śruby za pomocą klucza.




