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1. WSTĘP 
Niniejsza dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR) pozwoli na zapoznanie się 
użytkownika z przeznaczeniem, konstrukcją, zasadą działania, prawidłowym montażem i 
obsługą świetlików otwieralnych - wyłazów mcr-ULTRA THERM. Dokumentacja zawiera 
również dodatkowe informacje na temat warunków użytkowania, konserwacji oraz 
warunków gwarancji wyrobu. Dokumentacja techniczno – ruchowa dotyczy: 

 świetlików otwieralnych - wyłazów dachowych mcr-ULTRA THERM typu NG 

 świetlików otwieralnych - wyłazów dachowych mcr-ULTRA THERM typu C/E 
Przestrzeganie zaleceń zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej zapewni 
prawidłowe funkcjonowanie systemów w zakresie oddymiania i/lub przewietrzania oraz 
bezpieczeństwo użytkowników systemu. 
 
UWAGA 
Wszystkie prace związane z montażem, obsługą, konserwacją oraz serwisowaniem 
świetlików należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP oraz użyciem odpowiednich 
środków ochrony osobistej, w tym przede wszystkim - środków ochrony przed 
upadkiem z wysokości. Prace związane z przebywaniem na wysokości, z 
podłączaniem urządzeń elektrycznych itp., mogą być wykonywane wyłącznie przez 
osoby posiadające właściwe uprawnienia. 

 

2. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA 
Świetliki otwieralne mcr-ULTRA THERM są urządzeniami pełniącymi funkcję doświetleń 
dachowych i dodatkowo wyłazów dachowych. 
Świetliki mcr-ULTRA THERM są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1873. 

 

3. BUDOWA 
Punktowe świetliki otwieralne - wyłazy dachowe mcr-ULTRA THERM składają się z części 
stałej – podstawy oraz z części ruchomej – skrzydła z wypełnieniem. 
1a. Podstawa PCW – wykonana jest z profili ekstrudowanych z PCW. Profile są 
wielokomorowe w celu uzyskania niskiego współczynnika przenikania ciepła oraz wysokiej 
sztywności i niskiej masy. Wysokość podstawy wyłazu wynosi 300 mm, szerokość profilu 
podstawy 55 mm.  
1b. Podstawa metalowa: stalowa składana wykonana z blachy ocynkowanej albo 
aluminiowa – dostarczana w całości. Na podstawie metalowej znajduje się wieniec z profili 
ekstrudowanych PCW. Całkowita wysokość podstawy wynosi 250 – 700 mm w zależności 
od specyfikacji zamówienia. 
2. Skrzydło - wykonane jest z dwóch profili ekstrudowanych z PCW. Profile są 
wielokomorowe w celu uzyskania niskiego współczynnika przenikania ciepła. W celu 
zwiększenia sztywności skrzydło jest wzmocnione profilami stalowymi. Do profili PCW 
zamocowany jest trawers skrzydła z profilu stalowego, do którego poprzez konsolę 
przymocowany jest mechanizm zamykający. Na jednym z dłuższych boków zamontowane 
są zawiasy połączone z podstawą umożliwiające otwarcie skrzydła. 
3. Wypełnienie skrzydła występuje w następujących wariantach: 

 poliwęglan komorowy płaski 

 poliwęglan komorowy w kształcie kopuły 

 w postaci kopuł akrylowych 

 wypełnienie mieszane: poliwęglan komorowy płaski + kopuła akrylowa 
4. Układ wspomagający otwieranie świetlików – sprężyny gazowe. Zamykanie poprzez 
klamkę z zamkiem – na kluczyk. 



Świetliki otwieralne - wyłazy mcr-ULTRA THERM  
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 

 

Strona 4 z 12 

     
 
Rys. 1a. Budowa świetlika otwieralnego - wyłazu mcr-ULTRA THERM typu NG 
 

         
 
Rys. 1b. Budowa świetlika otwieralnego - wyłazu mcr-ULTRA THERM typu C/E 

1. Podstawa. 
2. Skrzydło. 
3. Wypełnienie skrzydła. 

1 

2 

3 

1. Podstawa. 
2. Skrzydło. 
3. Wypełnienie skrzydła. 

2 

3 

1 



Świetliki otwieralne - wyłazy mcr-ULTRA THERM  
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 

 

Strona 5 z 12 

4. TRANSPORT i DOSTAWA 
Świetliki otwieralne mcr-ULTRA THERM są dostarczane zmontowane w przypadku 
podstawy z profili PVC oraz w częściach w przypadku podstaw metalowych. Rozładunek 
należy przeprowadzać pod nadzorem osoby upoważnionej przez producenta, przy użyciu 
ogólnie dostępnych środków przeładunkowych lub ręcznie, z zachowaniem niezbędnych 
zasad BHP. 
 

 
a/      b/       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Transport  przy pomocy dźwigu (a) i przy pomocy wózka widłowego (b) 
 

 
 
Razem ze  świetlikami otwieralnymi z podstawą metalową powinny być dostarczone 
następujące elementy: 

1) Podstawa aluminiowa w całości albo stalowa do złożenia, 
2) Konsole siłowników + wkręty mocujące, 
3) Kompletna konsola z trzpieniem + wkręty mocujące, 
4) Uszczelka PES 40x3 mm, 
5) Wieniec PVC, 
6) Wkręty 4,8x60 (łeb walcowy, krzyżowy PH2) + zaślepki do montażu wieńca PVC, 
7) Kompletne skrzydło (z zamontowanym wypełnieniem i konsolami siłowników), 
8) Listwa zawiasu, 
9) Siłowniki. 

 
 
 
 

5. MONTAŻ URZĄDZENIA 
Montaż urządzeń należy wykonywać z zachowaniem wszystkich niezbędnych zasad BHP, 
w szczególności związanych z pracą na wysokości, używając odpowiednich środków 
ochrony osobistej. 
Świetliki należy posadawiać na elementach konstrukcyjnych dachu, takich jak: płatwie, 
wymiany, blacha konstrukcyjna dachu, cokół żelbetowy. Wszelkie elementy powodujące 
kolizję ze skrzydłem świetlika w pełnym zakresie jego ruchu powinny zostać usunięte. 
Świetliki można montować na dachach o konstrukcji stalowej, betonowej lub drewnianej. 
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5.1 ZŁOŻENIE PODSTAWY STALOWEJ 
 

 
Rys. 3. Schemat składania podstawy stalowej 

 
Poszczególne boki podstawy składanej łączone są ze sobą poprzez specjalne zamki 
umiejscowione na brzegach. Pewność połączenia gwarantowana jest dzięki zastosowaniu 
kątownika mocującego, który pełni rolę rygla. 
 

  
  
Rys. 4. Szczegół montażu podstawy w narożach 

 
Prawidłowy montaż podstaw składanych należy przeprowadzić w następującej kolejności: 

1) Zestawić ze sobą przygotowane boki podstawy, 
2) Wbić w naroża kątowniki mocujące (stroną sfazowaną do dołu), 
3) Zaleca się posadowić podstawę na odpowiednim miejscu dachu przewidzianym do 

montażu dopiero w momencie, gdy jest ona zespolona i stabilna. 
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5.2 MONTAŻ PODSTAWY 
W przypadku podstaw metalowych, przed ich montażem w miejscu docelowym należy 
przymocować do podstawy wszystkie konsole. W podstawie znajdują się otwory startowe, 
które określają położenie konsol. Należy użyć tylko tyle wkrętów ile jest wstępnie otworów. 
Podstawa urządzenia posiada w swej dolnej części występ (półkę) służący do oparcia 
i przymocowania świetlika otwieralnego – wyłazu dachowego do konstrukcji wsporczej. 
Dla podstawy PVC stosować tylko tyle łączników ile jest otworów montażowych w półce 
a dla podstawy metalowej stosować łączniki w rozstawie maksymalnie co 500 mm - na 
jednym boku podstawy muszą być przynajmniej 3 łączniki. Użyć łączniki z łbem kulistym 
lub zaokrąglonym, o średnicy zgodnie z poniższą tabelą. 

rodzaj konstrukcji wsporczej minimalna średnica łącznika 

stal min. Ø5,5 mm 

beton min. Ø6 mm 

drewno min. Ø6 mm 

 

Dla podstawy wykonanej z profili PVC pod łeb łącznika należy zastosować podkładkę 
specjalną powiększoną. Podkładki należy umieścić dłuższym bokiem równolegle do 
krawędzi podstawy. 
 
a/       b/ 

 
 
Rys. 5. Montaż świetlika otwieralnego mcr-ULTRA THERM typu NG-A (a) oraz typu C/E (b) 

 

UWAGA: 
 
Po zamontowaniu świetlika otwieralnego – wyłazu mcr-ULTRA THERM należy 
usunąć folię zabezpieczającą z profili PVC oraz kopuł akrylowych/poliwęglanu.  
Jeżeli stosowane jest zgrzewanie izolacji przeciwwodnej podstawy świetlika, należy 
BEZWZGLĘDNIE stosować osłonę zabezpieczającą przed oddziaływaniem gorącego 
powietrza na elementy świetlika otwieralnego - wyłazu. 

 
Podstawy świetlików otwieralnych – wyłazów mcr-ULTRA THERM przystosowane są do 
wykonania obróbek membraną PCW. Dla podstaw metalowych przed obróbką membraną 

1. Wkręt 
2. Podkładka 
3. Zaślepka 
(opcjonalnie) 
 

2 

1 

3 
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PCW należy ocieplić podstawę izolacją termiczną o grubości 50 mm. Wysokość wywijania 
membrany wskazano na rysunku poniżej. 
 
a/     b/ 

 
 
 
Rys. 6. Wysokość wywijania membrany dla świetlika otwieralnego typu NG-A (a) oraz typu C/E (b) 

 

5.3 MONTAŻ WIEŃCA 
Świetliki otwieralne z podstawą metalową, po obróbce membraną PCW, wymagają 
montażu pozostałych elementów. Na membranę należy przykleić uszczelkę PES 40x3 mm 
po obwodzie podstawy. W narożach łączyć uszczelkę jak na rysunku poniżej. 
 

 
 
Rys. 7. Łączenie uszczelki PES w narożach 

 
Następnie położyć wieniec PVC na uszczelce PES. 
 

membrana 
PCW 

membrana 
PCW 
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Rys. 8. Układanie wieńca PVC na uszczelce PES 

 
Ułożony prawidłowo wieniec PVC należy przymocować za pomocą wkrętów 4,8x60 do 
podstawy, jak na rysunku poniżej. 
 

  
Rys. 9. Przymocowanie wieńca PVC do podstawy metalowej 

 

UWAGA: 
Użyć tylko tyle wkrętów ile jest przygotowanych otworów w wieńcu. Pozostałe 
powierzchnie wieńca mają być nienaruszone. 

 
Po przykręceniu wieńca zaślepić otwory montażowe jak na poniższym rysunku. 
 

 
Rys. 10. Montaż zaślepek w wieńcu PVC 

zaślepka 
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1. sprężyna gazowa 
2. konsola siłownika skrzydła 
3. konsola siłownika podstawy 
4. zamek z klamką 
 
 

 

5.4 MONTAŻ SKRZYDŁA I SIŁOWNIKÓW 
Na wieńcu PVC położyć i dopasować skrzydło świetlika otwieralnego. Zmontować skrzydło 
z podstawą poprzez wbicie listwy zawiasu. Ostatnim krokiem w montażu całego 
urządzenia jest zamontowanie siłowników oleopneumatycznych – sprężyn gazowych. 
Położenie siłowników wyregulować stosując podkładki. Do montażu siłowników stosować 
nakrętki samohamowne. 

 
Rys. 11. Złożony świetlik otwieralny – wyłaz mcr-ULTRA THERM 

6. UŻYTKOWANIE 
W celu otworzenia świetlika otwieralnego - wyłazu mcr-ULTRA THERM należy odryglować 
zamek (kluczykiem), przekręcić klamkę i otworzyć skrzydło do końca. Sprężyny gazowe, 
montowane do konsol umieszczonych na bocznych ścianach podstawy świetlika 
otwieralnego, wspomagają otwieranie. W celu zamknięcia urządzenia należy zamknąć 
skrzydło, przekręcić klamkę i zaryglować zamek (kluczykiem). W czasie silnych 
podmuchów wiatru zaleca się zamknąć świetliki, ponieważ może nastąpić ich samoczynne 
zamknięcie, gdy znajdują się one w pozycji otwartej. 

 
Rys. 12. Świetlik otwieralny - wyłaz dachowy mcr-ULTRA THERM ze sprężynami gazowymi. 

3 

2 

4 

1 
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7. SERWIS I KONSERWACJA URZĄDZEŃ 
 
Urządzenia Mercor SA powinny być poddawane okresowym przeglądom technicznym i 
czynnościom konserwacyjnym co 6 miesięcy w ciągu całego okresu eksploatacji tj. w 
okresie gwarancji, jak również po okresie gwarancji.  Przeglądy i konserwacja powinny być 
przeprowadzane przez producenta lub przez firmy posiadające autoryzację na serwis 
urządzeń MERCOR SA. 
 
Obowiązek wykonywania regularnych przeglądów serwisowych urządzeń 
przeciwpożarowych wynika z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719). 

 

Aby możliwe było wykonanie czynności wchodzących w zakres przeglądów serwisowych 
jak również czynności serwisowych i gwarancyjnych takich jak oględziny lub naprawy 
konieczne jest  zapewnienie  fizycznego dostępu do urządzeń. Jeśli urządzenia są 
zamontowane na dachu należy również zapewnić możliwość wejścia na dach (drabina lub 
podnośnik). 

 

Pomiędzy przeglądami zalecane są następujące czynności wykonywane przez 
użytkownika: 

1. Sprawdzenie stanu konsol siłowników (czy są pewnie zamocowane) 

2. Okresowe czyszczenie powierzchni kopuł/płyt wypełnienia: do czyszczenia należy 
używać gąbki lub miękkiej tkaniny oraz letniej wody z dodatkiem łagodnych 
środków czyszczących stosowanych powszechnie w gospodarstwie domowym. 
Płyt nie można szorować szczotkami i ostrymi przedmiotami. Nie można stosować 
środków ściernych, silnie alkalicznych, rozpuszczalników itp. W wątpliwych 
przypadkach przeprowadzić próbę środka czyszczącego na próbce lub małej 
powierzchni. 

3. W związku z naturalnymi procesami zachodzącymi w przyrodzie w komorach płyt 
poliwęglanowych może zachodzić skraplanie się pary wodnej (kondensacja). 
Przejawia się to najczęściej pojawieniem mgiełki lub w przypadku silnego 
zawilgocenia wyraźnymi kroplami. Jeżeli zapewniona jest wymiana powietrza na 
zasadzie dyfuzji pomiędzy powietrzem wewnątrz komór i powietrzem zewnętrznym, 
po pewnym czasie zawartość wilgoci w obu obszarach ulegnie wyrównaniu i 
opisane wyżej efekty wizualne zanikną. 

 

Skraplanie pary wodnej nie wpływa na żywotność materiału ani na jakość produktu. 

 

 

UWAGA 

  

Zabrania się używania soli do odśnieżania dachów, na których zamontowane są 
świetliki otwieralne – wyłazy dachowe mcr-ULTRA THERM – grozi to 
przebarwieniami oraz uszkodzeniem płyt poliwęglanowych, kopuł akrylowych lub 
profili aluminiowych. Uszkodzenia świetlików otwieralnych spowodowane w ten 
sposób nie stanowią podstaw do składania reklamacji. 

W sprawach związanych z przeglądami technicznymi i konserwacją, serwisem 
urządzeń prosimy kontaktować się z Działem Serwisu pod tel. 058/ 341 42 45 w. 173, 
175, 177 lub nr faxu 058/ 341 39 85 w godz. 8 – 16 (pon-pt). 
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8. WARUNKI GWARANCJI 
 

1. MERCOR SA udziela 12-miesięcznej gwarancji jakości na urządzenia, licząc od daty zakupu, o ile 
umowa nie stanowi inaczej. 

2. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzeń, MERCOR SA 
zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od daty otrzymania 
pisemnego zgłoszenia, z zastrzeżeniem pkt 5. 

3. W przypadku wad powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń lub z innych przyczyn 
wskazanych w pkt. 6, Kupujący /uprawniony z gwarancji zostanie obciążony kosztami ich 
usunięcia. 

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w 
sprzedanych urządzeniach. 

5. MERCOR SA zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu naprawy w przypadku napraw 
skomplikowanych albo wymagających zakupu niestandardowych podzespołów [elementów] lub 
części zamiennych. 

6. Gwarancja nie obejmuje: 

 uszkodzeń i awarii urządzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją, ingerencją 
użytkownika, brakiem okresowych przeglądów technicznych i niewykonaniem czynności 
konserwacyjnych; 

 uszkodzeń urządzeń powstałych z przyczyn innych niż leżące po stronie MERCOR SA, w 
szczególności: zdarzeń losowych, w postaci: deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, 
zalania, uderzenia piorunu, przepięć w sieci elektrycznej, eksplozji, gradu, upadku pojazdu 
powietrznego, ognia, lawiny, obsuwania się ziemi oraz wtórnych uszkodzeń wynikłych z w/w 
przyczyn. Za deszcz nawalny uważa się deszcz o współczynniku wydajności o wartości co 
najmniej 4, ustalonym przez IMiGW. W przypadku braku możliwości ustalenia 
współczynnika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pod uwagę brany będzie stan 
faktyczny oraz rozmiar szkód w miejscu ich powstania, które świadczyć będą o działaniu 
deszczu nawalnego. Za huragan uważa się wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s 
(uszkodzenia uważa się za spowodowanie przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie 
stwierdzono działanie huraganu); 

 uszkodzeń powstałych w wyniku zaniechania obowiązku niezwłocznego zgłoszenia 
ujawnionej wady; 

 pogorszenia jakości powłok spowodowanych procesami naturalnego ich starzenia 
(blaknięcie, utlenianie); 

 wad spowodowanych użyciem ściernych lub agresywnych środków czyszczących;  

 części podlegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji (np. uszczelki), chyba że 
wystąpiła w nich wada fabryczna; 

 uszkodzeń powstałych w wyniku działania agresywnych czynników zewnętrznych, w 
szczególności chemicznych i biologicznych, lub których pochodzenie związane jest z 
procesami produkcyjnymi i działalnością prowadzoną w obiekcie lub jego bezpośredniej 
bliskości, w którym to urządzenia zostały zamontowane; 

 zabrudzeń komór poliwęglanu pyłami lub drobinami lub cząstkami, których średnica 
efektywna ziaren jest mniejsza niż 50 μm; 

 kondensacji pary wodnej wewnątrz komór poliwęglanu w trakcie eksploatacji.  
7. Każda wada objęta gwarancją winna być zgłoszona do MERCOR SA niezwłocznie, to jest w ciągu 7 

dni od momentu ujawnienia. 
8. Kupujący/uprawniony z gwarancji jest zobowiązany do właściwej eksploatacji, przeprowadzania 

okresowych (min. 2 razy w roku) przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych.  
9. Gwarancja wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

 gdy Kupujący/uprawniony z gwarancji wprowadzi zmiany konstrukcyjne we własnym 
zakresie bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z MERCOR SA, 

 gdy okresowe przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie były wykonywane w 
terminie lub były wykonywane przez osoby nieuprawnione lub serwis nieposiadający 
autoryzacji MERCOR SA albo gdy urządzenia były nieprawidłowo eksploatowane, 

 jakiejkolwiek ingerencji osób nieupoważnionych – poza czynnościami wchodzącymi w 
zakres normalnej eksploatacji urządzeń. 

10. W przypadkach określonych w pkt. 9 wyłączona jest ponadto odpowiedzialność MERCOR SA z 
tytułu rękojmi. 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 


