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Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter 
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INDLEDNING 

Liste over dele 

KILDE: ANTAL PRODUKTBESKRIVELSE 

A1 1 Spil 

B1 1 Monteringsbeslag til spil 

C1 1 Hjørneremskivebeslag 

D1 2 100 mm remskivebeslag 

E1 * 65 mm lynkobling 

F1 1 4 mm SS wire 

G1 * 3 mm SS wire og løkke 

H1 * 3 mm wiregreb 

I1 * 5 mm wiregreb 

J1 * Støtteklemme 

K1 * 8 mm reb 

L1 1 50 mm remskivebeslag 

M1 1 Rørformet vægt 

N1 1 Plastrør og clips 

         * Mængder i henhold til systemets længde eller monteringsvægmateriale 

 

Din sikkerhed 

Vær sikker på, at der tages højde for de følgende sikkerhedsforanstaltninger inden 

montering; 

• At det korrekte sikkerhedsudstyr benyttes. 

• At arbejdsområdet er frit for farer. 

• At et sikkert højdearbejdsmiljø opretholdes til alle tider. 

• At vejledningen er læst og forstået. 
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Montørens kompetence 

Montøren skal kunne påvise det påkrævede kvalifikationsniveau i form af bevis for 

montering af lignende produkter eller formel uddannelse. Hvis kvalifikationerne ikke 

kan påvises, må vedkommende ikke montere produktet. 

 

Produktbeskrivelse 

VentTube-tilbagetrækningssystemet er et manuelt betjent system til tilbagetrækning af 

et tømt udluftningsrør for at løfte det væk fra dyrenes rækkevidde og beskytte det 

mod sidevind.  

 

Ting, som montøren har brug for 

Almindeligt værktøjssæt med: 

• Elektrisk bor 

• En skarp afbidertang 

• Vaterpas 

• Målebånd/tommestok 

Til montering af systemet på en murstensstruktur. 

• M10 bolte til fastgørelse af beslag. 

Til montering af systemet på en beklædningsstruktur. 

• Egnet støtteramme (f.eks. træbjælke eller Unistrut) til fastgørelse af beslagene i 

begge ender. 

 

Vigtige instruktioner 

 
FORSIGTIG: Potentielt farlig situation: skal undgås, da der ellers 

kan forekomme personskader.  

 

OBS: Overhold de angivne instruktioner, da produktet eller 

tilstødende genstande ellers kan blive beskadiget 
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BEMÆRK: Nyttige kommentarer og oplysninger til hjælp for 

montering eller brug af produktet 

 

BEMÆRK: Inden monteringen påbegyndes anbefales 

det at læse hele denne vejledning for at forstå 

proceduren. Gem den medfølgende vejledning til 

reference. 

 

BEMÆRK: Monteringsvejledning i farver kan 

downloades fra vores websted: 

www.galebreaker.com 
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MONTERING 

1 Remskivebeslag 

1.1 Ventilatorenden 

Fastgør 100 mm-remskivebeslaget (D1) til ventilatorendevæggen ved hjælp af 

passende M10-fastgørelser som vist i figur 2a eller 2b og med henvisning til 

dokumentet ”Ventilator og rørhøjde”. Fastgør hjørneremskiven (C1) i den 

korrekte højde og i en position, der passer til placeringen af spillet. 

 

 

  

Figur 2a, ventilatorendens fastgørelse til væg 
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1.2 Hvor beslagene er monteret på Unistrut-rammen, kræves der et ekstra 

støtteelement for at montere remskiverne.  

 

Figur 2b, Unistrut-fastgørelse til ventilatorenden 
 

1.3 Fastgør spilmonteringsbeslaget (B1) til væggen i en passende position med 

M10-fastgørelser, og monter spillet (A1) på beslaget. 

 

1.4 Fri ende 

Fastgør det andet 100 mm-remskivebeslag (D1) til den frie endevæg ved hjælp 

af passende M10-fastgørelser som vist i figur 3a eller 3b, så det svarer til 

placeringen af beslagene på ventilatorenden. Fastgør 50 mm-remskivebeslaget 

(J1) i den korrekte højde og i en position, der passer til placeringen af den 

rørformede vægt (L1). 

 

BEMÆRK: Den rørformede vægt skal placeres væk fra kontakt med dyr, så 

remskivernes placering i den frie ende skal overvejes. Tillad 3 m bevægelse 

for den rørformede vægt. 
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Figur 3a, den frie endes fastgørelse til væg 
 
 

1.5 Igen, hvis beslagene er monteret på Unistrut-rammen, kræves der et ekstra 

støtteelement for at montere remskiverne. 

 

 
 

 
Figur 3b, den frie endes Unistrut-fastgørelse 

 
 
 
 

Svarende til 
Ventilatorenden 

Svarende til 
Ventilatorenden 
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2 Wire 

2.1 Kør 4 mm-wiren (F1) gennem remskivebeslaget (D1), gennem hjørneremskiven 

og ned til spillet.  

 

Figur 4, tilbagetrækningswiren 

 

2.2 Før enden af wiren gennem det runde hul og ud gennem det firkantede hul i 

spiltromlen. Skub den sekskantede møtrik (følger med spillet) på wireenden og 

stram til, figur 5. Drej spillet, så der høres et klik, for at omvikle tre hele 

omgange wire på tromlen. 
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Figur 5, kabel på spil 
 

2.3 Monter den nederste wire (se Monteringsvejledning til Vent Tube Cool -  

afsnit 6).  

2.4 Kør 4 mm-wiren ned ad bygningen, idet den understøttes til bygningen for hver 

ca. 300 cm med 3 mm-wiresamlingerne G1, lynkoblingen E1 og støtteklemmen 

J1. De sidste to understøtninger placeres som vist på figur 6. 

Figur 6, lodret wireposition 

 

2.5 Åbn støtteklemmen som vist nedenfor, og før den over den nederste wire og 

omkring den øverste wire. Luk støtteklemmen, og fastgør den med M4-skruen. 

Sekskantet 
møtrik 
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Figur 7, støttekomponenter 
 

2.6 Juster støtteklemmen direkte under støttepositionen, og fastgør den til den 

nederste wire ved at stramme de to skruer (3 mm unbrakonøgle). Placer 

lynkoblingen gennem klemmen, og fastgør den til 3 mm-wiren med  

3 mm-wiregrebet (H1). Sørg for, at wiren løber vandret. 

 

2.7 Arbejd ned ad bygningen ved at gentage ovenstående ved hvert 

fastgørelsespunkt. 

 

2.8 Før 4 mm-wiren rundt om 100 mm-remskivebeslaget (D1) over til den ydre 

remskive på 50 mm-remskivebeslaget, og fastgør den til den rørformede vægt 

(L1) med to 5 mm-wiregreb (I1). 
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Figur 8, fri ende  

 

Indstil højden på den rørformede vægt, så den ikke berører jorden,  

når 4 mm-wiren understøttes og strammes. 

 

3 Tilbagetrækningsreb 

3.1 Monter Vent Tube (se Monteringsvejledning til Vent Tube Cool - afsnit 6). 

3.2 Monter et tilbagetrækningsreb ved hver støtteposition ved at fastgøre den ene 

ende til den øverste 4 mm-wire med et 5 mm-wiregreb, før rebet gennem 

støtteklemmen og rundt om Vent Tube. Fastgør den anden ende til den 

nederste wire med et andet 5 mm-wiregreb, figur 9. Det er bedst at gøre dette 

med Vent Tube fyldt, så rebets længde er sådan, at det gør det muligt for røret 

at fyldes helt op. Smelt enderne ved skæring i rebet for at forhindre flosning. 
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Figur 9, Tilbagetrækningsreb 
 
 

3.3 For at fastholde den rørformede vægt indsættes vægten i plastrøret (N1) og 

fastgøres til bygningen med rørklemmerne. Plastrøret skal nå jorden for at give 

beskyttelse mod den faldende vægt i tilfælde af wiresvigt. 

 

Figur 10, plastvægt og clips 
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DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 

 

Sådan bruges din VentTube-tilbagetrækning 

• Sluk for din ventilator ved isoleringskontakten. 

• Lad din VentTube tømmes helt for luft. 

• Drej spilhåndtaget, så der høres en kliklyd, for at trække Vent Tube tilbage. 

• Træk ikke systemet for langt tilbage, da dette kan beskadige stoffet. 

 

• For at frigøre VentTube, skal du slække spillet, indtil VentTube er fuldt udløst. 

• Tænd for din ventilator ved isoleringskontakten. 

• Når det er helt fyldt, skal du kontrollere, at rebene er løse omkring røret. 

 

 

Vedligeholdelse af din VentTube 

• En gang om året kontrolleres de bærende bolte, der fastholder produktet til 

bygningen, for rust. 

• Kontroller wirerne årligt for flosning, og udskift dem om nødvendigt. 

• Kontroller tilbagetrækningsrebet for slid og udskift det efter behov. 

 

 

BEMÆRKNING: Afprøvet og testet under de barskeste forhold. Et 

sammendrag af vores garanti er anført nedenfor – se vores websted for 

alle oplysninger: 

• Mekaniske komponenter: 100 % garanti i to år efterfulgt af otte 

års gradueret garanti. 
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