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Joonis 1: süsteemi ülevaade ja üksikosad 
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SISSEJUHATUS 

Osade loend 

VIIDE: KOGUS Toote kirjeldus 

A1 1 Vints 

B1 1 Vintsi kinnituskronstein 

C1 1 Nurga rihmaratta kronstein 

D1 2 Rihmaratta kronstein 100 mm 

E1 * 65 mm kiirlüli 

F1 1 4 mm SS tross 

G1 * 3 mm SS tross ja silmus 

H1 * 3 mm trossi haaratsid 

I1 * 5 mm trossi haaratsid 

J1 * Tugiklamber 

K1 * 8 mm köis 

L1 1 Rihmaratta kronstein 50mm 

M1 1 Torukujuline raskus 

N1 1 Plastiktoru ja klambrid 

         * Kogused vastavalt süsteemi pikkusele või kinnitusseina materjalile 

 

Teie ohutus 

Enne paigaldamist veenduge, et arvesse oleks võetud järgmisi tervise- ja 

ohutusnõudeid. 

• Kantakse asjakohaseid isikukaitsevahendeid (IKV). 

• Tööpiirkondades puuduvad ohud. 

• Alati tuleb järgida kõrgustes töötamise ohutusnõudeid. 

• Juhend on läbi loetud ja sellest on aru saadud. 
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Paigaldaja pädevus 

Paigaldaja peab suutma tõestada nõutavat pädevust kas sarnaste toodete 

paigaldamise või ametliku väljaõppe tõendamise teel. Kui pädevust ei saa tõestada, ei 

tohi tal lubada toodet paigaldada. 

 

Toote kirjeldus 

VentTube sissetõmbesüsteem on käsitsi juhitav süsteem õhust tühjaks lastud 

ventilatsioonitoru sissetõmbamiseks, et tõsta see loomade ulatusest eemale ja kaitsta 

seda risttuule eest.  

 

Paigaldaja jaoks vajalikud vahendid 

Tavapärane tööriistakomplekt, mis sisaldab järgmist: 

• elektripuur; 

• teravad traaditangid; 

• vesilood; 

• mõõteriistad. 

Süsteemi paigaldamiseks telliskivikonstruktsioonile: 

• M10 poldid kronsteinide kinnitamiseks. 

Süsteemi paigaldamiseks fassaadile: 

• sobiv tugiraam (nt puittalad või Unistrut) kronsteinide mõlemast otsast 

kinnitamiseks. 

 

Olulised juhised 

 
ETTEVAATUST! Võimalik ohtlik olukord: tuleb vältida, vastasel 

korral võib saada vigastusi.  

 

TÄHELEPANU! Järgige antud juhiseid, kuna vastasel korral võivad 

toode või läheduses paiknevad esemed kahjustusi saada. 
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MÄRKUS. Kasulik kommentaar ja teave, mis hõlbustab toote 

paigaldamist või kasutamist. 

 

MÄRKUS. Enne paigalduse alustamist on soovitatav see 

juhend algusest lõpuni läbi lugeda, et mõistaksite 

paigaldamise korda. Hoidke komplekti kuuluv juhend 

igaks juhuks alles. 

 

MÄRKUS. Paigaldusjuhendi värvilisi väljaandeid saab 

alla laadida meie veebisaidilt: 

www.galebreaker.com 
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PAIGALDAMINE 

1 Rihmaratta kronsteinid 

1.1 Ventilaatori ots 

Kinnitage rihmaratta kronstein 100 mm (D1) ventilaatori otsa seinale, kasutades 

sobivaid M10 kinnitusi, nagu on näidatud joonisel 2a või 2b ning viitega 

dokumendile „Ventilaatori ja toru kõrgus“. Kinnitage nurga rihmaratas (C1) 

õigele kõrgusele ja asendisse, mis vastab vintsi asukohale. 

 

 

  

Joonis 2a, ventilaatori otsa seinale kinnitamine 
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1.2 Kui kronsteinid kinnitatakse Unistrut raamile, on rihmarataste paigaldamiseks 

vajalik täiendav tugielement.  

 

Joonis 2b, ventilaatori otsa Unistrutile kinnitamine 
 

1.3 Kinnitage vintsi kinnituskronstein (B1) M10 kinnitustega sobivas asendis seinale 

ja kinnitage vints (A1) kronsteinile. 

 

1.4 Vaba ots 

Kinnitage teine rihmaratta kronstein 100 mm (D1) vaba otsa seinale, kasutades 

sobivaid M10 kinnitusi, nagu on näidatud joonisel 3a või 3b, et sobitada 

kronsteinide asendiga ventilaatori otsal. Kinnitage rihmaratta kronstein 60 mm 

(J1) õigele kõrgusele ja asendis, mis vastab torukujulise raskuse (L1) asukohale. 

 

MÄRKUS: torukujuline raskus ei tohi loomade kokku puutuda, nii et tuleb 

kaaluda rihmarataste asendit vabas otsas. Võimaldage torukujulisele 

raskusele 3 m liikumisala. 
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Joonis 3a, vaba otsa seinale kinnitamine 
 
 

1.5 Kui kronsteinid kinnitatakse Unistrut raamile, on rihmarataste paigaldamiseks 

vajalik täiendav tugielement. 

 

 
 

 
Joonis 3b, vaba otsa Unistrutile kinnitamine 

 
 
 
 

Et vastaks 
ventilaatori 

otsale 

Et vastaks 
ventilaatori 

otsale 
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2 Tross 

2.1 Sisestage 4 mm tross (F1) rihmaratta kronsteini (D1), läbi nurga rihmaratta ja 

alla vintsini.  

 

Joonis 4, sissetõmbetross 

 

2.2 Sisestage trossi ots vintsi trumli ümarasse auku ja läbi ruudukujulise augu. 

Libistage kuuskantmutter (tarnitakse vintsiga) trossile ning pingutage, joonis 5. 

Keerake vintsi nii, et kuulete klõpsatusi, et tross kolm korda ümber trumli 

keerata. 
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Joonis 5, tross vintsil 
 

2.3 Paigaldage alumine tross (vt Vent Tube Cool paigaldusjuhiseid – jaotis 6).  

2.4 Viige 4 mm tross piki ehitist, kinnitades selle iga ligikaudu 300 cm järel ehitisele 

3 mm trossi silmustega G1, kiirlüli E1 ja tugiklambriga J1. Kaks viimast tuge 

tuleb paigaldada nagu on näidatud joonisel 6. 

Joonis 6, vertikaalne trossi paigutus 

 

2.5 Avage tugiklamber, nagu allpool näidatud, ning viige alumine tross üle ja ümber 

ülemise trossi. Sulgege tugiklamber ja kinnitage M4 kruviga. 

Kuuskant- 
mutter 
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Joonis 7, tugikomponendid 
 

2.6 Joondage tugiklamber otse tugipunkti alla ja kinnitage alumine tross, pingutades 

kahte kuuskantpesaga kruvi (3 mm kuuskantvõti). Pange kiirlüli läbi klambri ja 

kinnitage 3 mm trossile 3 mm trossi haaratsiga (H1). Veenduge, et trossid 

jooksevad horisontaalselt. 

 

2.7 Liikuge hoonel allapoole, korrates ülaltoodut igas kinnituspunktis. 

 

2.8 Ajage 4 mm tross ümber 100 mm rihmaratta kronsteini (D1), üle 50 mm 

rihmaratta kronsteini välise rihmarattani ning kinnitage torukujulisele raskusele 

(L1) kahe 5 mm trossi haaratsiga. 

 



VENTTUBE  Paigaldus 

 

 

- 12 - 

EE 

 

Joonis 8, vaba ots  

 

Seadke torukujulise raskuse kõrgus selliselt, et kui 4 mm trossi toetatakse ning 

see on pingul, ei puuduta raskus maapinda. 

 

3 Sissetõmbeköied 

3.1 Paigaldage ventilatsioonitoru (vt Vent Tube Cool paigaldusjuhiseid – jaotis 6). 

3.2 Paigaldage igale tugipunktile sissetõmbeköis, kinnitades ühe otsa ülemise 4 mm 

trossi ja 5 mm trossi haaratsiga, sisestades köie läbi tugiklambri ja ümber 

ventilatsioonitoru. Kinnitage teine ots alumisele trossile teise 5 mm trossi 

haaratsiga, joonis 9. Seda on hea teha täispuhutud ventilatsioonitoruga, et köie 

pikkus laseks torul täielikult täituda. Hargnemise vältimiseks sulatage köit 

lõigates selle otsad. 
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Joonis 9, sissetõmbeköied 
 
 

3.3 Torukujulise raskuse säilitamiseks sisestage raskus plasttorusse (N1) ja 

kinnitage toruklambritega hoone külge. Plasttoru peaks ulatuma maani, et 

kaitsta kukkuvat raskust trossi rikke korral. 

 

Joonis 10, plasttoru ja klambrid 
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KASUTAMINE JA HOOLDUS 

 

Kuidas VentTube'i sissetõmbamist kasutada  

• Lülitage ventilaator voolukatkesti juures välja. 

• Laske VentTube’il täielikult tühjeneda. 

• Keerake VentTube'i sissetõmbamiseks vintsi nii, et oleks kuulda klõpsatusi. 

• Ärge tõmmake süsteemi liigselt sisse, kuna see võib riiet kahjustada. 

 

• VentTube'i vabastamiseks keerake vints lahti, kuni VentTube on täielikult lahti. 

• Lülitage ventilaator voolukatkesti juures sisse. 

• Kui ventilatsioonitoru on täiesti täis, kontrollige, et köied oleksid toru ümber 

lõdvalt. 

 

 

VentTube'i hooldus 

• Kontrollige igal aastal toodet hoone külge kinnitavaid tugipolte korrosiooni 

suhtes. 

• Kontrollige trosse igal aastal hargnemise suhtes ning vahetage vajaduse korral 

välja. 

• Kontrollige sissetõmbeköit kulumise suhtes ning vahetage vajaduse korral välja. 

 

 

MÄRKUS. Toodet on proovile pandud ja katsetatud kõige karmimates 

tingimustes; altpoolt leiate meie garantii ülevaate, täiendavad 

üksikasjad on saadaval meie veebisaidil. 

• Mehaanilised osad: 100% garantii kaheks aastaks; seejärel 

kaheksa-aastane varuosade soodushinnagarantii. 
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