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Figura 1, Prezentarea sistemului și componentele individuale 
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INTRODUCERE 

Lista de piese 

REFERINȚĂ: CANT. DESCRIEREA PRODUSULUI 

A1 1 Troliu 

B1 1 Placă de fixare a troliului 

C1 1 Colțar scripete 

D1 2 Consolă scripete 100 mm 

E1 * Conector rapid 65 mm 

F1 1 Cablu de sârmă SS 4 mm 

G1 * Cablu de sârmă și buclă SS 3 mm 

H1 * Cleme cablu de sârmă 3 mm 

I1 * Cleme cablu de sârmă 5 mm 

J1 * Clemă suport 

K1 * Cablu 8 mm 

L1 1 Consolă pentru scripete 50 mm 

M1 1 Greutate tubulară 

N1 1 Tub și cleme din plastic 

* Cantități în funcție de lungimea sistemului sau de materialul elementului de fixare pe perete 

 

Siguranța dumneavoastră 

Nu uitați să verificați următoarele puncte privind sănătatea și siguranța înainte 

de instalare: 

• Este purtat echipamentul de protecție personală corect. 

• Zonele de lucru nu prezintă pericole. 

• Sunt respectate în permanență normele de lucru în siguranță la înălțime2 

• Instrucțiunile au fost citite și înțelese. 

 

Calificarea instalatorului 

Instalatorul trebuie să demonstreze nivelul de competență necesar prin prezentarea 

unor dovezi de instalare a unor produse similare sau de instruire formală. Dacă nu se 
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poate dovedi competența, nu se poate permite instalarea produsului de către persoana 

respectivă. 

 

Descrierea produsului 

Sistemul de retragere a tubului de ventilație este acționat manual, pentru retragerea 

unui tub de ventilație golit pentru a-l scoate prin ridicare de la nivelul animalelor și 

pentru a-l proteja de vânturi de forfecare.  

 

Articole necesare instalatorului 

Trusa de scule standard include: 

• Bormașină electrică 

• Pereche de foarfeci de cabluri cu clești ascuțiți 

• Nivelă cu bulă de aer 

• Ruletă 

Pentru montarea sistemului pe o structură din cărămidă; 

• Șuruburi M10 pentru fixarea consolelor, 

Pentru montarea sistemului pe o structură cu armătură; 

• Cadru de susținere adecvat (de exemplu o traversă din lemn sau Unistrut) 

pentru fixarea consolelor la ambele capete, 

 

Instrucțiuni cheie 

 
ATENȚIE: situațiile periculoase: trebuie evitate, în caz contrar, 

pot apărea răniri.  

 

ATENȚIE: respectați instrucțiunile, în caz contrar, produsul sau 

articolele adiacente pot fi afectate. 

 

NOTĂ: comentarii și informații utile pentru asistență la instalarea sau 

utilizarea produsului dumneavoastră.  
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NOTĂ: înainte de a începe instalarea vă recomandăm 

să citiți aceste instrucțiuni în întregime pentru a 

înțelege procedura. Păstrați instrucțiunile pentru 

consultare ulterioară. 

 

NOTĂ: versiunile în culori ale instrucțiunilor de 

instalare pot fi descărcate de pe site-ul nostru: 

www.galebreaker.com 
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INSTALAREA 

1 Console scripete 

1.1 Capătul ventilatorului 

Fixați consola scripetelui 100 mm (D1) de peretele pe care se află capătul 

ventilatorului folosind elementele de prindere M10 după cum se arată în Figurile 

2a sau 2b, consultând documentul „Înălțimea ventilatorului și a tubului”. Fixați 

scripetele cu colțar (C1) la înălțimea corectă și într-o poziție potrivită pentru 

poziția troliului. 

 

 

  

Figura 2a, Montură pe perete a capătului ventilatorului 
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1.2 Dacă sunt montate console pe cadrul Unistrut, este necesară o traversă de 

susținere suplimentară pentru montarea scripeților.  

 

Figura 2b, Montura Unistrut pe capătul ventilatorului 
 

1.3 Fixați placa de fixare a troliului (B1) pe perete, într-o poziție adecvată cu piese 

de prindere M10 și montați troliul (A1) pe consolă.  

 

1.4 Capăt liber 

Fixați a doua consolă a scripetelui 100 mm (D1) de peretele cu capătul liber 

folosind piesele de prindere M10 corecte, după cum se arată în Figurile 3a sau 

3b pentru adecvare la poziția consolelor de pe capătul ventilatorului. Fixația 

consola scripetelui 50 mm (J1) la înălțimea corectă și într-o poziție potrivită 

pentru locația greutății tubulare (L1). 

 

NOTĂ: greutatea tubulară trebuie amplasată la distanță de contactul cu 

animale, astfel încât trebuie avută în vedere poziția scripeților la capătul 

liber. Asigurați o cursă de 3 m pentru greutatea tubulară. 
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Figura 3a, Montură pe perete a capătului liber 
 
 

1.5 Din nou, dacă sunt montate console pe cadrul Unistrut, este necesară o traversă 

de susținere suplimentară pentru montarea scripeților. 

 

 
 

 
Figura 3b, Montură Unistrut pentru capătul liber 

 
 
 
 

Potrivire 
Potrivire 

Potrivire 
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2 Cablu din sârmă 

2.1 Treceți cablul din sârmă de 4 mm (F1) prin consola scripetelui (D1) prin colțarul 

scripetelui și în jos, pe troliu  

 

Figura 4, Cablu din sârmă pentru retragere 

 

2.2 Treceți capătul cablului prin orificiul rotund și afară prin cel pătrat din tamburul 

troliului. Glisați piulița hexagonală (furnizată împreună cu troliul) pe capătul 

cablului de sârmă și strângeți, Figura 5. Rotiți troliul astfel încât să se audă un 

clic pentru a rula cei trei colaci de cablu de sârmă pe tambur. 
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Figura 5, Cablul pe troliu 
 

2.3 Montați cablul inferior (consultați Instrucțiunile pentru instalare a sistemului de 

răcire cu tub de ventilație - Secțiunea 6).  

2.4 Treceți cablul de 4 mm în josul clădirii, fixându-l de aceasta la aproximativ fiecare 

300 cm cu ansamblurile pentru cablu de 3 mm G1, conector rapid E1 și clemă 

suport J1. Ultimii doi suporți sunt poziționați după cum se arată în Figura 6. 

Figura 6, Poziția verticală a cablului din sârmă 

 

2.5 Deschideți clema suport după cum se arată mai jos și treceți peste cablul 

inferior și în jurul cablului superior. Închideți clema suport și strângeți cu 

șurubul M4. 

Piuliță 
hexagonală 
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Figura 7, Componente pentru susținere 
 

2.6 Aliniați clema suport direct sub poziția de susținere și fixați pe cablul inferior 

prin strângerea celor două șuruburi tubulare (cheie inbus de 3 mm). Treceți 

conectorul rapid prin clemă și prindeți cablul de 3 mm cu clemă aferentă (H1). 

Cablurile din sârmă trebuie să fie derulate în plan orizontal. 

 

2.7 Efectuați lucrările deplasându-vă în jos, repetând cele de mai sus pentru fiecare 

punct de prindere. 

 

2.8 Treceți cablul de 4 mm în jurul consolei scripetelui de 100 mm (D1) peste 

scripetele exterior al consolei scripetelui de 50 mm și prindeți greutatea tubulară 

(L1), fixând cu cele două cleme de cablu de 5 mm (I1). 
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Figura 8, Capătul liber  

 

Fixați înălțimea greutății tubulare astfel încât, atunci când cablul de 4 mm este 

susținut și întins, greutatea să nu atingă solul.  

 

3 Cabluri de retragere 

3.1 Montați tubul de evacuare (consultați Instrucțiunile de instalare a sistemului de 

răcire cu tub de ventilație - secțiunea 6). 

3.2 Montați un cablu de retragere în fiecare poziției de susținere fixând un capăt pe 

cablul de 4 mm cu o clemă de cablu de 5 mm, treceți cablul prin clema de fixare 

și în jurul tubului de ventilație. Fixați celălalt capăt de cablul inferior cu altă 

clemă de cablu de 5 mm, Figura 9. Cea mai bună opțiune este efectuarea 

operațiunii cu tubul de ventilație umflat, astfel încât lungimea cablului să fie de 

natură să permită umflarea completă a tubului. Când tăiați sârma topiți capetele 

pentru a împiedica uzarea. 
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Figura 9, Cabluri de retragere 
 
 

3.3 Pentru a fixa greutatea tubulară, introduceți greutatea în țeava de plastic (N1) 

și prindeți de clădire cu cleme de țeavă. Țeava din plastic trebuie să atingă solul 

pentru a oferi protecție împotriva greutății în cădere în cazul unei defectări a 

cablului din sârmă.  

 

Figura 10, Greutăți și cleme din plastic 
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UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA 

 

Folosirea sistemului de retragere a tubului de evacuare 

• Opriți ventilatorul folosind comutatorul de izolare. 

• Permiteți dezumflarea completă a tubului de evacuare. 

• Rotiți mânerul troliului astfel încât să se audă un clic pentru a retrage tubul 

de evacuare. 

• Nu acționați sistemul de retragere excesiv, deoarece acest lucru ar putea 

deteriora materialul. 

 

• Pentru a elibera tubul de ventilație, derulați troliul până când tubul de evacuare 

este desfășurat complet. 

• Porniți ventilatorul folosind comutatorul de izolare. 

• Când este umflat complet verificați dacă sunt slăbite cablurile în jurul tubului. 

 

 

Întreținerea tubului de evacuare 

• Verificați anual șuruburile de prindere care fixează produsul de clădire pentru a 

stabili dacă prezintă urme de rugină. 

• Verificați cablurile de sârmă anual pentru a stabili dacă prezintă uzură și înlocuiți 

dacă este necesar. 

• Verificați cablul de retragere pentru a stabili dacă prezintă uzură și înlocuiți dacă 

este necesar. 

 

NOTĂ: sistemul a fost testat în cele mai dure condiții și un rezumat al 

garanției este prezentat mai jos. Pentru detalii complete consultați  

site-ul nostru: 

• Componente mecanice: garanție 100% timp de doi ani, urmată 

de o garanție progresivă de opt ani. 
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