
 

NL 

VentTube Cool 

Retractiesysteem 
 

Installatie-instructies 

 



VENTTUBE  Introductie 

 

 

- 2 - 

NL 

Afbeelding 1, Systeemoverzicht en afzonderlijke componenten 
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INLEIDING 

Onderdelenlijst 

REFERENTIE AANTAL PRODUCTBESCHRIJVING 

A1 1 Lier 

B1 1 Bevestigingsbeugel voor lier 

C1 1 Hoekbeugel voor katrol 

D1 2 Katrolbeugel 100 mm 

E1 * 65 mm snelkoppeling 

F1 1 4 mm roestvrijstalen staalkabel 

G1 * 3 mm roestvrijstalen staalkabel en lus 

H1 * 3 mm staalkabelklemmen 

I1 * 5 mm staalkabelklemmen 

J1 * Steunklem 

K1 * 8 mm kabel 

L1 1 Katrolbeugel 50 mm 

M1 1 Buisgewicht 

N1 1 Kunststof buis en klemmen 

* Hoeveelheden op basis van de lengte van het systeem of het materiaal van de montagewand 

 

Uw veiligheid 

Zorg ervoor dat de volgende gezondheids- en veiligheidsvoorschriften vóór de 

installatie worden gecontroleerd: 

• Juiste PBM's worden gedragen. 

• De werkgebieden zijn vrij van gevaren. 

• Op hoogte wordt er te allen tijde een veilige werkomgeving in acht genomen. 

• De instructies zijn gelezen en begrepen. 

 

Competentie van de installateur 

De installateur moet aantonen dat hij bekwaam is met bewijsmateriaal van de 

installatie van soortgelijke producten of via formele opleiding. Als de bekwaamheid 

niet bewezen kan worden, mag hij het product niet installeren. 
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Productbeschrijving 

Het VentTube retractiesysteem is een handmatig bediend systeem voor het intrekken 

van een leeggelopen ventilatiebuis om deze buiten het bereik van dieren op te trekken 

en te beschermen tegen zijwind.  

 

Items die de installateur nodig heeft 

Standaard gereedschapskist met het volgende: 

• Elektrische boor 

• Scherpe draadsnijder 

• Luchtbelwaterpas 

• Meetlint 

Voor montage van het systeem op een baksteenconstructie; 

• M10 bouten voor de bevestiging van de beugels, 

Voor montage van het systeem op een gevelconstructie; 

• Geschikt draagframe (bijv. houten balk of Unistrut) om de beugels aan beide 

uiteinden te bevestigen, 

 

Belangrijke instructies 

 

VOORZICHTIG: situaties die mogelijk gevaarlijk zijn dienen 

vermeden te worden, anders kunt u zich verwonden.  

 

LET OP: leef de instructies na, anders kan het product of 

aangrenzende items worden beschadigd. 

 

OPMERKING: handige opmerkingen en informatie om u te helpen bij de 

installatie of het gebruik van uw product. 
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OPMERKING: alvorens met de montage te beginnen, is 

het raadzaam deze instructies helemaal door te lezen 

om inzicht te krijgen in de hele procedure. Bewaar de 

bijgeleverde instructies voor raadpleging in de 

toekomst. 

 

OPMERKING: een versie in kleur van deze installatie-

instructies kan van onze website worden gedownload: 

www.galebreaker.com 
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INSTALLATIE 

1 Katrolbeugels 

1.1 Ventilatoreinde 

Bevestig de katrolbeugel van 100 mm (D1) aan de kopse wand van de 

ventilator met behulp van geschikte M10-bevestigingen zoals weergegeven in 

afbeelding 2a of 2b en raadpleeg het document 'Ventilator- en buishoogte'. 

Bevestig de hoekkatrol (C1) op de juiste hoogte en in een positie die past bij de 

locatie van de lier. 

 

 

  

Afbeelding 2a, Bevestiging ventilator kopse wand 
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1.2 Als de beugels op een Unistrut-frame worden bevestigd, is er extra 

ondersteuning nodig om de katrollen te monteren.  

 

Afbeelding 2b, Bevestiging ventilator uiteinde Unistrut 
 

1.3 Bevestig de lierbeugel (B1) met M10-bevestigingen aan de muur in een 

geschikte positie en monteer de lier (A1) aan de beugel. 

 

1.4 Vrij uiteinde 

Bevestig de tweede katrolbeugel van 100 mm (D1) aan het vrije uiteinde van de 

wand met behulp van geschikte M10-bevestigingen, zoals weergegeven in 

afbeelding 3a of 3b, zodat deze overeenkomt met de positie van de beugels op 

het ventilatoreinde. Bevestig de katrolbeugel van 50 mm (J1) op de juiste 

hoogte en in een positie die past bij de locatie van het buisgewicht (L1). 

 

OPMERKING: het buisgewicht moet uit de buurt van contact met dieren 

worden geplaatst, dus moet de positie van de katrollen aan het vrije uiteinde 

in overweging worden genomen. Houd rekening met 3 m bewegingsruimte 

voor het buisgewicht. 
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Afbeelding 3a, Bevestiging vrije uiteinde wand 
 
 

1.5 Ook hier geldt dat als de beugels aan het Unistrut-frame worden gemonteerd,  

er een extra steunelement nodig is om de katrollen te monteren. 

 

 
 

 
Afbeelding 3b, Bevestiging vrije uiteinde Unistrut 

 
 
 
 

Afstemmen  
Ventilatoreinde 

Afstemmen  
Ventilatoreinde 
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2 Staalkabel 

2.1 Voer de 4 mm staalkabel (F1) door de katrolbeugel (D1), over de hoekkatrol en 

naar beneden naar de lier.  

 

Afbeelding 4, Retractie staalkabel 

 

2.2 Voer het uiteinde van de staalkabel in door het ronde en uit door het vierkante 

gat in de liertrommel. Schuif de zeshoekige moer (meegeleverd met de lier) op 

het staalkabeleinde en draai deze vast, afbeelding 5. Draai aan de lier zodat u 

een klikgeluid hoort, om drie staalkabelwindingen op de trommel te wikkelen. 
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Afbeelding 5, Kabel op lier 
 

2.3 Installeer de lage staalkabel (zie Vent Tube Cool installatie-instructie - Sectie 6)  

2.4 Laat de 4 mm staalkabel langs het gebouw naar beneden lopen met  op 

ongeveer iedere 300 cm staalkabelbevestigingen G1, snelkoppeling E1 en 

steunklem J1.  De laatste twee steunen zijn gepositioneerd zoals afgebeeld, 

afbeelding 6. 

Afbeelding 6, Positie verticale staalkabel 

 

2.5 Open de steunklem zoals hieronder afgebeeld en ga over de onderste staalkabel 

en om de bovenste staalkabel heen. Sluit de steunklem en bevestig deze met 

een M4-schroef. 

Zeshoekige 
moer 
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Afbeelding 7, Ondersteuningscomponenten 
 

2.6 Lijn de steunklem direct uit onder de steunpositie en bevestig deze aan de 

onderste staalkabel door de twee inbusbouten (3 mm inbussleutel) aan te 

draaien. Plaats de snelkoppeling door de klem en bevestig deze aan de 3 mm 

staalkabel met de 3 mm kabelklem (H1). Zorg ervoor dat de staalkabels 

horizontaal lopen. 

 

2.7 Werk langs het gebouw naar beneden door bovenstaande handelingen bij ieder 

bevestigingspunt te herhalen.  

 

2.8 Voer de 4 mm staalkabel rond de 100 mm katrolbeugel (D1), over de buitenste 

katrol van de 50 mm katrolbeugel en bevestig deze aan de borging van het 

buisgewicht (L1) met twee 5 mm kabelklemmen (I1). 
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Afbeelding 8, Vrije uiteinde  

 

Stel de hoogte van het buisgewicht zo in dat wanneer de 4 mm staalkabel 

wordt ondersteund en gespannen, het gewicht de grond niet raakt. 

 

3 Retractiekabels 

3.1 Installeer de ventilatiebuis (zie Vent tube Cool installatie-instructies - sectie 6). 

3.2 Installeer bij elke steunpositie een retractiekabel door een uiteinde te 

bevestigen aan de bovenste 4 mm staalkabel met een 5 mm kabelklem, leid de 

kabel door de steunklem en rond de ventilatiebuis. Bevestig met nog een 5 mm 

kabelklem het andere uiteinde aan de onderste staalkabel, afbeelding 9. Het is 

het beste om dit te doen als de ventilatiebuis opgeblazen is, zodat de lengte van 

de kabel zodanig is dat de buis volledig kan worden opgeblazen. Verhit bij het 

snijden van de kabel de uiteinden om te voorkomen dat deze gaan rafelen. 
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Afbeelding 9, Retractiekabels 
 
 

3.3 Om het buisgewicht te behouden, plaats het gewicht in de kunststofbuis (N1) 

en bevestig het met de buisklemmen aan het gebouw. De kunststofbuis moet 

de grond bereiken om bescherming te bieden tegen het vallende gewicht in 

geval van een staalkabelbreuk. 

 

Afbeelding 10, Kunststof gewicht en klemmen 
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BEDIENING EN ONDERHOUD 

 

Uw VentTube Retraction gebruiken 

• Zet uw ventilator bij de scheidingsschakelaar uit. 

• Laat uw VentTube volledig leeglopen. 

• Draai de lierhendel zodat er een klikgeluid te horen is om de ventilatiebuis in te 

trekken. 

• Trek het systeem niet te veel in, aangezien dit de stof kan beschadigen. 

 

• Om de VentTube vrij te geven, wikkelt u de lier af tot de VentTube volledig is 

uitgerold. 

• Zet uw ventilator bij de scheidingsschakelaar aan. 

• Controleer als de buis volledige is opgeblazen of de kabels los zitten. 

 

 

Onderhoud van uw VentTube 

• Controleer jaarlijks of de ondersteunende bouten die het product aan het 

gebouw bevestigen niet zijn geroest. 

• Controleer de staalkabels jaarlijks op rafelen en vervang ze indien nodig. 

• Controleer de retractiekabel op slijtage en vervang deze indien nodig. 

 

 

OPMERKING: uitgeprobeerd en getest onder de zwaarste 

omstandigheden, een samenvatting van onze garantie staat hieronder, 

zie onze website voor alle details: 

• Mechanische componenten: 2 jaar 100% garantie, gevolgd door 

een aflopende garantie van acht jaar. 
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