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VentTube Cool 

System wciągania 
 

Instrukcja montażu 

 



VENTTUBE  Wprowadzenie 

 

 

- 2 - 

PL 

Rysunek 1. Przegląd systemu i poszczególne elementy 
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WPROWADZENIE 

Lista części 

ODNIESIENIE: LICZBA OPIS PRODUKTU 

A1 1 Wciągarka 

B1 1 Wspornik montażowy wciągarki 

C1 1 Narożny krążek linowy 

D1 2 Krążek linowy 100 mm 

E1 * Szybkozłączka 65 mm 

F1 1 Lina stalowa nierdzewna 4 mm 

G1 * Lina stalowa nierdzewna 3 mm z pętlą 

H1 * Zaciski liny stalowej 3 mm 

I1 * Zaciski liny stalowej 5 mm 

J1 * Obejma mocująca 

K1 * Lina 8 mm 

L1 1 Krążek linowy 50 mm 

M1 1 Obciążnik rurowy 

N1 1 Rura z tworzywa sztucznego i zaciski 

* Liczby odpowiednio do długości systemu lub materiału ściany montażowej 

 

Bezpieczeństwo 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy spełniono następujące 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 

• Korzystanie z odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 

• Bezpieczeństwo w strefach roboczych. 

• Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy na wysokości przez cały czas. 

• Przeczytanie i zrozumienie instrukcji. 
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Kwalifikacje instalatora 

Instalator powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zdobyte podczas montażu 

podobnych produktów lub podczas oficjalnego szkolenia. Instalatorzy bez 

odpowiednich kwalifikacji nie mogą instalować tego produktu. 

 

Opis produktu 

System wciągania VentTube to obsługiwany ręcznie system do wciągania 

niewypełnionego powietrzem przewodu wentylacyjnego umożliwiający uniesienie 

go poza zasięg zwierząt i zabezpieczenie przed działaniem wiatru bocznego.  

 

Elementy potrzebne instalatorowi 

Standardowy zestaw narzędzi: 

• Wiertarka elektryczna 

• Para ostrych szczypiec do cięcia drutu 

• Poziomnica 

• Metrówka 

W przypadku mocowania systemu do konstrukcji ceglanej 

• Śruby M10 do mocowania wsporników 

W przypadku mocowania systemu do elewacji 

• Odpowiednia rama nośna (np. drewniana belka lub szyna montażowa) do 

zamocowania wsporników na obu końcach 

 

Najważniejsze instrukcje 

 
PRZESTROGA: przykłady potencjalnie niebezpiecznych sytuacji 

mogących być przyczyną obrażeń ciała.  

 

OSTRZEŻENIE: instrukcje, do których należy stosować się, aby 

produkt lub elementy w jego pobliżu nie uległy uszkodzeniu. 
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UWAGA: pomocne uwagi i informacje ułatwiające montaż lub 

korzystanie z produktu. 

 

UWAGA: przed przystąpieniem do montażu zaleca się 

przeczytanie całej treści niniejszej instrukcji w celu 

zrozumienia procedury. Zachować instrukcję do wglądu 

w przyszłości. 

 

UWAGA: kolorowe wersje instrukcji montażu można 

pobrać z naszej witryny internetowej: 

www.galebreaker.com 



VENTTUBE  Montaż 

 

 

- 6 - 

PL 

MONTAŻ 

1 Krążki linowe 

1.1 Koniec po stronie wentylatora 

Zamocować krążek linowy 100 mm (D1) na ścianie po stronie wentylatora, 

używając odpowiednich śrub M10 w sposób pokazany na rysunku 2a lub 2b 

i skorzystać z informacji w dokumencie „Wysokość wentylatora i przewodu”. 

Zamocować krążek narożny (C1) na odpowiedniej wysokości i w odpowiednim 

położeniu względem wciągarki. 

 

 

  

Rysunek 2a. Mocowanie na ścianie po stronie wentylatora 
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1.2 W przypadku montażu wsporników na ramie montażowej do zamocowania 

krążków linowych wymagana jest dodatkowa belka nośna.  

 

Rysunek 2b. Mocowanie na końcu ramy montażowej po stronie wentylatora 
 

1.3 Zamocować wspornik montażowy wciągarki (B1) na ścianie w odpowiednim 

położeniu, używając śrub M10, a następnie zamocować wciągarkę (A1) na 

wsporniku. 

 

1.4 Wolny koniec 

Zamocować drugi krążek linowy 100 mm (D1) na ścianie na drugim końcu, 

używając odpowiednich śrub M10 w sposób pokazany na rysunku 3a lub 3b i 

ustawiając go w takim samym położeniu jak wsporniki na drugim końcu po 

stronie wentylatora. Zamocować krążek linowy 50 mm (J1) na odpowiedniej 

wysokości i w odpowiednim położeniu względem obciążnika rurowego (L1). 

 

UWAGA: obciążnik rurowy należy umieścić poza zasięgiem zwierząt, dlatego 

należy wziąć pod uwagę zamocowanie krążków przy ruchomym końcu. 

Zapewnić zakres ruchu w zakresie 3 m dla obciążnika rurowego. 
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Rysunek 3a. Mocowanie na ścianie przy wolnym końcu 
 
 

1.5 Jak poprzednio, w przypadku montażu wsporników na ramie montażowej do 

zamocowania krążków linowych wymagana jest dodatkowa belka nośna. 

 

 
 

 
Rysunek 3b. Mocowanie na ramie montażowej przy wolnym końcu 

 
 
 
 

Odpowiednio 
do końca  
po stronie 

wentylatora 

Odpowiednio  
do końca  
po stronie 

wentylatora 



VENTTUBE  Montaż 

 

 

- 9 - 

PL 

2 Lina stalowa 

2.1 Przeprowadzić linkę stalową 4 mm (F1) przez krążek linowy (D1), a następnie 

przez krążek narożny i w dół do wciągarki.  

 

Rysunek 4. Linka stalowa do wciągania 

 

2.2 Wprowadzić koniec linki stalowej do okrągłego otworu i wyciągnąć ją przez 

kwadratowy otwór w bębnie wciągarki. Nasunąć nakrętkę sześciokątną 

(dołączoną do wciągarki) na koniec linki stalowej i dokręcić (Rysunek 5). 

Nawinąć na bęben trzy zwoje linki stalowej, obracając wciągarkę, tak aby było 

słychać klikanie. 
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Rysunek 5. Linka na wciągarce 
 

2.3 Zamontować dolną linkę stalową (patrz instrukcje montażu VentTube Cool – 

rozdział 6).  

2.4 Przymocować linkę stalową 4 mm do budynku, prowadząc ją w dół i mocując 

do budynku co około 300 cm za pomocą zespołów do mocowania linki stalowej 

3 mm G1, szybkozłączek E1 i obejm mocujących J1. Ostatnie dwa mocowania 

należy umieścić w sposób pokazany na rysunku 6. 

Rysunek 6. Pionowe zamocowanie linki stalowej 

 

2.5 Otworzyć obejmę mocującą w sposób pokazany poniżej i przeprowadzić ją nad 

dolną linką stalową i wokół górnej linki stalowej. Zamknąć obejmę mocującą 

i dokręcić śrubą M4. 

Nakrętka 
sześciokątna 
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Rysunek 7. Elementy mocujące 
 

2.6 Ustawić obejmę mocującą bezpośrednio pod punktem mocowania i 

przymocować ją do dolnej linki stalowej, dokręcając dwie śruby z łbem 

walcowym (klucz imbusowy 3 mm). Przełożyć szybkozłączkę przez obejmę  

i przymocować do linyki stalowej 3 mm za pomocą zacisku do linki stalowej  

3 mm (H1). Linki stalowe koniecznie muszą przebiegać w poziomie. 

 

2.7 Kontynuować mocowanie w dół budynku, powtarzając opisane powyżej 

czynności w każdym punkcie mocowania. 

 

2.8 Nawinąć linkę stalową 4 mm na krążek linowy 100 mm (D1), poprowadzić ją do 

zewnętrznego mocowania krążka linowego 50 mm i przymocować do obciążnika 

rurowego (L1) dwoma zaciskami do linek stalowych 5 mm (I1). 
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Rysunek 8. Wolny koniec  

 

Ustawić wysokość obciążnika rurowego tak, aby po obciążeniu i napięciu linki 

stalowej 4 mm obciążnik nie dotykał podłoża. 

 

3 Liny do wciągania 

3.1 Zamontować przewód wentylacyjny (patrz instrukcje montażu VentTube Cool – 

rozdział 6). 

3.2 W każdym punkcie mocowania zamontować linę do wciągania przewodu, 

mocując jeden koniec do górnej linki stalowej 4 mm za pomocą zacisku do linek 

stalowych 5 mm, przeprowadzić linę przez obejmę mocującą i wokół przewodu 

wentylacyjnego. Przymocować drugi koniec liny do dolnej linki stalowej za 

pomocą kolejnego zacisku do liny stalowej 5 mm (Rysunek 9). Zaleca się 

wykonanie tej czynności przy napełnionym przewodzie wentylacyjnym, co 

umożliwi sprawdzenie, czy dobrana długość liny pozwala na całkowite 

napełnienie przewodu. Po docięciu liny należy zgrzać na gorąco jej końce,  

aby zapobiec jej dalszemu strzępieniu się. 
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Rysunek 9. Liny do wciągania 
 
 

3.3 Aby unieruchomić obciążnik rurowy, wsunąć obciążnik do rury z tworzywa 

sztucznego (N1) i przymocować ją do budynku za pomocą zacisków do rur. Rura 

z tworzywa sztucznego powinna sięgać do podłoża, aby zapewnić bezpieczeństwo 

w razie spadnięcia obciążnika po ewentualnym zerwaniu się linki stalowej. 

 

Rysunek 10. Obciążnik z tworzywa sztucznego i zaciski 



VENTTUBE  Obsługa i konserwacja 

 

 

- 14 - 

PL 

OBSŁUGA I KONSERWACJA 

 

Obsługa systemu wciągania VentTube 

• Wyłączyć wentylator za pomocą wyłącznika głównego. 

• Poczekać, aż z przewodu wentylacyjnego VentTube całkowicie spuści się 

powietrze. 

• Wciągnąć przewód wentylacyjny, obracając korbę wciągarki, tak aby było 

słychać klikanie. 

• Uważać, aby nie wciągnąć nadmiernie systemu, ponieważ mogłoby to 

spowodować uszkodzenie materiału. 

 

• Aby zwolnić przewód VentTube, rozwinąć wciągarkę, aż przewód będzie w pełni 

opuszczony. 

• Włączyć wentylator za pomocą odłącznika. 

• Po pełnym napełnieniu sprawdzić, czy liny wokół przewodu są luźne. 

 

Konserwacja systemu VentTube 

• Sprawdzać co roku, czy śruby mocujące produkt do budynku nie są 

skorodowane. 

• Sprawdzać co roku, czy liny stalowe nie są postrzępione i w razie potrzeby 

wymienić je. 

• Sprawdzać co roku, czy lina do wciągania nie jest zużyta i w razie potrzeby 

wymienić ją. 

 

UWAGA: produkt został sprawdzony i przetestowany w najtrudniejszych 

warunkach. Poniżej podajemy warunki gwarancji. Więcej informacji jest 

dostępnych w naszej witrynie internetowej: 

• Elementy mechaniczne: nieograniczona gwarancja na dwa lata, po 

tym okresie ograniczona gwarancja na osiem lat. 
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