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Instrukcja i warunki montażu
wywietrzaków
Heatmover, Heatmover-S i Vulcan II

produkcji firmy Robertson,
dostarczanych w Polsce przez VENTOSYSTEM

Strona 2 z 14

SPIS TREŚCI

WYWIETRZAKI

ROZŁADUNEK I SKŁADOWANIE

MONTAŻ COKOŁU

MONTAŻ WYWIETRZAKA

IZOLACJA CIEPLNA COKOŁÓW
I USZCZELNIENIE DACHU
MONTAŻ SIŁOWNIKÓW I CIĘGIEN ORAZ
PODŁĄCZENIA STERUJĄCE

Strona 3 z 14

WYWIETRZAKI

Moduły Heatmover (HM-Classic), Heat- Główna rynna
mover-S (HM-S) i Vulcan II są lekkimi
konstrukcjami blaszanymi zoptymalizo- Klapy
regulacyjne
wanymi do wyrzutu powietrza przez
dach, przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu przed wnikaniem opadów do
wnętrza obiektu. Udzielając gwarancji
dostawca / producent zakłada fachowy
montaż na prawidłowo przygotowanej
konstrukcji wsporczej (cokole) zgodnie
z określonymi niżej warunkami. Warunki
te dotyczą montażu zarówno pojedynczych wywietrzaków jak i zestawów złożonych z wielu modułów ustawionych
Cokół
Osłona
w jednej linii lub w postaci matrycy.
Rynny
siłowników
Montaż należy prowadzić ściśle według
odprowadzające
dokumentacji rysunkowej dostarczanej
wodę
Rysunek 1.
przez producenta razem z wywietrzakami.
Wywietrzak Vulcan II – konstrukcja główna

Rysunek 2.

Rysunek 3.

Wywietrzak Heatmover Classic

Wywietrzak Heatmover-S
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ROZŁADUNEK I SKŁADOWANIE

Dostawa na plac budowy odbywa się transportem samochodowym na paletach odpowiadających gabarytom zewnętrznym wywietrzaka. Na jednej palecie transportowane są 3 szt.
HM-Classic lub 2 szt. HM-S lub 2 szt. Vulcan II. Odpowiedzialność dostawcy / producenta (poza gwarancją) kończy się
z chwilą wprowadzenia dostarczanych urządzeń na plac budowy i przygotowania do rozładunku. W tym momencie rozpoczyna się odpowiedzialność firmy wykonującej montaż.

Pasy

Rozładunek z samochodu przeprowadzać przy użyciu odpowiedniego sprzętu podnoszącego:
 wózkiem widłowym z przedłużonymi widłami;
Rysunek 4. Transport przy
 dźwigiem przy użyciu dwóch (2) zawiesi miękkich (pasów) użyciu pasów
o długości 12-13 m każdy (rysunek 4) lub pasów o długości
10 m chwytanych zawiesiem łańcuchowym (rysunek 5).
Zawiesie
łańcuchowe

Pasy

Bezpośrednio przy rozładunku sprawdzić dostawę pod względem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. Wszelkie uwagi
i reklamacje należy umieścić w protokole odbioru dostawy,
a ten przekazać firmie Ventosystem lub bezpośrednio firmie
Robertson. REKLAMACJE ZGŁASZANE PÓŹNIEJ NIE BĘDĄ
ROZPATRYWANE!
Podczas transportu i składowania na budowie należy zabezpieczyć urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Urządzenia są dostarczane na budowę na zafoliowanych paletach. Jeśli urządzenia mają być na budowie składowane lub
Rysunek 5. Transport przy
choćby kilka dni oczekiwać na zamontowanie, wówczas należy użyciu pasów i zawiesi
bezwzględnie folię usunąć. Pozostawienie wywietrzaków w folii łańcuchowych
grozi kondensacją pary wodnej z powietrza zamkniętego pod
folią, a w następstwie przebarwieniami eloksacyjnymi (na urządzeniach z niekorodującego stopu aluminium) lub innymi śladami (na urządzeniach z innych materiałów).
Z tego samego powodu nie należy dotykać urządzeń gołymi rękami, ponieważ niewidoczne ślady tłuszczu i potu mogą spowodować nieusuwalne plamy na skutek eloksacji.
Należy stosować rękawice ochronne.
Ustawiać opakowania w lekkim nachyleniu. Elementy w otwartych opakowaniach należy
zabezpieczyć przed zsunięciem się i silnym wiatrem.
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MONTAŻ COKOŁU

Do montażu należy używać wyłącznie zatwierdzonych i odpowiednich elementów łączących. Skręcanie powinno się odbywać jedynie przy użyciu wkrętarki elektrycznej z nastawnym ogranicznikiem momentu obrotowego. Wióry, nity i inne ciała obce powinny
zostać niezwłocznie usunięte.
Podczas montażu należy zapobiegać wszelkim uszkodzeniom i zanieczyszczeniom. Każde
najmniejsze uszkodzenie powierzchni powlekanej należy zabezpieczyć odpowiednimi
farbami przy użyciu możliwie najmniejszych pędzli.
W przypadku elementów pokrytych fabrycznie folią ochronną, folia ta powinna zostać
usunięta jeszcze podczas montażu, aby resztki kleju nie pozostały na powierzchni składowej.
Zamontowany wywietrzak opiera się na cokole wsporczym, który jest bezpośrednio
przymocowany do konstrukcji dachu.
Cokół posiada dwa zagięcia (rysunek 6): dolne (stopę) i górne (kołnierz). Szerokość tych
zagięć powinna wynosić przynajmniej 50 mm, najlepiej 75 mm. Kołnierz posiada dodatkowe zagięcie w postaci okapnika o szerokości ok. 20 mm. W przypadku cokołów dostarczanych przez producenta wywietrzaków są one transportowane w postaci blach odpowiednio pozaginanych z przygotowanymi otworami do montażu na śruby. Wszystkie materiały montażowe są ujęte w dostawie.
Podczas montażu cokołu na ziemi należy zwrócić uwagę, aby wszystkie luzy na owalnych
otworach pod śruby (tzw. „fasolki”, rysunek 7) były jak najmniejsze. Skręcona konstrukcja cokołu powinna być możliwie jak najbardziej zwarta.

„Fasolki”
Okapnik
Kołnierz
Stopa

Rysunek 6. Cokół przekrój

Rysunek 7. Łączenie cokołów - "fasolki"
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Zmontowany cokół (lub jego części
pod poszczególne moduły) jest
transportowany na dach i tam mocowany do konstrukcji dachu. Wybór metody mocowania cokołu należy do wykonawcy instalacji (przykręcany, spawany, dostrzeliwany, itd.).
Cokół powinien być przymocowany
w taki sposób, aby jego krawędź pokrywała się z krawędzią konstrukcji
wsporczej (rysunek 8).

Rysunek 8.
Posadowienie cokołu na konstrukcji wsporczej dachu
Po lewej – montaż prawidłowy
Na środku – nieprawidłowo. Montaż nie spełnia warunków gwarancji Ventosystem
Po prawej – konstrukcyjnie dopuszczalne, ale wentylacyjnie zmniejsza powierzchnię wywiewną

W przypadku cokołów prefabrykowanych przez innych dostawców niż producent wywietrzaków odchyłki powierzchni od płaszczyzny nie mogą
przekraczać 3 mm, mierzone pod łatą
najdłuższego boku wywietrzaka albo za pomocą przyrządów optoelektronicznych.

Jeśli cokół został wykonany z innego materiału niż niekorodujący stop aluminium albo
stal nierdzewna lub kwasoodporna, to górne zagięcie cokołu (kołnierz) w płaszczyźnie
styku z wywietrzakiem jest zabezpieczone antykorozyjnie (ocynk lub/i farba antykorozyjna) ale pozostaje wolne od jakichkolwiek innych materiałów (papa, folia, lepik, klej
itp.).
Tolerancja nachylenia wywietrzaka do poziomu wynosi:

HM-Classic

HM-S

Vulcan II
dwufunkcyjny

Vulcan II
jednofunkcyjny

α*

8°

6°

5°

5°

β

bez ograniczeń

bez ograniczeń

10°

bez ograniczeń

*dla zapewnienia pełnej ochrony podczas intensywnych opadów rekomendowane jest
poziomowanie płaszczyzny cokołu.

Rysunek 9. Nachylenie wywietrzaka do poziomu
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MONTAŻ WYWIETRZAKA

Wywietrzaki są transportowane na dach za pomocą dźwigu (sposób transportu opisany
w sekcji rozładunek i składowanie). Wciąganie odbywa się na paletach w zestawach zabezpieczonych do transportu lub pojedynczo, jeśli na wywietrzakach są zamontowane
specjalne oczka do transportu pionowego. Po dokonaniu montażu należy je usunąć
z wywietrzaka. Wywietrzaki ustawiać na dachu w pewnej odległości od otworów, aby
umożliwić poruszanie się monterów wokół cokołu, na którym ma być posadowiony
wywietrzak.
Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z dostarczonym rysunkiem
montażowym wywietrzaka. Według tego rysunku wybrać z dostawy moduły wyposażone w siłowniki oraz te, które same nie posiadają siłowników, a będą zamykane/otwierane za pomocą sztywnych cięgien lub złączy mocowanych na wałkach klap. Przygotować te moduły do montażu w odpowiedniej kolejności.
Do montażu wywietrzaka należy używać wyłącznie materiałów dostarczonych w zestawie przez producenta. W przypadku cokołów prefabrykowanych przez innych dostawców materiały montażowe potrzebne do przytwierdzenia wywietrzaka do cokołu nie są
ujęte w dostawie. Wyjątkowe użycie materiałów montażowych z innych źródeł musi być
zatwierdzone przez przedstawiciela producenta / autoryzowany serwis, aby nie narazić
użytkownika na utratę gwarancji.
W przypadku, gdy wywietrzak składa się z więcej niż jednego modułu, montaż należy
zaczynać od jego środka, to jest od ustawienia modułu (modułów) na środku długości
wywietrzaka kontynuując montaż dalszych modułów w kierunku obu jego końców.
Przed posadowieniem każdego modułu należy dokładnie oczyścić powierzchnię cokołu
i ułożyć plastyczną uszczelkę dostarczaną w komplecie materiałów montażowych.
Uszczelka może być cięta i układana odcinkami pod kolejne moduły. Łączenia uszczelki
formować palcami najlepiej w miejscach, które następnie zostaną przykryte wywietrzakiem (nie na krawędziach łączeń wywietrzaków). Uszczelka ta ma właściwości klejące,
więc wywietrzak należy posadowić na cokole bardzo precyzyjnie, gdyż poprawienie jego
ułożenia może się okazać bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. Alternatywą do
uszczelki w postaci plastycznego sznura butylowego są masy silikonowe wyciskane z tuby, które trzeba nanieść na kołnierz cokołu przed posadowieniem wywietrzaka.
Ciężar wywietrzaków w większości wariantów i wykonań umożliwia ich ręczne
przenoszenie na dachu przez ekipę 4 do 6 ludzi. Dodatkowa osoba (brygadzista)
kontroluje dokładność ułożenia uszczelki i kieruje precyzyjnym ułożeniem wywietrzaka
na cokole. Należy pamiętać o dochowaniu warunków BHP i wyposażyć całą ekipę
w rękawice ochronne oraz buty z noskami zabezpieczonymi przed zgnieceniem.
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Uszczelnienie

Wywietrzak

Cokół

Rysunek 10.
Śruba montażowa i blachowkręt samowiercący

Rysunek 11.
Montaż wywietrzaka do cokołu

Rysunek 12. Montaż wywietrzaka do cokołu – szczegół. 1, 3 – montaż prawidłowy na śrubę,
blachowkręt samowiercący. 2, 4 – montaż nieprawidłowy.

Moduły wywietrzaków są przytwierdzane
do cokołu za pomocą dostarczonych
w komplecie śrub z nakrętkami i powiększonymi podkładkami lub samowiercących
blachowkrętów ze stali nierdzewnej
z uszczelką z tworzywa sztucznego (rysunek 10). Przy montażu na śruby jest obojętne, po której stronie jest łeb, a po której
nakrętka samoblokująca, ale podkładka
z uszczelką musi być zawsze od góry.
W przypadku samowiercących blachowkrętów, powinny one być wkręcane od strony
górnej, aby uszczelka spełniała swoją rolę
Rysunek 13.
(rysunek 11 i 12). Przykręcanie powinno się
Rozmieszczenie śrub montażowych
odbywać jedynie przy użyciu wkrętarki
elektrycznej z nastawnym ogranicznikiem momentu obrotowego oraz odpowiedniej
przedłużki o długości ok. 1 m z końcówką do wierteł/kluczy nasadowych z uchwytem.
Wywietrzak powinien zostać przymocowany do cokołu za pomocą co najmniej 8 śrub:
w każdym narożniku i po dwa mocowania na dłuższym boku (rysunek 13). Dla bezpieczeństwa można w każdym narożniku dokręcić dodatkową śrubę, w takim przypadku
śrub będzie razem 12 na wywietrzak.
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W przypadku montażu za pomocą blachowkrętów samowiercących powinno ich być
odpowiednio przynajmniej po 6 sztuk na
każdym z dłuższych boków wywietrzaka,
razem przynajmniej 12 na wywietrzak (rysunek 14). Przytwierdzenie narożników wywietrzaka do cokołu można wzmocnić dodatkowymi wkrętami – razem będzie ich
wówczas 16 szt. na wywietrzak.
Rysunek 14.

Kołnierz cokołu powinien być w całości przy- Rozmieszczenie blachowkrętów samowiercących
kryty od góry przez wywietrzak, nie powinien
wystawać poza obrys wywietrzaka.

Rysunek 16.
Korba do ręcznego sterowania siłownikiem

Osłona

Siłowniki

Rysunek 15.
Siłowniki sterujące klapami regulacyjnymi

Rysunek 18.
Ręczny mechanizm sterowania siłownikiem

Rysunek 17.
Siłownik Belimo BF230

W przypadku zamkniętych klap regulacyjnych wywietrzaka Vulcan II uniemożliwiających
przykręcenie śrub lub blachowkrętów samowiercących od strony górnej należy otworzyć
klapy w sposób mechaniczny. Siłowniki sterujące klapami znajdują się pod osłoną od strony frontowej wywietrzaka (rysunek 15). Należy odkręcić śruby osłony siłowników i zdjąć
osłonę z wywietrzaka. Do mechanicznego otworzenia klap służy korba (rysunek 16) dołączona do siłowników. W przedniej części siłownika (rysunek 17 i 18) znajduje się mechanizm do ręcznego otwierania i zamykania siłownika.
W przypadku konfiguracji wywietrzaków Vulcan II jednofunkcyjnych, czyli normalnie zamkniętych, należy przy użyciu korby nakręcić sprężynę siłownika zgodnie z kierunkiem
pokazanym przy symbolu otwartej kłódki do pełnego otwarcia klap aż poczujemy opór,
następnie wykonujemy jeden obrót korbą w kierunku przeciwnym co spowoduje zabloStrona 10 z 14

kowanie siłownika w pozycji otwartej. Po przykręceniu wywietrzaka do cokołu w celu zamknięcia klap należy wykonać jeden obrót korbą zgodnie z kierunkiem pokazanym przy
symbolu zamkniętej kłódki, co spowoduje zwolnienie sprężyny powrotnej siłownika.
W przypadku wszystkich wywietrzaków Vulcan II dwufunkcyjnych i niektórych konfiguracjach jednofunkcyjnych występują one w pozycji normalnie otwartej. Postępowanie jest
odwrotne niż w poprzednim przypadku. W celu otworzenia klap zwalniamy sprężynę
powrotną jak opisano powyżej, a po zakończonym montażu w celu zamknięcia klap nakręcamy sprężynę i blokujemy jej położenie.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu zajdzie niezbędna konieczność demontażu pojedynczego
modułu lub całego wywietrzaka, wówczas powierzchnie styku zarówno na cokole, jak
i na spodniej stronie wywietrzaka, należy ponownie dokładnie oczyścić i ułożyć na nowej
nieużywanej uszczelce. W miarę możliwości wykorzystać otwory po poprzednich mocowaniach, a jeśli któreś pozostaną niewykorzystane - uszczelnić je silikonem.

IZOLACJA CIEPLNA COKOŁÓW
I USZCZELNIENIE DACHU
Cały cokół wraz z izolacją termiczną powinien chować się pod obrysem podstawy wywietrzaka (rysunek 19), aby nie tworzyły się "półki" ze stojącą na nich wodą deszczową, ponieważ taka sytuacja może prowadzić do rozszczelnienia instalacji. Jeśli wymiary cokołu
i konieczność jego izolacji termicznej uniemożliwiają "przykrycie" całości wywietrzakiem,
wówczas obróbka blacharska docieplenia musi zachować odstęp od podstawy wywietrzaka, a jej nachylenie zapewniać ściekanie wody deszczowej na powierzchnię dachu.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warstw papy lub obróbki blacharskiej
pomiędzy kołnierz cokołu i wywietrzak.
Poniżej przedstawiono schematycznie dwa rekomendowane warianty wykończenia izolacji pod kołnierzem cokołu.
Wariant I

Wariant II
wkręt samowiercący
listwa dekarska

obróbka blacharska
wkręt samowiercący
membrana

membrana
wełna mineralna

wełna mineralna

blacha trapezowa

blacha trapezowa

Rysunek 19. Wykończenie izolacji pod kołnierzem cokołu
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MONTAŻ SIŁOWNIKÓW I CIĘGIEN ORAZ
PODŁĄCZENIA STERUJĄCE
Moduły, które według projektu posiadają jeden lub dwa siłowniki, są dostarczane na
plac budowy z siłownikami zamontowanymi. Do zadań firmy wykonującej montaż należy
podłączyć do nich mechanicznie moduły, które siłowników nie posiadają.
Aby uzyskać dostęp do siłowników i puszki elektrycznej należy odkręcić pudło osłonowe.
Służy do tego ogólnie dostępny klucz sześciokąt (imbus) 5mm. Do podłączeń używać wyłącznie materiałów dostarczonych fabrycznie w komplecie.
W przypadku modułów ustawianych na otworze poprzecznie, tzn. gdy osie klap wentylacyjnych są ułożone prostopadle do dłuższej osi otworu w dachu, do łączenia 2 lub 3
modułów po jednej stronie wywietrzaka mogą być stosowane cięgna sztywne (rysunek
20 i 21). W tym przypadku należy bardzo precyzyjnie wytrasować, nawiercić i połączyć
śrubą z nakrętką samokontrującą cięgno z odpowiednią dźwignią. Na rysunku kolorem
czerwonym zaznaczono dźwignie poszczególnych wywietrzaków, kolorem różowym
zaznaczono cięgno łączące poszczególne układy. Tego jednego otworu nie można
przygotować w fabryce, ponieważ jego usytuowanie (długość cięgna) zależy od ustawienia modułów względem siebie na otworze w dachu (tolerancje mogą dochodzić nawet
do 2-3 cm). Takie ustawienie jest najczęściej stosowane dla modułów HM-Classic.

Rysunek 20. Poprzeczne łączenie dwóch wywietrzaków Heatmover

Rysunek 21.
Poprzeczne łączenie cięgien wywietrzaków
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W przypadku modułów ustawianych na otworze podłużnie, tzn. gdy osie klap wentylacyjnych są ułożone równolegle do dłuższej osi otworu w dachu, do sprzęgnięcia stosowane są złącza wałków klap wentylacyjnych łączące 2 lub 3 moduły jeden za drugim
(rysunek 22 i 23, wałki zaznaczone na czerwono, złącze na różowo). Złącza te są
montowane fabrycznie po odpowiednim ustawieniu wszystkich klap. Złącza i wywietrzaki są numerowane, a ich kolejność podczas montażu na dachu musi być bezwzględnie zachowana. Oznakowania nie wolno usuwać przed zakończeniem montażu i uruchomieniem wywietrzaka. Takie ustawienie jest najczęściej stosowane dla modułów HM-S.

Rysunek 22. Podłużne łączenie dwóch wywietrzaków Heatmover-S

Jeśli przewody sterujące (elektryczne lub pneumatyczne) nie są prowadzone po dachu i muszą zostać
wyprowadzone z wnętrza obiektu przez otwór wentylacyjny, na którym stoi wywietrzak, wówczas można je
wyprowadzić przez ściankę boczną wywietrzaka.
Miejscem najbardziej odpowiednim do wykonania
otworu w ściance (i zabezpieczenia go dławikiem) jest
miejsce poniżej pudła osłonowego siłowników. Przed
Rysunek 23. Podłużne łączenie
przewierceniem otworu należy się bezwzględnie upew- wałków klap wywietrzaków
nić, czy przechodzący tamtędy przewód nie będzie
ograniczać ruchu klap wentylacyjnych (dla HM-Classic i HM-S). W razie jakichkolwiek
wątpliwości należy się kontaktować z przedstawicielem producenta / autoryzowanym
serwisem.
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Producent:
Robertson
Inh. Robert Allekotte e.K.
Beim Weidige 15
99510 Apolda

www.robertson.de
mailbox@robertson.de

Dystrybucja w Polsce:
VENTOSYSTEM sp. z o.o.
www.ventosystem.pl
biuro@ventosystem.pl
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