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Rys. 1, Informacje o systemie i poszczególne części 
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WPROWADZENIE 

Wykaz części 

 

NR REF: ILOŚĆ OPIS PRODUKTU 
A1 2 Rury górne i dolne
B1 1 Materiał rolety
C1 1 Uszczelka dolna
D1 1 Uchwyt napędu
E1 1 Kołnierz napędu
F1 1 Zespół sprężyn (pokazano wprowadzenie od lewej) 
G1 1 Łańcuch roboczy
G2 1 Łącznik
H1 1 Napinacz łańcuchowy
I1 2 Szyna prowadząca
J1 2 Zaczep ryglujący
J2 2 Osłona zaczepu ryglującego
K1 2 Wkład rury dolnej
L1 1 Wkład nylonowy 6 mm dla materiału (nie pokazano) 

M1 8 
Wkręty samowiercące M4 × 19 do mocowania paneli 
materiałowych, wkładek i uszczelki.

N1 12 
Śruby sześciokątne M8 × 30 do mocowania uchwytów górnych 
(nie pokazano)

O1 4 Śruby sześciokątne M8 × 20 do mocowania zaczepu ryglującego
P1 12 Nakrętki nyloc M8
Q1 * Podkładki M8
R1 1 Żółty szablon 140 x 45mm (nie pokazano) 
S1 22 Zaślepka szyny prowadzącej
T1 1 pr Prowadnica szyny prowadzącej
U1 2 Śruba M6 × 12 i nakrętka nyloc
V1 2 Ogranicznik regulacji zaczepu ryglującego 

     *         Ilości zależą od rozmiaru bramy 
 

Bezpieczeństwo 

Większe bramy wymagały będą mechanicznego podnośnika do zamontowania układu rolki na 

uchwytach górnych. Właściwe masy są wskazane w poniższej tabeli zależnie od 

standardowego materiału. Do wartości należy dodać 5% w przypadku bramy z materiałem 

„HP” i 15% w przypadku bramy z czarnym Stockscreen i materiałami litymi. 

 

 WYSOKOŚĆ 
SZEROKOŚĆ 2.1m 3.1m 4.1m 
2.5m 39kg 39kg 40kg 
3.0m 43kg 43kg 44kg 
3.5m 47kg 47kg 48kg 
4.0m 51kg 51kg 59kg 
4.5m 61kg 62kg 64kg 
5.0m 65kg 67kg 68kg 
5.5m 69kg 71kg 72kg 
6.0m 74kg 75kg 76kg 
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Kontrola przed montażem 

Rys. 2 wskazuje przestrzeń niezbędną do montażu bramy oraz dodatkowe informacje 

odnośnie do montażu więcej niż jednej bramy obok siebie. 

 

Szerokość wg. 
zamówienia 

(m) 

Szerokość 
materiału, W 

(m)

Wysokość wg. 
Zamówienia 

 (m)

Wysokość 
maksymalna, 

H (m) 
2.5 2.5 3.1 3.10 
3.0 3.0 4.1 4.10 
3.5 3.5 5.1 5.05 
4.0 4.0  
4.5 4.5  
5.0 5.0  
5.5 5.5  
6.0 6.0  

 

Rys. 2, Wymagania montażowe 
 

PRZESTROGA: W celu zabezpieczenia przed powstaniem punktów niebezpiecznych 

minimalna wysokość „H” dla bramy wynosi 2,5 m. Na wypadek awarii bramy nie mogą 

być one jedynym wyjściem z budynku, na którym brama została zamontowana. 

 

Szyny 
prowadzące 

Systemy 
sąsiednie 
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Obciążenia wiatrem 
 
Konstrukcja, do której zamontowana jest brama musi spełniać następujące wymagania 
w zakresie obciążenia wiatrem. 
 

Prędkość 
wiatru 
(km/hr) 

Obciążenie wiatrem 
(N)* 

Obciążenie wiatrem 
(Kg)* 

70 km/hr = W x H x 233 = W x H x 24 
100 km/hr = W x H x 481 = W x H x 49 
140km/hr = W x H x 933 = W x H x 95 

*Bez naddatku na wartość tolerancji bezpieczeństwa 
 

Napęd z prawej lub lewej strony 

Brama dostarczana jest zgodnie z zamówioną orientacją napędu. Ilustracje i tekst 

zawarte w niniejszej Instrukcji są właściwe dla napędu z prawej. W przypadku 

zamówienia napędu z lewej wszelkie odniesienia do strony lub kierunku należy 

odwrócić. Zmiana orientacji produktu: 

- Sprężyna: Patrz Załącznik I w celu uzyskania szczegółowych informacji 

odnośnie do konwersji sprężyny. 

- Napinacz łańcuchowy: Patrz Załącznik II w celu uzyskania szczegółowych 

informacji odnośnie do konwersji napinacz łańcuchowy. 

 

Kompetencje instalatora 

Instalator zobowiązany jest zademonstrować odpowiedni poziom kompetencji w 

postaci doświadczenia w montażu podobnych produktów lub formalnego szkolenia. 

Jeśli osoba nie dysponuje odpowiednimi kompetencjami, ta nie powinna być 

dopuszczona do montażu produktu. 

 

Opis produktu 

Brama ta to ręcznie sterowane brama zwijana złożona z kurtyny umożliwiającej 

zwinięcie, a przeznaczona przede wszystkim do umożliwienia bezpiecznego dostępu 

dla towarów i pojazdów prowadzonych przez osoby. 
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Narzędzia i części potrzebne instalatorowi 

Standardowy zestaw narzędzi: 

 Wiertarka elektryczna 

 Szlifierka kątowa 

 Ostre nożyczki lub nóż 

 Poziomnica 

 Śruby do mocowania uchwytów do elementów stalowych o grubości do 12 mm 

są dołączone do zestawu. W przypadku montażu do budynku drewnianego lub 

betonowego niezbędne będzie osiem elementów montażowych M10 do 

mocowania uchwytów górnych oraz M8 do mocowania szyn prowadzących w 

odstępach 1 m. 

 

Instrukcje podstawowe 

 

PRZESTROGA:  Sytuacja potencjalnie niebezpieczna: unikać, ponieważ może 

dojść do obrażeń.  

 

 

OSTRZEŻENIE:  Należy przestrzegać wskazanych instrukcji. W przeciwnym 

wypadku może dojść do uszkodzenia produktu lub pobliskich elementów 

 

 

UWAGA:  Pomocne komentarze i informacje pomagające w instalacji 

produktu 

 
 

 

UWAGA:  Przed rozpoczęciem montażu zaleca się przeczytanie 

w pełni niniejszej instrukcji w celu zrozumienia procedury. 

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. 

 

UWAGA:  Kolorowe wersje instrukcji montażu dostępne są na 

naszej stronie internetowej: 

www.galebreaker.com 
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INSTALACJA 
 
 
1. Sprawdzić zawartość zestawu względem listy części wskazanej na Rys. 1.  Nie 

dopuścić do kontaktu materiału zwijanego z ostrymi elementami lub krawędziami.  

 

2. Wywiercić dwa otwory M8 na dwa uchwyty górne, korzystając z żółtego szablonu 

(R1). Maksymalne zalecane zachodzenie w przypadku mocowania do kolumny 

(strona napędowa) = 150 mm, mocowanie do kolumny (strona swobodna) = 

100 mm, a dla mocowania do belki górnej = 175 mm (Rys. 3). Kluczowe 

znaczenie ma wypoziomowanie i prosty montaż uchwytów górnych. 

 

 

 

Rys. 3, Pozycjonowanie uchwytu górnego 

 

OSTRZEŻENIE:  Aby nie dochodziło do przecierania i strzępienia 

materiału, nie zezwala się na większe zachodzenie uchwytu i 

krawędzi mocowania, niż wskazano na Rys. 3.  W przypadku 

zachodzenia większego niż zalecane należy upewnić się, że na 

budynku nie występują żadne ostre elementy, które mogłyby 

uszkodzić materiał, a nierówne powierzchnie, takiej jak beton, 

są zabezpieczone paskiem PCW lub podobnym materiałem. 

Mocowanie do kolumn 

Mocowanie do belki górnej 

Strona 
swobodna 

Strona 
napędowa 
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3. Nasunąć kołnierz napędu (E1) na zębatkę na uchwycie napędu (D1) i zespół 

śruby do budynku za pomocą elementów mocujących M8, Rys. 4a.  Uchwyt 

napędu znajduje się w położeniu wskazanym przy składaniu zamówienia, patrz 

Rys. 4b i 4c, a sprężyna po przeciwnej stronie.  Jeśli uchwyt napędu ma być 

zamontowany po stronie przeciwnej, niż określono w zamówieniu, patrz instrukcje 

w Załączniku I. 

 
Rys. 4a, Montaż uchwytu napędu do budynku 

 
PRZESTROGA:  Do montażu należy stosować wyłącznie śruby 

M8 lub większe, a także zadbać o ich pewne zamocowanie do 

budynku.  Uszkodzenie elementów mocujących spowoduje 

odpadnięcie bramy od budynku i potencjalnie obrażenia u 

operatorów oraz osób postronnych. 

 
 

 
Rys. 4b, brama prawa, uchwyt napędu po prawej 

Strona swobodna Strona napędowa 

Kołnierz napędu Zamocowany kołnierz 
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Rys. 4c, brama lewa, uchwyt napędu po lewej 

 

OSTRZEŻENIE:  Kluczowe znaczenie ma właściwe zamocowanie 

zespołu sprężyny w sposób pokazany, gdyż w przeciwnym razie 

może dojść do szkody całkowitej, za co firma Galebreaker nie 

ponosi odpowiedzialności,. 
 

UWAGA:  Jeśli sprężyna ma być zamontowana po stronie 

przeciwnej niż określona w zamówieniu, patrz instrukcje w 

Załączniku I. 

 

4. Docinanie rury górnej i materiału 

 
Rys. 5, Standardowe długości docinania rura i materiału 

 

Rura górna = Odległość między wywierconymi otworami −15 mm (−0,015 m) 

Materiał  = Odległość między wywierconymi otworami −50 mm (−0,050 m) 

    (35 mm mniej niż rura górna) 

Strona napędowa Strona swobodna 

Kołnierz napędu Zamocowany kołnierz 
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Wcisnąć wkładkę prowadnicy rowka na koniec rowka w rurze, aby zabezpieczyć 

arkusz materiału na czas montażu. Po wprowadzeniu materiału usunąć wkładkę 

prowadnicy rowka z końca rowka. 

 

5. Wsunąć materiał bramy (B1) do rowka w rurze górnej i zwinąć w pełni. Związać 

zespół rolki (Rys. 6a).  

 
Rys. 6a, Materiał zamocowany do rury górnej i zwinięty 

i) Wsunąć arkusz 
materiału do rury górnej 

ii) Zwinąć materiał na rurze 
górnej 
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Wsunąć zespół sprężyny (F1) do rury górnej (A1). Podnieść zespół do jego 

właściwego położenia, upewniając się, że materiał wyprowadzony jest z tyłu rury 

górnej (Rys. 6b). 

 
Rys. 6b, Wprowadzić sprężynę do rury górnej 

 

Posadowić rurę górną na kołnierzu napędu i dokręcić śrubą uchwyt po stronie 

swobodnej (ze sprężyną) do budynku za pomocą dostarczonych elementów 

mocujących M8 (Rys. 6c).  W przypadku dostarczenia opcjonalnej osłony należy 

na tym etapie zamocować uchwyty osłony, patrz Rozdział 17. 

Strona swobodna 
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Rys. 6c, Montaż uchwytu sprężyny do budynku 

 

OSTRZEŻENIE:  Należy upewnić się, że materiał rozwija się z 

tyłu rury górnej, a sprężyna znajduje się we właściwym 

położeniu. Kluczowe znaczenie ma właściwe przestrzeganie 

niniejszej instrukcji. W przeciwnym wypadku dojdzie do 

uszkodzenia sprężyny. 

 

6. Dociąć na równe długości dwie szyny prowadzące (I1) w celu zapełnienia 

odstępu między spodem uchwytów górnych i podłożem, pozostawiając 4 cm na 

prowadnicę (T1). Należy upewnić się, że niedocięty koniec z rowkiem oraz otwory 

na spodzie są gotowe na przyjęcie zaczepów ryglujących. Wprowadzić parę 

prowadnic od góry szyn prowadzących (po stronie dociętej) oraz zamocować za 

pomocą śruby M6 × 12 i nakrętki (U1) od strony czołowej, Rys. 7. 

Strona 
swobodna 

Strona 
napędowa 
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Rys. 7, Długości docinania szyn prowadzących 

 

7. Szyny prowadzące należy umiejscowić tak, by szyna prowadząca strony 

swobodnej była zlicowana z uchwytem sprężyny (F1), a szyna prowadząca strony 

napędowej przesunięta o 50 mm względem uchwytu napędu (D1), w sposób 

wskazany na Rys. 8a.  Docięte końce szyn prowadzących należy umieścić obok 

uchwytów ściennych. 

 
Rys. 8a, Umiejscowienie szyn prowadzących 

i) Zmierzyć 
odległość 
między 
podłożem a 
spodem 
uchwytu 

ii) Dociąć szynę 
prowadzącą na 
długość 

Dociąć 
krawędź

iii) Zamocować 
prowadnice na 
górze szyn 
prowadzących 

Dociąć 
krawędź

Strona 
swobodna Strona 

napędowa 
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Zamocować szyny prowadzące do budynku w sposób pokazany na Rys. 8b za 

pomocą elementów mocujących M8 wprowadzonych w gotowe otwory 

rozmieszczone co 100 cm  

 

 

Rys. 8b, Dokręcanie szyn prowadzących do ściany
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8. Przykręcić śrubami zaczepy ryglujące (J1) korzystając z gotowych otworów w 

podstawie szyn prowadzących za pomocą dostarczonych śrub M8 × 20 (O1) i 

nakrętek (P1). Przeprowadzić górne wkręty przez płytę ogranicznika zaczepu 

ryglującego (V1) zamocowanej od wewnątrz szyny prowadzącej w celu uniknięcia 

przesunięcia zaczepu w górę w gotowych otworach podłużnych. Upewnić się, że 

ramię wahadłowe zaczepu ryglującego mieści się w długiej szczelinie w szynie 

prowadzącej (Rys. 9). Zamocować osłony (J2) z góry zaczepów ryglujących.   

 
Rys. 9, Przykręcanie zaczepów ryglujących 

 

9. Poprowadzić łańcuch roboczy (G1) po kole łańcuchowym, przez prowadnicę 

łańcucha i dopasować na długość w razie potrzeby (Rys. 10).  Utworzyć z 

łańcucha pętlę poprzez połączenie obu końców za pomocą spinki (G2).  Po 

zamknięciu należy spiłować wszelkie ostre krawędzie, aby łańcuch nie 

spowodował obrażeń u operatorów; nie jest niezbędne spawanie spinki. 

Zainstalować napinacz łańcuchowy (H1) do szyny prowadzącej lub budynku za 

pomocą dwóch elementów mocujących M8. Wysokość napinacza łańcuchowego 

zależy od instalacji, ale wynosi zazwyczaj 1,5 m. 

Przymocować na 
dole szczeliny 
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Rys. 10, Montaż łańcucha roboczego i napinacza łańcuchowego 

 

UWAGA:  Jeśli napinacz łańcuchowy ma być zamontowany po 

stronie lewej, patrz instrukcje w Załączniku II. 

 

 

10. Naprężyć wstępnie mechanizm sprężynowy poprzez obrócenie układu rolki w 

kierunku wskazanym na Rys. 11. Służy do tego pociągnięcie łańcucha 

wewnętrznego we wskazany sposób. Liczba obrotów dla wstępnego naprężenia 

wskazana jest w poniższej tabeli. Po osiągnięciu wymaganej liczby obrotów 

należy zablokować łańcuch roboczy w napinaczu łańcuchowym. 
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Rys. 11, Naprężanie sprężyny 

 

 WYSOKOŚĆ I LICZBA OBROTÓW 
SZEROKOŚĆ         3.1m 4.1m 5.1m 

2.5m           8    (sprężyna  8 8 
3.0m           9    o dł. 2,32 m)  9 9 
3.5m          10   10 10 
4.0m          11 11 7 
4.5m           8    (sprężyna  8 8 
5.0m           9     o dł. 2,97 m)  9 9 
5.5m           9  9 N.A. 
6.0m          10 10 N.A. 

 

UWAGA:  Dodatkowe wstępne naprężenie: Dodać jeden obrót w 

przypadku bramy z materiałem „HP” i dwa w przypadku bramy z 

czarnym Stockscreen i materiałami litymi. 

 

 

OSTRZEŻENIE:  Aby uniknąć uszkodzeń sprężyny, nie zezwala 

się na jej nadmierne naprężenie. 
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11. Docinanie rury dolnej i uszczelki 

  

 

Rys. 12, Długość docinania rury dolnej, wkładki i uszczelki dolnej 
Rura dolna  =  Prześwit między powierzchniami wewnętrznymi szyn prowadzących −15 mm  

Wkładka     =  Prześwit między powierzchniami wewnętrznymi szyn prowadzących +15 mm  

Uszczelka   = Prześwit między powierzchniami wewnętrznymi szyn prowadzących +15 mm 

dolna  

 

12. Wsunąć wkład nylonowy (L1) do kieszeni uszczelki (C1) i wsunąć uszczelkę do 

rowka dolnego (Rys. 13) 

 

Rys. 13, Uszczelki dolnej 

Wsunąć wkład nylonowy 
do kieszeni uszczelki 

wsunąć uszczelkę do 
rowka dolnego 
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Montaż rury dolnej 

13. Odwiązać zespół rury górnej i opuścić bramę.  Wyciągnąć panel materiałowy 

poza szyny prowadzące i nasunąć na rurę dolną (Rys. 14a), wyśrodkować oraz 

dociąć nadmiar materiału w każdym rogu w sposób pokazany na Rys. 14b.  

Wepchnąć wkładki (K1) do rury i zamocować za pomocą dostarczonych wkrętów 

samowiercących M4 × 19 mm (M1) 

 

 

 

Rys. 14a, Montaż rury dolnej 

Wyciągnąć materiał z szyn 
prowadzących i nasunąć rurę 
dolną z uszczelką 

Wsunąć wkładki do rury 
dolnej i zamocować za 
pomocą wkrętów 
samowiercących 
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Rys. 14b, Docinanie arkusza materiału 

 

14. Opuścić bramę i zamocować panel materiałowy do rury górnej i dolnej za 

pomocą wkrętów samowiercących. Przed zamocowaniem ważne jest naprężenie 

arkusza w kierunku bocznym w celu usunięcia zmarszczeń (Rys. 15). 

Wprowadzić wkręty do rury górnej maksymalnie 35 mm od krawędzi, aby nie 

uszkodzić sprężyny. Wprowadzić jeden koniec rury dolnej do szyny 

prowadzącej,podnieść i wprowadzić drugi koniec do przeciwległej szyny 

rowadzącej 
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Rys. 15, Wyśrodkowanie arkusza materiału 
 

15. Na koniec należy wyregulować łańcuch roboczy tak, aby w momencie 

opuszczenia bramy łącznik znajdował się poniżej napinacza łańcuchowego. Przy 

silnym wietrze znaczna siła wywierana jest na łańcuch między zębatką i 

napinaczem. Występuje w takiej sytuacji ryzyko uszkodzenia łączenia. 

i) Naprężyć materiał 

ii) Wyśrodkować materiał bramy 

iii) Zabezpieczyć rogi 
materiału, w 4 punktach 



ROLLERDOOR – SZYNAMI PROWADZĄCYMI Instalacja 
 
 

-22- 

PL

16. Nakleić instrukcję zaczepu ryglującego z przodu szyn prowadzących, na 

wygodnej wysokości, zazwyczaj zaraz powyżej prowadnicy łańcucha. Umieścić 

dostarczoną naklejkę z danymi firmy z przodu rury dolnej, na jej środku. 

 

 

Rys. 16, Naklejanie oznaczeń 

 
 

 

Przed naniesieniem naklejki 
rura musi być czysta i sucha. 
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Montaż osłony bramy (opcja) 

17. Osłona bramy (opcja dodatkowo płatna)

 

NR REF: ILOŚĆ OPIS CZĘŚCI
CA1 * Odcinki osłony 1,75 m
CB1 1 pr Cowling End
CC1 2 Śruby sześciokątne i nakrętki M8 × 20 
CD1 24 Nity ze stali nierdzewnej M4,8 × 8 / na 

punkt łączenia
CE1 6 Wkręty samowiercące M5,5 × 19 
CF1 1 Wiertło 5 mm dla nitów (nie pokazano) 

Rys. 17, Zespół osłony bramy 
 
C1. Zamocować końcówki osłony (CB1) po stronie zewnętrznej uchwytów napędu i 

strony swobodnej za pomocą śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek M8 × 20. 
 

C2. Złączyć osłonę główną (CA1) z minimalnym nadkładem 265 mm za pomocą nitów 

M4,8 × 8, (CD1), 6 przy każdej z czterech powierzchni. Zamocować osłonę do 

końców osłony za pomocą wkrętów samowiercących M5,5 × 19 (CE1), po trzech 

na stronę, Rys. 17. 
 

UWAGA:  Osłona jest konstrukcją samodzielną i nie wymaga 

uchwytów pośrednich. 
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18. Znak CE na produktach zgodnie z Rozporządzeniem o produktach budowlanych 
 

Instalator ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie zgodność instalacji z 

rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa określonymi w Instrukcji montażu 

producenta w celu wydania Deklaracji zgodności CE i oznaczenia odpowiednio 

produktu zgodnie z Rozporządzeniem o produktach budowlanych 305/2011.   

W tym celu należy pozyskać następujące dokumenty, które powinny być dostarczone z 

produktem. 

1) Niniejszy komplet instrukcji użytkownika (instrukcja użycia i konserwacji) 

2) Dziennik konserwacji (w tym Lista kontrolna instalacji oraz Deklaracja zgodności klienta) 

3) 1× Deklaracja zgodności (egzemplarz dla instalatora) – do wypełnienia 

4) Naklejka CE 
 

Dla oznaczenia produktu firmy Galebreaker znakiem CE kluczowe jest 

postępowanie zgodnie z poniższymi krokami: 

a) Zainstalować produkt zgodne z instrukcjami, bez wprowadzania zmian, i wypełnić 

Listę kontrolną BHP w Dzienniku prac konserwacyjnych. 

b) Wypełnić obie „Deklaracje zgodności” zgodnie z następującymi danymi: 

 Model:      Jak wskazano na etykiecie CE 

 Numer seryjny:    Jak wskazano na etykiecie CE 

 Firma realizująca instalację:  Nazwa Państwa firmy 

 Data montażu:    Data montażu 

 Deklaracja sporządzona przez:  Osobę odpowiedzialną 

 Deklarację i instrukcje odebrał:  Podpis klienta 

c) Przykleić dostarczony znak CE na rurze dolnej.  Znak powinien być dostępny i 

widoczny. W przypadku, gdy numer seryjny nie obejmuje wielkości bramy, należy 

dodać szerokość produktu i wysokość produktu na końcu numeru seryjnego za 

pomocą niezmywalnego markera. Kompletny numer seryjny powinien wyglądać 

w sposób wskazany poniżej. 

 Numer seryjny: 1234 / RR  Szer. × Wys. 
          
  

[Szer.] Szerokość produktu (m) 

[Wys.] Wysokość produktu (m) 
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d) Klient musi otrzymać egzemplarz wypełnionego „Dziennika czynności 

konserwacyjnych” wraz z „Instrukcją montażu” dostarczoną przez firmę 

Galebreaker.  Należy je przechowywać w pobliżu elementów sterowania bramą 

do celów konsultacji. 

e) Na koniec poprosić klienta o podpisanie „Deklaracji zgodności” (kopii dla 

instalatora).  Ten ważny dokument musi zostać złożony w biurze instalatora do 

celów konsultacji w przyszłości. 

 

Rys. 18, Położenie naklejki CE 
 

BRAMA JEST GOTOWA DO UŻYCIA

Przed naniesieniem naklejki 
rura musi być czysta i sucha 
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UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA  

Jak korzystać z bramy 

 Prędkość wiatru poniżej 32 km/h. 

 Przy lekkim wietrze zaczep ryglujący można wyłączyć. Jeśli zaczep ryglujący (J1) 

jest aktywny, należy go wyłączyć poprzez naciśnięcie dźwigni wyłączenia 

(Rys. 19). Pociągnąć łańcuch roboczy w celu otwarcia i zamknięcia bramy. 

Wprowadzić oba łańcuchy do prowadnicy łańcucha w celu utrzymana bramy na 

pożądanym dowolnym poziomie.  

 
Rys. 19, Blokowanie i odblokowywanie zaczepu ryglującego 

 

PRZESTROGA: Dla bezpieczeństwa należy zabezpieczyć 

napinacz łańcucha, aby nie doszło do upadku bramy 

 

 Prędkość wiatru powyżej 32 km/h  

OSTRZEŻENIE:  Absolutnie nadrzędne jest, aby w przypadku 

prędkości wiatru powyżej 32 km/h brama była zabezpieczona za 

pomocą zaczepów ryglujących 
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Z pozycji otwartej:  Jeśli zaczep ryglujący (J1) jest nieaktywny, należy nacisnąć na 

górną część płyty blokującej w celu ponownego aktywowania (Rys. 20i).  Pociągnąć 

łańcuch wewnętrzny w celu zamknięcia bramy, a w momencie, gdy rura dolna minie 

zaczep ryglujący (Rys. 20ii) wycofać bramę do momentu zablokowania rury dolnej w 

zaczepie ryglującym. Korzystać dalej z łańcucha, by napiąć arkusz materiału do 

momentu, gdy nie będzie już możliwy ruch (Rys. 20iii). Podnieść dźwignię napinacza 

łańcuchowego i wprowadzić najbliższe ogniwo łańcucha zewnętrznego do otworu 

haka. Nacisnąć dźwignię w pełni do dołu w celu naprężenia bramy. 

 
Figure 20, Locking Door Closed 

 

Z pozycji zamkniętej:  Pociągnąć łańcuch wewnętrzny w celu opuszczenia bramy o co 

najmniej 10 mm, otworzyć oba zaczepy ryglujące poprzez naciśnięcie na górną część 

płyty blokującej (Rys. 21).  

Pociągnąć łańcuch zewnętrzny w celu pełnego otwarcia bramy i wprowadzić łańcuch 

zewnętrzny do napinacza. 
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Rys. 21, Brama blokowana zamknięta 

PRZESTROGA: Dla bezpieczeństwa należy zabezpieczyć napinacz 

łańcucha, aby nie doszło do upadku bramy  

 

Ważne informacje z zakresu bezpieczeństwa 

 Bramę powinny obsługiwać wyłącznie osoby zaznajomione z jej obsługą. 

 Podczas korzystania z bramy należy trzymać palce z dala od szyn 

prowadzących lub innych części ruchomych. 

 Nie zezwalać, by dzieci bawiły się bramą. 

 Nie wprowadzać modyfikacji ani nie mocować innych obiektów do bramy, 

ponieważ może to spowodować szkody i/lub obrażenia. 

 Korzystać wyłącznie z bramy odpowiednio wyregulowanej, wolnej od 

przeszkód. 

 Jeśli korzystanie z bramy staje się trudne lub niemożliwe, prosimy o kontakt z 

przedstawicielem. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez 

odpowiednio wykwalifikowany personel. 
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Utrzymanie bramy 

 Należy corocznie dokonać kontroli pod kątem korozji śrub montażowych 

służących do mocowania niniejszego produktu do budynku, śruby utrzymującej 

wał w uchwytach górnych oraz rolety jako takiej. Wymienić podejrzane elementy, 

aby zapewnić bezpieczeństwo operatorów i osób postronnych.  

 Sprężyna przewidziana jest na 10000 cykli, co oznacza użycie bramy około 3 

razy dziennie przez 10 lat. Po 10 latach zaleca się wymianę sprężyny lub 

coroczny demontaż sprężyny zgodnie z instrukcjami poniżej w celu upewnienia 

się, że nie doszło do jej uszkodzenia. 

 Jeśli napinacz łańcuchowy zacznie pracować zbyt ciężko, by możliwe było jego 

wykorzystanie, należy nanieść cienką warstwę smaru z obu stron wału obrotu 

oraz na ścianki zewnętrzne obu otworów. 

 Czyścić co rok magnes zaczepów ryglujących w celu usunięcia zanieczyszczeń 

powierzchniowych. 

 W przypadku uszkodzenia materiału dokonać naprawy przy użyciu specjalnego 

zestawu naprawczego (kod SPS-99) dostępnego od przedstawiciela, importera 

lub z siedziby firmy Galebreaker. 

 

Jak zdemontować bramę 

Postępować zgodnie z instrukcją montażu w odwrotnej kolejności.  W szczególności 

należy upewnić się, że przed odkręceniem uchwytów górnych w celu demontażu 

zespołu rolki oraz sprężyny napinającej zwolnione zostało całe naprężenie ze sprężyny. 

 

PRZESTROGA:  W celu uniknięcia obrażeń należy zadbać o to, by 

sprężyna nie była naprężona przed jej usunięciem. 

 

UWAGA:  Przeszedł próby w najtrudniejszych możliwych warunkach 

pogodowych. Podsumowanie udzielanej przez nas gwarancji zostało 

zaprezentowane poniżej. Szczegółowe informacje dostępne są na naszej 

stronie internetowej: 

 Części mechaniczne: 100% gwarancja na okres dwóch lat, a 

następnie gwarancja progresywna przez okres ośmiu lat.  
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Wytrzymałość na obciążenie wiatrem: 

Siatka 75% lita     Do 25 m2 = klasa 5 

Materiał lity       Do 25 m2 = klasa 5 

PENETRACJA DESZCZU:  Należy pamiętać, że w ekstremalnych warunkach 

pogodowych pewna ilość wody przedostanie się przez materiał w formie siatki. 
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ZMIANA SPRĘŻYNY Z PRAWEJ NA LEWĄ 

PR = uchwyt silnika po prawej, a uchwyt sprężyny po lewej 

W celu dokonania zmiany sprężyny z lewej na prawą należy postępować zgodnie z 

instrukcją w odwrotnej kolejności 

 

 

 

 

 

 

 

RH 

A 

B 
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ZMIANA NAPINACZ ŁAŃCUCHOWY Z PRAWEJ NA LEWĄ 
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