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Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter 
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INTRODUKTION 

Liste over dele 

KILDE: ANTAL PRODUKTBESKRIVELSE 
A1 2 De øverste og nederste slanger
B1 * Stofpaneler
C1 1 Nederste flap
D1 * Vindtremmer
E1 1 Drivbeslag
F1 1 Beslag med fri ende
G1 1 Fjedersamling (isættelse med venstre hånd vist) 
H1 * 6 mm nylonindstik til stof (ikke vist)
I1 2 C-afsnit ledeskinne (i nogle tilfælde følger der 4 stk. med)
J1 2 Låsepal
J2 2 Låsepalshætte
K1 2 Nederste rørindstik
L1 * Beskyttelseshætte til vindtremme
M1 1 25 cm gearsystem 
M2 1 Gearsystemets drivaksel
N1 1 Driftskæde 
N2 1 Sammenkoblingslink 
O1 1 Kædeholder og beslagssamling
P1 2 M8 x 16 flangede bolte til fastgørelse af kædeholder 
Q1 4 M8 x 20 sekskantede bolte til fastgørelse af låsepaler

R1 * M8 x 30 sekskantede bolte til fastgørelse af ledeskinner (ikke 
vist)

S1 8 M10 x 30 sekskantede bolte til fastgørelse af topbeslag (ikke 
vist)

T1 12 M8 Nylocs
U1 * M8 møtrikker
V1 * M8 spændeskiver
V2 8 M10 spændeskiver
W1 1 350 x 127 mm gul skabelon (ikke vist)
X1 8 M10 Nylocs

Y1 2 M4 x 75 mm splitter til fastgørelse af det øverste rør til 
beslagene

Z1 * M4 x 25 selvborende skruer til fastgørelse af stofpaneler, -
indstik og -flap.

AA1 26 Prop til ledeskinne
AB1 2 Låsepalens justeringsstop
AC1 2 M6x12 bolt og Nyloc-møtrik
AD1 1 pr Guide til guideskinne

        *       Antal i henhold til størrelsen på døren 

Din sikkerhed 

De større døre kræver en mekanisk kran til montering af rullesamlingen på de øverste 

beslag. De respektive vægte er anført i tabellen herunder baseret på 

standardmateriale. Læg 5 % til dette tal for døre, der leveres med ‘HP’ stof, og 15 % 

for døre, der leveres med sort Stockscreen og faste stoffer. 
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 HØJDE  
BREDDE 3,1m 4,1m 5,1m 6,1m 
2,5m 38kg 43kg 49kg 55kg 
3,0m 43kg 50kg 57kg 70kg 
3,5m 48kg 56kg 71kg 79kg 
4,0m 53kg 69kg 78kg 87kg 
4,5m 65kg 75kg 86kg 102kg 
5,0m 70kg 82kg 99kg 110kg 
5,5m 76kg 88kg 106kg 119kg 
6,0 m 81kg 100kg 114kg 128kg 

Tabel 1, Rullesamlingsvægte 
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Præinstallationstjek 

Figur 2 angiver den nødvendige plads til installation af døren med yderligere oplysninger 

til montering af flere døre i rækker. 

 

Bestillingsbredde 
(m) 

Stofbredde, B 
(m)

Bestillingshøjde 
(m)

Maks. højde, 
H  (m) 

2.5 2.5 3.1 3.1 
3.0 3.0 4.1 4.1 
3.5 3.5 5.1 5.1 
4.0 4.0 6.1 6.1 
4.5 4.5  
5.0 5.0  
5.5 5.5  
6.0 6.0  

 

Figur 2, fastgørelseskrav 

 
 

 

FORSIGTIG: For at beskytte mod eventuelle farepunkter, er minimumshøjden 

"H" på alle døre 2,5 m. I tilfælde af, at døren svigter, må den ikke udgøre den 

eneste udgang fra den bygning, hvorpå den fastgøres. 

Ledeskinner 

Tilstødende systemer 
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Vindbelastninger 
 
Strukturen, hvorpå døren er fastgjort, skal være af tilstrækkelig styrke til at kunne 

modstå følgende vindbelastninger. 

 
 

Vindhastighed 
(km/t) Vindbelastning (N)* Vindbelastning 

(Kg)* 
70 = W x H x 233 = W x H x 24 

100 = W x H x 481 = W x H x 49 
140 = W x H x 933 = W x H x 95 

*Der er ikke taget hensyn til sikkerhedsmargener 
 
Betjening med højre eller venstre hånd 

Din døren leveres med den betjeningsretning, der blev specificeret ved bestilling.  

Billederne og teksten i denne vejledning er baseret på en døren med 

højrehåndsbetjening. Hvis du har bestilt venstrehåndsbetjening, skal du bytte om på 

henvisningerne. For at ændre retningen på dit produkt : 

- Topbeslag: Monteringspladen er ikke håndsbestemt og har et par huller til 

venstre eller højre positionering, som er mærket ‘V og ‘H. For at ændre 

retningen skal genstanden tages af pladen og fastgøres på den modsatte side. 

- Fjeder: Se Bilag I for oplysninger om fjederombygning. 

-  

Montørkompetence 

Montøren skal kunne udvise det nødvendige kompentenceniveau ved at dokumentere 

installation af lignende produkter eller formel uddannelse. Hvis kompentencen ikke kan 

bevises, så bør denne ikke gives lov til at installere produktet. 

 

Produktbeskrivelse 

Denne Agridoor  betjenes manuelt, og det er en rulledør, der kører lodret op og ned. 

Den består af et fleksibelt gardin, der kan fungere som et rullegardin, og hvis primære 

tilsigtede brug er at give sikker adgang til produkter og køretøjer, der ledsages eller 

køres af personer. 

 

 

 

 



MANUAL AGRIDOOR  Introduktion 
 
 

-7- 

DK

Ting, som montøren har brug for 

Almindeligt værktøjssæt med: 

 Elektrisk bor 

 Vinkelsliber 

 En skarp saks eller kniv 

 Vaterpas 

 Bolte til fastgørelse af beslagene til stål, der er op til 12 mm tyk, følger med. Hvis 

der fastgøres til en træ- eller betonbygning, skal du bruge otte M10 fikseringer til 

at fastgøre topbeslagene og M8 fiksering til ledeskinner med 1m mellemrum. 

 

Nøglevejledning 

 

FORSIGTIG:  Potentielt farlig situation: skal undgås, da det ellers kan medføre 

personskade.  

 

 

OBS:  Overhold den medfølgende vejledning, da produktet eller tilstødende 

genstande ellers kan blive beskadiget. 

 

 

BEMÆRK:   Nyttige kommentarer og information til hjælp med montering eller 

brug af produktet. 

 
 

BEMÆRK:  Inden installationen påbegyndes, anbefales det at 

læse hele denne vejledning for at forstå proceduren. Gem den 

medfølgende vejledning til referenceformål. 

 

BEMÆRK:  Monteringsvejledning i farver kan downloades fra 

vores websted: 

www.galebreaker.com 
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MONTERING 
 
 
1. Kontrollér indholdet af din døren mod listen over dele ved hjælp af Figur 1.  Lad 

ikke skærmmaterialet komme i kontakt med skarpe genstande eller kanter.  

 
Fastgørelse af topbeslagene 

2. Brug skabelonen som en boringsvejledning til at fastgøre beslaget med den løse 

ende (F1) og beslaget med drivenden (E1) i den påkrævede højde med M10 

fikseringer (S1).  Brug ikke det nederste sæt huller - fikseringerne kan forstyrre 

din døren rullende bevægelse. Disse beslag er blevet samlet på forhånd, så de 

passer til driftskædens position, da du bestilte din døren. Døren er blevet 

konstrueret, så ledeskinnernes top er fastgjort direkte under beslagene (Figur 3), 

på linje med bogstavet ‘F for beslaget med fri ende og beslagets kant for 

drivenden.  Når beslagene fastgøres, er det vigtigt, at de er lige og lodrette.  

 

 
Figur 3, Topbeslagets position 

FORSIGTIG:  Henvisning til Tabel 1 på side 4. sørg for, at 

bygningen er af ordentlig konstruktion, og at den mest egnede 

type lukkemekanisme bruges. Brug kun M10 bolte eller større til 

fastgørelse af disse genstande, og sørg for, at de er forsvarligt 

fastgjort til bygningen. Undladelse heraf vil medføre, at din 

Fjederende Drivende 
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døren falder af bygningen og potentielt kvæster brugere og 

tilskuere. 

Tilskæring af det øverste rør, vindtremmer og stof 

3a. Hvis det er nødvendigt at tilskære din døren, skal hullet til dagslys mellem de 

øverste beslags indvendige side (A) måles og tilskæres i henhold til følgende 

regler (Figur 4a). Den nederste flap og det nederste rør må ikke tilskæres på 

nuværende tidspunkt. 

 
Figur 4a, Standard tilskæringslængder for rør og stof 

 

Øverste rør = Afstand mellem de indvendige sider -90 mm (-0,090 m) 

Stofpaneler =         Afstand mellem de indvendige sider -100 mm (-0,100 m) 

Vindtremmer = Afstand mellem de indvendige sider -100 mm (-0,100 m) 
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3b. Hvis din døren kan monteres uden tilskæring af det øverste rør, skal målene vist 

på Figur 4b følges. Bemærk, at det nederste rør og flappen altid vil skulle 

tilskæres. 

 

Figur 4b, Afstand mellem topbeslag, når rør, vindtremmer og stof ikke tilskæres 

 

4. Lad nylonindstikket (er at finde indvendigt i vindtremmerne) glide ind i 

stoflommen, og tilskær, så det passer. Lad stofpanelerne og vindtremmerne glide 

over på den øverste rørsamling (Figur 5a).  

 

BEMÆRK:  For at gøre det lettere at indsætte stofpanelerne i 

vindtremmerne, skal der sørges for, at alle metalknaster er 

fjernet, og anvendes et smøremiddel som f.eks. let olie eller 

opvaskemiddel. 
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Skub rørlederindsats let over rørets ende i slangen eller vindtremmen for at 

beskytte panelet, mens det fastgøres. Når stoffet isættes, skal rørlederen fjernes 

fra rørets ende. 

 

Sørg for, at panelerne kommer i den korrekte position, da de har forskellige 

højder. Se Figur 5b. 

 

Figur 5a, Sådan glides stofpaneler og vindtremmer over på det øverste rør 

i) Lad skærmen glide ind i  
det øverste rør 

ii) Lad vindtremmen glide over på 
den første plade 
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Figur 5b, Stofpanelets opsætning 

 

Fastgør skærmen i hvert hjørne ved hjælp af de medfølgende 25 mm 

selvborende skruer (Z1), mens der sørges for, at beskyttelseshætterne til 

vindtremmer (L1) fastgøres samtidigt. For at forebygge beskadigelse af hætterne, 

må skruerne ikke overstrammes. Det er vigtigt at stramme pladen fra siden inden 

fastgørelse for at fjerne rynker (Figur 5c). Undlad at fastgøre stoffet til det øverste 

rør på nuværende tidspunkt. 
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Figur 5c, Fastgørelse af stof 

 

5. Rul vindtremmerne og stofpanelerne over på det øverste rør.  Når døren hænges 

på, er det vigtigt, at stoffet kommer af det øverste rørs bagside mellem røret og 

bygningens side (Figur 6a).  

 
Figur 6a, Stof fastgjort til det øverste rør og rullet op 

 

 

i) Stramning af stof 

ii) Fastgør stoffets 
hjørner 

Rul skærmen over på det 
øverste rør 

Drivende 
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Saml drivakslen ved at lade det 25 cm gearsystem (M1) glide over på drivakslen 

(M2).  Det 25 cm gearsystem anbringes ved hjælp af de medfølgende låseringe 

og spændeskive, Figur 6b. 

 
Figur 6b, Samling af gearsystemets drivaksel 

 

Lad fjedersamlingen (G1) glide ind i det øverste rør, så det passer til retningen på 

beslaget med den frie ende. Sæt drivakslen (M1) ind i den modsatte ende.  Se 

Figur 6c for højrehåndsbetjening og Figur 6d for venstrehåndsbetjening. 

 

Figur 6c, Den øverste rørsamling (højrehåndsbetjening) 

 

i) Sæt fjederen (G1) ind i det øverste rør 

ii) Sæt drivakslen i (M1)  Brun krave 

SET SAMLET 
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Figur 6d, Den øverste rørsamling (venstrehåndsbetjening) 

 

OBS:  Det er yderst vigtigt, at fjedersamlingen er fastgjort 

korrekt som vist på Figur 6c eller 6d, ellers lider fjederen varig 

skade, hvilket Galebreaker ikke er ansvarlig for, dvs. hvis du har 

en højrehåndsbetjent døren som vist på Figur 6c, skal den 

brune krave isættes først. 

 

BEMÆRK:  Hvis du ønsker at fastgøre fjederen til den modsatte 

side end den, der blev bestilt, henvises der til vejledningen i 

Bilag I. 

 

 

Ophængning af døren 

6. Når rullesamlingen løftes op på topbeslagene, skal der sørges for, at akslerne 

glider helt ind i bunden af kopbeslagene (Figur 7). Lås akslerne på plads med de 

medfølgende splitter på M4 x 75 (Y1). 

i) Sæt fjederen (G1) ind i det øverste rør 

ii) Sæt drivakslen i (M1) 

Brun krave 

SET SAMLET 
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Figur 7, Anbring det øverste rør i beslagene (højrehåndsbetjening vist) 

 

FORSIGTIG:  Det er vigtigt at isætte splitterne. Det forhindrer din 

Agridoor i at falde, hvis endebeslagene rammes, og dermed i 

potentielt at kvæste brugere og tilskuere. 

 

7. Tilfør driftskæden (N1) omkring kædehjulet, gennem kædelederen og tilskær 

længden om nødvendigt (Figur 8).  Gør kæden til en uafbrudt strop ved hjælp af 

sammenkoblingslink (N2).  Efter lukning skal eventuelle skarpe kanter files for at 

sikre, at kæden ikke kvæster brugere. Det er ikke nødvendigt at svejse leddet. 

 
Figur 8, Installation af driftskæden 

 

 Fjederende Drivende 
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Fastgørelse af ledeskinner 

8. Sænk din døren helt. Når stoffet og vindtremmerne er nede, kan du kontrollere, 

om det øverste rør er lige og anbringe ledeskinnerne. Hæv din døren. Nu 

samles stoffet og vindtremmerne stramt omkring det øverste rør, hvilket gør 

stramning af fjederen letter i punkt 13 herunder. Bind rullesamlingen fast (Figur 

9). 

 
 

 

 

 

 

Figur 9, Fastbinding af rullesamling 
 

9. Tilskær de to ledeskinner (I1) til samme længde for at fylde mellemrummet 

mellem topbeslagenes underside og jorden, hvor der tages højde for 4 cm til 

guiden (AD1). Sørg for, at den uskårne ende med sprækken og hullerne er 

nederst, klar til at modtage låsepalerne. Montér de to guider øverst i 

guideskinnerne (den afskårne ende), og fastgør med M6x12 bolten og møtrikken 

(AC1) på forsiden, Figur 10. 

 

i) Mål afstanden fra 
gulv til beslagets 
underside 

ii) Tilskær 
ledeskinnen til den 
rette længde iii) Montér guiderne 

som afslutning på 
guideskinnerne 

Tilskåret 
kant
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Figur 10, Tilskæring af ledeskinnernes længde 

FORSIGTIG:  Brug kun M8 bolte eller større til fastgørelse af disse 

genstande, og sørg for, at de er forsvarligt fastgjort til bygningen. 

 

10. Fastgør ledeskinnerne til bygningen som vist på Figur 11 med M8 fikseringer ved 

hjælp af forudlavede huller med 100 cm mellemrum.  

 

 
Figur 11, Fastboltning af ledeskinne til muren 

 

Fjederende Drivende 
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11. Bolt låsepalerne (J1) til de forhullede sprækker i bunden af guideskinnerne med 

de medfølgende M8x20 sætskruer (Q1) og kontramøtrikker (T1). Før de øverste 

palskruer gennem låsepalens stopplade (AB1), der er monteret på guideskinnens 

inderside for at forhindre palen i at glide op i de forhullede åbninger. Sørg for, at 

låsepalens svingarm rydder den lange sprække i ledeskinnen (Figur 12). Fastgør 

hætter (J2) til låsepalernes top.   

 
Figur 12, Fastboltning af låsepaler 

 

12. Montér kædeholderen og monteringsbeslaget (O1) til ledeskinnen ved at bore 2 

nr. 8,5 mm huller og bruge de M8 x16 flangede bolte (P1).  Kædeholderens højde 

afhænger af din installation (Figur 13), men er som regel 1,5 m høj. 

Montér i bunden af 
åbningen 
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Figur 13, Fastgørelse af kædeholder på ledeskinnen 

Stramning af fjedermekanismen 

13. Forudstramning af fjedermekanismen ved at dreje rullesamlingen i den retning, 

der er vist på Figur 14. Dette gøres ved at trække ned i den udvendige kæde. 

Hvor mange gange, der skal drejes rundt til forudstramning, er anført i tabellen 

herunder. Når der er drejet det nødvendige antal gange, skal driftskæden 

fastlåses i kædeholderen (O1). 

 
Figur 14, Stramning af fjeder 
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 HØJDE OG ANTAL DREJNINGER 
BREDDE 3,1m 4,1m 5,1m 6,1m 
2,5m 6  (1,7m lang 7 9 8 
3,0m 9  fjeder) 10 9 8 
3,5m 11 10 8 8 
4,0m 11 8 9  (2,4 m lang 8 
4,5m 8 9 9   fjeder) 7 
5,0m 9 9 7  7 (3,0 m lang
5,5m 10 9 8 7     fjeder)
6,0 m 10 8 8 7 

 

 

OBS:  For at forhindre fjederbeskadigelse må den ikke 

overstrammes. 
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Montering af det nederste rør  

14. Tilskæring af det nederste rør og flap (Figur 15): 

 
Figur 15, Tilskæring af længden på det nederste rør, indstik og den nederste flap 

 

Nederste rør = Mellemrum mellem ledeskinnernes indvendige sider -15 

mm (-0,015 m) 

Indstik  = Mellemrum mellem ledeskinnernes indvendige sider 

+15mm (+0,015m) 

Nederste flap = Mellemrum mellem ledeskinnernes indvendige sider 

+15mm (+0,015m) 

 

 

15. Lad nylonindstikket glide ind i flappens lomme (C1), og lad flappen glide over på 

den nederste kannelure. Løsn den øverste rørsamling, og sænk døren.  Træk det 

nederste stofpanel uden for ledeskinnerne, og lad det nederste rør (Figur 16) 

glide ovenpå, centrér og skær overskydende materiale af i hvert hjørne som vist 

på Figur 16. Skub indstikkene (K1) ind i røret, og fastgør med de medfølgende 

M4 x 25 mm selvborende skruer (Z1). Fastgør flappen med de samme 

selvborende skruer.   
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Figur 16a, Fastgørelse af det nederste rør 

 
Figure 16, Tilskæring af plade 

Træk skærmen uden for 
ledeskinnerne, og lad det 
nederste rør med flappen 
glide ovenpå. 

Skub indstikkene ind i 
det nederste rør, og 
fastgør med de 
selvborende skruer. 
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16. Sænk din døren helt, og fastgør stofpanelet til det øverste og nederste rør med de 

selvborende skruer. Det er vigtigt at stramme pladen fra siden inden fastgørelse 

for at fjerne rynker (Figur 17). Sæt skruerne i det øverste rør, maks. 35 mm ind fra 

kanten for at forhindre, at fjederen beskadiges. Sæt den ene ende af det nederste 

rør ind i ledeskinnen, løft, og sæt den anden ende ind i den modsatte ledeskinne. 

Kontrollér låsepalernes drift. Det kan være nødvendigt at skære en anelse stof af 

oven over røret, for at svingarmen kan lukke helt.   

 
 

Figur 17, Centrering af skærmen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Stramning af stof 

ii) Centrér dørstoffet 

iii) Fastgør stoffets 
hjørner, 4 steder 
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17. Fastgør låsepalernes vejledningsmærkater foran på ledeskinnerne i en passende 

højde, som regel lige over kædeholderen. Fastgør mærkaten med 

firmaoplysninger centralt foran på det nederste rør. 

 

 

 
Figur 18, Fastgørelse af mærkater 

 

 

Det er essentielt, nederste 
slanger, er rent og tørt inden 
påføring af mærkat. 
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Montering af motorskærmdør (ekstraudstyr) 

18.  Motorskærmdør (ekstraudstyr, koster mere) 

 
 

 
 
 

REF: ANTAL DELBESKRIVELSE
CA1 * 1,75 M motorskærmslængde 
CB1 8 Motorskærmsbeslag
CC1 8 M8 x 20 sekskantede bolte og møtrikker
CD1 8 M5,5 x 19 selvborende skruer  
CE1 * M4,8 x 8 St stålnitter/pr. sammenføjning
CF1 1 5 mm bor til nitter (ikke vist) 
CG1 1 Motorskærmsbeslag – kædehjul 
CH1 1 M8 x 70 sekskantet skrue og møtrikker 

Figur 19, Samling af motorskærmdør 

Udskæring til kædehjulet 
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C1. Fastgør motorskærmsbeslagene, og læg mærke til, at der kun er tre på 

drivbeslaget. Udskær et 40 mm bredt x 220 mm højt hak i den ene ende af 

motorskærmen til kædehjulet.  
 

C2. Sammenføj motorskærmen med en overlapning på mindst 265 mm (Figur 19). 

Fastgør med 30 nitter, 6 på hver af de fem sider. Sæt motorskærmen i beslagene, 

og fastgør med de medfølgende selvborende skruer på M5,5 x 19. Fastgør den 

bageste del til bygningen, og tætn det om nødvendigt for at forhindre vand i at 

trænge ind. 
 

BEMÆRK:  Motorskærmen er selvopbærende og behøver ikke 

mellembeslag. 
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19. CE-mærkning af produkter under byggevaredirektivet 
 

Det påhviler installatørens at kontrollere, at installationen er i overensstemmelse 

med de specifikke sikkerhedsaspekter, der fremgår af producentens 

installationsinstruktioner, at udstede CE-deklarationen vedr. overensstemmelse 

og mærke et produkt under byggevaredirektivet 89/106/EØF.  Til dette formål skal 

følgende leveres sammen med produktet: 

1) Dette sæt installationsinstruktioner (drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner) 

2) Logbog over vedligeholdelse (herunder installationstjeklisten og kunden

 overensstemmelseserklæring) 

3) 1 stk. overensstemmelseserklæring (installatøreksemplar) – skal udfyldes 

4) En CE-etiket 
 

Når et produkt fra Galebreaker skal CE-mærkets, er det altoverskyggende at 

følge nedenstående trin: 

a) Installer produktet i overensstemmelse med instruktionerne uden tilpasninger eller 

modifikationer, og fuldfør Tjekliste for sundhed og sikkerhed i Logbog over 

vedligeholdelse. 

b) Fuldfør de to "overensstemmelseserklæringer" ved brug af følgende: 

 Modeltype:      Som vist på CE-etiket 

 Serienummer:     Som vist på CE-etiket 

 Installationsselskab:    Navnet på din virksomhed 

 Installationsdato:     Dato for installation 

 Deklaration udarbejdet af:    Ansvarlig person 

 Deklaration og instruktioner modtaget af: Kundens underskrift 

c) Placer den medfølgende CE-etiket på bundslangen.  Etiketten skal være 

tilgængelig og synlig. Hvis serienummeret ikke omfatter dørens størrelse, skal du 

føje produktets bredde og højde til slutningen af serienummeret ved brug af en 

spritpen. Det fuldstændige serienummer skal således vise 

 Serienummer: 1234 / AD  B X H 
          
  

[B] Produktbredde (m) 

[H] Produkthøjde (m) 
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d) Din kunde skal have udleveret en udfyldt "Logbog over vedligeholdelse" sammen 

med installationsinstruktionerne som udleveret af Galebreaker.  Disse skal 

opbevares i nærheden af dørkontrollerne af referencehensyn. 

e) Bed endelig din kunde om at underskrive "Overensstemmelseserklæring" 

(installatøreksemplar).  Det er vigtigt, at dokumentet arkiveres på installatørens 

administrationskontor til fremtidig brug 

 

Figur 20, Placering af CE-mærkat 

 

DIN DØREN ER KLAR TIL BRUG 

Det er essentielt, nederste 
slanger, er rent og tørt inden 
påføring af CE-mærkat. 
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DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE  

 

Sådan bruges din døren 

 Vindhastighed på mindre end 32 km/timen (20 mph) 

Under lette vindforhold kan låsepalen deaktiveres. Hvis låsepalen (J1) er aktiveret, kan 

den deaktiveres ved at skubbe på deaktiveringshåndtaget (Figur 20). Træk i driftskæden 

for at åbne og lukke døren. Sæt begge kæder i kædeholderen for at holde døren på et 

vilkårligt niveau.  

 
Figur 20, Aktivering og deaktivering af låsepalen 

 

FORSIGTIG:  Af sikkerhedsmæssige grunde skal kæden 

fastgøres med kædestrammeren for at forhindre, at døren falder 

af i tilfælde af, at fjederen svigter. 

 

 Vindhastigheder på mere end 32 km/t (20 mph)  

OBS:  Det er altafgørende, at en lukket dør er fastgjort med 

låsepalerne, når vindhastigheden er på mere end 32 km/t (20 

mph). 
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Fra åben:  Hvis låsepalen (J1) er deaktiveret, skal der skuppes på den øverste del af 

låsepladen for at genaktivere den (Figur 21i).  Træk i den udvendige kæde for at lukke 

døren, og når det nederste rør passerer låsepalen (Figur 21ii), skal døren rulles 

tilbage, indtil det nederste rør kobles sammen med låsepalen. Fortsæt med at trække i 

kæden for at stramme pladen, indtil det ikke længere er muligt at bevæge den (Figur 

21iii). Sæt begge kæder i kædeholderen. 

 
Figur 21, Låsning af dør 

 

Fra lukket:  Træk i den udvendige kæde for at sænke døren mindst 10 mm. Åbn begge 

låsepaler ved at skubbe på den øverste del af låsepladen (Figur 22). Træk i den 

indvendige kæde for at åbne døren helt, og sæt begge kæder i kædeholderen. 

 
Figur 22, Åbning af dør fra låst stilling 
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FORSIGTIG:  Kæden skal fastgøres ved hjælp af kædeholderen for 

at forhindre, at døren bevæger sig. 

 

 

Vigtige sikkerhedsoplysninger 

 Denne dør må kun betjenes af brugere, der kender til dens betjening. 

 Når døren betjenes, må der aldrig være fingre i nærheden af ledeskinnerne eller 

andre bevægelige dele. 

 Personen, der betjener døren, skal hele tiden kunne se døren under 

betjeningen. 

 Lad ikke børn lege med døren. 

 Objekter må ikke ændres eller fastgøres til døren, da dette kan forvolde skade 

og/eller personskade. 

 Betjen kun døren, når den er ordentlig justeret og fri fra hindringer. 

 Skulle døren blive svær eller umulig at betjene, bør du spørge din lokale 

forhandler til råds. Reparationer bør kun foretages af kompetente personer. 

 

Vedligeholdelse af din døren 

 Kontrollér årligt de bærende bolte, der fastgør produktet til bygningen, bolten, der 

holder akslen i topbeslagene og gardinet i al almindelighed for korrosion. Udskift 

mistænkelige dele for at sikre, at den er sikker for både brugere og tilskuere. 

 Fjederen er konstrueret med en levetid på 10.000 drifter, som er det samme som 

at bruge døren cirka 3 gange om dagen i 10 år. Efter 10 år anbefaler vi, at 

fjederen udskiftes, eller at fjederen tages ud hvert år for at sikre, at den ikke er i 

stykker. Dette gøres ved at følge den vejledning til at skille Agridoor ad, der gives 

herunder. 

 Rengør årligt magneten på låsepalerne for at fjerne overfladesnavs. 

 Hvis skærmmaterialet bliver beskadiget, skal det repareres med det specielle 

reparationssæt (kode SPS-99), som kan fås fra din Galebreaker-forhandler, -

importør eller hovedsædet. 

 

 

 



MANUAL AGRIDOOR  Betjening og vedligeholdelse 
 

 

-33- 

DK

Sådan skiller du din døren ad 

Følg monteringsvejledningen i omvendt rækkefølge.  Sørg isæt for, at al 

fjederspænding er fjernet, inden topbeslagene skrues af for at tage rullesamlingen og 

rekylfjederen ud. 

 

FORSIGTIG:  For at undgå personskader skal det sikres, at fjederen 

ikke har resterende spænding, inden den tages ud. 

 

 

 

BEMÆRK: Dette produkt er designet og testet iht. den europæiske standard EN 

13241-1 med en modstand over for vindbelastning i klasse 5. Gennemprøvet 

under de meste barske vejrforhold, et sammendrag af vores garanti er anført 

nedenfor. Se vores websted for alle detaljer: 

 Mekaniske komponenter: 100 % garanti i to år efterfulgt af otte års 

delvis garanti. 

 

 

REGNINDTRÆNGEN:  Bemærk, at under ekstreme vejrforhold vil der trænge 

noget fugt gennem et netmateriale. 

 

 

 

Vindmodstandsstyrke: 

Net 75 % fast                                         Op til 25 m2 = Klasse 5 

Fast materiale      Op til 25 m2 = Klasse 5 

        Op til 36 m2 = Klasse 4 
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FJEDEROMBYGNING FRA HØJRE- TIL VENSTREHÅNDSBETJENING 

 

HØJREHÅNDS = drivbeslaget til højre med fjederbeslaget til venstre 

For VENSTRE- til HØJREHÅNDSOMBYGNING skal vejledningen følges i omvendt 

rækkefølge 

 

 
 

 
 

Sort    Brun 

Sort 
Sort 

Brun 

  Brun 

Sort   Brun 
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Manufacturer: Galebreaker Agri Ltd  Tel: +44 (0) 1531 637 900 

   Galebreaker House   Fax: +44 (0) 1531 637 901 

   New Mills Industrial Estate 

   Ledbury 

   Herefordshire, UK 

   HR8 2SS 

 
www.galebreaker.com 


