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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 * Panele materiałowe
C1 1 Uszczelka dolna
D1 * Pręty wzmacniające
E1 1 Uchwyt napędu
F1 1 Uchwyt sprężyn
G1 1 Zespół sprężyn (pokazano wprowadzenie od lewej) 
H1 * Wkład nylonowy 6 mm dla materiału (nie pokazano) 
I1 2 Szyna prowadząca
J1 2 Zaczep ryglujący
J2 2 Osłona zaczepu ryglującego
K1 2 Wkład rury dolnej
L1 * Osłona bezpieczeństwa prętów wzmacniających 
M1 1 Silnik elektryczny
M2 1 Dławik kablowy M16
N1 1 Przełącznik napędu – opcja
N2 1 Skrzynka stycznika i przełączniki napędu – opcja 
O1 1 Osłona silnika 30 cm
O2 4 Uchwyty osłony
P1 1 Żółty szablon 350 × 127 mm (nie pokazano) 
Q1 6 Śruby sześciokątne M8 × 20 do mocowania zaczepu ryglującego

R1 * 
Śruby sześciokątne M8 × 30 do mocowania szyn prowadzących 
(nie pokazano)

S1 8 
Śruby sześciokątne M10 × 30 do mocowania uchwytów górnych 
(nie pokazano)

T1 16 Nakrętki nyloc M8
U1 * Nakrętki M8
V1 * Podkładki M8
V2 8 Podkładki M10
W1 26 Zaślepka szyny prowadzącej
X1 8 Nakrętki nyloc M10
Y1 2 Zawleczki M4 × 75 mm do mocowania rury górnej do uchwytów

Z1 * 
Wkręty samowiercące M4 × 25 do mocowania paneli 
materiałowych, wkładek i uszczelki..

AA1 4 Wkręty samowiercące M5.5 × 19
AB1 2 Ogranicznik regulacji zaczepu ryglującego
AC1 2 Śruba M6 × 12 i nakrętka nyloc
AD1 1 pr Prowadnica szyny prowadzącej

        *   Ilości zależą od rozmiaru bramy
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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 3.1m 4.1m 5.1 6.1m 
2.5m 49kg 55kg 61kg 66kg 
3.0m 54kg 61kg 68kg 75kg 
3.5m 59kg 68kg 82kg 90kg 
4.0m 65kg 80kg 89kg 99kg 
4.5m 76kg 87kg 97kg 113kg 
5.0m 82kg 93kg 110kg 122kg 
5.5m 87kg 99kg 118kg 130kg 
6.0m 92kg 111kg 125kg 139kg 

Tabela 1, Masy zespołu rolki 

 

 

PRZESTROGA:  W celu zabezpieczenia przed powstaniem punktów 

niebezpiecznych minimalna wysokość „H” dla bramy wynosi 2,5 m. 

Na wypadek awarii brama nie może być jedynym wyjściem z budynku, na 

którym została zamontowana. 

 

 

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 
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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. 

 
Rys. 2, Wymagania montażowe 

M
ou

nt
in

g 
S

ur
fa

ce
 

 S
pa

ce
 R

eq
ui

re
d 

 M
ax

im
um

C
le

ar
an

ce

S
ys

te
m

y 
są

si
ed

n
ie

 
S

zy
n

a 
p

ro
w

ad
zą

ca
 



ELECTRIC AGRIDOOR - BASIC  Wprowadzenie 
 
 

-6- 

PL

 

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: 

- Uchwyty górne: Płyta montażowa jest uniwersalna, z otworami dla orientacji 

lewej lub prawej, oznaczonymi „L” i „R” (odpowiednio lewe i prawe). W celu 

zmiany orientacji należy zdemontować produkt z płyty i przytrzymać drugą ręką. 

- Sprężyna: Patrz Załącznik I w celu uzyskania szczegółowych informacji 

odnośnie do konwersji sprężyny. 

 

Układ elektryczny 

Przy połączeniach elektrycznych bramy mogą pracować wyłącznie wykwalifikowani 

elektrycy. Niniejszy dokument zawiera podstawowe instrukcje dotyczące uruchomienia 

napędu elektrycznego. Pełna instrukcja montażu znajduje się w dodatkowych 

informacjach od dostawcy silnika elektrycznego i skrzynki sterowania. 

 

 

OSTRZEŻENIE:  Zasilanie musi pochodzić z sieci, nie z generatora. 

 

 

OSTRZEŻENIE:  Zasilanie należy doprowadzić z ZAMYKANEGO odłącznika 

położonego 2 m od bramy. 

 

Szerokość wg. 
zamówienia 

(m) 

Szerokość 
materiału W 

(m) 

 Wysokość wg. 
zamówienia 

(m) 

Wysokość 
maksymalna 

H  (m) 

Wysokość 
wyrażna 

H-10cm (m) 

2.5 2.5 (2.2 min) 3.1 3.1 3.0 
3.0 3.0 4.1 4.1 4.0 
3.5 3.5 5.1 5.1 5.0 
4.0 4.0 6.1 6.1 6.0 
4.5 4.5 
5.0 5.0 
5.5 5.5 
6.0 6.0 
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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 

Agridoor to sterowana elektryczine brama zwijana złożona z serii połączonych 

elastycznych kurtyn umożliwiających zwinięcie, a przeznaczonych przede wszystkim 

do umożliwienia bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów prowadzonych przez 

osoby. 

 

Poziomy hałasu 

Pozom ciśnienia akustycznego ważony 

krzywą A (dB) 

50 

Szczytowy poziom ciśnienia akustycznego 

ważony krzywą C (dB) 

75  
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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. 

 Klipsy do mocowania przewodów elektrycznych do budynku 

 Zasilanie do silnika (220 V, 600 W, 3 A) 

 

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 

 
Montaż uchwytów górnych 

2. Przy pomocy szablonu do wiercenia zamocować uchwyt sprężyny (F1) i uchwyt 

strony napędowej (E1) na wymaganej wysokości za pomocą elementów 

mocujących M10 (S1).  Nie należy korzystać z dolnego zestawu otworów, 

ponieważ elementy mocujące mogą przeszkadzać w zwijaniu/rozwijaniu bramy. 

Brama została zaprojektowana tak, aby szczyty szyn prowadzących były 

zamontowane bezpośrednio pod uchwytami (Rys. 3), ułożone tak, aby po stronie 

swobodnej znajdowały się na literze „F”, a po stronie napędowej na krawędzi 

uchwytu.  Przy mocowaniu uchwytów należy absolutnie zadbać o ich 

wypoziomowanie i prostą pozycję oraz prostopadłe ułożenie względem 

budynku. 

 

 

Rys. 3, Pozycjonowanie uchwytu górnego 

 

Strona sprężyny Strona sprężyny 
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PRZESTROGA:  Należy zapoznać się z Tabelą 1 na stronie 4 i 

zapewnić, aby konstrukcja budynku była odpowiednio 

wytrzymała oraz dobrany został najlepszy sposób mocowania. 

Do montażu należy stosować wyłącznie śruby M10 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. 

Docinanie rury górnej, prętów wzmacniających i materiału 

3a. Jeśli wymagane jest docięcie bramy, należy dokonać pomiaru odstępu między 

powierzchnia wewnętrzną uchwytów górnych (A) i docinać zgodnie z następującymi 

zasadami (Rys. 4a). W tym momencie nie docinać uszczelki dolnej i rury dolnej. 

 
Rys. 4a, Standardowe długości docinania rur i materiału 

Rura górna   =  Odl. między powierzchniami wewnętrznymi -80mm (-0.080m) 

Panele materiałowe   =  Odl. między powierzchniami wewnętrznymi -80mm (-0.080m) 

Pręty wzmacniające   =  Odl. między powierzchniami wewnętrznymi -80mm (-0.080m) 

 

UWAGA:  W przypadku korzystania z zestawu do mocowania prętów wzmacniających 

należy zapoznać się z oddzielną instrukcją ich docinania  
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3b. Jeśli możliwy jest montaż bramy bez docinania rury górnej, należy stosować 

wymiary wskazane na Rys. 4b jako odniesienie. Pręty wzmacniające, materiał, 

rura dolna i uszczelka dolna wymagają docięcia. 

 
Rys. 4b, Rozstaw uchwytów górnych bez docinania rury, prętów wzmacniających i materiału. 

 

 

 
4. Wsunąć wkładkę nylonową (wewnątrz prętów wzmacniających) do kieszeni w 

materiale i dociąć na odpowiednią długość, nasunąć panele materiałowe i pręty 

wzmacniające na zespół rury górnej (Rys. 5a).  

 

UWAGA:  Aby ułatwić wprowadzenie paneli materiałowych do 

prętów wzmacniających, należy upewnić się, że usunięte 

zostały wszelkie zadziory na metalu, a także wykorzystać 

środek smarny, na przykład olej lekki lub płyn do zmywania. 
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Wcisnąć wkładkę prowadnicy rowka na koniec rowka w rurze lub pręcie 

wzmacniającym, aby zabezpieczyć arkusz materiału na czas montażu. Po 

wprowadzeniu materiału usunąć wkładkę prowadnicy rowka z końca rowka. 

 

Upewnić się, że panele są na swoich właściwych miejscach, ponieważ są różnej 

wysokości, patrz Rys. 5b. 

  

 

 

Rys. 5a, Nasuwanie paneli materiałowych i prętów wzmacniających na rurę górną 
 

   

i) Wsunąć arkusz 
materiału do rury 
górnej 

ii) Nasunąć pręt wzmacniający na 
pierwszy arkusz materiału 
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Rys. 5b, Układ paneli materiałowych 

 
Zabezpieczyć arkusz materiału w każdym rogu za pomocą dostarczonych 

wkrętów samowiercących 25 mm (Z1), dbając jednocześnie o zamocowanie 

zaślepek bezpieczeństwa prętów wzmacniających (L1). W celu uniknięcia 

uszkodzeń zaślepek nie należy przykręcać wkrętów z nadmierną siłą. Przed 

zamocowaniem ważne jest naprężenie arkusza w kierunku bocznym, aby nie 

powstały zmarszczenia (Rys. 5c). Nie mocować w tym kroku materiału do rury 

górnej. 

. 



ELECTRIC AGRIDOOR – BASIC   Instalacja 
 
 

-14- 

PL

 
Rys. 5c, Mocowanie materiału 

 

5. Nawinąć pręty wzmacniające i panele materiałowe na rurę górną.  Ważne jest, 

aby przy wieszaniu bramy materiał rozwijany był z tyłu rury górnej między rurą i 

fasadą budynku (Rys. 6a).  

 

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

 

Wsunąć zespół sprężyny (G1) do rury górnej zgodnie z ułożeniem uchwytu części 

swobodnej i wprowadzić silnik (M1) na drugim końcu.  Patrz Rys. 6b dla napędu 

prawego i Rys. 6c dla napędu lewego. 

. 

i) Naprężyć materiału 

ii) Zamocować 
rogi materiału 
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Rys. 6b, Zespół rury górnej (napęd prawy) 

 

 
Rys. 6c, Zespół rury górnej (napęd lewy) 

 

i) Wprowadzić 
sprężynę (G1) do 
rury górnej 

Brązowy 
kołnierz ii) Wsunąć silnik 

do rury górnej 

Widok złożony 

i) Wprowadzić sprężynę 
(G1) do rury górnej 

Brązowy 
kołnierz 

ii) Wsunąć silnik 
do rury górnej 

Widok złożony 
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OSTRZEŻENIE:  Kluczowe znaczenie ma właściwe zamocowanie 

zespołu sprężyny w sposób pokazany na Rys. 6b lub 6c, gdyż w 

przeciwnym razie może dojść do szkody całkowitej, za co firma 

Galebreaker nie ponosi odpowiedzialności, np. w przypadku 

bramy sterowanej z prawej, jak pokazano na Rys. 6b, należy 

najpierw wprowadzić brązowy kołnierz. 

 

UWAGA:  Jeśli sprężyna ma być zamontowana po stronie 

przeciwnej niż określona w zamówieniu, patrz instrukcje w 

Załączniku I. 

 

Wieszanie bramy 

6. Podczas podnoszenia zespołu rolki na uchwyty górne należy zadbać o pełne 

wsunięcie w podstawy uchwytów wału sprężyny i bolców na głowicy silnika 

(Rys. 7).  Zablokować wały za pomocą dostarczonych zawleczek M4 × 75 (Y1). 

 
Rys. 7, Montaż rury górnej w uchwytach (pokazano napęd prawy) 

 

PRZESTROGA:  Ważne jest wprowadzenie zawleczek, ponieważ 

uchroni to przed odpadnięciem bramy w przypadku uderzenia w 

uchwyty końcowe, co mogłoby spowodować urazy u obsługi i 

osób postronnych. 

 

Strona 
sprężyny 

Strona 
napędowa 
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Przeprowadzić 4-żyłowy przewód silnika przez dławik kablowy (M2) w uchwycie 

napędu (E1) Rys. 8. Podczas prowadzenia przewodu elektrycznego do silnika 

należy upewnić się, że na przewodzie występuje pętla okapowa, dzięki której 

wszelka woda spływająca po przewodzie nie przedostanie się do środka silnika lub 

sterownika. Należy upewnić się, że przewód przylega bezpiecznie do uchwytu 

górnego, aby nie dochodziło do kontaktu z osłonami prętów wzmacniających. 

 
Rys. 8 Prowadzenie przewodu silnika 

 

Sterowanie elektryczne 

7. Sterowanie jednym przełącznikiem 

Zamocować skrzynkę przyłączeniową, przełącznik (N1) i przewody do budynku. 

Upewnić się, że wszystkie przewody wychodzące z uchwytu napędu (E1), 

skrzynki przyłączeniowej i przełącznika skierowane są do dołu i tworzą pętlę 

ociekową, aby woda nie przedostawała się do silnika lub przełączników. Upewnić 

się, że dławiki kablowe są odpowiednio posadowione w celu uniemożliwienia 

penetracji wody. Wprowadzić przewód 4-żyłowy silnika do skrzynki 

przyłączeniowej w sposób wskazany na Rys. 9a w przypadku napędu lewego, 

lub Rys. 9b w przypadku napędu prawego. Postępować zgodnie z instrukcją 

obsługi „Selve” w przypadku silnika rurowego i podłączyć zasilanie 220 V; 

możliwa będzie wtedy obsługa bramy za pomocą przełącznika (N1) 

W celu obsługi bramy należy nacisnąć przełącznik właściwy dla pożądanego 

kierunku ruchu bramy wskazany na przycisku.  

Single 
switch 

Double 
switch 
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Rys. 9a, Silnik prawy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 9b, Silnik lewy 

PRZESTROGA:  Dla zapewnienia bezpieczeństwa przełącznik 

należy umieścić w punkcie, z którego widoczna jest brama. 

Silnik Przełącznik 
L 1
L1 Brązowy 2
L2 Czarny 3

Silnik Przełącznik
L  1
L1 Brązowy 2
L2 Czarny 3
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Podwójny przełącznik sterowania 

Zamocować skrzynkę styczników, przełączniki i przewody do budynku (N2).  

Upewnić się, że wszystkie przewody wychodzące z uchwytu napędu (E1) 

przełączniki silnika (N2) skierowane są do dołu i tworzą pętlę ociekową, aby woda 

z opadów nie przedostawała się do silnika lub przełączników.  Dla ochrony płyty 

drukowanej zalecamy montaż skrzynki styczników wewnątrz budynku z dławikami 

skierowanymi do dołu.  Upewnić się, że wszystkie dławiki kablowe są 

odpowiednio posadowione w celu uniemożliwienia penetracji wody. Podłączyć 4-

żyłowy przewód silnika do skrzynki styczników (N2) w sposób wskazany na 

Rys. 9c. Postępować zgodnie z instrukcją roboczą dla „Selve” w przypadku silnika 

rurowego i podłączyć zasilanie 220 V; możliwe wtedy będzie sterowanie bramą 

za pomocą przełączników (N2). Założyć ponownie pokrywę, upewniając się, że 

uszczelka jest posadowiona poprawnie i nie jest możliwe przedostanie się wody i 

uszkodzenie w wyniku tego sterowania elektronicznego.  

W celu obsługi bramy należy nacisnąć przełącznik właściwy dla pożądanego 

kierunku ruchu bramy wskazany na przycisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 9c, Okablowanie skrzynki styczników 

 L1 L2 

Prawy Czamy Brązowy 

Lewy Brązowy Czamy 
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PRZESTROGA:  Dla zapewnienia bezpieczeństwa przełączniki 

należy umieścić w punkcie, z którego widoczna jest brama. 

 

OSTRZEŻENIE:  W celu zapewnienia maksymalnej ochrony 

płytki drukowanej w skrzynce styczników zalecamy montaż 

skrzynki wewnątrz budynku, w miejscu nienarażonym 

bezpośrednio na opady deszczu. Jeśli niezbędna jest obsługa z 

zewnątrz, należy wykorzystać drugi przełącznik. 

 

Mocowanie szyn prowadzących 

8. Obniżyć bramę w pełni, gdyż przy opuszczonym materiale i prętach 

wzmacniających można sprawdzić wypoziomowanie rury górnej i pozycję szyn 

prowadzących. Podnieść bramę. Materiał i pręty wzmacniające znajdą się wtedy 

blisko rury górnej, co ułatwi naprężenie sprężyny w punkcie 11 poniżej. Związać 

zespół rolki (Rys. 10). 

 

 
Rys. 10, Wiązanie zespołu rolki 

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

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

prowadnicę (AD1). 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 (AC1) od strony czołowej, 

Rys. 11. 
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Rys. 11, Długości docinania szyn prowadzących 

 

10. Zamocować szyny prowadzące do budynku w sposób pokazany na Rys. 12a i 12b 

za pomocą elementów mocujących M8 wprowadzonych w gotowe otwory 

rozmieszczone co 100 cm.   

  

 

PRZESTROGA:  Do montażu należy stosować wyłącznie śruby M8 lub 

większe, a także zadbać o ich pewne zamocowanie do budynku. 

 

 

 

 

 

 

i) Zmierzyć 
odległość między 
podłożem a 
spodem uchwytu 

ii) Dociąć szynę 
prowadzącą na

iii) Zamocować 
prowadnice na 
górze szyn 
prowadzących 

Dociąć 
krawędź

* UWAGA:  W przypadku korzystania z zestawu do mocowania prętów 

wzmacniających należy zapoznać się teraz z oddzielną instrukcją na Rys, 4 i 6 
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Rys. 12a, Lokalizacja szyna prowadzących 

 
Rys. 12b, Dokręcanie szyn prowadzących do ściany 

 

11. Przykręcić śrubami zaczepy ryglujące (J1) korzystając z gotowych otworów w 

podstawie szyn prowadzących za pomocą dostarczonych śrub M8 × 20 (Q1) i 

nakrętek (T1). Przeprowadzić górne wkręty przez płytę ogranicznika zaczepu 

ryglującego (AB1) 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. 13). Zamocować osłony (J2) z góry 

zaczepów ryglujących.   

Strona 
spręży

Strona 
napędowa 

* 
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Rys. 13, Przykręcanie zaczepów ryglujących 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przymocować na 
dole szczeliny 
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Naprężanie mechanizmu sprężynowego 

12. Naprężyć wstępnie mechanizm sprężynowy poprzez obrócenie układu rolki w 

kierunku wskazanym na Rys. 14. Liczba obrotów dla wstępnego naprężenia 

wskazana jest w poniższej tabeli.  

 

Rys. 14, Naprężanie sprężyny 

 

 WYSOKOŚĆ I LICZBA OBROTÓW 
SZEROKOŚĆ 3.1m 4.1m 5.1m 6.1m 
2.5m 0  (sprężyna 0 2 4 
3.0m 2  o dł. 1,7 m) 4 6 8  
3.5m 4 7 3 4 
4.0m 7 3 5  (sprężyna 7  
4.5m 3 5 9  o dł. 2,4 m) 4 
5.0m 5 7 4 6 (sprężyna
5.5m 7 9 5 7  o dł. 3,0 m)
6.0m 9 5 7 9 

 

 

OSTRZEŻENIE:  Aby uniknąć uszkodzeń sprężyny, nie zezwala 

się na jej nadmierne naprężenie 
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Montaż rury dolnej i uszczelki 

13. Docinanie rury dolnej i uszczelki (Rys. 15a): 

 
Rys. 15a, Długość docinania rury dolnej 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  

 

 

14. Wyciągnąć dolny panel materiałowy poza szyny prowadzące i nasunąć na rurę 

dolną (Rys. 15b), wyśrodkować oraz dociąć nadmiar materiału w każdym rogu w 

sposób pokazany na Rys. 15a.  Wepchnąć wkładki (K1) do rury i zamocować za 

pomocą dostarczonych wkrętów samowiercących M4 × 25 mm (Z1), przykręcić 

uszczelkę za pomocą identycznych wkrętów samowiercących.   
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Rys. 15a, Docinanie arkusza materiału 

 

 
Rys. 15b, Montaż rury dolnej 

 

 

15. 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. 16). Wprowadzić wkręty 

do rury górnej maksymalnie 35 mm od krawędzi, aby nie uszkodzić sprężyny. 

Wprowadzić jeden koniec rury dolnej do szyny prowadzącej, podnieść i 

i) Wyciągnąć materiał z 
szyn prowadzących i 
nasunąć rurę dolną z 
uszczelką 

ii) Wsunąć wkładki do 
rury dolnej i zamocować 
za pomocą wkrętów 
samowiercących 
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wprowadzić drugi koniec do przeciwległej szyny prowadzącej. Sprawdzić 

działanie zaczepów ryglujących; może być potrzebne nieznaczne docięcie 

materiału ponad rurą, aby możliwe było pełne zamknięcie ramienia wahadłowego.   

 

 

Rys. 16, Wyśrodkowanie arkusza materiału 
 

Rozruch elektryczny  

Ustawianie ograniczeń 

16. Cykl roboczy dla silnika wynosi 4 minuty pracy na godzinę, więc ważne jest 

ograniczenie do minimum jego wykorzystania podczas konfiguracji.  W razie 

nadmiernego użycia silnik zostanie zatrzymany przez system zabezpieczenia 

termicznego w celu ochrony przed uszkodzeniami.  W tym przypadku należy 

zaprzestać korzystania z silnika przez co najmniej 15 minut w celu jego 

ostudzenia i przywrócenia do stanu roboczego. 

 

Silnik dostarczany jest fabrycznie w trybie „półautomatycznym” (w przypadku 

uruchomienia wykonuje dwa krótkie zatrzymania po każdym ruchu) i umożliwia 

ustawienie ograniczeń za pomocą przełącznika roboczego. 

i) Naprężyć 
materiał 

ii) Wyśrodkować materiał bramy 

iii) Zabezpieczyć rogi 
materiału, w 4 
punktach 
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 Opuścić bramę w pełni, aby wkłady rury dolnej minęły zaczepy ryglujące z 

prześwitem 2–3 cm, Rys. 17(i). 

 Zwolnić oba zaczepy ryglujące, Rys. 17(ii). 

 Przytrzymać przycisk W GÓRĘ, aby otworzyć bramę w pełni i 

spowodować zatrzymanie o rolki prowadzące na górze, Rys. 17(iii). 

Czynność tę TRZEBA wykonać jako jedną nieprzerwaną.czynność. Po 

zatrzymaniu silnika ograniczenia są ustawione. 

 

 

 

 

 

 
Rys. 17, Ustawianie ograniczeń 

 
 

Usuwanie ograniczeń 
 

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy otworzyć bramę do ograniczenia 

górnego. Nacisnąć i przytrzymać przycisk W GÓRĘ przez 3 sekundy i zwolnić przez 3 

sekundy, powtórzyć wspomniany cykl 5 kolejnych razy, a przy 6 powtórzeniu brama 

opuści się o 10 cm, potwierdzając przywrócenie ustawień fabrycznych. 

 

( i ) ( ii )

( iii )
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Montaż osłon i naklejki 
17. Umieścić dostarczoną naklejkę z danymi firmy pośrodku rury dolnej.. 

 

Przed naniesieniem naklejki rura musi być czysta i sucha 
 
 

Montaż osłony silnika (standard) lub osłony bramy (opcja) 

 
18. Zamocować wsporniki osłony (O2) do uchwytu silnika za pomocą dostarczonych 

śrub ustalających M8 × 20 (Q1) w sposób pokazany na Rys. 18.  Zamocować 

osłonę 300 mm (O1) do wspornika osłony za pomocą dostarczonych wkrętów 

samowiercących M5,5 × 19 (AA1). 

 

Rys. 18, Montaż osłony silnika 
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19. Montaż osłony bramy (opcja) 

 

 

NR REF: ILOŚĆ OPIS CZĘŚCI
CA1 * Odcinki osłony 1,75 m
CB1 8 Uchwyty osłony
CC1 8 Śruby sześciokątne i nakrętki M8 × 20
CD1 8 Wkręty samowiercące M5,5 × 19
CE1 * Nity ze stali nierdzewnej M4,8 × 8 / na punkt łączenia
CF1 1 Wiertło 5 mm dla nitów (nie pokazano) 

Rys. 19, Zespół osłony bramy 
 

C1. Zamocować uchwyty osłony (CB1) do uchwytów górnych za pomocą elementów 

mocujących (CC1). 
 

C2. Łączyć odcinki osłony z minimalnym nadkładem 265 mm (Rys. 19). Zamocować 

za pomocą nitów 30, po 6 w każdej z pięciu płaszczyzn. Nasunąć osłonę na 

uchwyty i zamocować za pomocą dostarczonych wkrętów samowiercących M5,5 

× 19. Zamocować w razie potrzeby listwę tylną do budynku w celu 

zabezpieczenia przed penetracją wody. 
 

UWAGA:  Osłona jest konstrukcją samodzielną i nie wymaga 

uchwytów pośrednich. 
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22. Znak CE dla produktów sterowanych elektrycznie podlegających pod dyrektywę 

maszynową 
 

Instalator ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności instalacji z 

rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa określonymi w Instrukcji montażu 

producenta w celu wydania Deklaracji zgodności CE i oznaczenia odpowiednio 

produktu sterowanego elektrycznie zgodnie z Dyrektywą maszynową 

2006/42/WE.   

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 
 

W przypadku oznaczania 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 / ADET  Szer. × Wys. 
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[Szer.] Szerokość produktu (m) 

[Wys.] Wysokość produktu (m) 

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. 

OSTRZEŻENIE:  Wykorzystanie silników lub sterowników 

niedostarczonych przez firmę Galebreaker uczyni z instalatora 

producenta (zgodnie z definicją w Dyrektywie maszynowej 

2006/42/WE) systemu i wymagane będzie przez niego 

pozyskanie własnej „Deklaracji zgodności WE” oraz „znaku CE” 

dla produktu. 

 

W takim przypadku brama dostarczona przez firmę Galebreaker 

staje się maszyną częściowo ukończoną. Z tego względu na 

życzenie może być wydana Deklaracja włączenia.  NIE 

ZEZWALA SIĘ na wykorzystanie przez instalatora dokumentacji 

dostarczonej przez firmę Galebreaker.. 
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Rys. 20, 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 zwalniającej (Rys. 21). 

Naciskać przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ aż do automatycznego wyłączenia silnika w 

położeniu górnym lub dolnym. Alternatywnie bramę można przesunąć do wymaganego 

położenia poprzez ręczne wyłączenie silnika.  

 
Rys. 21, Blokowanie i odblokowywanie zaczepu ryglującego 

 

 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 

 

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

górną część płyty blokującej w celu ponownego aktywowania (Rys. 22i).  Nacisnąć 

przycisk W DÓŁ w celu zamknięcia bramy. Silnik powinien zatrzymać się 

automatycznie w momencie minięcia przez rurę dolną zaczepu ryglującego (Rys. 22ii), 

nacisnąć przycisk W GÓRĘ do momentu zablokowania rury dolnej w zaczepie 
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ryglującym, a silnik automatycznie wyłączy się w momencie jego wymuszonego 

zatrzymania (Rys. 22iii). Działanie to spowoduje naprężenie materiału i ochroni go 

przed wiatrem.  

 
Rys. 22, Brama blokowana zamknięta 

 

OSTRZEŻENIE:  Silnik wyposażony jest we wbudowany system 

rozpoznania przeszkód i nie dojdzie do jego uszkodzenia w 

przypadku utknięcia 
 

Z pozycji zamkniętej:  Nacisnąć przycisk W DÓŁ w celu opuszczenia bramy do 

momentu automatycznego zatrzymania silnika, zwolnić oba zaczepy ryglujące poprzez 

naciśnięcie na górną część płyty blokującej (Rys. 23). Nacisnąć ponownie przycisk W 

GÓRĘ i odczekać na pełne otwarcie bramy.  

 
Rys. 23, Otwieranie bramy z położenia zablokowanego 
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OSTRZEŻENIE:  upewnij się, że oba zaczepu ryglującego są 

odczepione przed otwarciem 

 

Cykl roboczy bramy 

Maksymalna częstotliwość użycia bramy to raz na 30 minut. Jako użycie uznaje się 

cykl otwarcia i zamknięcia. W przypadku częstotliwości większej niż co 30 minut może 

dojść do przegrzania silnika i automatycznego jego zatrzymania w celu uniknięcia 

uszkodzeń. W tym przypadku należy zaprzestać korzystania z bramy przez co 

najmniej 15 minut w celu ostudzenia i przywrócenia do stanu gotowości. 
 

W celu uzyskania dostępu w przypadku awarii zasilania należy przesunąć rurę dolną w 

górę szyn prowadzących, co spowoduje zebranie materiału i prętów wzmacniających 

nad wspomnianą rurą. Utrzymać rurę dolną w pozycji podniesionej poprzez jej 

przywiązanie do rury górnej lub za pomocą bezpiecznych wsporników.  
 

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  

 Brama musi zawsze znajdować się w zasięgu wzroku operatora podczas pracy. 

 Nie dopuszczać dzieci do zabawy przy bramie i jej systemach sterowania 

elektrycznego. 

 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. 

 Sprawdzać przewody elektryczne pod kątem uszkodzeń raz do roku. Wszelkie 

naprawy powinien wykonywać wykwalifikowany elektryk. 

 Czyścić co rok magnes zaczepów ryglujących w celu usunięcia zanieczyszczeń 

powierzchniowych. 

 Silnik i sterowanie nie wymagają konserwacji. Jeśli wymaga wymiany bezpiecznik 

w skrzynce styczników (N1), należy odłączyć zasilanie przed zdjęciem pokrywy. 

 W przypadku uszkodzenia materiału dokonać naprawy przy użyciu specjalnego 

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

lub z siedziby firmy Galebreaker. 
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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:  Produkt został przetestowany pod kątem zgodności z normą 

europejską EN 12424 dla klasy 5. wytrzymałości na obciążenie wiatrem.  

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.  

 Części elektryczne: 100% gwarancja na okres trzech lat. 

 

 

 

PENETRACJA DESZCZU:  Należy pamiętać, że w ekstremalnych warunkach 

pogodowych pewna ilość wody przedostanie się przez materiał w formie siatki.

 

 
 
 
 
Wytrzymałość na obciążenie wiatrem: 

Siatka 75% lita     Do 25 m2 = klasa 5 

Materiał lity       Do 25 m2 = klasa 5 
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RIGHTHAND TO LEFTHAND SPRING CONVERSION 

 

RH = Drive bracket on the right with spring bracket on left 

For LH to RH conversion, follow instructions in reverse order 

 

Rys. 24, Zmiana Sprężyny

Czarny 

Brązowy Czarny 

Brązowy 

Czarny 

Czarny 

Brązowy 
 

Brązowy 



 

Produkt zaprojektowany i wyprodukowany w Wielkiej Brytanii przez firmę Galebreaker Agri Ltd., 

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji 

© Copyright Galebreaker Agri Ltd 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone 

 
Nr modelu: ADET-S/Mk9/17/12    Wer. instrukcji: 2021/12/PL 
 
Autoryzowany przedstawiciel na Europę: 

Galebreaker Europe sp. z o.o. Nowa Wieś Książęca 4A, 63-640, Bralin, Polska 

 

 
 

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

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

   New Mills Industrial Estate 

   Ledbury 

   Herefordshire, Wielka Brytania 

   HR8 2SS 

 
www.galebreaker.com 


