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Opis skrzynki sterowania 

1.1 Wprowadzenie 

Niniejsza instrukcja ma na celu umożliwienie wydajnej i bezpiecznej obsługi sterownika.  

W celu uniknięcia zagrożeń należy zawsze postępować zgodnie z informacjami 

bezpieczeństwa zawartymi w rozdziale 3.  Rozdział 4 zawiera opis działania sterownika. 

Rozdział 5 opisuje instalację i konfigurację sterownika. 

W całej niniejszej instrukcji oznaczone są aspekty związane z instalacją i obsługą 

sterownika.  Kluczowe instrukcje podzielone są na kategorie zgodnie z następującymi 

symbolami. 

 

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 instalacji należy zapoznać się w 

pełni z niniejszą instrukcją (w tym oddzielnymi informacjami na 

temat instalacji elektrycznej) 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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1.2 Przeznaczenie 

 Sterownik AD10 zaprojektowano z myślą o obsłudze zamykanej automatycznie 

bramy Galebreaker w połączeniu z systemem wykrywania pozycji rury dolnej 

Galebreaker. 

 Po włączeniu kontroler umożliwia sterowanie bramą w bezpieczny i kontrolowany 

sposób w obecności operatora, chyba że zainstalowana jest fotokomórka, w którym 

to przypadku brama może być obsługiwana bez obecności operatora. 

 Sterownik zawiera opcjonalny odbiornik fal radiowych, który umożliwia obsługę 

zdalną bramy, pod warunkiem że jest ona zabezpieczona fotokomórką. 

1.3 Dane techniczne: 

Nazwa:    AD10 

Obudowa:    Obudowa z tworzywa sztucznego o st. ochrony IP 44 

Napięcie:    230 V AC / 50 Hz 

Wtórny bezpiecznik zasilania  T6.3AH 250 V 

Temp. użytkowania:    Od −20 do +40°C 

 

2 Informacje ogólne 

2.1 Prawa autorskie 

Właścicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji jest: 

Galebreaker Agri Ltd, Galebreaker House, 

New Mills Industrial Estate, Ledbury.  HR8 2SS 

Nie zezwala się na odtwarzanie, ujawnianie ani wykorzystanie do celów nieautoryzowanej 

konkurencji lub rozpowszechniane wśród osób trzecich w części lub w całości.  Naruszenie 

powyższego wiązało się będzie z rozpoczęciem postępowania odszkodowawczego. 

Konstrukcja może ulec zmianie. 

OSTRZEŻENIE:  Niniejsza instrukcja odnosi się wyłącznie do 

przedmiotowej skrzynki sterowania i nie jest przeznaczona dla 

kompletnego systemu. 
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2.2 Zasady projektowe dla urządzenia 

 Sterownik przewidziany jest wyłącznie do celów wskazanych w rozdziale 1.2. O ile nie 

zastrzeżono umownie, wykorzystanie we wszelkich innych formach lub w szerszym zakresie 

uważa się za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 

spowodowane tym szkody. Wszelkie ryzyko ponosi użytkownik/firma. 

 Postępowanie zgodnie z procedurami wskazanymi w niniejszej instrukcji w zakresie 

montażu, użytkowania i konserwacji również składa się na zgodność z przeznaczeniem. 

2.3 Wykorzystanie 

 Producent zastrzega prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji oraz w danych 

technicznych w związku z rozwojem produktu. 

 Z tego względu nie zezwala się na dochodzenie odszkodowania ze względu na 

informacje szczegółowe, ilustracje lub rysunki, jak również opisy. 

 Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z działaniami niezbędnymi w 

zakresie montażu, ustawień, użytkowania i konserwacji. 

 Oprócz postanowień niniejszej instrukcji należy przestrzegać wyspecjalizowanych 

zasad bezpieczeństwa i specjalistycznych oraz właściwych zasad zapobiegania 

wypadkom właściwym dla kraju użytkowania. 

 Skrzynka sterowania może stanowić niebezpieczeństwo w przypadku 

nieprawidłowego użycia przez niewłaściwie wyszkolony personel lub użycie 

niezgodne z przeznaczeniem. 

2.4 Transport i przechowywanie 

 Sterownik jest fabrycznie zapakowany w sposób przystosowany do uzgodnionej 

formy transportu. 

 Skrzynkę sterowania należy transportować wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. 

 Unikać uderzeń i kolizji. 

 Odnotować uszkodzenia opakowania lub skrzynki sterowania. 

 Jednostkę sterowania przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym i 

nienarażonym na zjawiska pogodowe miejscu. 

 Unikać skrajnych temperatur. 

PRZESTROGA:  Przed pracami konserwacyjnymi należy 

odizolować system elektrycznie. 
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3 Środki bezpieczeństwa 

3.1 Urządzenie elektryczne/elektroniczne 

PRZESTROGA:  Prace przy elementach / układach elektrycznych 

wykonywane powinny być powinien wyłącznie przez elektryka 

lub osobę o odpowiednich kompetencjach zgodnie z normami 

technicznymi dotyczącymi urządzeń elektrycznych.  Wykonawca 

lub operator musi również zadbać o użytkowanie i utrzymanie 

układów elektrycznych oraz sterujących zgodnie z odpowiednim 

normami elektrycznymi. 

 

PRZESTROGA:  Postępować z ostrożnością podczas pracy 

przy elementach pod napięciem.  Części pod osłoną dolną są 

chronione w ograniczonym stopniu.  Może dojść do kontaktu 

z niebezpiecznym napięciem. 

 

 Przy normalnym użytkowaniu sterownika wszystkie osłony powinny znajdować się na 

swoim miejscu. 

 Bezpieczniki można wyłącznie wymieniać; nie zezwala się na naprawy lub 

mostkowanie. 

 Wykorzystywać wyłącznie bezpieczniki wskazane w rozdziale 1.3. 

 Brak zasilania należy potwierdzić za pomocą miernika z dwoma sondami. 

 Przed zdjęciem osłon należy odłączyć sterownik od sieci elektrycznej. 

 

PRZESTROGA:  Wszelkie usterki stwierdzone w układach i 

zespołach elektrycznych oraz sterowanie muszą być 

niezwłocznie naprawione.  Jeśli urządzenie w swoim aktualnym 

stanie stanowi znaczne zagrożenie, nie zezwala się na 

użytkowanie urządzenia/układu z usterką. 
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3.2 Akcesoria, części zamienne 

PRZESTROGA:  Wykorzystywać wyłącznie części i dodatkowe 

wyposażenie zatwierdzone i/lub zalecane przez firmę 

Galebreaker Agri Ltd. Nie jest możliwa ocena, czy produkty 

zewnętrzne lub inne modyfikacje niezatwierdzone lub 

niezalecane przez firmę Galebreaker Agri Ltd powodują 

zagrożenie bezpieczeństwa w przypadku użycia wraz ze 

sterownikiem. 

3.3 Adres producenta 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z naszych produktów lub 

zaplanowanych specjalnych zastosowań prosimy o kontakt: 

Galebreaker Agri Ltd, Galebreaker House 

New Mills Industrial Estate, Ledbury 

Herefordshire.  HR8 2SS 

Wielka Brytania 

Tel.: +44 (0) 1531 637900 

Faks: +44 (0) 1531 637901 
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4 Instalacja 

Produkt przeznaczony wyłącznie do montażu wewnętrznego. 

Zdjąć pokrywę dolną w celu odsłonięcia dolnych mocowań. 

 



Instrukcja sterownika VentLogic® AD10  Rozruch 

 

 

- 8 - 

 

PL

5 Użytkowanie 

5.1 Informacje ogólne 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silnik rurowy 

Zasilanie 

sieciowe 

Przełącznik 

zewnętrzny 

Fotokomórka 

bezpieczeństwa 

STOP 

ZAMYKANIE 

OTWIERANIE 

Kontrolki LED 
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5.2 Instalacja elektryczna 

 

 

DIP 7 i 8 do zmiany kierunku – 

patrz rozdział 5.3 
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5.3 Przełącznik DIP 8-polowy 

 

 

Numer Funkcja 

1 
Przełącznik zewnętrzny 
OFF = Wł.  ON = Wył.  [Domyślnie = OFF] 

2 
Funkcja automatycznego zamykania 
OFF = Wył.  ON = Wł.  [Domyślnie = OFF] 

3 
Przyciski na pokrywie sterownika AD10 
OFF = Wł.  ON = Wył.  [Domyślnie = OFF] 

4 Niewykorzystywane 

5 i 6 

Tryb pracy 
Oryginalny tryb pracy =  5 – OFF, 6 – ON 
Tryb rozruchu =  5 – ON, 6 – OFF 
[Domyślnie = 5 – OFF, 6 – ON] 

7 i 8 

Kierunek obrotów silnika 
Napęd prawy = 7 – ON, 8 – OFF 
Napęd lewy = 7 – OFF, 8 – ON 
[Domyślnie = 7 – ON, 8 – OFF] 
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5.4 Przełącznik DIP 4-polowy 

 

Numer Funkcja 

1 

Tryb z nadajnikiem w rurze dolnej 
ON = Włączenie dodawania/usuwania  OFF = Wyłączenie 
dodawania/usuwania 
[Domyślnie = OFF] 
Działanie przycisków sterownika AD10 w sposób „Przytrzymaj, aby 
uruchomić” wyłącznie w pozycji włączonej (ON)

2 

Tryb pilota zdalnego sterowania 
ON = Włączenie dodawania/usuwania  OFF = Wyłączenie 
dodawania/usuwania 
 [Domyślnie = OFF] 
Ruch silnika jest zablokowany w pozycji ON.

3 i 4 

Zabezpieczenie optyczne 
Włączone = 3 – OFF, 4 – ON 
Wyłączone = 3 – ON, 4 – OFF 
[Domyślnie = 3 – OFF, 4 – ON] 

 

5.5 DODAWANIE i USUWANIE (lokalizacja) 

 

 

LED DODAWANIE 

LED USUWANIE 

LED 

STANU 
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5.6 Rozruch 

Tryb rozruchu

 

Dioda LED trybu rozruchu włączona (ON) 

Sterować drzwiami za pomocą 

przycisków OPEN (OTWIERANIE) 

lub CLOSE (ZAMYKANIE) (w trybie 

„przytrzymać, aby uruchomić”) 

Włączanie pilota zdalnego sterowania: 

(włączony tylko jeden, inne wyłączone) 

Nacisnąć              do momentu zamigania 

WSZYSTKICH KONTROLEK LED 

< DIP 1 – ON, DIP 2 – ON> 

Nacisnąć i zwolnić przycisk ADD (DODAWANIE) 

Nacisnąć kanał 3 na pilocie 

Korzystać z kanałów 1 i 2 do wykonywania ruchu 
drzwiami 
Kanał 1 – OPEN (OTWIERANIE) („przytrzymać, 
aby uruchomić”) 
Kanał 2 – CLOSE (ZAMYKANIE) („przytrzymać, 
aby uruchomić”) 

Wejście do trybu rozruchu 

< DIP 5 – ON > 

< DIP 6 – OFF > 

 

Wyjście z trybu rozruchu 

< DIP 5 – OFF, DIP 6 – ON > 

< DIP 1 – OFF, DIP 2 – OFF > 

Wyłączyć pilot (OFF) w celu wyłączenia 
trybu rozruchu 
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5.7 Dodawanie i usuwanie urządzeń 

Dodawanie nadajnika rury dolnej 

 

 

< DIP 1 – ON > 

Nacisnąć i zwolnić przycisk ADD (DODAWANIE) 

Kontrolka LED ADD (USUWANIE) miga 

(Po 60 sekundach kontrolka LED ADD 

(DODAWANIE) będzie świeciła stale. Nacisnąć 

ponownie kontrolkę ADD, by powtórzyć) 

Opuścić bramę do ograniczenia dolnego i 

otworzyć ponownie za oba magnesy za 

pomocą przycisków CLOSE 

(ZAMYKANIE) i OPEN (OTWIERANIE) 

na sterowniku AD10.  

KONTROLKA LED ADD (DODAWANIE) WYŁĄCZONA (OFF) 

KONTROLKA LED DELETE (USUWANIE) WŁĄCZONA (ON) 

Zielona kontrolka LED świeci stale (×1) 

< DIP 1 – OFF > 

Dioda LED ADD (DODAWANIE) świeci stale – 

brak dodanego nadajnika 

Zielona kontrolka LED świeci stale (×1) 

Kontrolka LED DELETE (USUWANIE) świeci stale 

– nadajnik już dodany (dozwolony wyłącznie jeden 

nadajnik) 
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Dodawanie pilota zdalnego sterowania (wyłącznie Premium – do 10 pilotów na 

jedną bramę) 

 

 

Nacisnąć i zwolnić przycisk ADD (DODAWANIE) 

Kontrolka LED ADD (USUWANIE) miga 

Zielona kontrolka LED nie świeci (×2) 

 

< DIP 2 – ON > 

Nacisnąć              (1–4) lub (5–8) i kanał (1–8) 
 

Kontrolka LED ADD (DODAWANIE) miga 

szybko, a następnie wolno 
 

Można dodać więcej pilotów na jednym kanale, 

jeśli istnieje taka potrzeba 

Dioda LED ADD (DODAWANIE) świeci stale – 
brak dodanego pilota 
Zielona kontrolka LED świeci stale (×2) 

Kontrolki LED ADD (DODAWANIE) i DELETE 
(USUWANIE) świecą stale – pilot już dodany, 
liczba mignięć kontrolki STATUS (STANU) 
wskazuje numer kanału

Kontrolka LED STATUS (STAN) miga, 
wskazując numer kanału 

< DIP 2 – OFF > 
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Usunięcie WSZYSTKICH pilotów 

 

 

 

< DIP 2 – ON > 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk DELETE 

(USUWANIE) 

Kontrolka LED DELETE (USUWANIE) miga 

Zielona kontrolka LED nie świeci (×2) 

KONTROLKA LED DELETE (USUWANIE) 
wyłączona 

Zielona kontrolka LED świeci stale (×2) 

(Kontrolka LED ADD (DODAWANIE) świeci) 

< DIP 2 – OFF > 

KONTROLKA LED DELETE (USUWANIE) świeci 
stale 

Zielona kontrolka LED świeci stale (×2) 

 

KONTROLKA LED ADD (DODAWANIE) świeci 
stale (przy mniej niż 10 sparowanych pilotach) 
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Usuwanie nadajnika rury dolnej 

 

 

 

 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk DELETE 

(USUWANIE) 

Kontrolka LED DELETE (USUWANIE) miga 

Zielona kontrolka LED nie świeci 

KONTROLKA LED DELETE (USUWANIE) wyłączona 

Zielona kontrolka LED świeci stale (×1) 

< DIP 1 – OFF > 

 

< DIP 1 – ON > 

 

KONTROLKA LED DELETE (USUWANIE) świeci 
stale 

Zielona kontrolka LED świeci stale (×1) 
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5.8 Funkcja automatycznego zamykania 

< DIP 2 – ON > 

Kontrolka LED Auto-Close (automatycznego zamykania) miga 

[Wcześniej zapisany czas jest przywracany ze 
wskazaniem poprzez mignięcia] 

OPEN – zwiększenie liczby sekund (+10 sek.) 
0 > 10 > 20 > 30 > 40 > 50 … 

 
CLOSE – zmniejszenie liczby sekund (−10 sek.) 
… 50 > 40 > 30 > 20 > 10 > 0 
 
0 sekund – niezwłoczne zamknięcie 

Kontrolka LED OPEN (OTWIERANIE) 
miga, wskazując liczbę minut 

Kontrolka LED CLOSE (ZAMYKANIE) 
miga, wskazując liczbę 10 sekund 

Nacisnąć STOP, aby zapisać i wyjść 

Kontrolka LED Auto-Close 
(automatycznego zamykania) świeci stale 

Aby wyłączyć Auto-Close (automatyczne 
zamykanie) <DIP 2 – OFF> 
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5.9 Kontrolki LED 

 

LED Stale WŁ. Stale WYŁ. Miganie 

Zasilanie 
sieciowe 

Zasilanie sieciowe 
obecne 

Brak zasilania 
sieciowego 

 

Polecenie 
otwarcia 

Polecenie otwarcia 
odebrane i wykonane 

Brak polecenia otwarcia
Polecenie otwarcia 
odebrane, ale nie 
wykonane 

Bezpieczeństwo 
zatrzymania 

Polecenie zatrzymania 
odebrane 

Brak polecenia 
zatrzymania 

2 mignięcia: Brak 
dodanego nadajnika 

Miganie szybkie: OSE 
aktywowane 

Miganie wolne 
Fotokomórka włączona 

Polecenie 
zamknięcia 

Polecenie zamknięcia 
odebrane i wykonane 

Brak polecenia 
zamknięcia 

Polecenie zamknięcia 
odebrane, ale nie 
wykonane 

Automatyczne 
zamykanie 

Funkcja 
automatycznego 

zamykania włączona 

Funkcja 
automatycznego 

zamykania wyłączona 

Miganie szybkie: 

Aktywna i trwa 
automatyczne zamykanie 

Miganie wolne 

Tryb regulacji zegara 

Stan silnika Silnik zasilany Silnik niezasilany 

1 mignięcia: Wykryte 
zatrzymanie silnika 

2 mignięcia: Usterka 
przekaźnika 

3 mignięcia: Błąd 
przełącznika DIP 

4 mignięcia: Błąd 
położenia rury dolnej 

Miganie szybkie: Silnik 
zasilany, ale brak 
odpowiedzi 

Tryb rozruchu 
Sterownik w trybie 

ustawiania 
ograniczeń silnika 

Sterownik w trybie 
normalnej pracy 

 

Radio Tryb parowania 
Nie odebrano 

sygnału 
Sygnał odebrany 
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6 Użytkowanie i konserwacja 

6.1 Konserwacja ogólna 

Sterownik AD10 nie wymaga konserwacji w sensie ogólnym.  Do wyczyszczenia 

powierzchni zewnętrznych skrzynki sterowania można użyć miękkiej szmatki (bez 

rozpuszczalników). 

OSTRZEŻENIE:  Pod żadnym pozorem nie należy czyścić 

sterownika lub czujników wodą pod ciśnieniem. 

6.2 Wymiana baterii 

Pilot zdalnego sterowania 

 

Nadajnik rury dolnej 

 

 

b) Upewnić się, że jednostka jest 
sucha i czysta przed otwarciem. 

Wykręcić 3 śruby wewnętrzne i 
zdjąć tylną pokrywę. 

c) Wymienić baterie (zawsze wymieniać obie baterie 
jednocześnie). Upewnić się, że urządzenie jest 
suche i czyste, a następnie złożyć z powrotem. 

Ściągnąć gumowe przetłoczenie i 
odkręcić cztery śruby krzyżakowe. 

Zdjąć tył i wymienić baterie. 

Zawsze wymieniać wszystkie baterie. 

a) Zdjąć obudowę nadajnika 
z rury dolnej (3 śruby 
zewnętrzne) 



Instrukcja sterownika VentLogic® AD10  Użytkowanie i konserwacja 

 

 

20 

 

PL

6.3 Diagnostyka usterek 

Usterka Możliwa przyczyna / rozwiązanie 

Silnik obraca się w złym 

kierunku. 

 Sprawdzić okablowanie silnika – patrz rozdział 5.2. 

 Zamienić przełączniki DIP 7 i 8 – patrz rozdział 5.3. 

Nic się nie dzieje po wciśnięciu 

przycisku. 

 Upewnić się, że świeci się kontrolka zasilania 
sieciowego. 

 Upewnić się, że brama nie osiągnęła ograniczenia 
ruchu silnika. 

 Silnik został wyłączony ze względu na przegrzanie; 
odczekać na jego schłodzenie. 

 Sprawdzić okablowanie silnika/przełącznika. 

 Upewnić się, że DIP 1 i DIP 3 (8-polowy) są w 
stanie wyłączonym (OFF). 

 Sprawdzić bezpiecznik wewnętrzny (wpierw 
odłączyć zasilanie). 

 Sprawdzić, czy nie występuje usterka w OSE lub 
nie jest uszkodzona guma na krawędzi. 

Nic się nie dzieje po wciśnięciu 

przycisku na pilocie. 

 Sprawdzić, czy pilot jest sparowany ze 
sterownikiem. 

 Upewnić się, że wciśnięty jest właściwy kanał. 

 Wymienić baterie w pilocie (3 × CR2032). 

Przy zamykaniu rura dolna 
zatrzymuje się na ograniczeniu 
dolnym i nie rygluje. 

 Upewnić się, że obecne są wszystkie magnesy. 

 Obserwować kontrolkę LED Radio, gdy rura dolna 
mija magnesy. Jeśli kontrolka LED nie zamiga, 
wymienić baterie w nadajniku w rurze dolnej (2 × 
CR2032). 

Jeśli brama nie reaguje na polecenia, nacisnąć i przytrzymać przycisk UP 
(PODNOSZENIA) lub DOWN (OPUSZCZANIA) przez 5 sekund, aby wykonać ruch drzwi 
w trybie „przytrzymać, aby uruchomić”. 
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