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II. BEZPIECZE STWO PRACY 

1. OCHRONA PRZECIWPO AROWA 

- Warstwa osiad ego py u palnego (ewentualnie innych zanieczyszcze  palnych) na urz dzeniu 
nie mo e by  grubsza 1 mm, gdy  w odmiennym przypadku istnieje ryzyko wybuchu po aru. 

- Urz dzenie nie jest wyposa one w ga nice. Dlatego u ytkownik powinien zabezpieczy  obiekt, 
w którym urz dzenie jest zainstalowane, dogodnymi rodkami ga niczymi typu uchwalonego, 
w odpowiedniej ich ilo ci, które rozlokowane b  w miejscach widocznych i zabezpieczonych 
przeciwko nadu yciu czy uszkodzeniu. 

- Na ga nicach nale y wykonywa  okresowe ogl dziny przydatno ci do u ycia i obs uga musi 
zapozna  si  z ich obs ug  i u ytkowaniem zgodnie z §5 ustawy nr 133/1985 Dz. U. o ochronie 
przeciwpo arowej, w brzmieniu pó niejszych zmian, ze szczegó ami, o których mowa w §9 
rozp. MSW RC 246/2001 Dz. U. 

- Urz dzenia elektryczne nie mo na gasi  wod ! Przy urz dzeniach musz  by  ga nice 
proszkowe, nie ne lub halowe i obs uga musi zapozna  si  z ich u ytkowaniem.  

- Je eli przy urz dzeniu ulokowana b dzie ga nica wodna lub pianowa, to mo na z niej 
skorzysta  dopiero po od czeniu zasilania el. 

- Nale y post powa  tak, by unika  powstania po aru, szczególnie przy u ytkowaniu urz dze  
grzewczych, elektrycznych, gazowych lub innych urz dze  el., podczas magazynowania i 

ytkowania substancji palnych czy niebezpiecznych pod wzgl dem po arowym, manipulacji 
nimi lub z p omieniem otwartym b  innym ród em zap onu.  

- Nie wolno blokowa  dost pu do urz dze  ochrony ppo . i rodków ochrony ppo . w celu ich 
wczesnego zastosowania.  

- Nale y stosowa  si  do nakazów i zakazów dotycz cych ochrony ppo . w miejscach 
oznakowanych.  

- Stosowa  si  do warunków lub instrukcji dotycz cych bezpiecze stwa ppo . produktów lub 
czynno ci.  

2. HIGIENA PRACY I RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ( OI) 

3. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

- Wszystkie cz ci sk adowe dostawy plandeki musz  by  odpowiednio przymocowane do 
powierzchni adownej pojazdu, by unikn  ich przesuwania si  w trakcie transportu i 
przemieszczania rodka ci ko ci pojazdu. Roz enie masy na powierzchni adownej pojazdu 
nale y rozwi zywa  ka dorazowo zgodnie z dokumentacj  naczepy/przyczepy/samochodu 
ci arowego.  

- Wszystkie cz ci sk adowe dostawy plandeki musz  by  chronione w trakcie transportu przed 
wp ywami atmosferycznymi.  

- Podczas transportu nie wolno uk ada  na jakiekolwiek cz ci plandeki kolejne adunki czy te  
inne przedmioty. 
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- Wszystkie cz ci sk adowe dostawy plandeki nale y przechowywa  w pomieszczeniach 
suchych, zabezpieczonych przed wp ywami atmosferycznymi i kradzie y.  

- Podczas sk adowania nie wolno uk ada  jakikolwiek materia  czy te  inne przedmioty na cz ci 
plandeki i plandek  musimy zabezpieczy  tak, by nie zagra a innym osobom b  
przechowywanemu w otoczeniu materia u lub produktom.  
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4. MONTA , DEMONTA , URUCHOMIENIE  

- Monta  plandeki mog  wykonywa  pracownicy do wiadczeni w zakresie monta u urz dze  
mechanicznych, posiadaj cy stosowne kwalifikacje lusarza, spawacza, elektrotechnika, 
obs ugi urz dze  podnosz cych.  

- Przed rozpocz ciem monta u nale y zapozna  si  w tre ci  instrukcji monta u, podr cznika 
ytkownika i podstawami projektowymi.  

- Sprawdzi  kompletno  i brak uszkodze  dostawy, maj cych miejsce szczególnie w trakcie 
transportu i sk adowania.  

- Podczas monta u i instalacji stosowa  si  do zasad bezpiecze stwa pracy oraz zlece  
producenta urz dzenia zawartych w dokumentacji towarzysz cej dla urz dze  elektrycznych, 
ci nieniowych i podnosz cych.  

- Pod czanie zasilania elektrycznego musi by  zgodne z aktualnymi przepisami 
elektrotechnicznymi oraz stosownymi normami dotycz cymi danego urz dzenia. Cz ci 
urz dze  elektrycznych systemu oznakowuje dostawca symbolem pioruna.  

- Ochrona przed zestykiem niebezpiecznym z cz ciami czynnymi i biernymi po stronie wtórnej 
ród a napi cia niebezpiecznego zosta a wykonana zgodnie z SN IEC 60050-195:2001 i SN 

EN 61140 wyd. 2:2003, napi ciem bezpiecznym, urz dzeniem klasy III. 

- W przypadku cz ci elektrycznych plandeki ochrona przed zestykiem niebezpiecznym musi 
by  wykonana zgodnie z SN 33 2000 - 4 - 41 przez automatyczne od czenie od ród a 
zasilania, izolacj  i po czenia wyrównawcze, podwy szona o ochraniacz ró nicowopr dowy z 
pr dem ró nicowym I n 30 mA wed ug SN 33 3201:2002 i SN 33 2000-7-729.  

- Stwarzaniu adunku elektrostatycznego nale y unika  uziemieniem wszystkich stacjonarnych 
cz ci przewodz cych.  

- Je eli na stanowisku pracy przebywaj  pracownicy innej organizacji, nale y poinformowa  ich 
o zagro eniach, jakie wynikaj  z Pa skiej czynno ci, nale y stosowa  si  do wskaza  
koordynatora ds. bezpiecze stwa pracy (ZP § 101 ust. 3 i 4). 

- Przy czasowym opuszczeniu stanowiska pracy nale y zabezpieczy  urz dzenia techniczne 
przeciw wypadkowi, uszkodzeniu, utracie lub po aru.  

- Przed uruchomieniem urz dzenia nale y wykona  ogl dziny wst pne urz dzenia elektrycznego 
zgodnie z SN 33 1500. Obowi zkiem u ytkownika jest zapewnienie ogl dzin regularnych 
wykonywanych w odst pach okre lonych norm SN 33 1500 w zakresie metodyki SN 33 
2000-6, norm SN EN 60 204 oraz norm SN EN 62 305. 

- Podczas monta u nale y stosowa  si  do zasad bezpiecze stwa pracy w zakresie robót na 
urz dzeniach elektrycznych.  

- Po uruchomieniu nale y sprawdzi  w ciwe funkcjonowanie i bezpieczn  prac  urz dzenia 
zgodnie z dokumentacj  producenta.  
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5. YTKOWANIE 

- Przed rozpocz ciem jakiejkolwiek czynno ci z plandek  do obowi zków obs ugi nale y 
szczegó owe zapoznanie si  z instrukcjami i informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji i 
zrozumie  ich tre ci oraz sensu, co stanowi warunek w ciwego i bezpiecznego u ytkowania 
urz dzenia. Instrukcj  nale y przechowywa  w pobli u plandeki, w miejscu dost pnym i 
chroni  j  przed uszkodzeniem. 

- Plandeki mog  obs ugiwa  wy cznie osoby powy ej 18 lat wieku, zdolne fizycznie i 
umys owo, które zosta y przeszkolone wyra nie w zakresie obs ugi.  

- Plandeki mo na u ywa  do celów, do których przydatne s  technicznie i zgodnie z warunkami 
okre lonymi przez producenta oraz ich budowa, wykonanie i stan techniczny musz  by  
zgodne z przepisami w zakresie BHP. 

- Podczas monta u, obs ugi i eksploatacji nale y stosowa  si  do tre ci instrukcji i przepisów 
BHP oraz dokumentacji towarzysz cej producentów poszczególnych elementów 
zainstalowanych. Obs uga plandek musi wyra nie zapozna  si  z u ytkowaniem tego 
urz dzenia oraz udzielaniem pierwszej pomocy w przypadku pora enia pr dem elektrycznym, 
przynajmniej w zakresie §4 rozporz dzenia nr 50/1978 Dz. U. 

- Plandeka spe nia wymagania BHP, ochrony rodowiska i bezpiecze stwa ppo ., o których 
mowa w obowi zuj cych przepisach prawa, dokumentacji towarzysz cej producentów 
elementów zastosowanych oraz stosownych normach technicznych.  

- Mimo tego, i  plandeka wykonana jest przy przestrzeganiu wymaga  przepisów technicznych 
w zakresie bezpiecze stwa, to z punktu widzenia wykonania technicznego nie mo na 
wykluczy  wszelkie ryzyka, jakie mog  mie  miejsce w przypadku niew ciwego 

ytkowania. Plandeki nale y u ywa  ze wiadomo ci  mo liwo ci zaistnienia zagro  
poni szych: 

- Podczas pracy plandeki istnieje ryzyko skaleczenia w pozycjach skrajnych plandeki przez 
przygniecenie do cz ci nieruchomych konstrukcji plandeki. 

- Podczas u ytkowania plandeki istnieje ryzyko „nawini cia” palców, lu nych cz ci ubra  
lub innych przedmiotów do zwijanej plandeki. 

- Istnieje zagro enie przy bezpo rednim lub po rednim zestyku z cz ciami przeznaczonymi 
do prowadzenia napi cia elektrycznego (cz ci czynne), po usuni ciu os on urz dze  
elektrycznych lub w przypadku uszkodzenia izolacji. 

- Istnieje ryzyko pora enia pr dem elektrycznym spowodowane przez cz ci uszkodzone 
urz dzenia elektrycznego b  ryzyko pora enia pr dem elektrycznym w przypadku nie 
stosowania si  do instrukcji pod czenia urz dzenia.  

- Wy cznik g ówny zainstalowany jest na pulpicie sterowania dla kilku plandek i jest zamykany 
w pozycji wy czonej. Na pulpicie sterowania dla jednej plandeki znajduje si  przycisk STOP z 
blokad  do wy czenia awaryjnego urz dzenia. Nawet przy wy czonym wy czniku 

ównym/przycisku STOP nadal istnieje napi cie na zaciskach zasilaj cych szafy rozdzielczej.  

- Po ka dym uruchomieniu nale y sprawdza  funkcjonowanie i bezpieczn  prac  urz dzenia.  

 



 

F514U07.02 NÁVOD K POUŽITÍ - KOMFORT verze: 02/2016 

 
7 

III. PRZEZNACZENIE 

1. RODOWISKO PRACY URZ DZENIA 

- Ulokowanie urz dze  elektrycznych w pomieszczeniach pracy stosuje si  do protoko ów z 
okre lenia wp ywów zewn trznych i projektu elektrycznego wed ug SN 33 2000-5-51 wyd. 3. 

- Nie s  wymagane specjalne OI, gdy  warto ci s  mniejsze od 85dB. 

2. CZYNNO CI ZABRONIONE NA URZ DZENIU 

- Nie wolno uruchamia  i u ytkowa  urz dze  ze zdemontowanymi lub uszkodzonymi os onami 
ochronnymi. 

- Nie wolno zdejmowa  lub w inny sposób manipulowa  z os onami ochronnymi podczas pracy 
maszyny. W trakcie pracy maszyny wszystkie os ony musz  by  odpowiednio przymocowane 
w pozycji ochronnej.  

- Nie wolno dotyka  cz ci ruchomych urz dzenia.  

- Nie wolno wy cza  z ruchu urz dze  bezpiecze stwa, ochronnych i zabezpieczaj cych. 

- Nie wolno pod cza  do urz dzenia inne urz dzenia odbiorcze.  

- Na urz dzeniu nie wolno wykonywa  jakiekolwiek zabiegi bez uprzedniej zgody dostawcy.  

- Urz dzenie nie wolno u ywa  do celów niezgodnych z tre ci  niniejszej instrukcji.  

- Na urz dzeniu nie wolno odk ada  lub zawiesza  jakiekolwiek inne przedmioty.  
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IV. OPIS 

1. OPIS URZ DZENIA 

Trzy podstawowe typy plandek: KOMFORT, KOMFORT C i KOMFORT 2J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMFORT – plandeka 
nie jest 
przymocowana do 
bala górnego, a do rei 
podnoszonej linkami 
zawijanymi na wa  
górny. Otwiera si  od 
spodu nawijaniem na 
wa  przy ko cu 
dolnym plandeki. 

KOMFORT C – 
otwierana od spodu 
nawijaniem na wa  
po rodku plandeki 
(przy dolnym ko cu 
plandeki wa  s y 
tylko do zako czenia i 
stanowi balast 
plandeki) 

KOMFORT 2J – 
plandeka (komfort i 
komfort C) nie odwala 
si  po cianie, a po 
wsporniku wiatrowym 

Os ona naprzeciwko 
nap du 

Os ona nap du Plandeka Zewn trzny 
wspornik wiatrowy 

Wa  dolny Wew. wspornik wiatrowy Nap d, prowadnice, 
instalacja el. 

Wa  górny 
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Pulpit sterowania: 

- Musi by  ulokowany w miejscu dost pnym dla obs ugi bez przeszkód 
- Musi by  ulokowany w miejscu, w którym obs uga widzi na urz dzenie, którym steruje 
- O miejscu ulokowania pulpitu decyduje projektant.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulpit sterowania dla jednej 
plandeki 
FA BPK1 

Pulpity sterowania dla 3 do 8 plandek  
FA BPM3 do FA BPM8 

Prze czniki 
z powrotem 

do sterowania 
plandek  

Wy cznik 
ówny 

plandeki 



 

F514U07.02 NÁVOD K POUŽITÍ - KOMFORT verze: 02/2016 

 
10

2. OPIS PRACY URZ DZENIA 

Plandeka boczna ods ania/zas ania otwór boczny przez zwijanie/odwijanie na wa  nap dzany przez 
silnik rurowy.  

Plandeka sterowana jest tylko elektrycznie, za pomoc  pulpitu sterowania. Mo e by  ulokowany 
bezpo rednio przy plandece lub te  w innym miejscu dost pnym dla obs ugi.  

Nap dem plandeki sterowano za pomoc  prze czników z powrotem do pozycji zerowej, które 
znajduj  si  na pulpicie sterowania.  

NAP D GÓRNY: Po obróceniu prze cznika do pozycji W GÓR  zwijaj  si  na wa  górny linki 
podnosz ce i w ten sposób unoszona jest plandeka – w ten sposób zmniejsza si  wielko  otworu ponad 
plandek . Po obróceniu prze cznika do pozycji W DÓ  z wa u górnego odwijaj  si  linki podnosz ce i w 
ten sposób opuszczaj  plandek  – w ten sposób zmniejsza si  wielko  otworu pod plandek .  

NAP D DOLNY: Przy obróceniu prze cznika do pozycji W GÓR  plandeka zwijana jest na wa  – 
zwi ksza si  wielko  otworu pod plandek . Po obróceniu prze cznika do pozycji W DÓ  plandeka 
odwijana jest z wa u – zmniejsza si  wielko  otworu pod plandek .  
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V. PARAMETRY TECHINCZNE 

1. WYMIARY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MOCOWANIE 

Wszystkie cz ci plandeki mocowano do ramy przygotowanej w ramach gotowo ci 
budowlanej z bali drewnianych o grubo ci min. 50 mm za pomoc  wkr tów z bem 6-k tn  8x50 
lub bem wpuszczanym. 

3. NAZEWNICTWO 

 

Je eli w tre ci (przy komunikacji z serwisem) 
podano: 

Oznacza to: 

Po stronie nap du 
Stron  plandeki, gdzie znajduje si  silnik 
elektryczny z prowadnicami i przewodem 
elektrycznym.  

wn trze / spód Strona plandeki zmierzaj ca do u enia 

zewn trze / lice Strona plandeki zmierzaj ca z u enia 

góra / dó  
Zwyk a orientacja z punktu widzenia osoby 
stoj cej 
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VI. OBS UGA I KONSREWACJA 

1. PROCES URUCHOMIENIA URZ DZENIA 

Nale y sprawdzi  dokr cenie wszystkich po cze rubowych, posmarowa  cz ci lizgowe i 
obrotowe prowadzenia nap du.  

 
Przed uruchomieniem plandeki nale y wykona  ogl dziny urz dzenia elektrycznego.  
 
Nale y sprawdzi  poprawn  funkcj  sterowania plandek  oraz jej w ciw , cich  i bezpieczn  

prac .  
 
W ko cu uruchamiania plandeki nale y wykona  ogl dziny zgodnie z kwestionariuszem 

zdawczo-odbiorczym i niniejsz  dokumentacj  towarzysz  nale y w sposób udokumentowany 
przekaza  u ytkownikowi zgodnie z rozporz dzeniem rz du nr 378/2001 Dz. U.:  

      Instrukcj  u ytkowania 

      Instrukcj  monta u 

      Instrukcj  do silnika rurowego 

      Protokó  z ogl dzin urz dzenia el. 

      Karty gwarancyjne  
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2. PRACA NA URZ DZENIU 

Otwieraniem/zamykaniem plandeki sterujemy za pomoc  prze czników z powrotem do 
pozycji zerowej, które znajduj  si  na pulpicie sterowania.  

Przed przyst pieniem do pracy z plandek  obs uga powinna zapewni , by na niej lub w jej 
okolicy nie wyst powa y osoby, zwierz ta, technika czy te  przedmioty obce mog ce uszkodzi  
plandek  lub zagro one/uszkodzone przez prac  plandeki.  

Obs uga powinna widzie  na ca  plandeki i zapewni , by w trakcie pracy urz dzenia nie 
dosz o do jego uszkodzenia przez wp ywy zewn trzne (np. zrywy wiatru, przeje aj ca technika 
itp.) oraz by nie wyrz dza o jakiekolwiek szkody na zdrowiu i mieniu.  

Nap dy zastosowane do nap dzania plandeki wyposa one s  w bezpiecznik termiczny 
zapewniaj cy, by silnik nie uleg  uszkodzeniu wskutek przegrzewania spowodowanego przez 
nadmierne obci anie – silniki nie s  przeznaczone do pracy d ugotrwa ej. Pomi dzy ka dym 
wysuwaniem u zwijaniem plandeki powinna by  przerwa dla wystygni cia silnika. Je eli plandeka 
przestaje pracowa  z powodu zadzia ania bezpiecznika termicznego, wystarczy tylko zaczeka  
przez kilka minut (maks. 10 – 20 minut). Je eli praca plandeki nie wznowi si  po up ywie okresu 
czasu niezb dnego do wystygni cia silnika, nale y stwierdzi  przyczyn  awarii. 

W przypadku ustawiania zmiany wysoko ci kraw dzi górnej nale y najpierw zupe nie 
nawin  plandek  na wa  dolny, nast pnie ustawi  kraw  górn  na wymaganej wysoko ci i 
plandek  ponownie rozwin  wedle zapotrzebowania.  

Przy bardzo silnym wietrze mo e silnik nie mie  wystarczaj  moc do poruszania plandek . 

Przy jakiejkolwiek usterce nale y od czy  plandek  od zasilania el. (na wy czniku g ównym 
na pulpicie sterowania oraz na bezpieczniku zasilania), zabezpieczy  j  w pozycji bezpiecznej 
przywi zaniem i wezwa  serwis.  

 
 

Pozycje podstawowe plandeki: 

 

1. Plandeka otwarta  

 

2. Plandeka zamkni ta 

 

3. Przeciw wiatru 

 

4. Przeciw s cu 

 

Pozycja parkowania plandeki w pe ni otwartej znajduje si  u góry.  

Pozycja dolna kraw dzi górnej plandeki ustawiona jest w trakcie monta u w przybli eniu do jednej 
po owy wysoko ci.   
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3. WYREGULOWANIE 

Pozycje skrajne plandeki ustawiono podczas uruchamiania na rubach ograniczaj cych na 
korpusie silnika i na wy czniku g ównym. Je eli w trakcie eksploatacji b dzie mia o miejsce 
podniesienie plandeki, mo na zmieni  nastawy ograniczników – post puj c zgodnie z instrukcj  
monta u.  

4. KONSERWACJA 

 pierwsza okresowa 

Kontrola dokr cenia wszystkich po cze  
rubowych na plandece 

5 cyklów 
1 miesi c 

50 cyklów 
3 miesi ce 

Kontrola pozycji skrajnych wa u 
zwijaj cego 

5 cyklów 
1 miesi c 

50 cyklów 
3 miesi ce 

Smarowanie i lu no  ruchu kr ków w 
profilu prowadzenia silnika 

5 cyklów 
1 miesi c 

50 cyklów 
3 miesi ce 

Kontrola stanu instalacji el. – ruchomo  
cucha energetycznego, stan izolacji, 

okablowania 

5 cyklów 
1 miesi c 

50 cyklów 
3 miesi ce 

Czyszczenie konstrukcji i plandeki Wedle zapotrzebowania 

 

5. CZYSZCZENIE 

Cz ci plandeki mo na czy ci  spryskiwaniem, cz ci metalowe i elektryczne tylko szmatk .  

W ZWOJACH PLANDEKI NIE MOG  ZBIERA  SI  ZANIECZYSZCZENIA I 
PRZEDMIOTY OBCE!!! 
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VII. PAKOWANIE, DOSTAWA I ODBIÓR, UTYLIZACJA 

- Produkt transportowany jest luzem. 

- Dostawa i odbiór towaru stosuj  si  do postanowie  umownych pomi dzy dostawc  i odbiorc . 

- Utylizacj  mo e wykonywa  wy cznie podmiot upowa niony zgodnie z aktualnymi 
przepisami prawa.  

- Utylizacj  opakowa  wykonywa  form  przekazania firmie wyspecjalizowanej do recyklingu. 
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VIII.  Postanowienia specjalne 

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i poprawek konstrukcji 
urz dzenia.  

 
Odbiorca przyjmuje do wiadomo ci, e ocynkowanie ogniowe stanowi system ochrony 

przeciwkorozyjnej, dla którego nie jest gwarantowany efekt dekoracyjny. Norma SN EN 
ISO 1461 wyra nie okre la, e wyst powanie rdzy bia ej na powierzchni pow oki cynkowej nie 
mo e by  podstaw  do zastosowania reklamacji, jej wyst powanie nie wp ywa na jako  
pow oki ocynkowania ogniowego.  
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IX. DEKLARACJA ZGODNO CI WE 
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