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I. Warunki gwarancji 

Producent ślusarki aluminiowej GRAL Sp. z o.o. udziela 2 (dwa) lata gwarancji jakości na wyprodukowane przez siebie wyroby 
oraz sprzedane wyroby i towary od daty wydania ich nabywcy z wyłączeniem tych akcesoriów, okuć i automatyki drzwiowej 
na które udzielona jest gwarancja producentów tych podzespołów na zasadach przez nich ustanowionych, oraz na 
poszczególne elementy i wyposażenie ślusarki na następujący okres: 

 5 lata na trwałość i kolor profili oraz wytrzymałość połączeń konstrukcyjnych,   
 5 lata na szczelność szyb zespolonych o kształtach prostokątnych, 
 2 lata na szczelność szyb zespolonych o kształtach nie prostokątnych, 
 1 rok na zachowanie funkcji i sprawności działania okuć i akcesoriów, na które zostały wystawione osobne 

gwarancje  
 1 rok lub 2 lata na okucia i akcesoria, na które zostały wystawione osobne gwarancje producentów, udziela się 

gwarancji wg tych wytycznych  
 2 lata na automatykę HI FINITY (z możliwością przedłużenia gwarancji do 4 lat, według indywidualnych ustaleń 

pomiędzy stronami). 
 2 lata na rolety i żaluzje (bez możliwości przedłużenia) 
 2 lata na bramy garażowe (bez możliwości przedłużenia) 
 2 lata na okna PVC (bez możliwości przedłużenia) 

Gwarancja obowiązuje od dnia zakończenia montażu Wyrobu lub sprzedaży, a w przypadku wykonania Wyrobu na 
podstawie protokołów częściowych okres gwarancji dla Wyrobów objętych protokołem częściowym rozpoczyna się od dnia 
podpisania przez Producenta protokołu częściowego.  

II. Warunki korzystania z gwarancji: 
 

1. Przedłożenie dowodu zakupu wraz z wypełnioną karta gwarancyjną z pieczątką i podpisem Producenta 
2. Ślusarka aluminiowa powinna być użytkowana i eksploatowana zgodnie z jej przeznaczeniem – sposób użytkowania 

i eksploatacji powinien być zgodny z zaleceniami zawartymi w „OGÓLNYCH WYTYCZNYCH KONSERWACJI I 
INSTRUKCJI OBSŁUGI KONSTRUKCJI ALUMINIOWO-SZKLANYCH” – punkt II i III. 

3. Czynności serwisowe i naprawy gwarancyjne w tym przeglądy okresowe Użytkownik/Nabywca może zlecić 
Producentowi Wyrobu lub autoryzowanemu przez Producenta podmiotowi serwisującemu. Usługi serwisowe są 
usługami odpłatnymi. Usługi serwisowe powinny być odnotowywane w niniejszych warunkach gwarancji na karcie 
gwarancyjnej w tabeli nr 1. 

4. Gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi materiałami lub wadami produkcyjnymi w Wyrobie. 
5. Kupujący zobowiązany jest do ilościowego i jakościowego odbioru wyrobu. Wady widoczne należy zgłaszać przy 

odbiorze Wyrobu. 
6. Gwarancją Producenta objęte są wyroby lub roboty montażowe wykonane na terytorium polskim. Wyroby 

sprzedane lub zamontowane poza granicami Polski wymagają podpisania umowy serwisowej z Producentem lub 
wskazanym autoryzowanym serwisem na konserwację i przegląd  wyrobów według indywidualnych ustaleń 
pomiędzy stronami. 

7. Realizowanie regularnych przeglądów i serwisów Wyrobów wg niniejszej Karty gwarancyjnej – tabela nr 1, daje 
możliwość wydłużenia gwarancji do 6 (sześciu) lat. 

8. Gwarancją obje te są wyroby lub roboty montażowe wykonane na terytorium polskim. Wyroby sprzedane lub 
zamontowane poza granicami Polski wymagają podpisania umowy serwisowej z Producentem lub wskazanym 
autoryzowanym serwisem na serwisowanie wyrobów według indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami. 

9. Warunkiem udzielenia gwarancji  jest uregulowanie wszelkich należności za zakupiony Wyrób. 
10. Karta gwarancyjna jest załącznikiem i uzupełnieniem zapisów zawartych w OWS Producenta. 
11. Automatyka drzwiowa i okienna objęta jest gwarancją dostawców tych urządzeń, i na ich zasadach jest udzielana. 
12. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być zgłoszone w formie pisemnej złożone w miejscu zakupu osobiście, drogą 

pocztową na adres siedziby spółki lub wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail: serwis@gral.info.pl .  Warunkiem 
przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego jest przesłanie dokumentacji fotograficznej uszkodzenia/awarii oraz podanie przez 
Nabywcę przynajmniej dwóch parametrów identyfikujących: numeru faktury, numeru zamówienia, numeru umowy, terminu 
realizacji, nazwę obiektu.  Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym, które są objęte gwarancją, muszą 
zostać zgłoszone najpóźniej w terminie 7 dni od ich wystąpienia lub w przypadku wad ukrytych w terminie 3 dni od 
ich wystąpienia, pod rygorem utraty gwarancji. Użytkownik ma obowiązek umożliwić Producentowi zebranie danych 
niezbędnych do realizacji procesu gwarancyjnego oraz zapewnić dostęp do Produktu objętego gwarancją. Uznane 
przez Producenta wady zostaną usunięte w terminie od 4 (czterech) do 8 (ośmiu) tygodni od daty zgłoszenia. Jeżeli 
usterka wymagać będzie wymiany jakiegokolwiek elementu, czas na usunięcie wydłuża się o czas oczekiwania na 
dany element. Nieuzasadnione zgłoszenie użytkownika skutkować będzie obciążeniem kosztami serwisu i dojazdu. 
Jeżeli przedstawiciel Producenta zgłosi się u kupującego/użytkownika (uprawnionego z gwarancji) w uzgodnionym 
terminie celem załatwienia reklamacji i nie może tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie 
kupującego/użytkownika, nie jest to zwłoka w załatwieniu reklamacji, więc termin na usunięcie zgłoszenia biegnie 
na nowo.  

13. Gwarancje rozpatrywane są wg przepisów polskich oraz norm zakładowych. 
14. Roszczenia z tytułu gwarancji rozstrzygane są według prawa polskiego i przed sądem polskim właściwym dla siedziby 

Producenta. 
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III. Wyłączenia z gwarancji 

Gwarancja nie obejmuje: 

1. Cech wyrobu, które zostały podane do wiadomości Kupującego przy zawieraniu umowy sprzedaży jako 
niestanowiące wad lub niezgodności towaru z umową,  

2. Uszkodzeń niewidocznych po zamontowaniu wyrobu, niemających wpływu na wartość użytkową rzeczy,  
3. Występowania interferencji na szkle oraz podobnych zjawisk optycznych właściwych szybom,  
4. Roszenia szyb, tj. parowania zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą wystąpić w pomieszczeniach słabo 

ogrzewanych o dużej wilgotności powietrza z ograniczoną wentylacją  
5. Usterek mechanicznych dodatkowych elementów stolarki (np. Antaby, wkładki zamków, automatyki drzwiowej)  
6. Uszkodzeń mechanicznych i pęknięć szyb powstałych w trakcie eksploatacji oraz wad dopuszczalnych zgodnie z 

obowiązującymi normami  
7. Uszkodzeń i wad powstałych na skutek niewłaściwego i niezgodnego użytkowania produktu z wytycznymi 

określonymi w Instrukcji obsługi 
8. Uszkodzeń ślusarki spowodowane oklejaniem profili i/lub szkła naklejkami bez wcześniejszej zgody Producenta 
9. Skutków niewłaściwej eksploatacji lub braku albo niedostatecznej konserwacji, użytkownik zobowiązany jest do 

okresowych konserwacji przynajmniej raz w roku, wykonywanych odpłatnie przez Producenta lub autoryzowany 
serwis Producenta,  

10. Skutków braku udokumentowania lub nieprawidłowej regulacji (Użytkownik zobowiązany jest do okresowych 
regulacji elementów okuć, przynajmniej raz w roku, wykonywanych odpłatnie przez Producenta lub autoryzowany 
serwis Producenta, 

11. Uszkodzeń i wad wynikłych na skutek niewykonania wymaganych przeglądów gwarancyjnych, 
12. Montażu Wyrobu przez Użytkownika w sposób niezgodny z instrukcją montażu i zasadami sztuki budowlanej 
13. Nieprawidłowego doboru Wyrobu przez Nabywcę do warunków jego eksploatacji lub zabudowy w obiekcie 
14. Ingerencji w konstrukcję Wyrobu (samowolne zmiany lub przeróbki, które miały wpływ na wystąpienie wady) 
15. Wad związanych z zastosowaniem w ślusarce innych elementów pochodzących od innych producentów niż 

stosowanych przez Producenta bez pisemnej zgody Producenta  
16.  W przypadku przedmiotów zamocowanych do ślusarki bez zgody Producenta oraz napraw przeprowadzonych 

przez osoby nieupoważnione 
17. Uszkodzeń ślusarki wynikających z niewłaściwego montażu ślusarki nie wykonywanego przez Producenta lub 

autoryzowanego montażystę 
18. Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym transportem, składowaniem i użytkowaniem Wyrobu 
19. Skutków przemarzania, wyraszania i podobnych zjawisk, wywołanych niewłaściwymi warunkami klimatycznymi 

panującymi wewnątrz pomieszczenia lub niesprawną wentylacją,  
20. Uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek, min. uderzeń, przewróceń, pęknięć podczas montażu lub 

użytkowania 
21. Uszkodzeń termicznych, chemicznych, mechanicznych oraz innych nie spowodowanych przez Producenta w tym 

wynikających z niestabilności konstrukcji, w którą produkty zostały zamontowane 
22. Wad powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji Wyrobów  
23. Naturalnego zużycia eksploatacyjnego z uwagi na swoją funkcję lub właściwości materiału np. klamki, zamki, 

samozamykacze, uszczelki, uszkodzenia powłok lakierniczych itp. 
24. Złej obsługi eksploatacyjnej czyli czyszczenia lub konserwacji 
25. Okuć i akcesorii, które zostały uszkodzone w wyniku zabrudzenia w trakcie wykonywania prac wykończeniowych 

(np. tynkiem, zaprawą murarską) 
26. Niedoskonałości lub wady, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu i nie maja wpływu na prawidłowe 

funkcjonowanie ślusarki (np. zarysowania) lub mieszczą się w tolerancji wskazanej w obowiązujących normach oraz 
w dokumentacji gwarancyjnych i jakościowych poszczególnych dostawców podzespołów Wyrobu 

27. Wad powstałych na skutek zdarzeń losowych lub klęsk żywiołowych (np. pożar, porywisty wiatr, powódź, gradobicie, 
trzęsienia ziemi, włamanie, wandalizm, itp.)  

28. Wad nieuwidocznionych lub niewykrywalnych podczas oceny szyb przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi 
wskazanymi w niniejszej karcie gwarancyjnej – punkt IV - 5.9 

29. Szyb w przypadku: 
a. pęknięcia, zbicia, porysowania powierzchni, które nastąpiły po podpisaniu protokołu odbioru robót lub WZ 
b. naturalnych wad szkła w granicach dopuszczonych przez stosowane normy i normy zakładowe producentów 

szkła 
c. zaparowania szyb od strony wewnętrznej lub zewnętrznej pomieszczenia, będące właściwością złej wentylacji 

pomieszczenia lub czynników atmosferycznych 
d. plam wywołanych przez środki chemiczne lub czynniki cieplne, np. iskry 
e. narażenia produktu na działanie punktowo (tylko na części przeszklenia) temperatur niższych -25˚C oraz 

wyższych od +50˚C 
f. zjawisk optycznych zwanych „Pierścieniami Newtona” (efekt tęczy) będącymi właściwością szyb zespolonych 

typu FLOAT 

Tabela nr 1 
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Serwis 
gwarancyjny 

Data 
wykonania 

Wykonane czynności konserwacyjne 
Podpis  

serwisanta 
Uwagi 

Po  
6  

miesiącach 

    

Po  
12 

miesiącach 

    

Po  
18  

miesiącach 

    

Po  
24  

miesiącach 

    

Po  
30  

miesiącach 

    

Po  
36  

miesiącach 

    

Po  
42  

miesiącach 

    

Po  
48  

miesiącach 

    

Po  
54  

miesiącach 

    

Po  
60  

miesiącach 

    

Po  
66  

miesiącach 

    

Po  
72  

miesiącach 

    

 

 

Tabela nr 2 
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SERWISY REKLAMACYJNE 

Lp. Data 
wykonania 

Rodzaj 
wady/usterki 

Wykonane czynności, 
wymienione części 

Podpis 
serwisanta 

Uwagi 

1.       

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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IV. Ogólne wytyczne konserwacji 
 

Ślusarka aluminiowa została zamocowana do konstrukcji budowlanej na stałe, więc położenie elementów 
mocujących nie powinno ulec zmianie z wyłączeniem zajścia siły wyższej, przez którą należy rozumieć każde nagłe, 
nieprzewidywalne zewnętrzne zdarzenie mające wpływ na realizację obowiązków stron, któremu strony nie mogły 
zapobiec. Elementy takie jak zawiasy, zamki, okucia obwodowe okien należy czyścić miękką, flanelową tkaniną, lekko 
zwilżoną w wodzie z płynem do mycia naczyń. Czyszczenie powinno odbywać się regularnie zgodnie z zaleceniami 
opisanymi w niniejszym dokumencie. 

1. Profile 
Elementy konstrukcji aluminiowych winny być konserwowane z częstotliwością wynikającą  
z miejsca eksploatacji, a w szczególności z agresywności korozyjnej środowiska naturalnego: 

a. W środowiskach słabo agresywnych (wieś, małe miasta) – minimum 2 razy w roku 
b. W środowiskach średnio agresywnych (małe miasta, na szlakach komunikacyjnych  

o dużym natężeniu ruchu, średnich miast, dużych aglomeracjach) – minimum 4 razy w roku 
Elementy stolarki aluminiowej należy zmywać wodą z dodatkami detergentów o odczynie obojętnym, pH roztworu 
myjącego winno wynosić 5,8. Do mycia należy używać miękkich materiałów, aby wykluczyć możliwość zarysowań na 
profilach.  
Zabronione jest stosowanie wszelkich rozpuszczalników na bazie benzyn, acetonu, itp., środków zasadowych 
(amoniak, soda, wapno) lub kwasowych oraz środków powodujących zarysowania powierzchni.  
 
2. System drenażu 
Przestrzeń pomiędzy elementami stałymi oraz otwieranymi należy czyścić minimum co 4 miesiące. Należy także 
sprawdzać drożność otworów drenażowych i w razie konieczności usuwać wszelkie zabrudzenia blokujące te otwory.  
W ościeżnicy dolnej drzwi przesuwnych i harmonijkowych może zbierać się brud i piasek. Ościeżnice wraz z szyną 
prowadzącą należy czyścić co miesiąc.  
 
3. Uszczelki 
Aby uniknąć pękania i tworzenia się osadów, na uszczelki EPDM znajdujące się pomiędzy elementami stałymi i 
ruchomymi należy nanieść niewielką ilość talku lub ciekłego silikonu (za pomocą czystej, nie pozostawiającej włókien 
szmatki). Konserwacja uszczelek powinna następować minimum 2 razy do roku na jesień i na wiosnę. 
 
4. Okucia 
Należy czyścić poprzez usuwanie brudu, kurzu, tłuszczu, grafit za pomocą szmatki z następujących elementów: 

 Okucia okienne  
 Ruchome części klamek 
 Zamki i wkładki bębenkowe 
 Ograniczniki otwarcia elementów przesuwnych 

Częstotliwość czyszczenia zależy od środowiska w jakim montowane są konstrukcje jednak nie rzadziej niż 4 razy w roku. 
Nie należy używać smarów silikonowych. Nie należy smarować tworzywowych listew sterujących ani zawiasów 
drzwiowych. Do czyszczenia okuć nigdy nie należy stosować środków agresywnych ani środków szorujących.  
W zależności od wymagań, śruby należy dokręcać, a zużyte lub uszkodzone elementy wymienić na nowe. 
 
5. Szkło 

5.1. Podstawowe zasady doboru szkła: 
W przypadku zastosowania w szybie zespolonej dwukomorowej dwóch szyb ze szkła powlekanego (w tym jednej jako 
wewnętrznej), ze względu na obciążenie termiczne zaleca się jej zahartowanie i przeprowadzanie testu HST. 
Ostateczna decyzja należy do Nabywcy/Zamawiającego. 
 

5.2. Pękanie szkła.  
Szkło jest ciałem bezpostaciowym (amorficznym), jednorodnym, stałym, kruchym i twardym. Posiada znikome 
naprężenia wewnętrzne, dzięki czemu daje się ciąć i obrabiać. Pęknięciom ulega na skutek działania termicznych lub 
mechanicznych czynników zewnętrznych, a także ingerencji w powłokę szkła np. poprzez oklejanie szyb. Ryzyko 
pęknięć termicznych wzrasta również, gdy montowane są żaluzje. Tego typu pęknięcia szkła powstałe po dostarczeniu 
szyb do klienta nie są ujęte w gwarancji i nie mogą być podstawą do reklamowania szyb.  
W celu zwiększenia odporności szkła na pęknięcia wywołane obciążeniami termicznymi czy mechanicznymi, szkło 
należy poddać procesowi hartowania i przeprowadzenia testów HST. Dotyczy to zwłaszcza szkieł o podwyższonej 
absorpcji energii. Powstające w naturalny sposób różnice temperatur pomiędzy nasłonecznioną częścią szyby, a 
częścią zacienioną nie prowadzą do pękania szkła, jeśli są to oszklenia przezierne, eksploatowane w pozycji pionowej, 
w warunkach zapewniających pełny, naturalny przepływ światła i ciepła słonecznego przez szyby. Należy jednak 
zwrócić uwagę na obecność od strony wnętrza pomieszczenia, bezpośrednio na – lub przy szybie, przedmiotów lub 
elementów trwale różnicujących przepływ ciepła przez szyby. Obecność ich powoduje miejscową kumulację ciepła 
słonecznego na tym obszarze szyby, co może prowadzić do termicznego pękania szkła. Elementami, które mogą 
powodować tego typu zjawiska są np.: nieprzezroczyste folie, plakaty naklejane na szyby wewnętrzne, umieszczone 
blisko szyby elementy emitujące ciepło (lampy, wyświetlacze, czajniki, grzejniki, wentylatory, itp.), meble i szafki 
wystawowe blokujące przepływ ciepła, rolety, sufity podwieszane.  
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5.3. Kondensacja pary wodnej 
Kondensacja pary wodnej na szybach zewnętrznych występuje najczęściej porankiem, gdy wilgotne, lekko nagrzane 
ciepłem słonecznym powietrze styka się z wychłodzoną w nocy elewacją budynku, a spowodowana jest różnicą 
temperatur (dobra izolacyjność cieplna szyb zespolonych). Efekt ten nie świadczy o wadliwości szyb zespolonych.  
Kondensacja pary wodnej wewnątrz pomieszczenia spowodowana jest wysoką wilgotnością (brak wentylacji).  
 

5.4. Zjawisko interferencji światła 
Zauważalne w postaci słabo widocznych wielokolorowych plam, pasów lub pierścieni, jest widoczne tylko okresowo i 
szybko zanika, gdy zmienia się temperatura powietrza bądź ciśnienie. Zjawisko to nie może być traktowane jako wada 
szyb zespolonych. 
  

5.5. Zjawisko anizotropii  
Występuje na szkle hartowanym (ESG), ponieważ w tak wykonanej szybie sąsiadują ze sobą obszary o bardzo 
zróżnicowanych naprężeniach, co powoduje powstawanie różnic dróg optycznych promieni świetlnych 
załamujących się wewnątrz szkła. Efektem tego są występujące czasami pod pewnym kątem obserwacji ciemniejsze 
cętki lub pasma na powierzchni szyb.  
 

5.6. Odchylenia barwy.  
Szkło float nominalnie bezbarwne w rzeczywistości posiada odcień zielony lub niebieskozielony. Jest on spowodowany 
zawartością jonów żelaza wprowadzanych do zestawu szklarskiego z surowcami, przez rozpuszczające się materiały 
ogniotrwałe i z innych źródeł. Odcień szkła zależy od stosunku ilości jonów dwuwartościowych i trójwartościowych 
żelaza (Fe2+ / Fe3+), w związku z tym mogą wystąpić różnice w szkłach float poszczególnych producentów. Taki 
odcień szkła jest naturalną cechą szkła float. 
Dodatkowo odcień szkłu bezbarwnemu nadają powłoki (warstwy tlenków metali na powierzchni szkła, dzięki którym 
ma specjalne własności np. powłoki niskoemisyjne). Widziany odcień szkła zależy od rodzaju powłoki, grubości szkła, 
oświetlenia, kąta patrzenia na powierzchnię szyby. 
 
 

5.7. Wklęsłość / wypukłość szyb zespolonych 
 
Hermetycznie zamknięta przestrzeń pomiędzy szybami zawiera ustaloną objętość powietrza / gazu, podyktowaną 
wartościami temperatury i ciśnienia atmosferycznego panującymi w chwili zespolenia. Po montażu szyby, zmiany w 
zakresie temperatury zewnętrznej i ciśnienia będą skutkować zwiększeniem lub zmniejszeniem się objętości powietrza/ 
gazu w przestrzeni między szybami, co z kolei będzie powodować wygięcie tafli szkła widoczne w postaci 
zniekształconego obrazu odbicia. Zniekształcenie to wskazuje, że szyba została poprawnie zespolona i nie jest oznaką 
wady szkła. Zjawisko opisane jest w normie EN1279-1:G.5 
W przypadku montażu szyb zespolonych powyżej wysokości 700 m n.p.m. lub przy względnej różnicy wysokości 
pomiędzy miejscem produkcji, a miejscem montażu, większej niż 500 m, zaleca się wykonanie kompensacji ciśnienia. 
Pozwoli to ograniczyć efekt wklęsłości / wypukłości szyb zespolonych oraz zmniejszyć ryzyko pęknięcia szkła. 
 
Szkło hartowane może wykazywać pewne zniekształcenia wizualne oraz kolorystyczne, bardziej podkreślone w odbiciu 
obrazów od podwójnych szyb zespolonych. Takie powierzchniowe zabarwienia i wzory nie wskazują na zmiany 
właściwości fizycznych szyby i nie świadczą o jej wadzie. 
 
Załamanie światła na szkle może powodować niewielkie przejściowe efekty tęczy. Pojawiają się one z powodu 
równoległego ustawienia wysokiej jakości tafli szkła płaskiego względem siebie, a także z uwagi na różną orientację 
szkła hartowanego. 
 
Technologia szklenia stale ewoluuje, zatem nowo wyprodukowane szyby instalowane obok szyb starszych, nie muszą 
idealnie do nich pasować. Taka sytuacja nie wynika z wad szkła. 
 
Powłoka niskoemisyjna szkła może powodować przejściowe efekty wizualne. W pewnych warunkach oświetleniowych 
powłoka ta może wyglądać jak przezroczysta folia lub może powodować efekt zamglenia powierzchni szkła. Gdy w 
sąsiedztwie szkła umieści się lekkie, kolorowe obiekty, takie jak firanki, mogą one wydawać się nieco ciemniejsze niż są 
w rzeczywistości. Różnice w budowie sąsiadujących zespoleń szklanych mogą również powodować efekty wizualne, 
które są dopuszczalne. 
 
Przy zastosowaniu szkła laminowanego może ujawniać się tzw. Efekt Moire czyli pofalowania szkła laminowanego, 
który nie stanowi wady takich szyb zespolonych. 
 
Ocenę optyczną szkła definiuje Norma EN572-2 
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5.8. Inne zjawiska, które nie stanowią wady szyby: 
 

a. Odbicie obrazu – ze względu na fakt, że szyby zespolone składają się z więcej niż jednej tafli szkła, 
patrzący może zauważyć odbicia wielokrotne. Ten efekt będzie mocniejszy w potrójnych szybach zespolonych. Nie 
stanowi on wady szyby 

b. Odcisk rolki - (tylko w przypadku szkła termicznie wzmacnianego) Proces termicznego wzmacniania 
szkła wiąże się z ułożeniem rozgrzanego szkła na rolkach w piecu. Może to skutkować pojawieniem się niewielkich 
odcisków na powierzchni szkła. Mogą one być wyraźniejsze w przypadku grubszych typów szkła. 

c. Falistość od rolek - (tylko w przypadku szkła utwardzanego) Rolki pieca utwardzającego również 
mogą powodować niewielkie nierówności powierzchni szkła. Według normy EN 572 maksymalne odkształcenie 
(falowanie) może wynosić 0,3 mm / 300 mm. 

d. Zamglenie - w pewnych warunkach oświetleniowych oraz pod pewnymi kątami niektóre powłoki lub 
wyroby laminowane mogą powodować zjawisko zwane zamgleniem (niewyraźny, jakby zapylony wygląd). Nie jest 
ono wadą szkła. 

e. Różnice kolorystyczne - różnice kolorystyczne, jakie mogą pojawić się pomiędzy sąsiadującymi 
szybami zespolonymi są do przyjęcia, o ile spełniają kryteria ISO 11479-2 dotyczące pomiaru i oceny koloru szkła 
powlekanego stosowanego w fasadach budynków. 

f. Szprosy - Pod wpływem warunków atmosferycznych szprosy mogą czasami odkształcać się od linii 
prostej, mogą wydawać się odbarwione, bądź też mogą stukać o szyby. Żadnego z powyższych przypadków nie 
klasyfikuje się jako wady. Zjawiska te nasilają się wraz ze wzrostem wymiarów szyby zespolonej. Gdy temperatura wraca 
do normy, listwy wrócą do swojego pierwotnego ustawienia. Wszelkie widoczne odbarwienia listew są zazwyczaj 
spowodowane zastosowaniem szkła powlekanego. Stukanie listew o szybę może być zauważalne w określonych 
warunkach, podczas których szyba zespolona wystawiona jest na działanie wibracji zewnętrznych, np. przy silnych 
podmuchach wiatru. Stosowanie tzw. bumponów ma za zadanie ochronę szkła przed uszkodzeniem, a nie eliminację 
drgań. Szczebliny i szprosy montowane są z tolerancją położenia +/- 2 mm w stosunku do wewnętrznej krawędzi ramki 
dystansowej. W przypadku szyb modelowych z łukami lub szyb produkowanych według szablonu, odchyłka szprosu 
od wymiarów może wzrosnąć do 10 mm. „W przypadku zastosowania szprosów w dwóch komorach szyby zespolonej 
dwukomorowej tolerancje wymiarowe podziału szprosów wynoszą ± 4 mm.” „Przy wykonywaniu szprosów skośnych ze 
względu na ręczny sposób wykonania odchyłka może wynieść ± 5 mm.” 

g. Położenia ramek - Tolerancja wykonania i nałożenia ramek dystansowych względem siebie dla szyb 
dwukomorowych wynosi ± 2 mm. Kształtowanie ramek dystansowych dla szyb modelowych odbywa się ręcznie - 
dopuszczalne odkształcenia ramki są większe niż przy szybach prostokątnych. Możliwe dodatkowe odkształcenia przy 
kształtowaniu ramek oraz przy ich nakładaniu zwiększają tolerancje przesunięcia ramek dystansowych względem 
siebie w tego typu szybach dwukomorowych do ±5 mm względem siebie. 
 

5.9. Ocena jakości szyb reklamacyjnych 
 
Wszystkie wyroby producentów szkła wytwarzane są zgodnie z wymaganiami jakościowymi i procesowymi, zawartymi 
w Normie Europejskiej EN 1279:2018. Należy jednak pamiętać, że naturalne właściwości materiału, którym jest szkło 
oraz wiele różnorodnych procesów, jakie szkło przechodzi w celu uzyskania docelowych cech funkcjonalnych, może 
mieć czasem wpływ na wygląd zamontowanego wyrobu. Norma Europejska (EN 1279) jest normą nadrzędną, która 
przedstawia wymagania obligatoryjne, jak również powołuje się na kryteria, wedle których należy kontrolować 
wzrokowo szyby zespolone oraz szkło pojedyncze. Europejskie Normy Zharmonizowane (hEN), takie jak: 

•Dla szyb zespolonych: EN 1279-1 
•Dla formatek hartowanych: EN 12150-1  
•Dla formatek ze szkła float: EN 572-8 
•Dla formatek ze szkła powlekanego: EN 1096-1 
•Dla formatek ze szkła laminowanego: EN ISO 12543-6  
•Dla formatek ze szkła wzmacnianego termicznie: EN 1863-1 
•Dla formatek ze szkła hartowanego wygrzewanego: EN 14179-1 

 
5.9.1.Zasady postępowania podczas oceny szyb reklamacyjnych 

 
Gwarancją nie zostają objęte wady nieuwidocznione lub niewykrywalne podczas oceny szyb przeprowadzonej 
zgodnie z wytycznymi wskazanymi w niniejszym punkcie.  
 
Spójrz na szkło w płaszczyźnie pionowej pod kątem prostym (90°) w stosunku do powierzchni szkła z wnętrza 
pomieszczenia. Stań w odległości 3 m od kontrolowanej szyby. Kontrolę przeprowadź w naturalnym świetle dziennym 
przy równomiernie zachmurzonym niebie, lecz nie w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym. Szyba musi być zupełnie 
sucha. Wady nie mogą być zaznaczone na szkle. 
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Podczas przeprowadzania kontroli wzrokowej musisz patrzeć przez szybę, a nie na szybę. Jeśli wada nie jest widoczna 
podczas patrzenia przez szybę w określonej odległości, wówczas uznaje się, że taka wada nie zaburza obrazu i nie 
wpływa na właściwości wyrobu tj.: przezierność, izolacja cieplna oraz akustyczna.  

Nie każda widoczna wada kwalifikuje szkło do wymiany. 

Podczas przeprowadzania inspekcji nie wolno korzystać z urządzeń powiększających i źródeł silnego światła (np. lamp 
halogenowych i latarek). Oceny nie należy przeprowadzać w czasie silnego nasłonecznienia danej szyby. Wszystkie 
wady należy najpierw zidentyfikować stojąc w odległości nie mniejszej niż 3 m od szyby.  

Występujące wady : punktowe i liniowe, pęcherze, zabrudzenia wewnętrzne, plamy oraz zacieki, wady wewnątrz 
pakietu w przypadku szkła float i szkła powłokowego (rysy oraz wady liniowe), wady odprysków, wyszczerbienia i 
uszkodzenia krawędzi szyb, podlegają ocenie pod kątem liczebności defektów oraz ich wielkości. Dopuszczalne limity 
powyższych wad podane są w kryteriach oceny jakości wyrobów zgodnie z normą EN 1279-1:2018.  

Norma EN 1279-1:2018 określa także dopuszczalne tolerancje wykonania i nałożenia (prostoliniowości) ramek 
dystansowych jaki i dopuszczalne tolerancje wymiarów i grubości szyb zespolonych. 

Defekty mniejsze niż 0,5 mm nie są brane pod uwagę podczas oceny wizualnej szyby zespolonej.  
 
Ocenę wizualną szyb zespolonych zawierających szkło hartowane lub termicznie wzmocnione, jak również ocenę 
innych charakterystycznych zjawisk dla tego szkła przeprowadzamy zgodnie z dedykowanymi normami dla danego 
typu szkła. 
 

5.10. Instrukcje czyszczenia  
a. Czyszczenie zwykłe.  

Należy korzystać ze specjalnych, gumowych wycieraczek i ściereczek do szyb. Dopuszcza się stosowanie delikatnych 
tkanin bawełnianych i materiałów przeznaczonych do przemysłowego czyszczenia. Nie wolno stosować ściernych 
środków czyszczących ani czyścić powierzchni poprzez tarcie. Podczas przecierania nie należy zbyt mocno dociskać 
tkaniny do czyszczonej powierzchni. Po każdym myciu, powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą, zimną 
wodą. W większości przypadków szkło wystarczy umyć dużą ilością czystej wody, czasami jednak konieczne może 
okazać się dodanie do wody niewielkiej ilości neutralnego detergentu lub innego dostępnego na rynku produktu 
przeznaczonego do mycia szyb. Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, amoniak, 
ketony, alkohole, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp. Nie wolno stosować mocno 
kwaśnych lub mocno alkalicznych środków czyszczących, jak również środków powierzchniowo czynnych mogących 
reagować z aluminium. Mycie może być bardziej efektowne, gdy użyjemy do przetarcia powierzchni dekoracyjnej 
tkaniny, nierysującej powierzchni. Przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni należy sprawdzić efekt działania 
używanych do tego celu środków. Próbę należy przeprowadzić na niewidocznych powierzchniach. W przypadku 
wystąpienia niepożądanych efektów należy zrezygnować z wykorzystania testowanego środka czyszczącego. 
Maksymalny czas oddziaływania środka czyszczącego nie może przekraczać jednej godziny. Jeżeli to konieczne 
proces mycia można powtórzyć po 24 godzinach. W przypadku oblodzenia w pobliżu profili, nie wolno stosować soli 
oraz substancji chemicznych do ich usuwania. 
 

3 m 
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b. Czyszczenie specjalne.  
W przypadku gdy procedura czyszczenia zwykłego nie jest wystarczająca, można zastosować inne metody: 
Za pomocą rozpuszczalników takich jak alkohol izopropylowy lub aceton, nakładanych na zabrudzone powierzchnie 
miękką, czystą ściereczką należy usuwać plamy z tłuszczu oraz inne zabrudzenia organiczne. Jeżeli chodzi o inne 
zanieczyszczenia należy je usuwać delikatnie polerując powierzchnię szkła wodną zawiesiną tlenku ceru (od 100-200 
gramów substancji na litr wody). Szkło spłukać dokładnie wodą, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami 
dotyczącymi czyszczenia zwykłego. 

c. Częstotliwość.  
Wszystko uzależnione jest od warunków panujących w otoczeniu oraz poziomu zanieczyszczenia środowiska. Szkło 
szybciej ulega zabrudzeniom na zapylonych terenach przemysłowych, w okolicach o dużym natężeniu ruchu 
drogowego, w przypadku, gdy powierzchnia szkła rzadko wystawiona jest na działanie deszczu, oraz w obszarach 
nadmorskich. Minimalna zalecana częstotliwość czyszczenia to raz na sześć miesięcy. Mycie musi być wykonane przez 
wyspecjalizowane firmy. Fakt wykonania mycia musi być udokumentowany w formie protokołu lub faktury. 

d. Pierwsze czyszczenie po zakończeniu montażu. 
Szczególnie mocno zabrudzone może być po raz pierwszy po zakończeniu montażu (ostatni etap realizacji projektu). 
Należy wtedy wykonać następujące czynności: 

 Jak najszybciej usunąć etykiety (max 90 dni od zakończonego montażu), samoprzylepny korek lub przekładki, 
gdyby pojawił się problem z ich usunięciem, można zastosować rozpuszczalniki, takie jak metanol, 
izopropanol, aceton lub trichloroetylen (przy ich zastosowaniu należy najpierw zabezpieczyć profile 
aluminiowe – może ulec uszkodzeniu lakier) 

 Zabrudzenia w postaci odcisków palców, plam po smarach lub środkach uszczelniających można usuwać za 
pomocą rozpuszczalników takich jak aceton, butanon (MEC) lub amoniak, z zastrzeżeniem, że wymienione 
środki nie spowodują uszkodzenia elementów uszczelniających i nie przedostaną się do ramy systemowej. 

 Szkło obficie spłukać wodą, by usunąć możliwie największą ilość pyłu 
 Następnie przeprowadzić procedurę czyszczenia zwykłego. Sprawdzić, czy na powierzchni szkła nie pozostały 

zabrudzenia 
 Korzystając z przeznaczonej do tego celu skrobaczki do szyb lub żyletki ostrożnie usunąć większą część 

pozostałych zabrudzeń w postaci resztek środków uszczelniających, kitu, zaprawy itd. Ze względu na ryzyko 
zarysowania szkła należy przez cały czas prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność. Ryzyko 
uszkodzenia jest szczególnie wysokie w przypadku szkła powlekanego.  

 W razie konieczności należy przeprowadzić procedurę czyszczenia specjalnego a po nim czyszczenia 
zwykłego. 
e. Instrukcje dotyczące szkieł powlekanych 

Dotyczy to zwłaszcza produktów z linii Stopsol, Sunergy, Planibel G fast, Planibel lowe Anti-Fog itp. – są jednostronnie 
pokryte warstwą tlenków metali. Tego rodzaju powłoki charakteryzują się dużą odpornością i trwałością. 
 
W przypadku, gdy powłoki znajdują się od wewnętrznej strony szyby zespolonej (na pozycji 2 lub 3, tj. w kontakcie z 
powietrzem/gazem wypełniającym przestrzeń międzyszybową) nie jest konieczne zachowanie żadnych szczególnych 
środków ostrożności 
W przypadku szklenia pojedynczego lub jeśli powłoka z tlenków metali znajduje się po zewnętrznej stronie tafli będącej 
elementem szyby zespolonej (na pozycji 1, tj. na zewnątrz budynku lub na pozycji 4, tj. od strony pomieszczeń), można 
stosować opisane powyżej procedury czyszczenia zwykłego i specjalnego. Należy jednak pamiętać, że myte jest 
wówczas nie tyle szkło, co przezroczysta i niezwykle cienka powłoka ze związków metali. 
 
Należy pamiętać o tym, że:  
 

 Każde zarysowanie przerywa ciągłość powłoki powodując nieodwracalne uszkodzenie. 
 Zbyt silne czyszczenie mechaniczne powłoki może prowadzić do jej miejscowego starcia 
 Należy unikać kontaktu powłoki z metalowymi przedmiotami. 
 Należy unikać stosowania wszelkich środków chemicznych, które mogłyby reagować z powłoką i w 

konsekwencji doprowadzić do jej nieodwracalnego uszkodzenia 
 W czasie mycia temperatura powłok nie może przekraczać 25˚C, a temperatura otoczenia nie może być 

niższa niż 0˚C. 
 Temperatura stosowanej do mycia wody nie może przekraczać 25˚C. Nie wolno myć powłoki strumieniem 

pary wodnej 
 Korozja powłoki wystąpi przy styku ze szkłem zastosowanych nieodpowiednich preparatów, materiałów lub/i 

uszkodzenie powłoki szkła 
 

Odwołując się do powyższych zaleceń, należy bardzo dokładnie przestrzegać wytycznych, szczególnie na obszarach 
o dużym zanieczyszczeniu środowiska konieczne jest zlecenie czyszczenia szkła elewacyjnego specjalistycznym firmom 
sprzątającym korzystającym z profesjonalnych środków i metod. 
 
W przypadku gdy chcemy obniżyć koszt konserwacji szkła elewacyjnego i zapobiec wystąpieniu problemów w trakcie 
jego czyszczenia, należy zapobiegać gromadzeniu się na jego powierzchni nadmiernej ilości zabrudzeń. Tak więc 
najlepiej na etapie projektowania upewnić się, że do elementów szklanych zapewniony zostanie dostęp pozwalający 
na ich czyszczenie i konserwację oraz że budynek wyposażony jest w odpowiedni system odprowadzania i zrzutu wody 
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deszczowej zapobiegający ściekaniu zabrudzonej wody po szkle elewacyjnym. Woda spływająca po elementach 
ceglanych, cementowych, ocynkowanych czy dachowych ma tendencję do gromadzenia zanieczyszczeń. 
Natomiast na etapie montażu należy: 

 chronić powierzchnię szkła przed zabrudzeniem tynkiem, cementem, rdzą oraz nadmierną ilością pyłu itp.  
 chronić powierzchnię szkła przed zabrudzeniem rozpryskami farby bądź produktami służącymi do 

wykańczania elewacji itd. 
 chronić szkło przed kontaktem z odpryskami spawalniczymi oraz metalowymi opiłkami powstałymi w trakcie 

szlifowania. Spowodowane przez nie uszkodzenia są nieodwracalne 
 przestrzegać wszelkich instrukcji i wytycznych 
 przestrzegać zaleceń dotyczących montażu oszklenia 
 w razie konieczności należy zabezpieczyć szkło za pomocą plandeki z brezentu lub tworzywa sztucznego 

zamocowanej w sposób tworzący dobrze wentylowaną przestrzeń 
 nie należy stosować środków uszczelniających, kitów, smarów, silikonów itp., które pozostawiają smugi na 

powierzchni szkła. 
 

6. Instrukcja mycia, czyszczenia i odśnieżania zadaszeń szklanych 
 
Mycie, czyszczenie i odśnieżanie przeprowadza się z podnośnika z koszem. Częstotliwość uzależnione jest od 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego i powinna być wykonywana minimum 4 razy na rok. Mycie, czyszczenie 
wewnętrznej strony fasad oraz słupów należy realizować poprzez uprawionych i przeszkolonych pracowników lub zleca 
się firmom specjalistycznym. Nie dopuszczalne jest wykonywanie prac z drabin opartych o wewnętrzne elementy 
konstrukcji fasad i dachów szklanych, chodzenie po dachu, a także chodzenie po obróbkach blacharskich łączących 
konstrukcji betonów z dachem szklanym. Do odśnieżania powinny by używane narzędzia bez ostrych i twardy krawędzi, 
czyli szufle z tworzywa sztucznego i szczotki do zamiatania z włosiem z tworzywa sztucznego. Podczas odśnieżania 
połaci dachu zabronione jest skuwanie, skrobanie oblodzeni i śnieg usuwany powinien być tylko niego śnieg. 
Oblodzenia należy pozostawi do naturalnego rozpuszczenia. 
Określenie grubości warstwy śniegu zalegającego na zadaszeniu jest uzależnione od rodzaju śniegu (ciężar 
objętościowy ulega zmianie). 
Dla zadaszenia z godnie z PN-80/B-02010 „Obciążenie śniegiem” przyjęto dla II strefy wartość charakterystycznego 
obciążenia śniegiem 0,9 kN/m2. 
 
Średni ciężar objętościowy śniegu i lodu wg PN-80/B-02010:  

 śnieg świeży 1 kN/m3 
 śnieg osiadły (kilka godzin lub dni po opadach) 2,0 kN/m3 
 śnieg stary (kilka tygodni lub miesi cy po opadach 2,5-3,5 kN/m3 
 śnieg mokry 4,0 kN/m3 
 śnieg zlodowaciały 6,0-7,0 kN/m3 
 lód 9,0 kN/m2 

 
Tak więc dopuszczalna grubość zalegającego śniegu będzie różna dla każdego rodzaju śniegu. Np. dla śniegu 
świeżego będzie wynosiła 0,90 m, a dla śniegu mokrego 0,22 m. Istotne jest, aby nie było przekroczone dopuszczalne 
obciążenie w tym przypadku 0,9 kN/m2. 
 
Prace te należy prowadzić, jak poniżej: 

 przy zachowaniu przepisów BHP, 
 roboty te należy realizować poprzez uprawionych i przeszkolonych pracowników lub zlecać firmom 

specjalistycznym, 
 w celu zapobieżenia zatykaniu się wpustów dachowych oraz koryta odwadniających dach należy 

systematycznie oczyszczać w okresie jesiennym kosze i miejsca wpustów dachowych z liści oraz innych 
zanieczyszczeń. 

 
Nie wolno zrzucać odgarniętego śniegu na powierzchnie szklane przyległych zadaszeń. 
 
Ciężar właściwy śniegu nie może przekracza 245 kg/m3 lub obciążenie nie może przekracza 72 kg/m2 niezależnie od 
rodzaju dachu. Nie wolno dopuści do przekroczenia grubości warstwy śniegu lub obciążenia na m2. W przypadku 
osiągnięcia tych wartości śnieg należy niezwłocznie usunąć. 
 
Przyjęto następujące maksymalne obciążenia wg poniższych norm: 
 

 obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010 – I strefa, 
 obciążenie śniegiem wg PN-EN80/B-02010:2005 I strefa, 
 obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011 – I strefa, 
 obciążenie stałe wg PN-82/B-02001, 
 obciążenie użytkowe wg PN-82/B-02003. 
 obciążenie skupione na dachu /np. pracownik z kompletem narzędzi nie może przekroczy 1,5 KN. 
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6.1. Ogólne zalecenia i konserwacja 
a. Czyszczenie szkła - Zasady ogólne 

Czyszczenie szkła powinno by wykonywane przy użyciu łagodnych środków czyszczących. Zabrudzenia szyb, które nie 
mogą by usunięte zwykł metod mycia przy użyciu dużej ilości wody, gąbki, wałka gumowego, skóry lub dostępnych 
w handlu rozpylanych środków czyszczących i szmatek. 
Ostre narzędzia takie jak żyletki lub skrobaki, mogą powodowa drobne zadrapania powierzchni i z tego powodu należy 
unikać ich stosowania. 
W szczególności konieczne jest natychmiastowe usuwanie brył cementu lub innych pozostało ci materiałów 
budowlanych, w przeciwnym przypadku możliwe jest wytrawianie szkła i może to prowadzić do „zaślepienia”. Trudne 
do usunięcia zabrudzenia, np. farby lub plamy smoły lub pozostało ci kleju powinny by usuwane przy pomocy 
odpowiednich rozpuszczalników, tj. spirytusu, acetonu lub benzyny, a następnie należy szkło wymyć wodą. 

b. Niezalecane środki czyszczące 
Nie wolno stosowa silnych roztworów zasad lub kwasów, szczególnie płynnych kwasów oraz środków 
czyszczących zawierających fluorki. Roztwory takie mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia powierzchni 
szkła. 

c. Konserwacja bieżąca 
Częstotliwość mycia zależy od poziomu zanieczyszczenia 

• Narzędzia do czyszczenia: gumowy ściągacz do czyszczenia szyb w dobrym stanie, czysty i bez silikonu; 
szmatka czysta i miękka; gąbka czysta i nie ścierna. Te narzędzia powinny by regularnie czyszczone w 
trakcie mycia, aby uniknąć pozostawiania zabrudzeń na szkle. 

• środki czyszczące: czysta woda i zwyczajne, obojętne środki czyszczące do szyb. Tak jak w przypadku 
każdej szyby, woda powinna być o małej zawartości wapnia. W razie potrzeby stosowa wodę 
zmiękczoną lub zdemineralizowaną. 

• Nie stosować: środków czyszczących lub do obróbki szkła zawierających silikony lub cząsteczki ścierne; 
środków konserwacyjnych do materiałów innych niż szkło (aluminium, drewno); środków chemicznych: 
sody, wody javel, ługu, narzędzi ciernych: gąbek i szmat ciernych, wełny stalowej, żyletek, nożyków. 

Czyszczenie elementów konstrukcji 
• Narzędzia do czyszczenia: delikatna szczotka, szmatka czysta; gąbka czysta i nie ścierna. Możliwe jest 

używanie wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego na wodę czystą, o maksymalnym ciśnieniu 125 
barów i maksymalnym przepływie 10 litrów na minutę. Wodę należy rozpryskiwać prostopadle do 
powierzchni, z odległo ci przynajmniej 25 cm. Jeżeli woda jest rozpryskiwana pod zbyt dużym ciśnieniem, 
lub w zbyt krótkiej odległości, może dojść do uszkodzeń. 

• środki czyszczące: czysta woda, obojętne środki czyszczące do powłok lakierniczych. 
• Nie stosować: silnych roztworów zasad lub kwasów, rozpuszczalników, narzędzi ciernych, szlifierek 

 
6.2. Zasady zachowania bezpieczeństwa eksploatacji 

a. Dziennik ustaw z 5 czerwca 2007 Nr 99 poz. 665, USTAWA o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych 
innych ustaw " Art. 61. 

 
 Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2; 
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia 

czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, 
takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady 
atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, 
pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie 
zagrożenie takim uszkodzeniem  

 
b. oraz Państwowa Norma 

 PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem 
 PN-80/B-02010/Az1: 2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 
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7. Minimalny harmonogram przeglądów przykładowych konstrukcji ślusarki aluminiowej i konstrukcji 
przeciwpożarowych  

Rodzaj wyrobu 
Częstotliwość 

(ilości minimalne) 
Wykonane czynności 

konserwacyjne 
Uwagi 

 
Fasady słupowo-

ryglowe 

 
 

Raz w roku 
 

 Ocena wizualna powłoki 
profili 

 Ocena wizualna szyb Jakość 
uszczelek – smarowanie 
(natłuszczanie) 

 
 Czyszczenie wszystkich 

elementów 

Konstrukcje 
podnoszono-

przesuwne 

 
Dwa razy w roku 

 Ocena wizualna powłoki 
profili i uszczelek 

 Ocena wizualna szyb  
 Regulacja i kontrola stanu 

okuć 
 Kontrola prowadnicy skrzydła 

 
 

 Czyszczenie wszystkich elementów 

 

Drzwi rozwierne 

 

Dwa razy w roku 

 Ocena wizualna powłoki 
profili i uszczelek 

 Ocena wizualna szyb  
 Regulacja i kontrola stanu 

okuć 
 Uszczelki - Smarowanie 

(natłuszczanie) 

 
 
 

 Czyszczenie wszystkich elementów 

 
Okna  

rozwierne, 
rozwierno-
uchylne, 
uchylne 

 

Dwa razy w roku 

 Ocena wizualna powłoki 
profili i uszczelek 

 Ocena wizualna szyb  
 Regulacja i kontrola stanu 

okuć 
 Uszczelki - Smarowanie 

(natłuszczanie) 

 
 
 

 Czyszczenie wszystkich elementów 

 

 
Okna dachowe 

 

Zgodnie z umową 
serwisową   

 Zgodnie z umową serwisową 
dostawcy lub innej jednostki 
posiadającej odpowiednie 
uprawnienia do 
dokonywania przeglądów 
systemów przeciw 
pożarowych (należy 
bezpośrednio kontaktować 
się z dostawcą) 

 Należy bezwzględnie zadbać o 
niezaleganie pokrywy śnieżnej na 
ich powierzchni 
Szyby w świetlikach nie 
uwzględniają obciążenia 
technologicznego 

 Czyszczenie wszystkich elementów 

 

Świetliki 

 

Dwa razy w roku 

 Ocena wizualna powłoki 
profili i uszczelek 

 Ocena wizualna szyb  
 Uszczelki – Smarowanie 

(natłuszczanie) 
 Mycie od zewnątrz 

 

 Należy bezwzględnie zadbać o 
niezaleganie pokrywy śnieżnej na 
ich powierzchni 
Szyby w świetlikach nie 
uwzględniają obciążenia 
technologicznego (osoby) 
podczas odśnieżania. 

 Czyszczenie wszystkich elementów 

 

Hi - Finity 

 

Raz w roku 

 

 Ocena wizualna powłoki 
profili i uszczelek 

 Ocena wizualna szyb  
 Regulacja i kontrola stanu 

okuć 
 Kontrola prowadnicy skrzydła 

 
 

 Czyszczenie wszystkich 
elementów 

 

Automatyka 
drzwiowa i 

okienna 

 

Zgodnie z umową 
serwisową 

 

 Zgodnie z umową serwisową 
dostawcy automatyki lub 
innej jednostki posiadającej 
odpowiednie uprawnienia 
do dokonywania 
przeglądów (należy 
bezpośrednio kontaktować 
się z dostawcą) 

 
 
 

 Czyszczenie wszystkich 
elementów 
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V. O G Ó L N A   I N S T R U K C J A   O B S Ł U G I   I   U Ż Y T K O W A N I A 
1. Okna 
1.1. Okno rozwierne – za pomocą klamki (przekręcenie klamki o 90⁰) można otworzyć okno do wewnątrz. Nie jest 

możliwe ustawienie klamki w pozycji pionowej, końcem ku górze. 
 

                                                                pozycja zamknięta         pozycja otwarta 
 

1.2. Okno uchylne – jest wyposażone w klamkę, mechanizm dystansowego otwierania, zatrzask sprężynowy lub 
automatyczny mechanizm otwierający. Aby zapobiec niekontrolowanemu zamykaniu okien są one 
zabezpieczone w pozycji uchylnej za pomocą ograniczników uchyłu, które można rozpiąć w celu umycia okna.  

Okno uchylne (klamka z boku): 

 
                                                                          zamknięte                 uchylone 
Okno uchylne (klamka na górze) 

 
                                                                      zamknięte                         uchylone 
 

1.3. Okno rozwierno-uchylne – poprzez obrót klamki o 90⁰ następuje rozwarcie skrzydła do wewnątrz. Obracając 
klamkę o 180⁰ skrzydło można uchylić do pozycji wentylacyjnej. 

 
                                                                  zamknięte          otwarte            uchylone 
 

1.4. Okno uchylno-rozwierne (first tilt) - poprzez obrót klamki o 90⁰ następuje uchylenie skrzydła do pozycji 
wentylacyjnej. Obracając klamkę o 180⁰ skrzydło można rozewrzeć okno do wewnątrz. 

 
                                                                 zamknięte          uchylone           otwarte 
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1.5. Okno uchylno-przesuwne – w położeniu zamknięcia klamka okna jest skierowana pionowo 
 w górę. Aby uzyskać położenie uchylenia należy obrócić klamkę o 90⁰ i uchylić skrzydło. Do uzyskania 
położenia przesunięcia należy obrócić klamkę o kolejne 45⁰ w dół, skrzydło wysunie się dołem do położenia 
równoległego. Wtedy powrócić klamką do położenia poprzedniego  
i przesunąć skrzydło w bok. Aby zamknąć skrzydło, należy przesuwać je z powrotem do momentu 
automatycznego powrotu do pozycji wyjściowej. Zamknąć skrzydło obracając klamkę w górę.  
 

 
 

1.6. Drzwi i okna przesuwne – w położeniu zamknięcia klamka jest skierowana w dół. Aby uzyskać położenie 
przesunięcia należy odblokować skrzydło przesuwne obracając klamkę o 90⁰ w górę i przesunąć skrzydło w 
bok. W celu zamknięcia należy skrzydło przesunąć do położenia zamknięcia i obrócić klamkę w dół.  
 

1.7. Drzwi i okna podnoszono – przesuwne – w położeniu zamknięcia klamka jest skierowana pionowo do góry. 
Aby otworzyć skrzydło należy obrócić klamkę o 180⁰ stopni w dół, wtedy skrzydło zostanie podniesione i 
możliwe będzie jego przesunięcie. Aby zamknąć, skrzydło należy przesunąć do ogranicznika i przycisnąć w 
położeniu zamknięcia oraz obrócić klamkę w górę  

 
1.8. Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem – klamka znajduje się na skrzydle czynnym. Skrzydło czynne może 

pełnić funkcję okna rozwiernego, rozwierno-uchylnego bądź uchylno-rozwiernego. Aby otworzyć skrzydło 
bierne, należy najpierw otworzyć skrzydło czynne na całą szerokość do wewnątrz. Skrzydło bierne jest 
wyposażone w listwy ryglujące lub centralny mechanizm ryglujący. Po odblokowaniu listew ryglujących lub 
centralnego mechanizmu ryglującego, skrzydło bierne może zostać otwarte w pozycji rozwarcia. Aby 
zamknąć okno, należy wykonać te czynności w odwrotnej kolejności.  

  

 
2. Naświetla uchylne sterowane z poziomu podłogi 
Otwieranie: 

 Dźwignią ręczną (klamką) – otworzyć naświetle przez obrót dźwigni w dół 
 Korbką – zdjąć korbkę z uchwytu i zgiąć, otworzyć naświetle przez obracanie korbką ręczną w lewo. 
 Siłownikiem elektrycznym – nacisnąć przycisk sterujący siłownikiem elektrycznym do osiągnięcia żądanego 

położenia otwarcia.  
 

W celu ustawienia skrzydła uchylnego w położeniu czyszczenia należy odpiąć nożyce zabezpieczające od 
wspornika na skrzydle.  
Uwaga: Prace wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności, skrzydło po odpięciu nożyc 
zabezpieczających jest bezwładne i może spowodować wypadek.  
 

3. Drzwi  
Przy otwieraniu drzwi kluczem należy pamiętać o tym, aby pchać je lub ciągnąć trzymając za klamkę lub antabę. 
W przeciwnym razie istnieje ryzyko zatrzaśnięcia palców między ościeżnicą drzwiową, a skrzydłem.  
Aby otworzyć skrzydło bierne w drzwiach dwuskrzydłowych, należy otworzyć najpierw skrzydło czynne, później 
odblokować rygle (lub rygiel) w skrzydle biernym.  
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4. Akcesoria drzwiowe 
Akcesorii w które wyposażone mogą być drzwi czy okna jest bardzo dużo tak samo jak firm je produkujące. W 
niniejszym dokumencie są wskazane przykładowe akcesoria z których najczęściej korzysta Producent. W 
przypadku wystąpienia innych niż opisane poniżej Nabywca może zwrócić się do Producenta o odpowiednie 
dokumenty dotyczące zastosowanych w jego ślusarce akcesoriów. Dokumenty dotyczące konkretnych rozwiązań 
do danego obiektu/inwestycji przekazywane są Nabywcy w dokumentacji powykonawczej. 
4.3. Zamek z wkładką bębenkową – kiedy drzwi są w pozycji zamkniętej, należy wykonać pełny obrót kluczem 

(bądź dwa obroty) w kierunku do zawiasów. Obrót w przeciwnym kierunku umożliwia zamknięcie drzwi.  
4.4. Zamek wielopunktowy automatyczny – magnetyczny system ryglowania pozwala na automatyczne 

zablokowanie drzwi bez ingerencji użytkownika. Kiedy skrzydło drzwi dochodzi do ościeżnicy, mechanizm 
ryglowania uruchamia się automatycznie. W celu wysunięcia rygla głównego należy wykonać pełny obrót 
kluczem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Aby odblokować drzwi, należy wykonać pełny 
obrót w kierunku przeciwnym 
 

4.5. Zamki antypaniczne: 
a. Funkcja "B"  - "przełączeniowa" -pozwalająca na uruchomienie trybu przejścia 2-kierunkowego 

 
 

b. Funkcja "C"  - "wymuszonego zamknięcia" - włączenie trybu przejścia 2-kierunkowego tylko przy 
pozostawieniu klucza w drzwiach. 

 
 
 
 
 

 



K A R T A   G W A R A N C Y J N A 

GRAL SP. Z O.O.           załącznik do OWS 
ul. Pod Lasem 50A, 44-210 Rybnik 
NIP: 642 300 30 55; REGON: 240680658; KRS: 0000286656 WWW.GRAL.INFO.PL      

 
Strona 16 z 25 

 

 
 

c. Funkcja "D" – „ratunkowa” - uruchomienie trybu przejścia dwukierunkowego po każdym użyciu od strony 
wewnętrznej. 

 
 
 

d. Funkcja „E” – zamek posiada cały orzech pod trzpień klamki lub pochwytu panicznego. Do drzwi które 
muszą być otwarte kluczem z zewnątrz wyłącznie przez osoby upoważnione. zawsze jest możliwe za 
pomocą klamki lub pochwytu antypanicznego. Wejście od zewnątrz jest możliwe tylko z pomocą klucza, 
który cofa zapadkę i dolny rygiel w momencie zamkniętego zamka. 
 

 
4.6. Elektrozaczepy 

Elektrozaczepy (rygle elektromagnetyczne) to rodzaj elektrycznego zamka do drzwi sterowanego przewodowo i 
bardzo szeroko rozpowszechnionego. Stosujemy je w drzwiach, gdzie możliwe jest zamontowanie zamka w 
ościeżnicy tj. drzwi aluminiowe, drewniane a nawet metalowe. Możliwość sterowania takim zamkiem dają min. 
elektroniczne systemy kontroli dostępu czy to na katy zbliżeniowe czy na linie papilarne.  

Elektorozaczepy możemy podzielić na dwie główne grupy:  

a. elektrozaczepy zwykłe - to takie, które otwierają nam drzwi po podaniu napięcia. W trybie bez prądu zamek 
pozostaje zamknięty.  Jest to najczęściej stosowany typ elektrozaczepu w drzwiach domofonowych. 
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 standardowe – podanie napięcia na zaciski cewki zasilającej, powoduje odblokowanie układu dźwigni i 
zwolnienie zapadki rygla, co umożliwia otwarcie drzwi. Stosowane są w typowych instalacjach 
domofonowych,                                                                                                                                                                                                          

  z wyłącznikiem – umożliwiają one trwałe odblokowanie elektrozaczepu za pomocą specjalnej dźwigni 
mechanicznej, dzięki czemu dostęp do pomieszczenia może być udostępniany bez żadnych ograniczeń 
i konieczności sterowania elektrozaczepem. Funkcję tę można wykorzystywać np. w biurach, 
placówkach usługowych, gdzie w godzinach pracy dostęp do pomieszczenia mają wszyscy 
zainteresowani, poza tymi godzinami zaś istnieje potrzeba kontroli osób wchodzących na teren takiego 
obiektu. 

 z pamięcią – ta funkcja pozwala na sterowanie elektrozaczepu za pomocą krótkiego impulsu 
napięciowego, po podaniu którego elektrozaczep pozostaje odblokowany do chwili otwarcia i 
ponownego zamknięcia drzwi. Elektrozaczepy tego typu użytkuje się w układach zasilanych z baterii lub 
akumulatorów. Mogą też być stosowane w sytuacji, kiedy osoba wychodząca z zabezpieczanego 
pomieszczenia chce odblokować wejście bez konieczności stosowania klucza, np. wciskając przed 
wyjściem przycisk w unifonie. Po dojściu do drzwi można je jednorazowo otworzyć, a po ich zamknięciu 
elektrozaczep zablokuje drzwi   

  z regulowaną zapadką – możliwe jej wysunięcie przedniej części zapadki elektrozaczepu maksymalnie o 
3 mm od normalnego położenia. Funkcja ta jest wykorzystywana do usunięcia luzów między 
elektrozaczepem a zamkiem furtki i umożliwia ograniczenie nacisku wywieranego na zapadkę przez 
drzwi.  

b. elektrozaczepy rewersyjne - to zamki, które otwierają drzwi po zdjęciu napięcia (prąd płynie to zamek 
pozostaje zamknięty). W trybie bez prądu, zamek się otwiera. Stosowany jest w systemach zabezpieczeń o 
podwyższonym poziomie bezpieczeństwa.  

4.7. Samozamykacze 

Samozamykacze są siłownikami umożliwiającymi samoczynne domykanie drzwi. 

 z blokadą otwarcia – mechanizm, który pozwala na zablokowanie drzwi w pozycji otwartej 

 

5. Instrukcja użytkowania zamków elektromechanicznych  
Instrukcja dotyczy użytkowania przykładowych zamków ABLOY o następujących symbolach:  

 Zamki do drzwi profilowych:  
EL460, EL461, EL462, EL463, PE460, PE461, PE462, PE463, EL420, EL422, PE420, PE422, EL260, EL262, PE260, PE262  

 Zamki do drzwi pełnych:  
EL560, EL561, EL562, EL563, EL564, EL565, PE560, PE561, PE562, PE563, PE564, PE565, EL520, EL522, EL524, PE520, PE522, 
EL360, EL362, EL365, PE360, PE362  

 
5.1. Prawidłowe warunki zabudowy.  

Po montażu zamka wpuszczanego w skrzydle drzwiowym oraz współpracującej blachy zaczepowej na ościeżnicy 
należy upewnić się że została zachowana odpowiednia szczelina między blachą czołową zamka a blachą zaczepową, 
tak jak na rysunku poniżej. 

 

 
5.2.  Współpraca elementów uruchamiających z zamkiem.  
Dla uzyskania optymalnej współpracy okucia z zamkiem, w przypadku zamków z dzielonym orzechem należy stosować 
trzpienie dzielone. Dobór powinien nastąpić zgodnie ze schematem. 
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Po zamontowaniu okuć należy sprawdzić czy są one mocno przytwierdzone i czy nie występują luzy między 
powierzchnią skrzydła a zamontowanym elementem okucia.  

 
5.3. Konserwacja  
W żadnym wypadku nie stosować do smarowania zamka ani okucia smarów w sprayu typu WD-40. Prawidłowa 
konserwacja pokazana została na schemacie poniżej. Do smarowania okuć zaleca się używanie oliwki Abloy  lub 
podobnej zaś konserwacja zapadki oraz rygli powinna odbywać się przy użyciu wazeliny białej. 
 

 
 
5.4. Użytkowanie codzienne  
Należy w miarę możliwości uczulić użytkowników obiektu na specyfikę funkcjonowania zamontowanych na 
przejściach zamków.  
W przypadku zamków otwieranych od zewnątrz po uzyskaniu sygnału z kontroli dostępu (zamki z elektryczną kontrolą 
klamki bądź elektromotoryczne) drzwi mogą być otwarte przez użytkownika dopiero po zasprzęgleniu klamki bądź 
automatycznym cofnięciu rygla. Próba nieautoryzowanego dostępu może skończyć się uszkodzeniem okuć oraz 
mechanizmu zamka. 
W przypadku zamków mechanicznych bądź zamków mechanicznych z monitoringiem drzwi otwierane zostają 
wyłącznie poprzez użycie klucza. Próba uzyskania dostępu bez użycia klucza może skończyć się uszkodzeniem okuć 
oraz mechanizmu zamka. 
Wyjście od wewnątrz powinno zawsze być możliwe ze względu na zgodność zamków z normami EN179 i EN1125. Jeżeli 
wyjście od wewnątrz nie jest możliwe należy sprawdzić czy zamek ma odpowiednio ustalona stronę ewakuacji (patrz 
instrukcja dostarczana z zamkiem). 

 
6. Zamek elektromotoryczny na przykładzieABLOY EL 420 – instrukcja regulacyjna 

Zamek EL 420 jest zamkiem samoryglującym  co oznacza, że każde zamknięcie drzwi wysuwa automatycznie rygiel, 
a dzielona zapadka zamka usztywnia się. 
Po schowaniu rygla (klamką lub syg. sterującym) zapadka zamka staje się swobodna, działa jak „rolka”. 
Orzech zamka jest stały, przelotowy, zatem okuciem drzwi od strony ewakuacyjnej jest klamka, a od strony 
zewnętrznej gałka lub pochwyt. 
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 Stronność zamka EL420 
 

Inbus 2,5 mm wsuwamy pomiędzy dwie tylne sprężyny i naciskając wyzwalacz/czujnik stanu drzwi wsuwamy go w 
otwór tylnej śruby wyzwalacza 

 
Wykręcamy śrubę do momentu kiedy możemy obrócić wyzwalacz o 90˚, a następnie ją dokręcamy. 

Uwaga: nie wykręcamy do końca śruby, aby wyzwalacz nie wypadł z otworu. 
 

7. Zamki elektryczne na przykładzie ABLOY EL 460, EL 461 – instrukcja regulacyjna 
 

Zamki EL 460 i EL 461 są zamkami samoryglującymi co oznacza,  że każde zamknięcie drzwi wysuwa rygiel, a dzielona 
zapadka zamka usztywnia się. Po schowaniu rygla zapadka zamka staje się swobodna, działa jak „rolka”. 

 
7.1. Funkcje klamek w zamku EL 460 z orzechem i trzpieniem dzielonym: 

a. klamka znajdująca się po tej stronie, gdzie wkręcony jest wkręt, pełni funkcję klamki ewakuacyjnej 
(zawsze otwiera zamek), 

b. klamka po drugiej stronie wkręta sterowana jest elektrycznie 

 
 
 

7.2. Zamek EL 460 ma przelotowy orzech i stały trzpień. Obie klamki są pod kontrolą elektryczną. 
 

7.3. Funkcje zamków EL 460 i EL 461 (sterowanie elektryczne) 
Przestawiamy wykręcając i wkręcając czarną szpilkę powyżej orzecha zamka inbusem 1,5 mm 
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8. Stronność zamków na przykładzie EL 460 i EL 461 

 
Inbus 2,5 mm wsuwamy pomiędzy dwie tylne sprężyny i naciskając wyzwalacz/czujnik stanu drzwi wsuwamy go w 

otwór tylnej śruby wyzwalacza 

 
Wykręcamy śrubę do momentu, kiedy możemy obrócić wyzwalacz o 90˚, a następnie ją dokręcamy. 

 
Uwaga: nie wykręcamy do końca śruby, aby wyzwalacz nie wypadł z otworu. 

 
9. Uchwyty ze stali nierdzewnej 

 
Uchwyty ze stali nierdzewnej narażone są na zanieczyszczenia pochodzące ze środowiska, dlatego na ich 
powierzchni mogą pojawić się naloty i przebarwienia przypominające rdzę. W celu utrzymania atrakcyjnego 
wyglądu uchwytów, zalecamy regularne czyszczenie i konserwację. 
 
9.1. Czyszczenie i konserwacja 

 
Należy stosować specjalne preparaty przeznaczone tylko do czyszczenia stali nierdzewnej min.: pianka 3M-Stainless 
Steal Cleaner & Polish – usuwa zabrudzenia i konserwuje powierzchnie ze stali nierdzewnej, pozostawiając cienką 
powłokę ochronną, która maskuje skazy i spowalnia ponowne zabrudzenie. Regularne stosowanie ułatwia kolejne 
czyszczenia 
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Uwaga: 
Nie wolno używać do czyszczenia: 

 silnych proszków lub środków o właściwościach aktywnych powierzchniowo (z zawartością chlorków, 
kwasów itp.) 

 ostrych materiałów czyszczących (papieru ściernego, szorstkich szczotek), które mogą zarysować lub 
trwale uszkodzić powierzchnie. 
 

9.2. Dobór gatunku stali 
 

Należy pamiętać, aby dobrać odpowiedni gatunek stali do środowiska w którym uchwyt będzie eksploatowany: 
a. AISI 304 – posiada właściwości antykorozyjne i jest odporna na normalne warunki użytkowania 
b. AISI 316 – to stal kwasoodporna zawierająca w odróżnieniu od poprzedniej dodatek molibdenu, który 

poprawia właściwości antykorozyjne. Przeznaczona jest do silnie zanieczyszczonych lub agresywnych 
środowisk jak np.: obszary przemysłowe, strefy nadmorskie, baseny, pomieszczenie o podwyższonej 
wilgotności i temperaturze, w których poddawana jest na działanie czynników chemicznych tj. soli, 
kwasów i wysokich temperatur. 

 
PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA UCHWYTÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ ZAPEWNIA ICH ESTETYCZNY 
WYGLĄD I GWARANTUJE DŁUGOLETNIĄ EKSPLOATACJĘ. 

 
Uchwyty seria P i Q.  

 

          
 
Uchwyty seria M 
 
 

Czytnik biometryczny linii papilarnych IDENCOM 
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10. Siłowniki 
 

Budynki przemysłowe, magazynowe oraz obiekty handlowe i budynki użyteczności publicznej bardzo często są 
wyposażane w montowane w połaciach dachu świetliki lub wysoko umieszczone okna. Tego rodzaju rozwiązanie 
zapewnia dostęp do wnętrza pomieszczeń dodatkowej ilości światła dziennego. Dzięki specjalnym systemom 
siłowników do okien i świetlików istnieje również możliwość wpuszczania do środka świeżego powietrza, niezależnie od 
systemów wentylacyjnych znajdujących się w budynku. Różne rodzaje siłowników zapewniają szerokie możliwości 
doboru odpowiednich produktów do każdego zastosowania.  
 

10.1. Siłowniki do przewietrzania dla okien i świetlików: 
Siłowniki otwierane manualnie – pozwalają na otwieranie i zamykanie świetlików i okien za pośrednictwem specjalnie 
dołączanej korby. Musi ona zostać podłączona do konstrukcji siłownika, a dzięki jej obrotom jedna krawędź okna lub 
świetlika jest unoszona do góry, a całość uchylana. Dostępne są korby w kilku długościach, co pozwala na obsługę 
siłowników montowanych na różnych wysokościach. 
Otwieranie manualne sprawdza się przede wszystkim tam, gdzie okna i świetliki są uchylane stosunkowo rzadko. Wielką 
zaletą tego rozwiązania jest to, że działa ono nawet w czasie przerw w zasilaniu, a jego montaż nie wymaga wykonania 
dodatkowego okablowania. 

 
10.2. Siłowniki otwierane i zamykane ręcznie występują w wersjach wykorzystujących napęd wrzecionowy lub 

łańcuchowy. 
Siłowniki otwierane elektrycznie – wykorzystują silnik, który napędza mechanizm wysuwający ramię. Siłowniki tego 
rodzaju mogą być bez problemu obsługiwane zdalnie. Nadają się znakomicie do zastosowań, w których okna lub 
świetliki są często otwierane lub jest ich na tyle dużo, że ręczna obsługa byłaby zbyt pracochłonna. Siłowniki 
elektryczne, sprawdzą się również tam, gdzie pomieszczenia są na tyle wysokie, że obsługa ręczna byłaby niemożliwa. 
Dodatkową zaletą stosowania siłowników tego rodzaju jest to, że można je łączyć w grupy i używać do okien i 
świetlików o większej masie. Korzyścią ze stosowania siłowników napędzanych elektrycznie jest także to, że ich otwarcie 
lub zamknięcie może być wykonane w bardzo krótkim czasie. 

 
Siłowniki elektryczne są dostępne w wariantach z mechanizmem wrzecionowym lub łańcuchowym. 
 

11. Kontaktrony 
 

To niewielkie czujniki ruchu –  otwarcia okien i drzwi – pozwalające w prosty, niedrogi i skuteczny sposób zabezpieczyć 
obiekt przed włamaniem. Kontaktrony mogą być elementami systemu alarmowego lub systemu kontroli dostępu. 
 

11.1. Zasada działania kontaktronów, czyli czujników magnetycznych.  
Kontaktrony są to magnetyczne czujniki otwarcia okna lub drzwi, będące częścią systemu alarmowego lub systemu 
kontroli dostępu. Każdy kontaktron składa się z dwóch elementów: magnesu i rurki z zatopionymi dwoma stykami. 
Niepożądane otwarcie okna powoduje przerwanie obwodu elektromagnetycznego, a to z kolei skutkuje 
uruchomieniem alarmu. Kontaktrony informują system o próbie włamania jeszcze przed dostaniem się złodzieja do 
wnętrza domu. Dodatkowo, ten system alarmowy jest przyjazny dla właścicieli zwierząt – zwierzę pozostawione samo 
w domu nie włączy alarmu. 
Ze wzglądu na różnorodność czujników magnetycznych możliwy jest montaż wewnątrz drzwi lub okien (tzw. czujniki 
ruchu wpuszczane) bądź montaż na powierzchni drzwi lub okien (tzw. czujniki ruchu powierzchniowe). 
 

11.2. Zastosowanie kontaktronów.  
Kontaktrony możemy zastosować w oknach, drzwiach zewnętrznych, we włazie prowadzącym na dach, a nawet w 
drzwiczkach meblowych (montaż ich jest estetyczny). Umiejscowione po wewnętrznej stronie ramy i skrzydła pozostają 
niewidoczne przy zamkniętym oknie bądź drzwiach, zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczenia. Dzięki temu 
nie zakłócają harmonii wnętrza, a jednocześnie są zaskoczeniem dla włamywacza. 
 

12. HI - FINITY 
 

12.1.  Producent 
Reynaers Aluminium N.V., Oude Liersebaan 266, B-2570 Duffel 

 
12.2. Obszar zastosowania 

Napęd przeznaczony jest do przesuwnych skrzydeł systemu Hi-Finity. 
 

12.3. Opis wyrobu 
 

 Napęd elektryczny przeznaczony jest do poruszania skrzydeł przesuwnych. 
 Wbudowany napęd pozostaje ukryty, zachowując wszystkie parametry termiczne profili. 
 Rozwiązanie napędu spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa osobistego 

               i europejskiej dyrektywy maszynowej (Dyrektywa 2006/42/WE). 
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 Napęd wyposażony jest w funkcję automatycznej kalibracji: umożliwia to określenie pozycji otwarcia i 
zamknięcia. 

 Po awarii zasilania łatwa ponowna kalibracja za pomocą przycisku. 
 

12.4. Ogólne zasady bezpieczeństwa i ryzyka 
 

 Przesuwane elektrycznie okna pociągają za sobą ryzyko obrażeń ciała i kolizji. Montowanie obowiązkowo 
wykonywane jest przez wykwalifikowany personel, zgodnie z instrukcjami zawartymi w EN 12453. 

 Silnik napędu musi być podłączony do zasilania 24 V DC / 3 A wartość znamionowa, 10 A wartość 
szczytowa. 

 Konserwacja i naprawa napędu i/lub zamka może być wykonywana tylko przez wykwalifikowany personel. 
 Przez cały czas muszą być spełnione wymagania krajowych i miejscowych przepisów dotyczących 

podłączenia do głównej sieci zasilającej. 
 Elektrycznie otwierane oszklone okna nigdy nie mogą być używane jako droga ewakuacyjna. Zawsze musi 

być inna droga opuszczania pomieszczenia. 
 Elektrycznie otwierane oszklone drzwi nie mogą być używane jako drzwi przeciwpożarowe. 
 Dzieci nie mogą bawić się przyciskiem sterowania, nie mogą mieć też dostępu do pilota zdalnego 

sterowania. 
 Napęd musi mieć możliwość odłączenia od źródła zasilania na czas wykonywania konserwacji i naprawy. 

 
12.5. Ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym 

 
 Należy zapewnić odpowiednie instrukcje dotyczące połączeń elektrycznych. 
 Należy uważać, aby woda nigdy nie dostała się do obudowy napędu, nawet podczas czyszczenia. 

 
 

12.6. Parametry techniczne 
 

Napięcie 24 V DC 

Natężenie prądu                                              3 A znamionowy, 10 A szczytowy 

Wymagania dotyczące źródła zasilania 
Regulowany przełącznik źródła zasilania z 
zabezpieczeniem przed przegrzaniem oraz ochroną 
przed zwarciem w obwodzie  

Prędkość przesuwania +/- 15 cm/s 

Bezpieczeństwo 
PSPE(*), elektryczny styk zabezpieczający, reagujący na 
przeciążenie 

Klasa obudowy  
IP 20, gdy wykonana zgodnie z wytycznymi 
katalogowymi  

Zamek 
system „Dropbolt” – opadający rygiel, zamknięty po 
odcięciu zasilania  

Zakres temperatury -20/+50 °C 

Moc znamionowa silnika 30/50/70 W 

(*) urządzenia zabezpieczające, reagujące na przeciążenia 

 
12.7. Przed użyciem 

 
Podłączenie do głównej sieci zasilającej musi wykonać specjalista wykfalifikowany (elektryk/elektrotechnik). Wartość 
znamionowa bezpiecznika i wyłącznika różnicowego musi być dobrana do wybranej sieci zasilającej. Opcjonalnie 
można zamontować zasilacz awaryjny (UPS). Pozwoli to na kontynuowanie pracy napędu przesuwanego skrzydła 
podczas awarii zasilania. Po przywróceniu zasilania przesuwne skrzydło musi być ponownie zaprogramowane: należy 
je za pomocą napędu otworzyć i zaraz zamknąć. 
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12.8. Instrukcje konserwacji-pielęgnacji dla użytkowników 
 

nazwa środka 
czystości 
(numer 

katalogowy) 

opis 

powłoki 
lakiernicze 
łącznie z 

powłokami 
Coatex  

Powłoki 
anodowane  

REYNAWASH ANO  
(086.9213)  

Środek czyszczący o kremowej konsystencji do 
okresowego stosowania 
Dla wszystkich anodowanych powierzchni 
aluminium. 
Nadaje nowy połysk starszym profilom  
Nie zawiera rozpuszczalników  
 

                                               

x 

CLEAN AND CARE WAX  
(086.9234)  

 
Produkt do czyszczenia i konserwacji profili i szkła  
 

x  x  

LUBRICANT  
(086.9233)  

 
Natłuszcza systemy i części  
 

x  x  

RENEWER  
(086.9235)  

 
Odnawia powierzchnię profili aluminiowych  
Przywraca oryginalną intensywność obróbki 
powierzchni  
Odżywia malowane proszkowo i anodowane 
powierzchnie profili  
 

x  x  

SPONGE & WIPE  
(086.9236)  

Gąbka  
- Usuwa uporczywe plamy z profili malowanych 
proszkowo    i anodowanych  
- Może być wielokrotnie używany  
Ściereczka  
- Ma doskonałe właściwości czyszczące i 
absorpcyjne  
 

x  x  

REYNAERS MULTI FOAM  
(086.9230)  

 
Uniwersalny spray pianka, który czyści, odtłuszcza, 
zastępuje oryginalny połysk  
 

x  x  

REYNAERS DEEPCLEAN  
(086.9238)  

Intensywne i dokładne czyszczenie uporczywych 
zabrudzeń  
 

x  x 

 

12.9. Odpowiedzialność i gwarancja 
 

Napęd objęty jest dwuletnią gwarancją. 
Gwarancja przestaje obowiązywać, jeśli w wyrobie wprowadzono nieautoryzowane modyfikacje. 
Wymagana jest roczna umowa na serwis i konserwację w całym okresie gwarancji w przypadku nie podpisania umowy 
serwisowej gwarancja pozostaje 2-letnia. W tym celu należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem wskazanym 
przez producenta.  
 

12.10. Demontaż i utylizacja 
 

Zbędne materiały nie są bezwartościowymi śmieciami. Można z nich odzyskać cenne surowce. Zgodnie z dyrektywą 
2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 2003 r. dotyczącej sprzedaży, zwrotu i przyjaznej dla 
środowiska utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) dostarczonego po 13/08/2005, sprzęt elektryczny i 
elektroniczny podlega recyklingowi i nie można go wyrzucać razem ze śmieciami komunalnymi. 
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12.11. Uzupełnianie ubytków farby 

W przypadku niewielkiego ubytku powierzchni lakierniczej w wyniku uszkodzenia, ubytek może być zretuszowany 
specjalnym ołówkiem, który dostępny jest we wszystkich kolorach. 

12.12. Zabezpieczenie – taśma Reynatape 

 
Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych i/lub innych uszkodzeń aluminium (np. cementem, wapnem lub farbą) 
powinno stosować się białą taśmę PVC - Reynatape. Jest to taśma zabezpieczająca, dostępna w różnych 
szerokościach, zabezpieczająca konstrukcje aluminiowe, gdy na konstrukcji prowadzone są inne prace. Taśmy nie 
należy pozostawiać na aluminium przez okres dłuższy niż 2 miesiące.  

 
 

UWAGA :  
Reynatape nie przylega do powłok strukturalnych. Do zabezpieczenia powłok Coatex stosowana jest specjalna 
czerwona taśma dostosowana do powłok strukturalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


