
VENTILAȚIE • PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INTEMPERIILOR • SOLUȚII PENTRU ACCES

The Best of Outdoors 
Indoors®

Cele mai bune soluții de 
interior si exterior
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Galebreaker Agri

ROLLERSCREEN VARIABLE
VENTILATION

SYSTEM*

TRACKSCREEN MAXIDOOR*

AGRIDOOR PLUS*

FARMFLEX

ROLLERDOOR*

AGRIDOOR* MULTIBAY* BAYSCREENROLLERSCREEN

AGRIDOOR PLUS*

CÂT DE DES ESTE NECESAR ACCESUL?

Frecvent Ocazional Niciodată

este necesară o ventilație variabilă?Până la 6 m Peste 6 m

O singură incintăLa nivelul
solului

La nivelul
porții

Mai multe 
incinte

Da Nu

Deschidere 
verticală

Deschidere 
orizontală

Mai multe 
incinte

O singură 
incintă

*Funcționare motorizată opțională

GALEBREAKER GHID DE PRODUSE
Utilizati aceasta diagrama pentru a putea alege produsul Galebreaker potrivit cerintelor dvs.

Compania noastră
Galebreaker Agri este un producător/ furnizor de sisteme de ventilație și produse de protecție împotriva intemperiilor de înaltă calitate pentru adaposturile de animale. Cu sediul in 
Marea Britanie si experienta de peste 30 de ani am inteles foarte bine modul de crestere a animalelor si cerintele acestora privind ventilatia in adapost, pentru asigurarea bunastarii lor.

Viziunea noastră
Prin inovarea și proiectarea produsului, ne propunem:  să îmbunătățim continuu calitatea aerului în adaposturile de animale, să 
reducem stresul termic asupra animalelor, să reducem bolile respiratorii și îmbolnăvirea,  să îmbunătățim performantele fermei și a  
animalelor. În esență, sa oferim cele mai bune soluții exterioare si interioare.
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Bayscreen®
Si

st
em

e d
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re

4 Perdea pentru ventilație 
și protecție împotriva 
intemperiilor

4 Lider de piață timp de peste 30 
de ani

4 10 ani garantie

Perdea cu sistem de intindere si prindere cu clichet incorporat pentru 
protectie permanenta sau temporara impotriva intemperiilor asigurand 
in acelasi timp si ventilatia necesara

• Instalare usoara si posibilitati maxime de ajustare a deschiderii

• Nu sunt necesare realizarea de gauri sau prindere cu suruburi 

• Nu sunt necesare elemente de  sustinere  suplimentare 

• Montare unul peste altul pentru obtinerea oricarei inaltimi

Ideal pentru acces rar/ocazional pentru fermele de animale , depozitele 
de cereale, fan sau paie.

Cele mai bune soluții de interior si exterior

Perdea cu prindere rapida

Materiale și 
culori 

Plasa
Plasa 
HP

Plasa 
HD

Prelata
Prelata 
transparenta  

Sistem de 
culisare

Protecții 
trapezoidale

Maximum

20 m 3 m
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Sistem
e de prindere
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Rollerscreen
Si

st
em
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e u
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Sistem de protectie cu 
rola actionata prin arc

4 Reglare completă pentru orice 
deschidere

4 Lider de piață timp de peste 30 
de ani

4 10 ani garantie

Sistem de protecție cu rola pentru partea superioara a depozitelor, 
pereților și fronturilor de furajare care oferă acces rapid, protecție 
împotriva intemperiilor și ventilație variabilă. 

• Sigur chiar și în cazul vânturilor puternice 
• Funcțional în condiții meteo nefavorabile 
• În conformitate cu Directiva CE privind ușile EN-13241
• Sistem testat la 10.000 de operatii
• Mecanism de blocare pentru stabilitate
• 10 ani garanție

Adecvat pentru fronturile de furajare, aleile de curatare, zonele de 
depozitare a fanului si paielor , intrarile pentru animale si de asemenea 
pentru salile de mulgere a vacilor.

Cele mai bune soluții de interior si exterior

Console 
de fixare 
suplimentare

Carcasă de 
protecție

Maximum

6 m 4.1 m

Materiale și 
culori 

Plasa
Plasa 
HP

Plasa 
HD

Prelata
Prelata 
transparenta  
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Sistem
e de uși

Mecanism de acționare cu arc de mare capacitate, 
conceput pentru acces frecvent

Mecanismul de blocare unic asigură stabilitate în 
condiții de vânt puternic

Console de fixare suplimentare

Mecanism culisant de tragere cu funie

Întindere cu arc
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Rollerdoor
Si

st
em
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O ușă din material dur care oferă acces pentru intreaga inaltime 
a deschiderii. Segmente ușor de înlocuit în cazul unei deteriorări 
accidentale.

• Ușor de instalat 

• Gamă de materiale din prelata si plasa 

• În conformitate cu Directiva CE privind ușile EN-13241 

• Sistem testat la 10.000 de operatii 

• 10 ani garanție

Ideală pentru clădiri de uz general, depozite de cereale si  furaje.

Cele mai bune soluții de interior si exterior

4 Reglare completă pentru orice 
deschidere

4 Rapid și ușor de utilizat

4 10 ani garantieUsa economica pentru 
inchidere totala

Lățime de până la 9 m 
pentru uz intern

Carcasă de protecție 
completă

Maximum

6 m 4.1 m

Materiale și 
culori 

Plasa
Plasa 
HP

Plasa 
HD

Prelata
Prelata 
transparenta  
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Sistem
e de uși

Sistem de protectie 
contra vantului pentru  
stabilitate

Sistem de 
inchidere 
semiautomat

Segmente ușor de înlocuit 
în cazul unei deteriorări 
accidentale

Șine de ghidaj 

Dotări standardROLLERDOOR MANUAL
Sistem de inchidere semiautomat, sistem de blocare a usii si sistem de protectie impotriva vantului 
pentru stabilitate. Viteză de acționare 2 sec/m.

ROLLERDOOR ELECTRIC
Toate avantajele oferite de o ușa cu rola acționată manual, dar cu acționare prin motor electric de 11 
RPM la 230 V. Viteză de acționare 16 sec/m.

Sistem de blocare a usii

Arcul  respectă 
reglementările CE de 
siguranta

Dotată cu arc de 
siguranță pentru uși cu 
lățime mai mare de 5,5 m

Lant pentru 
actionare rapida

Comutator cu 2 
butoane

Motor de 11 RPM 
la 230 V
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Agridoor

Sistem de usa sectionala cu acționare rapidă.  Optional asigura protecție 
împotriva intrării păsărilor. Fiecare secțiune este independentă cu 
posibilitatea de a opta pentru materiale si culori diferite.

• Bare din oțel galvanizat de înaltă rezistență 

• Rulmenți și angrenaje din nailon

• În conformitate cu Directiva CE privind ușile EN-13241 

• Sistem testat la 10.000 de operatii 

• 10 ani garanție

Potrivit pentru: depozitarea furajelor si a cerealelor, aleile de furajare, 
sălile de muls și clădirile de uz general.

Cele mai bune soluții de interior si exterior

4 Complet reglabilă pentru a se 
potrivi deschiderii disponibile

4 Alegerea diferitelor materiale 
de panou și culori pe aceeași ușă

4 10 ani garantie
Ușă sectionala, cu 
acționare rapidă

Si
st

em
e d

e u
și

Materiale și 
culori 

Plasa
Plasa 
HP

Plasa 
HD

Prelata
Prelata 
transparenta  
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AGRIDOOR MANUAL
Ansamblu acționat prin lanț, asistat de arc pentru utilizare ușoară și pentru respectarea reglementărilor CE. Sistem de inchidere semiautomat . 
Posibilitate de acționare pentru partea stânga / dreapta. Oferă utilizare rapidă si ușoară pentru acces la toate tipurile de clădiri. Agridoor este adecvată 
pentru instalarea la interiorul sau exteriorul clădirilor, acționarea fiind făcută de pe partea cu prinderea. Viteză de acționare 5 sec/m.

Bară de protecție contra 
vântului profilată pentru 
secțiuni independente, 
ușor de înlocuit dacă este 
necesar.  Capace pentru 
protecție contra zgomotului.

Sistem de protectie contra 
vantului pentru stabilitate

Ansamblu cu acționare prin lanț

Sistem de inchidere 
semiautomat

Asistat de arc pentru 
utilizare ușoară și pentru 
respectarea reglementărilor 
CE.

Șine de ghidaj 

Opțiuni de segmente care pot 
fi înlocuite ușor în cazul unei 
deteriorări accidentale

Sistem
e de uși

Carcasă de 
protecție 
completă 
opțională

Maximum

6 m 6 m
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AGRIDOOR ELECTRIC BASIC
Toate avantajele oferite de usa Agridoor acționata manual, dar actionata cu motor electric.  Viteză de acționare 9 sec/m.

•  Comutator cu două butoane cu funcționare doar apăsat   •   Sistem de blocare semiautomat

Opțiuni de segmente care pot fi înlocuite ușor în 
cazul unei deteriorări accidentale

Sistem de inchidere 
semiautomat

Comutator cu 2 butoane

Sistem de protectie contra 
vantului pentru stabilitate

Șine de ghidaj 

Motor de 17 RPM la 230 V

Bară de protecție contra 
vântului profilată pentru 
secțiuni independente, 
ușor de înlocuit dacă este 
necesar.  Capace pentru 
protecție contra zgomotului. 

Asistate de arc pentru a 
respecta reglementările CE

Si
st

em
e d

e u
și

Maximum

6 m 6 m

Carcasă de 
protecție 
completă 
opțională
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AGRIDOOR ELECTRIC COMFORT
Toate avantajele oferite de o usa  Agridoor acționata manual, dar actionata cu motor electric. Poate fi deschisă/închisă în cazul unei căderi de curent. 
Viteză de acționare 9 sec/m.

•   Acționare prin buton și controler AD10   •   Sistem de inchidere semiautomat   •   Opțiune de anulare manuală

Opțiuni de segmente care pot fi înlocuite ușor 
în cazul unei deteriorări accidentale

Sistem de inchidere 
semiautomat

Comutator cu buton

Controler AD10

Sistem de protectie contra 
vantului pentru stabilitate

Șine de ghidaj 

Motor de 17 RPM la 230 V

Bară de protecție contra 
vântului profilată pentru 
secțiuni independente, 
ușor de înlocuit dacă este 
necesar.  Capace pentru 
protecție contra zgomotului. 

Asistate de arc pentru a 
respecta reglementările CE

Sistem
e de uși

Maximum

6 m 6 m

Carcasă de 
protecție 
completă 
opțională
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Si
st

em
e d

e u
și

AGRIDOOR ELECTRIC PREMIUM
Toate avantajele oferita de usa Agridoor acționata manual, dar actionata cu motor electric și telecomandă  (sistem  de siguranță optică obligatorie). 
Poate fi deschisă/închisă în cazul unei căderi de curent. Viteză de acționare 9 sec/m.

•   Controler AD10   •   Telecomandă și comutator cu buton   •   Sistem de blocare semiautomat   •   Anulare manuală

Opțiuni de segmente care pot fi înlocuite ușor în 
cazul unei deteriorări accidentale

Sistem de inchidere 
semiautomat

Sistem de siguranță 

Motor de 17 RPM la 230 V

Comutator cu butonTelecomandă

Controler AD10

Maximum

6 m 6 m

Carcasă de 
protecție 
completă 
opțională

Sistem de protectie contra 
vantului pentru stabilitate

Șine de ghidaj 

Bară de protecție contra 
vântului profilată pentru 
secțiuni independente, 
ușor de înlocuit dacă este 
necesar.  Capace pentru 
protecție contra zgomotului. 

Asistate de arc pentru a 
respecta reglementările CE
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Sistem
e de uși

AGRIDOOR PLUS
O ușă concepută special pentru depozite de  furaje si cereale și clădiri de uz general care necesită deschideri de acces mai mari. Toate beneficiile  oferite 
de  Agridoor Electric, dar disponibile cu înălțime de până la 10 m sau lățime de până la 10 m, aria sa nu depaseasca  55 m2. Rulare în partea superioară 
pentru maxim de spațiu, dar fără a necesita sistem de blocare, frână de siguranță încorporată. Limite setate electronic la nivelul solului si anulare 
manuală. Carcasă de protecție completă.
Motoare monofazice sau trifazice cu frână de siguranță încorporată. Viteză de acționare 7 sec/m.

• Se fixează cu fața plată pe clădire 

• Comutator simplu (cu funcționare doar apăsat) disponibil sau telecomandă 
cu buton și sistem de siguranță

• Versiune cu acționare indirectă - opțiune pentru montarea mai multor 
uși în serie

• Acționare pe stânga sau dreapta

Versiunea cu acționare indirectă permite montarea 
unui număr de 3 sau mai multe uși adiacente. Motorul 
este poziționat în fața ușii cu sistemul de acționare cu 
transmisie pe lant

Versiune cu 
acționare 
standard

Opțiuni 
Agridoor Plus

Comutator cu funcționare 
doar cât timp este apăsat 
sau telecomandă și sistem 
de siguranță

Pot fi montate 
mai multe uși în 
serie

Motoare monofazice de 
220 V/250 Nm 
sau trifazice 380 V/170 
Nm

Carcasă de 
protecție 
completă

Maximum

10 m 10 m

Dimensiuni disponibile

Lățime 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m

Înălțime 5 m • • • • • •

Înălțime 6 m • • • • •

Înălțime 7 m • • • •

Înălțime 8 m • • •

Înălțime 9 m • •

Înălțime 10 m •
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Maxidoor®
Si

st
em

e d
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și

Uși rabatabile pe verticală pentru deschideri mari care funcționează pe 
montanții existenți ai clădirilor. O soluție eficientă în materie de costuri 
pentru deschideri largi.

• Ușor de utilizat în condiții de vânt puternic

• În conformitate cu Directiva CE privind ușile EN-13241

• Sistem testat la 10.000 de operatii

• Sistemele de rulare tensioneaza segmentele

• 10 ani garanție

Sunt ideale pentru depozitarea cerealelor, silozuri pentru grâne, 
adaposturi pentru  animale și clădiri agricole de uz general.

Cele mai bune soluții de interior si exterior

4 Usurinta in utilizare , latime 
de pana la 20 m

4 Acționare manuală sau prin 
motor 

4 10 ani garantie
Usa rabatabila pentru 
deschidere mare

Motor de 230 V 
sau 380 V

Maximum

20 m 10 m

Materiale și 
culori 

Plasa
Plasa 
HP

Plasa 
HD

Prelata
Prelata 
transparenta  
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Sistem
e de uși

Variante opționale de motor de 230 V 
și 380 V pentru ¬Maxidoor Electric

Sistem de rabatare pe verticală

Sisteme de rulare

Notă. Sinele nu 
sunt incluse.

Opțiuni de acționare manuală (în imagine) sau electrică
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Multibay®
Si

st
em
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și

Usa rulanta electrica  cu deschidere în partea inferioară pentru ferme. Ofera  
acces, ventilație și protecție împotriva fenomenelor meteo nefavorabile.

• Sistem de siguranță inclus pentru a răspunde directivei CE privind 
ușile

• Sisteme de siguranță unice
• Sistem patentat
• Opțiuni de acces și ventilație disponibile
• În conformitate cu Directiva CE privind ușile EN-13241
• 10 ani garanție

Ideale pentru clădiri care necesită protecție împotriva fenomenelor meteo 
nefavorabile pentru utiilaje , furaje sau efective de animale.

Cele mai bune soluții de interior si exterior

4 Protejeaza mai multe 
deschideri printr-un singur 
ciclu de functionare

4 Opțiuni de acces și ventilație 
disponibile

4 10 ani garantie

Usa rulanta electrica pentru 
deschideri multiple

Maximum

70 m 6 m
Materiale și 
culori 

Plasa
Plasa 
HP

Plasa 
HD

Prelata
Prelata 
transparenta  
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Sistem
e de uși

MULTIBAY PENTRU ACCES

MULTIBAY PENTRU VENTILATIE

Tuburi de control suplimentare 
montate pentru a asigura o buna 
ventilatie

Mai puține profile de rulare 
permit mai mult spațiu pentru 
acces

Motor cu reglare si protectie 
impotriva ploii

Sistem  de blocare pentru 
tensionarea usii

Înălțime a deschiderii Lățime (plasă) Tip

1 m 70 m

Rulare în partea 
inferioară

2 m 60 m

3 m 54 m

4 m 48 m

Înălțime a deschiderii Lățime (plasă) Tip

1 m 70 m

Rulare în partea 
inferioară

2 m 60 m

3 m 54 m

4 m 48 m

5 m 43 m Rulare în partea 
mediană6 m 40 m
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Trackscreen
Si

st
em
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Sistem  de usa culisant

4 Este pastrata inaltimea 
maxima de acces

4 Nu este necesară fixarea pe sol

4 10 ani garantie

Un   sistem   culisant cu   perdea care funcționează pe șine montate 
la înălțime pentru a furniza protecție împotriva fenomenelor meteo 
nefavorabile  și ventilație pentru clădirile agricole cu deschideri mari.  

• Stâlpul culisant suplimentar opțional permite accesul de la 
ambele capete

• În conformitate cu Directiva CE privind ușile EN-13241

• 10 ani garanție

Ideal pentru clădirile destinate animalelor, depozitelor de cereale si 
furaje  și clădirilor de uz general din ferme.

Cele mai bune soluții de interior si exterior

Stâlp suplimentar 
pentru deschidere

Protecții 
trapezoidale

Maximum

20 m 5 m

Materiale și 
culori 

Plasa
Plasa 
HP

Plasa 
HD

Prelata
Prelata 
transparenta  
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Sistem
e de uși

Opțiuni de montare a șinelor

Montare dedesubt Montare față
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VVS® 4 Controlul total al ventilației pentru 
fermele de porci, vaci , capre si  oi dar si 
pentru cladirile destinate productiei de 
lactate

4 Stație meteo opțională pentru control 
automat

4 10 ani garantie

Sisteme flexibile si modulare 
de inchideri laterale 

Ve
nt

ila
ția

 n
at

ur
al

ă

Materiale și 
culori 

Plasa
Plasa 
HP

Prelata
Prelata 
transparenta

Plasă 
pentru 
păsări

Galebreaker

Sistem de comandă Temperatură Viteza vântului Direcția vântului Ploaie

Sistem de siguranță 
cu impulsuri pentru 
acționare cu pauză

Sistemele VVS cu perdea laterala folosesc aerul proaspăt. Poziția perdelelor 
poate fi modificată pentru: 

• schimbarea aerului viciat cu aer proaspăt 

• reducerea temperaturii dacă este prea ridicată

• protejarea împotriva aerului rece și a curenților

• protejarea de vânt, ploaie, grindină sau zăpadă 

• asigurarea umbrei (sistem S8)

Sistemele de comandă automate VVS VentLogic folosesc senzori pentru 
temperatură, viteza vântului, direcția vântului și de ploaie pentru a asigura 
optimizarea continuă a climatului în interiorul clădirii. Acest lucru permite 
crescătorului de animale să se ocupe de alte sarcini.

Cele mai bune soluții de interior si exterior

DEVELOPMENT 
P A R T N E R S
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Ventilația naturală

VVS R7 (ROLLING)

Sistemul  de inchidere laterala VVS R7 (rulant) se deschide 
din partea superioară și rulează pe un tub inferior sau 
median.

Sistemul oferă protecție maximă împotriva fenomenelor 
meteo nefavorabile. În cazul  în  care clădirea are o consolă 
în plafon, ventilația poate fi asigurată fără ca ploaia să intre 
în clădire.

Disponibil în două versiuni, în funcție de înălțimea 
ventilației:

Rulare în partea inferioară  – perdeaua rulează pe 
un singur tub cu caneluri montată în partea inferioară a 
sistemului.

Rulare în partea mediană  – perdeaua rulează pe două 
tuburi cu caneluri montate în partea mediană si inferioaraa 
sistemului.

Ideal atunci când trebuie asigurat aer cald din partea 
superioară a clădirii și când animalele trebuie protejate de 
temperaturi scăzute și curenți de aer (viței, capre, vaci de 
lapte și porci).

Toate sistemele sunt acționate electric în mod standard și 
pot fi semiautomate sau integral automate.

VVS B6 (BASIC)

VVS B6 (de bază) este  o  versiune economică a sistemului 
rulant R7. Este un sistem de inchidere laterala care se 
deschide din partea de sus și rulează pe tubul inferior.

Sistemul oferă protecție maximă împotriva fenomenelor 
meteo. În cazul în care clădirea are o consolă în plafon, 
ventilația poate fi asigurată fără ca ploaia să intre în clădire.

Ideal atunci când  trebuie asigurat aer cald  in   partea 
superioară a clădirii și când animalele trebuie protejate de 
temperaturi scăzute și curenți de aer (viței, capre, vaci de 
lapte și porci).

Opțiunile disponibile ale sistemului  sunt limitate la manual, 
electric, semiautomat sau total automat. Plasa pentru păsări 
poate fi furnizată pe o rolă, gata pentru a fi montata in 
interior.

VVS B6 (de bază) folosește clădirea ca parte a structurii VVS 
și, din acest motiv, tuburile de control interioare ale perdelei 
nu vor fi furnizate de Galebreaker; clientul este liber să aleagă 
între lemn/oțel sau plasă pentru păsări.

Tip Înălțime Lungime maximă

Rulare în partea inferioară 0–3.5 m 140 m

Rulare în partea mediană 3–5 m 80 m

Înălțime Lungime maximă

0–3 m 140 m



24

VVS S8 (SHADE)

Sistemul de inchidere laterala  VVS S8 (umbrar) poate 
combina ventilația cu  asigurarea umbrei. Perdeaua se 
deschide din partea superioară și  partea inferioară pentru a 
crea umbră și pentru a dirija fluxul de aer. Materialul rulează 
pe tubul rulant inferior sau median. Sistemul funcționează 
cu un motor destinat urcării.

A fost conceput pentru deschideri largi și oferă protecție 
maximă în condiții meteo nefavorabile. Este acționat electric 
și poate funcționa automat.

Fiecare sistem este oferit împreună cu o cutie de comandă 
TST14 care este folosită pentru poziționarea perdelei, astfel 
încât să asigure umbră și să deschidă perdeaua din partea de 
jos. (sistemul TST14 nu este conectat la senzorii meteo).

Disponibil în două versiuni, în funcție de înălțime:

Rulare în partea inferioară  – perdeaua rulează pe 
un singur tub cu caneluri montată în partea inferioară 
a sistemului

Middle Rolling  – perdeaua rulează pe două tuburi cu 
caneluri montate în partea mediană a sistemului

VVS C5 (CLIMBING)

Sistemul de inchidere laterala VVS C5 (în urcare) se deschide 
din partea inferioară și rulează pe tubul rulant superior  sau 
median cu ajutorul unui motor.

Un mecanism de compensare din cuplajul telescopic se 
asigură că perdeaua nu necesită tensionare sau reglare 
ulterioară. De asemenea, se poate mișca ușor în condiții de 
vânt puternic, reducând riscul de deteriorare. (Sistemul nu 
respectă reglementările privind ușile și nu poate fi folosit 
ca ușă.)

Este acționat electric și poate fi semiautomat sau total 
automat. Funcționează bine cu materiale de rulare grele. 
Ușor de instalat.

O soluție ideală când nu există protecție față de plafonul 
suspendat.

Când perdeaua este deschisă, pot fi folosite utilaje de 
imprastiat paie, nisip sau talas in zonele de odihna pentru 
animale.

Când este parțial deschisă, perdeaua protejează clădirea de 
ploaie, dar aerul proaspăt poate continua să intre la nivelul  
animalelor (adecvat pentru animale care pot tolera curenții 
de aer, de exemplu, vitele).
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Tip Înălțime Lungime maximă

Rulare în partea inferioară 0–3.0 m 140 m

Rulare în partea mediană 3–4.5 m 80 m

Tip Înălțime Lungime maximă

Rulare în partea inferioară 0–3 m 140 m

Rulare în partea mediană 3–5 m 80 m
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VVS D2 (DROP)

VVS D2 (cădere) este un sistem de inchidere laterala 
economic, ușor de instalat, care se deschide din partea de 
sus. Este considerat a fi sistemul VVS de bază din linia de 
produse Galebreaker.

În loc de a rula perdeaua pe un tub, sistemul D2 (cădere) 
folosește gravitația pentru a deschide perdeaua. Perdeaua  
este ingreunata folosind tuburi introduse în buzunarele de 
la fiecare capăt și, atunci când este deschisă, se pliază ușor 
în partea inferioară. Perdeaua se deschide sau se închide 
folosind un cablu din partea de sus, care este rulat cu un 
vinci manual sau, opțional, cu un motor electric. Opțional, 
sunt disponibile sisteme comandate electric care pot 
funcționa automat.

Poate fi furnizat ca un sistem pe componente. Această 
opțiune are un buzunar pentru tubul superior în loc de un 
tub canelat, ceea ce o face adecvată pentru utilizarea de 
tuburi galvanizate de 34 mm ce  pot fi obținute din surse 
locale.

Furnizat doar cu cablu 
de comandă

VVS F4 (FOLD)

VVS F4 (pliere) este o inchidere laterala  cu un cost scăzut care 
se deschide de sus și se pliaza fiind controlata de distantiere. 
Perdeaua se pliaza  în trei secțiuni. Chingile cusute ale 
perdelei sunt conectate la șinele de ghidare laterale.

F4 (pliere) este similară cu D2 (cădere), dar perdeaua se pliaza 
controlat, ceea ce înseamnă mai puțină tensiune pentru 
material. . Sistemul cu troliu ajută la prevenirea deteriorării 
cauzate de vânt.

Sistemul poate fi instalat pe exteriorul unui perete inferior, 
atunci  când stâlpii de structură ai construcției sunt aliniați 
cu peretele inferior. În această configurație, ventilația se face 
pentru toate deschiderile.

Ușor de instalat. Sistemul funcționează prin intermediul unui 
cablu actionat manual cu o manivelă sau, opțional, electric.

Se poate rabata în exterior 
pe un zid inferior

Ventilația naturală

Înălțime Lungime maximă

0.5–3 m 140 m

Tip Înălțime Lungime maximă

Manivelă 1 – 3 m 70 m

Electric 1 – 3 m 140 m
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VVS® Controlere
Sisteme flexibile si modulare 
de inchideri laterale
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ACȚIONĂRI MANUALE

Acționare cu lanț opțională

COMUTATORUL FUNCTIONEAZA DOAR IN POZITIA APASAT

Cutie de viteze și arbore telescopic  

• Cost redus

• Frânarea automată permite perdelei să se așeze în orice poziție

• Poate fi prevăzut cu o manivelă sau, pentru instalări în care sistemul 
este foarte inalt, acționare cu lanț

• Adecvat pentru utilizare cu sisteme VVS R7 (rulant) și B6 (de bază) 
operat manual

Nu este disponibil pentru utilizarea la sistemele cu tub de torsiune.

Vinci acționat manual simplu

• Cost redus

• Frânarea automată permite perdelei să se așeze în orice poziție

• Furnizat doar împreună cu o manivelă

• Poate fi utilizat la  sistemele VVS D2 (cădere) și F4 (pliere) operate 
manual.

Comandă de bază pentru sisteme electrice

Funcționare doar în poziția apăsat ce permite perdelei să se miște doar 
dacă operatul rotește și păstrează comutatorul în poziție. În cazul în care 
comutatorul este eliberat, perdeaua nu se mai mișcă. Perdeaua se poate opri 
în orice poziție. Poate fi folosit la  sistemele VVS operate electric.
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Ventilația naturală

V10 CONTROLLER

V40 CONTROLLER

KITURI DE COMANDĂ VVS

Comandă semiautomată pentru sisteme acționate electric  

• Actionare doar în poziția apăsat sau în poziție fixă

• Activarea poziției fixe permite operatorului să selecteze o poziție presetată a 
perdelei și apoi permite sistemului să se miște în poziția respectivă fără control. 
Sistemele au o funcție de pauză cu impuls încorporată ce asigură funcționarea în 
siguranță  

• Poate fi dotat cu senzor pentru închidere automată în caz de ploaie. Când ploaia 
încetează, perdeaua revine în poziția initiala

• Poate fi configurat ca sistem principal sau ca sistem secundar pe lângă un sistem 
V40

• Circuit de oprire de urgență

• Poate fi folosit pentru  sistemele  acționate electric R7 (rulare), B6 (de bază), C5 
(urcare) și D2 (cădere)

Kit de comandă VVS 1

Controler V40 cu senzori de 
temperatură, de viteză a 
vântului și de ploaie.

Kit de comandă VVS 2

Controler V40 cu senzori de 
temperatură, de viteză a 
vântului, direcție a vântului și 
de ploaie. 

Automatizare totală pentru sisteme acționate electric  

• Poziție automată a perdelei controlată de senzori de temperatură, viteză a 
vântului, direcție a vântului și de ploaie

• Un sistem V40 poate controla până la patru sisteme, iar fiecare deschidere poate 
avea setări individuale pentru parametri 

• Functie de siguranță cu pauză prin impulsuri și oprire de urgenta

• Pe lângă acționarea perdelei, pot fi activate două sisteme auxiliare dacă sunt 
atinse pragurile pentru temperatură

• Poate fi utilizat la  sistemele VVS acționate electric R7 (rulare), B6 (de bază), C5 
(urcare), S8 (umbră) și D2 (cădere)
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Light Ridge
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Îmbunătățire activă a 
ventilației

4 Mediu mai sănătos pentru 
efectivul de animale

4 Lumină naturală 
îmbunătățită

4 10 ani garantie

Conceput pentru a îmbunătăți ventilația in clădirile destinate cresterii 
animalelor prin oferirea unei căi de ieșire pentru aerul cald viciat , 
îmbunătățind în același timp iluminarea naturala in interior. 

• Reduce riscul apariției de afecțiuni precum pneumonie, mastită și 
excoriații

• Nu există ventilatoare sau piese în mișcare, nu sunt necesare reglaje  

• Montare pe clădiri noi sau existente

• Impermeabil și testat la presiunea zăpezii

• Adecvate pentru cladiri situate  pana la  350 m  deasupra nivelului 
mării

• Plăci de ghidare a le   vântului ce fac  ca sistemul  să  fie  activ în 
aproape orice condiții meteo

Cele mai bune soluții de interior si exterior

Lățimi 1m, 2 m, 3 m.

Pante de acoperiș 12.5° to 22.5°

Evacuare a aerului 600 mm

Panouri pentru acoperiș PVC armat
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Ventilația naturală

Folosit împreună cu VVS 
poate ajuta la controlul total 
al ventilației

Aprobat în urma testului ACR Red Book. Ansamblu 
fragil din clasa B [ACR(M) 001:2005]
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VentTube fresh

Variații ale sistemului

VentTube-ul se realizeaza pe comanda in functie de informatiile completate in chestionarCreat pe comandă

Se organizeaza o vizita a unui specialist la ferma pentru a lua dimensiunile grajdului si a vedea conditiile de ventilatie existenteVizită în locație

Furnizăm un sistem VentTube și cu ventilator pentru cladirile care nu necesita calcule privind debitul de aer, deschiderile si pozitia ca de 
exemplu pentru ateliere

Utilizare curentă

Ventilație prin tub cu 
presiune pozitivă

4 Mediu mai sănătos pentru 
efectivul de animale

4 Oferă un flux de aer proaspăt 
optim pentru animale

4 10 ani garantie

VentTubes oferă aer proaspăt, fără curent, dispersat uniform la nivelul 
animalului pentru a elimina umezeala, gazele, agenții patogeni din aer 
și excesul de căldură. 

• Un ventilator montat pe exterior conectat la tubul  din material 
textil care are fante de aer în poziții strategice

• Permite ieșirea aerului proaspăt, curat, distribuit uniform din tub 
pe toată lungimea sa

• Proiectat in functie de dimensiunile cladirii

Pentru viței, este necesară o ventilație suplimentară în 
clădire pentru a asigura conditiile optime pe intreaga 
perioada a anului. Sistemul VentTube ne ajuta sa obtinem 
acest lucru.

Cele mai bune soluții de interior si exterior
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Ca o companie independentă, Vetvice oferă informații practice și sigure fermierilor privind adapostirea  și creșterea vacilor de lapte , consilierea acestora si furnizarea produselor 
in întreaga lume. Scopul Vetvice este bunastarea  animalelor și a oamenilor ,  garantarea producției eficiente în materie de costuri a produselor alimentare de înaltă calitate. De 
asemenea, Vetvice este binecunoscută pentru programele de instruire CowSignals și pentru serviciul de proiectare pentru adaposturi.

Galebreaker VentTubes 
în asociație cu Vetvice

Ventilatie m
ecanica
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Fixed Systems
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Farmflex

Materialul plasei Galebreaker este  disponibil pentru montare la o gama larga de cladiri/ adaposturi. O soluție simpla pe care o puteti implementa o reprezinta sistemele fixe pentru 
protecție împotriva fenomenelor meteorologice și de ventilație în adaposturi/ depozite agricole. Aceasta este o alternativă eficientă în materie de costuri față de sistemul clasic cu 
scanduri.

PVC Strip

Plasă extrudată, solidă, de 14 mm, ideală pentru prote-
jarea depozitelor de cereale si furaje impotriva pasarilor.

Bandă disponibilă în role de 50 m pentru instalare de catre dumneavoastra. 
Sunt disponibile diferite dimensiuni.

Plasă pentru păsări

Alte culori decât cea verde sunt disponibile doar pentru înălțimi de 2 m pentru rulou.

Înălțimi pentru rulou (plasa verde) 1 m 1.5 m 2 m 3 m

Kit de cheder

(Dimensiune efectivă)

Plasa HP Plasa HDPlasa culori
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Sila-Cover®
 

300
Sistem

e fixe

Cârlige

4 De mare capacitate 300 g/m2

4 Polietilenă țesută cu margini tivite

4 Manevrare ușoară, economie de timp

4 FĂRĂ PNEURI!

4 Reduce rebuturile și îmbunătățește 
compactarea

4 Protejează substratul de polietilenă

4 Coliere de fixare ca dotare standard

4 Protecție totală contra păsărilor și 
mamiferelor

4 Saci pentru fixare

4 10 ani garantie

Sacii trebuie umpluti două treimi cu 
pietriș rotund (pietrișul nu

este furnizat).

PROTECTIE RIGIDA PENTRU SILOZUL DE PORUMB SI MASA VERDE

Dimensiuni 12 m x 10 m 12 m x 15 m 20 m x 10 m 25 m x 12 m 16 m x 5 m
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Customer Services

Reglementările cu marcaj CE privind ușile

Din 2005 Galebreaker a marcat cu CE ușile manuale, cât și cele electrice. Pentru 
ușile electrice / acționate electric, acest lucru s-a făcut cu respectarea procedurilor 
și îndrumărilor detaliate în EN13241. Galebreaker a folosit informațiile detaliate în 
EN13241 pentru a simplifica procesul de design pentru a combate riscul și, astfel, am 
putut marca prin CE și ușile acționate manual.

Documentele Declarație de performanță pentru produsele Galebreaker sunt 
disponibile pe site-ul Galebreaker Agri în zona de asistență pentru clienți. Toate ușile 
Galebreaker sunt comercializate cu așteptarea ca acestea să fie operate de utilizatori 
instruiți într-o zonă controlată. Modelele Agridoor Electric sunt prevăzute cu un 
sistem de borduri de siguranță de mare sensibilitate.

Companiile Galebreaker sunt membre ale federației Door & Hardware. Alegerea 
unui produs cu marcajul CE de la o companie membră DHF înseamnă că marcajul 
CE reprezintă o dovadă de conformitate legată de siguranța produselor în termeni 
de legislație privind sănătatea și siguranța - și, astfel, ajută la protejarea clientului 
arhitectului sau persoanei care realizează dotarea de litigii în cazul unui accident.

De asemenea, EN 13241 include un sistem de clasificare a tensiunii vântului la care 
aderă toate sistemele Galebreaker pentru uși. Pentru detalii suplimentare despre 
politica privind daunele provocate de vânt, vizitați site-ul Galebreaker Agri.

EC Door Directive
Garanția Galebreaker de zece ani include toate produsele din gama de 
perdele cu prindere pe panou și ventilație variabilă.

Pe lângă garanția de 10 ani 
a sistemului pentru piesele 
componente, toate garanțiile 
privind motoarele și comenzile 
sistemului au fost extinse la 
5 ani.

Pentru mai multe detalii 
despre garanție, vizitați www.
galebreaker.com

Garanție de 10 ani
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Romania.

Tel: +40 (0) 374 048 362
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PRODUS ÎN MAREA BRITANIE
Galebreaker a conceput și produs de peste 30 de ani sisteme de ventilație în uzina dedicată din 
Marea Britanie. Sistemele noastre sunt concepute pentru a optimiza ventilația naturală pentru toate 
tipurile de adăpost pentru efectivul de animale folosind cele mai noi materiale și tehnologii de acces 
pentru a îmbunătăți condițiile de adăpostire. Produsele noastre se bazează pe materiale cu strat PVC 
rezistente, de lungă durată cu protecție UV încorporată. Acestea au capacitatea de a transmite lumina, 
de a îmbunătăți ventilația naturală și, în același timp, de a proteja împotriva celor mai severe condiții 
meteorologice timp de 365 de zile pe an.

GARANȚIE: un angajament Galebreaker pentru clientul nostru
Toate sistemele Galebreaker (cu excepția VVS) respectă Standardul European EN13241. Testate și 
confirmate în cele mai dure condiții meteorologice, produsele noastre sunt garantate complet pentru doi 
ani, după care urmează o garanție gradată de opt ani. Rețineți că, în anumite condiții meteo extreme, este 
posibilă intrarea unei anumite cantități de umezeală în materialul pânzei.

În cazul nefericit al unor daune accidentale, puteți comanda piese din cea mai nouă listă completă de piese 
de rezervă, inclusiv foi de schimb, tuburi, coliere, console, arcuri etc. Pentru detalii complete ale garanției, 
vizitați www.galebreaker.com

DEVELOPMENT
Galebreaker se angajează să depună eforturi continue pentru dezvoltare și, ca atare, își rezervă dreptul 
de a modifica specificațiile conform proceselor aferente tehnologiei și producției produselor.

Produsele sunt protejate de patente internaționale și de patente internaționale în așteptare. Copyright © Galebreaker Agri Ltd 2020

DATE TEHNICE PRIVIND MATERIALELE
Toate materialele Galebreaker sunt:
• Rezistente la putrezire • Rezistente la rupere
• Netoxice • Stabile în ceea ce privește razele UV

M75 Standard
• Poliester cu strat PVC
• Rezistență la rupere 3,3 tone/m
• Permeabile în procent de 25%
• Ignifuge conform standardelor 

europene M1

M90 Performanță ridicată (HP)
• Poliester cu strat PVC verde
• Rezistență la rupere 4 tone/m
• Permeabile în procent de 10%
• Ignifuge conform standardelor 

europene M2 si B1

M94 Mare capacitate (HD)
• Poliester cu strat PVC negru
• Rezistență la rupere 5,4 tone/m
• Permeabile în procent de 6%

S68 Prelata 
• Poliester cu strat PVC
• Rezistență la rupere 5 tone/m
• Nu sunt permeabile
• Ignifuge conform standardelor 

europene M2 si B1

ST55 Prelata cu transparenta 
pentru lumina 
• Poliester cu strat PVC
• Rezistență la rupere 3,4 tone/m
• Nu sunt permeabile
• Ignifuge conform standardelor 

europene M2 si B1

Stockshade
• Polietilenă HD
• Umbră 70%

Ștampila reprezentanței

Sila-Cover® 300
• Polietilenă țesută HD
• Greutate brută 300g/m2


