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See juhend on koostatud selleks, et tagada Soter™-i 
horisontaalsete kukkumiskaitse süsteemide õige paigaldus.

Paigaldajal peab olema varasem horisontaalsete kukkumiskaitse 
süsteemide paigaldamise kogemus, ehitusest arusaamine ja ta 
peab olema osalenud Soter™-i koolitusel.

Oluline on, et paigaldaja oleks enne kohapeal paigalduse 
alustamist juhendist täielikult aru saanud.

SoterTM-i horisontaalsed kukkumiskaitse süsteemid on mõeldud 
toimima kukkumist vältiva meetmena või kukkumise korral selle 
tagajärgi leevendava vahendina.

Horisontaalsete kukkumiskaitse süsteemide kavandamisse, 
paigaldamisse ja kordussertifitseerimisse tuleks kaasata ainult 
koolitatud töötajad. Selle juhendi mittejärgimine võib ohustada 
inimeste elu.

Oluline on kasutada igaks rakenduseks õigeid koosteosi ja 
pöörduda kahtluste korral juhiste küsimiseks SFS Fall Protectioni 
poole.

Sissejuhatus



Tunnustatud paigaldajad

Nõuetekohasus

SoterTM-i horisontaalseid kukkumiskaitse süsteeme tohivad 
paigaldada ja uuesti sertifitseerida üksnes SFS-i väljaõppe saanud 
pädevad paigaldajad.

Tunnustatud paigaldajad peavad tagama, et nende 
paigaldustöötajad on pädevad ja koolitatud SFS-i poolt 
eeldatavate nõuete kohaselt.

Horisontaalne kukkumiskaitse süsteem koosneb sarjast katuse 
välispinnale ankurdatud amortisaatorpostist ja süsteemi 
loomiseks omavahel 8 mm 7 × 7 terastrossi abil ühendatud 
koosteosade sarjast. Katsetatud SATRA poolt standardite EN 
795:2012, CEN:TS16415 mitme kasutaja ja ACR Magenta sätete 
kohaselt.

Süsteem tähendab poste, koosteosi ja trossi, millest ükski ei tohi 
olla asendatud heaks kiitmata osaga ega muudetud või täiustatud 
ilma SFS-i eelneva nõusolekuta. Süsteemi ei tohi lahti võtta ega 
rikkuda, sest see võib halvendada süsteemi toimivust ja tühistada 
selle sertifikaadi ning põhjustada raske kehavigastuse või surma.

Projekteerimine
Horisontaalset kukkumiskaitse süsteemi tohivad projekteerida 
ainult pädevad isikud.

Ohutu süsteemi projekti loomisel peab projekteerija esmalt välja 
selgitama kasutaja vajadused / katusele juurdepääsu vajaduse. 

Seda saab koguda paljudest allikatest, esmatähtis peaks olema 
kõige turvalisem lahendus, ilma kulude kokkuhoidu eelistamata.

Arvesse tuleb võtta järgmised kaalutlused:
• juurdepääsu põhjus / süsteemi otstarve
• juurdepääsukoht ja meetod
• nõutud kasutajate arv süsteemi kohta
• täielikud katuse skeemid ja kõrgused
• katuse aluspind ja seisukord
• kinnitusmeetod

Süsteemi projekteerija peaks järgima alati kukkumiskaitse 
pingerida. Esimene valik peaks olema tugisüsteem ja kukkumise 
pidurdust tuleks pakkuda alles viimase võimalusena.

Standardi EN 795:2012 kohaselt peavad kõik süsteemid suutma 
eeldatava väärkasutuse korral kukkumist pidurdada, kuid parem 
tava on hoida kasutajat tugisüsteemiga ja vältida võimalikku 
kukkumist.



Töötamise tugisüsteem
Kukkumist välistav süsteem on horisontaalsete kukkumiskaitse 
süsteemide rajamise kõige ohutum meetod. Töötaja hoidmine 
tugisüsteemi abil kõrvaldab kukkumisvõimaluse. Kasutajate 
teekonna ja ligipääsetavad objektid saab ette määrata / piirata.

Kasutaja tugisüsteemis püsimine on määratud kahe peamise 
kaugusega:
• julgestusköie pikkus (A)
• süsteemi asukoha ja kukkumisohu vahekaugus (B), 
* vt kõrvalolevat ja lk 6 toodud joonist

Kui liini asukoha ja kukkumisohu vaheline saavutatav kaugus on 
süsteemi marsruudil muutuv, tuleks enne muutuva pikkusega 
julgestusköie / mitme julgestusköie pakkumist eelistada 
väiksemat kaugust ja seega ka julgestusköie pikkust.

Üldine vahemaa süsteemist kuni katuse servani / kukkumisohuni 
on 2,30 m, põhinedes tüüpilisel julgestusköie pikkusel 2 meetrit.

Kukkumisohud võivad olla katuseservad, katuseavad või muud 
haprad katusepinnad, nagu aknad/klaasid.

Kukkumist välistava süsteemi peamised eelised on järgmised:
• kukkumisvõimalus puudub
• päästeplaani pole vaja koostada
• külgnevate hoonete / alumiste katuste olemasolu ja kukkumise 

kõrgusega ei ole vaja arvestada
• väike süsteemi kasutajate väljaõppe vajadus.

Tüüpiline kukkumist välistava süsteemi paigutus

Tähised:
A   Alguse ja lõpu 

koormuspost (High Load), 
M10 / universaalse aasaga

B   Vahepost, vahetoendiga
C   Koormuspost, 

vahetoendiga
D   Koormuspost, 2-avalise 

plaadi ja vahetoendiga
E   Nurga koormuspost, 

nurgakomplekti / jäiga 
nurgaga



Tüüpiline kukkumise pidurdussüsteemi paigutus

Tähised:
A   Alguse ja lõpu koormuspost    

(High Load), M10 / 
universaalse aasaga

B   Vahepost, vahetoendiga
C   Nurga koormuspost, 

nurgakomplekti / jäiga 
nurgaga

D   Pendeldusvastane / 
pöördpost

Kukkumise pidurdus
Kui kukkumist välistavat süsteemi ei ole mõistlik pakkuda, siis 
võib kaaluda kukkumise pidurdussüsteemi.

Kukkumise pidurdussüsteemid on mõeldud leevendama 
võimaliku kukkumise tagajärgi.

SoterTM-i horisontaalne kukkumiskaitse süsteem pidurdab 
kasutaja kukkumist üksnes piisava kukkumiskõrguse varu 
olemasolu korral.

Kukkumise pidurdussüsteemi kukkumiskõrguse varu 
kavandamisel tuleb arvestada järgmiste teguritega:
• ehitise kõrgus
• vaba kukkumiskõrgus katuseservadest
 o maapinnani
 o alumise tasandi katusteni / külgnevate ehitisteni
• vaba kukkumiskõrgus läbi habraste katusealade / katuseakende 

/ kuplite jne.

Kuigi kukkumise pidurdussüsteeme kasutatakse sageli katusele 
juurdepääsu võimaldamiseks, on neil mõningaid suuri puudusi.
• Need ei tõkesta kõrgelt kukkumist, sest töötajal on võimalus 

muuta isikukaitsevahendite pikkusi.
• Neid saab kasutada ainult hoonetel, millel on kõikide 

kukkumisohtude, sh katuseakende all olevate esemete suhtes 
nõutav vaba kukkumiskõrgus.

• Kasutaja ohutusse kohta tagasi toomiseks peab olema täielik 
päästekava, mis jääb sageli tähelepanuta.

• Kasutajaid tuleb koolitada, et nad oskaksid kasutada ohutult 
täiendavaid isikukaitsevahendeid, sealhulgas pikendatud köie ja 
haaratsiga seadmeid ning pendeldusvastaseid / pöördeposte.

* Klambri ja plekitahvli valtsi vahelise ühenduse nõrkuse tõttu ei tohiks Soteri 
pidurdussüsteeme kavandada kinnitatuna püstvaltsiga katuseplekkidele, mis ei taga 
nõutud aeglustusväärtusi.



Vabad kukkumiskõrgused
Kukkumise pidurdussüsteemi kavandamisel jäetakse vabad 
kukkumiskõrgused sageli tähelepanuta.

Need tuleb arvutada tootja arvutusprogrammi abil, mis 
kindlustab, et kukkumise toimumise korral on tagatud süsteemi 
poolt kasutaja aeglustamiseks nõutud vähimad kõrgused.

Süsteemi läbipaine ja trossi pikenemine arvutatakse, kasutades 
Soteri arvutuspaketti, mis võtab arvesse süsteemi pikkust, 
postide sammu ja suurimat visangu pikkust ning kasutajate arvu.

Arvutuspakett on kättesaadav kõigile tunnustatud Soteri 
paigaldajatele. Nõudmise korral võib SFS teha ise projekti 
arvutused.

Kui süsteemi läbipaine ja trossi pikenemine on teada, võib 
vaba kukkumiskõrguse arvutamiseks lisada selle pikkuse 
alljärgnevatele mõõtetulemustele:
• kasutaja pikkus (A)
• julgestusköie pikkus (B)
• rakendunud amortisaatori pikkus (C)
• varutegur (D)

= vähim nõutud vaba kukkumiskõrgus (Z)



Pendeldamisvastased / pöördepostid
Pendeldamisvastased / pöördepostid tuleb paigaldada 
kukkumisvastase süsteemiga katuse lahtise viiluotsa katmiseks, 
kus kasutaja peab kasutama pikendatud köit ja haaratsit.  

Allpool toodud joonisel 1 on näidatud kasutaja katuseräästa 
juures tema köie kogupikkusel, avatud viiluserva lähedal. Kuna 
köie pikendatud pikkus on pikem kui hoone kõrgus, siis on 
süsteemil tõhusalt töötamiseks ebapiisav vaba kukkumiskõrgus, 
kui kasutaja peaks üle viiluotsa kukkuma.

Peale selle võib mööda katuseserva libisevale julgestusköiele 
tekkida harutav mõju.

Joonis 1

Joonis 2 Joonis 3

Pendeldamisvastaste postide paigaldamine vähendab võimaliku 
pöördeliikumise hallatava pikkuseni, mis tagab samas, et 
süsteemi jõuab kasutaja täielikult pidurdada.

Joonisel 2 on näidatud võimalik pöördeulatusega kukkumine ja 
alad, mis on ilma pendeldamisvastaste postide kasutamiseta 
ligipääsmatud.

Joonisel 3 on näidatud, kuidas pöördeulatusega kukkumise 
võimalust saab pendeldamisvastaste postide kasutamisega 
piirata.



Kinnitusmeetod

Soter™-i horisontaalne kukkumiskaitse süsteem kinnitatakse katusetarinditele alusplaadiga ja katusetüübile sobiva kinnitusmeetodi 
abil. Alusplaadi ja kinnitusmeetodi saab valida pärast katusetüübi väljaselgitamist. Kuna süsteem koosneb moodulitest, saab seejärel 
lisada postid ja muud koosteosad.

Alusplaadi näidis

Sõltuvalt rakendusest kinnitatakse iga alusplaat, kas trapets-
profiiliga katuseplekkide jaoks ette nähtud arvu neetidega, 
roostevabast terasest T-ankrutega või betoonist lamekatustele 
kruvide ja vaiguga, hülssankrute ja kinnititega ning lamekatuse 
betoonikruvidega või püstvaltsiga plekk-katustele sobivate 
mitteläbistavate valtsiklambritega. Alusplaadid on saadaval ka 
PVC-kattega, et toetada vahetult sobivale katusekatte kilele 
keevitamist, kui nii on lubatud.

SoterTM-i alusplaatidel on keskel tõstetud kuppel koos sellele 
keevitatud M10 tapiga, millele saab kindlalt keerata vastava 
posti. See keevisõmblus on täiesti tihe. Metallist katuse-
materjalide jaoks kasutatavate alusplaatide alumisel küljel on 
padjandid alusplaadi katusepleki harjaga tihendamiseks.



Punane: 4 × 30 mm (240 x 300 mm) ava T-ankrutele 

koos ankruseibidega – 0,7 mm plekile ning 18 mm 

vineer- ja OSB-tarindile on vaja 4 tk.

Sinine: 10 x 16 mm ava hülsi ja roostevabast terasest 

kinniti jaoks 0,7 mm metall-, betoon- ja puittarinditesse. 

Kinnitite arv ja üksikasjad tuleb kooskõlastada SFS-iga.

Roheline: 8 x 8 mm neediava 333 mm profiili sammu 

jaoks

Oran�: 4 x 8 mm neediava 400 mm profiili sammu 

jaoks

Kollane: 4 x 8 mm neediava 300 mm profiili sammu 

jaoks

Mitmeotstarbeline alusplaat

* 0,5 mm teras- või alumiiniumplekile on vaja 8 neeti
* 0,7 mm terasplekile on vaja 4 neeti

Lilla: 8 x 8 mm neediava 250 mm profiili sammu 

jaoks

Hall: 4 x 8 mm neediava 358 mm sammuga Soteri 

valtsiklambritele 400 mm sammuga püstvaltsi 

jaoks.

Türkiissinine: 4 x 8 mm piklikku ava (400 mm x 

300 mm) S5 klambrite kinnitamiseks 400 mm ja 

300 mm sammuga püstvaltsile.

Must: 4 x 8 mm neediava (220 x 220 mm) 

erirakenduste, nt River-Therm® püstvaltside 

tugikingadele kinnitamiseks.



Trapetsprofiili tüübid

Komposiitpaneel

Kattepleki paksus > 0,5 mm
®Kinnitatakse kaheksa 7,7 mm BULB-TITE  tõmbeneediga

Kaheplekiline monteeritav katus
pleki paksus > 0,7 mm

®Kinnitatakse nelja 7,7 mm BULB-TITE  tõmbeneediga



Tavaline püstvalts
S5-U valtsiklamber

Püstvaltsiga tahvli tüübid

Rullitud püstvalts
Mitteläbistav Soteri valtsiklamber 
või S5-Z valtsiklamber

River-Therm® püstvalts
Mitteläbistav Soteri River-Therm® valtsiklamber



18 mm vineer ja 0,7 mm metalltarind
Hülsside ja roostevabast terasest kinnitite kasutamine. Kinnitite arv ja üksikasjad tuleb kooskõlastada SFS-i esindajaga.

Lamekatused

18 mm vineer/OSB-plaat ja 0,7 mm metalltarind
Nelja T-ankru kasutamine



Betoontarind
Hülsside ja roostevabast terasest kinnitite kasutamine. Kinnitite arv ja üksikasjad tuleb kooskõlastada SFS-i esindajaga.

Betoontarind
Nelja > 8 mm roostevaba tikkpoldi ja vaigu kasutamine

Lamekatused

Betoontarind
Nelja betooniankru kasutamine



Süsteemi projekteerimise 
üldpõhimõtted ja piirangud
Koormus- ja vahepostid
SoterTM-i horisontaalne kukkumiskaitsesüsteem kasutab kahte 
tüüpi poste.

Koormuspost (High Load) sisaldab amortiseerivat elementi, et 
vähendada kukkumise korral katuse aluspinnale mõjuvat 
koormust. Kukkumise korral suunatakse enamik tekkivast 
koormusest iga sirge ahela mõlemasse otsa, mis võivad olla 
sirge liini puhul algus- ja lõpupost või pööratud süsteemi puhul 
nurgapostid. Seetõttu tuleb Soter™-i koormuspostid paigaldada 
süsteemi algusesse, lõppu ja nurkadesse – nii on iga sirge ahela 
alguses ja lõpus amortiseeriv post.

Vaheposti sees on väiksem amortiseeriv element, mis peab 
kalduma võimalikult kiiresti kõrvale ja vähendama süsteemi 
üldist läbipainet.

Esmasel vaatlusel näivad mõlemad postid väga sarnastena, kuid 
need on kujundatud sellistena, et poste ei saaks valesse 
asukohta kinnitada. Koormuspostil on hõbedane seib ja M10 
tapp.

Vahepostil on punane seib ja M12 tapp. Selle põhimõtte 
kohaselt kasutatakse meie süsteemide alguses, nurkades ja 
lõppudes kinnitusi, millesse on puuritud M10 avad, nii et kui 
vahepost asetatakse valesse kohta, ei saa komponenti sellele 
kinnitada.

Arvutuspakett ja koormused
Soteriga kaasneb enda arvutuspakett, mis võimaldab arvutada 
süsteemile mõjuvaid otsakoormusi, süsteemi läbipaindeid ja 
muud üksikasjalikku teavet, mis aitab süsteemi projekteerijal 

pakkuda otstarbele vastavat süsteemi ehitust. Seda 
arvutuspaketti saab kasutada amortiseerivate postidega ning 
jäikadele/valatud postidele, seintele või jäikadele tarinditele 
kinnitatud süsteemide jadamisi ühendatud amortisaatoritega.

SFS-i liinisüsteemi konfiguraator

Sisendandmed

Suurim ankrute vaheline visang (Sa)                     10           m
Süsteemi kogupikkus (Ls)                                     50          m
Trossi algpingus (To)                                            800          N
Kukkuva isiku mass (m)                                       100          kg
Trossi ehitustüüp CSA                                           B

Lahendus

Koormamata poolvisangu pikenemine (Eh)     5,024651     m
Suurim koormus ankru juures (Fa)                  5,39              kN
Suurim läbipaine mõjupunktis (D)                   2,0769          m

Märkused

8 mm 1 × 19 trossi ehitus =                               A
8 mm 7 × 7 trossi ehitus =                                B
8 mm 7 × 19 trossi ehitus =                              C

Süsteemi andmed (Sisestage alla tabelisse paremal antud lahenduse tulemused. 
Tüüpiline näide on antud hallina)

Lahenduse andmed    

Süsteemi kogupikkus
Süsteemi lühim visang
Süsteemi pikim visang
Muud huvipakkuvad visangud

Pikkus   Max Fa   Max Fm  Läbipaine D
 (m)          (kN)        (kN)           (mm)   

100        N/A      N/A        N/A

  2          5.12     5.17        1.39

 10         5.39     4.00        2.71

  8          5.30     4.74        2.67

Huvipakkuv visang

Läbipaine = 2,0769 m

0                    10                   20                   30                   40                   50

Fanc (kN) = 5,39 kN



Suurimad visangud
Mõlema otsa võimalikult väikese koormuste ja süsteemi 
läbipainete tagamiseks tuleb horisontaalne kukkumiskaitse 
süsteem projekteerida ja süsteemi katsetada kõiki tüüpi katuste 
korral kahe posti vahelise visanguga kuni 10 m.

Igal süsteemi sirgel ahelal peab olema alguses ja lõpus 
koormuspost ning vahepeal ühtlaselt kogu pikkuse ulatuses 
jaotatud vahepostid, mille visang ei tohi ületada nimetatud 
suurimat vahekaugust 10 meetrit.

Süsteemi suurim pikkus
SoterTM-i süsteemid toetavad sirgeid süsteemi pikkusi kuni 
250 m, kuid see väärtus väheneb ühe nurga lisamisel ja 
edaspidi iga järgneva nurga lisamisel. See tuleneb põhiliselt 
süsteemi pinguse tõttu nurgapostile mõjuvast staatilisest 
koormusest. Mida rohkem nurkasid, seda suuremat koormust 
iga nurgapost peab kahes suunas taluma, mis võib põhjustada 
posti kaldumist.

Pöörake tähelepanu toodud soovitustele, kuid paigaldajad peaks 
neid ise kohapeal hindama.

Nurkade arv                                           Suurim süsteemi pikkus
Sirge ahel

* Pikkade või mitme pöördega süsteemide puhul on soovitatav teha süsteemi 
mõlemasse otsa pingutusühendus, et pingust saaks seada liini mõlemast otsast.

Süsteemi alustamine ja lõpetamine ühel postil / ringahel
Soter on projekteeritud ja seda on katsetatud, et võimaldada 
süsteemi alustamist ja lõpetamist samal postil, luues suletud 
ahelaga süsteemi pikkused kuni 100 meetrit. Selle saab luua 
universaalse M10 aasmutriga lõppankruga või 3-avalise 
nurgaplaadiga.

Väljavõtt/visang ühel postil
Samuti võite luua väljavõtu/visangu ühel koormuspostil, mis 
võib toimida ühe süsteemi algus- ja lõpupostina ning teise 
süsteemi vahepostina. See luuakse 2-avalise plaadi ja 
vahetoendi abil.

Nimetatud kasutajate arv kehtib kogu süsteemi, mitte liini 
kohta.

45° pöörete ja kelba detailid
Tänu meie Slyderi ühendusseadise ja vahetoendi erilisele 
kujundusele saab 45-kraadise pöörde luua vahepostil asuva 
vahetoendi abil. Kui aga süsteem vajab kahe koormusposti vahel 
kahte 45-kraadist pööret, luues sellega 90-kraadise pöörde, 
mida tuleb sageli ette trapetsprofiiliga katuseplekkide 
kelbaosadel, peab üks nendest postidest olema koormuspost.

Katuseharjade, neelude ja tahvliotste vahekauguse 
ületamine
Kui süsteem peab ületama kas katuseharja või neelu, tuleb 
tagada, et tross ei puutuks pärast pingutamist harja ületamisel 
harja vastu ega tõuseks neelu kahe nõlva ühendamisel üle 
põlvekõrguse. Seda olukorda aitab lahendada muudetav 
vahetoend.

Post tuleb kinnitada nii katuseharja kui ka katuseneelu ja 
katuseserva/kukkumisohu juures iga tahvli otsa lähedal 
metalltahvli tarindi kinnitusjoonele/pärlinile.

Püstvaltsiga katuste süsteemid
Püstvaltskatuste ehituse tõttu ei sobi nendele katusetüüpidele 
peale kinnitatud amortisaatorposte kasutavad kukkumiskaitse 
süsteemid. See hõlmab kõiki püstvaltsivorme, kus paan ei ole 
kinnitatud ja ülekate on valtsitud või rullitud.



Paigaldus
Kõiki SoterTM-i horisontaalseid kukkumiskaitse süsteeme 
tohivad paigaldada väljaõpetatud töötajad, kes tunnevad mitte 
üksnes SoterTM-i süsteeme, aga ka üldist katuse- ja 
ehitusohutust.

Tööriistade loend
Allpool loetletakse Soter™-i horisontaalsete kukkumiskaitse 
süsteemide paigaldamiseks vajalikke üldisi tööriistu ja seejärel 
iga katusetüübi/rakenduse eritööriistu.

Üldine
• Juhtmevaba trell
• 17 mm lehtvõti/padrunvõti
• 19 mm lehtvõti/padrunvõti
• 19 mm pikendatud padrunvõti
• 2 paari lukustuvaid näpitstange
• Viltpliiats
• Mõõtelint
• Nuga
• Cembre 130 kN hüdraulilised presstangid
• Cembre hüdrauliline trossilõikur
• 130 mm läbimõõduga rihmvõti

Trapetsprofiilikatusele paigaldamine
• 8 mm HSS-puurid
• Gesipa PowerBirdi juhtmevabad neetimistangid / HN-2 pika 

õlaga neetimistangid koos väikeste lõugade ja otsakuga

Püstvalts plekk-katus
• Gesipa PowerBirdi juhtmevabad neetimistangid / HN-2 pika 

õlaga neetimistangid koos väikeste lõugade ja otsakuga
• 13 mm lehtvõti/padrunvõti
• 13 mm padrunvõti trellile
• Kuuskantvõtmed ja lehtvõtmed (S5 klambrite jaoks)

Lamekatuse T-ankrute paigaldamine metall- ja 
vineertarinditesse
• 25 mm tigupuur
• 25 mm bimetall augupuur
• Spindel
• Spindli pikendusvarb, mille pikkus võimaldab katuse 

pealisehitise ja katusetarindi läbistamist
• 13 mm padrunvõti trellile

Lamekatuse tikkpoltide ja vaigu paigaldamine 
betoontarinditesse
• SDS-lööktrell pealisehitisest läbi puurimiseks
• 25 mm tigupuur
• SDS-müüripuur, mille pikkus võimaldab katuse pealisehitise, 

tasandussegu ja tarindi sisestuse läbistamist
• Traathari
• Õhupump
• Vaigupüstol
• Rauasaag/lõikeketas/nurklõikur
• Viil
• Hydrajaws®-i tõmbekatserakis ja vineertahvel/laotustahvel 

koormuse hajutamiseks

Lamekatuse roostevabast terasest kinniti ja hülss metall- ja 
vineertarinditesse
• Tx pikendatud ülekandevars

Lamekatuse kinniti ja hülss betoontarinditesse
• SDS-lööktrell
• ZVK-STOP puur
• ZAK-pikendusvars
• Tx pikendatud ülekandevars

Lamekatuse betoonikruvi betoontarinditesse
• SDS-lööktrell
• 25 mm tigupuur
• SDS-müüripuur, mille pikkus võimaldab katuse pealisehitise, 

tasandussegu ja tarindi sisestuse läbistamist
• ZA1/4 M6 300/750 ülekandevars
• T25 M6 otsak
• Rauasaag/lõikeketas/nurklõikur
• Viil
• Hydrajaws®-i tõmbekatserakis ja vineertahvel/laotustahvel 

koormuse hajutamiseks



Koosteosade loetelu

SFS-i kood                                           Osa nr           Nimetus                                               Kujutis

S2 HL Can Assembly

No Base (alusplaadita)

FP-A-HLA

Koormusposti koost

M10 tapp, hõbedane seib

S2 R Can Assembly

No Base (alusplaadita)

FP-A-IPA

Vaheposti koost

M12 tapp, punane seib

S2 Flat Top HL Assembly

No Base (alusplaadita)

FP-FTA-HLA

Lameda otsaga koormusposti koost

M10 tapp, hõbedane seib

S2 Flat Top R Assembly

No Base (alusplaadita)

FP-FTA-IPA

Lameda otsaga vaheposti koost

M12 tapp, punane seib

S2 Multi-Use Base Plate

FP-BP-MU

Mitmeotstarbeline alusplaat

S2 Multi-Use Base Plate

PVC coated (polüvinüülkloriidkate)

FP-BP-MU-PVC

Mitmeotstarbeline alusplaat, 

polüvinüülkloriidkattega

S2 Multi-Use Base Plate

Rivet (neet)

FP-BP-MU-RIV

Mitmeotstarbeline alusplaat, needitav



SFS-i kood                                           Osa nr           Nimetus                                               Kujutis

Coated Rivertherm Base Set

FP-BS-RT500

Kaetud River-Therm 500 jalgade paar

Coated Speeddeck 510

FP-BS-SD510

Painutatud 6-avaliste Speeddeck 510

jalgade paar

Rivertherm Clip Set

FP-AC-RC

4 × 2 Rivertherm klambrid (vajalik 8 neeti)

S5-U-Clamp

FP-AC-2S5

S5-U kahe seadekruviga klamber 

püstvaltsi jaoks

S5-Z-Clamp

FP-AC-SC-M10

M10 poltklamber ALI 

püstvaltsi jaoks (KZ)

Seam Clamp Base Set

FP-AC-SA

Soteri püstvaltsi kinnituskomplekt, 4 tk



Koosteosade loetelu

SFS-i kood                                           Osa nr           Nimetus                                               Kujutis

M8 T-ankur 150...500 mm, 

4 tk alusplaadi kohta

T-ankru taldrikud 28 × 8 mm, 

4 tk alusplaadi kohta

Universaalne lõppankur

Uimekujuline lõppankur

Ühendusplaat 2 avaga, 

M10/M12

Ühendusplaat 3 avaga, M10/M12



SFS-i kood                                           Osa nr           Nimetus                                               Kujutis

Ühendusplaat, 90°, 3 avaga

Liinipinguti koos näidikukettaga

Ainult liinipinguti

Pinguse näidik

Trossiotsa sääkel

Vaheklamber

Muudetav vaheklamber



Koosteosade loetelu

SFS-i kood                                           Osa nr           Nimetus                                               Kujutis

Täielik 90° jäik nurk

Kohandatav nurgakomplekt

Amortisaator

M10 aasmutter

M12 aasmutter

Ühe haakepunktiga pöördankur

Tõmmitsa otsa aas



SFS-i kood                                           Osa nr           Nimetus                                               Kujutis

Jätkumuhv trosside ühendamiseks

S/S 7 × 7 8 mm tross

BULB-TITE® Rivet 6605-9-6W

Liiniga haakimise seadis

Karabiin



Posti paigaldamine
Lamekatuse T-ankur metall- ja vineer/OSB-tarinditele

1.  Tehke kindlaks alusplaadi asukoht katusekilel ja märkige
4 T-ankrute kinnituskohta.

2.  Puurige märgitud kohtadesse tarindi ehitusele sobiva 
25 mm läbimõõduga augupuuriga läbi soojustuse ja 
tarindi neli kinnitusava.

3.  Puurige kõik neli kinnitusava kindlasti läbi katuse 
pealisehitise ning puhastage igasugusest prahist.

4.  Mõõtke katuse pealisehitise paksus ja veenduge, 
et teil on õige pikkusega T-ankrud. T-ankrute korralikuks 
rakendumiseks on vajalik lisapikkus 80 mm.

5.  Vajaduse korral mõõtke, märkige ja lõigake T-ankrute 
torud vastavalt katuse pealisehitise paksusele.

6.  Suruge kõik 4 T-ankrute toru lõpuni avadesse.

7.  Keerake piisavalt keeret läbi pööra mutri, et pöör saaks 
pärast avast väljumist rakenduda, seejärel seadke pöör 
tikkpoldiga rööbiti.



8. Sisestage pöör ettevaatlikult läbi alusplaadi ja katusesse 
puuritud ava ning tagage, et pöör ei rakendu enne, kui on 
tarindist läbi läinud. Pööra toru kasutamine väldib 
enneaegset rakendumist katuse pealisehitise sees.

9. Kui pöör on katusetarindist läbi läinud, siis pöör 
rakendub raskusjõu mõjul, mida võib abistada posti ja 
tikkpolt kerge raputusega.

10. Pärast rakendumist tõmmake pöör tugevalt üles 
katusetarindi vastu, et veenduda, kas pöör on 
rakendunud või mitte.

11. Korrake samme 6...9 ülejäänud pööradega.

12. Neljast pöörast igaühe rakendumise järel 
tõmmake keermestatud varras üles ja hoidke kinni ning 
keerake sellele juhtmevaba trelli ja 13 mm padruni abil 
kinnitusmutter, lõpuks pingutage alusplaat kile vastu.

13. See lukustab pöörad lõplikult, nagu joonisel 
näidatud. Jätkake kõigi nelja pööra pingutamist, kuni 
alusplaat on kergelt kile sisse surutud.

14. Pöörake post esmalt käsitsi alusplaadi tapile ja 
seejärel pingutage rihmvõtme abil soovitud pinguseni, 
kuni post on korralikult kinni.

15. Ankur on paigaldatud ja valmis Soter™
koosteosade kinnitamiseks.



Lamekatuse tikkpoltide ja vaigu paigaldamine betoontarinditesse

1. Tehke kindlaks alusplaadi asukoht katusekilel ja 
märkige 4 kinnituskohta.

2. Puurige märgitud kohtadesse sobiva augupuuriga 
läbi soojustuse neli kinnitusava.

3. Puurige kõik neli kinnitusava kindlasti läbi katuse 
soojustuse ning puhastage igasugusest prahist.

4. Arvestage, et tikkpoltide pikkus peab ulatuma 
aluspinda süvistatud asendis läbi kogu pealisehitise ning 
avast väljaulatuvale osale saab paigaldada seibi ja mutri.

5. Puurige SDS-müüripuuri ja ette nähtud läbimõõduga 
puuri abil betoontarindisse 4 nõutud sügavusega kinnitusava. 
Kui betoontarindi peal on tasandussegu, siis eemaldage 
see esmalt suurema läbimõõduga puuri abil ja tagage, et 
kinnitusava nõutud sügavus on ÜKSNES betoonis.

6. Puhastage kõik neli kinnitusava traatharja ja 
õhupumba abil igasugusest prahist.

7. Koostage Fischeri vinüülestervaigu padrun, segisti ja 
otsak püstolisse. Pressige piisav kogus vaiku läbi segisti 
proovialale ja veenduge, et 2 kemikaali on korralikult segatud.

8. Kohe, kui vaik on ette valmistatud, pressige vaik läbi ava 
tarindisse, tõmmates otsakut aeglaselt väljapoole, kuni ava 
on 2/3 täidetud. Tehke nii kõigi nelja kinnitusava puhul.



9. Keerake iga tikkpolt kergelt allapoole surudes avasse, 
kuni tikkpolt on lõpuni vaiku sisestatud. Tehke nii kõigi 
nelja kinnitiga.

10. Jätke vaik asukoha temperatuurile/tingimustele 
vastavaks ajaks tarduma. Vaadake padrunilt ligikaudseid 
tardumis- ja kõvenemisaegasid.
11. Pärast tardumist katsetage vähemalt ühte neljast 
kinnitist tõmbekatserakisega kuni 6 kN jõuga, kasutades 
vajadusel hajutusplaati.

12. Asetage alusplaat üle väljaulatuvate tikkpoltide 
oma kohale.

13. Asetage iga posti kõigile neljale alusplaadist 
väljaulatuvale tikkpoldile taldrikseib.

14. Lisage igale kinnitile mutter ja pingutage, kuni 
alusplaat on kergelt kilesse pressitud.

15. Lõigake tikkpoltide väljaulatuvad osad ära ja viilige 
tasaseks, et vältida tulevikus paigaldatava kile vigastamist.

16. Pöörake post käsitsi alusplaadi tapile ja seejärel 
pingutage rihmvõtme abil soovitud pinguseni, kuni post on 
korralikult kinni.

17. Ankur on paigaldatud ja valmis Soter™
koosteosade kinnitamiseks.



Lamekatuse hülsi ja roostevabast terasest kinniti paigaldamine metall- ja 18 mm vineertarinditesse

1. Tehke kindlaks alusplaadi asukoht, valides vastavalt 
tarnitud kinnititele kas tarindi harjad või rennid.

2. Suruge kruvid lõpuni hülssidesse, läbi alusplaadi ja 
soojustuse.

3. Kinnitage kõik nõutud arv kinniteid pikendatud 
ülekandevarva ja T25 otsakuga varustatud trelliga läbi 
soojustuse ja tarindi; pingutage kindlalt. ÄRGE PINGUTAGE 
ÜLEARU.

4. Pärast kõigi nõutud arvu kinnitite paigaldamist 
pöörake post esmalt käsitsi alusplaadi tapile ja seejärel 
pingutage rihmvõtme abil soovitud pinguseni, kuni post on 
korralikult kinni.

5. Ankur on paigaldatud ja valmis Soter™
koosteosade kinnitamiseks.



Lamekatuse hülsi ja roostevabast terasest kinniti paigaldamine betoontarinditesse

1. Tehke kindlaks alusplaadi asukoht vastavalt antud 
paigutusskeemile.

2. Kasutage kindlasti olemasoleva ülesehitise jaoks 
sobivat hülsi ja kinniti kombinatsiooni. Märkige kõik 
puuritavad kinnituskohad.

3. Puurige lööktrelli, trelli pikendusvarva ZAK ja puuri 
ZVK-STOP abil märgitud kohtadesse läbi pealisehitise ja 
betoontarindi kinnitite avad.

4. Pärast puurimist keerake kruvid lõpuni 
hülssidesse, seejärel suruge läbi alusplaadi ja soojustuse 
kõikidesse kinnituskohtadesse.

5. Keerake juhtmevaba kruvitsa, pikendatud 
ülekandevarva ZA 1/4-M6-300/750 ja otsaku T25-32-M6 
abil kõik kinnitid lõpuni tarindisse, kuni alusplaat vajub veidi 
katusekattesse.

6. Pärast kõigi kinnitite kinnitamist pöörake post S2 
esmalt käsitsi alusplaadi tapile ja seejärel pingutage 
Soter™ rihmvõtme abil kinni, kuni post on ilma nähtava 
piluta korralikult alusplaadi vastas.



Betoonikruvide paigaldamine betoontarinditesse

1. Tehke kindlaks alusplaadi asukoht katusekilel ja 
märkige 4 kinnituskohta.

2. Puurige 14 mm läbimõõduga augupuuri või puuriga 
märgitud kohtadesse läbi soojustuse 4 kinnitusava.

3. Pärast puurimist eemaldage kõikidest aukudest 
soojustus ja kogu ülejäänud praht.

4. Puurige SDS-müüripuuri ja ette nähtud läbimõõduga 
puuri abil betoontarindisse 4 nõutud sügavusega kinnitus-
ava. Kui betoontarindi peal on tasandussegu, siis eemalda-
ge see esmalt suurema läbimõõduga puuri abil ja tagage, 
et kinnitusava nõutud sügavus on ÜKSNES betoonis.

5. Puhastage kõik 4 kinnitusava traatharja ja 
õhupumba abil igasugusest prahist.

6. Kinnitage kõik kruvid padrunvõtme ja pikendatud 
ülekandevarva abil betoontarindisse.

7. Keerake iga kinnituse kruvipeasse keermestatud 
varras ja tagage selle õige pikkus, et avast väljaulatuvale 
osale saaks sobitada seibi ja mutri.



8. Asetage alusplaat üle väljaulatuvate tikkpoltide 
oma kohale.

9. Asetage iga posti kõigile neljale alusplaadist 
väljaulatuvale tikkpoldile taldrikseib.

10. Lisage igale kinnitile mutter ja pingutage, kuni 
alusplaat on kergelt kilesse pressitud.

11. Lõigake tikkpoltide väljaulatuvad osad ära ja viilige 
tasaseks, et vältida kile vigastamist.

12. Pöörake post esmalt käsitsi alusplaadi tapile ja 
seejärel pingutage rihmvõtme abil soovitud pinguseni, kuni 
post on korralikult kinni.

13. Ankur on paigaldatud ja valmis Soter™
koosteosade kinnitamiseks.



Trapetsprofiilile paigaldamine

1. Tehke kindlaks alusplaadi asukoht, tagades, et 
plaadi kinnitusavad paiknevad tahvli harjade keskel. Tagage, 
et tahvel on enne paigaldamist korralikult puhastatud.

2. Pärast paigutamist puurige esmalt 8 mm puuriga 
läbi alusplaadi nurgaava.

3. Sisestage neet puuritud avasse ja tõmmake neet 
PowerBirdi neetimistangidega lõpuni kinni, kuni needi torn 
on täielikult eemaldatud.

4. Puurige ja neetige vastasnurga ava.

5. Korrake samme 2...4 ülejäänud kinnitusavadega 
vastavalt katusetahvli spetsifikatsioonile ja kinnitite arvule.

6. Pöörake post esmalt käsitsi alusplaadi tapile ja 
seejärel pingutage rihmvõtme abil soovitud pinguseni, kuni 
post on korralikult kinni.

7. Ankur on paigaldatud ja valmis Soter™
koosteosade kinnitamiseks. Puhastage tööala, eemaldage 
kõik puurimise/neetimise jäätmed.



Püstvaltsidele paigaldamine

1. Paigutage alusplaat vähemalt 150 mm kaugusele 
hoideklambritest ja veenduge enne paigaldamist, et valts 
on kahjustusteta ja korralikult valtsitud/kujundatud ning 
puhas.

2. Neetige Soter™ 2-osalise klambri äärikuosa 
Soteri alusplaadi kõiki nelja nurka.

3. Kui Soter™ klambrite esimesed osad on kõiki 
nelja nurka paigaldatud, paigutage alusplaadi üks külg valtsi 
laiendi vastu ja suruge teine serv ettevaatlikult tahvlit 
kahjustamata kahe valtsi laiendite vahel. Paigalduse 
hõlbustamiseks toetage jalad postist kummalgi pool 
asuvatele paanidele, mis laiendab veidi valtside sammu.

4. Kui alusplaat istub kindlalt valtside laiendite vahel, 
siis kinnitage poltide, mutrite ja seibidega Soter™ 
klambri teised osad. Kinnitage iga komplekt 14 Nm 
jõumomendiga.

5. Tehke samamoodi ülejäänud klambritega.



7.  Ankur on paigaldatud ja valmis Soter™  koosteosade 
kinnitamiseks. Puhastage tööala, eemaldage kõik 
neetimise jäätmed.

6.  Pöörake post esmalt käsitsi alusplaadi tapile ja seejärel 
pingutage rihmvõtme abil soovitud pinguseni, kuni post 
on korralikult kinni.



Koosteosade paigaldamine
Tänu Soter™  postide tappide erinevatele mõõtmetele 
M10 ja M12 saab vajalikke koosteosi paigaldada üksnes õiget tüüpi postidele.

M10
3-avaline nurgaplaat

Universaalne lõppankur

M10 aasmutter*

M10
3-avaline plaat

M10
Kohandatav nurgakomplekt

M10
2-avaline plaat

M10 alguse/nurga/lõpu koormuspost

M10
Jäik nurk

Vaheklamber

M12 vaheankur / ühepunktiline ankur

M12 aasmutter*

* Aasmutter ei vaja mutrit



Trossi mõõtmine ja lõikamine

1. Enne täpset mõõtmist tõmmake tross vabalt 
süsteemi algusest läbi kõigi postidele paigaldatud 
koosteosade kuni lõpp-punktini.

2. Täpse tulemuse saamiseks on soovitatav 
lõppühendus kinni pressida ja kinnitada lõpupostile. Kui 
lõppühenduseks on liinipinguti, siis keerake liinipinguti 
enne trossi otsa kinni pressimist lõpuni lahti. Kinni 
pressimise juhised vaadake jaotisest 7.6.

Vajalikud eritööriistad

Hüdrauliline trossilõikur 8 mm roostevaba trossi jaoks 130 kN hüdrauliline press ja vormikomplekt 8 mm 
roostevaba trossi jaoks

3. Seejärel haarake lukustuvate näpitstangidega sirge 
liini korral lõpust alates iga kolmanda (või liini pöördumise 
korral veel sagedasema) posti tagant trossist kinni ja 
tõmmake liin käsitsi pingule (ilma lõpp- või nurgaposti üle 
koormamata) ning lukustage teised näpitstangid 
vahetoendi või nurgakomplekti tagant.

4. Kui jõuate liini algusesse, on kogu tross sedasi 
käsitsi pingutades piisavalt pingul, ei puutu katusepinna 
vastu ja on mõistlikult pingul. Sedasi toimimine vähendab 
liinipingutiga pingutamiseks jäävat trossi pikkust.



Lõppühenduse pressimine

1. Keerake kombineeritud pinguti/liinipinguti 
mõlemad otsad esmalt keskmisest pingutusosast välja. 
Seejärel keerake mõlemad otsad kaks keerdu tagasi sisse. 
Sellega saavutate kõige suurema pingutusvaru.

2. Ühendage pinguti vabalt liini alguse koosteosaga, 
tõmmake tross pingule ja märkige viltpliiatsiga trossile 
pinguti pressitava osa algus. Seejärel lõigake tross 
märgitud kohast hüdraulilise lõikuriga Cembre HT-TC026. 
Nüüd on tross õigele pikkusele lõigatud.

3. Kui tross on õigele pikkusele lõigatud, saab pinguti 
liinialguse koosteosast eemaldada ja valmistuda kinni 
pressimiseks.

4. Sisestage tross lõpuni ühendustükki ja märkige 
trossile ühendustüki otsa kaugus.

5. Võtke tross välja ja asetage märgitud pikkusega 
ühendustüki kõrvale.

6. Nüüd märkige ühendustükile trossiotsa kaugus. 
See näitab ühendustüki õõnsa osa pikkust, kust tuleb 
alustada pressimist. Seda tuleb teha kõikide pingutite 
ühendustükkidega ja kahvelotsakutega.

7. Sisestage tross uuesti lõpuni ühendustükki ja 
veenduge, et tross on sisestatud kuni märgiseni.



12. Eemaldage ühendustükk ja veenduge, et see on 
täielikult pressitud ja pitseeritud tähisega A10. See 
tähendab, et pressimine on korralikult teostatud ja vorm ei 
ole kulunud.

13. Tehke ühendustükile veel 4 pressimist, jättes 
igaühe järel 1 mm vahe. Samuti on soovitatav teha iga 
pressimine erineva pöörenurga all, mis väldib ühendustüki 
paindumist.

14. Kõik viis pressimist tuleb teha ühendustüki õõnsa 
osa alguse ja otsakoonuse vahemikus. Kõik pressimised 
peavad olema tähistatud selge pitseriga A10 ega tohi olla 
omavahel kattuvad.

15. Ühendustükk on nüüd pressitud ja selle postiga 
ühendamiseks eemaldage sõrm/tihvt ning kinnitage algus- 
või lõpupostiga.

8. Võtke pressimistööriist Cembre HT-131-C ja 
seadke lüliti kinnitusasendisse (close).

9. Paigutage vormi keskmine osa nii, et esimene 
pressimine tehakse ühendustükile tehtud märgi kõrval.

10. Tagage esimese pressimise ajal, et tross oleks 
kindlalt paigal ega libiseks ühendustükist välja. Pumbake 
pressi käepidet niikaua, kuni kostub iseloomulik klõps ja 
press vabaneb rõhu alt.

11. Pöörake pressi lüliti vabastusasendisse (open) ja 
pumbake käepidet lõugade avamiseks.



Pingutamine

1. Kui alguse ühendustükk on täielikult pressitud, 
võib selle korralikult alguse koosteosaga ühendada ning 
poldi ja mutri kinni pingutada.

2. Hoidke ühe käega pressitud ühendustükki koos trossiga
ja joondage teise käega pinguti tõmmits/keskmine osa 
teise otsaga ning keerake seda liini pingutamiseks.

3. Nõutud pinguse saavutamisel saab punane 
pinguse näidik vabaks ja pääseb pöörlema. Kuigi see 
näitab, et vajalik pingus (0,8 kN) on saavutatud, on 
paigaldaja kohustus veenduda, et iga sirge visang on 
piisava pingusega ja kogu süsteemi pingus on ühtlaselt 
jaotunud.

4. Nüüd võib pinguti mutrid tõmmitsa vastu keerata 
ja tõmmitsa lukustada.

5. Lõpuks tuleb kõik süsteemi koosteosad igale postile 
lõplikult kinnitada ning teha süsteemi viimane ülevaatus ja 
veenduda, et kõik on kinnitatud ja midagi ei ole kadunud.



Süsteemi sildistamine

Iga süsteemi juurdepääsupunkti tuleb paigaldada 
sertifikaadi lipik, vt kõrval olevat näidist. Vastavalt 
standardile BS EN 365:2004

Sertifikaadi lipikul peab olema alljärgnev teave, mis täiendab 
kasutusjuhendi üksikasjalikku teavet.

• Lepingu number/nimi, mille järgi süsteemi võib tuvastada.
• Süsteemi tüüp – toetus/pidurdus
• Nõuded isikukaitsevahenditele, mida kasutaja peab 

süsteemi ohutuks ja õigeks kasutamiseks kasutama
• Isikute arv, kelle jaoks süsteem on mõeldud.
• Julgestusköie pikkus – oluline töötamise tugisüsteemi 

korral
• Paigalduskuupäev
• Kordussertifitseerimise / ülevaatuse kuupäev

Kui kordussertifitseerimise kuupäev on möödunud, ei tohi 
süsteemi kasutada enne, kui Soter™ tunnustatud 
paigaldaja on süsteemi uuesti sertifitseerinud.

Standardi EN 795 kohaselt tuleb süsteemid igal aastal 
uuesti sertifitseerida.



Iga-aastane hooldus 
ja kordussertifitseerimine
Üldised märkused

Kukkumiskaitse süsteemid tuleb üle vaadata ja uuesti 
sertifitseerida hiljemalt iga kaheteistkümne kuu järel.

Horisontaalsed kukkumiskaitsesüsteemid on temperatuuri 
muutuste mõju all, mis põhjustab trossi pikenemist/lühenemist. 
Seal, kus süsteemidele mõjuvad olulised hooajalised tempe-
ratuurimuutused, tuleb süsteeme suviseks ja talviseks 
kasutamiseks uuesti pingutada.

Hooldamiseks tohib kasutada üksnes SFS-i toodetud ja tarnitud 
koosteosi. Erandiks on kohandatud tarvikud, mis on vajalikud 
süsteemi kinnitamiseks teatavatele tarinditele. Võimaluse korral 
peaksid sellised kohandatud tarvikud olema projekteeritud ja 
valmistatud SFS-i poolt või nende ehitus heaks kiidetud. Kui 
sellised kohandatud tarvikud on tarnitud muust allikast, peab 
paigaldav ettevõte tagama, et need on ette nähtud otstarbeks 
kohased ja neil on nõutud heakskiidud.

Mingil juhul ei tohi Soteri standardseid koosteosi ümber ehitada 
ega asendada muust allikast pärit koosteosadega.

Kõik Soteri seadised peavad olema kõikide koosteosadega 
korralikult kooskõlas ning mingid takistused ega tarindid ei sega 
Slyderi seadist ega hälvita trossi teekonda.

Tarindid, millele Soteri süsteemid paigaldatakse, peavad olema 
piisavalt tugevad, et taluda kukkumise pidurdamise / toetamise 
koormusi, millele süsteem on projekteeritud. Koormused saab 
arvutada paigaldaja või anda SFS. Kui tarindi vastupanuvõime 
sellistele koormustele ei ole kindel, ei tohi süsteemi paigalda 
ilma aluspinna asjakohase katsetamiseta.

Ülevaatuse töökord
KOGU SÜSTEEMI VÄLINE ÜLEVAATUS

• Ilmsed kahjustused
• Keemiline saastumine
• Lahtised kinnitid
• Ehitise muudatused, mis on vähendanud vaba 

kukkumiskõrgust / kukkumisvaru
• Postide püsivus/kaldumine
• Trossi kahjustus, pöörates erilist tähelepanu toendite 

läbimiskohtadele
• Ülemäära lõtv tross

ÜKSIKUTE KOOSTEOSADE ÜLEVAATUS 
Koormuspostid ja vahepostid

Väliste kahjustuste vaatlus
• Kui posti nähtava kahjustuse tõttu on inspektoril kahtlusi selle 

terviklikkuse osas, siis kõrvaldage süsteem kasutusest ja 
pöörduge SFS-i poole.

Posti kalle
• Kalle võib olla tekkinud üle pingutamise või paigalduse järgse 

temperatuurimuutuse tõttu tekkinud trossi lühenemise 
tagajärjel.

• Lõdvendage süsteem ja lükake posti õrnalt selle õige asendi 
suunas; õnnestumise korral pingutage süsteem uuesti.

• Kui post ei ennistu püstasendisse ja sellel ei ole muid 
nähtavaid süsteemi rikkumise tunnuseid, võib posti kohale 
jätta.

• Lubatud on posti kõrvalekalle püstasendist kuni 5°, kui kest 
on veel terve.

• Kahtluste korral kooskõlastage SFS-iga.

Needid
• Väliselt veatu kinnitus
• Torni väljaulatus needipeast puudub
• Kuid torn peab olema ikkagi needipeas nähtav

Püstvaltsi klambrid
• Soter™-i valtsiklambri kinnituse jõumoment 14 Nm
• S5 klambrite alusplaadile kinnituse polt 20 Nm, seadekruvid 

15 Nm

Koostisosade kinnitus postidele M10 või M12 
mutritega
• Koostisosad peavad olema kinni ja pingutatud jõumomendiga 

30 Nm
• Kahjustatud osad tuleb asendada ja samuti tuleb hoolikalt üle 

vaadata kõik trossi läbiminekud kahjustatud osadest.



T-ankrud
• Kui tarindi/katuse alumine pool on nähtav, siis veenduge, et 

T-ankrud on kindlalt kohal ja korralikult tarindiga haakunud.
• T-ankruid ei tohi pingutada üle 15 Nm jõumomendiga.
• Varjatud kinnitite puhul, mille poldid on tarindisse 

tihendatud ja mitteligipääsetavad, on soovitatav teha kuni 
10%-le süsteemi postidest tõmbekatse.

• Need 10% peaks hõlmama otsa-, nurga- ja vaheposte.
• Postide sisemise ehituse tõttu ei tohi katsekoormus 

ületada 1,5 kN (150 kg).
• Hoidke koormust 1 minut. Kuna see katse võib rikkuda 

soojustust ja katuse pealisehitist, siis tuleb teha seda 
ettevaatlikult ja kasutada koormuse katusele hajutamiseks 
posti ümber hajutuspaneeli või tahvlit.

Tarindisse ankurdus
• Postide kinnitus terasosadesse/-tarinditesse; suure 

tugevusega M12 roostevabast terasest poldid kuni 50 Nm.
• Lindapteri-tüüpi klambrite kasutamisel järgige jõumomendi 

rakendamisel valmistaja soovitusi
• Vaik- või poltkinnitusega ankrutega betoontarindisse 

kinnitatud postide kõik kinnituspunktid peavad olema 
läbinud esmasel paigaldamisel 6 kN koormusega 15-
sekundilise katsetuse.

• Kordussertifitseerimisel on soovitatav katsetada kuni 10% 
valimit süsteemi postidest.

• See 10% peaks hõlmama otsa-, nurga- ja vaheposte.

Tross
• 7 × 7 × 8 mm roostevaba terastross (katkekoormus vähemalt 

38 kN).
• SFS soovitab keskenduda liinikoormuse väärtustele kuni 15 

kN, mis tagab trossi purunemistugevuse alusel varuteguri 2.
• Vaadake üle kogu tross ning selle vahe- ja lõppankurdus. 

Väiksemagi kahjustuse (painded, harunemine) ilmnemisel 
vahetage tross välja.

• Kõik süsteemid peavad olema korralikult pingutatud ja peavad 
seetõttu olema varustatud SFS-i liinipinguti ja pinguse 
näidikuga.

• Õige eelpinguse saavutamisel pääseb liinipinguti ketas vabalt 
pöörlema. Ärge pingutage süsteemi ülearu.

Trossi ühendamine
• Tross peab olema ühendatud 6 mm kuuekandilise pressvormi 

abil, kasutades viit järjestikku pressimist
• Märkus. Mõõde 6 mm tähendab iga tahu laiust. Läbimõõt üle 

tahkude on pärast pressimist tüüpiliselt 11 mm
• Pressliite katsetamiseks vajalikke eriseadmed pakub ettevõte 

Hydrajaws Ltd. www.hydrajaws.co.uk või tel 01675 430370.
• 7 × 7 8 mm roostevabast terasest trossi ühendusi tuleb 

katsetada 15 kN koormusega.
• Hoidke rakendatud koormust 1 minut ja seejärel vabastage.
• Uurige põhjalikult järgmisi asjaolusid:
o ükski pressühendus ei tohi olla libisenud
o ükski koosteosa ei tohi olla kahjustatud.
o lõpp- ja vaheankurdus ei tohi olla kahjustatud/libisenud
o tross ei tohi olla kahjustatud
• Katsetage kõiki süsteemi lõppühendusi ja liinisiseseid 

pressliiteid
• Trossi haardeseadiste kasutamisel tuleb hoolikalt tagada, et 

tross ei saaks kahjustada ja koormus ei kanduks 
vaheankurdusele.



Kasutamine ja hooldus / 
Kasutusjuhised

Garantii

• ette nähtud isikukaitsevahendid, mida peab kandma
• nõuded süsteemi ohutut kasutamist tagavatele 

kasutajaseadmetele – kõige olulisem on julgestusköie pikkus
• süsteemi tüüp – toetus/pidurdus
• päästekava kukkumise korral
• isikute arv, kelle jaoks süsteem on mõeldud
• juurdepääsukoht
• kasutuskaart/aruanne
• üldine ohutu kasutus ja hea tava
• siirdeseadise ühendus
• ülevaatuse ja hoolduse päevikud

Iga paigaldatud kukkumiskaitse süsteemi juurde peab kuuluma 
täielik kasutus- ja hooldusjuhend ning kasutusjuhised. 
Kasutusjuhised tuleb anda ehitise omanikule.

Igal süsteemi kasutajal peab olema juurdepääs nendele 
dokumentidele, et võimaldada aru saada, kuidas süsteemi 
ohutult kasutada, aga ka heas seisukorras hoida ja õige välbaga 
uuesti sertifitseerida.

Kasutus- ja hooldusjuhend peab sisaldama järgmist teavet:

• süsteemi asukoht, ehitise nimi ja katuse viide / liini asukoht
• paigaldussertifikaat, mis sisaldab paigalduskuupäeva ja 

kordussertifitseerimise kuupäeva
• liini paigaldanud tunnustatud ettevõtte kontaktandmed
• süsteemi paigutused
• otstarve või alad, kuhu süsteem võimaldab juurdepääsu

Kukkumiskaitsesari (Fall Protection) on tehtud mitteraud-
metallist ja roostevabast terasest koosteosadest, mille 
kavandatud kasutusiga ületab ehitise tegelikku kasutusiga.

Standardsed tingimused ja kindlustajate kaetud olukorrad saab 
tellimisel.

* kohaldatakse meie tingimusi

Kõikidel SFS-i grupi müüdud toodetel on tüüpiliselt 12-kuuline 
toote otstarbeks sobivuse garantii*

Lisakindlustust soovivatele klientidele pakutakse pikendatud 
garantiid*. Selle peab andma süsteemi paigaldaja esimese 3 
kuu jooksul alates paigaldusest.

Sõltuvalt tingimustest ja projekti spetsifikatsioonist võib garantii 
kehtivusaeg olla 1...24 aastat või veelgi kauem.

Selleks tuleb vastata lepingueelsele küsimustikule, mis hõlmab 
ehituse kasutust ja kemikaalide või merekeskkonna olemasolu.

Kõik garantiid eeldavad Soteri süsteemi tunnustatud paigaldaja 
tehtud korralisi ülevaatusi ja süsteemi kordussertifitseerimisi.

Soter™ SFS-i garantii* hõlmab kõiki trapetsprofiil-, püstvalts- ja 
lamekatustele paigaldatud süsteeme.



Katsestandardid

Viited

Kõik SFS-i kukkumiskaitse tooted on läbinud kõik igale tüübile 
kohaldatavad ja tunnustatud tööstusstandardite kohased 
katsetused. Soter™-i horisontaalne kukkumiskaitse süsteem 
(Horizontal Lifeline) vastab standardite EN 795:2012 A-tüübile ja 
C-tüübile ning CEN/TS 16415:2013 C-tüübile kuni nelja kasutaja 
korral. Siirdeseadisel Soter Slyder on CE-märgis.

Kõik katsed on tunnustatud ja sertifitseeritud sõltumatu 
katseasutuse SATRA poolt. Need katsed on teostatud nii SFS-i 
katserajatises, kui ka SATRA enda rajatises.

Me võime katsetada ka standardi ACR[M] 002:2009 
„Katusesüsteemide katuseankrute katsetamine“ (nn Magenta 
raamatu 2. osa) kohaselt.

Kuna me tunnustame ka uut standardit BS8610, mis nõuab 
kõikide süsteemide katsetamist paigaldataval aluspinnal, siis 
me hõlmame uue standardi jooksvalt kõikidesse meie katsetus- 
ja arendustöödesse.

BS EN 795:2012, A-tüüp

BS EN 795:2012 C-tüüp

PD CEN/TS 16415:2013, C-tüüp

BS 7883:2005

BS 8610:2016

ACR[M]002:2009-(2. osa)

CE 0321 EN 795:1996, B-tüüp

EN ISO 9227

EN 361:2002

EN 362:2002

EN 355:2002

BS EN 358

EN 354:2002

BS EN 567

BS EN 365:2004

ISO 9001

Ankurseade, millel on kasutamise ajal üks või mitu paikset ankurduspunkti ja mis vajab tarindile 

kinnitamiseks ehituslikke ankruid või ankurduselemente.

Üksikkasutaja kaitseks kõrguselt kukkumise eest (ankurdusseadmed, mille painduv ankurdusliin ei 

hälbi rõhtsast tasapinnast rohkem kui 15° võrra)

Mitme kasutaja horisontaalne kukkumiskaitse süsteem kaitseks kõrguselt kukkumise eest 

(ankurdusseadmed, mille painduv ankurdusliin ei hälbi rõhtsast tasapinnast rohkem kui 15° võrra)

Standardi BS EN 795 nõuetele vastavate ankurdusseadmete projekteerimise, valimise, 

paigaldamise, kasutamise ja hooldamise tegevusjuhend

Isiklike kukkumiskaitsevahendite ankurdussüsteemid

Magenta juhised katusesüsteemide paigaldatud katuseankrutele

Siirdeseadise CE-märgis

CE-kohane soolaudu korrosioonikatse

Kererakmed

Karabiinid/ühendusklambrid

Julgestusköie amortisaatorid

Kõrgelt kukkumise vältimise ja tööasendi isikukaitsevahendid – Tööasendi toetuse ja pidurduse 

rihmad ja julgestusköied

Kukkumise pidurduse julgestusköied

Alumiiniumist köiehaaratsid

Üldnõuded kasutusjuhenditele, korralise ülevaatuse välbale ja korduskatsetamisele

Rahvusvaheline standard, mis täpsustab kvaliteediohje (QMS) nõudeid
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