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Brukermanual Sikringsskjerm

Allment
SafetyRespect Sikringsskjerm anvendes som
materialoppfangende beskyttelse for fallende
foremål (ikke person). Systemet er et
komplement til SafetyRespects ordinære
fallsikringssytem og anvendes for å fånge opp
fallende materiale og foremål som kan
innebære risiko for skader på personer eller
objekt.
Takket være sin konstruksjon er systemet
flexibelt og anpasset for tre hovedsaklige
montasjealternativ:





Dekkekant- På dekkekant med
muligheten å direkte integrere
SafetyRespect ordinære
fallsikringssystem.
Vegg - På en vertikal yte med
ordinær fallsikring montert fritt
stående på arbeidsyten.
Stillas - Kan monteres på de fleste
vanlige stillasfabrikat.

Sikringsskjermen er konstruert slik at den
kan monteres direkte på dekkekant uten
behov av løftekran eller lignende.
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Sikkerhetsforeskrifter
Risiko ved montasje og bruk







Fallrisiko
Miste verktøy
Miste komponenter
Klemrisiko
Øye og hørselskader
Overbelastning av sikringsskjerm

Tiltak
1. Følg anvisningene
2. Ved montering og demontering skal alltid personlig fallsikring anvendes om risiko
for fall finnes. Gjeller også ved arbeide fra sakselift, bomlift etc.
3. Vi anbefaler at fangrem anvendes på verktøy.
4. Sperr av området nedenfor og rundt montasjeplassen slik at uautoriserte ikke kan
komme til skade om man t.ex. mister verktøy eller materiale.
5. Anvend alltid tiltenkt arbeidsklær og verneutstyr.
6. Kontroller alltid produkter og utstyr før bruk.
7. Anvend ikke skadet materiale da det kan virke inn på sikkerheten.
8. Dra til og kontroller skruer og bolter nøye.
9. Overskrid aldrig angitt maksimal belastning.
10. Kombiner ikke fallsikringssystemet med andre produkter enn hva som
rekommenderes av SafetyRespect.

Innspeksjon etter ulykke
Om fallsikringssytemet utsettes for ulykke eller for høy belastning skal det kontrolleres av en
kompetent person. Se etter deformasjoner hos de inngående delene, eksempelvis bjelker,
skjøter, rundt hull og på bolter. Kontakt SafetyRespect ved sprøsmål.

Vind, is, snø
Om sikringsrekkverk eller sikringsskjerm gjøres tettere med vev, plast, trekonstuksjon eller
lignende kommer belastningen fra vind å øke. Forandre aldrig disse forutsettninger uten
tillatelse fra SafetyRespect.
Ta bort snø og is fra fallsikringsystemet da dette kan komme til å øke belastningen.

Forutsettninger ved anvendelse





Se til at nettene overlapper hverandre i sideledd.
Korrekt montasje av innfestninger og inngående deler.
Se til at alle skruver og muttere, rørskjøter og koblinger er ordentlig dratt til.
Om situasjonen krever kan det være nødvendig med ekstra forankringer som
stormliner.
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Teknisk Data

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Art. Nummer

914152

Beskrivning
Fäste
Balk AL 1500
Rör AL 6 m
Rör AL 4 m
Rör AL 2 m
Platta
Bottenstöd
Rörskarv 200 mm
Vinkelnyckel
Vinkelkoppling
Koppling Trebex Spec
Koppling 48,3 Vridbar
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Innfestninger
Ved all form av innfestning med skruer, sørg for at det er godt nok hold i underlaget.
Dekkekant – Ved dekkekantmontasje henges
konsollen over kanten og sikres med en betongskrue
eller skrue og slaganker. Sørg for riktig kantavstand
og at bunnstøtten er korrekt montert utifra
dekkekantens tykkelse.

Vegg – Ved vertikalt montasje festes AL Bjelke 1500
direkte mot den vertikale yten med Vinkelnøkkel uten
anvendning av Feste eller Bunnstøtte. Vinkelkobbling
og Vinkelnøkkel festes i AL Bjelke 1500 og henges i
nøkkelhullet på en betongskrue eller skruv som settes
med slagankare.

Stillase – For å feste i stillase anvendes Vridbar
rørkobbling. Om det er en stillase med kran spir bør
den nedre kobblingen ikke plaseres direkte under en
krans da dette kan påvirke bærekraften.
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Montasje
Montasje av SafetyRespect Sikringsskjerm skal bare utføres
under ledelse av kompetent person som bruker
montasjeanvisninger og manual fra SafetyRespect.

2
A

1

A. Monter i sammen en konsol, anvend spennrem (1) for å
sikre rør 2m parallellt med bjelke 1500 før seksjonen
henges ut over kanten og skru fast seksjonen i underlaget.
Skjøt deretter på yttligere et Rør 2 m med Rørskjøt 200 mm
(2).
B. Tre på det myke nettet på to rør 6m og sett fast det ene
med Kobbling Vridbar i det rør som skal felles ut (1) og
det andre i Feste (2) med Kobbling Spec.

1

B

C. Løsne spennremmen og fell ut nettet.
(Kontroller at nettets yttre langside er høyre enn den indre.
Om ikke justeres dette gjennom å ta inn nettet igjen og flytte
Kobbling Vridbar nærmere enden.)
Deretter monteres SafetyRespect ordinære
fallsikringssystem.
D. Når flere seksjoner skal sammenkobbles monteres dobble
oppsettinger med kobblinger i følge punkt B. La nettene
overlappe hverandre med minst 1,5 m.

2

C

E. For seksjoner som kan åpnes kreves dobble oppsettninger av
konsoller.
F. Demontering skjer i omvendt rekkefølge !
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Vedlikehold, kontroll og lagring.
Etter bruk skal alltid en kontroll gjennomføres av kompetent person før produktene legges til
lagring. SafetyRespect anbefaler bare å bruke person med utdanning fra SafetyRespect for å
utføre kontrollen.
Kontroller at:
 deler passer sammen som de skal.
 ingen deformasjoner har skjedd
 ingen sprekker er oppstått
 det ikke har blitt gjort forandringer på
produktene
 ingen rustangrep har skjedd
 ingen annen ytre påvirkning
forekommer
Rengjør delene ved behov
Utsorterte produkter kan renoveres om det
er mulig å tilbakeføre produktet i fullgod
stand. Renovering skal utføres av kompetent
person, helst med utdanning av SafetyRespect. Kun kaldbearbeiding av ordentligt rengjorte
deler. Skadede deler som ikke kan renoveres skal byttes ut.
Produkter som ikke oppnår fullgod stand eller ikke kan tilbakeføres i fullgod stand skal
kasseres. Produkter tilvirket i stål kan skrotes som stål i sin helhet. Visse produkter kan
behøves å delsorteres. Rådfør SafetyRespect eller person utdannet av SafetyRespect hvis du
er usikker.
Oppbevar SafetyRespect-produkter i et tørt og ventilert rom beskyttet fra vær, korrosive emner
og annen ytre påvirkelse.
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SAFETYCHECK FAllSIKRING
ARBEIDSPLASS

DATO

STED

ORDERNR

ARBEIDSLEDER

CHECKNR

BELIGGENHET / BYGNINGSDEL
1:

3:

2:

4:

KONTROLLPUNKTER

JA

NEI

HENVISNING

ER DET SKADER PÅ KOMPONENTER

Sid 8

ER ALLE FESTENE RETT FORANKRET?

Sid 6

KLARER UNDERLAGET FOR
INNFESTNINGER TENKBARE LASTER?

Sid 6

ER ALLE SKRUER, RØRSKJØTER,
KOBBLINGER OG LIGNENDE
ORDENTLIG DRATT TIL ?

Sid 4

ER HELLINGEN PÅ NETTET VINKLET
MOT ARBEIDSPLANET ?

Sid 7

ER SIKRINGSSKJERMENE
TILSTREKKELIG OVERLAPPENDE OG
ER TETT I SKJØTER ?
ER MULIGHETEN Å ENKELT FELLE INN
SIKRINGSSKJERMENE TATT HØYDE
FOR ?

Sid 7

Sid 7
MÅ KONTROLLERES AV ANSVARLIG
STILLASMONTØR.

ER BELASTNINGER TATT HENSYN TIL
VED MONTASJE PÅ STILLAS?

KONTROLL I HENHOLD TIL CHECKLISTA OVENFOR UTFØRT AV:
DATO

UNDERSKRIFT

www.safetyrespect.se
SE-831 21 ÖSTERSUND

ANMERKNING

