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Beépítési útmutató biztonsági tetőjárda és tetőlépcső korlát rendszerek szereléséhez
A korlátoszlopokat a járórácsra való rögzítés módja különbözteti meg:
MSZ 845 alapján a kéményseprőjárdán – annak előrehaladási végpontján – a véletlenszerű továbbhaladás
megakadályozása érdekében, a védelmet biztosítani kell.
Biztonsági tetőjárda korlát rendszer
Tetőjárdára (járórács hosszabb oldalára) szerelhető kivitel.
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Beépítés:
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1./ függőleges korlát (3) és véglezáró (4) oszlopok
elhelyezése tetőjárda alsó felületéhez (2)
2./ rögzítés a szerelési csomagban lévő kapupánt
csavarokkal járda furatokon és a szárnyas
konzolokon keresztül (6)
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Univerzális állítható tartókonzolok
Csúszásmentes tetőjárda elem
Oldalsó korlátoszlop járdához
Járda véglezáró oszlop
Csőkorlátok
Oszlop rögzítő elemek (kapupánt csavar)
Korlátcső kötőelemei (menetes szár és csőbilincs)
Korlátcső toldó elem

3./ rögzítő és bilincs elemek (szerelési csomag) felszerelése
4./ vízszintes védőcső korlátsorok (5) elhelyezése
korlátoszlopokon gyárilag előre beépített gumibetétes
csőbilincsekbe (7)
5./ a szükséges korlátok folytonosítása védőcső végekbe
helyezett toldó elemekkel (8)
6./ a toldó elemet a csövön keresztül önmetsző csavarral
rögzíteni kell

Biztonsági tetőlépcső korlát rendszer
Tetőlépcsőre (járórács rövid a szélességét meghatározó oldalára) szerelhető kivitel
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Univerzális állítható tartókonzolok
Csúszásmentes tetőlépcső elem
Oldalsó korlátoszlop lépcsőhöz
Lépcső véglezáró oszlop
Csőkorlátok
Oszlop rögzítő elemek (kapupánt csavar)
Korlátcső kötőelemei (menetes szár és csőbilincs)
Korlátcső toldó elem
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Beépítés:
1./ függőleges korlát (3) oszlopok elhelyezése oldalról
tetőlépcső alsó felületéhez (2)
2./ függőleges véglezáró (4) oszlop elhelyezése
tetőjárda alsó felületéhez (2)
2./ rögzítés a szerelési csomagban lévő kapupánt
csavarokkal járda furatokon és a szárnyas
konzolokon keresztül (6)
3./ korlátoszlopokon a rögzítő és gumibetétes csőbilincs
Figyelem:
elemek (szerelési csomag) felszerelése
A lépcső végzáró oszlop, az alsó lépcső
tetőhajlásszögnek megfelelő beállítása (7), egyenes
elemnek mindig az utolsó oldalsó
védőcső korlátsorok (5) elhelyezése a beállított
korlátoszlop felfogatással ellentétes
bilincsekbe (7)
oldalára kerül felszerelésre!

4./ a szükséges korlátok folytonosítása
védőcső végekbe helyezett toldó
elemekkel (8)
5./ a toldó elemet a csövön keresztül
önmetsző csavarral rögzíteni kell

