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Malzeme paletleri ve paketleri indirilirken kontrol edilmeli, hasar görmüş ve uygun görünmeyen 
palet ve paketler iş sağlığı ve güvenliği uzmanı nezaretinde dikkatlice indirilmelidir.

Paletler ve paketler uygun ekipmanlarla alttan taşınmalıdır.

Montajdan önce kurulum kılavuzundaki bilgiler dikkatlice okunmalıdır.Kılavuzda belirtilen 
talimatlara uygun montaj yapılmalıdır.

Montajdan önce parçalar tek tek kontrol edilmelidir. Kırılmış, kaynak yerleri kopmuş, aşırı eğilmiş 
parçalar kesinlikle kullanılmamalıdır.

Montaj yapan personelin ve çevredekilerin güvenliği uygun prosedürler ve koruyucu 
ekipmanlarla (Emniyet kemeri, halat, baret, çelik uçlu ayakkabı, gözlük, eldiven vs.) sağlanmalıdır.

Montajı yapılan ürünlerin düşme tehlikesine karşı montaj alanı ve düşme tehlikesi olan alan 
güvenliği sağlanmalıdır.

Kenar korumaların arasındaki açıklıklar mümkün olduğunca az olmalıdır, ama korkuluklar için 
120mm’den çok olmamalıdır ve tekmelikler için 20mm’den çok olmamalıdır.

Montajı yapılan ürünlerin görsel ve elle kontrolü yapılmalı, uygun olmayan (boşluklu, sallanan, 
eğik vs.) montajlar tekrar yapılarak uygun hale getirilmelidir.

Geçici güvenlik ekipmanları, güvenliğinizi belirli (sınıfına göre) seviyede sağlamak üzere 
tasarlandığından mümkün olduğunca ürünlere malzeme ve insan yaslanmamalıdır.

Ürünler amacı dışında (Bariyer takılmak üzere tasarlanan dikmelere halat, kalas, file vs. takılması 
gibi) kullanılmamalıdır.

Bir cismin veya insanın kenar koruma sistemine ve elemanları üzerine düşmesi veya deforma edecek 
şekilde çarpması durumunda sadece yetkili tarafından düzeltildikten sonra tekrar kullanılmalıdır.
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Malzemelerin tamamına yakınının hammadesi çelik olduğundan su içerisinde ve aşırı nemli 
ortamlarda bulundurulmamalıdır.

Kaplaması ve boyası hasar görmüş malzemelerin uygun kaplama malzemesi ile tamiratı 
mümkündür. Bu tür işlem için üretici firmadan danışmanlık desteği alınız.

Kırılmış, dişleri aşınmış ve kullanılmış dübeller tekrar kullanılmamalıdır.

Deforme olmuş ürünlerin düzeltilmesi ve tekrar kullanımı mutlaka yetkili personel 
gözetiminde yapılmalıdır. Kullanıma uygun hale gelmezse kesinlikle kullanılmamalıdır.

Ürünlerin stoklanması, üzeri kapalı ve dış hava koşullarından doğrudan etkilenmeyecek şekilde 
yapılmalıdır.

Dış ortamda depolanan ürünlerin üzeri örtülmelidir. (Çadır bezi, naylon vs.)

Ürünler depolama alanından taşınırken (Forklift, kule vinç vs.) mutlaka paketlerin altından 
taşınmalıdır.

Geçici Kenar Koruma (Korkuluk) Sistemi

Farklı eğimlerde ve düşme yüksekliklerinde kullanılacak uygun ürün sınıfları:
 Zemin eğim açısı 10° ‘den düşükse A Sınıfı ekipman kullanılır.
 Zemin eğim açısı 30° ‘den düşükse B Sınıfı ekipman kullanılır.
  Zemin eğim açısı 60° ‘den düşükse ve düşme yüksekliği 2 metreden az ise B Sınıfı ekipman kullanılır
 Zemin eğim açısı 30° ‘den büyükse ve düşme yüksekliği 2 metreden fazla ise bu kılavuzdaki ekipmanlar kullanılmamalıdır.

Ürünlerin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Sınır Şartları:
  Rüzgar hızı 32m/s ‘yi (900N/m2) aşan durumlarda kullanılmamalıdır.
  Buz yükü 300N/m2 ‘yi aşan durumlarda kullanılmamalıdır.
  Hava ve çevre şartlarından dolayı (Buzlanma, yağlanma vs.) yüzeyi kaygan olan ürünler kullanılmamalıdır.
 Montajı yapılacak ürün montaj tamamlanana kadar halatla güvenli bir yere bağlanmalıdır.
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Dübel Yataklı Taban Sacı

Kilit Mekanizması

Plastik Kapak

Çelik Klips

Çelik Klipsli Dübel
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BAĞLANTI ELEMANLARI VE DİĞER PARÇALAR
FASTENERS AND OTHER COMPONENTS

Bariyer 1,25M
Ürün kodu: KB1250
• Elektrostatik toz boyalı (Fırınlanmış).
• Stabil çerçeve yapısı.
• Entegre edilmiş tekmelik 
(Zeminden 150 mm yükseklik). 
• Palet üzerinde sevkiyat, 75 adet.

Bariyer 2.50 M
Ürün kodu: KB2500
• Elektrostatik toz boyalı (Fırınlanmış).
• Stabil çerçeve yapısı.
• Entegre edilmiş tekmelik 
(Zeminden 150 mm yükseklik). 
• Palet üzerinde sevkiyat, 75 adet.

Barrier 1.25m
Product Code : KB1250
• Electrostatic powder coated (Fired).
• Stable frame structure.
• Integrated toe board 
(150 mm height from the ground).
• Shipping on palet, 75 pieces.

Ayarlanabilir Bağlantı Ekipmanları 
Ürün kodu: PXA1070
• Üç merkezli bağlantı kolu ve tekmelik kilitleme. (İsteğe bağlı 
2 merkezli bağlantı kolu kilitleme)
• Galvaniz Kaplama. 
• Uygun paletlerde sevkiyat; 1 palet 250 adet 

Ayarlanabilir Bağlantı Ekipmanları 
Ürün kodu: PSA1070
• 3 nokta ayarlanabilir bağlantı ekipmanı tutucu.
• Çelik kriş yüzeyine sıkıştırılarak sabitlenir.
• Galvaniz kaplamalı olacaktır.

Adjustable Linking Equipment
Product Code : PXA1070
• Three centered linking rod and toe board lock.
• Galvanized coating.
• Shipping on suitable palets: 250 pieces per palet. 

Adjustable Linking Equipment
Product Code : PSA1070
• 3-options adjustable linking equipment holder.
• Fixed by screwing to the steel beam surface.
• Galvanized coating.

Post - Barrier (1.07m)
Ürün kodu: PB2M1070
• Çift merkezli bariyer kilitleme. 
• Galvaniz Kaplama. 
• Uygun paletlerde sevkiyat; 1 palet 250 adet 

Bariyer
Ürün kodu: PSB1070
• 2 nokta bariyer tutucu.
• Çelik kriş yüzeyine sıkıştırılarak sabitlenir.
• Galvaniz kaplamalı olacaktır.

Post - Barrier (1.07m)
Product Code : PB2M1070
• Double centered barrier lock.
• Galvanized coating.
• Shipping on suitable palets: 250 pieces per palet. 

Steel Beam
Product Code : PSB1070
• 2-options barrier older.
• Fixed by screwing to the steel beam surface.
• Galvanized-coating.

Sabit Post- Kalas (1,07M)
Ürün kodu: PXK1070
• Üç merkezli kalas tutucu. 
• Galvaniz Kaplama. 
• Uygun paletlerde sevkiyat; 1 palet 250 adet 

Kalas
Ürün kodu: PSK1070
• 3 nokta kalas (5x10) tutucu.
• Çelik kriş yüzeyine sıkıştırılarak sabitlenir.
• Galvaniz kaplamalı olacaktır.

Stable Post - Beam (1.07m)
Product Code : PB2M1070
• Three centered beam holder.
• Galvanized coating.
• Shipping on suitable palets: 250 pieces per palet. 

Wooden Beam
Product Code : PSK1070
• 3 points beam holder (5x10)
• Fixed by screwing to the steel beam surface.
• Galvanized coating.

Barrier 2.50m
Product Code : KB2500
• Electrostatic powder coated (Fired).
• Stable frame structure.
• Integrated toe board 
(150 mm height from the ground).
• Shipping on palet, 75 pieces.

BARIYERLER
BARRIERS

SABİT POSTLAR
STABLE POSTS

SIKIŞTIRMALI POSTLAR
COMPRESSIBLE POSTS
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ZEMİN DESTEK PLAKASI
Ürün kodu : ZDP750
• Post ile birlikte kullanılır.
• Montajlama noktası M16.
• Elektrostatik toz boyalı 
(Fırınlanmış).
Ground Support Plate
Product Code : ZDP750
• Used with post.
• Mounting point M16.
• Electrostatic powder coated 
(Fired).

Çelik Kiriş
Ürün kodu: PCA1070
• 3 nokta ayarlanabilir bağlantı ekipmanı tutucu.
• Çelik kriş yüzeyine sıkıştırılarak sabitlenir.
• Galvaniz kaplamalı olacaktır.

ÇAKMA DÜBEL ve CİVATA M12
Ürün kodu: FCD1220
• M12
• Delik çapı 16 mm
• Delme derinliği 50 mm

Bariyer Braketi
Ürün kodu: BB300
• Bariyer kenarlarında ve köşe 
geçişlerinde kullanılır.
• Galvaniz Kaplama.

Steel Beam
Product Code : PCA1070
• 3-options adjustable linking equipment holder.
• Fixed by screwing to the steel beam surface.
• Galvanized coating.

Push-In Anchor and Bolt M12
Product Code : FCD1220
• M12
• Hole diameter: 16 mm
• Depth of drill: 50 mm

Barrier Bracket
Product Code :  BB300
• Used at the edges of barriers 
and corner passings.
• Galvanized coating.

Çelik Kiriş (Ayarlanabilir Bağlantı Ekipmanı)
Ürün kodu: PCB1070
• 2 nokta bariyer tutucu.
• Çelik kriş yüzeyine sıkıştırılarak sabitlenir.
• Galvaniz kaplamalı olacaktır.

ANKRAJ DÜBELİ M16
Ürün kodu: FKD16100
• M16
• Delik çapı 16 mm
• Delme derinliği 100 mm

Duvar Braketi
Ürün kodu: BD200
• Ara boşlukları ve acil çıkış 
noktalarını kapamak için kullanılır.
• Galvaniz Kaplama.

Steel Beam (Adjustable Linking Equipment)
Product Code : PCB1070
• 2-options barrier older.
• Fixed by screwing to the steel beam surface.
• Galvanized-coating.

Anchorage Plug M16
Product Code : FKD16100
• M16
• Hole diameter: 16 mm
• Depth of drilling: 100 mm

Wall Bracket
Product Code :  BD200
• Used for closing the interstitial 
spaces and emergency exits.
• Galvanized coating.

Ahşap Kiriş
Ürün kodu: PWB1070
• 2 nokta bariyer tutucu.
• Çelik kriş yüzeyine sıkıştırılarak sabitlenir.
• Galvaniz kaplamalı olacaktır.

Ø12 BETON VİDASI
Ürün kodu: FBV12100
• Ø 12
• Delik çapı 10-11 mm
• Delme derinliği 110 mm

Konsol Braketi
Ürün kodu: BK100
• Ayarlanabilir veya sabit.
• Posta monte edilir.
• Galvaniz kaplama.

Wooden Beam
Product Code : PWB1070
• 2-options barrier older.
• Fixed by screwing to the steel beam surface.
• Galvanized coating.

Ø12 Concrete Screw
Product Code : FBV12100
• Ø 12
• Hole diameter: 10-11 mm 
• Depth of drilling: 110 mm

Console Brackets
Product Code : BK100
• Adjustable or stable options. 
• Mounted on the post.
• Galvanized coating.

Ayarlanabilir Bağlantı Kolu 1250
Ürün kodu: ABK1250
• Merdiven kenarları ve açıklıklar için.
• Kolay ayarlanabilir.
• Ayarlama mesafesi 0,9 – 1,25 m 
• Uç kısımlarda döner mesnet.
• Galvaniz kaplama.

Ayarlanabilir Tekmelik 1250
Ürün kodu: AT1250
• Merdiven kenarları ve açıklıklar için.
• Kolay ayarlanabilir.
• Ayarlama mesafesi 0,9 – 1,25 m 
• Uç kısımlarda döner mesnet.
• Galvaniz kaplama.

Ayarlanabilir Bağlantı Kolu 2250
Ürün kodu: ABK2250
• Merdiven kenarları ve açıklıklar için.
• Kolay ayarlanabilir.
• Ayarlama mesafesi 1,25 – 2,25 m.
• Uç kısımlarda döner mesnet.
• Galvaniz kaplama.

Ayarlanabilir Tekmelik 2250
Ürün kodu: AT2250
• Merdiven kenarları ve açıklıklar için.
• Kolay ayarlanabilir.
• Ayarlama mesafesi 1,25 – 2,25 m.
• Uç kısımlarda döner mesnet.
• Galvaniz kaplama.

Adjustable Linking Rod 1250
Product Code : ABK1250
• For stair edges and openings.
• Easily adjustable.
• Adjustment distance: 0.9 – 1.25 m.
• Rotating bearers at the ends.
• Galvanized coating.

Adjustable Toe Board 
Product Code : AT1250
• For stair edges and openings.
• Easily adjustable.
• Adjustment distance: 0.9 – 1.25 m.
• Rotating bearers at the ends.
• Galvanized coating.

Adjustable Linking Rod 2250
Product Code : ABK2250
• For stair edges and openings.
• Easily adjustable.
• Adjustment distance: 1.25 – 2.25 m.
• Rotating bearers at the ends.
• Galvanized coating.

Adjustable Toe Board 
Product Code : AT2250
• For stair edges and openings.
• Easily adjustable.
• Adjustment distance: 1.25 – 2.25 m.
• Rotating bearers at the ends.
• Galvanized coating.

AYARLANABİLİR EKİPMANLAR
ADJUSTABLE EQUIPMENT

ÇELİK VE AHŞAP KİRİŞ POSTLARI
STEEL AND WOOD BEAM POSTS

BAĞLANTI ELEMANLARI
LINKING EQUIPMENT

BRAKETLER
BRACKETS
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SABİT POST VE BARİYER MONTAJI

1-) İlk olarak dübel yerlerini 
işaretleyin. Daha sonra en az 
110mm delik açın.

2-)Açılan deliklere dübelleri çakın. 3-) Çakılan dübellere postu 
yerleştirip sıkıştırmak için 
çevirin.

4-) Postu dübele yerleştirdikten ve elle 
sıkıştırdıktan sonra profil sıkma anahtarı 
ile iyici sıkıştırın. Kilit yönlerinin size doğru 
baktığından emin olun. Ardından kontrol 
edin.

5-) Post üzerindeki kilitleri önce yukarı, sonra kendinize 
doğru çekerek açın. (Şekilde gösterildiği gibi)

6-) Bariyeri dikkatli bir şekilde kaldırıp, yere 
bitişik veya en fazla 10mm olacak şekilde post 
üzerindeki kilitlere hizalayın ve EFOSAFETY 
yazısı dışarı bakacak şekilde yerleştirin.

7-) Kilitleri kapatın ve bariyeri kontrol 
edin.
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SIKIŞTIRMALI POST MONTAJI

5-) Sıkıştırma 
işlemi bittikten 
sonra kontrol edin. 
Bariyerleri takın. 
(Sayfa 12’de 5-6-7 
nolu resimlere göre)

3-) Postu zemin 
betonuna dikey 
olarak yerleştirin.

4-) Kolu çevirin, kol 
çevirildikçe postun 
alt kısmı zemin 
betonunu sıkıştırır.

2-) Kol çevirildikçe, zemin betonu sıkıştırılmaya 
veya sıkıştırılan post gevşemeye başlar.

1-) Sıkıştırmalı postun üst taraftaki kolu postu 
sıkıştırmaya veya gevşetmeye yarar.

1

2

3 4 5
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GEÇİÇİ MERDİVEN KORKULUK MONTAJI

1-) Merdiven rıhtına dübel 
yerini açın, dübeli çakın. 
Ardından konsol braketini 
merdiven rıhtına bağlayın.

2-) 3 kilitli sabit postu 
konsol braketine takın. 
Konsol braketine civata ile 
bağlantısını yapın. Kontrol 
edin.

3-) Post üzerindeki 
kilitleri açın. Daha sonra 
ayarlanabilir bağlantı kolları 
ve ayarlanabilir tekmelikleri 
kilitlere yerleştirin. boru 
üzerindeki civatalarını 
sıkın.Kilitleri kapatıp 
kontrollerini yapın.

Not: 3 kilitli sabit postlar sadece geçici merdiven korkuluklarında kullanılmaktadır.Tekmelik kullanılmayacak ise   
2 kilitli sabit postlardan geçici merdiven korkulukları için üretilen post kullanılmalıdır. (Sayfa 10-11)

1

2

3
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ASANSÖR BOŞLUK BARİYERİ MONTAJI

1-) İlk olarak dübel yerlerini 
işaretleyin. Daha sonra en az 
110mm delik açın.

2-)Açılan deliklere dübelleri çakın. 3-) Çakılan dübellere postu 
yerleştirip sıkıştırmak için 
çevirin.

4-) Postu dübele yerleştirdikten ve elle 
sıkıştırdıktan sonra profil sıkma anahtarı 
ile iyici sıkıştırın. Kilit yönlerinin size doğru 
baktığından emin olun. Ardından kontrol 
edin.

5-) Post üzerindeki kilitleri önce yukarı, sonra kendinize 
doğru çekerek açın. (Şekilde gösterildiği gibi)

6-) Bariyeri dikkatli bir şekilde kaldırıp, yere 
bitişik veya en fazla 10mm olacak şekilde post 
üzerindeki kilitlere hizalayın ve EFOSAFETY 
yazısı size doğru bakacak şekilde yerleştirin.

7-) Kilitleri kapatın ve bariyeri kontrol 
edin.

Sabit Post ve Bariyerli Montaj
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1-) Duvara delik 
açıp çelik dübelleri 
yerleştirin. Duvar 
braketini duvara 
şekildeki gibi 
sabitleyin, kilidini 
açın.

1-) Duvara delik 
açıp çelik dübelleri 
yerleştirin. Duvar 
braketini duvara 
şekildeki gibi 
sabitleyin, kilidini açın.

2-) Ayarlanabikir bağlantı 
kolları ve ayarlanabilir 
tekmeliği açık kilitlere 
yerleştirin, boru üstündeki 
civatalarını sıkın, kilitleri 
kapatın. Kontrolleri yapın.

2-) Bariyeri dikkatli bir şekilde 
kaldırıp, yere bitişik veya en 
fazla 10mm olacak şekilde 
braket üzerindeki kilitlere 
hizalayın ve EFOSAFETY 
yazısı size doğru bakacak 
şekilde yerleştirin.Kilitleri 
kapatın. Kontrolleri yapın.

ASANSÖR BOŞLUK BARİYERİ MONTAJI

Duvar Braketi ve Ayarlanabilir Bağlantı Ekipmanları ile Montaj

Duvar Braketi ve Bariyer ile Montaj

1

2

1

2



15

1-) Zemin destek plakasını, sabit posta civata ile bağlayın. Bağlatıyı 
yaptıktan sonra kontrol edin.

2-) Post üzerindeki kilitleri önce yukarı, sonra 
kendinize doğru çekerek açın.

3-)Bariyeri postlara yerleştirip, kilitleri 
kapatın. Daha sonra bariyeri kontrol 
edin.

4-) Köşe dönüşlerde, post üzerindeki kilide önce bariyer 
braketini yerleştirin. Kiliti kapatın. Daha sonra bariyer 
braketi üzerindeki kiliti açıp diğer bariyeri yerleştirin. 
Bariyeri kontrol edin.

1

2

3

4
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1-)Post üzerindeki kilitleri açın. 2-Bariyeri dikkatli bir şekilde kaldırıp post 
üzerindeki kilitlerden çıkarın ve uygun bir 
palete yerleştirin.

3-)Sıkıştırmış olduğunuz postu önce 
anahtarla gevşetin. 

4-) Gevşettiğiniz postu çevirerek 
dübelden ayırın. Dübelden 
ayırdıktan sonra dübel başını 
kesebilirsiniz. Ardından postları 
uygun bir palete yerleştirin.

SABİT POST VE BARİYER DEMONTAJI

Dübelleri çıkarsanız 
dahi kesinlikle tekrar 

kullanmayınız!
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SIKIŞTIRMALI POST DEMONTAJI

3-) Bariyerleri 
postlardan çıkarın 
uygun bir palete 
yerleştirin.

5-) Postu çıkarın. 
Uygun bir palete 
yerleştirin.

4-) Kolu çevirin, kol 
çevirildikçe postun 
alt kısmı zemin 
betonundan ayrılır..

2-) Kol çevirildikçe, zemin betonu sıkıştırılmaya 
veya sıkıştırılan post gevşemeye başlar.

2-) Sıkıştırmalı postun üst taraftaki kolu postu 
sıkıştırmaya veya gevşetmeye yarar.

1

2

3 4 5
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1-)Post üzerindeki kilitleri açın.

2-) Ayarlanabilir bağlantı 
kolları ve ayarlanabilir 
tekmeliklerin civatalarını 
gevşetin ve posttan 
çıkartın. Uygun bir palete 
yerleştirin.

3-)Postun braket üzerindeki 
vidalarını sökün. Postu 
braketten çıkarıp, uygun bir 
palete yerleştirin.

4-) Braketi dübelden 
ayırın. Uygun bir palete 
yerleştirin. 

GEÇİCİ MERDİVEN KORKULUĞU DEMONTAJI

1

2

3 4
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1-)Post üzerindeki kilitleri açın. 2-Bariyeri dikkatli bir şekilde kaldırıp post 
üzerindeki kilitlerden çıkarın ve uygun bir 
palete yerleştirin.

3-)Sıkıştırmış olduğunuz postu önce 
anahtarla gevşetin. 

4-) Gevşettiğiniz postu çevirerek 
dübelden ayırın. Dübelden 
ayırdıktan sonra dübel başını 
kesebilirsiniz. Ardından postları 
uygun bir palete yerleştirin.

ASANSÖR BOŞLUK BARİYERİ DEMONTAJI

Sabit Post ve Bariyerli Montaj

Dübelleri çıkarsanız 
dahi kesinlikle tekrar 

kullanmayınız!
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2-) Braket üzerindeki 
dübelleri gevşetip, 
braketi duvardan 
ayırın.

1-)Kilitleri açın. 
Ayarlanabilir bağlantı 
elemanlarının 
civatalarını gevşetip 
kilitlerden çıkarın.

ASANSÖR BOŞLUK BARİYERİ MONTAJI

Duvar Braketi ve Ayarlanabilir Bağlantı Ekipmanları ile Montaj

2-) Braket 
üzerindeki dübelleri 
gevşetip, braketi 
duvardan ayırın.

1-)Kilitleri açın.
Bariyeri çıkarıp uygun 
bir palete yerleştirin.

2

1

2

1

Duvar Braketi ve Bariyer ile Montaj
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1-) Postu zemin destek plakası üzerindeki vidaları 
çıkardıktan sonra  plakadan ayırın.

4-) Köşe dönüşlerde önce brakete 
bağlı olan bariyeri çıkarın. 
Ardından braketi, post üzerindeki 
kilitlerden ayırın. Ardından diğer 
bariyeri çıkarıp uygun bir palete 
yerleştirin.

1-)Post üzerindeki kilitleri açın. 2-)Bariyeri dikkatli bir şekilde kaldırıp post üzerindeki 
kilitlerden çıkarın ve uygun bir palete yerleştirin.

ALAN SINIRLAMA BARİYERİ DEMONTAJI
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