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Pisko® SafeLine vaijerijärjestelmä

Pisko® SafeLine vaijerijärjestelmä
on yksinkertainen ja monikäyttöinen
turvajärjestelmä

Pisko SafeLine vaijerijärjestelmä on turvallinen ja toimiva kokonaisratkaisu yhtenäiseksi turvaköyden kiinnityspisteeksi. Käyttäjä on
koko ajan kiinni vaijerijärjestelmässä putoamisen varalta. Järjestelmä
suositellaan asennettavaksi aina Pisko kulkuteiden yhteyteen, mutta
se voidaan toteuttaa myös suoraan rakenteeseen kiinnitettynä
erikseen tyyppitestatuissa käyttösovelluksissa.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu
modulaarinen Pisko SafeLine vaijerijärjestelmä on
monikäyttöinen - toteutus voi olla yksimittainen, tai
määrämittaisista osista kasattu.

Asentajaystävällinen kokonaisuus
Pisko SafeLine Vaijerijärjestelmä on helppo ja nopea asentaa. Vaijeria ei tarvitse asennettaessa pujottaa vaijerikiinnikkeiden läpi, sillä kiinnikkeen muotoilu mahdollistaa vaijerin
vetämisen paikalleen siinä olevaan avonaiseen tilaan. Kiinnikkeen saranaosa lukitsee
vaijerin paikalleen, joten järjestelmää ei tarvitse erikseen pingottaa, vaan asennuksen voi
tehdä yhdellä kertaa valmiiksi sopivaan kireyteen. Lisäksi asentaminen onnistuu tavanomaisilla asennusvälineillä ilman erikoistyökaluja.

Patentoitu ja sertiﬁoitu järjestelmä
CERTIFIERAD

C900083

Pisko SafeLine on sertiﬁoitu järjestelmänä - tämä tarkoittaa, että tyyppitestaus on tehty
kiinnitysjärjestelmineen sellaisella kokoonpanolla, kuin tuotetta on tarkoitus käyttää
rakennuksissa. P-merkinnällä osoitetaan teknisten vaatimusten täyttyminen
kokonaisvaltaisesti.

Vaijerikiinnike käy sellaisenaan Pisko kattosiltaan, mutta myös
Pisko SafeGrip tikkaan runkoon asennettavaksi. Vaijerikiinnikkeen asentaminen tikkaaseen tapahtuu tikaskiinnikkeen
avulla.

Vaijerijärjestelmän osat

Asennus lapetikkaaseen

Pisko SafeLine järjestelmä on yksinkertainen
kokonaisuus. Se koostuu muutamista pääkomponenteista sekä järjestelmän toimintaa
täydentävistä osista.
Pisko SafeLine järjestelmän osat:
• Pisko SafeLine vaijerikiinnike
• 8 mm vaijeri
• Liukukiinnike
• Vaijerikiinnikkeen kiinnitysosa tikkaaseen
• Liukukiinnikkeen pysäytin tikkaaseen
• Kiinteä liukukiinnikkeen päätypysäytin
Täydentävinä tarvikkeina on saatavilla vaijerin
jatkamiseksi terminaaleja sekä muutamia erilaisia
vaihtoehtoja vaijerin päättämiseksi.

Vaijerijärjestelmällä on
50 vuoden tekninen takuu

Pisko SafeLine vaijerikiinnike + Vaijerikiinnikkeen kiinnitysosa tikkaaseen

Asennus seinätikkaaseen

Vaijerijärjestelmän liukukiinnike
- toimii joka kelillä
Vaijerijärjestelmän liukukiinnike liikkuu erittäin
sulavasti käyttäjän mukana vaijerissa. Haponkestävästä teräksestä valmistettu liukukiinnike toimii
moitteettomasti myös talvella.
Liukukiinnike on sertiﬁoitu osaksi Pisko SafeLine
järjestelmää. Lisäksi se on testattu irrallisena
henkilösuojaimena ja liukukiinnikkeellä on
EN 795 mukainen CE-merkintä.

Pisko SafeLine vaijerikiinnike + Vaijerikiinnikkeen kiinnitysosa tikkaaseen + Liukukiinnikkeen avattava pysäytin
tikkaaseen
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Pisko SafeLine vaijerijärjestelmän löydät Prodlib-tuotekirjastosta!

