הוראות התקנה/קטלוג
Edge protection system
www.safety-pro.co.il

אודות SAFETY-PRO
▪ SAFETY-PROנותנת פתרונות בטיחות
חדשניים לענף הבנייה.
▪החברה מספקת מגוון רחב של מעקות קצה
איכותיים לשלב הבנייה ,כגון מעקות קצה,
מעקות למדרגות ,מעקות לפיגומים ,מעקות
למשקופים ,סגירות פיר מעלית ,ועוד
פתרונות לפי צורכי הלקוח.
▪המעקות עברו בדיקת מהנדס וקיבלו אישור
שהם עומדים בדרישות המחמירות של התקן
האירופי EN 13374
▪אנחנו משקיעים זמן רב בפיתוח מוצרים חדשים
וייחודיים כך שיתאימו לצורכי הלקוח בדגש על
איכות ,עמידות ,מודולריות ,נוחות ואחידות
לשמירה על רמת בטיחות גבוהה לאורך כל
שלב הבנייה!
▪מרבית המוצרים אשר פותחו על ידינו קיבלו
אישור מרשם הפטנטים.

היתרונות שלנו
▪המוצרים שלנו רב שימושיים ועמידים לטווח
ארוך– בנויים מחומרים איכותיים ,עברו תהליך
גלוון חם ומיוצרים ברמת גימור גבוהה ביותר!
▪יכולת פיתוח גבוהה בפתרונות חדשנים ,חכמים
אשר מותאמים לצורכי הלקוח
▪המוצרים שלנו בעלי מודולריות מרבית פשוטים
לתפעול והתקנה!
▪התקנה בקליק! מאוד נוחה ויעילה ,חוסך זמן -
חוסך כסף!
▪הרשתות של  safety-proמיוצרות מחוט פלדה
מגולוון בקוטר  5.5מ"מ .עם פרופיל עליון ותחתון
בעל כיפוף מיוחד ועיצוב ייחודי אשר נותן חוזק
מרבי ומונע גמישות יתר ברשתות  2600מ"מ,
לרמת בטיחות גבוהה  .
▪אחידות בהתקנה  -מאפשר פיקוח ובקרה מרבית,
לשמירה על רמת בטיחות גבוהה לאורך כל שלבי
הבנייה!
▪המוצרים שלנו תוכננו עם הקפדה על עיצוב
המוצר  -משפר מאוד את נראות הבניין ואת
מוניטין לקוחותינו!
▪מחיר תחרותי.
▪מינימום חלקים.
▪אין פריטים שמתפרקים כדי למנוע אובדן.
▪אריזה נוחה ויעילה לשמירת המוצרים לטווח
ארוך והובלה נוחה.
▪אחסון נוח ויעיל.

2

תוכן העניינים
הוראות בטיחות 4............................................................................................................................
ציוד נדרש להתקנה 5......................................................................................................................
בחירת עוגנים6...............................................................................................................................
התקנת עגינת צד 6.........................................................................................................................
התקנת עמוד ניצב8........................................................................................................................
התקנת עגינת ריצפה10....................................................................................................................
התקנת רשתות13.............................................................................................................................
פרט קיר לסגירת פיר מעלית15...........................................................................................................
מעקה מודולארי למדרגות 16..............................................................................................................
חבק צינור בודד 17............................................................................................................................
חבק צינורות כפול 18.........................................................................................................................
חבק צינורות למשקוף20....................................................................................................................
מנשא עמודים 21..............................................................................................................................
מנשא רשתות22...............................................................................................................................
מפרט טכני23...................................................................................................................................

3

הוראות בטיחות להתקנת
מעקה קצה לבניינים
SAFETY-PRO
לפני כל התקנה יש לנהוג לפי כללי
הבטיחות הבאים:
▪המתקין עבר הדרכה והוסמך לעבודה בגובה ויש
לו אישור בתוקף של עבודה בגובה.
▪יש להצטייד בערכת עבודה בגובה ,נעלי עבודה
תקניות ומשקפי מגן -לחבוש קסדה וללבוש
רתמה לעבודה בגובה בצורה תקינה ונוחה
לעבודה.
▪אבטח את עצמך לבניין ע"י עגינה וחבל אבטחה
המחובר לרתמה בצורה נכונה ובטוחה .לפי
הנחיות לעבודה בגובה.
▪אבטח את הציוד וכלי העבודה.
▪וודא כי אתה מאובטח בצורה תקינה ובטוחה ורק
לאחר מיכן התחל בהתקנת המעקה לפי השלבים
הבאים.
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ציוד נדרש להתקנת מעקה קצה SAFETY-PRO
▪קסדה

▪פטיש

▪רתמת עבודה בגובה

▪מפתח אימפקט להידוק הברגים

▪חבל אבטחה  +שקל

▪דרייב מתאים ובוקסות.

▪כבל לקו חיים או חבל אבטחה

▪עפרון סימון

▪נעלי עבודה תקניות

▪מטר

▪פטישון
▪כבל מאריך  +מתאם אירופאי
▪מקדחים מתאימים לעגינות
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התקנת גדר רשת  +עגינת צד

עגינת צד
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בחירת עוגנים
▪עוגן רב שימושי  M12אורך 100מ"מ.
מקדח  12מ"מ.

3.קדח חור בגודל ובעומק המתאימים לעוגן
שבחרת.
4.נקה את החור משאריות אבקת הקדיחה שלא
יפריע לעוגן לחדור לעומק החור.

▪עוגן חץ  M12אורך  100מ"מ.
מקדח  12מ"מ.

5.הכנס את העוגן דרך העגינה ,הצמד את
העגינה לקיר בטון והדק היטב את העוגנים
באמצעות מפתח אימפקט כך שלא יהיה
מרווח או חופש בין הקיר לעגינה.
6.מקם את העגינה הנוספת לפי המרחק המותר
בין העגינות:
▪בהתקנת רשת  2600מ"מ -טווח מותר בין
עגינות  2500 -מ"מ –  2000מ"מ.

התקנת עגינת צד

▪בהתקנת רשת  1300מ"מ  -טווח מותר בין
עגינות  1200 -מ"מ –  700מ"מ.

1.מקם את העגינה במקום המתאים כך
שתהיה באזור קורת בטון תקין וחזק.

7.חזור על פעולות ההתקנה  -מיקום ,סימון,
קדיחה ,הידוק.

2.סמן את מיקום הקדחים כך שיהיו לפחות
 100מ"מ מקצה שפת הבטון.

8.לאחר התקנה נכונה של העגינות עבור
להתקנת העמודים הניצבים.
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התקנת עמוד ניצב
לפני כל התקנה יש לנהוג לפי
כללי הבטיחות הבאים:
1.הכנס את עמוד הניצב לתוך
העגינה
2.אלמנט הנעילה יפתח
3.הכנס את העמוד עד שאלמנט
הנעילה ננעל מעבר לפינים
4.ראה איור
5.לאחר התקנת העמודים עבור
להתקנת הרשתות.
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גדר רשת  +עגינת רצפה
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עגינת רצפה
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התקנת עגינת ריצפה
1.מקם את העגינה במקום המתאים כך שתהיה
באזור ריצפת בטון תקין וחזק.

6.מקם את העגינה הנוספת לפי המרחק המותר
בין העגינות:

2.סמן את מיקום הקדחים כך שיהיו לפחות 100
מ"מ מקצה שפת הבטון.

▪בהתקנת רשת  2600מ"מ -טווח מותר בין
עגינות  2500 -מ"מ –   2000מ"מ.

3.קדח חור בגודל ובעומק המתאימים לעוגן
שבחרת.

▪בהתקנת רשת  1300מ"מ  -טווח מותר בין
עגינות  1200 -מ"מ –  700מ"מ.

4.נקה את החור משאריות אבקת הקדיחה שלא
יפריע לעוגן לחדור לעומק החור.

7.חזור על פעולות ההתקנה  -מיקום ,סימון,
קדיחה ,הידוק.

5.הכנס את העוגן דרך העגינה ,הצמד את
העגינה לריצפה והדק היטב את העוגנים
באמצעות מפתח אימפקט כך שלא יהיה
מרווח או חופש בין הריצפה לעגינה.

8.לאחר התקנה נכונה של העגינות עבור
להתקנת העמודים הניצבים.

11

התקנת עמוד ניצב
1.הכנס את עמוד הניצב לתוך העגינה
2.אלמנט הנעילה יפתח
3.הכנס את העמוד עד שאלמנט הנעילה ננעל
מעבר לפינים
4.ראה איור
5.לאחר התקנת העמודים עבור להתקנת הרשתות.
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התקנת רשתות
שלבי התקנת רשת:
1.מקם את הרשת מול אלמנט תפיסת הרשת
2.דחוף בקלילות את הרשת לתוך האלמנט כך
שוו הנעילה יעלה ויפתח
3.המשך לדחוף את הרשת עד שוו הנעילה ירד
למצב סגור.
4.מצב סגור .ראה איור שלבי התקנת רשת
▪אם הוו פתוח ניתן לדחוף את הרשת במכה קלה
לכיוון העמוד כך שוו הנעילה ייפול מטה וינעל את
הרשת או להוריד את הוו נעילה בצורה ידנית.

▪יש לוודא שכל הווים נעולים .במידה וישנו
וו פתוח ניתן להזיז את הרשת קדימה ואחורה עד
שוו הנעילה ירד למקומו.
▪כאשר מתקינים מספר של רשתות ההתקנה
הינה בצורת חפיפה של רשת על גבי רשת.
▪במצב זה יש ללחוץ ולהצמיד בין הרשתות
בצורה ידנית עד שוו הנעילה ירד למקומו וינעל
את הרשתות בצורה תקינה.
▪לאחר ההתקנה יש לוודא שכל ווי הנעילה במצב
סגור.
ראה איור מצב סגור  -פתוח

שלבי התקנת רשת
3
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מצב פתוח

מצב סגור

התקנת רשתות בחפיפה
מצב פתוח

מצב סגור

ניתן לתלות את הרשת בגבהים שונים
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פרט קיר לסגירת פיר מעלית
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מעקה מודולארי למדרגות

התקנת עמוד ניצב 360° -
1.הכנס את עמוד הניצב לתוך העגינה בכל כיוון
שתבחר (.)360°
2.אלמנט הנעילה יפתח
3.הכנס את העמוד עד שאלמנט הנעילה ננעל
מעבר לפינים או שהפין נכנס בתוך האלמנט
4.ראה איורים
5.לאחר התקנת העמודים עבור להתקנת
הצינורות על ידי החבקים.
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התקנת חבק צינורות:
1.פתיחת החבק נעשית על ידי מכת פטיש בחלקו
התחתון של הטריז/השטוח כך שהוא משוחרר
וניתן להכניסו לתוך חלון החבק בעזרת היד
והנחתו באלכסון.
2.פתח את חלקו הנייד של החבק והנח את הצינור
במקום .ראה איור

4.מקם את טריז הנעילה בניצב לצינור .ראה איור.
5.הידוק סופי נעשה על ידי מכת פטיש על חלקו
העליון של הטריז.
6.יש לוודא כי הטריז מהודק היטב והצינורות
מחוברים בחוזקה.

3.לאחר הנחת הצינור במקום סגור את חלקו הנייד
של החבק ומשוך את הטריז נעילה החוצה דרך
חלון  /פתח החבק:

התקנת חבק צינור בודד באמצעות טריז
במכת פטיש קלה .פשוט ומהיר!
מצב פתוח

מצב סגור
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התקנת חבק צינורות כפול באמצעות
טריז במכת פטיש קלה .פשוט ומהיר!

מצב פתוח
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מצב סגור

פתרונות מעקה למדרגות
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חבק צינורות למשקוף
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מנשא עמודים
* יכול לשאת עד  100עמודים
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מנשא רשתות לאריזה נוחה ויעילה!
* יכול לשאת  50י״ח  2600או  100י״ח .1300
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מפרט טכני
עמוד רשתות

עמוד לגרם מדרגות מרובע

מס' קטלוגיPN-001 :
משקל 3.3 :ק"ג
ציפוי גלוון חם ,פרופיל 35/35
עובי 2מ"מ

מס' קטלוגיPOS-002 :
ציפוי גילוון חם ,פרופיל 35/35
עובי 2מ"מ

עמוד גרם מדרגות מספריים עמוד מעקה צינורות
עם חבק כפול
מס' קטלוגיPOS-001 :
ציפוי גילוון חם ,פרופיל 35/35
עובי 2מ"מ

עגינת צד

עגינת ריצפה

מס' קטלוגיPW-001 :
משקל 1.8 :ק"ג
ציפוי גילוון חם

מס' קטלוגיPB-001 :
משקל 1.6 :ק"ג
ציפוי גילוון חם

חבק כפול

חבק בודד כפול עם ציר

מס' קטלוגיPD-001 :
ציפוי גילוון חם

מס' קטלוגיPSD-002 :
ציפוי גילוון חם

פרט קיר

חבק משקוף

מס' קטלוגיGL001 :
ציפוי גילוון חם

מס' קטלוגיPL001 :
ציפוי גילוון חם

רשת 1300

רשת 2600

מס' קטלוגיF-1300 :
משקל 9.5 :ק"ג
מייצור מחוט  5.5מ"מ עם
גילוון חם ,צבע בתנור על
בסיס פוליאסטר עמיד UV

מס' קטלוגיF-2600 :
משקל 17.5 :ק"ג
מייצור מחוט  5.5מ"מ עם
גילוון חם ,צבע בתנור על
בסיס פוליאסטר עמיד UV

מס' קטלוגיPOD-001 :
ציפוי גילוון חם ,פרופיל 35/35
עובי 2מ"מ
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 בע"מSAFETY-PRO
09.7715321 טלפון
052.5456110 נייד
4295400  מיקוד, נורדיה252 .ד.כתובת ת
info@safety-pro.co.il אימייל
www.safety-pro.co.il
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