
    Dikey Yaşam Hattı; Personelin dikey olarak yukarı-aşağı güvenli bir şekilde hareket

etmesini sağlayan, sabir bir ankraj hattı ve bu hat üzerinde hareket eden, bir düşme  

anında ise kendinden kilitleme özelliği bulunan bir düşmeyi önleme tertibatının 

çalıştığı çelik halattan oluşturulmuş sistemdir. 

   Bu sistem, en üst noktadan tüm sistemi ve oluşabilecek yükleri karşılayabilen,

şok emici bulunan bir ankraj noktasına bağlanmış ve çalışma alanı boyunca düşeyde 

çalışan personel, güvenlik halatı üzerinde olası bir düşme durumunda çalışanın kendi 

müdahalesine gereksinim duymadan, kendinden kilitlemeli halat tutucu yardımı ile

güvenli bir şekilde düşmeyi durduracaktır. 

* Ankraj noktasının statik mukavemeti en az 1.8 kN olmalıdır.

* Bu sistem tek kişinin kullanımı için tasarlanmıştır. 

* Sabit hatlar ve mobil model olmak üzere 2 çeşittir. 

* Personelin düşey yönde yapacağı tüm çalışmalarda kullanılır. 

IE-30.00001 / DİKEY YAŞAM HATTI



     Sistem; SS316 paslanmaz alt ve üst ankraj braketleri, şok

emici, düşüş durdurucu, gerdirme aparatı, halat
klavuzu ve paslanmaz çelik halattan oluşmaktadır. Montaj

aparatları, tüm merdiven basamaklarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Paslanmaz çelik halat gerdirme aparatı vasıtasıyla gerilerek, her 10-12 m.’de bir halat

klavuzu vasıtası ile klavuzlanmaktadır. Halat klavuzu, halatın titreşimini
ve yıpranmasını önler.

      Merdiven üzerinde hareket eden kişi, emniyet kemerini karabina ve

kanca vasıtasıyla halat üzerinde hareketli olan düşüş durdurucuya

bağlamak suretiyle merdiven üzerinde güvenli bir şekilde yukarı ve

aşağı hareketini serbest bir biçimde gerçekleştirebilir. Herhangi bir

düşüş anında düşüş durdurucu çelik halatı sıkıştırıp kilitleyerek, kişinin

aşağıya düşmesini engeller. Üst ankraj braketine bağlı yaylı bir sistem

olan şok emici, düşüşün aniden durmasından kaynaklanan darbe

etkisini sönümleyerek, kişinin olası yaralanmalarını önler.

     Sistem Rfu CNB/P/11.073 ile Düşüş durdurma sistemlerinin, 

Avrupa Birliği yönetmeliği 89/686/EEC’e göre uygun olarak, kişinin yüksekten

düşmesini önlemek amacıyla dikey merdivenlerde kullanılmak üzere

dizayn edilmiştir.

Uygulama Alanları:

*Telekomünikasyon kuleleri

*Aydınlatma direkleri

*Gemi dikey merdivenleri

*Endüstriyel Tesisler

*Dik merdiven kullanılan tüm yapılar

DESCRIPTION

SS316 Çelik / Vulkolon (Yay)Dikey Yaşam Hattı Komple IE-30.00001

MALZEME ADIÜRÜN ADI RESİM NO MALZEME CİNSİ



MİKTAR

1

*Üst ankraj braketi 5mm SS316 paslanmaz sactan üretilmiştir.

*Kaynakla birleştirme operasyonu paslanmaz TIG kaynağıyla yapılmıştır. 

*Braketin TIG kaynağıyla kaynatılması, braketin kopma dinamizminin artmasını sağlamaktadır.

*Braketin merdiven basamaklarına montajı için kullanılan "U Kelepçeler" tüm basamaklara uygun 

olarak üretilmektedir. Ø10mm 316 Paslanmaz Çelikten üretilmiştir.

*Üzerinde kullanılan somun ve pullar 316 kalite paslanmazdır. 

OPERASYONLAR : 

1. Lazer kesim 

2. Apkant büküm

3. TIG Kaynağı

4. Zımpara (Tesviye)

5. Elektro Polisaj

IE-40.00001

ÜRÜN ADI RESİM NO

TECHNICAL SHEET

SS316Üst Ankraj Braketi Komple Paslanmaz Çelik

OPERASYON  ADI

METAL İŞLEME OPERASYONLARI

MALZEME ADIMALZEME CİNSİ



MİKTAR

1

*Şok Emici Destek Braketi 5mm SS316 paslanmaz sactan üretilmiştir.

*Kaynakla birleştirme operasyonu paslanmaz TIG kaynağıyla yapılmıştır. 

*Braketin TIG kaynağıy ile kaynatılması, braketin Statik ve Dinamik dayanımının yüksek olmasını 

sağlamaktadır.

*Üzerinde kullanılan tüm cıvata, somun ve pullar 316 kalite paslanmazdır. 

OPERASYONLAR : 

1. Lazer kesim 

2. Apkant büküm

3. TIG Kaynağı

4. Zımpara (Tesviye)

5. Elektro Polisaj

METAL İŞLEME OPERASYONLARI

ÜRÜN ADI RESİM NO MALZEME CİNSİ

IE-40.00002Şokemici Destek Braketi Paslanmaz Çelik

MALZEME ADI

SS316

OPERASYON  ADI

TECHNICAL SHEET



MİKTAR

1

*Sistemin üst kısmı bağlı olduğu noktadır. Üst Şok Emici; Bir düşüş esnasında esnemeyi  

sağlayarak sisteme ve teknisyene dinamik yüklerin binmesini engeller.

*Sistem üzerinde kullanılan "Şok Emici Merkezleme Burçları" korozyon direnci yüksek olması  

sebebi ile 316 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. Bu burçlar; herhangi bir düşme 

esnasında, sistemin stabil çalışmasını ve şokun dengeli yayılımını sağlamaktadır. 

*Sistemde kullanılan "Vulkolon (Yay)" yüksek darbe esnekliğine sahiptir. Bu özelliği; düşüş  

esnasında personelin karşılaşacağı düşme şokunu minimize ederek personel üzerinde kalıcı 

hasarlar oluşmasına engel olmaktadır. 

*Sistem üzerinde kullanılan tüm cıvata, somun ve pullar korozyon dirençleri yüksek olması 

sebebi ile 316 kalite paslanmaz çeliktir.

OPERASYONLAR : 

1. CNC Torna 

2. Daire Testere

3. Elektro Polisaj

TECHNICAL SHEET

ÜRÜN ADI OPERASYON  ADI

Üst Şok Emici IE-40.00003 METAL İŞLEME OPERASYONLARI

MALZEME ADI / HAMMADDE

Poliüretan (Vulkolon) / 316 Paslanmaz Çelik

RESİM NO



MİKTAR

1

*Alt Ankraj Braketi, sistemin en altında bulunan ön gerdirme aparatına sahip sistemin 

en önemli   bileşenlerindendir. Dış ortamlarda ısı değişiminden kaynaklanan çelik halatın

uzama ve kısalması sonucu hattın gerilim değerini ayarlamaya yardımcı olur. Sistem 316 kalite

paslanmaz çelikten üretilmiştir. 

*Sistem üzerinde kullanılan tüm cıvata, somun ve pullar korozyon dirençleri yüksek olması 

sebebi ile 316 kalite paslanmaz çeliktir.

*Braketin, merdiven basamaklarına montajı için kullanılan "U Kelepçeler" tüm basamaklara uygun 

olarak üretilmektedir. Ø10mm 316 Paslanmaz Çelikten üretilmiştir.

OPERASYONLAR : 

1. CNC Torna 

2. Lazer Kesim

3. TIG Kaynağı

4. Zımpara (Tesviye)

5. CNC Büküm

6. Elektro Polisaj

TECHNICAL SHEET

ÜRÜN ADI RESİM NO MALZEME ADI / HAMMADDE OPERASYON  ADI

Hat Gerdirmeli Alt Ankraj Braketi IE-40.00004 316 Paslanmaz Çelik METAL İŞLEME OPERASYONLARI



MİKTAR

1

*Ara Ankraj; 10 metreden daha uzun hatlarda halatın sallanmasını engelleyen sistemin 

bileşenlerindendir. Basamak üzerine monte edilir. 10-12 metrede bir kullanılması gerekir.

* Ara ankraj 5mm 316 kalite paslanmaz sactan üretilmiştir. 

* Halat destek kılavuzu uzun ömürlü ve mukavemeti yüksek olması nedeniyle 

delrin malzemeden üretilmiştir. 

*Sistem üzerinde kullanılan tüm cıvata, somun ve pullar korozyon dirençleri yüksek olması 

sebebi ile 316 kalite paslanmaz çeliktir.

OPERASYONLAR : 

1. CNC Torna 

2. Lazer Kesim

3. CNC Freze

4. CNC Büküm

5. Elektro Polisaj

TECHNICAL SHEET

ÜRÜN ADI RESİM NO MALZEME ADI / HAMMADDE OPERASYON  ADI

Ara Ankaj                                                              

(Halat Destek Braketi)
IE-40.00005 316 Paslanmaz Çelik METAL İŞLEME OPERASYONLARI


