
  Yatay Yaşam Hattı;  Çatılar, birden fazla virajlı zeminler, vinç yolları, dolum tesisleri, köprülerde yapılan yüksekte çalışmalarda sürekli güvenli erişimi sağlamak  

için ideal bir çözümdür.

  Korkuluk sistemi olmayan platform çalışmalarında da sıkca kullanılan ve tercih edilen sistemdir. 

  Yatay Yaşam Hatları, çeşitli yüksekte çalışmalar için düşmeye karşı koruma sağlar. Ergonmik tasarımı sayesinde çalışanın sistem bağlantı noktalarına takılmadan 

çalışanın yatay olarak sistmende çalışmasına olanak sağlar. 

IE-10.00001 / YATAY YAŞAM HATTI 



Yatay Yaşam Hattı; Korkuluk veya parapet bulunmayan yapılarda, üstünde çalışma yapılacak çelik konstrüksüyonlarda, kısacaka 
yüksekte çalışacak personelin düşme ihtimalinin bulunduğu tüm alanlarda bu sistem kullanılmaktadır. 

Yatay Yaşam Hattına, bağlı şekilde çalışan personelin olası bir düşüş ihtimalinde zarar görmeden kurtulmasını sağlayan bu sistem,
kalıcı veya geçici olacak kurulabilmektedir. 

Yatay Yaşam Hatları her türlü durumda yüksekte çalışan personelin güvenliğini kesintisiz olarak sağlamak amaçlı tasarlanmıştır. 
EN 795 - 2012 standartlarına göre testleri yapılmış ve TSE tarafından onaylanmıştır. 

Yatay Yaşam Hattını Çelik, beton, membran, trapez çatı tiplerine göre montaj yöntemi ve bağlantı elemanları farklıdır.

Kullanım Alanları ;
1- Çatılarda
2-Korkuluk veya parapet bulunmayan yapılarda,
3-Vinç yollarında,
4-Köprülerde,
5-Dolum tesislerinde v.b.

SS316 / Poliüretan Çelik / Vulkolon (Yay)Yatay Yaşam Hattı Komple IE-10.00001

TEKNİK AÇIKLAMA

                Çatı üzerinde hareket eden kişi, emniyet kemerinin sırt bağlantı halkasını, karabina ve kanca vasıtasıyla çelik halat üzerinde hareketli 

olan halat kavrayıcıya geri sarımlı düşüş durdurucu ya da güvenlik halatıyla bağlamak suretiyle yatay düzlemdeki hareketini elleri serbest olarak 

kesintisiz ve güvenli bir biçimde sağlayabilir. Halat kavrayıcı ve halatı klavuzlayan ara ankrajların özel dizaynı sayesinde, ara noktalarda 

takılmadan kesintisiz bir hareket sağlanabilir. Ana ankraj noktasına bağlanan  yaylı bir sistem olan şok emici, herhangi bir düşme anında kişi 

üzerinde oluşan ani darbe etkisini sönümleyerek olası bir yaralanmayı önler.  

MALZEME ADIÜRÜN ADI ÜRÜN KODU MALZEME CİNSİ



MİKTAR

1

Ana Bağlantı Braketi, SS316 Paslanmaz çelikten üretilmektedir. Sistemin başında ve 

sonunda kullanılır. Her yapıya göre tek başına, bir bağlantı plakasıyla veya hat montaj ankrajı ile

kullanılır. 

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

sebebi ile 316 kalite paslanmaz çeliktir.

OPERASYONLAR : 

1. Lazer kesim 

2. Apkant büküm

3. TIG Kaynağı

4. Zımpara (Tesviye)

5. Elektro Polisaj
6. Markalama

ANB (Ana Bağlantı Braketi) Paslanmaz ÇelikIE-20.00001

MALZEME ADIÜRÜN ADI RESİM NO

TEKNİK DOKÜMAN

SS316

OPERASYON  ADI

METAL İŞLEME OPERASYONLARI

MALZEME CİNSİ



MİKTAR

1

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

sebebi ile 316 kalite paslanmaz çeliktir.

OPERASYONLAR : 

1. Lazer kesim 

2. Apkant büküm

3. TIG Kaynağı

4. Zımpara (Tesviye)

5. Elektro Polisaj
6. Markalama

Paslanmaz Çelik

MALZEME ADI OPERASYON  ADI

TEKNİK DOKÜMAN

METAL İŞLEME OPERASYONLARI

ÜRÜN ADI RESİM NO MALZEME CİNSİ

IE-20.00002 SS316ARB (Ara Bağlantı Braketi)

          Ara Bağlantı Braketi; Her türlü yüzey üzerine kolaylıkla montajı yapılabilen ara geçiş 

elemanlarıdır. Tüm malzemeler paslanmaz çelikten üretilmiştir ve EN795 standartlarına uygun 

olarak test edilmiştir. 220 derece oynayabilen başlığı sayesinde yaşam hattının her iki tarafında da 

şaryo yönü değiştirilmeden güvenle kullanılabilir. Bir düşüş sırasında düşüş yönünde döndüğü için 

halata binen kesme yüklerini de en aza indirir.



MİKTAR

1

*Sistemin başlangıcı ve sonu bağlı olduğu noktadır. 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. 

OPERASYONLAR : 

1. CNC Torna 

2. Daire Testere

3. Elektro Polisaj

TEKNİK DOKÜMAN

ÜRÜN ADI OPERASYON  ADI

Şok Emici IE-20.00003 METAL İŞLEME OPERASYONLARI

MALZEME ADI / HAMMADDE

Poliüretan (Vulkolon) / 316 Paslanmaz Çelik

RESİM NO



MİKTAR

1

     EDB (Emniyet Destek Braketi); Sistemin başında ve sonunda kullanılmaktadır. Presleme ve

klemens gibi yöntemler kullanılmadan halatı kilitleyerek emniyetin en üst seviyede olmasını

sağlar. 

     Bilinen Yaşam Hatlarında hat sonlandırmada presleme veya klemens kullanılmaktadır. 

Bu yönten kısa bir süre sonra sıcak-soğuk hava şartlarından dolayı metallerin genleşerek 

yüzüklerin veya klemenslerin gevşeyip olası bir tehlikey kaçınılmaz hale getirmektedir.  Fakat 

hattın başında ve sonunda EDB (Emniyet Detek Braketi)'ni kullanarak personelin güvenliği 

100%'e çıkması sağlanmıştır. 

  EDB (Emniyet Destek Braketi)'nin montajı ergonomik ve hiçbir makina gerektirmeden  

yapılmaktadır. 

*Braket üzerinde kullanılan tüm ana malzeme ve cıvatalar korozyon dirençleri yüksek olması

sebebi ile 316 kalite paslanmaz çeliktir.

OPERASYONLAR : 

1. CNC Freze

2. Zımpara (Tesviye)

3. Elektro Polisaj

4. Markalama

TEKNİK DOKÜMAN

ÜRÜN ADI RESİM NO MALZEME ADI / HAMMADDE OPERASYON  ADI

EDB (Emniyet Destek 

Braketi)
IE-20.00004 316 Paslanmaz Çelik METAL İŞLEME OPERASYONLARI



MİKTAR

1

     İkinci Emniyet Yüzüğü; Sistemin başında ve sonunda kullanılmaktadır. İkinci emniyet olarak

sistemdeki hat gevşemelerini ve güvenliğini üst seviyede olmasını sağlayan en önemli 

bileşenlerdendir. 

  İkinci Emniyet Braketi'nin montajı ergonomik ve hiçbir makina gerektirmeden yapılmaktadır. 

OPERASYONLAR : 

1. CNC Torna 

2. Zımpara (Tesviye)

TEKNİK DOKÜMAN

ÜRÜN ADI RESİM NO MALZEME ADI / HAMMADDE OPERASYON  ADI

İkinci Emniyet Yüzüğü IE-20.00005 6013 Alüminyum METAL İŞLEME OPERASYONLARI



MİKTAR

1

    Şaryo; sistemde personelin hat geçişlerinde kesintisiz yapmasını  sağlamaktadır. 

Ergonomik olması açısından döküm olarak imal edilmiştir. Korozyon direnci yüksek 

olamsı için SS316 Paslanmaz Döküm olarak üretilmiştir. 

OPERASYONLAR : 

1. Döküm

2. Zımpara (Tesviye)

3. Elektro Polisaj

4. Markalama

TEKNİK DOKÜMAN

ÜRÜN ADI RESİM NO MALZEME ADI / HAMMADDE OPERASYON  ADI

Şaryo (Halat Kavrayıcı) IE-20.00006 SS316 Paslanmaz Döküm METAL İŞLEME OPERASYONLARI


