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 Güvenlik ağları, pasif düşme durdurma sistemleri içinde en etkili genel güvenlik önlemi olarak 
geliştirilmiştir. Buna bağlı olarak da kullanım alanları oldukça geniştir. Büyük ve yüksek binaların, 
çatıların, köprülerin, hareket eden yapı iskelelerinin, açık inşaatların yapıldığı çalışmalarda 7,5 mt ve daha 
fazla yüksekten insanların düşmeleri halinde yere çarpmayı engellemek ve düşeni yakalamak gibi 
önemli bir koruma görevi yapmaktadır. Güvenlik ağları en ekonomik ve en uygun güvenlik önemi olarak 
düşünülmektedir. Ancak U.V. ışınlarına maruz kalma nedeni ile güvenlik ağlarında oluşan yaşlanmanın, 
onların sadece belli bir zaman için açık hava şartlarına maruz kalabileceği ve sonra kullanımdan kaldırıl-
masının gerektiği gerçeğine dikkat edilmelidir. Polyester veya polyamid halattan üretilen güvenlik 
ağlarında, kullanım alanlarına göre 3 mm ile 8 mm çapında halat kullanılmakta olup 5*5 cm ile 15*15 cm 
arasında göz aralıklarında üretilmektedirler. Standart ağ ölçüsü 10*10 göz aralığı 6 mm ip kalınlığıdır.

 
 Uygulama alanları çok geniş olmakla beraber, asansör boşluk kapamaları, galeri boşluk kapama-
ları, şaft boşluğu kapamaları, kaba inşaatta, duvar örülecek alanların emniyet alan perdesi şeklinde 
kapanması, merdiven boşluk kapamalarında emniyetle ve rahat bir montaj şekliyle kullanılır. Ayrıca 
iskele dışlarına da malzeme ve personel düşmesini önlemek adına özel güvenlik ağı kullanılır.

1- Güvenlik Ağı Nedir ? Ne İşe Yarar ?

2- Nerelerde Kullanılır ?

Döner Merdiven Boşluk Kapama Merdiven Boşluk Kapama

Çatı Altı Boşluk Kapama

Galeri Boşluk Kapama Şaft Boşluk Kapama



 
 Ağlar, yatay ve dikey şekilde montaj edilebilmektedir. Emniyet altına alınacak bölümün durumu-
na göre, tek başına ya da mafsal ayaklar yardımıyla bina dış cephesine montajlanır. Kaset sistemde ise 
montaj kule vinç aracılığı ile yapılır.

 
 İnşaat  dış cephesinde, konvansiyonel mafsallı ve kaset sistem olarak 2 tip montaj vardır. Kaset 
sistem düz cepheli yüksek katlı binalarda, daha pratik ve hızlı bir montaj sağlar. Konvansiyonel sistem 
tüm cephe şekillerine  uyumlu ve taşıma kapasitesi, kaset sistemden çok daha fazladır. Ancak her iki 
sistemde, istenen şartları yerine getirmektedir. Kaset sistemin diğer avantajı katlar arası taşımada, inşaat 
�rmasının kendi personeli tarafından taşınabilmesidir. Dezavantajı ise sadece düz cephelerde 
kullanılabilmesidir.

3. Nasıl Montaj Yapılır ?

4- Dış Cephede Kaç Çeşit Montaj Şekli Vardır ?



 
 Güvenlik ağ sistemi ve ağın kullanımı şantiye şartlarına göre değişir. Üzerine yük düşmemiş, ya da 
hasar almamış ağlar, işlevlerini uzun süre devam ettirirler ve bir şantiyeden işi bitip bir başka şantiyedeki 
binaya kurulabilirler. Kuru alanlarda nem ve güneş görmeyen ağlar, mevcut hallerini muhafaza ederler. 
Ancak U.V. ışınlarına ve çimento, nem gibi etkenlere maruz kalan ağlar, zaman içerisinde yenilenmelidir.

5- Güvenlik Ağı Kaç Kere Kullanılır ?

 
 Güvenlik ağ ve ağ sistemlerini 2. kat seviyesinden itibaren binanıza taktırmalısınız.

 
 Güvenlik ağ sistemlerini kurulduğunda, bina dışına minimum 4 mt’lik bir açıklığa sahip olmalıdır. 
Tünel kalıp sistemlerinde ise bu açıklık 7 mt olmalıdır. Firmamız tünel kalıp imalatlarında, Türkiye’de bu 
uygulamayı gerçekleştirebilen tek �rmadır.

6- Güvenlik Ağını Kaç Kat Sonra Taktırmalıyım ?

7- Güvenlik Ağı Kaç Metrelik Açıklığa Sahip Olmalıdır ?

 
 Güvenlik ağları, doğru montajlandığında 9 mt kat yüksekliğine kadar koruma sağlar, ağ ile katlar 
arası 9 mt’yi geçmiş ise, ağlar her 9-7 mt’de bir yukarı taşınarak, güvenli açıklık korunmalıdır.

8- Güvenlik Ağı Kaç Metrelik Yükseklikte Koruma Sağlar ?



 
 7,5 ila 9 mt yükseklikten 90-100 kg’lık kum torbası, çimento torbası vb bir ağırlığın, montajlanmış 
ağ sistemi üzerine serbest düşme ile bırakılması yolu ile test edilir. Bu test neticesinde, ağ ve ayaklarda ve 
ayak bağlantılarında herhangi bir deformasyon olmamalıdır. Firmamızın tüm montajları TÜV SÜD 
tarafından EN-1263-1 / 7 ye göre TİP ONAY SERTİFİKALIDIR.

9- Güvenlik Ağı Koruması Nasıl Test Edilir, Montaj Güvencesi Nasıl Sağlanır ?

 
 Güvenlik ağ sistemleri, anahtar teslim montaj şeklinde hesaplanmaktadır. Öncelikle dış cephe ağ 
sistemi, isteğe göre emniyet alan perde ağı, asansör boşluğu kapaması, galeri boşluğu ve şaft boşluğu 
kapamaları ayrı ayrı hesaplanır. Bu hesaplamalar için, dwg formatında, mimari kat planı gerekmektedir. 
Ayrıca tekli�n içerisinde gerekli olduğu taktirde, her 3 katta bir taşıma bedeli ayrıca belirlenir.

10 - Güvenlik Ağı Maliyeti Nasıl Hesaplanır ?



    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. 

     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

Dikey Yaşam Hattı



     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.   
     Yatay Yaşam Hattı, Korkuluk veya parapet bulunmayan yapılarda, üstünde çalışma yapılacak çelik 
konstrüksüyonlarda, kısacaka yüksekte çalışacak personelin düşme ihtimalinin bulunduğu tüm alanlar-
da bu sistem kullanılmaktadır.
     Yatay Yaşam Hatları her türlü durumda yüksekte çalışan personelin güvenliğini kesintisiz olarak sağla-
mak amaçlı tasarlanmıştır.
     EB 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.
     Çatı üzerinde hareket eden kişi, emniyet kemerinin sırt bağlantı halkasını, karabina ve kanca vasıtasıy-
la 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 nok-
talarda 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.

Kullanım Alanları;
- Çatılarda
- Korkuluk veya parapet bulunmayan yapılarda
- Vinç yollarında
- Köprülerde
- Dolum tesislerinde vb. 

Yatay Yaşam Hattı





      Bu yöntemde hat sonuna takılan yüzüğün presleme yöntemiyle sıkıştırılmasından kaynaklı, dış ortam-
da metallerin genleşip teknolojik özelliğini kaybetmesinden dolayı gergin olan hattın yüzükten sıyrılarak 
hattın gevşemesine ve hatta herhangi bir şok esnasında (bir düşüş gerçekleştiğinde) halatın yüzük-
lerden sıyrılarak yatay yaşam hattının patlaması ile karşı karşıya kalınma olasılığı yüksek bir ihtimaldir. 
Bunun sonucu; personelin ölümlü kaza ya da en iyi ihtimalle kalıcı hasarlarla karşı karşıya kalmasıdır.
     
     İkinci bir problem; preslenerek sıkıştırma yöntemiyle sabitlenen yüzük, preslenen bölgelerde halata 
göremediğimiz hasarlar vererek herhangi bir şok esnasında (bir düşüş gerçekleştiğinde), halat hasar 
gördüğü bölgeden karşılaştığı dinamik güce dayanamayıp kopmalara sebebiyet verecektir. Bunun 
sonucu da bir önceki kötü sonuçla aynıdır.
     
     Üçüncü problem ise; yüzükler makine ile preslendiğinden o makinaya bir ayar gerekmektedir.  
Bu ayar tamamen personel inisiyati�nde olup eğer makine preslemeyi doğru yapamazsa, metallerin 
genleşmesine gerek kalmadan dahi halatın yüzükten sıyrılıp hattın gevşemesine ve hatta yatay yaşam 
hattının patlaması olasılığı ortaya çıkmaktadır.
    

    
    
   

     Bu sonlanmanın en büyük avantajı presleme yöntemi ile halatta oluşabilecek risk kesinlikle önlen-
miştir. Halatın zarar görmemesi, yaşam hattının şok görmesi esnasında çelik halatın kopma riskinin 
olmaması anlamına gelmektedir. 

    *Sistemin emniyete alınması : Ø8mm SS316 çelik halatın Ana Bağlantı Braketinde bulunan burç 
içerisinden ilk girişini yaparak Şok Emicinin iç kısmından geçer  ve Emniyet  Braketi’nin 1nci kanalından 
ilk girişini gerçekleştirir.  1nci kanaldan girişini yapan halat, 1. kanaldan çıkışından çıkarak 2.emniyet 
kanalının içinden geçer ve daha sonra buradan çıkışını tamamlayan halatın Emniyet Braketindeki hare-
keti sona ermiştir. Fakat ikinci bir emniyet için halatın ucu Ana Bağlantı Braketinde bulunan  Ø14mm 
delikten geçirilerek 2nci Emniyet Yüzüğü ile sabitlenerek Yaşam Hattının sonlanması emniyetli bir şekil-
de tamamlanmış olur. Halatın bu emniyetten kurtulması tamamen engellenmiş olup burada oluşabi-
lecek riskler tamamen giderilmiştir.  

Hat sonlanmalarının yüzükle yapılmasının riskleri;

     Emniyet destek braketi ile sonlandırılmış tasarımı �rmamıza 
ait yatay yaşam hattının avantajları; 



Moloz Atma 
Sistemi

İŞİ YERÇEKİMİNE
BIRAKIN

Neden Molozkule ?
 Molozkule polyethylene 
moloz atma kuleleri Türkiye 
çapında tedarikçi ve yüklenici 
�rmalara kolay kurulumu ve 
kullanımı, zaman tasarrufu ve 
düşük maliyeti ile güvenli bir 
çözüm sağlar.

Kurulum ve Bağlantı
 Kolay ve hızlı bir şekilde 
kurulabilen iç bağlantı aparatları 
ile iç içe geçen konik tüplerden 
oluşan Molozkule, her kat ve 
inşaat yüksekliğine kurulabilir 
şekilde tasarlanmıştır.

KOLAY KURULUM

DÜŞÜK MALİYET

ÇEVRE GÜVENLİĞİ

ZAMAN TASARRUFU



LLDPE Polietilen ara bölme 55cm ÇAP, 110 cm       
yükseklik, 5 mm kalınlık, 2 adet 90 cm DIN763 zincir 
ve 2 adet 10 mm karabinadan oluşur.

LLDPE Polietilen kat mazgalı 55 cm çap, 55 cm
yükseklik, 5 mm kalınlık, 2 adet 45 cm DIN 763 zincir 
ve 2 adet 10 mm karabinadan oluşur.

KAT MAZGALI SABİTLEME APARATI.

 

ZİNCİR

Üretildiği, geliştirilmiş UV katkılı LLDPE Polietilen sayesinde dış 
mekan kullanımına uygundur.

-400C ile 900C’ye kadar darbe dayanımını korur.

5 mm kalınlıkla ve esnek yapısıyla darbe dayanımı çok yüksek-
tir.

-600C kadar kırgınlaşmaz.

55 cm çap ve 110 cm boyunda ara bölgemeler ve her kata özel 
mazgallardan oluşur.

Her kat kendi ağırlığını (yaklaşık 40 kg) taşıyacak şekilde monte 
edilerek birleştirilerek yüksek binalarda sorunsuz kullanılır.

Katlarda biriken inşaat atıkları ve molozun zeminge oluşturu-
lan toplanma alanı ya da konteynerde güvenli, hızlı, sessiz ve 
ekonomik bir şekilde toplanmasını sağlar.

Kolay kurulur ve kullanılır

Birden fazla kullanımı sayesinde en fazla 3 projede kendisini 
amorti eder.

İnşaat alanına kurulacak ikinci bir molozkule ile geridönüşümlü 
atıklar ayrı bir merkezde toplanabilir.

ÖZELLİKLER

Akma Gerilim Dayanımı

Kopma Gerilim Dayanımı

Uzamada Kopma

Elastikiyet Modülü

Sertlik

ARM Darbe

Mukavemeti -40oC

Kırılgan Sıcaklığı

UV Rezistans

TEST MODU

ASTM D 638 @ Crosshead Speed 50mm/min

ASTM D 638 @ Crosshead Speed 50mm/min

ASTM D 638 @ Crosshead Speed 50mm/min

ASTM D 638 @ Crosshead Speed 2mm/min

ASTM D 2240

ARM Method (5mm rotomolded sample)

(mm’lik rotasyondan geçmiş ürün)

ASTM D 746

kLy

DEĞER

200 (20)

250 (25)

>1000

6500 (650)

55

23 (85)

<-60 (140)

500

BİRİM

kg / cm2 (MPa)

kg / cm2 (MPa)

%

kg / cm2 (MPa)

Shore D

J/mm (lb-ft)

0C



Bağlarbaşı Mah. 3.Elif Sok. Bilen Apt. Dükkan No: 2 (ZİEBART YANI)
Osmangazi-BURSA

TEL : 0 224 243 23 35
FAX : 0 224 243 23 38
GSM:0 532 487 28 58

info@siracisguvenligi.com
www.siracisguvenligi.com

SORULARINIZ İÇİN


