Monteringsanvisning
Pipeplattform

Montering av innfestingsskinne
Pipeplattform skal monteres på en innfestingskinne. Skinnen
skal skrues fast i hver taksperre med medfølgende spesialskruer. Standard skinne dekker sperreavstand 60cm. Se ﬁg 1.
Typegodkjenning krever bruk av innfestingsskinne. Innfestingsskinne skal plasseres slik at innfestingsskruene treffer senter av
taksperra.

Montering av pipeplattform
Pipeplattformen legges ned bak pipen. Mål deg ned 1200 mm
fra pipetoppen og vatre deg inn på taket fra dette punktet.
Innfestingen på pipeplattformen monteres i samme høyde som
vatringspunktet inn på taket, evt. ovenfor. Avstanden fra topp
pipe til plattformen, skal ikke overstige 1200 mm. Se ﬁg 2
På steintak og taksteinsplater vil det være normalt å montere
innfestingen på ”steinraden” ovenfor vatringspunktet. Hver
taktype, så som takstein, stålpanner papptak osv har egen
innfestingsbrakett.
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Justering av pipeplattformen
Skyv frem plattformen til pipen, og juster høyden på bena slik at
plattformen står horisontalt inn på pipen. Skru til justeringsskruene og monter på sidestøttene på plattformen. Juster sidestøttene slik at de ligger an inntil pipen. Se ﬁg 3
Pipeplattformen kan legges ned til taket når den ikke er i bruk.
Se ﬁg 5. Om man ønsker å ha den stående oppe permanent,
kan plattformen skrues fast til pipen med passende festemateriell.

Maks. 1200 mm
Fig 2
Sidestøtte

Pipeplattformens justeringsmuligheter:
Vertikal regulering: Min. 1000 mm Max: 1600 mm
Horisontal regulering: Min. 1200 mm Max: 1700 mm
Pipeplattformen kommer ferdig sammensatt fra leverandør og
kan monteres direkte på taket. Avstand fra plattformen og opp
til toppen av pipen skal ikke overstige 1200 mm.

Teleskopisk
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Vedlikehold
Pass på at takkonstruksjonen ikke er beskadiget på noen måte
(eks. råteskade).
For å sikre personer og bygg er det viktig at innfestingspunkter
ettersees en gang hvert år

Generelt
Taksikringsutstyret leveres varmgalvanisert, og belagt med sort
polyesterbelegg. Andre farger kan leveres på bestilling

Typegodkjenning
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Direktoratet for arbeidstilsynet stiller krav til at alt taksikringsutstyr skal være typegodkjent i henhold til forskrift nr 500.
Utstyret skal monteres fast til bærende konstruksjon. Typegodkjenning krever bruk av innfestingsskinne.
Ved arbeide på tak som feiing, snørydding, inspeksjon eller
mindre reparasjoner vil det derfor være nødvendig at typegodkjent utstyr er montert.
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Jemtland driver kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg
retten til spesiﬁkasjonsendringer.
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