
1

   Yaşam Hatt  
Sistemleri

   Fall Protection 
Systems

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


2

Giriş

Ürün Geliştirme

Yaşam Hatt  Hiyerarşisi

Oluklu Metal Çat  Uygulamalar

Düz Çat  Uygulamalar

Metal Kenet Çat  Uygulamalar

Dikey Yaşam Hatt  Sistemleri

Başüstü Yaşam Hatt  Sistemleri

2

3

4

5

6

7

8

9

Tüm Çat  Uygulamalar nda Test

Sistem Hesaplamalar  ve Garanti        

Yenilikçi Tasar m

Korozyon Etkisi

Özel Çözümler
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SFS, 10 yılı aşkın süredir yaşam hatlarını ve düşüş durdurma
sistemlerini geliştirmekte ve iyileştirmektedir.

Çatı sektöründe kullanılan bağlantı elemanı çözümlerinin
geliştirilmesiyle elde edilen kapsamlı bilgi yüksekte güvenli
sistemler geliştirmemize yardımcı oldu.

SFS, membranlı ve metal çatı tipleri için yatay yaşam hatlarının
yanı sıra dikey ve başüstü uygulamalar için de çözümler sunar.

SFS, yüksekte gerçekleşecek uygulamalarda çalışak herkese
ve her işe uygun olarak tasarlanmış, yenilikçi Yaşam Hattı
Sistemlerini sunar:
• ş Güvenliği Firmaları
• Çatı Firmaları
• Mimarlar

• Tasarımcılar

• Bina Sahipleri

• nşaat Firmaları

Ara bağlantı noktası
Taban plakası
Bağlantı kelepçesi
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2000'lerin Şok Emicili Sistemler

1990'ların

Soter™ II2019

1980'lerin

Patentli

Ürün Gelişimi
Patentli

ok emici sistem sayesinde düşüş sırasında
oluşan yüklerin çatıya etkisini k nin altına 
indirir. nkrajların modüler yapısı sayesinde 
herhangi bir de ormasyon durumunda çatı 
yüzeyine zarar vermeden değiştirilebilirler.

atı ve kullanıcıyı koruma ihtiyacı,şok emici sistem içeren
bağlantı noktalarının geliştirilmesine yol açtı. Bu ilerleme,
bağlantı noktalarındaki perçinlerin bağlantı elemanlarının
maruz kalacağı yükün en aza indirgenmesinde yardımcı
oldu. ynı zamanda bağlantı noktalarının azalması ile
birlikte montaj süresi de hızlandı.

Yarı Sabit Ankrajlar

atılarda etal ve sand i  panel kaplamalarındaki artışa 
paralel olarak perçin veya vida ile dışarıdan sabitlenebilen 
bağlantı çeşitleri geliştirildi. Bu sistemlerde bulunan düşük 
kapasiteli şok emiciler düşüş sırasında çatının zarar görmesine 
engel olamazlardı.

Sabit Ankrajlar
lk zamanlardaki sabit bağlantı noktaları çatı 

konstrüksüyonuna monte ediliyordu, bu işlem hem içeriden 
hem dışarıdan ulaşım   uygulamaydı. atı 
üzerindeki bütün bağlantı noktalarının etra ına 
sızdırmazlık için yalıtım uygulanırdı. Yalıtımların zamanla 
sızdırmazlık özelliklerini kaybetmeleri kaçınılmazdı, bu da 
daha azla maliyet ve işçilik demekti.

lk zamanlardaki bağlantı noktalarının şok emicileri yoktu,bir 
düşüş meydana geldiğinde çatıya zarar verme potansiyelleri 
yüksekti.
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Yüksekte 
yapılacak 

çalışmalarda aşağıdaki 
sıralama takip edilmelidir

  ... Yüksekte çalışma 
gerektiren 

kaçınılmalıdır.

Kısıtlayıcı Sistem
Yüksekte çalışmaktan kaçınılamayan noktalarda 

düşme önleyici ekipman yada başka önlemler alın

                                     Düşüş Durdurucu Sistem
Düşüş riskinin ortadan kaldırılamadığı yerlerde oluşablecek düşüşün mesafesini 
ve etkilerini azaltmak için koruyucu ekipmar yada diğer önlemler alınmalıdır

Kısıtlayıcı Sistem
Düşme riski yok

Durdurucu Sistem
Potansiyel düşüş riski

Yaşam attı iyerarşisi
Yüksekte çalışma gerekliliği ortadan kaldırılamıyorsa bina sahibi, çalışanın
güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

iyerarşi üçgeni nin tanımlamasına göre, düşüş riski olan 
bölgelerde  düşüş durdurucu  olarak dizayn edilmeli 
ve sını landırılmalıdır.

ir sistem ancak düşme ihtimalini tamamen ortadan 
kaldırıyorsa kısıtlayıcı sistem  olarak kabul edilir.

“Mümkün olduğunca yüksekte çalışmaktan kaçının!”

Yüksekte çalışmayı gerektiren işler için en bilinen ş
Sağlığı ve Güvenliği protokolüdür, risklerin en aza
indirilmesinden herkes sorumludur. Yüksekte
çalışmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda bütün
güncel rehberler en iyi seçenek olarak çalışma
kısıtlayıcı sistemleri önerir. SFS, kısıtlayıcı olarak
dizaynlar sunar.

Tipik bir kısıtlayıcı sistem, çatı çevresi herhangi açık bir
kenar veya potansiyel düşüş tehlikesi oluşturabilecek
yerlerden ,  metre geriye konumlandırılır. Kullanıcının yolu
sınırlandırılmış olur. inimum KK  ve kullanıcı eğitimi gereklidir

ir düşüş durducu s  tasarım açısından daha azla girdi 
gerektirir, her zaman arklı çatı tipleri için hesaplamalarla 
desteklenmelidir. ina yüksekliği ve diğer aktörler de 
hesaba katılmalıdır.

u tip sistemler uzman KK  kullanımı, iyi bir kullanıcı eğitimi 
ve planlanmış kurtarma senaryoları gerektirir.
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Patentli

BULB-TITE® Perçinler

Bağlantı El.       Yüzey     Kesme Gerilim
(çekme)

5.5 dia 2 × 0.7 0.9 kn 0.5 kn

6.3 dia 2 × 0.7 1.7 kn 1.4 kn

7.9 dia
BULB-TITE® 
Rivet

2 × 0.7 2.05 kn 2.9 kn 
up to 
6 × stronger

Karakteristik Değerler

m it a  atılar
SFS Yatay Yaşam atları  st metal kalınlığı
0, mm den itibaren olan sandviç paneller.

SFS grup şirketlerinden Gesipa ürünü ulb Tite  perçin ile
taban plakasını panellerin hadvelerine hızlı ve güvenli
bir şekilde montajına imkan sunar.

erçin, sızdırmazlık, sıkıştırma ve güvenlik işlevi görür.

Sandviç panallere mote edilen SFS Yaşam atları doğru
tasarım ve planlama ile kısıtlayıcı veya durdurucu sistem
olarak kullanılabilir.
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Düz çatı 
ankrajı

Düz çatı ankraj kesiti
OSB board / 18 mm ply (tüp rapted ve vida da kullanılabilir)

Düz çatı ankraj kesiti
Metal döşeme (tüp rapted ve vida da kullanılabilir)

Düz çatı ankraj kesiti
Beton zeminler (beton vidası da kullanılabilir)

6

Düz çatı ankraj kesiti
Deton döşeme (tüp rapted ve vida)

Düz atı y ulamaları
SFS, tüm düz çatı uygulamaları için çözüm sunar.
0,  mm üstü metal kalınlığı yada 1  mm üstü ahşap kalınlığı olan  

 kullanılmak üzere 1 0 00 mm boyları arasında tercih edilebilecek
 paslanmaz çelik, yerçekimi ile çalışan bağlantı elemanları

ile montaj imkanı sunar

The SFS toggle  tasarımı, civata başını düz taban plakasının 
altına konumlandırır. öylece membran yüzeyin sürtünerek delinme 
riskini ortadan kaldırır.

eton zemin uygulama seçeneklerinde 
 paslanmaz tij ve kimyasal dübel 

kullanılır.
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Perçinli SFS Kenet Sistem Kelepçesi
Alüminyum Kilit Geçme Delme 
şlemi Gerekmez

Civatalı Kenet Kelepçesi 
Alüminyum Kilit Geçme 

Klasik Kenet Çatı Kelepçeleri
Çinko ve bakır gibi malzemeden üretilmiş klasik kenet 
çatılar

River-Therm® Kelepçe
Delim gerektirmeyen çözüm

enet atılar
Kenet çatı sistemleri, dış yüzeyde oluşabilecek sızıntılardan
kaçınmak için bağlantı noktalarında delim gerektirmeyecek
şekilde dizayn edilmiştir.

SFS, çoğu kenet tipine uygun bağlantı kelepçesine sahiptir.

Kenet çatılar, mekanik olarak sabitlenmiş panel ve metal
katmanlar kadar dayanıklı değildir, bu düşüş durdurucu sistem de
oluşacak yüksek yükleri absorbe edemeyebileceği anlamına gelmektedir.

SFS, sektörde lider konumdaki irmalara ait kenet çatılar için
sadece kısıtlayıcı  olarak dizayn edilmiş yatay yaşam hattı
sistemlerini önerir.
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a braket

Göstergeli hat gergisi

Mafsallı çelik 
tel sonlandırıcı

Alt Braket

Çıkış kolaylığı 
için uzatma

Üst 
Braket

Dikey Yaşam 
Hattı Sistemleri
SFS Yaşam attı istemleri  Dikey y ulamalar

Dikey sistemler için en son standart; EN 353-1:2014 uyumlu

       
      

        
   

Dikey Yaşam attı alat Tutucu
Kendi şok emicisini içerir
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Mafsallı 
çelik tel 
sonlandırıcı

Yüksek Yük
Shark Fin

Başüstü Braketleri

Hat gergisi

Hat Hesaplama Programı
lerin, serbest düşüş yüksekliklerinin ve açıklıkların hesaplanmasında özel bir programın kullanılması önemlidir. Hesaplamalara  

SFS of slerinden yada çevirimiçi olarak ulaşılabilir.

ø 8 mm

SFS™ Başüstü şaryo
Sistemin herhangi bir yerinden takılıp çıkartılabilir yapı

Tek açıklık mesafesi
0 metreye kadar olan tek uzunluk 1x19x8mm çelik 

telin 5kN ön gerilimle yüklenmesi sayesinde mümkün 
olabilmektedir.

9

aşüstü Yaşam Hattı 
istemleri

SFS Yaşam attı Sistemleri  aşüstü ygualmaları
aş üstü yaşam hattı sistemimiz, düşme riski bulunan çalışma

alanlarında kesintisiz korunma imkanı sunar.

rnek ygulama lanları • odüler yapı inşaatlarında
• omörk bakımlarında
• Tavan vinci kontrollerinde
• Tren bakımlarında
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Alüminyum Kenet Çatılarda Test

tseT edlenaP tizopmoK iseluk ev inimez tseT

CEN/TS16415:2013 (UNI11578) – Testi geçti & Sertifikalandı

Yatay yaşam hatlarının sıklıkla birden fazla kişi tarafından
 kullanması gerekmektedir. Bu konuda yeni EN 795:2012
standartını desteklemek için  CEN/TS16415:2013 teknik
şartnamesi  yazılmıştır.

Teknik artname:
1.  Ankraj cihazları EN 795: 2012 ile uyumlu olmalıdır.

2.  Çok kullanıcılı sistemlerin, aynı anda en az iki kullanıcının
düşüşünü simüle edecek şekilde testten geçmiş olması
gerekmektedir.

3.  Soter II sistemi aynı anda 4 kullanıcı için test edilmiş ve
onaylanmıştır

Tüm atı Yüzeylerinde Test
elirli ir ürün er ormansı sa lar

SFS, mevcut tüm  mevzuatına ve standartlarına göre test için
uygun, modern teknolojiyle donatılmış, içerisinde  test zemini
ve düşüş senaryoları için 1  metrelik kulenin bulunduğu kendi
test merkezine sahiptir.

SFS Yaşam atları, 01 nin yanı sıra güncel olan

1 1 01  coklu kullanıcı teknikşartnamesine uygunluğu

bağımsız kuruluşlarca tespit edilmiştir. SFS K ayrıca
agenta  test metodu olarak bilinen 00 00
art  atı Sistemlerinde ağlantı oktaları nın testini

gerçekleştirmiştir.

EN 795:2012 NI11578) – Testi geçti  Serti ikalandı

Standart, tek kişi kullanımlı bağlantı sistemleri  

ihazların teknik şartnamesi TS1 1 01 dür. 
S  01 de tanımlanmıştır.

yrıca  S  01  standart  ankraj 
cihazlarının yanlış kullanımını göz önünde bulundurarak 
kısıtlayıcı sistemlerde de ankrajlar düşüş durdurucu 
özelliğe sahip olmalıdır.

AS/NZS 1891.2:2001 – Testi geçti & Sertifikalandı

Endüstriyel düşüş durdurucu sistemler ve cihazlar 
Endüstriyel düşme önleme sistemleri ve cihazlarını kapsayan
ortak bir Avustralya / Yeni Zelanda Standardı. Özellikle Yatay 
Yaşam Hatları, Raylı Sistemler ve Yatay Yaşam Hatları için 
belirlenmiş konfigürasyonları içerir.

1. EN795: 2012'ye uygun ankrj cihazları için gereksinimlerin
çoğuna atıfta bulunur.

2. Belirlenmiş ilk çalışma kuvvetinin %90 +/- %5 'ine eşit bir
kuvvetle 2 dakika boyunca (+/- 20 saniye) herhangi bir ilk hareket
gözlenmeden uygulanır.

3. Cihazın ilk çalıştırması, belirtilen kuvvetin +/–% 10'u içinde yer
alan bir çekme kuvvetinde gerçekleşir.
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Uzatılmış Garanti*

• SFS grubunda satılan tüm Yaşam Hattı ürünleri, 12 ay boyunca “amaca uygun”
ürün garantisine  sahiptir*.
• Müşterilerin daha fazla güvence istediği durumlar için uzatılmış bir garanti
uygulanabilir*. Bu, kurulumdan sonraki ilk 3 ay içinde sistem uygulayıcısı tarafından
yapılmalıdır.*.
• Garanti süresi, koşullara ve proje şartnamesine tabi olarak 1-24 yıl veya bundan
daha uzun olabilir.
• Bina kullanımı ve kimyasallara veya kıyı ortamlarına yakınlığı kapsayan bir ön
sözleşme anketi gerekecektir.
• Tüm garantiler, denetleme sıklığına ve onaylı bir SFS Yaşam Hattı sistem
kurucusu tarafından sistemin yeniden sertifikalandırılmasına tabidir.
• SFS Garantisi *, trapez çatı profilleri, kenet çatılar ve düz çatılara monte edilmiş
tüm sistemleri kapsar.

• SFS Yaşam Hattı ürünleri demir içermeyen ve paslanmaz çelik bileşenlerden
üretilmiştir, uygulandığı binanın ekonomik ömrünün de ötesine geçen bir tasarım ile
sunulmaktadır.
• Sigorta şirketlerimiz tarafından kapsanan standart şartlar ve koşullar istek üzerine
taraflara sunulabilir.

*Standart şartlar ve koşullar talep üzerine sunulabilir

Hat Hesapalma Programı

istem esa lamaları
ve Garanti

esaplama rogramı ve Yükler
SFS Yaşam attı sistemleri, son yükleri, sistem sapmalarını ve 
sistem tasarımcısının amaca uygun bir sistem önermesine 
yardımcı olan diğer ayrıntılı bilgileri vermek için hesaplamaları
yapılmasını sağlayan bir hesaplama paketi ile birlikte gelir.

Bu hesaplama paketi şok emicili ankrajlarda, hat üstü şok 
emicilerin kullnıldığı sabit ankraj postlarında, duvarlarda ve 
sabit yüzeylerde kullanılabilir.
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Tipik bir düz çatı uygulaması

Yenilikçi Tasarım
Patentli Şok Emici

SFS Yatay Yaşam atları tek ve çoklu kullacıyı kapsayan EN795:
01  ve   TS  1 1  01 e(UNI11578) uygunluk açısından 

tamamen test edlmiş ve  serti ikalandırılımıştır.

üşme durumunda SFS Yatay Yaşam atları , serbest 
düşmeesnasında oluşan kuvvetleri çatı yapısı üzerinde k den 
azlaolmayan ve kullanıcı bağlantı noktasında . k dan daha 
azlaolmayan değerlere indirgeyen eşsiz patentli bir enerji emici 
kullanmaktadır.

SFS Yatay Yaşam attı Sistemleri, kullanıcılara birçok arklı çat 
kaplama uygulamasına kesintisiz veya kontrollü erişime izin 
verecek şekilde geliştirilmiştir.

lternati  olarak, belirli bir çalışma alanında bakım  onarım işleri 
sırasında emniyet için bağlanılabilecek tekil ankraj olarak da 
kullanılabilmektedir.

Sektörün önde gelen çatı kaplama üreticileri,  ha i  pro iller ve
daha kalın izolasyonlu sistemleri geliştirdikçe, SFS Yaşam 

atları, yapısal bütünlüğünden ve kullanıcı güvenliğinden ödün 
vermeksizin bu değişimleri destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Düşüş durdurucu yada kısıtlayıcı sistemlerde kullanılmak
üzere tasarlandı
Sektörün önde gelen çatı pro ili üreticileri ve yalıtım 
tedarikçilerinin düşüncelerinden aydalanılmış, ankraj
bağlantılarının nasıl olması gerektiği konusunda onayları
alınarak ürün geliştirilmesinde önemli etkisi olmuştur.
SFS, düşüş sırasında devreye giren ve otraya çıkan kuvvetleri
sönümlendiren, tek kullanımlık eşsiz patanetli şok emicili
ankrajları geliştirmiştir.

Tamamı paslanmaz olan bu çözüm, kar ve buz birikiminin
yaratacağı strese dayanacak şekilde hazırlanmış bir
muha azanın içine yerleştirilmiştir.

Sektörün önde gelen çatı kaplaması üreticilerine ait trapez,
kompozit, kenet ve bitümlü tek kat ply ood çatı sistemleriyle
test edilmiştir. SFS, tüm yatay yaşam hattı ihtiyaçlarınıza
uygun çözümler sunar.
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Korozyon Etkisi
Yaşam attı bileşenlerinin korozyonu, çatı katmanlarında ciddi 
pas lekelerine neden olabilir. kstrem durumlarda sistemin 
tamamı kullanılmaz hale gelebilir. 

sıl endişe yaratacak durum gizli korozyondur, ve bu durum
çoğunlukla düşüş yaşandığında yani sisteme en çok ihtiyaç
duyulduğunda ortaya çıkmaktadır.

iyasadaki çeşitli yüzey kaplamalarının korozyona yeterli 
direnç oluşturduğuna dair yaygın bir inanış verdır ancak gerçekler 
bunu desteklememektedir.

Karbon çelik malzemeler üzerine korozyona karşı uygulanan 
kaplamalar ancak geçici çözümler sunabilmektedir.

SFS Yaşam attı sistemleri paslanmaz çelik 
malzemeden üretilmektedir

SFS, korozi  etmenlerin metallere ne gibi zararlar 
verebileceğinin arkındadır. Yaşam hatları, kullanım ömrü 
boyunca yılın  günü hava koşullarına maruz kalacaktır.

Yaşam hatlarında korozyonun yarattığı bir per ormans kaybı 
elaketle sonuçlanabilir.

Yaşam hatlarında par ormas kaybı söz konusu olamaz.

  01  standatına  göre, tüm bileşenlere,  S
ye uygun olarak,  saatten azla bir süre,  

doğal bir tuz püskürtme testine tabi tutulması gerekir.

Testler sonucunda metal parçalarda herhangi bir korozyon izi 
görülmemelidir.

SFS Yaşam attı  sistemlerinde ankrajların iç elemanları dahil 
tüm bileşenleri304 ve316 kalite paslanmaz çelikten 
oluşmaktadır, bu da kullanıcıya ve yatırımcıya binanın ekonomik 
kullanım ömründen daha uzun süreler hizmet edeceğinin 
güvenini sunar.
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Güneş Panelleri Duvar Üstü Sistemi, St Paul’s Cathedral, London

Güneş Paneli Bağlantısı Forth Road Köprüsü

Kiremit çatı sistemi Su Kanalı sistemi

Özel Çözümler
10 yılı aşkın bir tecrübeyle SFS, birçok sıradışı uygulama için çözümler sundu.

• Yeşil çatılar
• Tarihi yapılar
• Kayrak ve tuğla çatılar
• Su yolu geçitleri
• Sabit ankrajlar
• Köprüler
• Güneş panalleri
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Grup Seminerleri

Saha Eğ rasaT ev flkeT irelmiti ım Danışmanlığı

a a Deste i e E itim
SFS a am ı i  t i  t  a a  :

eşi       Saha ziyaretleri  ihtiyaç duyulan sistemin
gerekliliklerini tespit etmemize, ürünlerin yerleşim
planını anlamamıza ve optimum çözümleri 
sunmamıza yardımcı olur

Dizayn  Tam erişimli sistemlerden çalışma alanı kısıtlanmış            
yaşam hatlarına kadar tüm sistemler için dizayn desteği

Tekli      Sahanızda değerlendirme ve tasarım seçenekleri

E itim    Sahada montaj ve yeniden serti ikalandırma eğitimleri
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