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Aptum taksäkerhetssystem i takbrygga är provade enligt EN 516:2006. Vajersystemen ska 

monteras av kompetent person och får inte ändras eller modifieras. Systemet ska användas 

som stöd eller som fallskyddsystem och det är viktigt att alla komponenter monteras rätt 

och att inga komponenter utelämnas.  

Med stöd menas att man kan stå med bägge fötter på takunderlaget. Vid branta 

taklutningar, halt underlag eller fritt hängande i rep så kallad reparbete ska en extra lina 

fästas i en godkänd förankringspunkt. Se AFS 2006:4 samt nya uppdateringen av AFS 

2014:26.  

Godkänd fallskyddsutrustning med lina ska alltid användas i systemet för att det ska fungera 

vid eventuellt ett fall.  

Det är också viktigt att användaren har fått instruktioner och utbildning i hur man använder 

personlig fallskyddsutrustning samt agerar vid eventuellt ett fall.  
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4. Vajerfäste och start/stop konsol, se figur 3 ska monteras av medföljande M10 bult 

och flänsmutter. 2 stycken i varje konsol.  

5. Montera ändgaffeln  vid första start/stop konsolen. Se figur 4 

6. Montera i andra änden av takbryggan på start/ stop konsolen medföljande 

spännterminalen. Spännterminal monteras bäst vid uppstigningsstället då det är 

lättare att inspektera funktionen på systemet. Se figur 6. 

7. Trä sedan vajern genom varje konsol  Se figur 7 och 9. Se till att vajer är i botten på 

hylsan. Märk med tejp eller penna för att säkerställa att den är i botten på röret 

innan krympning. Pressa min 8ggr på det gängade röret. 

8. Om det finns hörn eller riktningsförändringar så ska medföljande konsoler 

tillsammans med röret monteras så att det anpassas och får en smidig rundat hörn. 

Detta anpassas efter hur bryggorna är monterad innan. Se figur 2, 5 och 10. 

9.  Innan krympning trä på indikator hylsa på vajer, se figur 8.Vid krympning av vajer på 

spännterminal, Se figur 6, så är det enklast att gänga av hylsa från terminal om det är 

kort sträcka.  Se till, att innan kapning av vajer till rätt längd, att terminalen är 

utdragen så att det finns utrymme för att spänna vajer. Skulle vajern vara för kort går 

det att flytta in start/stop konsolen ett snäpp tillbaka eller använd skarvhylsa om det 

har blivit fel. Vajer behöver inte bytas ut. Vid längre sträckor använd vajergroda. 

(Använd ej spännband då det kan deformera systemet).  Krymp vajer på 

spännterminal min 8ggr. 
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Viktigt! 

Innan montage måste takbryggans infästningar inspekteras och bedömas att de är 

monterade enligt gällande monteringsanvisning från aktuell tillverkare. Det får inte heller 

finnas skador eller deformationer som påverkar dess hållfasthet.  

1. Börja med att alla delar stämmer överens med följesedel och enligt beställning. 

2. Systemet får bästa funktion om det monteras 2m från takkant (gavel). I vissa fall 

måste man montera extra förankringspunkter för att motverka så kallad 

pendlingseffekt. Snörasskydd kan utgöra förankringspunkt.  

3. Medföljande vajerfäste ska monteras på C-C 2,5m eller C-C 10m beroende på om 

systemet ska användas som stödjande funktion eller som fall hindrande. Start och 

stopp kan anpassas så att alla konsoler ryms inom hela sträckan. Se figur 9   

För att minimera fallhöjden på eller tillträde till ett tak där montaget på en takstege 
eller tagbrygga vertikala lutningar ska mellanliggande konsoler/vajerstöd (rörfäste 
kort 122mm), se figur 9 och 11,  i takstegar, fasadstegar samt takbryggor i vertikala 
lutningar monteras enligt följande”:
0-6 grader C-C 2000mm
7-15 grader C-C 1500mm
16-30 grader C-C 1000mm
31< C-C   500mm   

Se figur 7, 9 och 11. Se till att vajer är i botten på
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10.  Spänn vajern så att den runda brickan på spännterminalen släpper går att snurra. Då 

har vajern fått rätt sträckning på 0,8KN. Se figur 6. (Obs! vid första belastning vid 

stödfunktion måste systemet eftersträckas.)  Gör om proceduren enligt punkt 10. 

11. När rätt sträckning uppnåtts lås muttrar på bägge sidor av spännterminalen. Avsluta 

med att krympa 2ggr på indikatorhylsa tätt mot spännterminal.  

12. Efter dra alla bultar och testa  glidlås att systemet fungerar korrekt. 

13. Montera skylten ”Här ska fallskyddutrustning användas” samt inspektionsskylten vid 

tillträdesplatsen. Lämpligen vid vägg vid fasadstege, uppstigningslucka eller annan 

lämpligt ställe. Fyll i inspektionsskylten innan ni lämnar montaget. 

14. Systemet ska årligen kontrolleras så att dess hållfasthet och funktion 

kvarstår.  
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Lodrätta system i stegar monteras i varje stegpinne. 
Personlig utrustning med fallhindrande kopplingslinor/
fallskyddsblock ska då användas.
I takövergångar upp till 2m kan sling med fördelar 
monteras så systemet sitter samman. I lodrätta fall över 
2m i fasadstegar kan annat fallhindrande användas som 
fallskyddsblock  fast monterat i sidan av stege.  
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Nummer Namn Art Nr.

1 Brygga 103524

2 Dubbelt Rörfäste Vinklad - 270 9325-33

3 Start/stop 9626-33

4 Startpunkt wirehjul NC0994

5 Rör 12mm 9314-33

6 Spännterminal 9399-33

7 Vajer 10820-0800

8 Indikatorhylsa 136322

9 Vajerfäste Ledad 9302-33

10 Vinklat rörfäste - 450 9327-33

11 Rörfäste kort / 122 9321-33


