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7. Pystytysvaihtoehdot
Tämän pystytys- ja käyttöohjeen tehtävä on informatiivinen.
Emme vastaa tuotenumeroissa
tai tuoteselostuksissa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä. Kaikki mitat ja painot ovat
oletusarvoja. Oikeus muutoksiin
pidätetään. Julkaisija pidättää
kaikki oikeudet. Jälkipainanta
– osittainenkin – sallittu vain
julkaisijan kirjallisella suostumuksella.
Tämän pystytys- ja käyttöohjeen
edellinen painos lakkaa olemasta
voimassa tämän painoksen
julkaisupäivästä lähtien.
Pystytys- ja käyttöohje Modul
Plus II, valmistaja ALFIX.
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1. Yleiskuva
AINA HYVIN VARUSTETT

MODUL PLUS II telinejärjestelmän sydän sykkii ALFIX moduuliliitännässä. Hyväksi osoittautunut kiilaliitos-periaate huolehtii muoto- ja
voimasulkeisista liitännöistä, jotka tavanomaisissa rakennustelineissä sivuuttavat yhä enemmän aikaa vievät ruuviliitokset. ALFIX kiilaliitos tehdään 50 cm:n välein, ja siinä on kahdeksan liitäntää ja näin
mahdollisuuksia sovellutuksiin joka suunnalle. Liitännän metrisen
sijoituksen ansiosta 50 cm:n välein voidaan kaikki työtasot sijoittaa
lähes mielivaltaisesti.
Liitoskohtien kuormitettavuus ja jäykkyys käy ilmi hyväksymistodistuksesta Z-8.22-906. Tämän lisäksi telinejärjestelmällä on virallinen
sekoituslupa (Z-8.22-913).
Telinejärjestelmää "Modul PLUS II" voidaan käyttää sekä yksinkertaisissa julkisivuissa, monipuolisessa teollisuusrakentamisessa että
vaativana kantavana rakenteena. Huipputekniikka ja järjestelmän
yksinkertainen käsittely mahdollistavat erilaisten telinerakenteiden
nopean, taloudellisen ja monipuolisen toteuttamisen. Näin järjestelmä voidaan sovittaa monimutkaisiin pohjapiirroksiin ja varustettavien rakenteiden erilaisiin korkeusolosuhteisiin.

Moduulilevy

Teräsreikälevy neljällä pienellä
aukolla jokkien suorakulmaiseen sijoitukseen ja neljällä
suurella aukolla vinojäykisteille
tai jokille, jotka näin voidaan
säätää yli tai alle 90° kulmaan.
Yksityiskohtaiset tiedot liitosten
kuormituskelpoisuudesta löydät
sivulta 66.

Kiilaliitos

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II
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2. Johdanto
AINA HYVIN VARUSTETT

Hyvä ALFIX-asiakas,
hankkimasi "ALFIX Modul PLUS II" telinejärjestelmä, jonka on
valmistanut ALFIX, on monipuolinen ja vahva teline.
Turvallisen työskentelyn takaamiseksi telineen pystytyksessä,
käytössä ja purkamisessa on noudatettava telineen käyttöohjetta!
Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen töihin ryhtymistä. Pidä
se aina ulottuvillasi telinettä käyttäessäsi. Tämä käyttöohje tutustuttaa sinut kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin ja turvallisuustoimiin
oikeassa järjestyksessä.

Yleispiirustus on apuna koko dukumenttiin tutustuttaessa.

Mikäli haluat poiketa tästä pystytys- ja käyttöohjeesta tai sinulla on
vielä kysymyksiä "ALFIX Modul PLUS II" telinejärjestelmän suhteen,
ota yhteys meihin. Olemme mielihyvin käytettävissäsi.
ALFIX GmbH

ALFIX GmbH
Langhennersdorfer Straße 15
D - 09603 Großschirma
Puhelin: +49 (0) 37328 / 800-0
Fax: +49 (0) 37328 / 800-80
Sähköposti: info@alfix-systems.com

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II
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3. Huomautuksia
AINA HYVIN VARUSTETT

Varoitukset

Käyttöohjetta on noudatettava.

Muutokset telineeseen saa suorittaa
vain telineen valmistaja.

Kulkuaukkotasojen luukut on
pidettävä suljettuina.

Putoamissuojatelineillä ja suojakatoilla
ei saa säilyttää mitään materiaalia.

Työpaikat eivät saa olla
samanaikaisesti päällekkäin.

Pääsy telineille kielletty asiattomilta.

! ≤ 30 cm

Älä hyppää telinekatteelle.

Materiaalin varastointiin on katteelle
jätettävä tarpeeksi leveä läpikulku.
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Varo mahdollista putoamisvaaraa
telineen ja rakennusten välissä.

Nousuun ja laskeutumiseen saadaan
käyttää vain käytettävissä olevia
tikkaita tai portaita.

Älä hyppää telinekatteelle.

Älä vaaranna telineen
tukevuutta kaivanteilla.

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II
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Telinerakennuksen / turvallisuusnäkökohtien / turvatoimenpiteiden
yleiset ohjeet
Moduuli telineen pystytyksen ja purkamisen saa suorittaa vain henkilöstö, jolla on tähän tarvittava koulutus ja riittävä ammattitaito
("pätevä henkilö"). Tässä on noudatettava BG-rakennusalan ammattijärjestön ohjeita "Ohjeet työ- ja suojatelineiden käyttöön BGI /G II UV
– 663" sekä standardien DIN 4420 ja EN 12811 mukaisia määräyksiä.
Objektikohtaisessa käyttöohjeessa urakoitsijan on tehtaan turvallisuusmääräykset huomioonottaen vaara-analyysin avulla ratkaistava,
miten suojaus putoamisriskiä vastaan on parhaiten toteutettavissa.
Kysymykseen tulevat tekniset suojatoimenpiteet, henkilökohtainen
suojavarustus putoamisen estämiseksi (PSA) sekä erityisopastus.
Firma ALFIX tarjoaa teknisenä suojatoimena "Edeltäviä kaiteita".
Mikäli vaara-analyysin tulos edellyttää henkilökohtaisen suojavavarustuksen PSA käyttöä, on moduuli telineessä käytettävä sopivia
kiinnityskohtia.
Vaurioituneita telinerakenteita ei saa käyttää. Nämä on välittömästi
vaihdettava moitteettomaan materiaaliin. Korjaukset saa suorittaa
vain Modul plus II telinejärjestelmän valmistaja, ALFIX GmbH.

Tässä pystytys- ja käyttöohjeessa
käytetään seuraavia turvallisuusmerkkejä:

Putoamisvaara

Käytä turvavyötä

Käytä
suojakypärää

Käyttöohjetta on
noudatettava

Pääsy asiattomilta
kielletty

Kiipeäminen
ulkopuolella
kielletty

katso tätä varten kappale ohjeet
sivulla 10/11

katso tätä varten kappale ohjeet
sivulla 9

Käyttöturvallisuusasetuksen noudattamisen puitteissa on velvollisuuden mukaisesti laadittava vaarallisuusanalyysi, jotta voitaisiin
suorittaa vaadittavien toimenpiteiden määrääminen yksittäisissä
tapauksissa. Vaarallisuuden määräämiseen on myös kuuluttava tarvittavat toimenpiteet mahdollisissa pelastustoimissa.
Telineen stabiilius on, ellei kysymyksessä ole tämän pystytys- ja
käyttöohjeen mukainen versio, laskettava staattisesti yksittäistapauksissa projektikohtaisesti.

Seuraavia esityksiä tässä tuotekäsikirjassa on pidettävä esimerkkeinä,
niitä ei missään tapauksessa saa pitää
pakottavina.

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II
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HUOMIO
Telineet saa asentaa, purkaa
ja niihin tehdä muutoksia vain
ammattitaitoisen pätevän
henkilön valvonnan alaisena.

Tarkastus ja dokumentointi
Työtelineen hyväksyntä tapahtuu vasta, kun telineen valmistaja
luovuttanut sen. Asennus-, purkamis- ja muutosvaiheessa telinerakentajan on varmistauduttava, että telineen kulkutiet on merkitty
selvästi varoitusmerkillä "Pääsy asiattomilta kielletty". Asennustöiden päätyttyä telinerakentaja on velvoitettu laatimaan kirjallisen
pöytäkirjan, joka muodostaa telinetunnistuksen perustan ja joka
pistetään läpinäkyvään taskuun „teline lukittu“ ja joka dokumentoi
telineen vapautuksen. Lisäksi pöytäkirjasta käy ilmi telineen konfigurointi suunnitellun määräyksen mukaisesti. Telineen käyttäjää
on opastettava määräystenvastaisen käytön vaaroista. Kaikenlaiset
muutokset, myös telineen osa-alueilla käytön aikana on ilmoitettava
välittömästi telinerakentajalle ja telinerakentajan nimeämän, pätevän
henkilön on suoritettava ylimääräinen tarkastus.

Työ- ja suojatelineiden tarkistuspöytäkirja §§ 1 ja11 BetrSichV mukainen
Päiväys:

Tilaaja:

Telineen valmistaja:

Rakennusprojekti:

Yleisalusta

Telinetyyppi: työteline

, Suojateline

Telineluokka: Kuormaluokka: 1
Verhous: Verkot

, Pressut

, 2

, Kattosuojateline

, 3

, 4

, 5

, Suojakatto

_________________________________________

,6

Leveysluokka: W06

, ____________

, W09

,

Käyttötarkoitus: ________________________

Telinerakenteet silmämääräisesti vahingoittumattomat
Pystytystukevuus Pystytyspinnan tukevuus

Yhdistelmäalusta

Telineputkien suojus

Jäykisteet

*, Ristikkokannatin

*, Säätöjalan kierteen pituus

*, Siirtopyörät

Katteet laudat/lankut (täydellisyys, varastointi, laatu)
Työ- ja käyttöturvallisuus Sivusuoja
Suojaseinä kattosuojatelineellä

*, Järjestelmäkatteet

*, Seinäetäisyys

*, Liikenneturva

*, Pitkittäisjokka kantapisteen korkeudella

*, Ankkuroinnit (huomioi ankkuroitaessa kohonneet voimat)

*, Kulman muodostus

*, Valaistus

*,

*

*
*, Nousutiet, kulkutiet

*, Käyttökaavio luovutettu tilaajalle

*,
*

* ruksattu = tarkistettu ja kunnossa
Tarkistus päättynyt ja merkintä kiinnitetty – tarkistuspäiväys: _______
Tasaisesti jaettu kuorma max. 2,00 kN/m2
Telinevalmistaja (firman leima):

Huomutuksia:

Päiväys:

Moduuliliitoksen
suojus

Moduulireikälevyn
suojus

HUOMIO
Alueet, joissa moduuliliitoskohdat, reikälevyt tai putkien
päät voivat olla vaarana, on
varustettava suojuksilla.
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Allekirjoitukset – valtuutettu henkilö:

Tilaaja:

Muutokset telineelle saa suorittaa ainoastaa telineen valmistaja!

Stabiilius
Yleis- ja yhdistelmäalusta takaa turvallisen ja liukumisen estävän
pystytyksen. Se valmistetaan kulutusta kestävästä muovista. Näitä
helposti näkyviä alustoja ja suojuksia voidaan käyttää erinomaisesti
julkisessa liikenteessä, koska ne peittävät kulmikkaat liitännät ja
auttavat näin välttämään tapaturmia.

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II
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Toimenpiteet putoamiselta suojaamiseksi

HUOMIO

Asennus-, purkamis- ja muutostöissä telineellä voidaan tarvita
henkilökohtaista suojavarustusta putoamiselta suojelemiseksi (PSA),
edeltävää kaidetta tai molempien yhdistelmää. Vain EN-standardin tai
ammattijärjestön määräysten mukaisen varustuksen käyttö on
sallittu. Asiantuntijan on tarkistettava suojavarustus vuosittain.
Käytettäessä
henkilökohtaista
suojavarustusta
putoamiselta
suojelemiseksi (PSA) on noudatettava seuraavia vähimmäiskorkeuksia:
kiinnikkeitä kiinnitettäessä
- pään yläpuolelle: 5,25 m
(esim. liitoslevy seuraavan kerroksen tasokorkeudessa)
- kaidekorkeudella 1 m katteen yläpuolella
Mikäli mitat kiinnityspisteiden ja alustan välillä alitetaan, on olemassa
alustaan iskeytymisvaara. Pään yläpuolelle kiinnitettäessä voidaan
täydennyksenä käyttää korkeussuojalaitteita (HSG). Eri tilanteissa
tämä on suositeltavaa myös yhdessä edeltävien kaiteiden kanssa.

Toimenpiteet putoamisen
estämiseksi eivät ole tarpeen,
mikäli työalue on 0,30 m
etäisyydellä muista kantokykyisistä ja riittävän suurista
pinnoista.
1

2

Putoamisen estämiseksi tarkoitetun
"henkilökohtaisen suojavarustuksen" (PSA) kiinnityspisteet
3

Sikäli kun halutaan työskennellä henkilökohtaisella suojavarustuksella
(PSA), jokaestääputoamisen,voidaankäyttääseuraaviakiinnityspisteitä:
1 Kaidetuki/pitkittäisjokka 1 m yli katetason
2 Moduuli pystyä 1 m yli katetason
3 Liitäntä liitinlevyssä 1 m katetason yläpuolella.
Kiinnitykseen käytetään DIN EN 362 mukaisia karabiinikoukkuja,
joiden avautumisläpimitta on ≥50 mm. Ensimmäinen astuminen
telinetasolle: Karabiinikoukku on telineen ulkopuolisen putken liitinlevyssä kiinnitettävä katetason korkeudelle. Tätä varten kiinnitetään
käsin tikkailla seisten ylhäältä karabiinikoukku liitinlevyn ulkosivulle.
Seuraaviin asennustöihin saadaan käyttää yllämainittuja kiinnityspisteitä, myös vapaana seisoviin pystyputkiin, mikäli pystyliitos on tason
alapuolella tai pystyputki on yhdistetty pitkittäis- ja poikittaisjokilla
muihin pystyputkiin.

HUOMIO
PSA koskevat lisätiedot, katso
BGI 5101, BGI 663 (rakennusalan ammattijärjestö).
PSA varustus EN 354 / 355 /
361 / 363 standardin
mukainen.
Hihnan ja krabiinikoukun
välisen kiinnittimen on
kestettävä teräviä reunoja.

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II
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Edeltävä kaide

Edeltävä päätykaide

Käytettäessä edeltäviä kaiteita teleskooppikaiteilla, asennetaan
väliaikainen sivusuoja telinetasolle, joka toimii nousutienä
(kun käytössä on suojavarustus PSA) tai kun koko telinetaso on
saavutettava.
Ensimmäisessä telinetasossa (telinekorkeus 2 m) rakenteet asen
netaan maasta käsin; muissa tasoissa käytetään edeltävää
kaidetukea molemmilla liitetyillä teleskooppikaiteilla enää vain
pystysuorassa.
Asennus alkaa moduulitelineen päädystä. Edeltävä päätykaide
asennetaan ruuvilla M10x60 kaidetukeen. Yksi teleskooppikaide
ripustetaan koukulla tukeen ja tuki asennetaan kaiteen kulmaulkoputkeen. Kaidetuki iripusteaan moduulitelineen ulkosivulla alemmalla
haarukalla reikälevyyn 1 m kulloisenkin telinetason alapuolelle.
Ylempi kiinnitys tapahtuu pultilla ulkopuoliseen pieneen reikälevyyn
(katso kuva vasemmalla). Tällöin edeltävä kaidetuki lukkiutuu
itsestään.
Toinen kaidetuki asennetaan nyt sisäputkelle.

Käyttöesimerkki
Edeltävä kaidetutki
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Tämän jälkeen kaide asennetaan telineen pituunnassa. Teleskooppikaiteen toinen pää ripustetaan seuraavaan kaidetukeen, samoin
myös toinen teleskooppikaide.

HUOMIO
Mikäli edeltävää kaidetta
käytetään valinnaisesti vain
kulkuaukon alueella, on
seuraavassa asennuksessa
telinetasolle alueella, jossa
ei ole edeltävää kaidetta,
käytettävä henkilökohtaista
suojavarustusta putoamisen
estämiseksi (PSA).
Kiinnityspisteet katso sivu 9.

Kaidetukea ja teleskooppikaidetta kohotetaan nyt ja asennetaan
sitten seuraavalle pystyputkelle kuten edellä kuvattu.
Teleskooppikaiteen ripustustaminen ja seuraavan kaidetuen asennus
ripustetuilla kaiteilla toistuu koko telinetasolla. Tälle tasolle saadaan
astua vasta, kun koko telinetasolle on asennettu edeltävä kaide ja
pystyputket sekä kolmiosainen sivusuoja.

HUOMIO
Seuraava telinetaso turvataan putoamiselta asettamalla pystysuoraan
edeltävät kaidetuet kummaltakin puolelta liitetyillä teleskooppikaiteilla. Tätä varten avataan edeltävät kaidetuet jalkakytkimellä.
Ne poistetaan reikälevyistä ja työnnetään seuraavaan asentoon.

Tälle telinetasolle saadaan
astua vasta, kun kaidetukien
asennus on päättynyt.

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II
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Moduuli jalkalevy
Jalkalevy on osa tarvittavaa kolmiosaista sivusuojaa telinetasoilla. Tämä muodostuu jalkalevyn
lisäksi moduuli vaakajokista
ulkoputkella 0,50 m ja 1,00 m
korkeudessa katteen yläpuolella.
Jalkalevyissä on erikoinen vahviste, joka mahdollistaa niiden
käytön sekä järjestelmätasoissa U-ripustuksella että katteilla
putkiripustuksella. Tätä varten
jalkalevyä on kierrettävä vain
oman akselinsa ympäri.

ALFIX jalkalevyt on varustettu
uritetuin vahvistein. Ne työnnetään pituussuunnassa jokkien
kiilojen taakse ja poikitaissuunnassa vaakajokkien kiilojen
taakse. Kulmissa jalkalevyt
voivat mennä raon läpi ristiin
jalkalevykiinnikkeiden läpi.

Moduuli jalkalevy putkiripustuksella

Moduuli jalkalevy järjestelmäripustuksella

Jalkalevyjen sijoitus kulmiin

12
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Työtason lukitus
Katteen pidike asennetaan
katteiden asennuksen jälkeen.
Nostoluvarmistus varmistetaan
vielä kiertämällä T-muotoisia
pultteja,
kunnes
nämä
lukkiutuvat.

Katteen pidike T-muotoisin pultein

U-jokka
3,07 m
2,57 m
2,07 m
1,57 m

U-jokat
ovat
käytetävissä
järjestelmätasojen kiinnitykseen
eri pituuksissa. Yleiskuvasta
(vasemmalla) käy ilmi yksittäisten U-jokkien sijoitus järjestelmätasoihin.

1,40 m
1,09 m
0,73 m

Katteet 9 x 0,32 m

Kate 1 x 0,19 m

HUOMIO
U-jokkien kuormanotto
(pistekuorma/viivakuorma)
on erilainen! Nämä arvot
löydät staattisen laskennan
perustana sivulta 67.

Käyttöesimerkki U-kaksoisjokka 1,57 m: 4x 0,32 m katteet + 1 x 0,19 m kate
Huomautus: kulloinkin 2 x 0,32 m katetta voidaan korvata 1 x 0,61 m katteella

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II
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Vaihtoehto 1: Järjestelmästä riippumattomat katteet
Pyöröputkikannatinjokkia käytetään järjestelmään kuulumattomien
lankkujen ja tasojen kiinnitykseen. Käytettäessä katteita ilman järjestelmäripustusta on tasoille asennetta vaakavinojäykisteet vaakatasojäykkyyden aikaansaamiseksi.

Käyttöesimerkki tukijokasta järjestelmään
kuulumattomilla katteilla käytettynä.

Käytettäessä järjestelmään kuulumattomia puupalkkeja on huomioitava määräyksissä ilmoitetut maksimi tukikoot ja palkkien keskinäiset vähimmäispeitepituudet. Tarvittaessa on asennettava tukijokat.

Vaihtoehto 2: Järjestelmäkatteet putkiripustuksella
Katteissa teräksiset sakarat, jotka on sijoitettu vuoroittaisesti. Näin
katepintojen keskeytymätön sijoitus on mahdollista ilman sivuttaista
siirtymistä. Nämä katteet on suojattu nousulta integroidulla suojuksella.

Käyttöesimerkki vaakavinojäykisteet

Edellä mainittu irtirepeytymissuoja teräskatteilla ja läpimenotasoilla
koostuu jokasta pään kiinnityksellä ja se voidaan työntää käsin
alhaalta putken alle.

Teräskate putkien ripustukseen (RE)

Yksityiskohta nostovarmistin

14

Nämä katteet putkiripustuksella soveltuvat erityisesti katteetomien
moduulitelineiden pystytyksen ja purkamisen tukemiseen. Putkijokkia,
jotka kiinnittävät katteet putkiripustukseella, voidaan 1,09 metrin
pituuteen asti (vahvistettuna) käyttää tukijokkina. Sallittu kuormitus
käy ilmi viereisestä taulukosta (sivu 15).
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Suurempien kuormien kiinnitykseen on tarjolla 1,57 - 3,07 metrin
kaksoisputkijokat. Näitä käytetään analogisesti U-kaksoisjokkien
kanssa järjestelmäkatteissa kentän mukaan orientoituvissa telineissä.

Näissä pituuksissa on alakannatin putkesta, jonka halkaisija on
33.7 mm, ja ne muodostavat näin kaksoisputkijokan. Rakenne on s
ovitettu korkeimpiin kuormitusvaatimuksiin.

Kakoisputkijokka

Putkijokka: sallitut1 poikittaiskuormat
Jokka

Jokka, vahvistttu

R-kaksoisjokka

Pituus L [m]

0,73

1,09

1,40

1,57

2,07

2,57

3,07

tasaisestti jaettu kuorma
sall. q [kN/m]

21,80

16,80

10,10

16,60

10,40

6,60

4,70

Yksittäiskuorma sal. P [kN]
keski

7,90

9,10

7,05

14,20

8,70

5,60

4,50

P
q

q

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II
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5. Perusteet
AINA HYVIN VARUSTETT

HUOMIO
Kiilat on heti asennuksen
jälkeen iskettävä vasteeseen
asti kiinni vasaralla, koska
muuten voidaan lähteä
siitä, etteivät yksittäiset
kiilaliitokset ole suljettu
moitteettomasti.

1 Jokan pääkappale työnnetään sivulta
reikälevylle. Tällöin kiilan on oltava vaakasuorassa jokkaputkella. Niitti pitää
sen hyvin kärjellä eikä se pääse putoamaan.

Liitoskohtien asennus
Asennus tapahtuu kädenkäänteessä. Liitokseksi (jokka-pystyputki)
firma ALFIX on valinnut tunnetun ja hyväksi osoittautuneen kiilaliitosperiaatteen. Tällöin jo irrallinen käsin paikoilleen pistetty kiila
mahdollistaa pitävän telineliitoksen. Kaikki kiilaliitokset suoritetaan
kohdistetuin iskuin kiilaan 500 g:n vasaralla, näin aikaansaadaan
kiinteä pito. Pääkappale puristetaan ylemmälle ja alemmalle tukipinnalle pystyputkea vasten, jolloin saavutetaan erittäin taivutusluja ja
jäykkäkulmainen liitos.

Tässä on meneteltävä seuraavasti:

2 Nosta kiilaa ja pistä se liitoslevyyn,
jokka lukkiutuu ja 3 yhdistetään vasaralla iskemällä vasteeseen asti kiinteästi
pystyputkeen.
1

2

3

Liitoslevyssä on neljä pientä reikää, jotka on sijoitettu 90° porrastetusti
toisiinsa nähden. Tähän asennetaan jokat, jos halutaan saavuttaa
tarkka suorakulma pohjapiirustuksessa. Tämä saavutetaan sitten
automaattisesti kiilauksella.
Pienien reikien välissä on pitkät reiät, jotka mahdollistavat vaihtelevan ± 15° jokkaliitännän. Näin voidaan muodostaa myös pohjapiirustuksia, jotka eivät ole 90°- ristikossa. Kahden jokan välissä kaikki
kulmat ovat lähes portaattomasti mahdollisia 45° ja 315° välillä.

Liitoslevy

HUOMIO
Tarkista ennen jokaista
käyttöä rakenneosat, ettei
niissä ole vaurioita. Rakenteet
eivät saa olla vääntyneitä
eivätkä muuten vaurioituneita. Kiilan on jokan päässä
liikuttava vapaasti ja se ei saa
päästä putoamaan liitännästä.
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1

2

3

Purettaessa
moduuliliitos
avataan
taas
päinvastaisessa
järjestyksessä. Tässä kiila lyödään ulos alakautta vasaralla,
kunnes jokkapää voidaan vetää irti käsin.
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6. Telineen pystytys
AINA HYVIN VARUSTETT

6.1 Julkisivuteline

Aseta ensin kierteitetyt jalkalevyt
suunnitelluin
pitkittäisja
poikittaisvälein
paikoilleen
kokoonpantuja jokkeja apuna
käyttäen.
Tarvittaessa on käytettävä kuormaa jakavia kiiloja (puupalkkeja,
pölkkyjä). Kaltevalla alustalla
tarvitaan kiilamaisia tasauspuita.

HUOMIO
On varmistauduttava, että
alustan kantokyky on riittävä.
Tarvittaessa on käytettävä
sopivaa alustaa.
Säätöjalat eivät saa ylittää
ohjeissa määrättyä
säätöpituutta, koska muuten
on uhkana kaatumisvaara.
Katso liitteen tietolehdet
alkaen sivulta 49.
Tukipisteiden on oltava kantokykyisellä alustalla, jotta kaikki
telineestä tulevat voimat voitaisiin johtaa edelleen rakennusmaaperään.
Kierretetyille säätöjaloille pistetään pystyt aloituskappaleet ja
ne yhdistetään toisiinsa jokilla
haluttuun kenttäpituuteen.
Tällöin alustan kaltevuus on tasattava säätöjalan muttereita
vastaavasti säätämällä. Aloitettava maaston korkeimmasta
kohdasta.

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II
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6. Telineen pystytys
AINA HYVIN VARUSTETT

Ennen kuin lyöt kiilat lujasti
kiinni,
tarkista
vesivaakaa
käyttäen, että jokat ovat vaakaasennossa. Tarkista suorakulmaisuus tai vahvista käyttämällä
vaakavinojäykisteitä.
Kun kiiloitus on suoritettu,
saadaan tarkka pohjapiirros,
niin että pystytystä voidaan
jatkaa helposti ilman, että
oleellisia ojennustöitä tarvitaan.

Aloituskappaleet
pistetään
pystyputkiin ja sidotaan 2 metrin
välein
U-poikittaisjokeilla
poikittaissuunnassa.
Käytettäessä katteita putkiripustuksella
poikitaisliitos
tehdään putkijokeilla.

18
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6. Telineen pystytys
AINA HYVIN VARUSTETT

Seuraavaksi ripustetaan telinetasot ja kulkuaukot U-profiiliin.
Telineen jäykistäminen pituus- ja
poikittaissuunnassa
tapahtuu
vinojäykisteillä, jotka kiilataan
liitäntälevyjen suuriin reikiin.
Jäykisteiden määrä määritellään
staattisesti laskemalla.
Z-8.22-906 mukaiset rakennevaihtoehdot eivät vaadi vinojäykisteitä.

HUOMIO
Vapaasti seisovat telineet,
jotka eivät seiso vakaasti, on
ankkuroitava aina heti, kun
ohjeissa määrätty
ankkurikorkeus on saavutettu.
Seuraavien kerrosten asennuksessa toistetaan edelliset
työvaiheet, ts. jo asennettuihin
pystyputkiin pistetään putkiliittimille seuraavat pystyputket,
lukitaan ne tarvittaessa varmistusliittimillä ja jäykistetään
pystyvinojäykisteillä, putkijokilla ja katteilla.

HUOMIO
Telineiden pystytyksessä on
käytettävä edeltäviä kaidetukia ja tarvittaessa henkilökohtaista suojavarustusta PSA
(katso sivu 9).

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II
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6. Telineen pystytys
AINA HYVIN VARUSTETT

Jo asennetut järjestelmäkatteet
on varmistettava katteen pidikkeellä, etteivät ne pääse tahattomasti nousemaan paikoiltaan.
Kun suunniteltu työkorkeus on
saavutettu, on telineen käyttötarkoituksesta riippuen asennettava 3-osainen sivusuojus.
Asenna kulloinkin yksi jokka
0,5 metrin korkeuteen välijäykisteeksi ja 1 metrin korkeuteen
kaidejäykisteeksi
(käsikaide)
sekä jalkalevy jokaiseen kenttään ja päätyihin.

Järjestelmäkatteita käytettäessä ei pituussuunnassa tarvita
putkijokkeja. Näiden on jäätävä
V-ankkurikenttiin.
Normaaliversion
mukaisessa
max. pystytyskorkeudessa 24 m
plus säätöjalan säätömatka on
noudatettava Z-8.22-906 mukaisia ohjeita, ankkurointikohdat ja
vinojäykisteet käyvät ilmi kappaleesta 8 "normaaliversiot" sivulta 49 alkaen.

20

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II

7. Pystytysvaihtoehdot
AINA HYVIN VARUSTETT

6.2 Julkisivutelineiden purkaminen
Julkisvutelineiden purkaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä, irronnet rakenteet on purettava välittömästi ja asetettava
maahan. Materiaalia ei saa heittää alas. Ensin on kaikki edeltävät
sivusuojakaiteet asennettava takaisin yläasentoonsa. Telineen ankkurikohdat saadaan purkaa vasta, kun kaikki sen yläpuolella olevat
telinetasot on purettu.

7. Pystytysvaihtoehdot
Kaikki tähän asti näytetyt pystytysvaihtoehdot on hyväksytty
järjestelmänä käytettäväksi julkisivutelineenä. Muut vaitoehdot ovat
pystytysesimerkkejä, jotka poikkeavat normaaliversiosta ja ne on
dokumentoitava erityisellä staattisella todistuksella. ALFIX GmbH
antaa pyydettäessä stabiiliustodistuksen näille erikoisrakenteille.
Moduulityötelineen pystytyksen ja purkamisen saa suorittaa vain
henkilöstö, jolla on tähän tarvittava koulutus ja riittävä ammattitaito.
Tässä on noudatettava "Handlungsanleitung für den Umgang mit
Arbeits- und Schutzgerüsten BGI /G II UV – 663",("Ohjeet työ- ja
suojavarusteiden käytöstä BGI /G II UV – 663") sekä standardien
DIN 4420 ja EN 12811 mukaisia määräyksiä.
Käyttöturvallisuusasetuksen noudattamisen puitteissa on velvollisuus laatia vaarallisuusanalyyseja, jotta voitaisiin suorittaa vaadittavien toimenpiteiden määrääminen yksittäisissä tapauksissa. Vaarallisuuden määräämiseen on myös kuuluttava tarvittavat toimenpiteet
mahdollisissa pelastustoimissa.
Telineen stabiilius on, ellei kysymyksessä ole tämän pystytys- ja
käyttöohjeen mukainen versio, laskettava staattisesti eri tapauksissa
projektikohtaisesti.

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II
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7. Pystytysvaihtoehdot
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RAUDOITUSTELINE
Tässä on kyse nosturilla
siirrettävästä työtelineestä
etupäässä raudoitteiden
kokoamiseen. Vakiona raudoitustelineet muodostuvat
maksimi kolmesta keskenään
rivissä olevasta kentästä ja
ne voidaan korottaa versiosta
riippuen jopa 12,54 metrin
korkeuteen.
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7.1 Raudoitusteline
7.1.1 Vaihtoehto 1
Pystytyspinta = 1,40 m leveys x vastaavasti valittu
kenttäpituus; max. korkeus: 6,54 m (= työkorkeus 8,54 m)
Kenttäpituudet voivat tarpeen
mukaan vaihdella
1,57 m - 3,07 m välillä.

HUOMIO
Yksittäisen raudoitustelinekentän vähimmäisleveys
on 2,57 m!

Korotuksen nosto (kulloinkin 2 metrillä)

Korotuksen laajennus (kulloinkin 2 metrillä)

Perusnousu

Peruslaajennus

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II

7. Pystytysvaihtoehdot
AINA HYVIN VARUSTETT

HUOMIO
Kuva vastaa tämän version maksimikorkeutta. Sivulla 27
annettuja ohjeita on noudatettava töiden päätyttyä ja sään
vaihtuessa!

maksimi
telinekorkeus

6,54 m

4,54 m

2,54 m

0,54 m
B

A
C

1

A
B
C

2

0,73 m
1,40 m
1,57 - 3,07 m
(Vähimmäisleveys 3,07 m)

3

1
2
3

4

U-poikittaisjokka 1,40 m
Säätöjalan kannattaja
U-kaksoisjokan putkiliitos

4
5
6

5

6

Terästaso
Moduulikonsolituki
Karamutteri

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II
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7. Pystytysvaihtoehdot
AINA HYVIN VARUSTETT

RAUDOITUSTELINE
Perusjärjestelmät vaihtoehto 1
ja 2 kuormaluokilla 1-3;
EN 12811-1; 0,75 - 2,00 kN/m²

7.1.2 Raudoitusteline Vaihtoehto 2
Pystytyspinta = 2,13 m leveä x vastaavasti valittu
kenttäpituus; max. korkeus: 10,54 m (= työkorkeus 12,54 m)
Kenttäpituudet voivat tarpeen
mukaan vaihdella
1,57 m - 3,07 m välillä.
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HUOMIO
Yksittäisen raudoitustelinekentän vähimmäisleveys
on 2,57 m!

Korotuksen nosto (kulloinkin 2 metrillä)

Korotuksen laajennus (kulloinkin 2 metrillä)

Perusnousu

Peruslaajennus

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II

7. Pystytysvaihtoehdot
AINA HYVIN VARUSTETT

HUOMIO
Kuva vastaa tämän vaihtoehdon maksimikorkeutta.
Huomio kulloisellekin korkeudelle tarvittava sijoitus
ja paineankkurien lukumäärä sekä ankkurointi ja
käyttäytyminen töiden päättyessä ja sään
vaihteluissa sivulla 27.
maksimi
telinekorkeus

10,54 m

8,54 m

6,54 m

4,54 m

2,54 m

0,54 m
B

A
C
1 2

A
B
C

0,73 m
2,13 m
1,57 - 3,07 m
(Vähimmäisleveys 3,07 m)

1
2
3

3

4

U-poikittaisjokka 0,73 m
U-poikittaisjokka 1,40 m
Säätöjalan kannattaja

5

4
5
6
7

6

7

U-kaksoisjokan putkiliitos
Terästaso
Pystyvinojäykiste 1,40 x 2,00 m
Karamutteri

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II
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7. Pystytysvaihtoehdot
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7.1.3. Nosturinosto raudoitusteline

HUOMIO
Irrota kaikki liitännät!
Asenna säätöjalan pidikkeet!
Käytettävä tekstiili nostohihnoja ja neljäketjuista
riipuketta!

Nostohihnat on kiinnitetävä kuvan esittämällä tavalla pystyputkiin.
Tässä on huolehdittava siitä, että tämä tapahtuu ylemmän tason
reikälevyn alapuolella. Nostohihnojen on oltava riittävän pituisia,
jotta syntyisi 45° - 60° viettokulma. Tarvittaessa on käytettävä
neljäketjuisia riipukkeita.

45° - 60°

F-tukivoima / telineakseli

Oma kuorma kg / maksimi F tukivoima kN
Vaihtoehto 1
Pystytyspinta 1,40 m
2 kenttää
6,14 m

3 kenttää
9,21 m

1 kenttä
3,07 m

2 kenttää
6,14 m

3 kenttää
9,21 m

618 / 7,2

894 / 7,2

360/3,8

643 / 7,2

926 / 7,2

525 / 5,6

944 / 10,7

1.364 / 10,7

541/5,6

969 / 10,7

1.397 / 10,7

707 / 6,5

1.271 / 12,4

1.835 / 12,4

723/6,5

1.296 / 12,4

1.868 / 12,4

8,22 - 8,54

-

-

-

905/7,5

1.622 / 14,1

2.338 / 14,1

10,22 - 10,54

-

-

-

1.087/8,5

1.948 / 15,7

2.809 / 15,7
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Telinekorkeus
metreinä

1 kenttä
3,07 m

2,22 - 2,54

343 / 3,7

4,22 - 4,54
6,22 - 6,54

Vaihtoehto 2
Pystytyspinta 2,13 m
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7. Pystytysvaihtoehdot
AINA HYVIN VARUSTETT

7.1.4. Raudoitustelineen ankkurointi

HUOMIO

Raudoitustelineiden versioissa 8,22 metrin korkeudesta lähtien on
riittävän stabiiliuden saavuttamiseksi suoritettava ankkurointi paineankkureilla työtason 6,22 - 6,54 m alle jokaisessa telineakselissa.
Rakennuspaikalla on todistettava, että ankkurin alustan kantokyky
on riittävä. Ankkurointi tapahtuu telineputken avulla, joka kiinnitetään normaalikytkimillä pystyputkiin reikälevyjen alle ja se tukeutuu
muottia vasten. Jottei putki vaurioita laudoitusta, siihen kiinnitetään
telineputken tulppa.

Puristusvoimat kN
Telinekorkeus
metreinä

Vaihtoehto 1
Pystytyspinta 1,40 m

Vaihtoehto 2
Pystytyspinta 2,13 m

2,22 - 2,54

ei tukea*

ei tukea*

4,22 - 4,54

ei tukea*

ei tukea*

6,22 - 6,54

ei tukea*

ei tukea*

8,22 - 8,54

ei mahdollista

0,9

10,22 - 10,54

ei mahdollista

1,1**

* Raudoitustelineisiin ei ilmoietussa korkeudessa maksimi 8 boforin tuulessa tarvita
ankkurointia eikä painetukea, jos tämä on käytössä olevan seinälaudoituksen tai
suljettujen seinäpintojen edessä tai jos ilmasto-olosuhteiden muutokset on turvattu
vastaavasti.
** Mahdollista vain oletetussa päivätuulessa (6 boforia). Korkeammissa tuulen nopeuksissa tarvitaan veto- ja paineenkestävä ankkurointi 6,54 m katetason alapuolella.

10,22 - 10,54 metriä
korkeille raudoitustelineille
ovat voimassa
erikoismääräykset:
Raudoitustelineet on mitoitettu päivittäistelineiden vaatimusten mukaisesti.
dynaaminen paine q = 0,2 kN/m².
"Työpaine" vastaa 8 boforia
(62-74km/h).
Raudoitustelineissä vaihtoehto 2,
korkeus 10,22 - 10,54 metriä, on
päivän tuulta koskeva rajoitus 6
boforia (39-49 km/h).
Työtuulen 8 bofortin käyttö vaatii
tässä telinekorkeudessa veto- ja
paineenkestävän ankkuroinnin
työtason 6,54 m alapuolella,
suorakulmaisesti ja
samansuuntaisena jokaiseen
akseliin läpimenevänä ankkurina
sisä- ja ulkoputkeen.
Maksimi 8,54 m raudoitustelineet voidaan ilmoitettuun tuulenvoimakkuuteen
asti pystyttää ankkuroimatta käytössä
olevien seinälaudoitusten tai suljettujen
seinäpintojen edessä tai ne voidaan
telinekorkeudesta riippuen varustaa
paineankkureilla. Katso myös taulukko.
Korkeammissa tuulen nopeuksissa,
päivittäin töiden päätyttyä sekä sään
vaihtuessa nopeasti, raudoitustelineet
on suojattava kaatumiselta! Tähän on
käytettävissä mm. seuraavat mahdollisuudet:
1. Ankkurointi telineankkureilla
veto- ja paineenkestävästi suoraan
kulmaan ja samansuuntaisesti sopivaan
alustaan katetason alupuolella
6,22 - 6,54 m. Katso myös sivu 20.
2. Useampien raudoitustelineiden
liittäminen allekkain tukipinnan suurentamiseksi. Tässä on pyrittävä saamaan
telinekorkeuden suhteeksi tukipintaan
3 – 2.

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II
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7. Pystytysvaihtoehdot
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1 Aseta
ensin kierteitetyt
jalkalevyt suunnitelluin pitkittäis- ja poikittaisvälein paikoilleen
kokoonpantuja jokkeja apuna
käyttäen. Tarvittaessa on käytettävä kuormaa jakavia alustoja
(lankkuja, pölkkyjä). Kaltevalla
alustalla tarvitaan kiilamaisia
tasauspuita.

2 Tukipisteiden
on oltava
kantokykyisellä alustalla, jotta
kaikki telineestä tulevat voimat
voitaisiin johtaa edelleen rakennusmaaperään.
Kierretetyille
säätöjaloille pistetään pystyt
aloituskappaleet ja ne yhdistetään toisiinsa jokilla haluttuun
kenttäpituuteen. Tällöin alustan
kaltevuus on tasattava säätöjalan muttereita vastaavasti
säätämällä. Korkeuden tasaaminen on aloitettava maaston korkeimmasta kohdasta.

7.1.5. Raudoitustelineen asennus

1

2

HUOMIO
Varmistauduttava, että alustan
kantokyky on riittävä.
Tavittaessa on käytettävä
sopivia alustoja.

3 Ennen kuin lyöt kiilat lujasti
kiinni, tarkista vesivaakaa käyttäen, että jokat ovat vaaka-asennossa.
Tarkista suorakulmaisuus. Kun kiiloitus on suoritettu,
saadaan tarkka pohjapiirros,
niin että pystytystä voidaan
jatkaa ilman, että
oleellisia
ojennustöitä tarvitaan.
3
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Säätöjalat eivät saa ylittää
ohjeissa määrättyä säätömatkaa, koska muuten on uhkana
kaatumisvaara.

7. Pystytysvaihtoehdot
AINA HYVIN VARUSTETT

4 U-poikkijokkiin ripustetaan
terästasot, jokaiseen kenttään
kaksi kappaletta. Nämä työnnetään vasteeseen asti työstettävään seinäpintaan.
4
5 U-kaksoisjokan
putkiliittimistä poistetaan putkipistokkeet ja kulloinkin yksi putkiliitin
pistetään U-poikittaisjokkaan.
Asenna tämän jälkeen putkipiistokkeet takaisin paikoilleen.
5

6 Seuraavaksi
asennetaan
katteetn pidike U-poikittaisjokkaan.

6
7 Pystyputket 3,0 m pistetään
pystyaloituskappaleille telineen
sisäpuolelle ja yhdistetään keskenään pituussuunnassa 2 m
korkeudelle putkijokilla.

7
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8 Samoin asennetaan U-poikittaisjokka 0,73 m 2 m korkeudelle 90° kulmassa putkijokkiin.

8

9 Tämän jälkeen pistetään
pystyputket 3,0 m U-poikittaisjokan putkiliittimiin ja yhdistetään
heti tätä ennen asnnettuihin
U-poikittaisjokkiin 0,73 m.

HUOMIO
Tässä on tarkistettava, että
reiät putkiliittimissä osoittavat telineen pituussuuntaan.

9

10 Nyt yhdistetään keskenään

viimeksi asennetut pystyputket
putkijokilla 2,0 m korkeuteen
pituussuunnassa.

10
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11 Tämän jälkeen ripustetaan
sisäänkulkuaukko
tikkaineen
U-poikittaisjokkiin 2,0 m korkeudella. Tärkeää on, että sisäkulkuaukko osoittaa telineen keskelle.
Terästasot asennetaan muihin
kenttiin.

11

12 Seuraavana vaiheena asennetaan pystyvinojäykisteet kuvan esittämällä tavalla pituussuunnassa. Moduulikonsolitukien
asennus tapahtuu poikittaissuunnassa. Säätöjalan pidikkeet
asennetaan sisäpuolelle, liitäntä
pystyputken ja U-poikittaisjokan
putkiliittimen välillä tapahtuu
varmistusliittimillä, aloituskappaleista esiinpistävät kierrejalan
kierreputket varmistetaan lisäksi
karamuttereilla.

12

13 Ennen astumista ensimmäiseen kerrokseen on asennettava
edeltävä kaide sivusuojana koko
telineen leveydellä.
Edeltävän kaiteen asentaminen,
katso sivu 10 / 11.

13
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4

14 Kun on päästy ensimmäi-

3

seen kerrokseen, kulkuaukon
luukku on suljettava. Tämän
jälkeen jäljelläolevat putkijokat
asennetaan sivusuojaksi. Kuvan
nuolet osoittavat asennusjärjestyksen.

2
5
1

HUOMIO
Mikäli edeltävää kaidetta
käytetään vaihtoehtoisesti
vain nousukentän alueella,
on seuraavassa asennuksessa telinetasossa alueilla,
joissa ei ole edeltävää
kaidetta, käytettävä
henkilökohtaista
suojavarustusta (PSA)
putoamisen estämiseksi.
Kiinnityspisteet katso sivu 9.

14

15 Katteen pidikkeet asennetaan tässä telinetasossa U-poikittaisjokkiin.
15

16 Viimeiseksi suoritetaan jalkalevyjen asennus (katso sivu
12).

16
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17 Mikäli halutaan pystyttää
raudoitusteline, pistetään pystyputkiin 3,0 m pystyputket 2,0 m
ja varmistetaan varmistusliittimellä. Tämän jälkeen suoritetaan pistettyjen pystyputkien
liittäminen pituus- ja poikittaissuunnassa putkijokilla ja U-poikittaisjokilla 2,0 m korkeudessa.

17
18 Seuraavaksi
ripustetaan
sisäkulkuaukko tikkailla U-poikittaisjokkaan. Tässä on huomioitava, että kulkuaukon luukun
aukko on sijoitettu vuorottain.
Edelleen suoritetaan terästasojen asennus muihin kenttiin.
Tämän jälkeen asennetaan tälle
tasolle vinojäykiste pituussuunnassa. Tämä tapahtuu samansuuntaisesti allaolevan kanssa.

18
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19 Ennen astumista seuraavaan

kerrokseen on asennettava edeltävä kaide 2,0 m korkeammalle.
Ohjeita edeltävän kaiteen asennukseen löydät sivulta 10/11.
Sisäkulkuaukon tikkailta käsin
asennetaan nyt putkijokat 0,73 m
ennen telinetasolle astumista.

20 Kun päästy ensimmäiseen

19

kerrokseen,
läpikulkuaukon
luukku on suljettava. Tämän
jälkeen jäljelläolevat putkijokat
asennetaan sivusuojaksi. Kuvan nuolet osoittavat asennusjärjestyksen. Katteen pidikkeet
asennetaan tässä telinetasossa
U-poikittaisjokkaan. Viimeiseksi
suoritetaan jalkalevyjen asennus
(katso sivu 12). Tarvittaessa voidaan nyt purkaa edeltävä kaide.
Tämä tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä kuin pystytys.
Se voi jäädä paikoilleen myös
telineen koko käyttöajaksi. Kun
pystytys on päättynyt, on suoritettava ankkurointi sivulla 27
olevien ohjeiden mukaan.

4
3
2
5
1

20
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7.1.6. Raudoitustelineen purkaminen
Raudoitustelineen purkaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä, irronneet osat on purettava välittömästi ja asetettava maahan.
Materiaalia ei saa heittää alas. Tämän jälkeen on asennettava edeltävät
sivusuojakaiteet takaisin ylimmälle tasolle.
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PORRASTORNIT

7.2 Porrastornit
7.2.1 Vaihtoehto 1: Samansuuntaisesti sijoitettu porrassyöksy

Porrastornien peruskoko on
2,57 - 3,07 m x 1,40 m.
Kyseessä ovat nosturilla
siirrettävät porrastonit, joita
käytetään rakennusporrastorneina, kuormaluokan 3 standardin EN 12811-1 mukaisesti 2 kN/m² ja ne vastaavat
tämän standardin mukaisesti
luokan "A" portaita.
Synkroniset porrastornit
auttavat saavuttamaan
telinekerrokset ja niissä
on kulloinkin 2 metrin
korkeudella teräskatteet.

Nousu

Keskikenttä

Kulkuaukko
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HUOMIO
Kuva vastaa tämän vaihtoehdon maksimi korkeutta
standarditodistuksen mukaisesti. Suuremmat korkeudet
ovat ongelmitta mahdollisia
erillisellä staattisella todistuksella, tässä voi ankkurin
kiinnitysalue ehkä muuttua.
Noudata ankkuroinnin ohjeita
sivulla 41.

1

maksimi
telinekorkeus

2
3

10,54 m

8,54 m

6,54 m

A
B

1,40 m
2,57 - 3,07 m
4,54 m

1
2
3
4
5
6
7

Porrastasanteen kaide
Terästaso
Sisäkaiteet
ALBLITZ alumiiniportaat
Moduuli porraskaide
Porraskaiteen pidike
Säätöjalan kannattaja

4

5

2,54 m

6
7

0,54 m
A

B

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II

37

7. Pystytysvaihtoehdot
AINA HYVIN VARUSTETT

PORRASTORNIT

7.2.2. Vaihtoehto 2: vuorottain sijoitetut portaat

Porrastornien peruskoko on
2,57 - 3,07 m x 1,40 m.
Kyseessä ovat nosturilla
siirrettävät porrastonit, joita
käytetään rakennusporrastorneina, kuormaluokan 3 standardin EN 12811-1 mukaisesti 2 kN/m² ja ne vastaavat
tämän standardin mukaisesti
luokan "A" portaita.
Vuoroittaisten porrastornien
tehtävänä on työtason saavuttaminen, jonka muodostaa
terästasanne ylemmässä
telinekorkeudessa.

Nousu

Keskikenttä

Keskikenttä

Kulkuaukko
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HUOMIO
Kuva vastaa tämän vaihtoehdon maksimi korkeutta
standarditodistuksen mukaisesti. Suuremmat korkeudet
ovat ongelmitta mahdollisia
erillisellä staattisella todistuksella, tässä voi ankkurin
kiinnitysalue ehkä muuttua.
Noudata ankkuroinnin
ohjeita sivulla 41.

1

maksimi
telinekorkeus

2

10,54 m

8,54 m

6,54 m

A
B

1,40 m
2,57 - 3,07 m
4,54 m

1
2
3
4
5
6
7

Porrastasanteen kaide
Terästaso
ALBLITZ alumiiniportaat
Sisäkaiteet
Moduuli porraskaiteet
Porraskaiteen pidike
Säätöjalan kannattaja

3

4

2,54 m

5
6
7

0,54 m
A

B
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HUOMIO
Irrota kaikki liitännät!
Asenna säätöjalan pidikkeet!
Käytettävä tekstiili nostohihnoja ja neljäketjuista
riipuketta!

7.2.3 Nosturinosto porrastorni
Nostohihnat on kiinnitettävä kuvan esittämällä tavalla pystyputkiin.
Tässä on huolehdittava siitä, että tämä tapahtuu välittömästi
ylemmän tason reikälevyn alapuolella. Nostohihnojen on oltava
riittäävän pituisia, jotta syntyisi 60° pienempi viettokulma.
Tarvittaessa on käytettävä neljäketjuisia nostorakseja.

45° -

60°

F – tukivoima

Oma kuorma kiloa telineleveydessä 1,40 m / maksimi F tukivoima kN / jalkapiste

40

Samansuuntaiste
portaat

Vuorottaiset
portaat

Telinekorkeus
metreinä

3,07 m

3,07 m

2,22 - 2,54

371 / 2,8

280 / 3,5

4,22 - 4,54

656 / 5,4

564 / 5,2

6,22 - 6,54

918 / 8,0

758 / 6,7

8,22 - 8,54

1.179 / 10,5

952 / 8,0

10,22 - 10,54

1.441 / 11,2

1.146 / 9,5
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7.2.4 Porrastornin ankkurointi

HUOMIO

Porrastorit on ankkuroitava seuraavien ohjeiden mukaan vedon- ja
paineenkestäväksi. Tämä tapahtuu välikeputkilla ja alustaan ruuvatuin rengasruuvein D = 12 mm. Vaihtoehtoisesti voidaan rengasruuvien sijasta käyttää myös staattisesti samanvertaisia tai parempia
järjestelmiä. Todistus ankkurin pohjasta on ilmoitettujen ankkerivoimien mukaisesti saatava rakennuttajalta.
Porrastornien ankkurointi tapahtuu katetason 4,25 m alapuolella ja
katetason 10,25 m alapuolella.
Mikäli porrastorni on samankorkuinen kuin viimeinen katetaso
8,25 m, tämä on ylempi ankkuritaso. Korkeudessa 6,25 m tarvitaan
vain ankkurointi 4,25 metrissä.

Ankkurivoimat / ankkuripiste:
· seinän kanssa
samansuuntai sesti: 1,8 kN
· suorakulmaisesti seinään:
2,4 kN

Normaalikytkimet
Kiertokytkimet
45 cm

A

B

A

Teräsputket 48,3 x 3,2 mm kiinnitetty ristikkäin
kääntökytkimillä välikeputkiin seinän läheisyydessä
ja normaalikytkimillä pystyputkille

B

Välikeputki 1,50 m (WDVS) 48,3 x 4,05 mm:
kiinnitys kadella normaalikytkimellä pystyputkiin
katetason alapuolella; seinäkiinnitys tapahtuu
rengasruuveilla ja muovitulpilla

Porrastornin ankkurointipisteet
katekorkeudessa 10,25 m
Porrastornin ankkurointipisteet
katekorkeudessa 8,25 m
Porrastornin ankkuripisteet
katekorkeudessa 4,25 m ja 6,25 m
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1 Ensin asemoidaan säätöjalat suunnitelluin pitkittäis- ja
poikittaisvälein
asenettuja
vaakajokkeja apuna käyttäen.
Tarvittaessa
on
käytettävä
kuormaa jakavia alustoja (lankkuja, pölkkyjäa). Kaltevalla
alustalla tarvitaan kiilamaisia
tasauspuita.

7.2.5 Vuorottain sijoitettujen portaaiden pystytys

1

Tukipisteiden on oltava
kantokykyisellä alustalla, jotta
kaikki telineestä tulevat voimat
voitaisiin johtaa edelleen rakennusmaaperään. Säätöjalkoihin
pistetään aloituskappaleet ja
yhdistetään halutun kenttäpituisilla vaakajokilla ja jokilla.
Tällöin maaston kaltevuus on
tasattava säätöjalan muttereita
vastaavasti säätämällä. Korkeuden tasaaminen on aloitettava
maaston korkeimmasta kohdasta.
2

3 Ennen kuin kiilat lyödään
lujasti kiinni, on vesivaakaa
käyttäen tarkistettava, että vaakajokat ovat vaaka-asennossa.
Suorakulmaisuus
on
tarkistettava. Kun kiiloitus on suoritettu, saadaan telineen tarkka
pohjapiirros niin, että pystytystä
voidaan jatkaa oleellisia ojennustöitä tarvitsematta.

42
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2

1

4 Pystyputket 3,0 m pistetään pystyaloituskappaleille ja
yhdistetään keskenään pituussuunnassa ja pokittaissuunnassa 2 m korkeudelle putkijokilla ja
U-poikittaisjokilla. Tässä on huomioitav, että U-poikittaisjokat
ja putkijokat 1,40 m asennetaan
vuorottain. Mikäli porrastorni
voidaan ajaa nosturilla, on kaikille neljälle pystyputkelle asennettava säätöjalan pidikkeet.

1

2
4

1 Putkijokka
2 U-poikittaisjokka

5 Seuravaaksi asennetaan ensimmäinen porras ja tämän jälkeen vinojäykisteet kuvan osoittamalla tavalla. Portaiden ylemmiltä
askelmilta asennetaan nyt putkijokat 1,40 m sivusuojana. Katteen
pidike pistetään portaiden alimmalle tasolle U-poikittaisjokkiin.

5
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6 Sen jälkeen kun porraskaiteiden kiinnitin on asennettu pystyputkiin portaiden
alaosassa,
porraskaiteet kiinnitetään kuvan osoittamalla
tavalla. Ennen nousua seuraavaan kerokseen pistetään vielä
asennuskate (terästaso 1,40 m
putkiripustuksella) vastapäätä
ylempää porrastasoa olevaan
pitkittäin kulkevaan putkijokkaan.

HUOMIO
Seuraavaan asennukseen
käytetään edeltävää kaidetta
(asennus katso sivu 10/11).
Tarvittaessa on mahdollista
käyttää henkilökohtaista
suojavarustusta putoamisen
estämiseksi (PSA katso sivu 9).
7 Kaksi terästasoa, vastaten
portaiden
järjestelmäpituutta,
asetetaan asennustasolle ja
ripustetaan toisella puolella
vapaaseen U-poikittaisjokkaan,
ylemmän porrastason viereen.
Porrastornin sisä- ja ulkopuoli
varmistetaan pituussuunnassa
edeltävin kaitein. Edeltävän
kaiteen käyttö katso sivu 10/11.
Porrastason yläpuolella oleva
pystytukipari yhdistetään 2,0m
yli ylemmän porrastason putkijokalla tai U-poikittaisjokalla
(riippuen siitä kuinka korkeaksi
porrastorni on suunniteltu).

Porraskaiteiden kiinnitin

6

PSA JA HSG

7
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Tämä jokka toimii kiinnityspisteenä seuraaville töille. Tästä
alkaen on käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta (PSA)
putoamisen estämiseksi yhdessä korkeussuojuksen (HSG)
kanssa. PSA suojavarustuksen
käyttö, katso myös sivu 9. Mikäli tarpeen, siirrä asennuksen
aikana kiinnityspistettä alueille,
joita ei muuten ole vielä turvattu, lisäksi on käytettävä HSG
suojavarustukseen sopivaa kiinnitystä! Ensin kiinnitetään HSG
suojuksen telinekoukku U-poikittaisjokkaan pään korkeudelle.
Tämä on mahdollista ylimenolla
U-jokan ja ja liitospään välillä.

HUOMIO
Kun säädetty ankkurikorkeus
on saavutettu (katso sivu 41),
ankkurointi on suoritettava
välittömästi!

8

9

8 Terästasolta ja asennustasolta alkaen asennetaan ensin putkijokka 3,07 m ja 1,40 m ympäriinsä sisäkaiteena reikälevyihin 1 m
katekorkeuden yläpuolelle ja
tämän jälkeen pistetään pystyputket 2,0 m ja varmistetaan
heti varmistusliittimillä. Nämä
yhdistetään heti keskenään
pituus- ja poikittaissuunnassa
putkijokilla tai U-poikittaisjokilla
2,0 metrin korkeudella. Riippuen
porrastornin lopullisesta korkeudesta on tässä pidettävä huoli
putkijokan tai U-poikittaisjokan
vuorottaisesta sijoituksesta.
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9 Vinojäykisteiden ja portaiden sisäkaiteiden asennuksen
jälkeen alemmalle portaalle,
puretaan tätä ennen asennusavuksi asennetut terästasot ja asetetaan seuraavan porrassyöksyn
asennusta varten asennustasolle
ja porrastasolle. Tästä asennetaan
seuraava porras. Asentaja on tätä
varten kiinnitettävä pitkittäissuunnassa putkijokalla pään korkeudella PSA ja HSG suojavarustuksiin. Asennukseen tarvitaan kaksi
henkilöä.

10 Kun nyt seuraava alumiiniporras on paikoillaan, asennetaan edeltävät kaiteet yhtä kerrosta
korkeammalle, porrastasolla ja
asennustasolla olevat terästasot välivarastoidaan porrassyöksylle ja asennustaso asennetaan seuraavaan kerrokseen.
U-poikittaisjokka 1,40 m, joka on
täynnä porraselementtejä, varustetaan nyt katteen pidikkeellä.
Asentaja on näitä töitä varten
kiinnitettävä pitkittäissuunnassa
putkijokilla PSA ja HSG suojavarustuksiin.

10

11
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11 Kun seuraavat päädynpuoleidet putkijokat 1,40 m on asennettu, asennetaan porraskaiteet.
Ellei
porrastornin lopullista
korkeutta ole vielä saavutettu,
asennus jatkuu edellä kuvatulla
tavalla.

12 Kun porrastornin lopullinen
korkeus on saavutettu, ripustetaan terästasoista koostuva
tasanne ja putkijokat asennetaan sivusuojakaiteina. Kiinnityspisteitä ovat tässä lähinnä pitkittäiset putkijokat ja heti, kun
käytettävissä, sivusuojan ylemmät putkijokat. Kiinnityspisteen
mahdollista siirtoa varten muille
varmistamattomille alueille, on
HSG suojavarustuksen lisäksi
käytettävä vielä muuta kiinnitystä.

12

13 Kun sisäkaide viimeiselle
porrassyöksylle ja tasokaide
on asennettu paikoilleen, tälle
tasolle asnnetaan vielä katteen
pidikkeet. Edeltävä kaide voidaan nyt purkaa tai se voi jäädä
paikoilleen kunnes porrastorni
puretaan.

13
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7.2.6 Porrastornien purkaminen
Porrastornien purkaminen suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä, irronneet rakenteet on purettava heti ja asetettava maahan.
Materiaalia ei saa heittää alas. Ensiksi on asennettava edeltävät
sivusuojakaiteet takaisin ylempään asentoon.

48
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Ote rakennusvalvonnan hyväksynnästä Z-8.22-906/normaaliversio
Käyttö julkisivutelineenä jäjestelmän leveys 0,73 m
Liite C, sivu 1, yleinen rakennusvalvonnan hyväksyntä nro Z-8.22-906 13. lokakuuta 2011

C.1

Yleistä
Normaaliversiossa telinejärjestelmää saadaan käyttää kuormaluokkien ≤ 3 työtelineenä
järjestelmäleveydellä b = 0,732 m ja kenttäleveyksillä ℓ ≤ 3,07 m DIN EN 12811-1:2004-03 mukaisesti
sekä putoamissuoja- ja sekä korkeussuojatelineenä DIN 4420-1:2004-03 mukaisesti.
Ylin vaakasuora taso (telinetaso) ei saa olla korkeampi kuin 24 m yli koko kaiteiden pinnan, plus
säätöjalan kierteen pituus. Telinejärjestelmä on normaaliversiossa mitattu työkäytölle telinetasossa
määräyksen DIN EN 12811-1:2004-03 mukaisesti, kappale 6.2.9.2, mitattu “avoimen“ julkisivun edessä
60 %:n avausosuudella ja suljetun julkisivun edessä. Tuulikuorman laskemiseksi on huomioitava
käyttöikäkerroin χ = 0,7, joka edellyttää maksimi 2 vuoden käyttöikää. Telineen peittämistä verkoilla tai
pressuilla ei ole todistettu normaaliversiossa.
Ilman lisätodistuksia saadaan normaaliversiota käyttää ainoastaan, kun telinekentissä vaikuttavat
kulloinkin kuormat, jotka eivät ole suurempia kuin ratkaisevat liikennekuormat DIN EN 12811-1:2004-03,
taulukko 3, mukaisesti.
Telinejärjestelmän “ALFIX MODUL plus II“ normaaliversiosta on käytettävä seuraavaa DIN EN 128101:2004-03 mukaista nimikettä:
Teline EN 12810 – 3D – SW06/307 – H2 – A – LA

C.2

Putoamissuojateline
Normaaliversiossa telinejärjestelmää saadaan käyttää putoamissuoja- ja korkeussuojatelineenä
putoamistason luokan FL1 ja korkeusuojatelineenä luokan SWD 1 suojaseinillä DIN 4420-1:2004-03
mukaisesti.

C.3

Rakenteet
Suunnitellut rakenteet käyvät ilmi taulukosta C.1. Tämän lisäksi silloituskannattajien vaakasuoraan
jäykistykseen voidaan käyttää myös teräsputkia Ø 48,3 · 3,2 mm ja kytkimiä sekä koukullisten
välikeputkien ja kolmikulmaisten ankkurien liitäntään pystyputkiin normaalikytkimiä DIN EN 128111:2004-03 mukaisesti.

C.4

Jäykisteet
Telineen vaakasuoraan jäykistykseen on asennettava 2 metrin pystyvälein jatkuvasti
putkijokat 0,73 m ja kulloinkin
yksi alumiininen kehystaso RE tai
kaksi terästasoa RE tai
kaksi terästasoa AF RE
tai
U-jokat 0,73 m ja kulloinkin
yksi alumiinen kehystaso lastulevyllä tai
yksi alumiinikate lastulevyllä tai
kaksi teräskatetasoa tai
kaksi terästasoa AF
Portaallisissa kulkuaukossa on tasojen ja katteiden asemasta asennettava joko käytettäessä juoksuja
alumiiniset kulkuaukkokehystasot (RE) tai käytettäessä U-jokkia alumiiniset kehystasot sisäkulkuaukolla
tai alumiiniset kulkuaukkokatteet tikkailla.
Tasot, katteet ja kulkuaukot on vahvistettava katteen pidikkeillä, etteivät ne pääse tahattomasti
nousemaan paikoiltaan.
Ulkoisen pystytason jäykistämiseen on käytettävä juoksuja putkijokkia kaidetukina (1 m yli katteen
pinnan) jatkuvasti jokaisessa telinekentässä.
Välittömästi telineen säätöjalan yläpuolelle on asennettava pystyaloituskappaleet, jotka on yhdistettävä
pitkittäisjokilla sisä- sekä ulkotasolla samansuuntaisesti julkisivun kanssa sekä poikittaisjokilla
suorakulmaisesti julkisivuun.
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Liite C, sivu 2, yleinen rakennusvalvonnan hyväksyntä nro Z-8.22-906 13. lokakuuta 2011

C.5

Ankkurointi
Ankkuroinnit on suoritettava välikeputkilla ja koukuilla liitteen B, sivu 81, mukaisesti.
Välikeputket ja koukut on kiinnitettävä ankkuriparina 90° kulmassa (kolmikulmainen ankkuri) tai ”lyhyinä”
välikeputkina koukuilla vain pystykehystason sisäkaiteella normaalikytkimin. Liitoskohdat, jotka on
ankkuroitu kolmikulmaisella ankkurilla, on rakenteesta riippuen yhdistettävä putkijokilla (pitkittäisjokat)
sisätasolla samansuuntaisesti julkisivun kanssa viereiseen telinenousuun.
Kolmikulmaiset ankkurit ja välikeputket koukuilla on asennettava pystyputkien ja poikittaisjokkien
muodostamien liitoskohtien välittömään läheisyyteen.
Rakennuksen etusivuille ankkurointivoimien vastaanottamiseen sijoitettavien kiinnitysvälineiden on
vastattava vähintään liitteessä C ilmoitettuja suhteen (γF = 1,0) tyypillisiä arvoja.
Jokainen telinenousu on ankkuroitava 8 metrin pystyvälein; viereisten pystykehätelineiden ankkuroinnit
on tällöin suoritettava puolelle etäisyydelle vuorotellen pystysuorasti. Telinenousut telineen reunassa on
ankkuroitava pystysuorin 4 metrin välein. Ylimmäisessä ja toisessa telinetasossa on jokainen telinenousu
ankkuroitava.

C.6

Silloitus
Silloituskannattajat voidaan sijoittaa kulkuaukkojen yms. silloittamiseksi, kun silloituksen alla oleva 4
metrin korkuinen telinetaso puuttuu.
Silloituskannattajat on ankkuroitava tukialueelle ja keskelle ja jäykistettävä lisäksi putkista ja kytkimistä
muodostetulla vaakaliitoksella (vrt. liite C, sivut 6 ja 7).

C.7

Porrasnousu
Sisäporrasnousussa on käytettäessä putkijokkia käytettävä alumiinisia kulkuaukkokehystasoja RE tai
käytettäessä U-jokkia käytettävä alumiinisia kehystasoja sisäkulkuaukolla tai alumiinisia
kulkuaukkokatteita tikkailla.

C.8

Levityskonsoli
Telineen sisäpuolella saadaan kaikissa telinetasoissa käyttää 0,39 m:n konsoleita.
Taulukko C.1:

Normaaliversion rakenteet

Nimike

50

Liite B, sivu

Pystyaloituskappale

10

Pystyputki putkenliitännällä 200

11

Putkijokka ℓ ≤ 3,07 m

13

U-poikittaisjokka 0,73 m

15

Alumiininen kehystaso RE 1,57 m; 2,07 m

17

Alumiininen kehystaso RE 2,57 m; 3,07 m

18

Alumiininen kulkuaukkokehystaso RE 2,57 m

20

Alumiininen kulkuaukkokehystaso RE 3,07 m

21

Terästaso AF RE 0,32 m

23

Terästaso RE

26

Moduuli suojaverkko

28

Kiilapääkytkin käännettävä

29

Moduuli katteen pidike 0,73 m

30

Moduuli rakopeite ℓ ≤ 3,07 m

31

Moduuli rakopeite RE ℓ ≤ 3,07 m

32

Moduuli-ristikkokannatin 6,14 m

33

Moduuli-ristikkokannatin 4,14 m / 5,14 m

34

Moduuli-ristikkokannatin RV 6,14 m

35
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Liite C, sivu 3, yleinen rakennusvalvonnan hyväksyntä nro Z-8.22-906 13. lokakuuta 2011

Taulukko C 1:

(jatkuu)

Nimike

Liite B, sivu

Moduuli-ristikkokannatin RV 4,14 m / 5,14 m

36

Moduuli-putkenliitos U

37

U-poikittaisjokka GT 0,73 m

38

Putki-poikittaisjokka GT 0,73 m

39

Moduuli-putkenliitos

40

Kiilapääkytkin jäykkä

50

Moduuli turvaovi 0,73 m

51

Alumiininen kehystaso lastulevyllä 1,57 m, 2,07 m

60

Alumiininen kehystaso lastulevyllä 2,57 m, 3,07 m

61

Alumiininen kehystaso sisäkulkuaukolla 2,57 m

63

Alumiininen kehystaso sisäkulkuaukolla 3,07 m

64

Moduuli jalkalevy

67

Konsoli 0,39 m RE

68

Moduuli konsoli 0,39 m
Moduuli alumiininen jalkalevy

69

Moduuli kaksoispäätykaide 0,73 m

80

Katteen pidike

81

Säätöjalka

83

Terästaso AF 0,32 m

84

76

Teräskatetaso

85

Alumiininen kehystaso lastulevyllä 2,57 m, 3,07 m

89

Alumiininen kehystaso lastulevyllä 1,57 m, 2,07 m

90

Alumiininen kulkuaukkokehystaso 3,07 m tikkailla

92

Alumiininen kulkuaukkokehystaso 2,57 m tikkailla

93

Sisätikkaat

95

Alumiininen taso lastulevyllä 3,07 m

96

Alumiininen taso lastulevyllä 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m

97

Alumiininen kulkuaukkokehystaso 3,07 m tikkailla

99

Alumiininen kulkuaukkokehystaso 2,57 m tikkailla

100

Jalkalevy, päätyjalkalevy 0,73 m

102

Alumiininen jalkalevy, alumiininen päätyjalkalevy 0,73 m

103

Rakopeite ℓ ≤ 3,07 m

105
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Ote rakennusvalvonnan hyväksynnästä Z-8.22-906/normaaliversio
Käyttö julkisivutelineenä jäjestelmän leveys 1,09 m
Liite D, sivu 1, yleinen rakennusvalvonnan hyväksyntä nro Z-8.22-906 13. lokakuuta 2011
D.1

Yleistä
Normaaliversiossa telinejärjestelmää saadaan käyttää kuormaluokkien ≤ 4 työtelineenä
järjestelmäleveydellä b = 1,09 m ja kenttäleveyksillä ℓ ≤ 2,57 m DIN EN 12811-1:2004-03 mukaisesti
sekä putoamissuoja- ja sekä korkeussuojatelineenä DIN 4420-1:2004-03 mukaisesti.
Ylin vaakasuora taso (telinetaso) ei saa olla korkeampi kuin 24 m yli koko kaiteiden pinnan, plus
säätöjalan kierteen pituus. Telinejärjestelmä on normaaliversiossa mitattu työkäytölle telinetasossa
määräyksen DIN EN 12811-1:2004-03 määräysten mukaisesti, kappale 6.2.9.2, mitattuna “avoimen“
julkisivun edessä 60 %:n avausosuudella ja suljetun julkisivun edessä. Tuulikuorman laskemiseksi on
huomioitava käyttöikäkerroin χ = 0,7, joka edellyttää maksimi 2 vuoden käyttöikää. Telineen peittäminen
verkoilla tai pressuilla ei ole todistettu normaaliversiossa.
Ilman lisätodistuksia saadaan normaaliversiota käyttää ainoastaan, kun telinekentissä vaikuttavat
kulloinkin kuormat, jotka eivät ole suurempia kuin ratkaisevat liikennekuormat DIN EN 12811-1:2004-03,
taulukko 3, mukaisesti.
Telinejärjestelmän “ALFIX MODUL plus II“ normaaliversiosta on käytettävä seuraavaa DIN EN 128101:2004-03 mukaista nimikettä:
Teline EN 12810 – 4D – SW09/257 – H2 – A – LA

D.2

D.3

D.4

56

Putoamissuojateline
Normaaliversiossa telinejärjestelmää saadaan käyttää putoamissuoja- ja korkeussuojatelineenä
putoamistason luokan FL1 ja korkeussuojatelineenä luokan SWD 1 suojaseinillä DIN 4420-1:2004-03
mukaisesti.
Rakenteet
Suunnitellut rakenteet käyvät ilmi taulukosta D.1. Tämän lisäksi silloituskannattajien vaakasuoraan
jäykistykseen saadaan käyttää myös teräsputkia Ø 48,3 · 3,2 mm ja kytkimiä sekä koukullisten
välikeputkien ja kolmikulmaisen ankkurien liitäntään pystyputkiin normaalikytkimiä DIN EN 128111:2004-03 mukaisesti.
Jäykisteet
Telineen vaakasuoraan jäykistykseen on asennettava 2 metrin pystyvälein jatkuvasti
putkijokat 1,09 m ja kulloinkin
kolme terästasoa RE tai
kolme terästasoa AF RE
tai
U-jokat 1,09 m ja kulloinkin
kolme teräskatetasoa
kolme terästasoa AF
Terästasot ja -katetasot on vahvistettava katteen pidikkeillä, etteivät ne pääse tahattomasti nousemaan
paikoiltaan.
Ulkoisen pystytason jäykistämiseen on käytettävä rakenteesta riippuen putkijokkia kaidetukina (1 m yli
katteen pinnan) ja välisivusuojana (0,5 m yli katteen pinnan) jatkuvasti jokaisessa telinekentässä sekä
pystyvinojäykisteitä.
Välittömästi telineen säätöjalan yläpuolelle on asennettava pystyaloituskappaleet, jotka on yhdistettävä
pitkittäisjokilla sisä- sekä ulkotasolla samansuuntaisesti julkisivun kanssa sekä poikittaisjokilla
suorakulmaisesti julkisivuun. Lisäksi on rakennrversiosta riippuen asennettava poikittaisvinojäykisteet
ensimmäiseen telinetasoon asti.
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Liite D, sivu 2, yleinen rakennusvalvonnan hyväksyntä nro Z-8.22-906 13. lokakuuta 2011

D.5

Ankkurointi
Ankkuroinnit on suoritettava välikeputkilla koukulla liitteen B, sivu 81, mukaisesti.
Välikeputket koukulla on kiinnitettävä ankkuriparina 90° kulmassa (kolmikulmainen ankkuri) tai ”lyhyinä”
välikeputkina koukuilla vain sisäpystykehikolla normaalikytkimin. Liitoskohdat, jotka on ankkuroitu
kolmikulmaisella ankkurilla, on rakenteesta riippuen yhdistettävä putkijokilla (pitkittäisjokat) sisätasolla
samansuuntaisesti julkisivun kanssa viereiseen telinenousuun.
Kolmikulmaiset ankkurit ja välikeputket koukuilla on asennettava pystyputkien ja poikittaisjokkien
muodostamien liitoskohtien välittömään läheisyyteen.
Rakennuksen etusivuille ankkurointivoimien vastaanottamiseen sijoitettujen kiinnitysvälineiden on
vastattava vähintään liitteessä D ilmoitetun suhteen (γF = 1,0) tyypillisiä arvoja.
Jokainen telinenousu on ankkuroitava 4 metrin välein. Ylimmäisessä telinetasossa on jokainen
telinenousu ankkuroitava.

D.6

Silloitus
Silloituskannattajat saadaan sijoittaa kulkuaukkojen yms. silloittamiseksi, kun silloituksen alla oleva 4
metrin korkuinen telinetaso puuttuu.
Silloituskannattajat on ankkuroitava tukialueelle ja keskelle ja ne on jäykistettävä lisäksi putkista ja
kytkimistä muodostetulla vaakaliitoksella tai lisäankkuroinnilla (vrt. liite D, sivu 6).

D.7

Eteen asetettu nousukenttä
Eteen asetetussa nousukentässä on käytettäessä juoksuja käytettävä alumiinisia kulkuaukkokehystasoja
RE tai käytettäessä U-jokkia alumiinisia kehystasoja kulkuaukolla tai alumiinisia kulkuaukkokatteita
tikkailla. Eteen asetettu nousukenttä on tuettava 4 metrin pystyvälein vaakavinojäykistein. Ulkoisen
pystytason jäykistämiseen on käytettävä juoksuja kaidetukina (1 m yli katteen pinnan) ja välisivusuojana
(0,5 m yli katteen pinnan) jatkuvasti jokaisessa kentässä. Lisäksi on asetettava pitkittäisjokka
nousukentän ulkosivulle välittömästi telineen säätöjalkojen yläpuolelle. (vrt. liite D, sivu 7)

D.8

Levityskonsoli
Telineen sisäpuolella saadaan kaikissa telinetasoissa käyttää 0,39 metrin konsoleita.
Taulukko D.1:

Normaaliversion rakenteet

Nimike
Pystyvinojäykisteet 0,73 m - 2,57 m x 2,00 m

Liite B, sivu

Moduuli suojaverkko ℓ ≤ 2,57 m

8
9
10
11
13
14
15
16
20
23
26
28

Kiilapääkytkin käännettävä

29

Moduuli katteen pidike 0,73 m, 1,09 m

30

Moduuli rakopeite 0,73 m, 1,09 m

31

Vaakavinojäykisteet 0,73 m - 2,57 m x 1,09 m
Pystyaloituskappale
Pystyputki putkenliitännällä 200
Putkijokka 0,73 - 2,57 m
Putkijokka 1,09 m vahvistettu
U-poikittaisjokka 0,73 m
U-poikittaisjokka 1,09 m vahvistettu
Alumiininen kulkuaukkokehystaso RE 2,57 m
Terästaso AF RE 0,32 m ℓ ≤ 2,57 m
Terästaso RE ℓ ≤ 2,57 m

Moduuli rakopeite RE

32

Moduuli-ristikkokannatin 4,14 m / 5,14 m

34
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Liite D, sivu 3, yleinen rakennusvalvonnan hyväksyntä nro Z-8.22-906 13. lokakuuta 2011

Taulukko D.1:

(jatkuu)

Nimike

58

Liite B, sivu

Moduuli-ristikkokannatin RV 4,14 m / 5,14 m

36

Moduuli-putkenliitos U

37

U-poikittaisjokka GT 1,09 m V

38

Putki-poikittaisjokka GT 1,09 m V

39

Moduuli-putkenliitos

40

Kiilapääkytkin jäykkä

50

Moduuli turvaovi

51

Alumiininen kehystaso sisäkulkuaukolla 2,57 m

63

Moduuli jalkalevy ℓ ≤ 2,57 m

67

Konsoli 0,39 m RE

68

Moduuli konsoli 0,39 m
Moduuli alumiininen jalkalevy ℓ ≤ 2,57 m

69

Moduuli kaksoispäätykaide

80

Katteen pidike

81

Säätöjalka

83

Terästaso AF 0,32 m ℓ ≤ 2,57 m

84

Teräskatetaso ℓ ≤ 2,57 m

85

Alumiininen kulkuaukkotaso 2,57 m tikkailla

93

76

Sisätikkaat

95

Alumiininen kulkuaukkotaso 2,57 m tikkailla

100

Jalkalevy ℓ ≤ 2,57 m, päätyjalkalevy

102

Alumiininen jalkalevy ℓ ≤ 2,57 m, alumiininen päätyjalkalevy

103

Rakopeite ℓ ≤ 2,57 m

105

Poikittaisvinojäykiste

113
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9. Rakenteiden yleiskuva
AINA HYVIN VARUSTETT

U-poikittaisjokka
Tuote-nro 40 65 ***; 0,45m - 0,73m

Pystyaloituskappale

Putkiliitos 500

Tuote-nro 40 00 041

Tuote-nro 83 40 050

U-poikittaisjokka,
vahvistettu
Tuote-nro 40 65 ***; 1,04m - 1,40m

Välitasojokka RE

Pystytuki

Tuote-nro 40 51 ***; 0,64m - 0,96m

puristetulla putkiliitoksella
Tuote-nro 40 04 ***; 0,50m - 4,00m
ruuvatulla putkiliitoksella
Tuote-nro 40 05 ***; 0,50m - 4,00m

Kierrejalkalevy
Tuote-nro 11 51 ***;
0,40m - 0,80m

U-kaksoisjokan
putkiliitos
Tuote-nro 41 51 002

Välitasojokka U
Tuote-nro 40 52 ***; 0,64m 0,96m

Kierrejalkalevyn
varmistin

Tuote-nro 41 59 000

Tuote-nro 41 52 003

Moduuli konsoli

Konsoli RE

Tuote-nro 40 10 ***;
0,28m - 1,09m

Tuote-nro 40 10 009: 0,39m;
Tuote-nro 40 10 013: 0,73m

Pystyvinojäykiste

Katteen pidike
Tuote-nro 40 98 ***; 0,45m - 3,07m

Telinepyörä 10 kN
Tuote-nro 14 12 004

Kiilapääkytkin
käännettävä

Pääkappale "U"

Tuote-nro 40 ** 200: 2,00m kenttäkorkeudelle; 0,73m - 3,07m kenttäpituus
Tuote-nro 40 ** 150: 1,50m kenttäkorkeudelle; 1,57m - 3,07m kenttäpituus
Tuote-nro 40 ** 100: 1,00m kenttäkorkeudelle; 1,57m - 3,07m kenttäpituus
Tuote-nro 40 ** 050: 0,50m kenttäkorkeudelle; 1,57m - 3,07m kenttäpituus

Kiilapääkytkin jäykkä
Tuote-nro 41 50 000

Tuote-nro 41 50 001

Vaakavinojäykiste
Tuote-nro 40 46 073: 2,57m x 0,73m;
Tuote-nro 40 47 073: 3,07m x 0,73m

Välikekytkin
jäykkä

Putkijokka vahvistettu

Putkijokka

Tuote-nro 41 50 002

Tuote-nro 40 61 ***; 1,09m - 1,40m

Tuote-nro 40 60 ***; 0,36m - 4,14m
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Moduuli ristikkokannattaja 4 kiilapäällä

Moduuli U-ristikkokannatin

Tuote-nro 40 70 ***; 5,14m - 7,71m

Tuote-nro 40 71 ***; 3,07m - 7,71m

Kakoisputkijokka

U-kaksoisjokka

Tuote-nro 40 61 ***; 1,57m - 3,07m

Tuote-nro 40 65 ***; 1,57m - 3,07m

ALBLITZ porrastasanteen kaide
porrastasannetorniin

Porraskaiteiden kiinnitin
Tuote-nro 41 36 300

Tuote-nro 41 29 307

Alumiiniset ALBLITZ
porraskaitet

Sisäkaiteeet terästä
Tuote-nro 41 28 200

ALBLITZ alumiininen
porras

Tuote-nro 12 99 ***;
2,57m - 3,07m

Tuote-nro 12 98 ***;
2,57m - 3,07m

Välikeputki

Verkkosuojaseinä

Tuote-nro 13 61 ***; 0,40m - 1,50m Tuote-nro 14 22 ***; 2,07m - 3,07m

Moduuli kaksoispäätykaide
Tukijokka RE

Tuote-nro 40 62 ***;
0,73m - 1,09m

Tuote-nro 40 50 ***; 0,73m - 3,07m

Moduuli konsolituki

Edeltävä päätykaide

Tuote-nro 40 10 205

Tuote-nro 14 43 300

Edeltävä teleskooppikaide

Edeltävä kaidetuki
Tuote-nro 40 78 000

Tuote-nro 14 43 200
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9. Rakenteiden yleiskuva
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Alumiininen kehystaso
Tuote-nro 12 01 ***; 1,57m - 4,14m

Alumiininen kehystaso RE
Tuote-nro 41 60 ***; 1,57m - 4,14m

Terästaso 0,32m

Moduuli terästaso RE PLUS II

Tuote-nro 12 21 ***; 0,73m - 3,07m

Tuote-nro 40 20 ***; 0,73m - 3,07m

Täysalumiininen taso 0,32m
Tuote-nro 12 11 ***; 1,09m - 4,14m

Täysalumiininen taso 0,60 m

Massiivipuinen kate

Puinen jalkalevy

Tuote-nro 12 31 ***; 0,73m - 3,07m

Tuote-nro 12 12 ***; 1,09m - 3,07m

Tuote-nro 40 95 ***; 0,73m - 4,14m

Teräksinen välitaso

Teräksinen välitase RE

Tuote-nro 12 25 ***; 1,57m - 3,07m

Tuote-nro 40 30 ***; 1,57m - 3,07m
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Alumiininen kehystaso läpikulkuaukolla
ja tikkailla
Tuote-nro 12 04 ***; 2,57m - 3,07m

Alumiininen kehystaso RE läpikulkuaukolla
ja tikkailla
Tuote-nro 41 63 ***; 2,57m - 3,07m

Täysalumiininen kehystaso läpikulkuaukolla
ja tikkailla

Täysalumiininen kehystaso RE läpikulkuaukolla
ja tikkailla

Tuote-nro 12 07 ***; 2,57m - 3,07m

Tuote-nro 41 67 ***; 2,57m - 3,07m
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10. Tekniset tiedot
AINA HYVIN VARUSTETT

Normaalissa versiossa voidaan käyttää telinejärjestelmää
kuormaluokkien ≤ 3 työtelineenä järjestelmäleveydessä
b=0,732 m ja kenttäkoossa
l=3,07 m ja kuormaluokassa ≤ 4
järjestelmäleveydellä b=1,09 m
ja kenttäkoossa l=2,57 m standardin DIN EN 12811-1:2004-03
mukaisesti sekä putoamissuoja- ja katolta putoamissuojatelineenä standardin DIN
4420-1:2004-03 mukaisesti. Ylin
vaakataso (telinetaso) ei saa olla
korkeampi kuin 24 m yli koko
kaiteiden pinnan, plus säätöjalan kierteen pituus. Telinejärjestelmä on normaaliversiossa
mitattu työkäytölle telinetasossa
määräyksen DIN EN 128111:2004-03 mukaisesti, kappale
6.2.9.2, "avoimen" julkisivun
edessä 60%:n avausosuudella
ja suljetun julkisivun edessä.
Ilman lisätodistuksia saadaan normaaliversiota käyttää
ainoastaan, kun telinekentissä
vaikuttavat kulloinkin kuormat,
jotka eivät ole suurempia kuin
ratkaisevat liikennekuormat DIN
EN 12811-1:2004-03, taulukko
3, mukaisesti.
Telinejärjestelmän normaaliversiossa "ALFIX Modul PLUS II" on
käytetttävä seuraavia standardin
DIN EN 12810-1:2004-03 mukaisia nimikkeitä:

Kuormituskelpoisuus:
ALFIX Modul Plus II
Telineliitos

My

My

Taivutusmomentti My, R, d = ± 104 kNcm

Vz

Vz

Kuormituskelpoisuus:
ALBLITZ Modul
Telineliitos

My

Taivutusmomentti My, R, d = ± 101 kNcm

Vz

Vz

Pystysuora poikittaisvoima Vz, R, d = ± 35 kN

Vy

Vy

Vz

Vz

Pystysuora poikittaisvoima Vz, R, d = ± 26 kN

N

Normaalivoima N R, d = ± 36 kN

My

N

Normaalivoima N R, d = ± 31 kN

Vy

Vy

Vy

Vy

Teline EN 12810-3D-SW06/307-H2-A-LA
Teline EN 12810-4D-SW09/257-H2-A-LA
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Vaakasuora poikittaisvoima V y,R,d = ± 16 kN
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Vaakasuora poikittaisvoima V y,R,d = ± 10 kN
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Tässä on huomioitava rakennusalan ammattijärjestön säännöt "BG-Regeln Gerüstbau", "Rakennustyöt"
(UVV Bauarbeiten) ja (BGV 22, aikaisemmin VBG 37) sekä DIN 4420 ja EN 12811 vaatimukset. Objektikohtaisessa käyttöohjeessa urakoitsijan on tehtaan turvallisuusmääräykset huomioonottaen vaara-analyysin
avulla ratkaistava, miten suojaus putoamisriskiä vastaan on parhaiten toteutettavissa. Kyseeseen tulevat
tekniset turvatoimenpiteet, henkilökohtainen suojavarustus (PSA) putoamisen estämiseksi sekä erikoisopastus. Fa. ALFIX tarjoaa teknisenä turvatoimena kaksi "edeltävää kaidevaihtoehtoa", jotka on dokumentoitava erillisessä kohdassa kaiteisiin kuuluvissa valmistajafirman asiakirjoissa. Mikäli vaara-analyysin tulos
vaatii henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttöä, on käytettävä sopivia kiinnityskohtia Modul telineissä,
tällaisia ovat mm. liitäntälevyn vapaa ulkopuolinen toimintoaukko tai myös tason ulkopuolinen pystyputki
(max. 1 m tason yläpuolella).

Pystyputki: sallittu1 putkikuorma (paine) tai ruuvatun liittimen
vetokantavuus.

N

Veto

Taivutuspituus [m]

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0

2x2 M10 8.8

sal. N [kN]

64,9

43,7

28,4

14,0

8,2

42,7

N

N

U-jokka: sallittu1 poikittaiskuorma

Pituus L [m]

N

Jokka

Vahvistettu
jokka

U-kaksoisjokka

0,73

1,09

1,57

1,40

2,07

2,57

3,07

P
q

tasaisesti jaettu kuorma
sal. q [kN/m]

17,00

17,50

10,80

12,50

9,50

6,70

5,00

Yksittäiskuorma sal. P [kN]
keskellä

6,00

8,90

7,15

11,10

8,20

7,50

6,00

q

Putkijokka: sallittu1 normaalivoima (sal. Z=24 kN)
D

Kenttäpituus [m]

0,73

1,09

1,40

1,57

2,07

2,57

3,07

Puristusvoima sal. D [kN]

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

18,40

13,40

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II
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DV

Vinojäykiste: sallittu1 normaalivoima, kentän korkeus 2,0 m
Kenttäpituus [m]

0,73

1,09

1,40

1,57

2,07

2,57

3,07

Puristusvoima sal. D [kN]

14,70

14,30

13,00

12,30

10,30

8,50

6,90

Vetovoima sal. D [kN]

14,70

15,20

15,20

15,20

15,20

15,20

15,20
DV

1: sallittu kuormitus laskettu γγM=1,1 ja γγF=1,5 avulla

Telinetasojen kuormaluokat
Käyttö putoamis- ja
katolta putoamisen
estovälineenä

Käyttö kuormaluokassa

≤ 2,07

sallittu

6

2,57

sallittu

5

3,07

sallittu

4

4,14

sallittu

3

≤ 1,57

sallittu

6

2,07

sallittu

5

2,57

sallittu

4

3,07

sallittu

3

≤ 2,07

sallittu

6

2,57

sallittu

5

3,07

sallittu

4

4,14

-

3

≤ 2,07

sallittu

6

2,57

sallittu

5

3,07

sallittu

4

Alumiininen kehystaso 0,60 m

≤ 3,07

sallittu

3

Alumiininen kehystaso 0,60 m

≤ 3,07

sallittu

3

2,57

sallittu

4

3,07

sallittu

3

≤ 3,07

sallittu

3

Nimike

Terästaso 0,32 m

Massiivipuinen kate 0,32 m

Telinetasot

Täysalumiininen kate 0,32 m

Täysalumiininen kate 0,60 m

vetäkestävällä silkkipaino-lastulevypinnalla

läpikulkuaukolla ja kerrostikkailla

Täysalumiininen kehystaso 0,60 m

läpikulkuaukolla ja kerrostikkailla

Alumiininen kehystaso 0,60 m

läpikulkuaukolla ilman tikkailla
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Kenttäkoko 1 (m)
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Vaakavinojäykisteet

Vaakavinojäykisteiden tunnusarvot (ote hyväksynnästä Z-8.22-906)
Kenttäpituus (m)

Kenttäleveys (m)

NH,R,d (kN)

2,07

0,73

3,03

2,57

0,73

3,00

3,07

1,09

2,95

NH,R,d

NH,R,d

Säätöjalkojen poikkileikkausarvot
Kierrejalkalevy

Telinesäädön varapoikkileikkausarvot jänniteanalyysille ja muodonmuutoslaskennalle DIN 4425 mukaisesti on oletettava seuraaviksi:

A = AS

=

3,52 cm2

I

=

4,00 cm4

Wel

=

2,68 cm3

Wpl

=

1,25 x 2,68 = 3,35 cm3

Kuormaluokat telinetasolla

Telinetasot

Kuormaluokka

Tasaisesti jaettu kuorma q1
in kN/m2

500 mm x 500 mm kokoon
keskitetty kuorma F1 / kN

200 mm x 200 mm kokoon
keskitetty kuorma F2 / kN

Osa-alueen kuormitus
q2 / kN/m2

Osa-alueen kerroin
ap1)

1

0,75

1,50

1,00

-

-

2

1,50

1,50

1,00

-

-

3

2,00

1,50

1,00

-

-

4

3,00

3,00

1,00

5,00

0,4

5

4,50

3,00

1,00

7,50

0,4

6

6,00

3,00

1,00

10,00

0,5

Sisäkorkeusluokat
Sisäkorkeus

Telinetasot

Luokka

Telinetasojen ja poikittaisjokkien tai telinekannattimien h1a ja h1b välissä

Hartiakorkeus
h2

h3 ≥ 1,90 m

1,75 m ≤ h1a ≤ 1,90 m
1,75 m ≤ h1b ≤ 1,90 m

h2 ≥ 1,60 m

h2 ≥ 1,90 m

h1a ≥ 1,90 m
h1b ≥ 1,90 m

h2 ≥ 1,75 m

Telinetasojen h3 välissä

H1
H2

Telinejärjestelmän nimike EN 12810-1 mukaisesti (esimerkki)

Telinetasot

Leveysluokat
Leveysluokka

w metreinä

W06

0,6 ≤ w ≤ 0,9

W09

0,9 ≤ w ≤ 1,2

W12

1,2 ≤ w ≤ 1,5

W15

1,5 ≤ w ≤ 1,8

W18

1,8 ≤ w ≤ 2,1

W21

2,1 ≤ w ≤ 2,4

W24

2,4 ≤ w

Teline EN 12810 - 4 D - SW09/257 - H2 - A - LA

Teline EN 12810

Kehysteline (järjestelmäteline) DIN EN 12810-1 mukainen

4

Kuormaluokka 4 (katso taulukko 3 DIN EN 12811-1)

D

Putoamiskokeet katepinnalla
(D = mitattu putoamiskokeella, N = ilman putoamiskoetta)

SW09/257

Leveysluokka (katso taulukko 1 DIN EN 12811-1) tässä 0,90 m ja
1,20 m välillä/kenttäpituus 2,57 m

H2

Läpikulkukorkeusluokka (katso taulukko 2 DIN EN 12811-1)

A

ilman verhousta (A = ilman verhousta, B = verhouksella)

LA

tikkailla (LA = tikkaat, ST = porras, LS = kummallakin)

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II
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≤ 150

h3 ≥ 1900

p

h1a

h1b

h2

≤ 150

Telinetasojen sisäkorkeudet ja leveydet
b

vapaan läpikulkualueen leveyden on oltava 		
vähintään 500 mm ja (c - 250 mm)

c

telineiden sisäetäisyys

h1b, h1b sisäleveys telinetasojen ja poikittaisjokkien tai
telinekannattimien välissä
h2

hartiakorkeus

h3

sisäkorkeus telinetasojen välissä

p

sisäleveys pääalueella, jonka on oltava 		
vähintään 300 mm ja (c - 450 mm)

w

w

Telinetasojen leveys

c
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AINA HYVIN VARUSTETT

Pystytys- ja käyttöohje ALFIX Modul Plus II

71

www.alfix-systems.com
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