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Soonelist raami kasutatakse ühepoolse korstna tellinguga.
Lukustusredelit kasutatakse
raami asemel.

kahepoolse korstna tellinguga soonelise

Seetõttu, kui kasutate kahepoolset korstna tellingut,
mõeldakse
Custers® Camino korstna tellingu paigaldus- ja kasutusjuhendis “soonelise
raami” all hoopis “lukustusredelit”.
Kasutusjuhendi tõlgendused, kui kasutate ühepoolse asemel hoopis kahepoolset tellingut :
maksimumkoormus 200 kg/m2 (ühepoolse tellingu
jaoks) on
200 kg kogu tellingu kohta.
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1.

Ohutusjuhised
Platvormi maksimaalne töökoormus on 200 kg/m2, tellingu klass 3,
vastavalt DIN standardile 4422.
Kahepoolse tellingu kasutamisel kehtib maksimaalne töökoormus 200
kg kogu tellingu konstruktsiooni kohta.
Telling tuleb lahti võtta kui töö on tehtud, või kui on oodata tuult
tugevusega Beaufordi skaalal 6 või rohkem.
Sobib kasutamiseks ainult katustel, mis vastavad DIN standardile 1055,
sealhulgas tuule ja lume koormusele.
Korstna tellingut võib kasutada ainult koos redelitega, mis vastavad
standarditele DIN 4568 ja VDG 74. Redeli vertikaalraam peab olema
vähemalt 74 mm kõrgune.
Kasutaja peab enne tellingu kokkupanekut kontrollima, et katuse
konstruktsioon oleks tellingu kandmiseks sobiv. Vajaduse korral tuleb
katuse konstruktsiooni alt toestada.
Telling on sobiv kasutamiseks katustel kaldenurgaga 30º kuni 60º.
Rangelt tuleb järgida kõiki katusel töötamisega seotud ohutusnõudeid
ning korstna tellingu kokkupanekujuhiseid. Nimetatud nõuete
mittejärgimine võib põhjustada rasket kahju, vigastusi, või isegi surma. (Vt
ka A1, mille 15. redaktsiooni on 1998. aastal välja andnud Hollandi
Sotsiaal- ja Tööhõiveministeerium; samuti standard NEN 516, mille on välja
andnud Hollandi Standardiinstituut.)

2.

ÜHEPOOLNE KORSTNA TELLING
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2.1.

Monteerimise eeltööd (mida katusel teostada ei tohi)

2.1.1. Tõmmake terasvarras peaaegu tervenisti soonelisest raamist välja. Sisestage
pikk redel läbi soonelise raami (vt Joonis 1) ning asetage see pikk redel nii, et ülevalt
kolmas pulk oleks terasvarda ees. Järgmiseks libistage terasvarras täielikult läbi
redeli kolmanda pulga ja parempoolse soonelise raami pikitalade. Lukustage varras
klambri abil paika (vt Joonis 2).
2.1.2. Tõmmake lukustusvarras alumiiniumist soonelise raamitoru alumiiniumist Uprofiilist välja. Libistage U-profiil pika redeli ülevalt teisele pulgale. Määrake kindlaks
U-profiili asend raami toru õige lukustusava suhtes, et sooneline raam moodustaks
pika redeliga sama nurga kui katuse kaks külge omavahel. Järgnevalt lukustage Uprofiili ühendus lukustusnaela abil soonelise raami toru külge (vt Joonis 3).

Joonis 1:

Joonis 2:

2.1.3. Siduge koormuse jaoturid redeli pulkade külge (vt Joonis 4) ning paigaldage
need redeli ja soonelise raami alumisele küljele. Igal juhul peab koormuse jaotur
paiknema otse raami all, nii redeli küljel kui soonelise raami poolsel küljel.

Joonis 3:

Joonis 4:

2.1.4. Paigaldage alusraam redelil kahe koormusjaoturi vahele, libistades aluse
raami U-elemendid üle redeli pulkade. Lukustage ühendus, sisestades selleks
Custers® 9505.903.001 EN

Nov 2003

4

lukustusnaelad läbi U-elementide ning seejärel kinnitades lukustusnaelad komplektis
olevate lukustusklambrite abil (vt Joonis 7). Kontrollige, et alusraam oleks redeli
pulkadele kinnitatud nii, et redelil on endiselt võimalik ohutult ronida (vt Joonis 8).
2.1.5. Eemaldage pikendatava toru lukustusnael. Kontrollige üle nurk, mille all
sooneline platvormi toestav pulk redeliga peab olema (platvorm peab olema
horisontaalses asendis) ning lukustage pikendatav toru lukustusnaelaga (vt Joonis 7).

Enne, kui konstruktsioon üles katuse najale tõstetakse ning enne lõpppaigaldust, peab kaldenurk, mille all redel soonelise raami külge
paigaldatakse, olema täpselt sama kui katuse kahe külje vaheline nurk.
2.1.6. Järgmiseks paigaldage kogu redeli, soonelise raami ja alusraami
konstruktsioon enda ette katusele. Lükake kõike ülespoole seni, kuni see ületab
katuseharja ning konstruktsioon on stabiilselt katusel (vt Joonis 6). Vajadusel
keerake konstruktsioon külili, et see toetuks ühele rattale, ning pöörake kõiki
elemente nii, et konstruktsiooni oleks võimalik üle katuseharja liigutada.
Korrake kõiki eelnevaid samme ka teise redeli, soonelise raami, koormuse jaoturite
ning alusraami konstruktsiooni jaoks.

Joonis 5:

Joonis 6:

Joonis 7:

2.2. Ühepoolse tellingu kokkupanek (teostada katusel)
Custers® 9505.903.001 EN

Nov 2003

5

2.2.1. Kui mõlemad redeli konstruktsioonid on katusel siis kontrollige, et redelid
oleksid kindlalt ning ei libiseks ega painduks. Kui need liiga palju painduvad, lisage
mõned koormuse jaoturid, kuid eemaldage redelid enne katuselt. Vajadusel tuleb
sammu 2.1.6. korrata.
2.2.2. Järgmisena asetage platvorm alusraamile ning libistage tuulekaitsesüsteemi
kinnitusnaelad kandvate redelipulkade alla (vt Joonis 11). Kontrollige, kas platvorm
on horisontaalselt. Vajadusel muutke kaldenurka, reguleerides selleks vastavat
alusraami pikendatavat toru (vt punkt 2.1.5.).
2.2.3. Paigaldage otstele kaitsepiirde raamid, alusraami ühendusnaeltele, ning
lukustage kaitsepiirde raamid lukustusnaeltega (vt Joonis 12).
2.2.4. Paigaldage kaitsepiirde klambrid tahapoole (korstna või katuseharja vastas
olevale pikemale küljele) ümber kaitsepiirde raamide aluste, et need toetuksid
platvormi 2. ja 4. pulkadele. Klambrite haaratsid peaksid olema suunatud väljapoole
(vt Joonis 5).
2.2.5. Kinnitage neli kollast plastikust kaitsepiiret ümber kaitsepiirde raamide aluste
ning libistage kõik neli kaitsepiiret kollaste plokkide vahele.

Telling on nüüd kasutamiseks valmis.
Joonis 8:

3.
3.1.

KAHEPOOLNE KORSTNA TELLING
Monteerimise eeltööd (mida katusel teostada ei tohi)
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3.1.1. Tõmmake terasvarras peaaegu tervenisti laiast lukustusredelist välja.
Sisestage kitsas redel läbi laia lukustusredeli (vt Joonis 1) nii, et reguleeritava
pikkuse ja kruvikeermega terastoru on kitsa redeli 1. ja 2. pulga vahel. Paigaldage
kitsas redel nii, et kolmas pulk oleks ülevalt paremal, terasvarda ees. Järgmiseks
libistage terasvarras täielikult läbi redeli kolmanda pulga ja laia lukustusredeli
pikitalade. Lukustage varras klambri abil paika (vt Joonis 2).
3.1.2. Tõmmake lukustusklamber reguleeritava pikkuse ja kruvikeermega
alumiiniumist U-profiilist välja. Libistage U-profiil kitsa redeli ülevalt teisele pulgale.
Määrake tiibmutrite abil kindlaks U-profiili asend, et lai lukustusredel moodustaks
kitsa redeliga sama nurga kui katuse kaks külge omavahel. Järgnevalt lukustage Uprofiili ühendus pulgale, keerates selleks mõlemad tiibmutrid kõvasti kinni (vt Joonis
3a).

Joonis 1:

Joonis 2:

3.1.3. Siduge koormuse jaoturid redeli pulkade külge (vt Joonis 4) ning paigaldage
need kitsa redeli ja laia redeli alumisele küljele. Igal juhul peab koormuse jaotur
paiknema otse raami all, nii kitsa redeli küljel kui laia lukustusredeli küljel.

Joonis 3a:

Joonis 4:

3.1.4. Eemaldage pikendatava toru lukustusnael. Kontrollige üle nurk, mille all
sooneline platvormi toestav pulk redeliga peab olema (platvorm peab olema
horisontaalses asendis) ning lukustage pikendatav toru lukustusnaelaga (vt Joonis 7).
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Enne, kui konstruktsioon üles katuse najale tõstetakse ning enne lõpppaigaldust, peab kaldenurk, mille all redel soonelise raami külge
paigaldatakse, olema täpselt sama kui katuse kahe külje vaheline nurk.

3.1.5. Järgmiseks paigaldage kogu kitsa redeli ja laia lukustusredeli konstruktsioon
enda ette katusele. Lükake kõike ülespoole seni, kuni see ületab katuseharja ning
konstruktsioon on stabiilselt katusel (vt Joonis 6). Vajadusel keerake konstruktsioon
külili, et see toetuks ühele rattale, ning pöörake kõiki elemente nii, et konstruktsiooni
oleks võimalik üle katuseharja liigutada.
Korrake kõiki eelnevaid samme ka teise kitsa redeli, laia lukustusredeli ning
koormuse jaoturite konstruktsiooni jaoks.
Joonis 5:

Joonis 6:
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Kahepoolse tellingu kokkupanek (teostada katusel)
3.1.6. Kui mõlemad redeli konstruktsioonid on katusel siis kontrollige, et redelid
oleksid kindlalt ning ei libiseks ega painduks. Kui need liiga palju painduvad, lisage
mõned koormuse jaoturid, kuid eemaldage redelid enne katuselt. Vajadusel tuleb
sammu 2.1.6. korrata.
3.1.7. Paigaldage alusraam redelile, kahe koormuse jaoturi vahele, libistades
alusraami U-elemendid üle redeli pulkade. Fikseerige ühendus sisestades
lukustusnaelad läbi U-elementide ning seejärel kinnitage lukustusnaelad
kaasasolevate lukustusklambritega (vt Joonis 7). Kontrollige, et alusraam oleks
redeli pulkadel nii, et redelil oleks endiselt võimalik ohutult ronida (vt Joonis 8).
3.1.8. Järgmisena asetage platvorm alusraamile ning libistage tuulekaitsesüsteemi
kinnitusnaelad kandvate redelipulkade alla (vt Joonis 11). Kontrollige, kas platvorm
on horisontaalselt. Vajadusel muutke kaldenurka, reguleerides selleks vastavat
alusraami pikendatavat toru (vt punkt 2.1.5.).
3.1.9. Paigaldage otstele kaitsepiirde raamid, alusraami ühendusnaeltele, ning
lukustage kaitsepiirde raamid lukustusnaeltega (vt Joonis 12).
3.1.10. Paigaldage kaitsepiirde klambrid tahapoole (korstna või katuseharja vastas
olevale pikemale küljele) ümber kaitsepiirde raamide aluste, et need toetuksid
platvormi 2. ja 4. pulkadele. Klambrite haaratsid peaksid olema suunatud väljapoole
(vt Joonis 5).
3.1.11. Kinnitage neli kollast plastikust kaitsepiiret ümber kaitsepiirde raamide aluste
ning libistage kõik neli kaitsepiiret kollaste plokkide vahele.

Telling on nüüd kasutamiseks valmis.

Joonis 8:
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Tootenr. 9501.903.129
Katuseharja raam

Tootenr. 9501.903.411
Koormuse jaotur

Tootenr. 9501.903.102
Alusraam

Tootenr. 9501.903.405
9501.903.406
9501.903.407
Lai lukustusredel
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4.

ERINEVAD KONSTRUKTSIOONID

4.1

Alusraamiga sama kõrgusega platvorm (vt joonised 9 ja 10)

4.1.1. Asetage platvorm (1) alusraamile. Platvorm tuleb kaitsta tuule eest - libistage
tuulekaitsesüsteemi kinnitusnaelad redelipulkade alla (vt Joonis 11).
4.1.2. Paigaldage otste kinnituslatid (2), lukustage need vedruklambriga (vt Joonis 12).
4.1.3. Kinnitage horisontaalsed osad kõrgustel 1,0 ja 0,5 m platvormi kohal,
platvormi pikemal küljel, korstna vastas. Need moodustavad tagakülje käsipuu.
4.1.4. Paigaldage mõlemale küljele kaitsepiirde klambrid (4) ja kaitsepiirded (5 ja 6).
Komponendid
9501.310.010 /.020 Platvorm 1,8 / 2,5 m (1)
9501.800.087 Kaitsepiirde klamber (4)
9501.200.122
Kaitsepiirde raam (2)
9501.200.086 /.080 Kaitsepiire 1,8 / 2,5 m (5)
9501.200.058 /.030 Horisontaalne osa 1,8 / 2,5 m (3)
9501.200.092 Lühike kaitsepiire (6)

Joonis 10:

Joonis 11:

Joonis 9:

Joonis 12:

Joonis 15:

4.2. Alusraamist 1 meeter kõrgem platvorm (vt joonised 13 ja 14)

Custers® 9505.903.001 EN

Nov 2003

11

4.2.1. Paigaldage 8 pulgaga raamid (7) alusraamide külge ja lukustage need
vedruklambritega (vt Joonis 12).
4.2.2. Kinnitage diagonaalsete osade (10) külge (vt Joonis 15).
4.2.3. Paigaldage kaks horisontaalset osa (3) alusraami pulga külge.
4.2.4. Asetage platvorm (8) neljanda pulga külge ja kinnitage see
tuulekaitsesüsteemi abil (vt Joonis 5).
4.2.5. Paigaldage platvormi kohale horisontaalsed osad (3), platvormi mõlemal küljel
ning kõrgustel 1,0 ja 0,5 m.
4.2.6. Kinnitage mõlemale küljele kaitsepiirde klambrid (4) ja kaitsepiirded (5 ja 6).
4.2.7. Klambreid (9) kasutades kinnitage telling redelite külge. Kinnitusnael ja
vedruklamber lukustavad konsooli redeli külge. Sellise konstruktsiooniga
kinnitatakse klamber 8 pulgaga raami külge.
Komponendid
9501.310.015 /.025
9501.200.010
9501.200.058 /.030
9501.200.041

Luugiga platvorm 1,8 / 2,5 m (8)
9501.800.087
8 pulgaga raam (7)
9501.200.086 /.080
Horisontaalne osa 1,8 x 2,5 m (3)
9501.200.092
Diagonaalne osa (10)
9501.903.125

Joonis 14:

Kaitsepiirde klamber (4)
Kaitsepiire 1,8/2,5 m (5)
Lühike kaitsepiire (6)
Klamber (9)

Joonis 13:

4.3. Alusraamist 2 meetrit kõrgem platvorm (vt joonised 16 ja 17)
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4.3.1. Paigaldage 8 pulgaga raamid (7) alusraamide külge ja lukustage need
vedruklambritega (vt Joonis 12).
4.3.2. Kinnitage kaks diagonaalset osa (10) esimese ja 7nda pulga külge (vt
Joonis 15).
4.3.3. Paigaldage platvorm (1) alusraami pulgale ja kinnitage see tuulekaitsesüsteemi
abil (vt Joonis 5).
4.3.4. Asetage platvorm (8) kaheksanda pulga külge ja kinnitage see
tuulekaitsesüsteemi abil (vt Joonis 5).
4.3.5. Kinnitage otsmised piirded (2) ja lukustage need vedruklambritega (vt
Joonis 12).
4.3.6. Paigaldage platvormi kohale horisontaalsed osad (3), platvormi mõlemal küljel
ning kõrgustel 1,0 ja 0,5 m.
4.3.7. Kinnitage mõlemale küljele kaitsepiirde klambrid (4) ja kaitsepiirded (5 ja 6).
4.3.8. Klambreid (9) kasutades kinnitage telling redelite külge. Kinnitusnael ja
vedruklamber lukustavad konsooli redeli külge. Sellise konstruktsiooniga
kinnitatakse klamber 8 pulgaga raami külge.
Komponendid
9501.310.010 /.020
9501.310.015 /.025
9501.200.010
9501.200.058 /.030
9501.200.041

Platvorm 1,8 / 2,5 m (1)
9501.200.122
Luugiga platvorm 1,8 / 2, m (8)
9501.800.087
8 pulgaga raam (7)
9501.200.086 /.080
Horisontaalne 1,8 / 2,5 m (3) 9501.200.092
Diagonaalne osa (10)
9501.903.125

Joonis 17:
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Kaitsepiirde raam (2)
Kaitsepiirde klamber (4)
Kaitsepiire 1,8 / 2,5 m (5)
Lühike kaitsepiire (6)
Klamber (9)

