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Soter-vaakavaijerijärjestelmä 
Asennusopas

1.0 Johdanto
Tämän oppaan tarkoituksena on varmistaa Soter-
vaakavaijerijärjestelmien (HLL) asianmukainen asennus.

Asentajalla tulee olla aiempaa tietämystä vaakavaijeri-
järjestelmien asennuksesta ja suunnittelusta. 
Vaihtoehtoisesti asentaja on voinut osallistua Soter-
vaakavaijerijärjestelmiä käsittelevään koulutukseen.

Asentajan on ymmärrettävä tämän oppaan sisältö täysin 
ennen Soter-asennuksen aloittamista paikan päällä.  

Soter-vaakavaijerijärjestelmät on suunniteltu toimimaan 
putoamisen estävänä menetelmänä tai välineenä, jonka 
avulla voidaan minimoida mahdollisesta putoamisesta 
aiheutuvat seuraukset.

Vaakavaijerijärjestelmien suunnittelun, asianmukaisen 
asennuksen ja tarkastuksen saa suorittaa vain koulutettu 
henkilöstö. Tämän oppaan tietojen noudattamatta 
jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran.

Tiettyä käyttötarkoitusta varten on käytettävä vain 
soveltuvia komponentteja. Epäselvissä tapauksissa on 
pyydettävä neuvoja SFS Fall Protectionilta.
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2.0 Valtuutetut  
asentajat
Vain SFS:n kouluttamat pätevät 
asentajat saavat asentaa Soter-
vaakavaijerijärjestelmiä ja suorittaa 
niiden tarkastuksia.

Valtuutettujen asentajien tulee 
varmistaa, että asennuspaikalla 
työskentelevä henkilöstö on pätevää 
ja koulutettu SFS:n standardien 
asettamien vaatimusten mukaisesti.

3.0 Vaatimustenmukaisuus
Soter-vaakavaijerijärjestelmä muodostuu sarjasta 
katon pintaan kiinnitettäviä heilahduksia vaimentavia 
ankkuripisteitä. Nämä pisteet yhdistetään eri 
komponenttien avulla. Tuloksena on järjestelmä, jossa 
käytetään 7x7 8 mm ruostumatonta teräsvaijeria. SATRAn 
testaama ja hyväksymä standardin EN 795: 2012, CEN/ 
TS16415 (monta käyttäjää) ja ACR Magenta -ohjeiden 
mukaisesti.

Järjestelmä muodostuu ankkuripisteistä, komponenteista 
ja vaijerista. Mitään näistä ei saa korvata komponenteilla, 
joita ei ole hyväksytty, eikä muokata tai muuttaa ilman 
SFS:n lupaa. Järjestelmiä ei saa purkaa tai muuttaa, koska 
se voi vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn ja mitätöidä 
järjestelmän hyväksynnän. Seurauksena voi olla vakava 
vamma tai kuolema.

4.0 Suunnittelu
Vaakavaijerijärjestelmän saa suunnitella vain pätevä 
henkilöstö.

Turvallista järjestelmää suunniteltaessa suunnittelijan on 
ymmärrettävä käyttäjän vaatimukset sekä katolle pääsyyn 
liittyvät näkökohdat. Tarvittavat tiedot voidaan kerätä 
useista lähteistä. Turvallisin järjestelmä on asetettava 
etusijalle kustannussäästöistä huolimatta.

Seuraaviin asioihin on kiinnitettävä erityistä huomiota:

n	Järjestelmän käyttötarkoitus
n	Järjestelmään pääsy ja kulkuväylät
n	Järjestelmää käyttävien henkilöiden määrä
n	  Katon ja julkisivun täydelliset piirustukset
n	Katon alusta ja kunto
n	Kiinnitysmenetelmä

Järjestelmän suunnittelijan tulee aina noudattaa 
putoamissuojauksen hierarkiaa. Estäviä järjestelmiä 
on käytettävä ensisijaisena vaihtoehtona. Pysäyttävät 
järjestelmät ovat toissijainen vaihtoehto.

Kaikkien järjestelmien on pystyttävä pysäyttämään 
standardin EN 795:2012 mukainen putoaminen 
(”ennakoitavissa oleva väärinkäyttö”). Paras käytäntö on 
kuitenkin estää käyttäjän mahdollinen putoaminen.

Valtuutetut 

asentajat
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4.1 Putoamisen estäminen 
Putoamisen estävät järjestelmät ovat turvallisin vaaka-
vaijerijärjestelmä. Kun käyttäjä on kiinnitetty järjestelmään, 
hänellä ei ole mahdollisuutta pudota. Käyttäjien kulkuväylät 
ja saavutettavissa olevat alueet ovat määriteltävissä.

Käyttäjän putoamisen estämiseen vaikuttaa kahden mitan 
välinen suhde:
n	Köyden pituus (A) 
n	 	Järjestelmän sijainti ja etäisyys putoamisvaara-alueeseen 

nähden (B), *katso viereinen kuva ja kuva sivulla 6

Jos köyden sijainnin ja putoamisvaara-alueen välinen 
saavutettavissa oleva etäisyys vaihtelee järjestelmän 
reitillä, on lyhyempi etäisyys ja siten lyhyempi köyden 
pituus asetettava etusijalle ennen vaihtuvia köyden 
pituuksia tai useiden köysien käyttöä.

Käytettäessä tyypillistä 1,85 m köydenmittaa on etäisyys 
järjestelmästä katon reunaan / putoamisvaara-alueelle 
yleensä 2,3 m.

Putoamisvaaran voivat aiheuttaa katon reunat, kattoikkunat 
tai muut helposti särkyvät alueet katolla (esim. ikkunat tai 
lasit).

Putoamisen estävien järjestelmien tärkeimmät hyödyt:
n	 	Ei putoamisen mahdollisuutta
n	 	Ei tarvetta pelastussuunnitelmalle
n	 	Viereisiä rakennuksia / alemmalla tasolla sijaitsevia 

kattoja ja turvaetäisyyksiä ei tarvitse huomioida
n	 	Järjestelmä edellyttää vain vähän käyttäjän koulutusta

Putoamisen estävän järjestelmän yleiskuva

Merkkien selitykset:

A –  Soter HL -aloitus-/
päätepiste 
sisäkierteisellä 
M10-kiinnikkeellä / 
yleiskiinnikkeellä

B –  Soter R 
-väliankkuripiste 
välikannakkeella

C –  Soter HL 
välikannakkeella

D –  Soter HL T-lähtö, 
jossa 2-reikäinen 
liitoslevy ja 
välikannake

E –  Soter HL Corner, 
jossa kulmasarja ja 
kiinteä kulma

A

B

A

ABE

B

B

B

B B BE

D C

B

A
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Putoamisen pysäyttävän järjestelmän yleiskuva

A
B

D
AB

A

C
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D
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4.2 Putoamisen pysäyttäminen 
Jos putoamisen estävää järjestelmää ei ole mahdollista 
toteuttaa, voidaan harkita putoamisen pysäyttävän 
järjestelmän käyttöä.

Putoamisen pysäyttävät järjestelmät on suunniteltu 
rajoittamaan mahdollisesta putoamisesta aiheutuvia 
seurauksia. 

Soter-vaakavaijerijärjestelmä pysäyttää käyttäjän 
putoamisen vain sallitun turvaetäisyyden puitteissa.

Putoamisen pysäyttävää järjestelmää suunniteltaessa on 
huomioitava turvaetäisyyksiin liittyen seuraavat tekijät:
n	 	 Rakennuksen korkeus
n	Vapaan pudotuksen etäisyys katon reunoista

 – maahan

 – alemmalla tasolla sijaitseville katoille / viereisiin  
  rakennuksiin
n	 	Vapaan pudotuksen etäisyys helposti särkyvien katon 

alueiden, kattoikkunoiden, katosten jne. läpi.

Putoamisen pysäyttäviä järjestelmiä käytetään, kun 
käyttäjälle halutaan antaa pääsy koko katolle. Niihin liittyy 
kuitenkin seuraavia epäkohtia:
n	 	Ne eivät pysäytä putoamista, joka tapahtuu käyttäjän 

henkilökohtaisen suojavarustuksen aiheuttaman 
joustamisen seurauksena.

n	   Niitä voidaan käyttää vain rakennuksissa, joissa on 
riittävä turvaetäisyys kaikilta putoamisvaara-alueilta, 
mukaan lukien kattoikkunat.

Merkkien selitykset:

A –  Soter HL -aloitus-/
päätepiste 
sisäkierteisellä 
M10-kiinnikkeellä / 
yleiskiinnikkeellä

B –  Soter R 
-väliankkuripiste 
välikannakkeella

C –  Soter HL Corner, 
jossa kulmasarja / 
kiinteä kulma

D –  Heiluriliikkeen/
heiluriputoamisen 
estävät Soter-pisteet

n	   Täydellinen pelastussuunnitelma on laadittava käyttäjän 
turvallista pelastamista varten. Tämä on seikka, joka jätetään 
usein huomioimatta.

n	   Käyttäjiä on koulutettava henkilökohtaisen suoja-varustuksen 
turvalliseen käyttöön, mukaan lukien liitosköydet ja tarraimet 
sekä heiluriliikkeen/heiluriputoamisen estävät pisteet.

* Soter-järjestelmiä ei ole tarkoitettu putoamisen pysäyttäväksi 
järjestelmäksi pystysaumakatteille. Kiinnikkeen ja katteen välinen 
liitoskohta voi jäädä heikoksi, joten putoamisen pysäyttämiseltä 
edellytettävät arvot eivät täyty.
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4.2.1 Turvaetäisyydet 
Turvaetäisyydet jätetään usein huomioimatta putoamisen 
pysäyttävää järjestelmää suunniteltaessa. 

Etäisyydet on ehdottomasti laskettava valmistajan 
laskentakaavaa käyttäen. Näin voidaan varmistaa 
mahdollisen putoamisen yhteydessä, että järjestelmä 
pysäyttää käyttäjän putoamisen tehokkaasti vaadituilla 
etäisyyksillä.

Järjestelmän poikkeamat ja vaijerin venyminen lasketaan 
Soter-laskentaohjelman avulla. Tässä yhteydessä 
huomioidaan järjestelmän pituus, pisteiden etäisyys ja 
suurin mahdollinen jänneväli sekä käyttäjien lukumäärä.

Tämä laskentaohjelma on kaikkien valtuutettujen 
Soter-asentajien saatavilla. SFS tekee laskelmia myös 
tilauksesta.

Kun järjestelmän poikkeamat ja vaijerin venyminen 
ovat tiedossa, ne voidaan lisätä seuraaviin mittoihin 
turvaetäisyyden laskemista varten: 
n	 	Käyttäjän pituus (A)
n	 	Köyden pituus (B)
n	 	Nykäyksenvaimentimen pituus avautuneena (C)
n	 	Turvaväli (D)

	= Vaadittu turvaetäisyys vähintään (Z)

A B

Z

C

D
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4.2.2 Heiluriliikkeen/heiluriputoamisen estävät pisteet 
Heiluriliikkeen/heiluriputoamisen estävät pisteet on 
asennettava kattojen päätyihin putoamisen pysäyttävissä 
järjestelmissä, joissa käyttäjän on käytettävä liitosköyttä ja 
tarrainta.

Kuvassa 1 näkyy käyttäjä koko köyden pituuden 
etäisyydellä rakennuksen päädyssä räystään kohdalla.  
Koska liitosköysi on rakennuksen korkeutta pitempi, 
turvaetäisyys ei ole riittävä eikä järjestelmä toimi 
tehokkaasti mahdollisen putoamisen tapahtuessa.

Kuva 2 osoittaa mahdollisen heiluriputoamisen ja luoksepääsemättömät alueet ilman heiluriliikkeen estäviä pisteitä.  
Kuva 3 osoittaa, miten mahdollinen heiluriputoaminen voidaan estää käyttämällä heiluriliikkeen estäviä pisteitä.

Kuva 1

Kuva 2 Kuva 3

Katon reunan yli liikkuva köysi saattaa myös viiltyä.

Heiluriliikkeen estävien pisteiden asentaminen vähentää 
mahdollisen heiluriliikkeen hallittavissa olevaan pituuteen. 
Näin voidaan varmistaa, että järjestelmä pysäyttää 
käyttäjän putoamisen täysin.
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5.0 Kiinnitysmenetelmät/ankkurityypit
Soter-vaakavaijerijärjestelmä asennetaan kattorakenteisiin käyttämällä 
kattotyypille soveltuvaa pohjalevyä ja kiinnitysmenetelmää. Pohjalevy ja 
kiinnitystapa voidaan valita, kun kattotyyppi on tiedossa. Järjestelmä on 
moduulipohjainen, joten ankkuripisteiden jälkeen siihen voidaan lisätä 
komponentteja.

Oikean pohjalevyn valitseminen:

Jokaisen pohjalevyn keskellä on hitsatulla M10-
sisäkierteellä varustettu koholla oleva kupu, johon 
soveltuva Soter-piste voidaan kiinnittää turvallisesti 
kiertämällä. Hitsauskohta on täysin säänkestävä. 
Metallikatteissa käytettävissä pohjalevyissä on 
alapuolella pehmusteet, joiden ansiosta pohjalevy 
saadaan asennettua kattoon tiiviisti.

Kukin pohjalevy kiinnitetään käyttötarkoituksen mukaan 
joko tietyntyyppisellä kanttikatteille tarkoitetuilla 
niiteillä, ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla 
taittoankkureilla, kierretangoilla ja ankkurointimassalla, 
holkeilla ja kiinnikkeillä, tasaisille katteille tarkoitetuilla 
betoniruuveilla tai pystysaumakatteille soveltuvilla 
lävistämättömillä kiristimillä. Saatavilla on myös PVC-
pinnoitettuja pohjalevyjä, joita voidaan käyttää hitsattaessa 
suoraan soveltuvia kalvokatteita.

Vakiopohjalevy Iso-Tak-pohjalevyYleispohjalevy
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5.1 Kanttikatteet 

Komposiittilevyt: 

Levyn ulkopinnan paksuus > 0,5 mm 

Kiinnitys: 8 x 7,7 mm Bulb-Tite-niitti

Komposiitti- ja paikan päällä rakennettu kate: 

Levyn paksuus > 0,7 mm

Kiinnitys: 4 x 7,7 mm Bulb-Tite-niitti 

Soter-vaakavaijerijärjestelmä 
Asennusopas
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5.2 Pystysaumakatteet

Kiinnitys: 4 x taitteelle sopiva kiristin

Lävistämätön Soter-kiristin S5-Z-kiristin

Soter-vaakavaijerijärjestelmä 
Asennusopas

Bulb-tyyppinen pystysauma

Tavallinen pystysauma S5-U-kiristin

Rivertherm-pystysauma Lävistämätön Soter- 
Rivertherm-kiristin
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5.3 Tasaiset katteet

Soter-vaakavaijerijärjestelmä 
Asennusopas

18 mm vaneri/OSB-levy – 0,7 mm metallikate 

Kiinnitys: 4 x taittoankkuri

18 mm vaneri/OSB-levy – 0,7 mm metallikate 

Kiinnitys: 8 x PA-holkki ja BS-ruuvi



14

5.3 Tasaiset katteet

Soter-vaakavaijerijärjestelmä 
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Betonikate 

Kiinnitys: 4 x > 8 mm ruostumaton kierretanko ja ankkurointimassa

Betonikate 

Kiinnitys: 4 x betoniruuvi

Betonikate 

Kiinnitys: 8 x PA-holkki ja TI-ruuvi
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6.0 Järjestelmän suunnittelun 
perusteet ja rajoitukset
6.1 Suuren kuormituksen ankkuripisteet ja 
väliankkuripisteet

Soter-vaakavaijerijärjestelmässä käytetään kahta 
ankkuripistetyyppiä.  

Suuren kuormituksen piste sisältää putoamisen 
vaimentavan elementin, joka pienentää kuormitusta 
putoamisen tapahtuessa johtaen kuormituksen takaisin 
katon alustaan. Putoamisen tapahtuessa suurin osa 
muodostuvasta kuormituksesta kohdistuu takaisin kunkin 
suoran linjan päähän. Nämä voivat olla suorien linjojen 
aloitus- ja päätepisteitä tai järjestelmän kulmia. Siksi 
suuren kuormituksen Soter-pisteet on ehdottomasti 
asennettava järjestelmien aloitus- ja päätepisteisiin sekä 
kulmiin. Näin jokaisessa suorassa linjassa on putoamisen 
vaimentava piste alussa ja lopussa.

Soter-väliankkuripisteen sisällä on pienempi putoamisen 
vaimentava elementti, joka on suunniteltu kaatumaan ja 
repeytymään mahdollisimman nopeasti ja vähentämään 
siten järjestelmän poikkeamia.

Koska molemmat pisteet näyttävät ensi silmäyksellä 
hyvin samanlaisilta, ne on suunniteltu siten, että väärää 
ankkuripistettä ei ole mahdollista asentaa väärään 
paikkaan. 

Suuren kuormituksen ankkuripisteessä on hopeanvärinen 
aluslevy ja M10-kierretappi. Väliankkuripisteessä on 
punainen aluslevy ja M12-kierretappi. Samaa periaatetta 
noudatetaan myös muissa tarvikkeissa. Komponentit, 
joita käytetään järjestelmän aloitus- ja päätepisteissä sekä 
kulmissa, porataan M10-kierteellä. Jos väliankkuripiste 
sijoitetaan epähuomiossa väärään paikkaan, komponentti 
ei sovi siihen.

6.2 Laskentakaava ja kuormitukset

Soter-järjestelmän mukana tulee oma laskentaohjelma, jonka avulla voidaan laskea ja määrittää lopulliset kuormitukset, 
järjestelmän poikkeamat sekä muut yksityiskohdat. Näiden tietojen perusteella suunnittelija voi laatia käyttötarkoitukseen 
soveltuvan järjestelmän. Laskentakaavaa voidaan soveltaa putoamista vaimentavissa Soter-pisteissä sekä putoamista 
vaimentavissa komponenteissa sellaisissa järjestelmissä, jotka asennetaan kiinteisiin/tehdasvalmisteisiin rakenteisiin, 
seiniin ja jäykkiin rakenteisiin.
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6.4 Järjestelmän enimmäispituudet

Soter-järjestelmät tukevat suoria linjoja jopa 250 m saakka. 
Tämä pituus lyhenee kuitenkin heti, kun järjestelmään 
lisätään kulma tai kulmia. Tämä johtuu pääasiassa kulmaan 
kohdistuvasta staattisesta kuormituksesta järjestelmän 
kiristämisen yhteydessä. Mitä enemmän kulmia, sitä 
enemmän kuormitusta kohdistuu kahteen suuntaan 
kussakin kulmassa. Tämä voi puolestaan aiheuttaa 
ankkuripisteiden kallistumisen.

Katso ohjeet viereisestä taulukosta. Asentajan on kuitenkin 
tarkistettava mitat asennuspaikalla.

6.5 Aloitus- ja lopetuspiste yhden ankkuripisteen / 
suljetun piirin järjestelmässä

Soter on suunniteltu ja testattu niin, että samaa pistettä 
voidaan käyttää järjestelmän alku- ja päätepisteenä, 
jolloin muodostuu suljetun piirin järjestelmä enintään 
100 m järjestelmäpituuksissa. Ratkaisu voidaan toteuttaa 
käyttämällä universaalia päätyankkuria, jossa on 
sisäkierteinen M10-silmukka, tai 3-reikäistä kulmalevyä. 

6.6 T-lähtö yksittäisessä ankkuripisteessä / välipiste

Lisäksi on mahdollista toteuttaa myös T-lähtö/välipiste, 
jossa yksi HL-piste voi toimia sekä järjestelmän aloitus- että 
päätepisteenä että toisen järjestelmän väliankkuripisteenä. 
Ilmoitettu käyttäjämäärä koskee koko järjestelmää, 
ei yksittäistä linjaa. Ratkaisu toteutetaan käyttämällä 
2-reikäistä levyä ja välikannaketta.

Kulmien määrä  Järjestelmän enimmäispituus

Suora linja 250 m

1 175 m

2–4 150 m

5+ 125 m

* Pitkien tai useita kulmia sisältävien järjestelmien yhteydessä on 
suositeltavaa käyttää kiristyspäätettä järjestelmän molemmissa päissä, 
jotta linjaa voidaan kiristää molemmista päistä.

6.7 45 asteen kulmat ja ulkotaitteen yksityiskohdat

Liukulaitteen ja välikannakkeen ainutlaatuisen muotoilun 
ansiosta 45 asteen kulmat on mahdollista toteuttaa 
käyttämällä välikannaketta väliankkuripisteessä. Jos 
järjestelmän linjassa tarvitaan kuitenkin kahta 45 asteen 
kulmaa kahden HL-pisteen välissä (muodostaen 90 asteen 
kulman), toisen näistä pisteistä on oltava suuren 
kuormituksen piste. Kyseisentyyppisiä kulmia käytetään 
usein kanttikatteiden ulkotaitteissa.

6.3 Enimmäisetäisyydet

Jotta mahdollisimman pienet lopulliset kuormitukset 
ja järjestelmän poikkeavuudet voidaan varmistaa, 
Soter-vaakavaijerijärjestelmä on suunniteltu ja testattu 
kaikissa kattotyypeissä 2 pisteen välisellä suurimmalla 
mahdollisella etäisyydellä, joka on 10 m. 

Kunkin suoran linjan aloitus- ja päätepisteessä tulee olla HL-
piste ja väliankkuripisteitä tasaisin välein järjestelmän koko 
pituudelta. Edellä mainittu 10 m enimmäisetäisyys ei saa 
ylittyä.

6.8 Katonharjan, taitteen tai välimatkan ylitys  
katteen päädystä

Kun järjestelmän on ylitettävä joko katonharja tai taite, on 
tärkeää, että vaijeri ei kosketa katetta harjan kohdalla eikä 
nouse kiristettynä ylemmäksi kuin polven korkeudelle 
kahden sisätaitteen yhtymäkohdassa.

Harjan, räystäiden ja katteiden päissä katon reunalla / 
putoamisvaara-alueella ankkuripiste on asennettava 
peltikattorakenteissa kiinnityslinjaan / kattoruoteeseen. 
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6.9 Järjestelmät pystysaumakatteille

Putoamisen pysäyttävät järjestelmät, joissa käytetään 
katon pintaan kiinnitettäviä putoamista vaimentavia 
ankkuripisteitä, eivät sovellu pystysaumakatteille tämän 
kattotyypin rakennustavan takia. Tämä koskee kaikkia 
pystysaumakattotyyppejä, joissa katetta ei kiinnitetä vaan 
se asennetaan limittäin tai rullalta. 

7.0 Asennus
Kaikki Soter-vaakavaijerijärjestelmien asennukset 
saa suorittaa vain koulutettu henkilöstö. Soter-
vaakavaijerijärjestelmiin liittyvän asiantuntemuksen lisäksi 
henkilöstön tulee hallita myös katoilla ja rakennustyömailla 
työskentelyn yleisen turvallisuuden periaatteet.

7.1 Työkaluluettelo

Alla on lueteltu yleisiä työkaluja, joita tarvitaan 
kaikkien Soter-vaakavaijerijärjestelmien asennuksessa. 
Lisäksi on mainittu kullekin kattotyypille / kuhunkin 
käyttötarkoitukseen soveltuvat erikoistyökalut.

Yleiset
n	 	Akkuporakone

n	 	17 mm kiintoavain/kiintolenkki

n	 	19 mm kiintoavain/kiintolenkki

n	 	19 mm pitkällä hylsyllä varustettu räikkäväännin

n	 	2 x lukkopihdit

n	 	Kynä

n	 	Rullamitta

n	 	Veitsi

n	 	Cembre-hydraulipihdit 130 kN

n	 	Hydrauliset Cembre-vaijerinkatkaisupihdit

n	 	Hihnallinen vääntötyökalu (halkaisija maks. 130 mm)

Kanttikatteet
n	 	8 mm HSS-poranterät

n	 	Akkukäyttöinen Gesipa PowerBird -niittaustyökalu / 
pitkävartinen HN 2 -niittaustyökalu pienillä leuoilla ja 
suukappaleella

Pystysaumakatteet
n	 	Akkukäyttöinen Gesipa PowerBird -niittaustyökalu / 

pitkävartinen HN 2 -niittaustyökalu pienillä leuoilla ja 
suukappaleella

n	 	13 mm kiintoavain/kiintolenkki

n	 	13 mm kuusiokolokärki poralle

n	 	Kuusiokoloavaimet ja kiintoavaimet (S5-kiristimille)

Taittoankkurit tasaisille katteille metalli- ja 
vanerialustoilla

n	 	25 mm kierreporanterä

n	 	25 mm reikäsaha (bimetalli)

n	 	Pistepuikko

n	 	Pistepuikon jatkokappale (kattorakenteen ja katon 
lävistävä)

n	 	13 mm kuusiokolokärki poralle

Kierretangot ja ankkurointimassa tasaisille katteille 
betonialustoilla

n	 	SDS-iskuporakone (rakenteen paksuuden läpäisevä)

n	 	25 mm kierreporanterä

n	 	SDS-kiviporanterä (katon rakenteen, tasoitteen ja 
tartuntapituuden läpäisevä)

n	 	Teräsharja

n	 	Puhalluspumppu

n	 	Ankkurointimassan puristin

n	 	Rautasaha/leikkuulaikka/hiomakone

n	 	Viila

n	 	Hydrajaws-vetokoemittari ja vanerilevy / levityslevy 
kuormituksen jakamista varten

BS-kiinnikkeet ja PA-holkit tasaisille katteille metalli- ja 
vanerialustoilla
n	 	Pitkä Torx-kärki

n	 	Vasara

Betoniruuvit tasaisille katteille betonialustoilla

n	 	SDS-iskuporakone

n	 	25 mm kierreporanterä

n	 	SDS-kiviporanterä (katon rakenteen, tasoitteen ja 
tartuntapituuden läpäisevä)

n 	ZA1/4 M6 300/750 -kärki

n 	T25 M6 Torx -kärki

n	 	Rautasaha/leikkuulaikka/hiomakone

n	 	Viila

n	 	Hydrajaws-vetokoemittari ja vanerilevy / levityslevy 
kuormituksen jakamista varten
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7.2 Osaluettelo

Ankkuripisteet ja pohjalevyt

SFS-koodi Osanro Kuvaus Kuva

S2 HL -ankkuripiste 
Ei pohjalevyä

FP-A-HLA

1520732

Suuren kuormituksen ankkuripiste

M10 kierretanko ja hopeanvärinen 
aluslevy

S2 R -ankkuripiste 
Ei pohjalevyä

FP-A-IPA

1520733

Väliankkuripiste

M12 kierretanko ja punainen aluslevy

S2 HL tynnyrimallinen 
ankkuripiste 
Ei pohjalevyä

FP-FTA-HLA

1525902

Tynnyrimallinen suuren kuormituksen 
ankkuripiste

M10 kierretanko ja hopeanvärinen 
aluslevy

S2 R tynnyrimallinen 
väliankkuripiste 
Ei pohjalevyä

FP-FTA-IPA

1525903

Tynnyrimallinen väliankkuripiste

M12 kierretanko ja punainen aluslevy

S2-vakiopohjalevy 270 x 360

FP-BP-S
1501125 Vakiopohjalevy

S2-yleispohjalevy 437 x 385

FP-BP-U
xxxxxxx Yleispohjalevy

Tasainen S2-pohjalevy 

270 x 360

FP-BP-FC

1501163 PVC-pinnoitettu tasainen pohjalevy
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Ankkuripisteet ja pohjalevyt

SFS-koodi Osanro Kuvaus Kuva

Tasainen pinnoittamaton S2 
270 x 360

FP-BP-FU

1501165 Tasainen pinnoittamaton pohjalevy

S2 ISO-TAK  
tasainen pohjalevy 
PVC

FP-BP-NC

1555102
ISO-TAK tasainen pohjalevy  
PVC-pinnoitettu

S2 ISO-TAK  
tasainen pohjalevy 
pinnoittamaton

FP-BP-NU

1555103
ISO-TAK tasainen pohjalevy 
pinnoittamaton

Ankkuripiste  
M12-kiinnityksellä

FP-AC-PP

1501129
Ankkuripiste, jossa vakiopohjalevy,  
M12-kiinnitys ja karabiinihaka

Pinnoitettu  
Rivertherm-aluslevysarja

FP-BS-RT500

1501127
Pari pinnoitettuja Rivertherm

500 -tukia

 

Pinnoitettu Speeddeck 510

FP-BS-SD510
1501128

Pari 6-reikäisiä taivutettuja Speeddeck 

510 -tukia

Rivertherm-kiinnikesarja

FP-AC-RC
1501166 4 x 2 Rivertherm-PC-kiinnike
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7.2 Osaluettelo

Ankkuripisteet ja pohjalevyt

SFS-koodi Osanro Kuvaus Kuva

S5-U-kiinnike

FP-AC-2S5
1501167 S5-U 2 -kiinnike pystysaumakatolle

S5-U-pienoiskiinnike

FP-AC-1S5
1501168 S5-pienoiskiinnike pystysaumakatolle

S5-Z-kiinnike

FP-AC-SC-M10
1501169

S5-Z-kiinnike pystysaumakatolle,  
M10 (KZ)

Kiinnikesarja

FP-AC-SA
1501170

Neljän Soter-kiinnikkeen sarja 
pystysaumalle

Taittoankkuri 
150/200/250/300/ 
350/450/500

FP-AC-TB-150-500

1501171 
1501172 
1501174 
1501176 
1501178 
1501179 
1501180

Taittoankkurin M8-pultti  
150-500 mm 
4 kpl/pohjalevy 
 
 
 
= 500 mm taittoankkuri

Kiinnikkeen kuppi 28 x 8 1549550
Kiinnikkeen kupit (28 x 8 mm)  

4 kpl/pohjalevy

Universaali päätyankkuri

FP-A-UA
1501189 Universaali päätyankkuri
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Ankkuripisteet ja pohjalevyt

SFS-koodi Osanro Kuvaus Kuva

Hainevä päätyankkuri

FP-A-SF
1501190 Hainevä päätyankkuri

2-reikäinen levy

FP-CP-2H
1501201 2-reikäinen liitoslevy M10/M12

3-reikäinen levy

FP-CP-3H
1501202 3-reikäinen liitoslevy M10/M12

3-reikäinen kulma

FP-CP-90
1501203

90 asteen kulman liitoslevy 
3-reikäinen

Kiristysvaarna ja  
kireyden osoitin

FP-LT-D

1501205
Vaijerin kiristysvaarna 
kireydenosoittimella

Vaijerin kiristysvaarna

FP-LT
1501206 Vaijerin kiristysvaarna

Kireyden osoitin

FP-LT-V-TI
1501208 Vaijerin kireydenosoitin
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7.2 Osaluettelo

Ankkuripisteet ja pohjalevyt

SFS-koodi Osanro Kuvaus Kuva

Vaijerin päätyhaarukka

FP-AC-TF
1520785 Vaijerin päätyhaarukka

Välikannake

FP-IB
1501210 Välikannake

Kiinteä kulma

FP-CK-90
1501222 90 asteen kiinteä kulma

Täydellinen kulmasarja

FP-CK-ADJ
1501223 Säädettävä kulmasarja

Nykäyksenvaimennin

FP-SA
1501224 Nykäyksenvaimennin

Sisäkierteinen M10-rengas

FP-FR-M10
1501227 Sisäkierteinen M10-rengas

Sisäkierteinen M12-rengas

FP-FR-M12
1501228 Sisäkierteinen M12-rengas
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Ankkuripisteet ja pohjalevyt

SFS-koodi Osanro Kuvaus Kuva

Vaijerin reikäpääte

FP-AC-EY
1501249 Vaijerin reikäpääte

Vaijerin jatkokappale

FP-AC-CJ
1501252 Vaijerin jatkokappale

Vaijeri

FP-AC-C-8
1501253 Ruostumaton 7x7 8 mm teräsvaijeri

6605-9-6W

FP-AC-BTR
1501254 Bulb-Tite-niitti 6605-9-6W

Liukulaite

FP-PP-LA
1501268 Vaijeriin ripustettava liukulaite
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7.3 Ankkuripisteiden asennus

7.3.1 Tasaiset katteet

7.3.1.1. Taittoankkurit tasaisille katteille 
metalli- ja vanerialustoilla / OSB-levyllä

1. Varmista pohjalevyn paikka katteessa ja 
merkitse taittoankkureille 4 kiinnityskohtaa.

2. Poraa kattorakenteelle soveltuvalla 25 mm 
reikäsahalla eristeen ja katon läpi kaikissa 
neljässä kohdassa.

3. Varmista, että kaikki neljä kiinnitysreikää on 
porattu kokonaan katon rakenteen läpi. Poista 
mahdollinen jäte.

4. Mittaa katon rakenteen paksuus ja 
varmista, että käytät oikeanpituisia kiinnikkeitä. 
Kiinnikkeiden tulee olla 80 mm pitempiä, jotta ne 
lukkiutuvat täysin.

5. Jos käytät kiinnikkeille tarkoitettuja putkia, 
mittaa, merkitse ja leikkaa putket katon rakenteen 
paksuuden mukaisesti.

6. Aseta putket neljään reikään ja paina kokonaan 
alas.

7. Kierrä kierrettä tarpeeksi putken sisään niin, että 
kiinnike lukkiutuu asetettaessa. Aseta kiinnikkeen 
ankkuriosa kiinnikkeen runkoa vasten.
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8. Aseta kiinnike huolellisesti pohjalevyn 
ja poratun reiän läpi kattoon. Varmista, että 
kiinnike ei lukitu ennen kuin se on mennyt 
kokonaan katon läpi. Kiinnikeputkien käyttäminen 
estää kiinnikkeen lukkiutumisen liian aikaisin 
kattorakenteen sisään.

9. Kun kiinnike on mennyt kattorakenteen läpi, 
kiinnike lukkiutuu. Lukkiutumista voidaan auttaa 
ravistamalla ankkuripistettä ja kupua hieman. 

10. Kun kiinnike on lukkiutunut, vedä kiinnikettä 
ylöspäin niin, että se asettuu tiukasti kattoa 
vasten. Näin varmistetaan, onko kiinnike 
lukkiutunut vai ei.

11. Toista vaiheet 6–9 jäljellä oleville kiinnikkeille.

12. Kun kaikki neljä kiinnikettä on asennettu, 
vedä kiinnikettä samalla kun kiristät mutteria 
akkuporakoneella ja 13 mm kuusiopäällä, kunnes 
pohjalevy asettuu tiukasti katetta vasten.

13. Kiinnike lukkiutuu 
täysin kuvan 
osoittamalla tavalla. 
Kiinnitä kaikki neljä 
kiinnikettä samalla 
tavalla niin, että 
pohjalevy painautuu 
hieman katteen 
sisään.

14. Kierrä Soter-
kupu pohjalevyn 
sisäkierrettä vasten 
ensin käsin ja sitten 
haluttuun kireyteen 
hihnallisen Soter-
vääntötyökalun avulla, 
kunnes ankkuripiste 
asettuu paikalleen 
oikein.

15. Ankkuri on nyt 
asennettu ja valmis 
Soter-komponenttien 
kiinnittämistä varten.
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7.3.1.2. Kierretangot ja ankkurointimassa 
tasaisille katteille betonialustoilla

1. Varmista pohjalevyn paikka katteessa ja 
merkitse kiinnikkeille 4 kiinnityskohtaa.

2. Poraa kaikki neljä kohtaa eristeen läpi 
reikäsahalla tai kierreporanterällä. 

3. Varmista, että kaikki neljä reikää on porattu 
kokonaan eristeen läpi. Poista mahdollinen jäte.

4. Varmista, 
että käytät koko 
kattorakenteen 
syvyyttä ja alustan 
tartuntapituutta 
vastaavia 
oikeanpituisia 
kierretankoja ja 
että pituutta on 
riittävästi myös 
mutterin ja aluslevyn 
kiinnittämistä varten. 

5. Poraa SDS-kiviporalla ja poranterällä (jossa 
on tietty terän halkaisija) 4 reikää betonikattoon 
saadaksesi riittävän tartuntapituuden kiinnitystä 
varten. Jos betonikaton yläpuolella on tasoite, 
poista se ensin käyttämällä poraa, jossa on 
suurempi halkaisija. Varmista samalla, että 
kiinnitys tapahtuu VAIN betonialustaan. 

6. Poista kaikki jäte teräsharjan ja puhallus-
pumpun avulla kaikista neljästä reiästä. 

7. Valmistele Fischer-
vinyyliesteriankkurointimassan 
tuubi, suutin ja puristin 
käyttöä varten. Pursota 
ankkurointimassaa tuubista 
riittävästi koealueelle ja 
varmista, että kaksi kemikaalia 
sekoittuvat oikein.

8. Kun ankkurointimassa on 
valmisteltu, pursota sitä reiästä 
alustaan vetäen suutinta 
samalla takaisin kunnes 2/3 
reiästä on täytetty. Tee samoin 
kaikille neljälle kiinnityskohdalle. 
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9. Aseta kierretangot varovasti reikiin ennen kuin  
ankkurointimassa alkaa kovettua. Kierrä ja työnnä  
kierretankoa ankkurointimassaan, kunnes kierre-
tanko on kokonaan reiän sisällä. 
Tee samoin kaikille neljälle kiinnikkeelle.

10. Anna 
ankkurointimassan 
kovettua asennuspaikan 
lämpötilassa/
olosuhteissa. Katso 
suuntaa-antavat 
kovettumis- ja 
kuivumisajat tuubista.

11. Kun 
ankkurointimassa on 
kovettunut, testaa 
jokainen kiinnike 
vetokoemittarin avulla 
6 kN:iin käyttämällä 
tarvittaessa 
levityslevyä. 

12. Aseta pohjalevy paikalleen ulkonevien 
kierretankojen päälle. 

13. Aseta kiinnikkeen kupit pohjalevyn neljän 
ulkonevan kierretangon päälle. 

14. Kiinnitä kuhunkin kiinnikkeeseen mutteri ja 
kiristä, kunnes aluslevy painautuu hieman katteen 
sisään.

15. Leikkaa ylimenevä kierretangon osa pois ja 
hio tasaiseksi niin, että päät eivät puhko katetta 
asennuksen yhteydessä.

16. Kierrä S2-kupu pohjalevyn sisäkierrettä 
vasten ensin käsin ja sitten haluttuun kireyteen 
hihnallisen Soter-vääntötyökalun avulla, kunnes 
ankkuripiste asettuu paikalleen oikein.

17. Ankkuri on nyt asennettu ja valmis Soter-
komponenttien kiinnittämistä varten. 
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7.3.1.3. PA-holkit ja BS-kiinnikkeet tasaisille katteille 
metalli- ja vanerialustoilla / OSB-levyllä

1. Varmista pohjalevyn paikka etsimällä 
metalliprofiilin harja tai pohja annettua 
eristepaksuutta hyödyntäen.

3. Asenna kaikki 8 kiinnikettä paikoilleen holkkien, 
eristeen ja katon läpi poran, pitkän kärjen ja T25 
Torx -kärjen avulla. ÄLÄ KIERRÄ LIIKAA!

4. Kun kaikki 8 kiinnikettä on asennettu, kierrä 
S2-kupu pohjalevyn sisäkierrettä vasten ensin 
käsin ja sitten haluttuun kireyteen hihnallisen 
Soter-vääntötyökalun avulla, kunnes ankkuripiste 
asettuu paikalleen oikein.

5. Ankkuri on nyt asennettu ja valmis Soter-
komponenttien kiinnittämistä varten. 

2.
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7.3.1.4. Betoniruuvit betonialustoille

1. Varmista pohjalevyn paikka katteessa ja 
merkitse kiinnikkeille 4 kiinnityskohtaa. 

2. Poraa kaikki neljä kohtaa eristeen läpi 14 mm 
reikäsahalla tai kierreporanterällä. 

3. Poista eriste ja mahdollinen jäte kaikista 
neljästä kiinnitysreiästä.

4. Poraa 6 mm SDS-kiviporalla ja poranterällä (jossa 
on tietty terän halkaisija) 4 reikää betonikatteeseen 
saadaksesi riittävän tartuntapituuden kiinnitystä 
varten. Jos betonikaton yläpuolella on tasoite, poista 
se ensin käyttämällä poraa, jossa on suurempi 
halkaisija. Varmista samalla, että kiinnitys tapahtuu 
VAIN betonialustaan. 

5. Poista kaikki jäte teräsharjan ja 
puhalluspumpun avulla kaikista neljästä reiästä. 

6. Kiristä ruuvit betonikatteeseen holkin ja pitkän 
kärjen avulla. 
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7. Kierrä kierretanko 
kunkin kiinnityskohdan 
ruuvin päähän. 
Varmista, että käytät 
oikeanpituista 
kierretankoa ja että 
pituutta jää näkyviin 
riittävästi myös 
mutterin ja aluslevyn 
kiinnittämistä varten.

8. Aseta pohjalevy paikalleen ulkonevien 
kierretankojen päälle.

9. Aseta kiinnikkeen kupit pohjalevyn neljän 
ulkonevan kierretangon päälle. 

10. Aseta mutteri kuhunkin kiinnikkeeseen ja 
kiristä, kunnes pohjalevy painautuu hieman 
katteen sisään.

11. Leikkaa ylimenevä kierretangon osa pois ja hio 
tasaiseksi niin, että päät eivät puhko katetta. 

12. Kierrä S2-kupu pohjalevyn sisäkierrettä 
vasten ensin käsin ja sitten haluttuun kireyteen 
hihnallisen Soter-vääntötyökalun avulla, kunnes 
ankkuripiste asettuu paikalleen oikein. 

13. Ankkuri on nyt asennettu ja valmis Soter-
komponenttien kiinnittämistä varten.
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7.3.2. Kanttikate

1. Varmista pohjalevyn paikka niin, että 
kiinnitysaukot asettuvat katteessa olevien 
poimujen keskelle. Varmista, että kattolevyt on 
puhdistettu kunnolla ennen asennusta.

2. Kun paikka on 
varmistettu, poraa 
ensimmäinen reikä 
pohjalevyn kulmaan 
8 mm poranterällä. 

3. Aseta niitti porattuun 
reikään ja kiinnitä 
niitti PowerBird-
niittaustyökalulla. 
Varmista, että niitin 
kara katkeaa kokonaan. 

4. Poraa ja niittaa vastakkainen kulma. 

5. Toista vaiheet 2–4 muille kiinnitysrei’ille 
kattolevyn teknisten tietojen ja kiinnikkeen 
numeron mukaan. 

6. Kierrä S2-kupu pohjalevyn sisäkierrettä 
vasten ensin käsin ja sitten haluttuun kireyteen 
hihnallisen Soter-vääntötyökalun avulla, kunnes 
ankkuripiste asettuu paikalleen oikein. 

7. Ankkuri on nyt asennettu ja valmis Soter-
komponenttien kiinnittämistä varten. Puhdista 
alue kokonaan porauksessa/niittauksessa 
syntyneestä jätteestä. 
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7.3.3. Pystysaumakate

1. Aseta pohjalevy vähintään 150 mm etäisyydelle 
pidikkeistä. Varmista ennen asennusta, että 
liitoskohta on puhdistettu ja muodostettu oikein ja 
että se ei ole viallinen.

2. Niittaa 2-osaisen Soter-kiristimen laipallinen 
osa Soter-pohjalevyn neljään kulmaan. 

3. Kun Soter-kiristimen ensimmäinen osa on 
asennettu kaikkiin neljään kulmaan, aseta yksi 
reuna katteen saumaa vasten ja paina toista 
reunaa kevyesti alaspäin niin, että se asettuu 
lujasti saumojen väliin katetta vaurioittamatta. 
Kun seisot ankkuripisteen molemmilla puolilla 
olevissa kate-elementeissä, väli hieman levenee, 
mikä helpottaa asennusta.

4. Kun ankkuripiste on asetettu oikein kate-
elementtien väliin, voidaan Soter-kiristimen 
toinen osa asentaa pultin, mutterin ja aluslevyn 
avulla. Kiristä kukin pultin, mutterin ja aluslevyn 
yhdistelmä 14 Nm:iin.

5. Tee samoin jäljellä oleville kiinnikkeille. 
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6. Kierrä S2-kupu pohjalevyn sisäkierrettä 
vasten ensin käsin ja sitten haluttuun kireyteen 
hihnallisen Soter-vääntötyökalun avulla, kunnes 
ankkuripiste asettuu paikalleen oikein.

7. Ankkuri on nyt asennettu ja valmis Soter-
komponenttien kiinnittämistä varten. Puhdista 
alue kokonaan niittauksessa mahdollisesti 
syntyneestä jätteestä. 
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7.4. Osien asennus

Soter-ankkuripisteiden (M10 ja M12) 
ainutlaatuisen muotoilun ansiosta tarvittava 
osa voidaan asentaa vain soveltuvaan 
ankkuripisteeseen.

M10 
3-reikäinen kulmalevy

M10 
3-reikäinen levy

M10 
2-reikäinen levy

Universaali päätyankkuri

M10 suuren kuormituksen
aloitus/kulma/päätepiste

Sisäkierteinen  
M10-rengas*

M10 
Säädettävä kulmasarja

M10 
Kiinteä kulma

M12 väliankkuri / 
yhden pisteen ankkuri

*Sisäkierteisen renkaan yhteydessä ei tarvita mutteria
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7.5. Vaijerin mittaus ja leikkaus

Ennen kuin tarkkoja mittauksia voidaan tehdä, 
vaijeri on vedettävä kevyesti järjestelmän 
aloituspisteestä päätepisteeseen kaikkien 
pisteissä olevien osien läpi.

Mahdollisimman tarkan mittaustuloksen 
saavuttamiseksi on pääte puristettava ja 
kiinnitettävä päätepisteen komponenttiin. Jos 
pääte on vaijerikiristin, varmista, että kiristin 
on kierretty kokonaan ulos ennen puristusta.  
Lisätietoja puristuksesta on kohdassa 7.6.

Työskentele vaijerin lopusta alkaen. Suoran 
linjan joka kolmannen ankkuripisteen jälkeen 
(tai useammin, jos järjestelmässä on kulmia), 
vedä vaijeria pihdeillä (ylikuormittamatta 
päätepisteitä/kulmia) ja ota lukkopihdeillä kiinni 
välikannakkeen tai kulmasarjan takaa.

Kun saavut linjan aloituspisteen kohdalle, vaijerin 
on oltava kiristetty manuaalisesti riittävän kireälle 
niin, että se ei kosketa katon pintaa. Tällä tavalla 
voidaan minimoida linjan kiristimeen kohdistuva 
kiristyksen määrä.

Hydrauliset vaijerinkatkaisupihdit  
8 mm ruostumattomalle teräsvaijerille

130 kN hydraulipihdit ja puristusleuat  
8 mm ruostumattomalle teräsvaijerille

Tarvittavat erikoistyökalut
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7.6. Vaijeripäätteen puristus

Aseta vaijeri kokonaan päätteen sisään ja tee 
vaijeriin merkintä päätteen pään kohdalle.

Irrota vaijeri ja aseta se päätteen viereen merkin 
kohdalle. 

Tee sitten päätteeseen merkintä vaijerin pään 
kohdalle. Merkki osoittaa, missä kohtaa päätteen 
ontto osa loppuu ja mihin kohtaan ensimmäinen 
puristus asettuu. Tämä on tehtävä kaikille 
päätekiristimille ja päätynä toimiville haarukoille. 

Sijoita vaijeri kokonaan takaisin sisään ja varmista, 
että vaijeri ulottuu päätteen merkittyyn kohtaan 
saakka.

Kierrä kiristimen / linjan kiristimen yhdistelmän 
molemmat päät ensin täysin auki putken keskeltä. 
Kierrä sitten molempia päitä takaisin sisään kaksi 
täyttä kierrosta. Näin maksimoidaan kireyden 
määrä.

Sovita kiristin aloitusosaan kevyesti. Tee 
vaijeriin merkki kynällä samalla, kun vedät 
vaijeria kireälle. Voit nyt leikata vaijerin merkin 
kohdalta hydraulisilla Cembre HT-TC026 
-vaijerinkatkaisupihdeillä. Näin varmistetaan, että 
vaijeri leikataan oikein.

Vaijeri on nyt leikattu oikean pituiseksi, joten 
kiristin voidaan nyt irrottaa aloitusosasta 
puristamista varten.
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Irrota pääte ja tarkista, että puristettu kohta on 
puristunut täysin ja että siihen on painettu A10. 
Näin voidaan tarkistaa, että puristus on tehty 
oikein ja että itse puristusleuka ei ole kulunut. 

Jatka päätteen työstämistä tekemällä neljä 
muuta puristusta. Varmista, että kohtien väliin jää 
1 mm rako. On suositeltavaa kääntää päätettä 
jokaisen puristuksen jälkeen niin, että puristusta 
ei tehdä samaan tasoon. Näin estetään päätteen 
taipuminen. 

Kaikki viisi puristusta on tehtävä päätteen suoran 
putken onttoon osaan ennen viistettyä päätä. 
Jokaisessa puristuskohdassa tulee selvästi näkyä 
A10-merkintä. Puristuskohdat eivät saa olla 
päällekkäin.

Pääte on nyt kokonaan 
puristettu ja voidaan liittää 
ankkuripisteeseen  
poistamalla kara/pultti 
ja kiinnittämällä aloitus/
päätepisteeseen.

Aseta Cembre HT-131-C -puristustyökalu suljettu-
asentoon. 

Aseta puristusleuan keskikohta siten, että 
ensimmäinen puristus tehdään päätteeseen 
merkityn kohdan viereen. 

Varmista ensimmäisen puristuksen yhteydessä, 
että vaijeri pysyy paikallaan eikä luiskahda 
pois. Vedä puristustyökalun kahvasta kunnes 
kuulet selvän naksahduksen ja paine vapautuu 
työkalusta.

Käännä puristustyökalu auki-asentoon ja avaa 
leuat käyttämällä kahvaa kerran.
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7.7. Kiristäminen

Kun aloituspääte on puristettu täysin, se voidaan 
kiinnittää aloitusosaan ja mutteri ja pultti voidaan 
kiristää kokonaan. 

Vaijeria voidaan kiristää pitämällä kiinni 
puristetusta kohdasta ja vaijerista yhdellä kädellä 
ja kiertämällä kiristimen jännelukkoa/keskikohtaa 
toisella kädellä.

Kun tarvittava kireys on saavutettu, punainen 
kireyden osoitinkiekko vapautuu ja sitä voidaan 
kääntää. Vaikka kiekko osoittaa, että tarvittava 
kireys (0,8 kN) on saavutettu, asentajan vastuulla 
on tarkistaa, että jokainen suora linja on riittävän 
kireällä ja että kireys jakautuu tasaisesti koko 
järjestelmän laajuudelta.

Kiristimessä olevat mutterit voidaan nyt 
kiristää jännelukkoa vasten, jolloin se lukkiutuu 
paikalleen.

Kaikki järjestelmän osat kiristetään lopuksi 
kokonaan jokaisessa pisteessä. Järjestelmän läpi 
on kuljettava, jotta voidaan varmistaa, että kaikki 
kiinnitykset on tehty asianmukaisesti ja mitään ei 
ole jäänyt huomaamatta. 
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7.8. Järjestelmän merkintä

Kaikkiin asennettuihin järjestelmiin on liitettävä 
hyväksymismerkintä paikkaan, josta on pääsy järjestelmään. 
Viereisessä kuvassa on esimerkki merkinnästä. Merkinnän 
on oltava standardin BS EN 365:2004 mukainen.

Hyväksymismerkinnän tulee sisältää seuraavat tiedot 
yksityiskohtaisemman käyttö- ja huolto-oppaan tueksi:

n	 	Sopimuksen numero/nimi järjestelmän tunnistusta varten

n	 	Järjestelmän tyyppi – putoamisen pysäyttävä/estävä

n	 	Käyttäjän henkilökohtainen suojavarustus järjestelmän 
turvallista ja asianmukaista käyttöä varten

n	 	Henkilömäärä, jolle järjestelmä on suunniteltu

n	 	Köyden enimmäispituus – pakollinen putoamisen 
pysäyttävissä järjestelmissä

n	 	Asennuspäivä

n	 	Seuraavan tarkastuksen määräaika

Jos tarkastuksen määräaika on kulunut umpeen, 
järjestelmää ei tule käyttää ennen kuin valtuutettu 
Soter-asentaja on tarkastanut järjestelmän uudelleen ja 
hyväksynyt sen käyttöä varten.

Järjestelmät on tarkastettava ja hyväksyttävä vuosittain 
standardin EN 795 mukaisesti.
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8.0 Vuosittaiset huollot ja 
tarkastukset
Yleisiä ohjeita

Turvavaijerijärjestelmät on tarkastettava ja hyväksyttävä 
vähintään 12 kuukauden välein. 

Lämpötilan muutokset vaikuttavat vaakavaijerijärjestelmiin. 
Muutokset voivat aiheuttaa vaijerin laajenemisen/
supistumisen. Paikoissa, joissa järjestelmä altistuu 
vuodenaikojen vaihteluiden suurille lämpötilanmuutoksille, 
järjestelmän kireys on tarkistettava kesä- ja talvikäyttöä 
varten.

Käytä vain SFS:n valmistamia ja toimittamia 
komponentteja. Poikkeuksena ovat tilaustyönä 
toimitettavat kiinnikkeet, joiden avulla järjestelmä 
kiinnitetään tiettyihin rakenteisiin. Tällaisten tilaustyönä 
toimitettavien kiinnikkeiden suunnittelu ja valmistus on 
annettava mahdollisuuksien mukaan SFS:n hoidettavaksi 
tai niiden suunnittelulle on haettava hyväksyntä. Jos 
tällaiset kiinnikkeet saadaan toiselta toimittajalta, 
asentavan yrityksen vastuulla on varmistaa, että ne ovat 
käyttötarkoitukseen sopivat ja että niillä on tarvittavat 
hyväksynnät.

Soter-vakiokomponentteja ei saa missään tapauksessa 
muuttaa tai korvata toisen toimittajan komponenteilla.

Kaikkia Soter-laitteita on käytettävä ehdottomasti oikein 
kaikkien komponenttien kanssa. Työskentelypaikalla ei saa 
olla esteitä tai rakenteita, jotka voivat vaikuttaa liukulaitteen 
toimintaan tai estää vaijerien kulun.

Rakenteen, johon Soter-järjestelmä asennetaan, on oltava 
tarpeeksi vahva, jotta se kestää sellaisen putoamisen 
pysäyttämisestä/estämisestä aiheutuvan kuormituksen, 
jota varten järjestelmä on suunniteltu.  Nämä kuormitukset 
voidaan laskea asentajan tai SFS:n toimesta. Jos 
rakenteen kuormituksenkestosta ei ole täyttä varmuutta, 
järjestelmää ei tule asentaa ilman alustan asianmukaista 
testausta.

Suoritettavat tarkistukset

KOKO JÄRJESTELMÄN SILMÄMÄÄRÄINEN 
TARKISTUS
n	 	Näkyvät vauriot
n	 	Lika ja epäpuhtaudet
n	 	Kiinnikkeiden kireys 
n	 	Rakennukseen tehdyt muutokset, joiden seurauksena 

vapaan pudotuksen etäisyys/turvaetäisyys on 
pienentynyt

n	 	Ankkuripisteiden vakaus/kaltevuus

n	 	Vaijerien kunto (vauriot), erityisesti kannakkeiden läpi 
kulkevat vaijerit

n	 	Erityisen löysällä olevat vaijerit

YKSITTÄISTEN OSIEN TARKISTUS

Suuren kuormituksen pisteet ja väliankkuripisteet

n	Näkyvät vauriot 
-  Jos tarkastaja huomaa näkyviä vaurioita ja on epävarma 

ankkuripisteen eheydestä, järjestelmä on poistettava 
käytöstä ja on otettava yhteyttä SFS:ään.

n	Ankkuripisteiden kaltevuus
-  Kaltevuus voi johtua asennuksen yhteydessä 

tapahtuneesta ylikiristämisestä tai 
lämpötilanvaihteluiden seurauksena tapahtuneesta 
vaijerin lyhenemisestä asennuksen jälkeen. 

-  Löysää järjestelmää ja palauta ankkuripiste varovasti 
takaisin oikeaan asentoon. Kiristä järjestelmä 
onnistuneen palautuksen jälkeen uudelleen. 

-  Jos ankkuripiste ei palaudu pystysuoraan asentoon 
eikä merkkejä järjestelmän väärinkäytöstä havaita, piste 
voidaan jättää paikalleen.

-  Ankkuripisteen hyväksytty kaltevuus pystysuorasta 
asennosta on enintään 5° edellyttäen, että kupu on 
edelleen turvallisesti kiinni.

- Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä SFS:ään.

n	Niitit
- Niitit on asennettu oikein.

- Kara ei työnny esiin niitin kannasta.

-  Karan tulee kuitenkin näkyä niitin rungossa. 

n	Pystysaumakiristimet
- Soter-kiristimen momentti 14 Nm

-  S5-kiristimien aluslevyn kiinnityspultti 20 Nm, 
uritetut ruuvit 15 Nm

n	 	Ankkuripisteeseen asennetut komponentit,  
jotka on kiinnitetty M10- tai M12-muttereilla
- Komponenttien kiinnitys ja kiristys 30 Nm saakka

-  Vialliset osat tulee vaihtaa ja viallisten osien läpi 
mahdollisesti kulkevat vaijerit on tarkastettava 
huolellisesti.
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n	Kiinnikkeen pultit
-  Jos katon alapuoli on näkyvissä, tarkista, että 

kiinnikkeet ovat lukkiutuneet ja kosketuksissa kattoon ja 
että ne eivät liiku.

- Kiinnikkeitä ei saa kiristää yli 15 Nm.

-  Piilokiinnikkeille suositellaan vetolujuuskoetta – 
otokseksi suositellaan 10 prosenttia järjestelmän 
pisteistä.

-  Tähän 10 prosenttiin tulee sisältyä pääte-, kulma- ja 
väliankkuripisteitä.

-  Pisteiden sisäisen mekaniikan vuoksi testikuormitukset 
eivät saa olla yli 1,5 kN (150 kg).

-  Ylläpidä kuormitusta 1 minuutin ajan. Eriste ja katon 
muut kerrokset vaikuttavat tähän prosessiin, joten 
kuormitus on jaettava huolellisesti ankkuripistettä 
ympäröivälle katon pinnalle levityslevyn avulla.

n	Rakenteelliset ankkurit
-  Teräsrakenteisiin kiinnitetyt pisteet, erikoislujat 
ruostumattomat M12-teräspultit 50 Nm saakka.

-  Lindapter-tyyppisiä kiristimiä käytettäessä noudata 
momenttiasetuksissa valmistajan ohjeita.

-  Betonikatteisiin ankkurointimassan tai kiinteiden 
ankkuripulttien avulla asennetuissa pisteissä jokaisen 
kiinnityskohdan maksimikuormitus on testattava 6 kN 
saakka 15 sekunnin ajan alkuperäisen asennuksen 
yhteydessä.

-  Uudelleentarkastuksen ja hyväksynnän yhteydessä 
suositellaan, että järjestelmän pisteistä otetaan 
10 prosentin otos, jolle testaus suoritetaan

-  Tähän 10 prosenttiin tulee sisältyä pääte-, kulma- ja 
väliankkuripisteitä.

n	Vaijeri
-  7x7 x 8 mm ruostumaton teräsvaijeri (murtokuormitus 

vähintään 38 kN).

-  SFS suosittelee enintään 15 kN tavoitekuormituksia. 
Tämä arvo sisältää kappaleessa 2.3 mainitun ja vaijerin 
murtolujuuteen perustuvan varmuuskertoimen.

-  Tarkista vaijeri sekä väli- ja pääteankkurit 
silmämääräisesti. Vaijeri on vaihdettava, jos se on 
vaurioitunut (kiertynyt, purkautunut jne.).

-  Kaikki järjestelmät on kiristettävä asianmukaisesti ja 
niissä on käytettävä SFS:n toimittamia vaijerin kiristimiä 
ja vaijerin kireyden osoitinkiekkoja.

-  Asianmukainen kireys on saavutettu, kun vaijerin 
kireyden osoitinkiekko alkaa pyöriä vapaasti. 
Älä koskaan ylikiristä järjestelmää!

n	Puristus
-  Vaijerien puristuksessa tulee käyttää 6 mm kuusiokolon 
muotoisia puristusleukoja. Puristuksia tulee tehdä 
peräkkäin 5 kappaletta.

-  Huom: 6 mm vastaa kunkin sivun leveyttä.  
Puristuksen jälkeen mitta on yleensä 11 mm. 

-  Puristettujen liitosten testaus on mahdollista tehdä 
Hydrajaws Ltd:n erikoislaitteistolla  
(www.hydrajaws.co.uk tai puhelin 01675 430370). 

-  7x7 8 mm ruostumattoman teräsvaijerin yhteydessä 
kiinnikkeet on testattava 15 kN saakka.

-  Ylläpidä sovellettua kuormitusta 1 minuutin ajan ja 
vapauta.

-   Tarkista seuraavat asiat huolellisesti: 
- Kaikki puristetut liitokset, että niissä ei esiinny luistoa 
- Kaikki osat vaurioiden varalta 
-  Pääte- ja väliankkurit vaurioiden/luiston varalta

 - Kaapeli vaurioiden varalta

-   Tarkasta kaikki järjestelmän päätteet ja puristetut 
liitokset

 -  Kaapelitarraimia käytettäessä tulee noudattaa 
huolellisuutta, jotta ne eivät vaurioita vaijeria ja jotta 
kuormituksia ei ohjaudu väliankkureihin.
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Asennetun turvajärjestelmän mukana tulee toimittaa 
täydelliset käyttö- ja huolto-ohjeet. Nämä ohjeet on 
annettava rakennuksen omistajalle.

Ohjeiden tulee olla kaikkien järjestelmää käyttävien 
henkilöiden saatavilla. Heidän tulee ymmärtää järjestelmän 
turvallisen käytön, asianmukaisen huollon ja tarvittavin 
väliajoin suoritettavien tarkastusten merkitys.

Käyttöohjeista tulee käydä selväksi seuraavat asiat:

n	 	Asennuspaikka, rakennuksen nimi ja järjestelmän 
sijainti katolla.

n	 	Asennustodistus, johon on merkitty asennuspäivä ja 
seuraavan tarkastuksen määräaika.

n	 	Järjestelmän asentaneen valtuutetun yrityksen 
yhteystiedot.

n	 	Järjestelmän piirustukset.

n	 	Käyttötarkoitus tai alueet, joihin järjestelmän käyttö 
antaa pääsyn.

10.0 Takuu
Kaikilla SFS-ryhmän toimesta myytävillä Soter-
putoamissuojaintuotteilla on 12 kuukauden 
käyttötarkoituksen mukainen tuotetakuu*.

Jos asiakas haluaa lisäturvaa, takuun pidennystä on 
mahdollista hakea*. Hakemus on tehtävä järjestelmän 
asentajan toimesta kolmen (3) kuukauden kuluessa 
asennuksesta.

Takuuehdot voivat kattaa 1–24 vuotta tai jopa pidemmän 
ajan ehtojen ja projektin teknisten tietojen mukaisesti.

Edellytyksenä on rakennuksen käyttötarkoitusta sekä 
kemikaalien tai rannikko-olosuhteiden vaikutuksille 
altistumista käsittelevän kyselylomakkeen täyttäminen.

*määräysten ja ehtojen alainen

Soter-vaakavaijerijärjestelmä 
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n	 	Suositeltu henkilökohtainen suojavarustus.

n	 	Tiedot turvalliseen käyttöön liittyvistä varusteista – 
erityisesti köyden pituudet.

n	 	Järjestelmän tyyppi, putoamisen pysäyttävä/estävä.

n	 	Pelastussuunnitelma mahdollisen putoamisen varalta.

n	 	Henkilömäärä, jolle järjestelmä on suunniteltu.

n	 	Järjestelmään pääsy.

n	 	Tarkastuskortti käyttöä varten.

n	 	Yleiset turvaohjeet ja parhaat käytännöt.

n	 	Liukulaitteen liitäntä.

n	 	Tarkastusta ja huoltoa koskevat tiedot.

Takuu edellyttää valtuutetun Soter-asentajan suorittamia 
säännöllisiä tarkastuksia ja uudelleenhyväksyntöjä.

Soter SFS -takuu* kattaa kaikki kanttikatteille, 
pystysaumakatteille ja tasaisille katteille asennetut 
järjestelmät.

Soter-putoamissuojainjärjestelmät valmistetaan 
raudattomista ja ruostumattomista teräskomponenteista, 
joissa on ajaton muotoilu.

Vakuutuksenantajiemme ehdot ja määräykset saa 
pyydettäessä.
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12.0 Viitteet
BS EN 795:2012 Tyyppi C  Yhdelle käyttäjälle tarkoitetut putoamissuojaimet (kiinnityslaitteet 

vaakasuuntaisella taipuisalla johteella, poikkeama alle 15º)

PD CEN/TS 16415:2013 Tyyppi C  Usealle käyttäjälle tarkoitetut vaakasuuntaiset putoamissuojaimet 
(kiinnityslaitteet vaakasuuntaisella taipuisalla johteella, poikkeama alle 15º)

BS 7883: 2005  Kiinnityslaitteiden suunnittelua, valintaa, asennusta, käyttöä ja huoltoa 
koskevat käytännöt standardin BS EN 795 mukaisesti

BS 8610:2016 Henkilökohtainen suojavarustus kiinnityslaitteissa

ACR[M]002:2009-(Part2) Magenta-testimenetelmän vaatimukset kattojärjestelmiin asennettavista  
  kattoankkureista

CE 0321 EN 795:1996 Luokka B Liukulaitteen CE-merkintä

EN ISO 9227 Korroosiotesti suolasuihkeella CE-merkintää varten

EN 361:2002 Putoamissuojaimet – Kokovaljaat

EN 362:2002 Karabiinihaat/liitoselimet

EN 355:2002 Nykäyksen vaimentimet

BS EN 358   Työntekijää tukevat ja putoamista estävät henkilönsuojaimet — Vyöt ja 
niiden kanssa käytettävät hihnat ja köydet

EN 354:2002 Putoamissuojaimet – Liitosköydet

BS EN 567 Alumiiniset nousukahvat

BS EN 365:2004  Käyttö-, huolto-, määräaikaistarkastus- ja korjausohjeita

ISO 9001  Laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia käsittelevä kansainvälinen 
standardi

11.0 Testausta koskevat standardit
Kaikki Soter-putoamissuojaintuotteet on testattu ja 
hyväksytty kutakin tyyppiä koskevien olennaisten 
ja tunnustettujen standardien mukaisesti.  Soter-
vaakavaijerijärjestelmä on hyväksytty standardin 
EN 795:2012 Tyyppi C ja CEN/TS 16415:2013 Tyyppi C 
mukaisesti enintään neljälle (4) käyttäjälle. Myös Soter-
liukulaite on CE-merkitty.

Kaikki testit on todistanut ja hyväksynyt riippumaton 
tutkimus- ja testauslaitos SATRA. Testit on suoritettu 
sekä SFS:n testauslaitoksessa että SATRAn omassa 
testauslaitoksessa.

Kattoankkurijärjestelmät testataan myös ACR[M] 
002:2009-(part2) -testimenetelmällä  
(”Magenta”-menetelmä).

Standardi BS8610 edellyttää, että kaikki järjestelmät 
testataan asennuskohteena olevan alustan osalta. 
Tätä uutta standardia sovelletaan aktiivisesti kaikessa 
testaus- ja kehitystyössämme.
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SFS:
Vahva kumppanisi

SFS on kansainvälinen yritys, jolla on yli 50 vuoden 
kokemus innovatiivisten kiinnitysjärjestelmien 
valmistuksesta. Asiakkaamme hyötyvät:
n	Lisäarvoa luovasta ratkaisukeskeisyydestä
n	 				Omissa tuotantolaitoksissa Euroopassa,  

Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa tapahtuvasta 
kehityksestä ja tuotannosta

n	Esimerkillisestä prosessi- ja teknologiaosaamisesta
n	Kansainväliseen verkostoon sidoksissa olevasta  
 paikallisesta edustuksesta

SFS: Innovaatioita ja korkeaa laatua!
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