
Putoamissuojausjärjestelmät teollisuuden vaatimuksiin
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Turvallisuutta sinulle 
SFS Putoamissuojausjärjestelmät

Sisältö

SFS on kehittänyt putoamissuojausjärjestelmäänsä jo yli 
10 vuoden ajan aina sen markkinoilletulosta lähtien.

Kattojen kiinnitysratkaisujen kehitykseen liittyvä laaja 
tietämys on auttanut meitä kehittämään korkealla 
työskentelyyn tarkoitettuja järjestelmiämme.

SFS tarjoaa järjestelmiä teollisuuden kalteville 
metallikatteille, tasaisille katteille sekä pystysuoriin ja 
käyttäjän pään yläpuolelle asennettaviin käyttökohteisiin.
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SFS tarjoaa valikoiman erilaisia 
putoamissuojausjärjestelmiä, joilla voidaan 
ratkoa monenlaisia ongelmia liittyen 
korkeiden paikkojen työturvallisuuteen.

n	 	Turvajärjestelmiä asentavat yritykset
n	 	Kattourakoitsijat
n	 	Arkkitehdit
n	 	Suunnittelijat
n	 	Rakennusten omistajat
n	 	Rakennusurakoitsijat
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Alkuaikojen kiinteät ankkuripisteet kiinnitettiin rakenteen 
rungon läpi. Niihin oli päästävä käsiksi samanaikaisesti 
sekä sisä- että ulkopuolelta. Niinpä ne olivat hyvin työläitä 
ja kalliita asentaa.

Ankkuripiste läpäisee koko katon, mikä lisää tarvetta 
sääsuojaukselle jokaisen ankkuripisteen ympärillä. 
Sään vaikutus rikkoi väistämättä ajan myötä rakenteita, 
mistä aiheutui vuotoja ja tarvetta katon korjaustöille.

Näissä alkuaikojen ankkuripisteissä ei ollut 
nykäyksenvaimennuselementtiä ja mahdollisuus katon 
vakavaan vahingoittumiseen oli suuri putoamistilanteessa.

n	2017: Soter™  II 

n	2000-luku:  
Nykäyksenvaimennus

n	1990-luku: 
Puolikiinteä katon pintaan kiinnitettävä ankkuripiste

n	1980-luku: 
Täysin kiinteä ankkuripiste

Optimaalinen nykäyksenvaimennus vähentää 
kattorakenteen kiinnitykseen kohdistuvia 
kuormia alle 5,5 kilonewtoniin.

Tarve suojata sekä kattoa että 
käyttäjää sai aikaan sen, että kehitettiin 
nykäyksenvaimennuselementin sisältävät 
kattoankkurit. Tämä ominaisuus auttaa 
vähentämään kuormia, joille niitit/
kiinnikkeet altistuisivat putoamistilanteessa. 
Pienempi kiinnityskohtien määrä nopeuttaa 
asennusta.

Metallista ja sandwich-paneelista muodostuvien 
kattorakenteiden myötä kehitettiin 
ulkoisesti kiinnitettävät ankkuripisteet, 
jotka on kiinnitetty niiteillä tai poraruuveilla. 
Näissä ankkuripisteissä on minimaalinen 
nykäyksenvaimennuselementti, josta silti 
aiheutuisi vahinkoa katolle putoamistilanteessa.

Tuotekehitys
Ajan tasalla markkinoiden muuttuvien vaatimusten kanssa

Patentoitu

Patentoitu



4

Putoamissuojausjärjestelmät 
Putoamissuojauksen hierarkia

Suunnittelijan tai rakennuksen omistajan 
tulee varmistaa työntekijän turvallisuus, mikäli 
korkealla tehtävää työtä ei voida välttää.

Hierarkiapyramidin määritelmän mukaan 
putoamisriskin mahdollisuuden ollessa 
olemassa järjestelmä on suunniteltava ja 
luokiteltava pysäyttäväksi järjestelmäksi.

Järjestelmä voidaan ajatella estäväksi 
järjestelmäksi vain, jos putoamisen 
mahdollisuutta ei ole.

Tämä on tunnettu terveyttä ja turvallisuutta koskeva käytäntö tilanteissa, joissa edellytetään  
korkealla työskentelyä. Olemme kaikki vastuussa riskien minimoimisesta. Kun katolla oleskelua  
ei voida välttää, kaikki nykyiset ohjeistukset pitävät putoamisen estäviä järjestelmiä  
parhaana vaihtoehtona. SFS suunnittelee oletusarvoisesti estävän järjestelmän mukaan.

Korkealla 
työskentelyä 

suunnittelevien 
tulee...

...välttää korkealla 
työskentelemistä 

mahdollisuuksien mukaan.

Estävä järjestelmä 
Kun korkealla työskentelyä ei voida välttää, estä 
putoaminen käyttämällä työskentelyvarusteita tai 

muita varotoimenpiteitä.

Pysäyttävä järjestelmä 
Kun putoamisen riskiä ei voida eliminoida, minimoi mahdollisen putoamisen 

etäisyydet ja seuraukset käyttämällä työskentelyvarusteita 
tai muita varotoimenpiteitä.

Vältä korkealla työskentelyä aina kun mahdollista!

Putoamissuojausjärjestelmät ovat joko estäviä tai pysäyttäviä järjestelmiä

Pysäyttävä
Putoamisen mahdollisuus

Estävä
Ei putoamisriskiä

Putoamisen pysäyttävä järjestelmä on vaativampi 
suunnittelun näkökulmasta.Se tulisi aina varmistaa julkisilla 
laskelmilla, jotka soveltuvat katon alustan tyyppiin. Muut 
tekijät, kuten rakennuksen korkeus ja turvaetäisyydet on 
otettava asianmukaisesti huomioon.

Tämäntyyppinen järjestelmä vaatii erityistä 
henkilökohtaista suojavarustusta, käyttäjäkoulutusta ja 
olemassa olevaa pelastussuunnitelmaa.

Tyypillinen estävä järjestelmä asennetaan 2,3 m 
etäisyydelle katon reunasta tai mahdollisesta 
putoamiskohdasta. Käyttäjän kulkureitti on määrätty.

Vähimmäisvaatimukset täyttävää henkilökohtaista 
suojavarustusta ja käyttäjäkoulutusta edellytetään.
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Putoamissuojausjärjestelmät  
Metalliset muotokatteet

SFS:n putoamissuojausjärjestelmät sandwich-
paneeleille, joissa katteen pinnan paksuus on 
vähintään 0,5 mm.

Konserniimme kuuluvan Gesipan valikoimassa olevien 
rakenteellisten BULB-TITE®-niittien käyttö mahdollistaa 
pohjalevyjen kiinnityksen paneelien poimuihin nopeasti ja 
turvallisesti. 

Niiteillä on tiivistys-, kiristys- ja turvallisuusfunktiot.

Sandwich-paneeleihin asennettuja SFS:n 
putoamissuojausjärjestelmiä voidaan käyttää 
pysäyttämiseen tai estämiseen. Edellytyksenä on 
oikeanlainen suunnittelu.

Patentoitu

Rakenteelliset BULB-TITE®-niitit Tyypillisiä arvoja

Kiinnike Alusta Leikkaus
Kiristys 

(ulosveto)

5,5 halkaisija 2 x 0,7 0,9 kn 0,5 kn

6,3 halkaisija 2 x 0,7 1,7 kn 1,4 kn

7,9 halkaisija 
BULB-TITE®- 

niitti
2 x 0,7 2,05 kn

2,9 kn
jopa 

6 x vahvempi



Putoamissuojausjärjestelmät  
Tasaiset katteet

SFS:n putoamissuojausjärjestelmä tasaisille katteille 

Ratkaisuja on saatavana kaikentyyppisille tasaisille katteille. 

Ensisijainen kiinnitysvaihtoehto on polyamidista valmistettu 
hylsy ja pohjamateriaalille sopiva ruuvi, joilla pohjalevy 
saadaan kiinnitettyä tukevasti ja varmasti metallilevy-, 
puulevy- tai betonimateriaaleihin. Näin ehkäistään myös 
mahdolliset kylmäsillat.

Vaihtoehtoisena kiinnitystapana voidaan myös käyttää 
laajenevaa onteloankkuria, kemiallista massaa tai sopivan 
mittaista taittoankkuria. Luonnollisesti kaikki  
materiaali on ruostumatonta terästä.
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Tasaisen katteen ankkuripiste 
sääsuojauksen yksityiskohta

Tasaisen katteen ankkuripiste 
eristetty metallikate

Tasaisen katteen ankkuripiste, eristetty 
betonikate

Tasaisen katteen ankkuripiste, eristetty 
OSB-levy / 18 mm vaneri



Putoamissuojausjärjestelmät 
Metalliset pystysaumakatteet

SFS:n putoamissuojausjärjestelmät metallisille pystysaumakatteille

Metallisten pystysaumakatteiden järjestelmät on 
suunniteltu niin, että ulkopintojen puhkominen ja niittien 
käyttö ankkuripisteiden kiinnittämisessä voidaan välttää.

SFS:llä on valikoima useimpiin profiileihin sopivia kiristimiä.

Pystysaumakatteissa ei ole samaa vahvuutta kuin monissa 
mekaanisesti kiinnitettävissä levyissä tai paneeleissa. 

Tämä tarkoittaa, että ne eivät ehkä kestä pysäyttävässä 
järjestelmässä tapahtuvan putoamisen aiheuttamia 
suurempia kuormituksia.

SFS tukee pystysaumakatteiden johtavia valmistajia 
vain suosittelemalla estämään suunniteltuja 
vaakavaijerijärjestelmiä.

Taitteelle sopiva kiristin
Perinteiset pystysaumakatteet 
kuten kupari ja sinkki
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Väliankkuripiste 
yleispohjalevyn niitatut kiristimet

Soter™-kiinnike 
Alumiiniset pyörösaumat 
Lävistämätön



Putoamissuojausjärjestelmät 
Pystysuora järjestelmä

SFS:n putoamissuojausjärjestelmä  
pystysuoriin käyttökohteisiin

Vastaa standardin BS EN 353-1:2014 viimeisimpiä 
vaatimuksia

Kierteellisen välikannakkeen innovatiivinen muotoilu  
mahdollistaa järjestelmän turvallisen asennuksen. 
Kannakkeet voidaan asentaa, kun vaijeri on jännitetty. 
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Nykäyksen- 
vaimennin

Kierteellinen välikannake

Kiristin ja kireyden osoitin

Pääty- 
haarukka

Alakannake

Laajennettu 
poistumisen 
helpottamiseksi

Pystysuoraan vaijeriin 
ripustettava liukulaite

Yläkannake



Pääty- 
haarukka

Suuren 
kuormituksen 
nykäyksen- 
vaimennin

Raskaaseen 
käyttöön tarkoitettu 
pystysiivekkeellinen 
levy

Pään yläpuolelle 
asennettavan 
järjestelmän 
kannakkeet

Putoamissuojausjärjestelmät 
Pään yläpuolelle asennettava järjestelmä

SFS:n putoamissuojausjärjestelmä pään yläpuolisiin käyttökohteisiin

Pään yläpuolelle asennettava turvavaijerijärjestelmämme 
on suunniteltu tarjoamaan jatkuva suoja riskialttiissa 
työskentelyolosuhteissa toimiville käyttäjille.

Esimerkkejä:

n	 	Moduulirakentamisen kohteet
n	 	Lastin purkutyöt
n	 	Sisäiset siltanostureiden tarkistukset
n	 	Junien huoltotyöt

9

Soter™ – pään yläpuolelle asennettavan 
järjestelmän henkilökohtainen liukulaite 
ainutlaatuisella poisto-ominaisuudella

Linjojen laskentaohjelma

Linjan
kiristin

Yksittäiset jännevälit 30 m saakka voidaan saavuttaa  
7 x 19 x 8 mm vaijerilla, joka on esijännitetty 
5 kilonewtoniin.

 ø 8 mm



Putoamissuojausjärjestelmät 
Tilaustyönä tehdyt järjestelmät

Tilaustyönä tehdyt järjestelmät SFS:llä

SFS on tarjonnut ratkaisun moniin epätavallisiin 
käyttökohteisiin:

n	 	Viherkatot
n	 	Historialliset rakennukset
n	 	Liuskekivi- ja tiilikatot
n	 	Vesiväylien kohteet
n	 	Tehdasvalmisteiset rakenteet
n	 	Sillat
n	 	Aurinkosähköjärjestelmät

Seinäjärjestelmä, Pyhän Paavalin katedraali, LontooAurinkopaneelit

UUSI Aurinkosähköjärjestelmän tukiankkuripiste Forth Road Bridge Skotlannissa

Tiilikaton 
järjestelmä
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Padon 
ankkuri- 
pisteet



Putoamissuojausjärjestelmät 
Henkilökohtainen suojavarustus

SFS tarjoaa projektikohtaisia henkilökohtaisia 
suojavarustussarjoja yksilöllisiin tarpeisiin
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SFS:n vaakavaijerijärjestelmän 
liukulaite

CE0321 EN795:2012, B-luokka

Turvavaljaat

n	 	Kiinnityskohdat edessä ja takana
n	 	Ylä- ja alaosat eriväriset
n	 	Täysin säädettävä
n	 	Nopeasti ja helposti kiinnitettävät 

soljet seosteräksestä
n	 	50 mm leveät hihnat
n	 	Jalka- ja olkahihnoihin 

kiinnitettävät pehmusteet
n	 	Helposti puettava ja 

miellyttävä käyttää

Putoamisen 
pysäyttävä liitosköysi

n	Nykäyksenvaimentimella
n	 	Yksi- tai kaksiosainen
n	 	Yksiosaisen vakiopituus 2 m
n	 		Kaksiosaisen vakiopituus 2 m
Putoamisen pysäyttävä liitosköysi, 
johon sisältyvä erittäin tehokas 
nykäyksen vaimennin vähentää 
putoamistilanteessa kehoon 
kohdistuvia voimia alle 6 kilonewtoniin 
EN standardin vaatimuksen 
mukaisesti. 
Sen avulla käyttäjän turvavaljaat 
liitetään hyväksyttyyn 
ankkuripisteeseen.

Turvaköysi 
liukutarraimella

Turvaköysi 11 mm LSK-köydestä, 
jossa on ommellut päätöslenkit. 
Saatavana vakiopituudet: 10 m, 20 m ja 
30 m. 

Rajoitusköydet

n	 	Yksi- tai kaksiosainen
n	 	Yksiosaisen vakiopituus 1,85 m 

karabiinihaat mukaan lukien
n	 		Muut pituudet tilauksesta

n	 	Voidaan kiinnittää mihin tahansa 
vaijerin kohtaan

n	 		Täysin läpikuljettava
n	 		CE-merkitty
n	 	Ruostumatonta terästä
n	 	Helppokäyttöinen
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Putoamissuojausjärjestelmät 
Työkalut ja tarvikkeet

Suositellut asennustyökalut

Hydrauliset vaijerinkatkaisupihdit  
8 mm ruostumattomalle teräsvaijerille

130 kN hydraulipihdit ja puristusleuat 
8 mm ruostumattomalle teräsvaijerille

HT-TC026 HT131-C

Akkukäyttöinen Pro-Gold-niittaustyökalu 
6605-9-sarjan rakenteellisille BULB-TITE®-niiteille

250 kN hydraulipuristin jalkapumpulla 
voimakkaasti kiristyviin järjestelmiin

Akkukäyttöinen Powerbird-niittaustyökalu 6605-9-sarjalle,  
jossa etukappale isoille BULB-TITE®-niiteille
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Putoamissuojausjärjestelmät 
Testattu kaikissa kattosovelluksissa

SFS:llä on omat huippuluokan testausvälineistöt, 6 x 6 m testausalusta ja 10 m pudotustorni. Ne soveltuvat kaikkien 
nykyisten EU-määräysten ja -standardien mukaiseen testaukseen.
SFS:n putoamissuojausjärjestelmät on arvioitu riippumattomasti ja ne vastaavat standardia EN795:2012 sekä 
äskettäin julkaistun standardin CEN/TS16415:2013 useaa käyttäjää koskevia teknisiä määrityksiä. SFS UK testaa 
kattoankkurijärjestelmät myös ACR[M]002:2009-(Part2) -testimenetelmällä (’Magenta’-testimenetelmä).
BS 8610 -vaakavaijerijärjestelmien entistä vaativamman standardin ollessa viimeisessä luonnosvaiheessa 
sisällytämme uuden standardin aktiivisesti kaikkeen testaus- ja kehitystyöhömme.

EN 795:2012 – hyväksytty

1.  Koskee erityisesti yhden käyttäjän kiinnityslaitteita.
2.  BS EN 795:2012:ssa mainitaan, että useamman 

kuin yhden käyttäjän yhtäaikaisen kiinnityksen 
sallivia kiinnityslaitteita koskevat vaatimukset ja 
testimenetelmät kerrotaan erillisissä teknisissä 
määrityksissä (CEN/TS16415:2013).

3.  BS EN 795:2012:ssa mainitaan myös, että 
ennakoitavissa oleva väärinkäyttö huomioiden 
estämään suunniteltujen kiinnityslaitteiden on kyettävä 
pysäyttämään putoaminen.

CEN/TS16415:2013 – hyväksytty

Ottaen huomioon, että vaakavaijerijärjestelmien tulee 
usein soveltua useammalle käyttäjälle, uuden EN 795:2012 
-standardin tueksi on kirjoitettu tekninen määritys 
(CEN/TS16415:2013).

Tekniseen määritykseen sisältyy seuraavaa:
1.  Kiinnityslaitteiden tulee olla standardin EN 795:2012 

kanssa yhteensopivia.
2.  Useamman käyttäjän kiinnityslaitteet tulee nyt testata 

niin, että simuloidaan vähintään kahden käyttäjän 
yhtäaikainen putoaminen.

3.  Lisäksi Soter™ II -järjestelmä on testattu neljää käyttäjää 
silmällä pitäen.

Testausalusta ja pudotustorni

n	 	Alumiininen pystysauma

n	 	Komposiittilevy

Testiesimerkkejä

Tuotteiden suorituskyky vastaa odotuksia
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Putoamissuojausjärjestelmät 
Linjojen laskelmat ja järjestelmän takuu

Laskentaohjelma

Kaikki SFS:n putoamissuojausjärjestelmät on valmistettu korkealuokkaisesta austeniittisesta ruostumattomasta 
teräksestä (sekä luokista A2 että A4) ja niihin sisältyy käyttötarkoituksen mukainen laajennettu takuu. Tämä on harvinaista 
rakennusalalla ja tarjoaa tilaajille, asentajille ja käyttäjille täydellisen mielenrauhan.

Laajennettu takuu*

• Kaikilla SFS-ryhmän toimesta myytävillä putoamissuojaintuotteilla on 
12 kuukauden käyttötarkoituksen mukainen tuotetakuu*.

• Mikäli asiakkaat toivovat lisäturvaa, he voivat hakea laajennettua takuuta*.

• 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.

• Kaikki takuut edellyttävät säännöllisiä vuositarkastuksia ja 
uudelleenhyväksyntöjä.

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

• Soter™-tuotevalikoima valmistetaan raudattomista ja ruostumattomista 
teräskomponenteista, joissa on ajaton muotoilu.  

• Vakuutuksenantajiemme ehdot ja määräykset saa pyydettäessä.

*Ehdot ja määräykset saa pyydettäessä
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Putoamissuojausjärjestelmät 
Innovatiivinen muotoilu

Patentoitu energiavaimennin

Soter™ on testattu ja hyväksytty täysin standardeja 
EN795:2012 ja CEN/TS:16415:2013 vastaavaksi. 

Niiden vaatimukset kattavat sekä yhden käyttäjän että 
useampia käyttäjiä. 

Putoamistilanteessa Soter™-järjestelmä käyttää 
ainutlaatuista energiaa vaimentavaa kierrettä, joka rajoittaa 
vapaan pudotuksen aikana kehittyviä, kattorakenteeseen 
kohdistuvia voimia enintään 6 kilonewtoniin ja käyttäjän 
kiinnityskohdassa enintään 5,5 kilonewtoniin. 

SFS:n vaakavaijerijärjestelmät on suunniteltu niin, että ne 
mahdollistavat käyttäjille keskeytyksettömän tai hallitun 
pääsyn monenlaisille katoille. 

Vaihtoehtoisesti ne voidaan asentaa yhden pisteen 
ankkurina keskitettyjä huoltotehtäviä varten tietyissä 
kohteissa. 

Koska katteiden valmistajat kehittävät painoltaan 
kevyempiä profiileja ja paksumpia eristeitä,  
Soter™-järjestelmä on suunniteltu huomioimaan 
nämä uudistukset rakenteen eheyden tai käyttäjän 
turvallisuuden vaarantumatta. 

Suunniteltu käytettäväksi putoamisen pysäyttämiseen 
tai putoamisen estämiseen tarkoitetuissa 
sovelluksissa. 

Isoimmat kattomateriaalien valmistajat antoivat oman 
panoksensa tuotekehityksen aikana toimittamalla 
kattoprofiilit ja eristeen sekä jakamalla ajatuksiaan siitä, 
miten he haluaisivat kiinnikkeiden toimivan heidän 
hyväksyntänsä saavuttamiseksi. SFS:n kehittämä Soter™ on 
ainutlaatuinen ja patentoitu energiaa vaimentava ankkuri, 
joka aktivoiduttuaan vähentää vapaan pudotuksen aikana 
syntyviä voimia. 

Kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
ratkaisu on esijännitettynä kotelossa, joka on suunniteltu 
kestämään lumen ja jäänmuodostuksen aiheuttamaa 
rasitusta. 

Tämä ratkaisu on testattu yhteistyössä kaikkien suurten 
kanttikate-, komposiitti-, pystysauma-, bitumi- ja 
vanerikatejärjestelmien valmistajien kanssa, joten se 
soveltuu kaikkiin vaakavaijerijärjestelmien tarpeisiin. 

Tyypillinen tasaisen katteen käyttökohde

Patentoitu vaimennus- ja vapautusmekanismi



Putoamissuojausjärjestelmät 
Korroosion kestävä

16

Vaijerijärjestelmien komponenttien 
korroosio voi myös aiheuttaa 
katteeseen rumia ruosteläikkiä. 
Äärimmäisissä tapauksissa se voi 
aiheuttaa sen, että järjestelmän 
eheys kokonaisuutena menetetään.

SFS ymmärtää säiden vaikutuksen alaisena oleviin metalleihin liittyvät 
ongelmat. Vaijerijärjestelmät altistuvat sään vaikutukselle 365 päivää vuodessa, 
koko käyttöikänsä ajan.

Korroosion vaikutukset tuntuvat suorituskyvyn menetyksenä, joka voi olla 
katastrofaalinen vaijerijärjestelmän kannalta.

Vaijerijärjestelmissä ei ole varaa suorituskyvyn menetykseen.

Standardi EN 795:2012 edellyttää kaikkien komponenttien altistamista 
neutraalille suolasuihketestille standardin EN ISO 9227 mukaisesti yli 48 tunnin 
jakson ajan.

Testauksen jälkeen metallisosissa ei saa näkyä mitään merkkejä korroosiosta.

Kaikissa SFS Soter™ -järjestelmän komponenteissa sisäiset ankkupisteen vaimennuselementit mukaan lukien käytetään 
sekä luokan 304 että 316 ruostumattoman teräksen yhdistelmää, joka antaa loppukäyttäjälle tai rakennuksen 
omistajalle mielenrauhan, että mikä tahansa asennettu Soter™-järjestelmä vastaa käyttöiältään vähintään rakennuksen 
ikää.

korroosio

Vieläkin huolestuttavampia ovat 
huomaamattoman korroosion 
vaikutukset. Ne havaitaan usein vasta 
putoamistilanteessa, kun järjestelmää 
tarvitaan eniten.

Yleisesti uskotaan, että erilaiset 
saatavilla olevat suojaavat pinnoitteet 

tarjoavat riittävän suojan korroosiota 
vastaan, mutta asia ei ole näin.

Hiiliteräselementteihin käytetyt suojaavat 
pinnoitteet tarjoavat vain väliaikaisen 
korroosiosuojan.

SOTER™-järjestelmä ruostumattomasta teräksestä



Putoamissuojausjärjestelmät 
Tuki ja koulutus käyttökohteessa

SFS tarjoaa kattavan teknisen tuen

Kartoitukset   Käyttökohteeseen tehtävien vierailujen ansiosta ymmärretään kohteen  
 vaatimukset ja voidaan suositella sopivin tuote ja kiinnitysmenetelmä

Suunnittelu  Järjestelmien toiminnan täysi tuntemus alkaen kokonaisvaltaisesta käytöstä  
  asemointilinjoihin liittyvään opastukseen

Tarjoukset  Tilauksesta tehtävät arviointi- ja suunnittelutoiminnot

Koulutus  Paikan päällä tehtävät asennukset ja uudelleenhyväksyntätekniikat

Ryhmäseminaari

Suunnittelu- ja tarjouskonsultointiKoulutus käyttökohteessa
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Putoamissuojausjärjestelmät SFS:ltä 
Tuotevalikoima

Yleispohjalevy

Koodi: FP-BP-U 
SAP-nro: xxxxxxx

PVC-pinnoitettu 
tasainen 
pohjalevy

Koodi: FP-BP-FC 
SAP-nro: 1501163

Tasainen 
pinnoittamaton 
pohjalevy

Koodi: FP-BP-FU 
SAP-nro: 1501165

S2 – suuren 
kuormituksen 
ankkuripiste

Koodi: FP-A-HLA 
SAP-nro: 1520732

S2 – 
väliankkuripiste

Koodi: FP-A-IPA 
SAP-nro: 1520733

S2 – 
tynnyrimallinen 
suuren 
kuormituksen 
ankkuripiste

Koodi: FP-FTA-HLA 
SAP-nro: 1525902

S2 – 
tynnyrimallinen 
väliankkuripiste

Koodi: FP-FTA-IPA 
SAP-nro: 1525903
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Universaali 
päätyankkuri

Järjestelmän pääte- 
ja ylityspiste

Koodi: FP-A-UA 
SAP-nro: 1501189

2-reikäinen 
liitoslevy

Koodi: FP-CP-2H 
SAP-nro: 1501201

3-reikäinen 
liitoslevy

Linjojen ylityksen 
tuki ja 2 päätettä
Koodi: FP-CP-3H 
SAP-nro: 1501202

Kiristysvaarna ja 
kireyden osoitin

Vaijerin kiristysvaarna 
kireydenosoittimella

Koodi: FP-LT-D 
SAP-nro: 1501205

Vaijerin kiristin

Vain vaijerin kiristin 
kaksoiskiristetyille 
vaijereille

Koodi: FP-LT 
SAP-nro: 1501206

Kireyden osoitin

Koodi: FP-LT 
SAP-nro: 1501208

Vaakavaijerin 
välikannake

Koodi: FP-IB 
SAP-nro: 1501210

Säädettävä 
kulmasarja

M10-keskireikä
sopii erityisesti 
kiinteille 
järjestelmille
Koodi: FP-CK-ADJ 
SAP-nro: 1501223

Kiinteä kulma

M10-keskireikä
Koodi: FP-CK-90 
SAP-nro: 1501222

Sisäkierteinen M12 
Koodi: FP-FR-M12 
SAP-nro: 1501227

Ulkokierteinen 12 
Koodi: FP-FR-M12

Sisäkierteiset ja 
ulkokierteiset renkaat

Sisäkierteinen M10 
Koodi: FP-FR-M10 
SAP-nro: 1501227

Ulkokierteinen 10 
Koodi: FP-FR-M10
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Putoamissuojausjärjestelmät SFS:ltä 
Tuotevalikoima

Päätyhaarukka

Järjestelmän pääte
Koodi: FP-AC-TF
SAP-nro: 1520785

Vaijerin 
jatkokappale

Vaijereiden 
liittämiseen

Koodi: FP-AC-CJ 
SAP-nro: 1501252

Vaijerin 
reikäpääte

Koodi: FP-AC-EY 
SAP-nro: 1501249

Niitit

6605-9-6W
Metallikatteisiin 
kiinnittämiseen
Koodi: FP-AC-BTR 
SAP-nro: 1501254

S5-
pienoiskiinnike

Kiinnitykseen 
pystysaumakatteisiin 
Koodi: FP-AC-1S5 
SAP-nro: 1501168

3-reikäinen kulma

Aloittamiseen ja 
päättämiseen yhdestä 
ankkuripisteestä
Koodi: FP-CP-90 
SAP-nro: 1501203

Liukulaite

Koodi: FP-PP-LA 
SAP-nro: 1501268

Soter™-
kiinnikesarja

Kiinnitykseen 
pystysaumakatteisiin

Koodi: FP-AC-SA 
SAP-nro: 1501170
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Vakiomallin 
nykäyksen- 
vaimennin

Kiinteisiin/tehdasval- 
misteisiin rakenteisiin  
asennettuihin  
järjestelmiin 
Koodi: FP-SA 
SAP-nro: 1501224

Hainevä 
päätyankkuri

Koodi: FP-A-SF 
SAP-nro: 1501190

Tikkaiden 
yläkannake

Pystysuorien 
järjestelmien 
asennukseen

Koodi: FP-VS-UL 
SAP-nro: 1501229

Tikkaiden 
alakannake

Pystysuorien 
järjestelmien 
asennukseen

Koodi: FP-VS-LL 
SAP-nro: 1501230

Pystysuoran 
järjestelmän 
välikannake

Koodi: FP-VS-IB 
SAP-nro: 1501243

Pystysuoran 
järjestelmän 
liukulaite

Koodi: FP-VS-AT 
SAP-nro: 1501242

S2 OH M16 
Kiristysvaarna

Koodi: FP-OS-LT 
SAP-nro: 1543653

S2 OH 
Välikannake

Koodi: FP-OS-IB 
SAP-nro: 1501246

Suuren  
kuormituksen 
nykäyksen- 
vaimennin 
Pystysuoriin ja  
käyttäjän pään ylä- 
puolelle asennettaviin 
järjestelmiin 
Koodi: FP-VS-SA-5K 
SAP-nro: 1520784

Pään yläpuolelle 
asennettavan 
järjestelmän 
liukulaite

Koodi: FP-OS-TD 
SAP-nro: 1501245
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Putoamissuojausjärjestelmät SFS:ltä 
Tuotevalikoima

Karabiinihaka

Järjestelmän 
tunniste

Koodi: FP-TS-FI 
SAP-nro: 1586397

Rajoitusköysi, 
1 m

Rajoitusköysi
Koodi: 
FP-PP-LY-RT-1M 
SAP-nro: 1501272

Valjaat

Koodi: FP-PP-SH 
SAP-nro: 1501269

Rajoitusköysi, 
1,85 m

Koodi: 
FP-PP-LY-RT-1.85M 
SAP-nro: 1501273

Kaksiosainen 
rajoitusköysi,  
2 m

Koodi: 
FP-PP-LY-RT-2M2L 
SAP-nro: 1501274

Säädettävä 
rajoitusköysi,  
1,5 m

Koodi: 
FP-PP-LY-RT-ADJ 
SAP-nro: 1501275

Kaksiosainen 
nykäystä 
vaimentava köysi, 
2 m

Koodi: 
FP-PP-LY-SA-2M2L 
SAP-nro: 1501270

Yksiosainen 
nykäystä 
vaimentava köysi, 
2 m

Koodi: 
FP-PP-LY-SA-2M1L 
SAP-nro: 1501271

Koodi: 
FP-AC-K
SAP-nro: 1555101
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Turvaköysi 
liukutarraimella

Koodi: FP-PP-RPG10 
10M, SAP-nro: 1582598

Koodi: FP-PP-RPG20 
20M, SAP-nro: 1582599

Koodi: FP-PP-RPG30 
30M, SAP-nro: 1582600

Varustelaukku

Henkilökohtaiselle 
suojavarustukselle 
Koodi: FP-PP-KB 
SAP-nro: 1501292

Taittoankkuri ja 
kiinnikkeen kuppi

Koodi: FP-AC-TB-150 
SAP-nro: 1501171

Koodi: FP-AC-TB-200 
SAP-nro: 1501172

Koodi: FP-AC-TB-250 
SAP-nro: 1501174

Koodi: FP-AC-TB-300 
SAP-nro: 1501176

Koodi: FP-AC-TB-350 
SAP-nro: 1501178

Koodi: FP-AC-TB-450 
SAP-nro: 1501179

Koodi: FP-AC-TB-500 
SAP-nro: 1501180

Koodi: FP-A-TC 
SAP-nro: 1549550

Kiinteä 
ankkuritolppa

Koodi: 
FP-A-FP-300 
SAP-nro: 1501182

FP-A-FP-350 
SAP-nro: 1501183

FP-A-FP-400 
SAP-nro: 1501184

FP-A-FP-450 
SAP-nro: 1501185

FP-A-FP-500 
SAP-nro: 1501186



Tekninen tuki ja myyntipalvelu

SFS intec OY
Ratastie 18
03100 Nummela
Finland

Puhelin +358 9 31549810
Sähköposti fi.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/fi

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!


