Основна площадка

Разширяваща площадка

• Стомана поцинкована
• С решетка и две конзоли
• Парапет на една надлъжна и една напречна страна

•
•
•
•

Основна пл
ощадка

Стомана поцинкована
С решетка и една конзола
Парапет на една надлъжна страна с връзка за парапет
Разширяващите площадки могат да се свързват произволно
една с друга
• Обикновено при монтажа основната площадка се монтира
накрая

Разширяв
аща
площадка

Основна площадка

Арт. №. 814050 + 814081

Разширяваща
площадка

Арт. №. 814050 + 814081

Големина mm

800 x 800

1000 x 1000

40,0

46,0

814050

814067

Тегло ок. kg
Арт. №.

Големина mm
Тегло ок. kg
Арт. №.

400 x 800

800 x 800

16,0

34,5

500 x 1000 1000 x 1000
21,0

47,5

814074

814081

814098

814104

Преходна
площадка

Парапет за
слизане

Парапет за
слизане

•
•
•
•

• Надлъжни греди за слизане
• с подов винкелl

• огънати

С решетка от поцинкована стомана
дълбочина 800 mm
стълба за слизане 980 mm
удължение от строителя Препоръка:
За завършване на стълбата
за слизане да се използват
регулируеми анкерни болтове за
стена или подови планки

Надлъжни греди
за слизане

Фиг. 2 St.
Арт. №.
814197
със
стълба

Фиг. Стълба
с рамена за
слизане и 2 x
арт. №. 814159
Арт. №.

Арт. №.

Арт. №.

Алуминий, елоксиран

814111

Алуминий, елоксиран

814159

Алуминий, елоксиран

814197

Алуминий, естествен

814128

Алуминий, естествен

814166

Алуминий, естествен

814203

Стомана, поцинкована

814135

Стомана, поцинкована

814173

Стомана, поцинкована

814210

Неръждаема стомана V4A

814142

Неръждаема стомана V4A

814180

Неръждаема стомана V4A

814227

Принадлежности
Стъпало за
слизане

Платформа,

• от ламарина с отвори
• уголемяване на най-горния
напречник до удобна
повърхност за стоене: ок.
150 x 520 m

• използва се като защита от
падане и площадка за
спиране

сгъваема
150

520

Стомана поцинкованаt
Арт. №.
Арт. №.

814234

Неръждаема стомана V4A

Алуминий естествен
814289

Арт. №.

Крак с планка

814241

Стълба за
влизане

• за закрепване на стълбата за
пода
• 120 x 120 mm
• отвор за закрепване: Ø 14
mm

•
•
•
•

150

стълба с напречници
окачва се
заключваща се
дължина на стълбата 2,50 m

90

Стомана поцинкованаt
Арт. №.

814296

Неръждаема стомана V4A
Арт. №.

0

12

Алуминий естествен
814302

Арт. №.

814265

Заключваща се
врата

Аварийна стълба
за слизане

• преграда за преминаване на
горния край
• катинар от строителя

• стълба с напречници
• автоматично отключване на
стълбата от горе
• дължина до пода: 2,50 m

400

Арт. №.

450

Алуминий естествен

Стомана поцинкованаt
814272

Арт. №.

814258

Анкерна планка за стена,

неподвижна

стена, регулируема

• за закрепване в бетон и
стомана
• други размери могат да се
закупят по заявка
Указание: Анкерна планка за
стена и други адаптерни планки за
други фасади (изолирани фасади,
тухлени стени и др.) по заявка

• регулируема ширина 150 200 mm
• за закрепване в бетон и
стомана
Указание: Анкерна планка за
стена и други адаптерни планки за
други фасади (изолирани фасади,
тухлени стени и др.) по заявка

230

Анкерна планка за стена,

ø
16x26

ø
16x26

Стомана поцинкованаt
813312

Арт. №.

65

Неръждаема стомана V4A
813381

Арт. №.

Стомана
поцинкована
630

Арт. №.

814319
65

Неръждаема стомана V4A
Арт. №.

814326

Анкерна планка за стена,

стена, регулируема

стена, регулируема

• регулируема ширина 275 375 mm
• за закрепване в бетон и
стомана
Указание: Анкерна планка за
стена и други адаптерни планки за
други фасади (изолирани фасади,
тухлени стени и др.) по заявка

• регулируема ширина 200 275 mm
• за закрепване в бетон и
стомана
Указание: Анкерна планка за
стена и други адаптерни планки за
други фасади (изолирани фасади,
тухлени стени и др.) по заявка

275 - 375

Анкерна планка за стена,

ø 16
ø 16

Стомана поцинкованаt

Стомана
поцинкована
650

200 - 275

Стомана поцинкованаt

150 - 200

Принадлежности

ø
16x26

Стомана поцинкованаt
814357

Арт. №.
Неръждаема стомана V4A

100 x 100
814364

Арт. №.

Стомана
поцинкована
420

Арт. №.

814333

Неръждаема стомана V4A
Арт. №.

814340

65

Стомана
поцинкована
650

Дръжка за хващане

Анкерна планка за стена, неподвижна

• с планки на винт

• за закрепване в бетон и
• разстояние до стената 500 mm
Стомана поцинкованаt

Стомана поцинкованаt
Дължина mm
Арт. №.

400

Арт. №.

600

814388 814395

Неръждаема стомана V4A
Дължина mm
Арт. №.

400

600

814401 814418

Обезопасителна
бариера
• спуска се сама
• с червен свиващ се маркуч
• може да се завива на рамена на
стълби или стълби за слизане
Стомана поцинкованаt
Арт. №.

Дължина

212542

Свързваща опора
• за монтиране между парапета на подовата платформа или
разширяващата площадка и стълбата за качване за затваряне
на съществуващия процеп
• дължина 600 mm, опората може да се скъсява от двете страни
Алуминий естествен
Арт. №.

212849

Свързваща опора
• за усилване на части от стълбата, ако по конструктивни причини
разстоянието между анкерните болтове противно на нормата е > 2 m
• дължина 1000 mm, на стълба са необходими 2 броя
Неръждаема стомана V4A

814371

Арт. №.

212856

Помощни приспособления за влизане
Съгласно изискванията на DIN 19 572 (приспособления за шахти) и BGV C5 (отводнителни инсталации) металните стълби за качване
на мястото на излизане трябва имат приспособление за хващане, което да дава възможност за безопасно влизане и излизане,
например парапети или дръжки за хващане. Долуизброените продукти отговарят на предписанията на DIN 19 572.

Парапет за хващане с

Втулка

двойни дръжки

• от неръждаема стомана V4A
(1.4571), байцвана и пасивирана
(обла) или стомана поцинкована
(квадратна)
• подходяща за помощни
приспособления за влизане
Арт. № 816405

• от неръждаема стомана V4A
(1.4571), байцвана
и пасивирана
• голяма икономичност
благодарение на подвижната
употреба, само втулката остава
неподвижно в шахтата

Дължина m

1,60

Материал

V4A

Тегло kg

3,5

Тегло kg

1,1

1,1

Арт. №.

816405

Арт. №.

816412

816429

Арт. №. 816405

ст. оцинкована

Парапет за хващане с

Парапет за хващане с

с дръжка от едната страна

с дръжка от едната страна

• от неръждаема стомана V4A
(1.4571), байцвана и пасивирана
или стомана поцинкована
• може да се спуска за закрепване
на стената
• комплект с втулка

• от неръждаема стомана V4A (1.4571),
байцвана и пасивирана или стомана
поцинкована
• може да се спуска за закрепване на
рамената на стълбата от 50 x 20 до
60 x 25 mm (не за стълби за шахти от
пластмаса с усилена стъклена нишка)
• комплект с втулка

Материал

V4A

ст. оцинкована

Материал

V4A

ст. оцинкована

Дължина m

1,50

1,50

Дължина m

1,50

1,50

Тегло kg

4,5

4,5

Тегло kg

5,0

5,0

Арт. №.

816436

816443

Арт. №. 816443

Арт. №.

816450

816467

Арт. №. 816474

Принадлежности

Рамка за хващане
• от неръждаема стомана V4A
(1.4571), байцвана и пасивирана
или стомана поцинкована
• може да се спуска, комплект с
обков за рамена на стълби 50 x 20
mm, за стълби с външни ширини
340 и 440 mm
Материал

V4A

Ширина на стълбата mm

340

340

Полезна дължина m

1,10

1,10

816474

816481

Материал

V4A

ст. оцинкована

Ширина на стълбата mm

440

440

Полезна дължина m

1,10

1,10

816498

816504

Арт. №.

Арт. №.

ст. оцинкована

Арт. №. 816412, Арт. №. 816429

Арт. №. 816450

Анкерни болтове експресни
• За закрепването на втулки за стената
на шахтата препоръчваме експресни
анкерни болтове (разрешени от
строителните инстанции), минимална
дебелина на бетона 220 mm
Арт. №.

816511

Актуална информация за продукта ще намерите в интернет на адрес
www.krause-systems.com
на страниците за съответните страни

Система за защита от падане

Шина за защита от
падане със свързваща планка
1,40
1,96
2,80
Дължина m
Стомана поцинкована Арт. №. 816528 816535 816542
1,40
1,96
2,80
Дължина m
Неръждаема стомана V4A Арт. №. 816559 816566 816573
Дължина m
Алуминий

Арт. №.

1,40
1,96
2,80
816580 816597 816603

Крепежни шини
за напречници на стълби

Приспособление от
шини
• за помощ при влизане, завива се на
най-горната шина
• неръждаема стомана V4A
1,40
816719

Дължина m
Арт. №.

Ограничителна шина
• неръждаема стомана V4A

• За монтиране на защитни шини на
стълби против падане
• Разстояние на закрепване 1,68 m, при
стълби с по-малки дължини най-малко
4 точки на закрепване
Материал
Арт. №.

поцинкована стомана Неръждаема стомана V4A
816610
816627

Крепежни шини
за рамена на стълби

Изплънение
Арт. №.

неподвижни
816726

подвижни
816733

Преходни шини
• За странично слизане и смяна
от хоризонтално във вертикално
положение

• За странично закрепване
Големина на рамото mm
Стомана поцинкована Арт. №.

50 x 20
816634

60 x 25
816641

Големина на рамото mm
Неръждаема стомана V4A Арт. №.

50 x 20
816658

60 x 25
816665

Крепежни шини
за скоби
• При разстояние между напречниците
>< 280 mm

Материал
Арт. №.

поцинкована стомана Неръждаема стомана V4A
816672
816689

Помощни
приспособления за влизане
• С щекерно свързване, въртящи се с
дръжки и блокировка на въртенето
Дължина m
Стомана поцинкована Арт. №.

1,40
816696

Дължина m
Неръждаема стомана V4A Арт. №.

1,40
816702

Материал
Арт. №.

Неръждаема стомана V4A
816757

Осигуряващи плъзгачи
• С карабинна кука
• Лесно подвижни и без остри ъгли и
ръбове
• Език от неръждаема стомана

Арт. №.

816764

Осигурителен колан
• По EN 361
• От здрава найлонова лента

Арт. №.

816771

