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Roof Shelter 
Brugervejledning

Tagkantbeskyttelse til skrå tage 
med 10 til 50 graders hældning
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  højdejusterbart beslag / tagkrog

65 cm

51 cm

66 cm

Rygkrog / vægt 3,5 kg

 Ifølge EU-direktiver er du forpligtet til at skabe  

en sikker arbejdsplads, for eksempel med  

tagkantbeskyttelse på skrå tage. Roof Shelter er  

et kollektivt sikkerhedssystem til afskærmning  

af et arbejdsområde på endefacader.  

Roof Shelter er et certificeret system, der opfylder  

de nyeste og strengeste krav i henhold til standarden 

EN-13374-2013.   

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 
Før monterings- og demonteringsarbejde påbegyndes, 
skal du først læse nedenstående sikkerhedsinstruktioner 
omhyggeligt og følge alle anvisninger nøje. Hvis Roof 
Shelter ikke monteres korrekt, kan det føre til farlige 
situationer, der kan føre til ulykker og skader. AH Roof 
Safety Systems kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller 
følgeskader af personlig, materiel eller finansiel karakter.

•  Tagkantbeskyttelsen skal monteres af mindst to  
personer. Disse personer skal være fortrolige med  
produktet, kompetente samt i god fysisk og mental 
tilstand. 

•  Brug arbejdshandsker, sikkerhedssko, hjelm og 
faldsikring. 

•  Kontroller først, at alle komponenter er til stede og i  
god stand. Beskadigede og/eller forkerte komponenter 
må ikke anvendes! 

•  Kun tagkantbeskyttelse må kun monteres på et  
skrånende tag og på et tilstrækkelig stærkt underlag,  
der kan understøtte den fulde vægt af det samlede  
system. 

•  Afspær arbejdsområdet fra alle forbipasserende og 
trafik. 

•  Så snart den lokalt målte vindstyrke er højere end  
Beaufort 6, skal monteringsarbejdet standses. 

•  Der må aldrig gøres noget for at bringe  
tagkantbeskyttelsens styrke og stabilitet i fare.  
Brug ikke mekanisk løfteudstyr eller personlig  
faldsikring på eller fastgjort til tagkantbeskyttelsen. 

•  Brugte og slidte dele skal altid udskiftes med det samme. 
Kontakt producenten eller leverandøren om dette. 

1.  Roof  Shelter består af følgende elementer: 
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200 cm

300 cm

110 cm

65 cm

3 meters afskærmning/ vægt 16,6 kg

2 meters fodliste / vægt 3,5

  Låsestift

300 cm

 3 meters fodliste / vægt 5,2 kg

200 cm

110 cm

2 meters afskærmning / vægt 12,4 kg

65 cm
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  Forkert montering!  Støttebenene er ikke monteret korrekt på taget.

✘

✘

✘

VÆR FORSIGTIG UNDER MONTERINGEN!
Støttebenene skal placeres korrekt på taget.

 Korrekt montering!  Støttebenene er monteret korrekt på taget.
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 figur 1.1

 figur 2.1

 figur 1.1

 figur 1

 figur 2

MONTERING AF ROOF SHELTER
A Forbind rygkrogen til afskærmningen, fastgør den
(figur 1.1) og hænge det over tagryggen.

B     Træk derefter afskærmningen tilbage og fastgør den. 
Se figur 2.1. 

C Fastgør tagbeslaget og skru det sikkert på plads med 
4 trægevindbolte til et sundt underlag (for eksempel en 
tagås). Ret beslaget ind mod arbejdsområdet. 

højdejusterbar beslag

 figur 3

 figur 3.1
beslag på afskærmning

   figur 3.2
fastgør beslaget til underlaget
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 figur 4

 figur 4.2

 figur 4.1

D Den næste afskærmningssektion kan nu forbindes og 
sikres, se figur 4, 4.1 og 4.2 for fastgørelse. Gentag deref-
ter trin C for fastgørelse af tagbeslaget.

E       Fodlister kan derefter monteres til bundskinnen. 
Disse bukkes på røret med de cirkulære åbninger omkring 
støttebenene. Se figur 5.1. Anbring fodlisterne på siden af 
arbejdsområdet.

           

                                                   
Systemet kan monteres på denne måde i alle størrelser. 

DEMONTERING AF 
ROOF SHELTER
Demontering udføres i omvendt rækkefølge af 
monteringen. 

 figur 5

 figur 5.1


