ZER.TIFll<.Ai. T
CERTVFIKAT

Zertifikatsinhaber:
Posiadacz certyfikatu:

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH

Produkt:
Produkt:

System ochrony bocznej

Handelsname(n):
Nazwa(-y) handlowa(-e):
Typ(en)/Modell(e)/Artikel-Nr(n).:
Typ(-y)/Model(e)/Nr(-y) wyrobu(-6w):
Produktkenndaten:
Specyfikacja produktu:

Barrier
Barrier
Tymczasowe konstrukcje na budowach - tymczasowy system ochrony bocznej

DEKRA Testing and Certification GmbH erklärt hiermit, dass das oben genannte Produkt den Anforderungen des
Produktsicherheitsgesetzes hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit entspricht und auf folgender
Grundlage zertifiziert worden ist (Abschnitt 5 ProdSG ):
DEKRA Testing and Certificalion GmbH oswiadcza niniejszym, ze wyzej wymieniony produkt jest·?Qodoy-,z wymogami Ustawy o
bezpieczer'istwie produkt6w w zakresie zapewnienia bezpieczer'istwa i zdrowia oraz zostal certyfikowany' ria nast�puj9cyeh podstavvach
(Rozdzial 5 Ustawy o bezpieczer'istwie produkt6w):
FRM-90.46
- Hersteller-Zertifizierungsvertrag:
Umowa certyfikacji producenta:
DIN EN 13374:2019
- Prüfgrundlagen:
Podstawy badar'i:
INNOTECH Arbeitsschutz G,nbH
- Fertigungsstätte(n):
Zaklad(y) produkcyjny(-e):
Einzelheiten, wie Prüfergebnisse und zugelassene KomponenJen, sind in folgenden Dol(u,nenten nie9ergelegt:
Szczeg6/owe informacje, takie jak wyniki badaö i dopusz<,2one k9Jllponenly, s9 pod�ne' w ,Aonliszypl1 dokurrientach:
20210020
,
- Zertifizierungsakten-Nr(n).:
,
/
Nr(y) pliku(-6w) certyfikacji:
PB,21-063
- Prüfbericht(e)/Projektnummec(n):
Raport(y) z badar'i/Nr projektlJ(.6w):
1
1
Das abgebildete GS-Zeich,;r�arf vom Zertlfikatsint,aber für t;lie Dauer der Gültigkeit dhises Zertifi.kates und unter den
Bedingungen des Zertifizf�rµngsv�r'trages auf den in di�sem Zertifikat beschriebenen Prod4kten ingebracht werden.
Die Gültigkeit dieses Zertifikats_lyinn jederzeit vorzeitig aufgehoben wer.den. 1
Bf?d4k.tatf) 9p\�r,iych w niniejSZY!TI. ce,rwfikacle
Zilustrowany ponizej zrn;1� 1S3'�(mize byc Limieszczony przez. pos1adacza·,c�fil<af1.1
. tu'i„zgJodnj�z warunkamr umowY'certyfikacyjnej Wahiosc-ninjejsz.egp certY:fikatu moze zostac
na okres waznosci certyfi�a,
,
przedwczesnie anuloV(c!na,w· d91r{glnyrn momende.
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08.04.2021

Das Zertifikat wurcie aµ,sg�g�ben ii•:tu
Certyfikat zostal wyda(ly:wd,n/u:,
Es wird spätesten�,ij�gtiJ�g,l:!hi:,
Wygasa najp6zniej y;, c!'ri iu: · · ·

.Q.7.04,2026

Zertifikats-Nr.:
Certyfikat nr:

i�'.�(E;lo'49/21-GS zast(?puje ZP/8103/20-GS

DEKRA Testing and C�rtifi,Gatiori Qm�H

Jörg-Timm Kilisch
Geschäftsführer
Dyrektor naczelny
© Integral publication of this certificate is allowed.
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Zusätzliche Informationen
Dodatkowe informacje

System ochrony bocznej klasy A, typ: Barrier stuzy do zbiorowego i tymczasowego zabezpieczenia osöb przed upadkiem z wysokosci i
obejmuje trzy warianty. System ochrony bocznej klasy A, typ: BARRIER VARIO, typ: BARRIER ATTIKA lub typ: BARRIER FLEECE.
System ochrony bocznej wykonany z profili aluminiowych przeznaczony jest do montai:u na röwnym podtozu o maksymalnym
nachyleniu 10 ° .
Stupki wykonane sq z ksztattowniköw prostokqtnych. Stupki mozna przechylac (pod kqtem 90 ° i 75° ), d�qkl przeguboWemu
zamocowaniu w uchwycie dolnym. Wysokosc stupköw moze wynosic od 1100 mm do 1261 mm.
PorQcze gtöwne i posrednie wykonane Silz odlewanego metodq ciqgtq profilu aluminiowego o 0 36 mm I dtugoscl do 3,0 m. Na koricach
porQczy montowane sq odpowiednie tqczniki liniowe, umozliwiajqce tqczenie ze sobq dwöch sekcji pp,:�cey, l,tcznikl wykonane s11 z
dwöch pötokrqgtych ksztattownik6w aluminiowych, kt6re s;;i dodatkowo otoczone pierscieniem alumln!Q\lliym; W jednym ksztattowniku
wykonany jest otwör gwintowany, w drugiej potöwce ksztattownika otwör nieprzelotowy. Potöwki ksztattowntkow Sill skl'flCOne ze sob;,i i
tqczq sekcje porQczy przez zacisniQcie.
Stupki wyposazone sq w obejmy rurowe, ktöre stuzq do mocowania porQczy. OdstQp mi��y port:� gl6wn11 i posrednlat wynpsi • 470
1
mm. Maksymalny odstQp miQdzy stupkami wynosi 2,5 m.
W celu zmiany kierunku montazu systemu ochrony bocznej na narozach budowll, porQcze wyposatone sq w odpowiednie /qczniki
narozne. tqczniki narozne wykonane sq r6wniez z dwöch pötokrqgtych ksztattownik6,w alllmini?WYch, lt pre Sei dodatkowoiotopzo.ne
pierscieniem aluminiowym. Do dolnych koricöw stupköw moi.na przykrQCi6 dotn4 llstwQ" :aabezpieczajltcit
.z'a pomoC4il odpowiedhlch
,
1r· 1
uchwytöw. System ochrony bocznej jest röwniez dostQpny w wersji ,z qfwartym' nar9i.nlldem.
W celu ustabilizowania i zabezpieczenia systemu ochrony bocznej-przed zesl(zgniQciem 1ub prz.ewröceniem, do nözek systemu ocllrony
bocznej przykrQca siQ przeciwciQzary. S<1 one wykonane z betonu. �asa ,tedne90 p,zeciwc)�ru �riost 1'2 '5 kg. Allematyw'i'ie s�terr,
i
ochrony bocznej typu BARRIER FLEECE moze byc obciqi:ony substratem. Konstrukoja ta sloz,y1 do �astbsowania na zielonyci, Qachlich.
'
1
Dodatkowe obciqi:enie musi wynosic eo najm11iej 70 kg J m „ f naniesiona warstwa musi miecW�okosc co na1mniej 100 mm.
1
System ochrony bocznej moze byc alternatywnie wyPOsazony w eletnent drtwjowy, ld6ry fest umi�czo y mil1dty dwo!T)a stupkal)1i i
moze byc otwierany i zamykany za pomoc<j zawiasöw. Szerokosc przejscia wyn�i;�k� SO!J ,'nm.
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Rys. 1: System ochrony bocznej, typ: BARRIER VARIO
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Rys. 2: System ochrony bocznej, typ: BARRIER VARIO FLEECE
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