
4RH3KREMSBARRIERמעקה בטיחות

.הוראות התקנה מפרט טכני

 המעקה טכני מפרט

מ"מ 1564 רום עליון

מ"מ 665 רוחב תופס

מ"מ4.000 אורך יחידה

חם: הגנה לקורוזיה  גלוון

: החיבור שיטת

דוק העמודים מסופקים עם המערכת לצורך חיבור והיה ברגיםבאמצעות חלקי המעקה חיבור

. של המעקההאורכית עם המערכת 

וב הבטון פלטה/ קורת קיבוע המעקה אל על/עזרת מיתדים כימיים או עוגן מתועש המסופק

.מאושר בלבדהמעקה ספקהידי 

 מעקות הבטיחותי אדם שהוכשר להתקין"ע, התקנה תתבצע בהתאם להוראות הייצרן

זומ של מפקחוובפיקוח . וסמך למערכת

:על להקפיד יש
. הברגים למקומםהתקנת ***

.הידוק הברגיםכולל בדיקה כפולה של החיבורים ***

כי, כי הברגים מעוגנים במקומםיש לוודא *** פלטת הבטון/ העוגנים לקורת יש לוודא

.תרשים המעקהי"עפהותקנו, קצוות המעקהכולל 

 אפיון כללימרווח עבודהרמה דגם המעקה

4RH3SBARRIERKREMH-4b W-4 צדדיחדמעקה 

הדרךצדבהתקנהל

 פלטה/הרוקמעל 

 בטון

 לא כולל יחידות גלישה בקצוות המעקה מטר72אורך קטע מזערי להתקנה



4RH3KREMSBARRIER מעקהםתרשי



4RH3KREMSBARRIER– הוראות התקנה מעקה בטיחות

ל.א התקנהה ומפרטים שרטוט הרכבהו העיגוןזרי אביכולל ודא כי פריטי המעקהיש
.מצויים ברשות מנהל העבודה

 הנדרש התקנההאורך, וודא כי קו הרכבת המעקה פנוי ממטרדי תשתיות בקרקע.ב
.באתרהמעקה לתפקוד מתאים

מרווח העבודה הנדרש לסוגל בהתאם וסמן קו התקנה קבע נקודות התייחסות.ג
.זהמעקה

של פסי המעקה הכן את פריטי המעקה להתקנה תוך הבטחת עיגון וחפיפה נכונה.ד
.גב העמוד למול התנועהכיוון, בהתאם לכיוון התנועה

צףוראחיד הקפד על גובה, נדרשה במרחק לקורת הבטון את עמודי המעקהקבע.ה
ו"מ 870רום עליון. בהתייחס לתוואי הנעיצה או נקודת/מ מעל פני המיסעה

. אין לקצר עמודים, תייחסותהה

. באופן רציףקורהההמשך את הרכבת פרופיל.ו

 עם M16x40הרכב את פסי המעקה בחפיפה בהתאם לכיוון התנועה בבורג מרכזי.ז
.70M/Nחוזק הידוק הבורג, דיסקה ואום

. להתבצע עם כיוון התנועהתחפיפת הפסים חייב

ה.ח הקפדה כי מתבצעת נעילת עם דיסקה ואום תוך M16x50 חפיפההרכב את ברגי
.70M/Nהבורג בפס המעקה והדק בחוזקה את הבורג בכוח של 

.כוונן את קו המעקה למרחק וגובה אחיד כנדרש.ט

 באופן אופקי המעקהקורתלוודא נעילת הפסים לדופן המרחיק ונעילת דופן המרחיק.י
הת הפסים והדק את ברגי חפיפ, ישר כמפורט . בין המרחיק לעמודעיגוןוברגי

ח.יא , העיגון דיסקיות ופלטות אבטחת ברגי, פיפהודא חזותית הימצאות כל ברגי
. מקומםבונעילת האומים

ו.יב בצע בדיקה ומסירה בנוכחות נציג, או פסולת אריזה/פנה מהאתר פריטים עודפים
.היצרן ומפקח



4RH3KREMSBARRIERהערות לנושא הרכבת

על.1 מנהל העבודה ללמוד את תכנית ההתקנה באמצעות/ המפקח טרם תחילת הביצוע

זההשרטוטים  :והנחיות ההתקנה למעקה

.אתר ההתקנהבמעקהה מיקום פריטי קצה קביעתאתרהלבצע מדידה וסימון

 יצרן המעקה לפני תחילת ביצועאו/ובישראל ספקה המעקה עם יש לעמת זהות.2
.התקנהה


