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DEFINĪCIJA ATGĀDNE PAR STANDARTIEM 
 
VECTACO® brīvstāvošās drošības margas ir kolektīva 
aizsardzības sistēma pret kritieniem no augstuma. Tas ir 
labākais risinājums terašu nodrošināšanai, ja tehniski nav 
iespējams piestiprināt margas pie parapeta sienas vai betona 
plātnes. Šī sistēma novērš problēmu saistībā ar jumta 
membrānas bojājumu urbšanas dēļ. Tā ir paredzēta ātrai un 
vienkāršai uzstādīšanai, jo īpaši augšējo margu un starpmargu 
sašaurināto galu dēļ. Plastmasas atsvari un uzspiestie 
plastmasas paliktņi nodrošina pilnīgu ūdensnecaurlaidības 
aizsardzību. VECTACO® brīvstāvošās margas izmanto arī 
virsgaismas logu vai norobežotu darba un evakuācijas zonu 
nodrošināšanai. 
 

 

 
- Margas ir jāuzstāda, ja iespējamais kritiena augstums 

pārsniedz 500 mm. 

- Augšējās margas augstumam līdz pārvietošanās virsmai ir 
jābūt no 1000 līdz 1100 mm. 

- Attālumam starp augšējo margu un starpmargu, kā arī 
starp starpmargu un kājlīsti ir jābūt mazākam vai vienādam 
ar 500 mm. 

- Kājlīste, kuras augstums ir vismaz 100 mm, ir jāuzstāda ne 
vairāk kā 10 mm attālumā no pārvietošanās zonas un 
platformas malas. 

Uz katras atbalsta kājas gala ir jāuzstāda trīs atsvari (37,5 kg) 
katrai sekcijai, kuras galā ir aizbāznis. 

 

STANDARTI  

VECTACO® brīvstāvošās margas atbilst 2017. gada marta 
standartam EN ISO 14122-3 Mašīnu drošība ‒ Pastāvīgie 
piekļuves līdzekļi pie mašīnām. ‒ 3. daļa: Kāpnes, sastatņu 
kāpnes un margas ‒ Pastāvīgie piekļuves līdzekļi. 

VECTACO® brīvstāvošās margas ar panākumiem izturēja 
statiskos un dinamiskos testus, ko noteic standarts 
EN ISO 14122-3. 

Atbilstības apliecinājums DEKRA Nr. 5253744A/19 (Vectaco® 
taisnas brīvstāvošas margas), Nr. 5253744A/21 (Vectaco® 
slīpas brīvstāvošas margas), Nr. 5253744A/23 (Vectaco® 
izliektas brīvstāvošas margas). 

- BRĪDINĀJUMS! VECTACO® brīvstāvošo margu 

uzstādīšana obligāti paredz, ka uz terases jumta ir 
parapeta siena. Pretējā gadījumā sazinieties ar mūsu 
projektēšanas biroju. 

- Attālums starp statņu centriem nedrīkst pārsniegt 
1500 mm. 

- BRĪDINĀJUMS! Jebkura VECTACO® brīvstāvošo margu 

uzstādīšana, ja neievēro maksimālo 1500 mm attālumu no 
centra līdz centram, izraisīs neatbilstību. 

- Ja margas tiek pārtrauktas, brīvajai telpai starp diviem 
margu posmiem ir jābūt no 75 līdz 120 mm. Ja atstarpe ir 
lielāka, ir jāuzstāda drošības vārti, lai nodrošinātu margu 
aizsardzības pret kritieniem nepārtrauktību. 

TAISNAS MARGAS BEZ KĀJLĪSTES 

TAISNAS MARGAS AR KĀJLĪSTI 

Balstīts uz attura pret betona, tērauda vai koka aizsargbarjeru 
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ATSAUCES aptuveni, maksimālais ātrums ‒ 166 km/h*. Jebkurai citai konfigurācijai 
ir nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi (papildu atsvaru 
pievienošana), kas iepriekš ir jāizpēta un jāapstiprina mūsu 
projektēšanas birojā. ALSOLU nevar uzņemties atbildību par 
uzstādīšanu, ja netiek ievēroti šie ieteikumi. 
* Atsauces: Atbilstības standarts NV 65 (DTU P 06-002) un 
1. eirokodekss EN 1991-1-4. 

 

 
Taisns 
statnis 

Slīps statnis 25° leņķī 
(cits slīpuma leņķis ir 

pieejams pēc pieprasījuma) 

45° leņķī 
izliekts 
statnis 

Nolokāms 
statnis 

Augšējā 
marga un 

starpmarga 
VAP-D2 VAP-I2 VAP-C2 VAP-R2 

Augšējā 
marga, 

starpmarga 
un kājlīste 

VAP-D3 VAP-I3 VAP-C3 VAP-R3 

 

 EKSPLUATĀCIJA UN APKOPE 

IZMĒRI 
 

- Personai, kura veic VECTACO® margu uzstādīšanu, ir jābūt 
kvalificētai un jāievēro vispārējie noteikumi par darbu augstumā. 
Tādējādi tai ir jānodrošina sava drošība (pagaidu glābšanas 
pieturtroses, IAL, gaisa pacēlāja utt. izmantošana). 

- Pirms uzsākt lietošanu, lietotājam, vizuāli pārbaudot, ir 
jāpārliecinās, ka VECTACO® margām nav noviržu (bojājumu, 
deformāciju utt.). 

 

 
 
- VECTACO® margām nav nepieciešama īpaša apkope, tomēr 

kvalificētai personai ir jāveic to vizuāla pārbaude vismaz reizi 
gadā. 

- VECTACO® margām nav nepieciešama īpaša apkope, tomēr 
kompetentai personai ir jāveic to vizuāla pārbaude vismaz reizi 
gadā. 

- Ja VECTACO® margas ir uzstādītas nepareizi, sabojātas vai 
izmantotas kritiena apturēšanai, to lietošana nekavējoties ir 
jāpārtrauc un tās nedrīkst lietot, pirms kvalificēta persona pēc 
pārbaudes un verifikācijas rakstveidā nav atļāvusi tās lietot 
atkārtoti. 

- Ja izstrādājumu pārdod ārpus pirmās galamērķa valsts, lietotāja 
drošībai ir svarīgi, lai tālākpārdevējs nodrošinātu izstrādājuma 
lietošanas instrukciju tās valsts valodā, kur izstrādājumu izmanto. 
Šos dokumentus var izsniegt pēc pieprasījuma, sazinoties ar 
ražotāju. 

- VECTACO® margas ir pastāvīgas kolektīvās aizsardzības 
līdzeklis, kas profesionāļiem ir jāizmanto uz plakaniem jumtiem, 
kuri nav pieejami sabiedrībai. 

- VECTACO® kājlīste ir obligāti jālieto, ja uz terases nav 
aizsargbarjeras vai tā ir zemāka nekā 100 mm. 

- Ja VECTACO® margas ir uzstādītas piesārņotā rūpnieciskā vidē, 
naftas ķīmijas uzņēmumu, jūras tuvumā vai jūrmalā, obligāti ir 
jāveic virsmas apstrāde ar piemērota veida pulverpārklājumu, 
anodēšanu utt. 

Taisns statnis Slīps statnis 25° leņķī 

  
Izliekts statnis Nolokāms statnis 

  
 

UZGLABĀŠANA 
 
Neapstrādāti alumīnija komplektējošie elementi ir iesaiņoti, saskaroties 
citam ar citu. Lietus iedarbība uz neatvērtu paketi veicinās šo elementu 
oksidēšanos. Uz virsmas var rasties traipi. Tie nepasliktina alumīnija 
kvalitāti, tomēr var sabojāt margu izskatu. 
Iesakām atvērt iesaiņojumu un uzglabāt šos elementus atstatu citu no 
cita (tie nesaskaras) vai arī joprojām uzglabāt iesaiņojumā sausā vietā. 
 

UZSTĀDĪŠANA UN VĒJA ZONAS 
 
VECTACO® standarta brīvstāvošās aizsargmargas (divi atsvari katrai 
atbalsta kājai un trīs atsvari katras atbalsta kājas galos) atbilst 1. vēja 
zonai (aizsargāta, parasta un atklāta vieta), 2. zonai (aizsargāta un 
parasta vieta) un 3. zonai (aizsargāta un parasta vieta), tas ir, 

BRĪDINĀJUMS: pirms lietošanas izlasiet instrukciju! 

AIZLIEGTS lietot rokturus atsvara pacelšanai uz jumta. 
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Montāžas elementi 
1 ‒ Augšējā marga, 3 m gara, ar sašaurinātu galu (atsauce: 02601) 
2 ‒ Starpmarga, 3 m gara, Ø 35 mm, ar sašaurinātu galu (atsauce: 
03931) 
3 ‒ Augšējās margas gala aizbāznis (atsauce: 02920) 
4 - Starpmargas gala aizbāznis, Ø 35 mm (atsauce: 09625) 
5 ‒ Plastmasas stūra leņķis augšējām margām (atsauce: 02873) 
6 ‒ Plastmasas stūra leņķis starpmargām, Ø 35 mm (atsauce: 08685) 
7 - Pamatne ar piemetinātu atbalsta kāju (atsauce: 04763) 
8 ‒ Bloķējošais ķīlis (atsauce: 04773) 
9 ‒ Plastmasas atsvars, 12,5 kg (atsauce: 03468) 
10 ‒ Taisns statnis ar uzstādītu T veida savienotāju, H 1114 mm 
(atsauce: 03361) 
11 ‒ Pamatne ar labās puses 25° leņķī izliektu atbalsta kāju, garums 

1310 mm (atsauce: 07815) 
12 ‒ Pamatne ar kreisās puses 25° leņķī izliektu atbalsta kāju, garums 
1310 mm (atsauce: 07816) 
13 ‒ Drošības vārti, H 580, ar piestiprinātām eņģēm (atsauce: 0733603) 
14 ‒ Pašgriezošās skrūves T25, 4,8 x 16 (atsauce: 300832) 
15 ‒ Pašgriezošās skrūves T25, 4,8 x 25 (atsauce: 300834) 
16 ‒ Pašgriezošās skrūves T25, 48 x 50 (atsauce: 300836) 
17 ‒ Skrūve ar gremdgalvu M8 x10 (atsauce: 02912) 
18 ‒ Alumīnija kājlīste, 3000 x 150 x 19 mm (atsauce: 08702) 
19 ‒ Kājlīstes aizbāznis, H 150 mm (atsauce: 08738) 
20 ‒ Kājlīstes taisnais savienotājs (atsauce: 08637) 
21 ‒ Kājlīstes stūra savienotāju komplekts, H 150 mm (atsauce: 08869) 
22 ‒ Kājlīstes uzstādīšanas kronšteins (atsauce: 08703) 

Papildus: drošības vārtu komplekts, H 580 mm, 
taisnām brīvstāvošām margām 

(atsauce: VAPD-PORT) 
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Montāžas elementi 
1 ‒ Augšējā marga, garums 3 m, ar sašaurinātu galu (atsauce: 02601) 
2 ‒ Starpmarga, 3 m gara, Ø 35 mm, ar sašaurinātu galu (atsauce: 03931) 
3 ‒ Augšējās margas gala aizbāznis (atsauce: 02920) 
4 ‒ Starpmargas aizbāznis, Ø 35 mm (atsauce: 09625) 
5 ‒ Plastmasas stūra leņķis augšējām margām (atsauce: 02873) 
6 ‒ Plastmasas stūra leņķis starpmargām, Ø 35 mm (atsauce: 08685) 
7 ‒ Pamatne ar piemetinātu atbalsta kāju (atsauce: 08630) 
8 ‒ Bloķējošais ķīlis (atsauce: 04773) 
9 ‒ Plastmasas atsvars, 12,5 kg (atsauce: 03468) 
10 ‒ Taisns statnis ar uzstādītu T veida savienotāju, H 1114 mm (atsauce: 
03361) 
11 ‒ 25° pamatne ar labās puses 25° leņķī izliektu atbalsta kāju, garums 

1310 mm (atsauce: 09368) 
12 ‒ 25° pamatne ar kreisās puses 25° leņķī izliektu atbalsta kāju, garums 
1310 mm (atsauce: 09369) 
13 ‒ Drošības vārti, H 580, ar piestiprinātām eņģēm (atsauce: 0733603) 
14 ‒ Pašgriezošās skrūves T25, 4,8 x 16 (atsauce: 300832) 
15 ‒ Pašgriezošās skrūves T25, 4,8 x 25 (atsauce: 300834) 
16 ‒ Pašgriezošās skrūves T25, 4,8 x 50 (atsauce: 300836) 
17 ‒ Slēptā skrūve, M8 x10 (atsauce: 02912) 
18 ‒ Alumīnija kājlīste, 3000 x 150 x 19 mm (atsauce: 08702) 
19 ‒ Kājlīstes aizbāznis, H 150 mm (atsauce: 08738) 
20 ‒ Kājlīstes taisnais savienotājs (atsauce: 08637) 
21 ‒ Kājlīstes stūra savienotāju komplekts, H 150 mm (atsauce: 08869) 
22 ‒ Kājlīstes uzstādīšanas kronšteins (atsauce: 08703) 
23 ‒ Taisna statņa ar uzmontētu T veida savienotāju, H 1114 mm, drošības 

vārtu balsts 25 ° leņķa slīpuma margām 

Papildus: drošības vārtu komplekts, H 580 mm, 
slīpām brīvstāvošām margām 

(atsauce: VAPI-PORT) 
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VECTACO® BRĪVSTĀVOŠU MARGU NOMENKLATŪRA 
Augšējā marga 
ar sašaurinātu 
galu 
L: 3000 mm 
Ats.: 02601 

 

Starpmarga, 
Ø 35 mm, ar 
sašaurinātu 
galu  
L: 3000 mm 
Ats.: 03931  

Augšējās 
margas gala 
aizbāznis 
 
 
Ats.: 02920  

Starpmargas 
gala 
aizbāznis, 
Ø 35 mm 
 
Ats.: 09625  

        
Augšējās 
margas 
plastmasas 
stūra leņķis 
 
Ats.: 02873  

Starpmargas 
plastmasas 
stūra leņķis, 
Ø 35 mm 
 
Ats.: 08685  

Alumīnija 
augšējās 
margas stūra 
leņķis 
 
Ats.: 08690  

Alumīnija 
starpmargas 
stūra leņķis, 
Ø 35 mm 
Ats.: 0710104 

 

        
Augšējās 
margas 
savienotājs 
stiprinājumam 
pie sienas 
Ats.: 02995  

Starpmargas 
savienotājs 
stiprinājumam 
pie sienas, 
Ø 35 mm 
Ats.: 08845  

Alumīnija 
augšējās 
margas 
savienotājs 
Ats.: 0710122 

 

Alumīnija 
starpmargas 
savienotājs 
stiprinājumam 
pie sienas, 
Ø 35 mm 
Ats.: 0710114 

 

        
Pamatne ar 
piemetinātu 
atbalsta kāju 
Ats.: 04763 

 

Pamatne ar 
piemetinātu 
atbalsta kāju 
Ats.: 08631 

 

Bloķējošais 
ķīlis 
 
Ats.: 04773 

 

Atsvars 
12,5 kg 
 
Ats.: 03468 

 
 
Taisns statnis ar 
iepriekš uzstādītu  
T veida savienotāju 
H 1114 mm 

Izliekts statnis ar 
uzstādītu T veida 
savienotāju 
H 1236 mm 

Nolokāms statnis ar 
uzstādītu T veida 
savienotāju 
H 1036 mm 

Kopējais kāpņu/margu komplekts,1000 mm 
 

 

 

  

Ats.: 08630 Ats.: 09439 Ats.: 15020 Ats.: 0733905 
 
Pašgriezošā 
skrūve 

T25 4,8 x 25 
Starpmargu 
piestiprināšanai 
 
Ats.: 300834 

 

Pašgriezošā 
skrūve 

T25 4,8 x 5 
Atsvara 
piestiprināšanai 
 
Ats.: 300836 

 

Slēptā skrūve 
M8x10 
T veida 
savienotāju 
piestiprināšanai 
 
Ats.: 02912 

 

Torx 
(zvaigznītes) 
skrūvgrieža 
uzgalis T25 
Margu 
montāžai 
Ats.: 0790006 

 

Augšējo margu pievienošanas 
komplekts 

Starpmargu pievienošanas 
komplekts 
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KĀJLĪSTES NOMENKLATŪRA 
Kājlīste 

L: 3000 x 150 x 19 mm 
 
Ats.: 08702 

 

Kājlīstes stūra leņķa 
komplekts 
H 150 mm 
 
Ats.: 08869 

 
  

Kājlīstes gala 
noslēgs 
H 150 mm 
 
Atsauce: 
08738  

Taisnais 
pamatnes 
savienotājs 
H 150 mm 
Ats.: 08637 

 

Kājlīstes 
uzstādīšanas 
kronšteins 
H 150 mm 
Ats.: 08703 

 

Pašgriezošā 
skrūve 
T25 4,8 x 16 
Kājlīstes 
piestiprināšanai 
Ats.: 300832  

 
DROŠĪBAS VĀRTU, H580 MM, NOMENKLATŪRA 
TAISNĀM VAI SLĪPĀM BRĪVSTĀVOŠĀM MARGĀM 
Taisns statnis ar 
uzmontētu  

T veida savienotāju 

H 1114 mm 

 
Ats.: 08630 

Pamatne ar 25o leņķī izliektu garu 
labās/kreisās puses atbalsta kāju 

L: 1310 mm 

 
Ats.: 07815/07816 

Plastmasas 
pretsvars, 
12,5 kg, 
divi katrai 
atbalsta kājai 
Ats.: 03468  

Pašgriezošā 
skrūve 

T25 4,8 x 25 
Starpmargu 
piestiprināšanai 
Ats.: 300834 

 

25° pamatne ar 25 °leņķī izliektu garu 
labās/kreisās puses atbalsta kāju 

L: 1310 mm 

 
Ats.: 09368/09369 

Margu 
drošības vārti, 
H580 mm 
uzmontētas 
eņģes 
Ats.: 0733603  

Drillnox DBS2 
pašgriezošā 

skrūve, 6 x 25 
Eņģu 
piestiprināšanai 
Ats.: 377309 

 

 
VECTACO® BRĪVSTĀVOŠO MARGU UZSTĀDĪŠANA 

Brīvstāvošo margu uzstādīšana taisnā līnijā 

 

L 3050 mm ‒ augšējā marga 

L 3000 mm ‒ redzamais 
garums 

Savienojums, 
uzbīdot platāko 
galu uz sašaurinātā 
L 50 mm 

maks.1500 mm maks.1500 mm maks.1500 mm maks.1500 mm 
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VECTACO® BRĪVSTĀVOŠO MARGU UZSTĀDĪŠANA 
  
- Taisnu brīvstāvošu margu uzstādīšana 
- Ārējais leņķis 

 
- Taisnu brīvstāvošu margu uzstādīšana 
- Iekšējais leņķis 

  
  

- Slīpu brīvstāvošu margu uzstādīšana 
- Ārējais leņķis 

- Slīpu brīvstāvošu margu uzstādīšana 
- Iekšējais leņķis 

  

maks.1500 mm maks.1500 mm 320 mm maks.1500 mm maks.1500 mm 
maks. 
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VECTACO® BRĪVSTĀVOŠO MARGU UZSTĀDĪŠANA 
 
VECTACO® brīvstāvošo margu uzstādīšana ir jāveic vismaz diviem cilvēkiem. Ieteicams sākt uzstādīšanu no stūra. 
 

  
1 ‒ Izdariet katru atzīmi attālumā, kas nepārsniedz 1500 mm, 

un, ja nepieciešams, noņemiet granti, lai uzstādītu margas. 

2 ‒ Ievietojiet atbalsta kāju pašnesošajā pamatnē un uz atbalsta 

kājām novietojiet plastmasas atsvarus. Atbalsta kājas caurulei ir 
jābūt vienā līmenī ar plastmasas atsvara virsmu. 

  

 
3 ‒ Ievietojiet augšējo margu un starpmargu divos statņos. 
 

4 ‒ Visu ievietojiet pašnesošajās pamatnēs. 

  

 
5 ‒ Līmeņojiet vertikāli ar 

nivelieri. 

6 ‒ Izmantojot āmuru, 

ievietojiet bloķēšanas ķīli starp 
statni un pamatni. 

7 ‒ Pārejas punktos starp 

augšējo margu un starpmargu 
pievelciet T veida savienotāja 
slēptās skrūves. 

8 ‒ Pievelciet pašgriezošās 

skrūves T25, 4,8 x 25, uz 
statņa līdz starpmargas 
līmenim. 

Stūros margām 
nedrīkst būt 
sašaurinātu galu. 

Slēptā 
skrūve 

mailto:info@buvniecibai.lv
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9 ‒ Pēc aizsargmargu uzstādīšanas 

pievelciet pašgriezošās skrūves  
T25, 4,8 x 50, kā norādīts iepriekš. 

10 ‒ Pakāpeniski samontējiet 

uzstādīto sekciju augšējās 
margas un starpmargas. 

11 ‒ Ievietojiet stūra 

leņķu savienojumus 
augšējās margās un 
starpmargās. 

12 ‒ Nostipriniet leņķu 

savienojumus ar 
pašgriezošajām skrūvēm  
T25, 4,8 x 25. 

 

   

 
13 ‒ Pielāgojiet pēdējo 

posmu, nozāģējot liekos 
sašaurinātos galus. 

14 ‒ Visbeidzot augšējo 

margu un starpmargu galos 
ievietojiet aizbāžņus vai 
savienotājus stiprināšanai pie 
sienas. 

15 ‒ Pievienojiet sienas 

savienotājus, izmantojot 
pašgriezošās skrūves T25, 
4,8 x 25. 

 

    

KĀJLĪSTES PIESTIPRINĀŠANA 

 
 ‒ Novietojiet kājlīstes 

balstu uz pamatnes un 
nostipriniet to ar četrām 
pašgriezošajām skrūvēm 
T25, 4,8 x 16  
(divas skrūves katrā pusē). 

2 ‒ Pievienojiet kājlīstes 

posmus starp tām, 
izmantojot kājlīstes 
savienotājus un četras 
pašgriezošās skrūves T25,  
4,8 x 16. 

3 ‒ Stūra savienojumiem nostipriniet 

iekšējos un ārējos savienotājus ar 
astoņām pašgriezošajām 
skrūvēm T25, 4,8 x 16. 

4 ‒ Visbeidzot 

piestipriniet kājlīstes 
gala noslēgus ar vienu 
pašgriezošo skrūvi T25, 
4,8 x 16. 
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TAISNU BRĪVSTĀVOŠU AIZSARGMARGU DROŠĪBAS DURVJU, H580 MM, MONTĀŽA 

 
1 ‒ Uzlieciet atsvarus abām izliektajām 

atbalsta kājām. Atbalsta kājas caurulei ir jābūt 
vienā līmenī ar plastmasas atsvaru. 

2 ‒ Ievietojiet statņus 

pamatnēs. 
3 ‒ Novietojiet statņus un balstu ar centru 

attālumu 568 mm. 

   

 
4 ‒ Ar āmura palīdzību 

ievietojiet bloķēšanas ķīli starp 
statni un pamatni. 

5 ‒ Novietojiet drošības vārtus vismaz 

1000 mm augstumā virs zemes. 

6 ‒ Piestipriniet drošības vārtu eņģes, 

izmantojot komplektā iekļautās skrūves 
DRILLNOX DBS2 6 x 25. 
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