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APIBRĖŽTIS PRIMINIMAS APIE STANDARTUS 
 
VECTACO ® laisvai statomiapsauginiai turėklai yra 
kolektyvinės apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistema. Tai 
geriausias terasų apsaugos sprendimas, kai turėklų techniškai 
neįmanoma pritvirtinti prie parapeto sienos ar betoninės 
plokštės. Ši sistema padeda išvengti problemų, susijusių su 
pragręžtos stogo membranos pažeidimais. Ji greitai ir lengvai 
montuojama, ypač dėl susiaurintų viršutinių turėklų ir tarpinių 
turėklų galų. Plastikiniai atsvarai ir prispausti plastikiniai 
padėklai užtikrina visišką vandens nelaidumą. VECTACO® 
laisvai statomi turėklai taip pat naudojami stoglangiams bei 
uždaroms darbo ir evakuacijos zonoms apsaugoti. 

- Turėklai turi būti įrengiami, jei galimas kritimo aukštis viršija 
500 mm. 

- Viršutinis turėklas iki perėjimo paviršiaus turi būti 1 000–
1 100 mm aukščio. 

- Atstumas tarp viršutinio turėklo ir tarpinio turėklo, taip pat 
tarp tarpinio turėklo ir grindjuostės turi būti 500 mm arba 
mažesnis. 

- Mažiausiai 100 mm aukščio grindjuostės turi būti 
tvirtinamos ne daugiau kaip 10 mm atstumu nuo perėjimo 
zonos ir platformos krašto. 

 
Ant  kiekvienos atraminės kojos galo turi būti pritvirtinti trys 
atsvarai (37,5 kg) kiekvienai sekcijai, kurios gale yra kaištis. 
 
 

 

TIESŪS TURĖKLAI BE GRINDJUOSČIŲ 
 

 
 

TIESŪS TURĖKLAI SU GRINDJUOSTĖMIS 
 

 
 

Atremtas ant apsauginės betoninės, plieninės arba medinės atramos 
  

STANDARTAI  

VECTACO ® laisvai statomi turėklai atitinka 2017 m. kovo mėn. 
standartą EN ISO 14122-3 „Mašinų sauga. Nuolatinės prieigos 
prie mašinų priemonės“ 3 dalį „Laiptai, pastolių laiptai ir turėklai. 
Nuolatinės prieigos priemonės“. 
 
VECTACO ® laisvai statomi turėklai sėkmingai išlaikė statinius 
ir dinaminius bandymus, kurių reikalaujama pagal standartą 
EN ISO 14122-3. 
 
Atitikties deklaracija DEKRA Nr. 5253744A/19 („Vectaco®“ 
tiesūs laisvai statomi turėklai), Nr. 5253744A/21 („Vectaco®“ 
nuožulnūs laisvai statomi turėklai), Nr. 5253744A/23 
(„Vectaco®“ lenkti laisvai statomi turėklai). 

- ĮSPĖJIMAS! Norint montuoti VECTACO® laisvai statomus 

turėklus, terasos stogas būtinai turi būti su parapeto siena. 
Kitu atveju susisiekite su mūsų projektavimo biuru. 

- Atstumas tarp statramsčių centrų negali būti didesnis kaip 
1 500 mm. 

- ĮSPĖJIMAS! Bet kurių VECTACO® laisvai statomų turėklų 

montavimas, jei nebus laikomasi didžiausio galimo 
1 500 mm atstumo nuo centro iki centro, neatitiks 
reikalavimų. 

- Jei turėklai yra neištisiniai, tarp dviejų turėklų sekcijų turi 
būti 75–120 mm tarpas. Jei tarpas yra didesnis, reikia 
įrengti apsauginius vartus, kurie užtikrina visą turėklų 
apsaugą nuo kritimo. 
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NUORODOS apytiksliai, maksimalus greitis 166 km/val.* Bet kokiai kitai 
konfigūracijai reikalingos specialios atsargumo priemonės 
(reikalingi papildomi atsvarai), kurias turi iš anksto ištirti ir 
patvirtinti mūsų projektavimo biuras. ALSOLU neatsako už 
montavimą, jei nesilaikoma šių rekomendacijų. 
* Nuorodos: Atitikties standartas NV 65 (DTU P 06-002) ir 

Eurokodas 1 EN 1991-1-4. 

 Tiesus 
statramstis 

Nuožulnus 25° 
kampo statramstis 
(kitokio kampo 
statramsčius galima 
užsisakyti atskirai) 

45° kampo 
statramstis 

Nulenkiamas 
statramstis 

Viršutiniai 
turėklai ir 
tarpiniai 
turėklai 

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

Viršutiniai 
turėklai, 
tarpiniai 
turėklai ir 
grindjuostė 

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

 

 
MATMENYS 

 
EKSPLOATACIJA IR PRIEŽIŪRA 

Tiesus statramstis  Nuožulnus 25° kampo statramstis 

 
Išlenktas statramstis  Nulenkiamas statramstis 

 

- Asmuo, montuojantis VECTACO ® turėklus, turi turėti 
reikiamą kvalifikaciją ir laikytis bendrųjų darbo aukštyje 
taisyklių. Jis privalo užtikrinti savo saugumą (naudoti 
laikinus gelbėjimo lynus, IAL, keltuvą ir kt.). 

- Prieš pradėdamas naudoti turėklus, vartotojas turi vizualiai 
patikrinti, ar VECTACO® turėklai neturi defektų 
(pažeidimų, deformacijų ir kt.). 

 

ĮSPĖJIMAS: prieš naudodami perskaitykite instrukciją! 

 
DRAUDŽIAMA rankenomis kelti atsvarus ant stogo. 

LAIKYMAS  
Neapdoroti aliumininiai komponentai pakuojami liečiant vieną su kitu. 
Jei neatidaryta pakuotė sulis, šie elementai oksiduosis. Ant 
paviršiaus gali atsirasti dėmių. Jos neblogina aliuminio kokybės, 
tačiau gali pakenkti turėklų išvaizdai. 
Rekomenduojame atidaryti pakuotę ir šiuos elementus laikyti atokiau 
vieną nuo kito (kad jie nesiliestų) arba pakuotę laikyti sausoje vietoje. 

- VECTACO ® turėklų nereikia specialiai prižiūrėti, tačiau 
bent kartą per metus juos turi vizualiai patikrinti 
kvalifikuotas asmuo. 

- VECTACO ® turėklų nereikia specialiai prižiūrėti, tačiau 
bent kartą per metus juos turi vizualiai patikrinti 
kompetentingas asmuo. 

- Jei VECTACO ® turėklai yra neteisingai sumontuoti, 
apgadinti ar panaudoti kritimui sulaikyti, jų naudojimas turi 
būti nedelsiant nutrauktas ir jų negalima naudoti tol, kol 
kvalifikuotas asmuo juos patikrins ir išduos rašytinį leidimą 
naudoti juos toliau. 

- Jei gaminys parduodamas už pirmosios paskirties šalies 
ribų, vartotojo saugumui svarbu, kad perpardavėjas 
pateiktų gaminio naudojimo instrukciją šalies, kurioje jis 
naudojamas, kalba. Šiuos dokumentus galima gauti 
susisiekus su gamintoju. 

- VECTACO ® turėklai yra nuolatinės kolektyvinės 
apsaugos priemonė, kurią specialistai privalo naudoti ant 
visuomenei neprieinamų plokščių stogų. 

- VECTACO ® grindjuostes būtina naudoti, jei terasoje nėra 
apsauginių barjerų arba jie yra žemesni nei 100 mm. 

- Jei VECTACO ® turėklai įrengiami užterštoje pramoninėje 
aplinkoje, netoli naftos chemijos gamyklos, prie jūros ar 
pajūryje, jų paviršių būtina padengti tinkamo tipo milteline 
danga, anoduoti ir kt. 

 
MONTAVIMAS IR VĖJO ZONOS 

VECTACO ® standartiniai laisvai statomi apsauginiai turėklai (du 
atsvarai kiekvienai atraminei kojai ir trys atsvarai kiekvienos 
atraminės kojos galuose) atitinka 1 vėjo zoną (apsaugota, įprasta ir 
atvira vieta), 2 zoną (apsaugota ir įprasta vieta) ir 3 zoną (apsaugota 
ir įprasta vieta), tai yra,  
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Montavimo elementai 
1 – viršutiniai turėklai, 3 m ilgio, su susiaurintu galu (nuoroda: 02601) 
2 – tarpiniai turėklai, 3 m ilgio, Ø 35 mm, su susiaurintu galu (nuoroda: 
03931) 
3 – viršutinių turėklų galo kaištis (nuoroda: 02920) 
4 – tarpinių turėklų galo kaištis, Ø 35 mm (nuoroda: 09625) 
5 – plastikinis viršutinių turėklų kampas (nuoroda: 02873) 
6 – plastikinis tarpinių turėklų kampas, Ø 35 mm (nuoroda: 08685) 
Pagrindas su privirinta atramine koja (nuoroda: 04763) 
8 – blokuojantis pleištas (nuoroda: 04773) 
9 – plastikinis atsvaras, 12,5 kg (nuoroda: 03468) 
10 – tiesus statramstis su pritvirtinta T jungtimi, H 1114 mm (nuoroda: 
03361) 
11 – pagrindas su dešinės pusės 25° kampu išlenkta atramine koja, ilgis 
1310 mm (nuoroda: 07815) 
12 – pagrindas su kairės pusės 25° kampu išlenkta atramine koja, ilgis 
1310 mm (nuoroda: 07816) 
13 – apsauginiai vartai, H 580, su pritvirtintais vyriais (nuoroda: 0733603) 
14 – savisriegiai sraigtai T25, 4,8 x 16 (nuoroda: 300832) 
15 – savisriegiai sraigtai T25, 4,8 x 25 (nuoroda: 300834) 
16 – savisriegiai sraigtai T25, 48 x 50 (nuoroda: 300836) 
17 – sraigtas su paslėpta galvute M8 x10 (nuoroda: 02912) 
18 – aliumininė grindjuostė, 3000 x 150 x 19 mm (nuoroda: 08702) 
19 – grindjuostės kaištis, H 150 mm (nuoroda: 08738) 
20 – tiesi grindjuosčių jungtis (nuoroda: 08637) 
21 – grindjuosčių kampinių jungčių rinkinys, H 150 mm (nuoroda: 08869) 
22 – grindjuosčių tvirtinimo laikiklis (nuoroda: 08703) 

Papildomai: apsauginių vartų rinkinys, H 580 
mm, tiesiems laisvai statomiems turėklams 

(nuoroda: VAPD-PORT) 
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Montavimo elementai 
1 – viršutiniai turėklai, 3 m ilgio, su susiaurintu galu (nuoroda: 02601) 
2 – tarpiniai turėklai, 3 m ilgio, Ø 35 mm, su susiaurintu galu (nuoroda: 
03931) 
3 – viršutinių turėklų galo kaištis (nuoroda: 02920) 
4 – tarpinių turėklų kaištis, Ø 35 mm (nuoroda: 09625) 
5 – plastikinis viršutinių turėklų kampas (nuoroda: 02873) 
6 – plastikinis tarpinių turėklų kampas, Ø 35 mm (nuoroda: 08685) 

7 – pagrindas su privirinta atramine koja (nuoroda: 08630) 
8 – blokuojantis pleištas (nuoroda: 04773) 
9 – plastikinis atsvaras, 12,5 kg (nuoroda: 03468) 
10 – tiesus statramstis su pritvirtinta T jungtimi, H 1114 mm (nuoroda: 

03361) 
11 – 25° pagrindas su dešinės pusės 25° kampu išlenkta atramine koja, 
ilgis 1310 mm (nuoroda: 09368) 
12 – 25° pagrindas su kairės pusės 25° kampu išlenkta atramine koja, ilgis 

1310 mm (nuoroda: 09369) 
13 – apsauginiai vartai, H 580, su pritvirtintais vyriais (nuoroda: 0733603) 
14 – savisriegiai sraigtai T25, 4,8 x 16 (nuoroda: 300832) 
15 – savisriegiai sraigtai T25, 4,8 x 25 (nuoroda: 300834) 
16 – savisriegiai sraigtai T25, 4,8 x 50 (nuoroda: 300836) 
17 – paslėptas sraigtas, M8 x10(nuoroda: 02912) 
18 – aliumininė grindjuostė, 3000 x 150 x 19 mm (nuoroda: 08702) 
19 – grindjuostės kaištis, H 150 mm (nuoroda: 08738) 
20 – tiesi grindjuosčių jungtis (nuoroda: 08637) 
21 – grindjuosčių kampinių jungčių rinkinys, H 150 mm (nuoroda: 08869) 
22 – grindjuosčių tvirtinimo laikiklis (nuoroda: 08703) 
23 – tiesus statramstis su primontuota T jungtimi, H 1114 mm, apsauginių 

vartų atrama 25 ° kampo turėklams 
 

Papildomai: apsauginių vartų rinkinys, H 580 
mm, nuožulniems laisvai statomiems 

turėklams 

(nuoroda: VAPI-PORT) 
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VECTACO® LAISVAI STATOMŲ TURĖKLŲ NOMENKLATŪRA 
 

Viršutiniai 
turėklai 
susiaurintu 
galu 

L: 3 000 mm 
Ats.: 02601 

 

Tarpiniai 
turėklai, 
Ø 35 mm, su 
susiaurintu galu 
L: 3 000 mm 
Ats.: 03931 

 

 

Viršutinių 
turėklų galo 
kaištis 
Ats.: 02920 

 

Tarpinių 
turėklų galo 
kaištis, 
Ø 35 mm 
Ats.: 09625 

 

Viršutinių 
turėklų 
plastikinis 
kampas 
Ats.: 02873 
 

Tarpinių turėklų 
plastikinis 
kampas, 
Ø 35 mm 
Ats.: 08685 

Aliumininis 
viršutinių 
turėklų 
kampas 
Ats.: 08690 

Aliumininis 
tarpinių 
turėklų 
kampas, 
Ø 35 mm  
Ats.: 0710104 

Viršutinių 
turėklų jungtis 
tvirtinimui prie 
sienos 
Ats.: 02995 
 

Tarpinių turėklų 
jungtis 
tvirtinimui prie 
sienos, Ø 35 mm 
Ats.: 08845 

Aliumininė 
viršutinių 
turėklų 
jungtis 
Ats.: 
0710122 

Aliumininė 
tarpinių 
turėklų 
jungtis 
tvirtinimui 
prie sienos, 
Ø 35 mm 

Pagrindas su 
privirinta 
atramine koja  
Ats.: 04763 

Pagrindas su 
privirinta 
atramine koja 
Ats.: 08631 

Blokavimo 
pleištas 
Ats.: 04773 

Atsvaras  
12,5 kg 
Ats.: 03468 

 
 

Tiesus statramstis su iš 
anksto pritvirtinta  
T jungtimi 
H 1114 mm 

Išlenktas statramstis su 
pritvirtinta T jungtimi 
H 1236 mm 

Nulenkiamas 
statramstis su 
pritvirtinta T jungtimi 
H 1036 mm 

Bendras laiptų ir turėklų rinkinys, 1000 mm 

 
 

 

Viršutinių turėklų tvirtinimo rinkinys 

 
Tarpinių turėklų tvirtinimo rinkinys 

 
Ats.: 08630 Ats.: 09439 Ats.: 15020 Ats.: 0733905 

 
Savisriegis 
sriegis  
T25 4,8 x 25  
Tarpiniams 
turėklams 
tvirtinti 
 
Ats.: 300834 

 

Savisriegis 
sriegis  
T25 4,8 x 5 
Atsvarui 
tvirtinti 
 
Ats.: 300836 

 

Paslėptas 
sraigtas  
M8 x 10  
T jungtims 
tvirtinti 
 
Ats.: 02912 

 

„Torx“ 
(žvaigždutės) 
atsuktuvo 
antgalis T25 
turėklams 
tvirtinti 
Ats.: 0790006 
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GRINDJUOSČIŲ NOMENKLATŪRA 
Grindjuostė 
L: 3 000 x 150 x 19 mm 
Ats.: 08702 

 

Grindjuosčių kampo 
rinkinys 
H 150 mm 
Ats.: 08869 

 

 
Galinis 
grindjuosčių 
kaištis 
H 150 mm 
Nuoroda: 
08738 

 

Tiesi pagrindo 
jungtis  
H 150 mm  
Ats.: 08637 

 

Grindjuosčių 
tvirtinimo 
laikiklis  
H 150 mm  
Ats.: 08703  

Savisriegis 
sriegis  
T25 4,8 x 16 
Grindjuostėms 
tvirtinti 
Ats.: 300832 

 

 

SAUGOS VARTŲ, H580 mm, NOMENKLATŪRA TIESIEMS IR NUOŽULNIEMS LAISVAI STATOMIEMS 
TURĖKLAMS 

Tiesus 
statramstis su 
pritvirtinta  
T jungtimi 
H 1114 mm 

 
Ats.: 08630 

Pagrindas su ilga dešinės / kairės pusės 
atramine koja, išlenkta 25° kampu 
L: 1 310 mm 

 
Ats.: 07815/07816 
25° pagrindas su ilga dešinės / kairės pusės 
atramine koja, išlenkta 25° kampu 
L: 1 310 mm 

 
Ats.: 09368/09369 

Plastikinis 
atsvaras, 
12,5 kg, po du 
kiekvienai 
atraminei kojai 
Ats.: 03468 
 
 
Turėklų 
apsauginiai 
vartai, 
H580 mm 
sumontuoti 
vyriai 
Ats.: 0733603 

 
 
 
 

 

Savisriegis 
sriegis T25 
4,8 x 25 
Tarpiniams 
turėklams 
tvirtinti 
Ats.: 300834 
 
„Drillnox“ 
DBS2 
savisriegis 
sraigtas,  
6 x 25 
vyriams tvirtinti 
Ats.: 377309 

 
 
 
 

 

 

 
VECTACO® LAISVAI STATOMŲ TURĖKLŲ MONTAVIMAS 

 
Laisvai statomų turėklų montavimas tiesia linija 

 
 

 
  

L 3050 mm – viršutiniai turėklai 

L 3000 mm – matomas ilgis Sujungimas 
užmaunant platųjį  
galą ant susiaurinto 
L 50 mm 

maks. 1500 mm maks. 1500 mm maks. 1500 mm maks. 1500 mm 
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VECTACO ® LAISVAI STATOMŲ TURĖKLŲ MONTAVIMAS 
 

– Tiesių laisvai statomų turėklų montavimas 
– Išorinis kampas 

– Tiesių laisvai statomų turėklų montavimas 
– Vidinis kampas 

 
 

 
 

– Nuožulnių laisvai statomų turėklų montavimas 
– Išorinis kampas 

– Nuožulnių laisvai statomų turėklų montavimas 
– Vidinis kampas 

  

 

  

maks. 1500 mm maks. 1500 mm maks. 1500 mm maks. 1500 mm maks. 1500 
mm 

maks. 1500 mm 

maks. 1500 
mm 

maks. 200 
mm 
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VECTACO® LAISVAI STATOMŲ TURĖKLŲ MONTAVIMAS 
 
VECTACO ® laisvai statomus turėklus turi montuoti mažiausiai du žmonės. Rekomenduojama pradėti montuoti nuo 
kampo. 

  
1 – padarykite kiekvieną žymą ne didesniu kaip 1 500 mm 

atstumu ir, jei reikia, pašalinkite žvyrą, kad galėtumėte 
montuoti turėklus. 

2 – įstatykite atraminę koją į laikantįjį pagrindą ir ant atraminių 

kojų užmaukite plastikinius atsvarus. Atraminės kojos vamzdis 
turi būti viename lygmenyje su plastikinių atsvarų paviršiumi. 

  

 
3 – viršutinį ir tarpinį turėklus įstatykite tarp dviejų statramsčių. 4 – viską įstatykite į laikantįjį pagrindą. 
  

 
5 – išlyginkite vertikaliai su 

nivelyru. 

6 – plaktuku įkalkite 

blokavimo pleištą tarp 
statramsčio ir pagrindo. 

7 – pereinamuosiuose 

taškuose tarp viršutinių 
turėklų ir tarpinių turėklų 
įsukite jungties paslėptus T 
jungties sraigtus. 

8 – įsukite paslėptus  

T25, 4,8 x 25 sraigtus į 
statramstį iki tarpinio turėklo 
lygmens. 

 
  

Kampuose 
turėklai negali 
turėti siaurų 

galų. 

Paslėptas 
sraigtas 
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9 – sumontavę apsauginius 

turėklus, įsukite T25 
savisriegius sraigtus  
T25, 4,8 x 50, kaip nurodyta 
pirmiau. 

10 – pamažu surinkite 

viršutinius turėklus ir tarpinių 
turėklų sekciją. 

11 – kampines jungtis 

įstatykite į viršutinius ir 
tarpinius turėklus. 

12 – užfiksuokite kampines 

jungtis su savisriegiais 
sraigtais T25, 4,8 x 25. 

    

 
13 – pridėkite paskutinę dalį, 

nupjaudami atliekamus 
susiaurintus galus. 

14 – galiausiai į viršutinių ir 

tarpinių turėklų galus įkiškite 
kaiščius arba jungtis 
tvirtinimui prie sienos. 

15 – pritvirtinkite sienines 

jungtis savisriegiais sraigtais 
T25, 4,8 x 25. 

 

 

 
GRINDJUOSČIŲ TVIRTINIMAS 
 

 
1 – padėkite grindjuostės 

atramą ant pagrindo ir 
pritvirtinkite keturiais 
savisriegiais sraigtais  
T25, 4,8 x 16 (dviem sraigtais 
iš abiejų pusių). 

2 – pritvirtinkite tarp jų 

grindjuosčių dalis grindjuosčių 
jungtimis ir keturiais 
savisriegiais sraigtais  
T25, 4,8 x 16. 

3 –  sujunkite kampus 

įtvirtindami vidines ir išorines 
jungtis aštuoniais 
savisriegiais sraigtais  
T25, 4,8 x 16. 

4 – galiausiai pritvirtinkite 

grindjuosčių galinius kaiščius 
vienu savisriegiu sraigtu  
T25 4,8 x 16. 
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TIESIŲ LAISVAI STATOMŲ APSAUGINIŲ TURĖKLŲ DURELIŲ, H580 MM, MONTAVIMAS 
 

 
1 – uždėkite atsvarus ant abiejų išlenktų 

atraminių kojų. Atraminės kojos vamzdis 
turi būti viename lygmenyje su 
plastikiniais atsvarais. 

2 – įstatykite statramsčius į pagrindus. 3 – statramsčius ir atramą išdėstykite 

taip, kad tarp centrų būtų 568 mm 
atstumas. 

   

 
4 – plaktuku įkalkite blokavimo pleištą 

tarp statramsčio ir pagrindo. 

5 – apsauginius vartus statykite bent 

1000 mm aukštyje virš žemės. 

6 – pritvirtinkite apsauginių vartų vyrius 

pridedamais sraigtais  
DRILLNOX DBS2, 6 x 25. 
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