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SAFETYBOARD
EDGE PROTECTION PANEL



SAFETYBOARD - GÜVENLİK BARİYERİ

SAFETYBOARD - EDGE PROTECTION SYSTEM
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Safetyboard montajı ve demontajı el ile yapılan, devam eden veya tamamlanan inşaat projelerinde düşme tehlikesini minimuma indirmek için %100 iş güvenliği 
kurallarını dikkate alarak avrupa standartlarına uygun olarak dizayn edilmiştir. Standart olarak 125 ve 250 cm genişliğinde üretilmektedir. TS EN 13374-B 
sınıfı sertifikalı Safetyboard dikmeler TSE belgeli, mekanik testlere tabi tutulmuş sanayi profillerinden ve bariyerler ise Ø6 mm yuvarlak demirlerden üretilir. 
Üretimlerimizde robotik kesme, delme ve kaynak prosesleri uygulanmaktadır. Bariyerler fırın boya işlemine tabi tutulmadan önce kumlama yapılarak yüzeyindeki 
kimyasal yağlardan arındırılır. Dikmeler TS 914 EN ISO 1461 standartlarına göre daldırma galvaniz kaplıdır.

SAFETYBOARD is designed in accordance with European standards with %100 safety rules for / to minimize the risk of falling in ongoing or completed construction 

projects. The panels are manufactured width 125 and 250 cm as standard. TS EN 13374-B class certified SAFETYBOARD posts are produced from TSE-certified, 

mechanically tested industrial profiles and panels are made of Ø6 mm bars. Robotic cutting, drilling and welding processes are applied in our production. The panels 

are cleaned by chemical sanding on the surface before oven painting. The posts are hot dip galvanized according to TS 914 EN ISO 1461 standards.



Kenar Koruma Bariyeri
Edge Protection Barrier

Kenar Koruma Bariyeri
Edge Protection Barrier

AĞIRLIK KG
WEIGHT KG

UZUNLUĞU
LENGHT

ÜRÜN KODU
CODE

14.00 230125005250

7.00 230225005125

0.10
0.15

300508001
300508002

12*80
14*110

Multi Monti
Multi Monti
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Panel Taşıma Sepeti
Panel Transport Carts

Safetyboard Ana Dikme ( Sabitleme Pabucu ile Birlikte)

Safetyboard Main Post ( With Post Fixing Base )

AĞIRLIK KG
WEIGHT KG

UZUNLUĞU
LENGHT

ÜRÜN KODU
CODE

21.50 230401001

3.50 300406001
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Safetyboard Ana Dikme
Safetryboard Main Post

AĞIRLIK KG
WEIGHT KG

UZUNLUĞU
LENGHT

ÜRÜN KODU
CODE

2.40 230201001

Sabitleme Pabucu
Post Fixing Base

Pim ve Kopilya 16*80
Pin ve Split 16*80

1.30 230301001

0.10 30040600180
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Kurulum yapacak personelin kanunlar gereğince temel çalışma ve uygulama eğitimlerini almışve koruyucu 
ekipmanlarının üzerinde olması gerekmektedir.
Accordance with law; Personel who will install, must have all the basic training and wear protective equipments 
during installation

1. Safetyboard güvenlik bariyerinin dikmesinin yeri belirlenir. Yeri döşemenin başlangıç noktasından dikmenin pabucunun 
bittiği nokta arasında 25 cm olacak şekilde ayarlanır.
Position of where to put post of the safety barrier. The position has to be 25cm between starting point of slab and end of 
post fixing base.

2. Dikmenin yere sabitlenmesi için delik delinir.
The hole is drilled to fix the post on ground.
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3. Multi-Monti yerine yerleştirilir./Multi-Monti is replaced.
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4. Multi-Monti yerine sabitlenir. Multi-Monti is fix on its place/ 
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5. Diğer dikmelerinde yerleri belirlenerek sabitlenir. / Other posts are placed on the ground.
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6. Safetyboard panelleri iki kişi ile montaj yerine rahatlıkla taşınabilir. / 
Safetyboard panels can easily be carried with two people to the assembly area. 
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7. Safetyboard panelleri yerine montajı yapılır. / Safetyboard panels are installed in place
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8. Özel kilitli pim sayesinde panel yerine sabitlenir. / It is fixed to the panel by special locking pin.
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9. 2. panel yerine yerleştirilir. / Second panels placed on its place.
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Bileşenlerin Demontajı / Disassembly of components
Bileşenleri demontajı montajcının tam tersi işlemlerle gerçekleştirilir. / The components are carried out by the reverse operation of disassembly assembly.

Safetyboard - Güvenlik Bariyeri Kontrol Şartları

Safetyboard Güvenlik Bariyeri sistemi kontrolleri aşağıdaki şartlarda yapılmalıdır;

1. Kurulum sonrasında

2. Düzenli aralıklarla

3. Üzerinde bir değişiklik yapıldığında

4. Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgarlar gibi olumsuz hava şartlarından sonra

5. Denge sağlamlığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında kontrol gerçekleştirilebilmelidir.

6. Bir kişinin veya nesnenin kenar koruma sistemine doğru veya kenar koruma sistemine ve aksesuarlarına düşmesinden 

sonra kontrol sonucu tespit edilen uygunsuzluklar gerekli tedbirler alınarak ve yalnızca yetkili bir kişi tarafından denetlendikten 

sonra tekrar kullanılabilir.

Safetyboard safety Barrier system controls must be done under the fallowing conditions;

1. After installation

2. At reguler time periods.

3. When a modification happens on it.

4. After negative weather conditions such as seismic tremor, strong winds

5. Controls should be made when exposed to other conditions that could affect stability

6. After a person object falls into the edge protection system or into the edge protection system and its accessories

7. The nonconformites detected as a result the control shall be determined by talking the necessary precautions and only 

after they have been audited by an authorized person can be reused.

Safetyboard - Secutity Barrier Control Requiremennts

10. Tüm Düşme tehlikesi görülen cepheler Safetyboard ile kapatılır. / 
The facedes with all the danger of falling are closed with the Safetyboard.

15ozleriskele.com



1. Malzemelerin tamamına yakınının hammaddesi çelik olduğundan su

içeridinde ve aşırı nemli ortamlarda bulundurulmalıdır.

2. Kaplaması veya boyası hasar görmüş malzemelerin uygun kaplama

malzemesi ile tamiratı mümkündür. Bu tür bir işlem için üretici

firmadan danışmanlık desteği alınız.

3. Kırılmış, dişleri aşınmış ve kullanılmış dübeller tekrar kullanılmamalıdır.

4. Deforme olmuş ürünlerin düzeltilmesi ve tekrar kullanımı mutlaka

yetkili personel gözetiminde yapılmalı. Kullanma uygun hale 

gelmezse kesinlikle kullanılmamalıdır.

5. Ürünlerin stoklanması, üzeri kapalı ve dış hava koşullarından

doğrudan etkilenmeyecek şekilde yapılmalıdır.

6. Dış ortamda depolanan ürünlerin üzeri örtülmelidir.(Çadır Bezi, Naylon vs.).

7. Ürünler depolama alanına taşınırken (Forklift, kule vinç vs.) mutlaka paketin altından taşınmalıdır.

Bakım - Onarım ve Depolama Talimatları

Maintanance-Repair and Storage Instroductions

1. Since the almost all of the materials are made of steel, they should not be kept in water and in extremely humid environments.

2. It is possible to repair the covering or painted materials with suitable covering material. For this kind of transactions, support is provided by the

manufacturer

3. Broken, worn, and used dowels should not be reused.

4. Correcting and reusing deformed products must be done under the supervision of authorized personel.

5. The storage of the products must be done so that they are not derictly affected by outdoor weather conditions.

6. Products stored outside must be covered over (canvas, nylon cover).

7. Products must be transported from under the pack when they are moved to the storage area.

İstifleme
İstiflenen bileşenlerin korozyona karşı korunması için ürünle beraber

gönderilen sepetlerde muhafaza edilmesi gereklidir.

Stowing
In order to protect the stacked components against corrosion, they must 

be kept in the baskets shipped with the product.
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Address 
 

Phone 
Fax
Web
E-mail

HEADQUARTERS - DİLOVASI

EGE BRANCH

Dilovası Mermerciler Sanayi Sitesi 3. Cd. No:40 Köseler Köyü
Dilovası / KOCAELİ / TÜRKİYE

+90 262 742 06 37
+90 262 742 08 37
ozleriskele.com
info@ozleriskele.com - fabrika@ozleriskele.com 

:

:
:
:
:

Address 

Phone
Responsible Person
E-mail

Kavaklıdere Mah. Ankara Cd. No:405/1
Bornova / İZMİR

+90 232 479 01 37
Erdi AYHAN
erdi.ayhan@ozleriskele.com

:

:
:
:
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‘‘ The Future 
                   is Ours’’
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