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SAFETY
Düşüş Durdurma Sistemleri
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DÜŞÜŞ DURDURMA SİSTEMLERİ
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 XTR Safety ürünleri TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 

Tüm ürünler BSI (British Standards Institution) tarafından belgelendirilmiştir.
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Güvenlik faktörünün en öncelikli özellik olarak öne çıktığı XTR Safety Düşüş 
Durdurma Sistemleri’nde tüm sistem elemanları tek tek kalite kontrolden geçirilerek 
paketlenmektedir. Yapılan testlerde, düşüş sırasında, ankraj noktasına ve personel 
üzerine etki eden yüklerin, rakiplerine göre çok daha düşük olduğu gözlemlenmiştir.

Tüm sistem elemanları defalarca düşüş testine tabi tutulmuştur. Her test sonucuna göre 
tekrar geliştirilen sistem elemanları, mükemmel sonuçlara ulaşılana kadar test edilmiştir.
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%100 TÜRK MALI
XTR Safety yaşam hattı sistemleri Türk mühendisleri tarafından 

geliştirilip üretilmiştir.

25 YIL GARANTİ
Tüm XTR Safety ürünleri üretim hatalarına karşı 25 yıl garanti 

kapsamındadır.

PASLANMAZ ÇELİK
Tüm ürünler paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Ayrıca korozyon 

oluşumuna karşı çeşitli yüzey işlemlerinden geçirilmiştir.

GÜNCEL EN SERTİFİKALARI
XTR Safety yaşam hatları dünyanın en büyük onay kuruluşu olan 

BSI tarafından sertifikalandırılmıştır.

XTR Safety 
düşüş durdurma 

sistemleri, yüksekte 
çalışmayı güvenli 
hale getiren basit 

çözümler sunar.
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Yatay Yaşam 
Hatları
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Düşük etki 
kuvvetli yatay

yaşam hattı sistemi
Yatay yaşam hatları, kesintisiz kullanım imkanı sağladığı 

için yüksekte çalışmanın getirdiği riskleri en aza indirirler.
 XTR Safety yatay yaşam hatlarının tamamında baş ve 
sonda olmak üzere iki adet şok emici eleman kullanılır.

Bu durum, şok emiciye yakın konumda yaşanan 
düşüşlerde sisteme binen yükleri azaltır.

Patentli tasarıma sahip halat sonlandırma elemanı, 
sistemde yaşanan bir düşüş sırasında çelik halatın 

yıpranmasını engeller. Sistemdeki ön gerilim, gerdirme 
elemanı üzerinde bulunan indikatör sayesinde 

gözlemlenebilir. Presleme ve klemens gibi yöntemler 
kullanılmadan sonlandırma gerçekleştirilir.

Sistem aynı anda 4 kişinin kullanımına uygundur.

EN795:2012 Type C
CEN TS 16415:2013

4 kişi kullanabilir.

Yatay Yaşam Hatları, yüksekte çalışmayı güvenli hale getiren en yaygın 
uygulamalar arasında yer almaktadır. Çatılar, çelik konstrüksiyonlar, vinç 
yürüyüş yolları gibi bir çok alana rahatlıkla uygulanabilirler. Yüksek güvenlik 
faktörü ve kolay kullanılabilirliği nedeniyle tercih edilirler.

Yatay Yaşam Hatları

Beton ve Konstrüksiyon Panel Çatılar Kenet Çatılar
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Araç Üzeri
Yaşam Hatları

Araç Üzeri Yaşam Hatları
Araç üzerlerinde yapılan çalışmalar yerden yüksekte gerçekleştiği için ciddi 
yaralanma riski içermektedir. 
XTR Safety Araç Üzeri Yatay Yaşam Hatları sayesinde bu riski ortadan 
kaldırabilirsiniz.

Hızlı kurulabilir,
güvenli ve pratik.

Yükleme alanlarında yapılan araç üzeri çalışmalar ciddi 
düşme ve yaralanma riski içermektedir. Araç üzerinde 
yüksekte çalışan personelin emniyetli ve daha verimli 

çalışması için XTR Safety Araç Üzeri Yaşam Hattı 
Sistemlerini kullanabilirsiniz. Sistem baş üzerinde 

konumlandığı için bir düşme esnasında sisteme ve 
personele etki edecek güç minimumda tutulmuştur.

5 metreden 200 metreye kadar istenen uzunlukta baş 
üzeri yaşam hattı sistemi oluşturulabilir. Özel tasarıma 

sahip tekerlekli baş üzeri şaryo, düşük sürtünme 
mukavemeti ve rahat ara nokta geçiş özelliği sayesinde 
yaptığınız işe engel olmadan güvenliğinizi sağlayacaktır. 

Bir hat üzerinde aynı anda 4 kişi çalışabilir. 
EN795:2012 Type C ve CEN TS 16415:2013 

sertifikasına sahiptir.
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Portatif
Yaşam Hatları

Portatif Yaşam Hatları
Son kullanıcı tarafından hızlı bir şekilde kurulabilen
XTR Safety Çelik Halatlı Portatif Yaşam Hattı Sistemi, 
aynı anda 4 kişinin kullanabileceği taşınabilir bir sistem olup,
paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

Portatif yatay yaşam hatları, son kullanıcı tarafından kurulabilen, pratik düşüş durdurma sistemleridir. 
XTR Safety Portatif Yatay Yaşam Hatlarının tamamında hem başta hem sonda olmak üzere iki adet şok emici 

eleman kullanılır. Bu durum şok emiciye yakın durumlarda yaşanan düşüşlerde sisteme binen yükleri azalttığı gibi 
şok emicisiz sistemlerde yaşanabilecek kırılmaları engeller.

12, 24 ve 36 metrelik üç ayrı modeli bulunan portatif sistemler, aynı anda 4 kişinin kullanımı için uygundur. 
Opsiyonel bağlantı sapanları ve diğer tüm montaj elemanları sayesinde kolaylıkla kurulup kaldırılabilir.

EN795:2012 Type C
CEN TS 16415:2013

4 kişi kullanabilir
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Dikey
Yaşam Hatları
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Dikey Yaşam Hatları
XTR Safety Dikey Yaşam Hatları, dikey merdivenler üzerine hızlı bir 
şekilde kurulabilen, güvenli düşüş durdurma sistemleridir. 
En güncel EN353-1:2014 + A1:2017 sertifikasına sahiptir.

Dikey yaşam hatları her türlü 
dikey merdiven üzerinde tırmanış 

ve iniş sırasında oluşabilecek 
düşme risklerini ortadan kaldıran 

en güvenli düşüş durdurma 
sistemleridir. Bir çok dikey 

merdiven çeşidine kolaylıkla zarar 
vermeden monte edilebilir.

Bu sistemler sayesinde, yaşam 
hattına bağlı şekilde çalışan 

personelin, olası bir düşüşten 
zarar görmeden kurtulması 

sağlanmaktadır.

Üretimini yaptığımız
yaşam hatları,

EN353-1:2014 + A1:2017 
standardına sahip olarak 

test edilmiş, belgelendirilmiş 
ve üretilmiştir.
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Tek Nokta
Ankrajları

1 kişi kapasiteli tek nokta ankrajı

4 kişi kapasiteli tek nokta ankrajı

4 kişi kapasiteli tek nokta ankrajı

1 kişi kapasiteli tek nokta ankrajı

4 kişi kapasiteli tek nokta ankrajı

4 kişi kapasiteli tek nokta ankrajı

4 kişi kapasiteli tek nokta ankrajı

Ankraj Sapanı
SNG-03 SNG-04 SNG-05 SPN 01

SNG-01-4P SNG-02-80 SNG-02-30SNG-01-1P

Tek Nokta Ankrajları
XTR Safety Tek Nokta Ankrajları, çözümsüz görünen bir çok alanda yüksek 
güvenlik sağlarlar. Ekonomik olmaları, yüksek güvenliğe sahip olmaları ve kolay 
kurulum imkanı ile bir çok alanda kullanılabilirler.

Son kullanıcı tarafından 
monte edilebilir.

İster çelik konstrüksiyonda, ister beton yüzey 
üzerinde veya çatı kaplamalarında rahatlıkla 

uygulanabilir tek nokta ankraj elemanları, bir çok 
alanda yüksekte çalışmayı pratik hale getirir.

Ekonomik bir seçenek olması ve kolay montaj 
yapılabilmesi nedeniyle, uygun bir yüksekte 

çalışma çözümü olarak tercih edilebilir.
Aynı anda 4 kişi taşıma kapasitesine sahip 

modeller bulunmaktadır.

EN795:2012 Type A
CEN/TS 16415:2013

sertifikalarına sahiptir.
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Kişisel 
Koruyucu 

Donanımlar
www.xtrsafety.com16

Konumlanma amaçlı bel desteğine 
sahip, tüm vücut (paraşüt tipi) 
emniyet kemeridir.

Genel kullanım amaçlı, tüm vücut 
(paraşüt tipi) emniyet kemeridir.

Yaşam hatlarında veya 
konumlanma gereken alanlarda 
kullanılan ayarlanabilir lanyardlar.

Dikey merdivenlerde, konstrüksiyon 
üzerinde ve bir çok alanda 
kullanılabilen geniş boru kancalara 
sahip şok emicili lanyard.

3 kişinin aynı anda kullanımına 
uygun polyester perlondan imal 
edilmiş portatif yaşam hattı.

Çelik halatlı geri sarmalı düşüş 
durdurucular, yüksekte çalışmada 
kullanılan en güvenli sistemlerin 
başında gelmektedir.

HRP52PROHRP32PRO

Ayarlanabilir Lanyard Çift Kollu Lanyard Portatif Yaşam Hattı

CR240-10

Kişisel Koruyucu Donanım
Kişisel Koruyucu Donanımlar, çalışanı, yüksekte çalışma sonucu meydana 
gelebilecek düşme riskinden koruyan, bireysel ekipmanlardır. Yüksekte 
çalışma yapılacak her yerde kullanılması zorunludur.
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Karlıktepe Mahallesi 
Ayabakan Sokak 

No:17 Kartal 
İSTANBUL

TÜRKİYE

T +90 (212) 259 7205
F +90 (212) 261 7405

info@xtrsafety.com
www.xtrsafety.com

SAFETY

XTR Safety, bir Yüksek İşler markasıdır.


