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SCISSORSAFE INNSTØPT FORANKRINGSSYSTEM 
FOR PERSONLIG FALLSIKRING

Scissorsafe forankringssystem er spesielt 
utviklet for betongarbeid. Takket være 
forankringssystemets unike utforming kan 
du enkelt flytte forankringspunktet fra en 
innstøpt Scissorsafe-innsats til en annen.

En forankringsanordning som støpes inn 
i betongen, gir både økonomiske fordeler 
og økt sikkerhet på arbeidsplassen. Du 
slipper å bore i betongen for å feste 
forankringspunkter, og du trenger heller 
ikke å lastteste forankringsanordninger 
som bygger på friksjon, før øvrige 
fallsikringskomponenter kan kobles 
til. Forankringspunkter er svært 
viktige komponenter i et personlig 
fallsikringssystem for å kunne 
koble slynger, liner, falldempere og 
redningssystemer til den bærende 
strukturen på en sikker måte. 

Scissorsafes forankringspunkter lages 
ved å spikre fast en todelt plastinnsats i 
den horisontale støpeformen før støping. 
Når støpeformen senere fjernes, er alle 

forberedelser gjort for å kunne plassere 
forankringspunkter over brukeren. 
Scissorsafe har en unik mekanisk løsning 
som gjør at forankringen åpner seg i 
hulrommet som er laget i betongen, og 
låses med karabinkrok i forankringspunktet. 

Scissorsafes forankringsanordninger kan 
gjenbrukes i hele prosjektet og er derfor 
et økonomisk valg. Systemet krever 
ikke boring i betong, noe som reduserer 
arbeidstid i høyden, samt arbeid i støv- og 
støyfylt miljø. Forankringsanordningen 
kan brukes sammen med både 
fallhindrende og falldempende systemer, 
med forankringspunkter plassert over 
brukeren, for å koble til horisontale livliner, 
posisjoneringsutstyr og falldempende 
systemer. Scissorsafe brukes i stor grad 
ved installasjon av midlertidig fallsikring, 
fasader og balkonger. 

Scissorsafe-systemet er testet av 
tredjepart for å sikre at det oppfyller 
kravene i henhold til EN 795, klasse B.

Scissorsafe er et forankringssystem for personlig fallsikring som er 
utformet for å hindre fall ved arbeid i høyden.
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Scissorsafe støpehylse er en forbrukskomponent som støpes inn for å lage 
forankringspunkter i prefabrikkerte betongelementer eller ved plasstøping. 
Støpeinnsatsen består av to deler. Et 35 mm rundt lokk spikres eller skrus fast i 
den horisontale støpeformen i forhåndsbestemte posisjoner. Deretter trykkes en 
T-formet hylse på plass i lokket, slik at det dannes et hulrom i betongen. 

Scissorsafes forankringsanordninger plasseres i disse hulrommene når det 
er behov for forankringspunkter til fallhindrende eller falldempende systemer. 
Forankringsanordningens unike utforming innebærer at den ikke er avhengig av 
friksjon for å forankre fallsikringssystemet som kobles til. Når byggeperioden er 
over, kan innsatsene dekkes med puss eller lukkes med Scissorsafe lokk. Lokkene 
brukes ofte til å skjule hullene hvis forankringssystemet også skal brukes etter 
byggeperioden, f.eks. i forbindelse med vedlikehold eller reparasjoner.

INSTALLASJON
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SCISSORSAFE SYSTEM

FORANKRINGSPUNKT FOR ÉN 
BRUKER I ET FALLHINDRENDE 
SYSTEM

Hvert forankringspunkt egner 
seg for én bruker som arbeider i 
et fallhindrende system, med ett 
justerbart posisjoneringssystem 
som koblingsanordning mellom 
forankringspunkt og sele. 
Posisjoneringslinen skal være stram 
under bruk.

DOBBELT FORANKRINGSPUNKT 
FOR FLERE BRUKERE I ET 
FALLHINDRENDE SYSTEM

Egner seg for flere brukere som arbeider 
i et fallhindrende system samtidig. To 
anker kobles sammen med slynger i hver 
ende til en midlertidig, horisontal livline. 
Dette danner en løpeline for innfesting 
på opptil 20 m plassert i taket. Brukere 
som kobler seg på livlinen, benytter en 
justerbar posisjoneringsline som holdes 
stram under bruk.

FORANKRINGSPUNKT FOR ÉN 
BRUKER I ET FALLDEMPENDE 
SYSTEM

Hvert forankringspunkt egner seg også 
for én bruker i et falldempende system, 
med én fallsikringsblokk mellom selen 
og forankringspunktet.

For å lage et sikkert fallhindrende eller falldempende 
system må du først identifisere de flatene hvor det 
potensielt er en risiko for fall fra høyde. Deretter 
planlegges egnet plassering av forankringspunkter 
– for midlertidige horisontale livliner eller frittstående 
forankringspunkter for falldempende systemer.

Ved behov kan vår tekniske støttefunksjon bistå 
med plassering av Scissorsafe støpehylser etter en 
konstruksjonsgjennomgang med plantegningene dine.
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OG TEKNISK STØTTE


