
Felszerelési útmutató az alumínium sín + hálótartó horog + védőháló 

biztonsági rendszerhez 

Anyagszükséglet:  

- hálóanyag 50mm-es szemmérettel ,  1méterhez  14 rombuszos állású hálószem 

- csavar+ tipli 5 pár/m 

- műanyag hálótartó horog (elfordítva a sínből egyszerűen kivehető és visszatehető! ) 

  1m sínhez 14 db 

 Szerszámszükséglet: 

- fúró, akkus csavarhúzó 

- mérőszalag, jelölőfilc vagy ceruza 

- vágóeszköz a profil méretre vágásához 

- fogó a horgok sínbe forgatásához 

- olló a háló méretre szabásához, a felesleg levágásához 

 

A felszerelés lépései:   

1. Mérje meg pontosan az összes oldalt, amelyet a hálóval védeni szeretne, így ki tudja számítani az   

anyagszükségleteket. 

2. A horgok kiszámításánál vegye figyelembe, hogy a horgok közti távolság 5 cm-es szemméretű, 

rombuszos szemállású hálónál 7 cm, de a széleknél 3,5 cm  

 
3. A horgokat enyhe nyomással lehet a sínbe bepattintani, majd abba az irányba, amiben lehet , 

    90 fokkal el kell  fordítani őket.  Az eltávolításuknál ugyanígy kell visszafelé eljárni. 

 

  
  4. Miután egyenletesen elosztotta a horgokat, jelölje be a sínen a csavarok (furatok) helyét . 

      1m hosszú sínt 5 csavarral+ tiplivel célszerű a felülethez rögzíteni, a lyukak távolsága 25 cm,   

      egy-egy a széleken, egy pont középen, kettő közöttük. Használjon 4mm-es fúróhegyet a lyukak 

      kijelöléséhez. 



 
   

5.Tegye a kilyuggatott sínt a felületre, majd a lyukakon át jelölje be a felületen is a rögzítési pontokat. 

    Fúrja ki a tiplik helyét. A felület anyagától függően használjon 6mm-es fúrót betonhoz , 3mm-eset 

    fához, fémhez. A kifúrt lyukakba tegye bele a tipliket , majd a fém sínt rögzítse a tiplikbe illő csa- 

    varokkal a helyére. 

 
 

6. Az utolsó alumínium sínt, (ha szükséges) egy kis fémfűrésszel  vágja le a megfelelő 

    méretűre, hogy a sínrendszer pontosan  illeszkedjen a kívánt hosszhoz. 

7. Ha rögzítette a síneket a nyitott, védendő felületek mentén és kellő számú horog 

     lett a sínekbe belepattintva, következhet  a háló felrakása .  Akassza  bele a háló 

     egyik szélső szemét az egyik felső –szélső horogba, majd szemenként sorban a többi 

     hálószemet is a felső részen. Ugyanígy akasztgassa be a hálószemeket az oldalakon is fentről  

     lefelé. Az alsó részen a sarkoktól a középpont felé haladjon.         

     A kezdő szemeket alul-és felül mindig két horoghoz rögzítse. Ha elkészült, ellenőrizze, hogy  

     minden szemet beakasztott-e a horgokba. Ellenőrizze-enyhe tenyérnyomással- a háló feszességét. 

 

 

 
 

 



8. Ha a háló megfelelően, az összes szélső szem horgokba beakasztásával, kellőképpen feszesen áll,  

    levághatja a felesleges hálóanyagot. Figyeljen oda, hogy midig, a horgokon kívül vágja el a 

    szemeket és hagyjon rá a csomókon túl 1-2mm-t. 

 

 
            


