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GLIDERE FOR UNIRAIL / ROOFSAFE - MELDING OM PRODUKMODIFIKASJON
Skinnesystemene Unirail™ og Roofsafe™ er lettvektige, modulære, horisontale skinnesystemer som gir et bevegelig
forankringspunkt ved arbeid i høyden. En festesjakkel på glideren fungerer som forankringspunkt som vist i bildet
nedenfor. Disse systemene kan installeres i alle arbeidshøyder - fra bakkenivå til store høyder.
Capital Safety har fått noen få tilbakemeldinger om stoppringer med brist i (låseskrue som holder klemmene), noe som
kan føre til at låseskruen skrur seg ut og faller ut av gliderhuset. Hvis låseskruen løsner fra gliderhuset, kan sjakkelpinnen
gli ut av gliderhuset og således frigjøre festesjakkelen. Vi er av den oppfatning at praksisen med å permanent ta ut
låseskruen slik at glideren kan bevege seg fritt på skinnen kan overbelaste stoppringen, og over tid føre til at den brister.
Dette gjelder kun for Unirail/Roofsafe-glidere som er produsert mellom 11/2009 og 1/2015.
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Det har ikke blitt rapportert om at falldemping i systemene har sviktet. For enkelte bruksområder (f.eks. installasjoner i
høyden), er det imidlertid mulig at annet fallsikringsutstyr som er koblet til sjakkelen (f.eks. selvtrekkende utstyr), kan
falle ned og forårsake personskade eller materielle skader dersom sjakkelen løsner fra gliderhuset. Som følge av dette har
Capital Safety laget et ettermonteringssett for å skifte låseskrue og stoppring.
Delenumrene for glidere dette gjelder er: : (CS#(UniRail #)): 7240121 (N/A), 7241006 (180-669-600), 7241027 (240669-600) & 7241048 (250-669-600) . Disse gliderne er også brukt i følgende sett: 7240104 (N/A), 7241028 (240-669602) , 7241029 (240-669-604), 7241030 (240-669-605), 7241031 (240-669-606), 7241032 (240-669-607), 7241266
(N/A) & 7241298 (N/A).
VIDERE TILTAK: Capital Safety anbefaler at alle som bruker Unirail/Roofsafe-glidere som er produsert før 1. februar
2015, installerer et ettermonteringssett. Vær oppmerksom på at dette ikke er en tilbakekalling av produktene.
Sluttbrukere: Kontakt vår kundeserviceavdeling på +33 497 10 00 10 for å bestille et ettermonteringssettet. Vedlagte
veiledning (installasjonsveiledning 5903817) inneholder en enkel prosedyre for å installere ettermonteringssettet for
Unirail/Roofsafe. Installasjonen kan gjøres enkelt på under 5 minutter. Installasjon av ettermonteringssettet vil ikke gå
utover bevegeligheten på skinnen for noen som helst bruksområder. Hvis du har spørsmål, eller hvis du foretrekker at
Capital Safety gjør installasjonen for deg, kan du kontakte kundeserviceavdelingen på +33 497 10 00 10.
Distributører: Hvis du har Unirail eller Roofsafe-glidere på lager som er produsert før februar 2015, bør du returnere
disse til Capital Safety for installasjon av ettermonteringssettet. Kontakt vår kundeserviceavdeling på +33 497 10 00 10
for å få et returnummer for å returnere glideren til Capital Safety.
Produktene fra Capital Safety leveres med livstidsgaranti for defekter i materialer og utførelse ved normal bruk og
vedlikehold. Vi vil etter eget skjønn reparere eller erstatte et produkt som viser seg å være defekt i løpet av produktets
levetid. Ettermonteringssettet leveres uten noen kostnader for kunden.
Capital Safety vil legge denne meldingen ut på sin hjemmeside på www.capitalsafety.com. Dersom du skulle ha
spørsmål, bes du om å henvende deg til Tomas Magyarics, EMEA kvalitetsansvarlig på +421 917 778 105.
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