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UNIRAIL / ROOFSAFE GONDEL - PRODUCT RETROFIT VERKLARING
De Unirail™ en Roofsafe™ Railsystemen zijn lichtgewicht, modulaire, horizontale railsystemen die een verplaatsbaar
verankeringspunt bieden voor werkers op hoogte. Bevestigingscapaciteit wordt geboden door middel van een
bevestiginsgssluiting aangebracht in het gondelbestanddeel van het systeem zoals hieronder wordt weergegeven. Deze
systemen kunnen op elk werkniveau worden geïnstalleerd van grondniveau tot bovenhoofds.
Capital Safety heeft een beperkt aantal meldingen ontvangen van gebroken borgringen (de ringen van de borgschroef)
waardoor de borgschroef losgeschroeft kan worden en losgemaakt kunnen worden van de gondel. Als de borgschroef
loskomt van de gondel, kan het zijn dat de borgpen van de sluiting uit de gondel glijdt waardoor de bevestingssluiting
loskomt. Wij denken dat als de gebruiker de borgschroeven permanent los laat zodat de gondel vrij kan bewegen over de
rail kan leiden tot overbelasting van de borgringen totdat zij in de loop van de tijd breken. Alleen gondels van
Unirail/ Roofsafe die geproduceerd zijn tussen 11/2009 en 1/2015 kunnen hiermee te maken krijgen.
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Er zijn echter geen meldingen dat deze systemen hebben gefaald in het stoppen van een val. Echter bij sommige
toepassingen (bijv. installatie bovenhoofds) kan het zijn dat als de sluiting loskomt van de gondel andere
valbeschermingsapparatuur bevestigd aan de sluiting (zoals een zelfintrekbare apparaten) kunnen vallen en tot lichamelijk
letsel of schade aan eigendommen kan leiden. Capital Safety heeft een vaste bout Retrofit Kit ontwikkeld om de
borgschroef en borgring te vervangen.
De onderdeelnummers van de gondels die hieronder vallen zijn: (CS#(UniRail #)): 7240121 (N/A), 7241006 (180-669600), 7241027 (240-669-600) & 7241048 (250-669-600) .Deze gondels zijn ook gebruikt in de volgende kits: 7240104
(N/A), 7241028 (240-669-602) , 7241029 (240-669-604), 7241030 (240-669-605), 7241031 (240-669-606), 7241032
(240-669-607), 7241266 (N/A) & 7241298 (N/A).
VOLGENDE STAPPEN: Capital Safety raadt aan dat alle gebruiker van Unirail/Roofsafe gondels geproduceerd voor 1
februari 2015 een Retrofit Kit installeren. NB, dit is geen terughaalbericht voor producten.
Eindgebruikers: Neem contact op met onze Klantenservice op +33 497 10 00 10 om een Retrofit Kit naar u toe te laten
sturen. De bevestigde instructie (IFU# 5903817) geeft een eenvoudige procedure aan voor het installeren van de
Unirail/Roofsafe Retrofit Kit. Het installatieproces kan eenvoudig worden uitgevoerd in minder dan vijf minuten.
Installatie van de retrofit kit heeft geen invloed op het vermogen van de Unirail/Roofsafe gondel vrij over de rail beweegt
bij alle toepassingen. Neem als u vragen of problemen hebt of als u er de voorkeur aan geeft dat Capital Safety de
installatie uitvoert contact op met Klantenservice op +33 497 10 00 10.
Distributeurs: Stuur als u Unirail of Roofsafe Rail gondels op voorraad hebt, die voor februari 2015 geproduceerd zijn,
de eenheden terug naar Capital Safety om de retrofit kit te laten installeren. Neem contact op met onze Klantenservice op
+33 497 10 00 10 voor een upgrade van het "QA"-nummer om de gondel naar Capital Safety terug te sturen.
Producten Capital Safety worden verkocht met een levenslange garantie dat ze onder normaal gebruik en onderhoud vrij
zullen zijn van defecten in materiaal en fabricage. Wij zetten ons in om volgens ons goeddunken elk product te herstellen
of vervangen waarvan is vastgesteld dat het binnen de levensduur van het product defect blijkt te zijn. De Retrofit Kit
wordt zonder extra kosten aan klanten verstrekt.
Capital Safety publiceert deze melding op haar website op www.capitalsafety.com. Met eventuele aanvullende vragen
kunt u terecht bij Tomas Magyarics, EMEA Quality Manager op +421 917 778 105.
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