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UNIRAIL/ROOFSAFE VAGNAR – MEDDELANDE OM PRODUKTKOMPLETTERING
Unirail™ och Roofsafe™ Rail-systemen är lätta och modulära horisontella skensystem som tillhandahåller en flyttbar
förankringspunkt för arbeten på hög höjd. Avbindningsmöjligheter tillhandahålls via en avbindningsbygel som är inbyggd
i systemets vagnkomponent så som visas i illustrationen nedan. Dessa system kan installeras på valfri arbetshöjd, från
fotnivå till punkter ovanför arbetaren.
Capital Safety har fått in ett begränsat antal rapporter om brutna spårringar (de ringar som håller låsskruven på plats),
vilket kan leda till att låsskruven skruvas ut och separeras från vagnen. Om sådan separation inträffar kan det hända att
stiftet som håller avbindningsbygeln på plats glider ut ur vagnen och släpper bygeln. Vi anser att metoder där användaren
permanent skruvar ut låsskruven en aning för att vagnen ska kunna röra sig friare på skenan kan överbelasta spårringarna
till den grad att de brister med tiden. Detta tillstånd kan endast inträffa med Unirail-/Roofsafe-vagnar som har tillverkats
mellan 11/2009 och 1/2015.
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Det har inte kommit in några rapporter om att dessa system inte har kunnat stoppa ett fall. Om bygeln separeras från
vagnen är det dock i vissa tillämpningar (t.ex. installationer ovanför huvudet) möjligt för annan fallskyddsutrustning som
är kopplad till bygeln (t.ex. en självindragande enhet) att falla och orsaka personskador eller eller skador på egendom.
Därför har Capital Safety utvecklat en kompletteringssats med en fast bult som ersätter låsskruven och spårringen.
Påverkade vagnars delnummer är följande: (CS#(UniRail #)): 7240121 (N/A), 7241006 (180-669-600), 7241027 (240669-600) & 7241048 (250-669-600) . Dessa vagnar används även i följande satser: 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).
NÄSTA STEG: Capital Safety rekommenderar att alla användare av Unirail-/Roofsafe-vagnar som har tillverkats före
den 1 februari 2015 installerar kompletteringssatsen. Observera att detta inte är ett återkallande av produkterna.
Slutanvändare: Kontakta vår kundtjänstavdelning på +33 497 10 00 10 för att beställa en kompletteringssats. Den
bifogade bruksanvisningen (IFU 5903817) beskriver en mycket enkel procedur för installationen av Unirail/Roofsafekompletteringssatsen. Installationen kan med lätthet genomföras på mindre än fem minuter. Kompletteringssatsen
kommer inte att påverka Unirail-/Roofsafe-vagnens förmåga att röra sig fritt på skenan i några som helst tillämpningar.
Om du har frågor eller synpunkter eller om du föredrar att Capital Safety utför installationen kan du kontakta kundtjänst
på +33 497 10 00 10.
Distributörer: Om du har Unirail- eller Roofsafe-vagnar som tillverkades före februari 2015 på lager ska du kontakta
Capital Safety för installation av kompletteringssatsen. Kontakta vår kundtjänstavdelning på +33 497 10 00 10 för att
skaffa ett ”QA”-nummer för att skicka tillbaka vagnarna till Capital Safety.
Capital Safetys produkter säljs med en livstidsgaranti om att de ska vara fria från material- och tillverkningsdefekter
under normal användning och service. Vårt åtagande är att efter eget gottfinnande reparera eller byta ut alla produkter
som visar sig vara defekta inom produktens livstid. Kompletteringssatsen tillhandahålls utan kostnad för kunden.
Capital Safety kommer att tillkännage detta meddelande på sin webbplats www.capitalsafety.com. Rikta eventuella
ytterligare frågor till Tomas Magyarics, EMEA Quality Manager, på +421 917 778 105.
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