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ohutusvahendite kasutamist ja raketise ankur-
dusviise käsitada nende kasutamise lõpliku 
juhendina.

Ohutusjuhiseid tuleb rangelt järgida, lubatavaid 
koormusi ei tohi ületada. Muudatuste või eri-
nevuste korral tuleb teha eraldi staatilised 
arvutused.
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Enamus tellingutele esitatavatest erinevatest ülesannetest 
lahendab vaid üks süsteem: PERI UP Rosett

PERI UP Rosett: Samad detailid - erinevad rakendused

Toestus Armeerimistelling Trepitorn Tööplatvorm

Telling peab täitma paljusid  
nõudmisi:

– turvalise ja tootliku töömaa  
loomine

– juurdepääsu kindlustamine  
kõrgemal asuvatele tööaladele

– vastu võtma erinevaid koormusi

Optimaalse lahenduse leidmine nen-
dele erinevatele ülesannetele tähen-
dab tavaliselt suurt hulka erinevaid 
detaile. Kahjuks tähendab see, et 
detailidel on väike kasutusaste.

Koormus- ja tüübitesti läbinud 
PERI UP moodultelling võimaldab 
samu detaile kasutada toestuseks 
ning trepitornide, armeerimistel-
lingute ja tööplatvormide koosta-
miseks. Lisaks eelpool mainitutele 
on veel palju võimalusi nagu ripp-
tellingud jne. 

See tähendab, et erinevate detaili-
de vajadus objektil on viidud 
minimaalseks ning detailide kasu-
tusefektiivsus on palju suurem. 

Töid ehitusplatsil on võimalik teosta-
da äärmiselt efektiivselt ja turvaliselt 
PERI UP tellinguga.
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Armeerimis ning rakestamistööd PERI UP  
tellinguga Daimler Chrysler veoautode  
keskuses Stuttgardis.

Teised kasutusalad:

Fassaaditelling

Ripptelling

Sildade toestus
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PERI UP Rosett
Vähem detaile = väiksemad investeerimiskulud

Detailide hulk, mida on vaja liigutada 
ja ladustada ehitusplatsil on määrava 
tähtsusega tellingu efektiivsel kasu-
tamisel. Erinevate komponentide 
väike hulk tähendab ka väiksemaid 
investeerimiskulusid ning materjalide 
suuremat kasutusefektiivsust.

PERI UP moodultellinguga on vaja 
vähe detaile paljude erinevate  
tellingutööde teostamiseks  
ehitusplatsil.

Ainult 9 peamist detaili 
mitmete rakenduste jaoks

Alustoru 
UVB 24

Post UVR

Rõhttala UH

Rõhttala töölavale UHD

Tellingu jalg 
UJB 38-50/30

Terasest töölava UDS

Diagonaal UBL

Töölava redeliga UAL

Trepp UAS
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Peamiste detailide mak-
sumus koguinvesteerin-
gust.

PERI UP Rosett kui:

Toestus

Armeerimistelling

Trepitorn

Tööplatvorm

80%

73%

71%

72%

Peamiste detailide mak-
sumus koguinvesteerin-
gust.

Peamiste detailide mak-
sumus koguinvesteerin-
gust.

Peamiste detailide mak-
sumus koguinvesteerin-
gust.
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PERI UP Rosett
Kerge - tugev - paindlik - turvaline

PERI UP meetervõrgustik 
võimaldab optimaalset tel-
lingu koostamist. Näiteks  
3 m sektsioon on võimalik tel-
lingu sees jaotatada vastavalt 
vajadusele 2 x 1,50 m või  
4 x 0,75 m sektsioonideks.

Kuluefektiivsus ja turvalised töö-
tingimused on saavutatud tänu 
hästi läbimõeldud detailidele.
PERI UP Rosett on täiuslik lahen-
dus tellinguga seotud tööde teos-
tamiseks.

3,00

3,00

3,00

1,50

1,50

0,75
0,75

0,75 0,75

1,50

1,50

Suur koormustaluvus

– tänu väga jäikadele ühendussõlme-
dele

– tänu töölavade suurele koormusta-
luvusele

Paindlik

– tänu meetervõrgustikule pikkuses, 
laiuses ja kõrguses

– rõhttalasid on võimalik paigutada 
45° nurga all

– tänu Rosetti modulaarsele ülesehi-
tusele

Toote eelisid:

Kerge rakestada

– tänu detailide väiksele kaalule

– kiillukk
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Integreeritud libisemise vastane 
lukk teeb tellingu monteerimise 

lihtsamaks ning lühendab  
ülespaneku aegu.

Turvalisus:

Kokkupanemisel ja lahtivõtmisel

– tänu töölavade soovimatut liikumist 
takistavale lukule

– tänu hoolikalt läbimõeldud rosettide 
kujule

– kiillukk võimaldab rõhttalasid turva-
liselt monteerida

Rosetti kuju takistab pos-
tide veeremist ning libise-
mist ladustamisel.

Kasutamisel

– tänu tasastele töölavadele puudub 
komistamise oht

– tänu tugevatele töölavadele on tur-
valisus garanteeritud

Rõhttala on võimalik mon-
teerida turvalisest kohast. 
Kiil kukub raskusjõu mõjul 
ning lukustub automaatselt.

PERI UP telling - tööpinna 
laius on 1,50 m

80
80

80
80

80 80

PERI UP-i turvalisust suurendavad 
meetmed loovad ohutud töötasa-
pinnad igal kõrgusel ning seeläbi 
tõstab tööde efektiivsust.
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Sujuva tööprotsessi 
tagamise kriteeriumid

Ajagraafikud projektide realiseerimi-
seks on muutunud järjest lühemaks. 
Kõik asjassse pühendatud inimesed 
püüavad projekti võimalikult efektiiv-
selt lõpule viia. 

PERI annab märkimisväärse panu-
se keeruliste projektide realiseeri-
misse oma kaasaegse tehnoloo-
gia ning kõikehõlmava teenindu-
sega. 

Euroopa normatiivid  
PERI UP Rosett tellingule

Koormuskatse  
PERI UP toestusele.

– vajab usaldusväärset varustajat ning 
kompetentset partnerit

Objektijuht

– tahab kiiret ja lihtsat detailide 
tellimise ja tagastamise protseduuri

Ehitustöölised

– soovib kiiret ja lihtsat planeerimist

– püüab saavutada optimaalset tööliste 
ja materjalide tootlikkust

– garanteerib ehitusobjektil turvalisuse

Maksimaalne kuluefektiivsus: 
raketise ning tellingu  
vajadused on optimeeritud.

PERI tarkvara 
kiireks planeerimiseks kasutatakse 
ELPOS ja PERI CAD tarkvara.

Standardsed 
detailid.

PERI kliendikoolitused 
töötajate professionaalse taseme 
tõstmiseks.

– nõuab, et materjali kasutamine 
oleks ohutu (vastavuses kehtiva 
seadusandlusega)

– peab täpselt teadma, mida hind 
sisaldab

– on vastutav töötulemuste eest 
objektil

– tahavad kergeid detaile, et töö ei 
oleks väsitav

– soovivad, et detailide monteerimine 
oleks kiire ja lihtne

– tahavad, et tööprotsess oleks pidev

Ehitusfirma

Materjali tarned on täpsed.

Klient saab kõikehõlmava pakkumi-
se.
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échafaudages

Kõik ühest kohast
Materjal ja teenused

Saksamaa Ehitustehnoloogia  
Instituudi sertifikaat

Kõiki materjale on võimalik projekti-
põhiselt rentida.

Garanteeritud stabiilsus

Pakendamise juhised 
efektiivseks ladustamiseks ning tur-
valiseks transpordiks

Lai valik aluseid ning konteinereid.

PERI UP tellingu süsteemi 
on integreeritud kasutaja turvalisuse 
eest hoolitsevad elemendid.

Monteerimise juhendid Kergelt mõistetav süsteem loogilise 
koostejärjekorraga.

PERI teeb staatilisi arvutusi ka  
mittestandardsetele projektidele.

Selged materjali rendi- ja tagastamis-
tingimused.

Kõrged turvalisuse standardid.

Professionaalsed koolitused ehitus-
personalile, mida viivad läbi PERI 
insenerid.

Prantsusmaa NF sümbol Poola sertifikaat: 
B sümbol

Kontrollitud Rootsi Materjalide 
Uuringute Instituudis.

Koormustesti on teinud 
LGA Bayern

PERI kvaliteedi juhtimise süsteem 
garanteerib kõrge tootmise ja tarne 
kvaliteedi
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PERI UP Rosetti toestus
Koormustesti läbinud tooted

Süstemaatilised ning korduvad 
monteerimisetapid, vähendavad 
toestuse püstitamise hinda ning 
suurendavad kvaliteeti.

PERI UP Rosetti tugitornid on koor-
mustesti läbinud kuni kõrguseni 
21,89 meetrit. Materjali kasutamine 
ehitusplatsil on väga lihtne, projekti-
põhised staatika arvutused pole 
enam vajalikud.

Tugitornide põhiplaane võib koostada  
50 cm sammuga küljepikkusega 
1,50 m kuni 3,00 m. Tänu sellele on 
võimalik efektiivne koormusjaotus 
ning tornide kohandamine ehitusplat-
si iseärasustega. Kuni 10 erinevat 
torni on võimalik koostada standard-
setest detailidest kas toestuse, 
vahelae lavade või materjalide ladus-
tamise platvormide tarvis.

Isegi suurtel kõrgustel võib üle-
kantav koormus olla kuni 40 kN 
jala kohta.

Ükskõik milline toestusstruktuur on võimalik 
kiiresti koostada vähestest erinevatest detaili-
dest. Tugitornidega on võimalik integreerida 
erinevaid rakendusi nagu platvormid materja-
lide transportimiseks ning juurdepääsu trepid.

PERI UP Rosetti modulaarne struktuur lubab 
moodustada kuni 10 erineva põhiplaaniga torni.  
Seega on võimalik saavutada optimaalne koor-
mus jala kohta.

Postipea

Rõhttala

Post

Alustoru

Tellingu jalg

Turvaline ning koormust taluv tala  
raketist toestav PERI UP lahendus.

1,50

2,00

2,50

3,00

1,
50

2,
00

2,
50

3,
00
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Efektiivne toestuse 
lahendus vastavalt  
ehitaja vajadustele.

Sertifikaat 
Z-8.22-863

Koormustest LGA 
Bayern

Jala kohta 40,3 kN 
(tuulega: 30,5 kN)

Võimalik moodustada suvalise kõrgusega  
tugitorne vahemikus 1,33 m kuni 21,89 m. 

Igal kõrgusel on lubatud koormus jala kohta kuni 
40,3 kN. Horisontaalsed koormused saab kanda  
diagonaalide abil üle.

1,
33

21
,8

9

21
,8

9



12

PERI UP Rosetti toestus
Ruumilised tugistruktuurid

50 m diameetriga betoonist ringi  
11 m kõrgune toestus.

Kuni 38 m kõrgune PERI UP toestus 
kombineerituna MULTIFLEX laeraketi-
sega.

14 m kõrgune PERI UP sillatoestus. 
Kiire ja turvaline ligipääs kõrgematele 
töötasapindadele on lahendatud  
PERI UP trepitorniga.

PERI UP standardse 1,50 m x 1,50 m  
põhiplaaniga toestus tagab piisava 
ruumi töötamiseks ning juurdepääsu 
alad integreeritud tööplatvormide all. 

Lennujaama check-in terminali  
72 m pikkused talad valati liiguta-
tavate lavade abil.
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Rõhttalade jäik ühendus võimaldab 
transportida kraanaga ka väga suuri 
tellingu mooduleid. Kõik postid saab 
ühendada omavahel nii, et nad ei 
kuku üksteise seest välja.

Kõik tellingu moodulid saab kiiresti 
ning turvaliselt koostada maapinnal 
ning hiljem ühendada suuremateks 
tugistruktuurideks.

Vintsiga tõmbamine
PERI UP-ist ning VARIO GT 24-st 
koostatud raketis liigutatakse järg-
misse valusektsiooni vintsiga tõm-
bamise teel.

Mobiilne
PERI tõstukiga on võimalik toestust 
koos raketise ning tööplatvormiga 
liigutada ilma kraanata. 

Kraanaga tõstmine
15 m pikkuse tellingu moo-
duli transport.

Maksimaalse turvalisuse tagavad 
rakestamise tööplatvormid. See on 
võimalik töölavade paigutamisega 
toestuse sisse.

Liigutatavad moodulid 
sujuva ehitusprotsessi tagamiseks
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PERI UP Rosetti armeerimistellingud
PERI UP armeerimistelling koosneb standardsetest 
osadest, mis tähendab, et vajalikke detaile on võima-
lik lihtsalt ning kiiresti tellida.

Lisa Basic Plus  
moodul

Lisa moodulBasic moodul

Basic Plus moodul

PERI UP Rosettist armeerimistelling
Turvalised töötingimused rakestamiseks,  
armeerimiseks ning betoneerimiseks

Äärmiselt stabiilsed moodulid ei 
vaja ankruid ega ballasti ning neid 
on võimalik liigutada muudatusi 
tegemata järgmisse kohta.

Armeerimistellingu kasutusjuhend 
sisaldadab kõiki nõudeid turvaliseks 
tööks ning ka kraana tõstepunktide 
asukohti.

Juba tellingu planeerimise ajal võe-
takse arvesse kõrgusi, millel töö 
hakkab toimuma.

Võimalused:
– Tõmbide paigutamine
– Raketise sulgemine 
– Armeerimistööd
– Betoneerimine

Juba peale mõnda kasutuskorda 
teenib ennast armeerimistelling 
tasa.
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Reguleerimismutri pidur 
välistab jalgade eemaldu-
mise tellingu liigutamise 
ajal. 

PERI UP-i kasutamine 
armeerimistellinguna
Kindlalt omavahel seotud 
detailid võimaldavad val-
mis tellingu mooduleid 
kraanaga tõsta.

Reguleerimismutri 
pidur UJS
Artikkel nr 100863

Sisemine ohupiire teeb rakesta-
mis- ning armeerimistööd turva-
lisemaks ning kiiremaks. 

14 m kõrguste betoonpostide rakesta-
miseks, armeerimiseks ning valami-
seks kasutati PERI UP tellingu moodu-
leid. Valmis mooduleid saab komplekt-
selt kraanaga tõsta järgmisse kohta.
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Top moodul

Plus moodul

Basis-P moodul

2,50/3,00

PERI UP Rosett trepitorn
Tänu standardsete komponentide 
kasutamisele on võimalik detaile 
lihtsalt ning kiiresti tellida.

Vahelduva suunaga moodu-
litest trepitorn

pakub rohkem ruumi vertikaalsuunas ning 
lühendab tasanditevahelist distantsi.

Kuni 90 m kõrguseid trepitorne on 
võimalik kasutada eraldiseisvate-
na või ühendatuna tellinguga.

Lihtne ja kiire komplekteerimine, 
ainult kolm lisadetaili

– Trepp

– Käsipuu

– Mademeplaat

Trepp kaalub kõigest 24 kg.  
Hoolimata oma väiksest kaalust 
talub trepp koormust kuni 2 kN/m2.

Seega, trepitorniga pääsed mugavalt 
töötasapinnale. Trepitorni konstrukt-
sioon on väga stabiilne.

Rõhttalasid kasutatakse ohupiiretena 
ning torni struktuuri sidemetena.  
Diagonaale ei ole vaja.

PERI UP Rosett trepitorn
Kiire ning mugav tee töötasapindadele  
jõudmiseks

Vahelduva trepisuunaga  
50 m kõrgune trepitorn 
silotorni katusele.
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2,50/3,00

Samasuunalistest mooduli-
test trepitorni

eelistatakse rakestamisel ning lisatööplat-
vormide vajadusel.

18 m kõrgune PERI UP 
trepitorn samasuunalistest 
moodulitest büroohoone 
ehitusel.

Samasuunalistest moodulitest 
koosneva trepitorni ankurdamine

Kõrgemad trepitornid seotakse ehiti-
sega kuni 12 m iga 4 m järel ning 
peale seda iga 8 m järel. Viimane 
ankur trepitorni tipust ei tohi olla kau-
gemal kui 2 m.

Kõrgus
[m]

Ankrute
kogus

8-14
16-22
24-30
32-36

2
3
5
6

Ankrute kinnitamise kõrgus 
[m]

 4,0 – 12,0

 4,0 – 12,0 20,0

 4,0 8,0 12,0 20,0 28,0

 4,0 8,0 12,0 20,0 28,0 36,0
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PERI UP tööplatvormid tagavad 
turvalised ning produktiivsed töö-
tingimused igal kõrgusel.

Platvormi pikkust ning laiust on või-
malik suurendada 50 cm sammuga.

Kasutusjuhendis on kogu vajalik 
informatsioon tööplatvormi turvali-
seks kokkupanekuks ning kasutami-
seks. 

Postid on omavahel kindlalt üksteise-
ga seotud, mis tähendab, et platvor-
mi on võimalik tõsta kraanaga. Kui 
tellingu jalgade asemel kasutada rat-
taid, on võimalik platvormi liigutada 
ka käsitsi.

Komplekti printsiip lubab platvorme 
lihtsalt kõrgemaks teha. Standard-
seid detaile saab kiiresti tellida.

PERI UP Rosett tööplatvormid
Suurendab tootlikkust ning turvalisust  
igal kõrgusel

Igal tasandil lavadega tööplatvormid

võimaldavad tööd teha kogu seina 
ning lae ulatuses.

Rataste abil on võimalik kiiresti kokku panna mobiil-
seid PERI UP tööplatvorme. Suure diameetriga regu-
leerimismutriga rataste kasutamine tähendab, et 
maapinna kallet on võimalik kompenseerida ning 
platvorm on alati horisontaalne. 

TOP moodul

Basis-T moodul

Ratas UEW 12
Artikkel nr 101858

Ratas reguleerimismutriga 
UEW 12
Artikkel nr 101860



19

Tööplatvorm [m]

 2,50 1,50

 2,50 2,00

 2,50 2,50

 3,00 2,00

 3,00 2,50

 3,00 3,00

4,30

6,30

6,30

6,30

6,30

8,30

6,30

8,30

10,30

8,30

10,30

10,30

Ülemise tasapinna maksimaalne  
kõrgus [m]

Minimaalne tööplatvormi laius B  
sõltub ülemise platvormi kõrgusest

Platvormide töötasapinnad on 
vähendatud mõõtmetega

Täis laiusega platvormid on ainult 
nendel kõrgustel, kus toimub tegelik 
töötamine. Juurdepääs tagatakse 
redeliga töölavadega.

Top moodul

Plus moodul

Basis-P moodul

Väljas Sees

Võrreldes mobiilsete alumiiniu-
mist tornidega on PERI UP 
tööplatvormil mitmeid eeliseid:

– Redeliga juurdepääs töötasapinda-
dele 2,00 m sammuga tähendab 
suuremat turvalisust.

– Ballasti ei ole torni stabiilsuse  
suurendamiseks tavaliselt vaja.

– PERI UP tellingutorni suur jäikus 
tagab stabiilse platvormi. Stabiilsus 
on eriti tähtis suurtel kõrgustel  
täpset tööd tehes.

– Tänu suurele koormustaluvusele 
(kuni 6 kN/m2) on võimalik ka ras-
kete ehitusmaterjalidega töötamine. 

 L B
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PERI UP Rosett
Parim lahendus igale rakendusele

PERI UP moodultelling tagab opti-
maalse lahenduse iga rakenduse 
puhul.

Tellingusüsteemi paindlikkus võimal-
dab kasutada samu põhikomponente 
paljude erinevate ülesannete lahen-
damisel.

Multifunktsionaalne süsteem erine-
vate tööde teostamiseks suurendab 
detailide tootlikkust.

Seega on võimalik ehitusprotsessi 
kiirendada ja ehitushinda alandada.

PERI UP Rosetti saab kuluefektiivselt 
kasutada paljudes valdkondades:

– Fassaaditellinguna
– Rakestamisplatvormidena
– Toestusena
– Ripptellinguna
– Tellingusillana elektrikaablitele

PERI UP platvormid
trepitornidega keerulise 
konstruktsiooniga katuse 
paigaldamiseks.

PERI UP Rosett  
fassaaditellinguna
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PERI kõikehõlmav 
lahendus
Raketis ning telling 
ühest kohast.

PERI UP tellingusild  
elektrikaablitele
sildega 15 m või rohkem. 

Sillamastile
vantide monteerimine 
PERI UP tellingu abil. 

Mobiilne PERI UP  
ripptelling 

15,00

4,
75
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Seinaraketis
Paneelseinaraketis
Puittalaseinaraketis
Kaarraketis
Fassaadiraketis
Tugiraam

Postiraami raketis
Kandiline
Täisnurkne
Ümar

Laeraketis
Paneellaeraketis
Puittalalaeraketis
Lavaraketis
Talaraketis

Toestussüsteemid
Teraspostid
Alumiiniumpostid
Tugitornid
AD 200

Ronisüsteemid
Roniraketis
Iseroniv süsteem
Tuulesein CPP
Platvormi süsteemid

Telling, trepitornid
Töölavad
Fassaaditelling
Töölava
Varikatus
Käigusillad

Silla ja tunneli raketis
Edasilükatav parapeti raketis
Parapeti raketise töölava
Projekteerimistarkvara

Teenused
Raketise komplekteerimine
Puhastamine / parandamine
Raketise kavandamine
Tarkvara
Staatilised arvutused
Spetsiaalsed konstruktsioonid

Lisasüsteemid
Vineer
Puittalad
Otsalõpetussüsteem
Kastid / konteinerid
Transpordikonteinerid

PERI AS
Raketised Tellingud Projekteerimine
Valdmäe 8
Tänassilma Tehnopark
76401 Saku vald
Harjumaa
Tel  +3 72 / 6 / 77 11 00
Fax +3 72 / 6 / 77 11 00
peri@peri.ee
www.peri.ee

PERI tooted
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