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Tärkeää huomioida

Käytettäessä tuotteitamme on lisäksi huomioitava 
kunkin maan omat turvallisuusmääräykset. 

Tämän esitteen kuvituksessa on käytetty valoku-
via, jotka on otettu työmaan senhetkisistä työvai-
heista. Tästä syystä yksityiskohdat tuennoissa, 
kaiteissa, kulkuteissä jne. saattavat olla vielä kes-
keneräisiä. Nämä kuuluvat yrittäjän riskinarvioin-
tiin. 

Lisäksi käytetään tietokonegrafiikkaa, joka on ym-
märrettävä järjestelmän esitykseksi. Osa kuvien 
rakenteista on keskeneräisiä, jotta niistä saisi 
 paremman kuvan. Mahdolliset puuttuvat turvalli-
suusasennukset on oltava silti kohdillaan.  

Esitetyt järjestelmät tai tuotteet eivät välttämättä 
ole saatavana kaikissa maissa. 

Turvaohjeita ja tietoja kuormituksista on noudatet-
tava tarkasti. Muutokset ja poikkeamat edellyttä-
vät erillistä näyttöä.

Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muu-
toksiin, jotka palvelevat kehitystä. Pidätämme 
 oikeuden virheisiin sekä mahdollisiin kirjoitus- ja 
painovirheisiin.
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Järjestelmän edut

PERI UP Flex -työtasot

	■ Korkea työturvallisuus

	■ Käytännölliset ja kokonaisvaltaiset työtasot

	■ Nopea asennus 

	■ Yhdistettävissä VARIOKIT-järjestelmäosiin

PERI UP Flex -telinejärjestelmällä 
voidaan toteuttaa laajalti erilaisia 
työtasoja. Järjestelmälle on omi-
naista korkea turvallisuustaso 
 asennuksen ja käytön aikana; 
 Täydellisellä kaidesuojauksella ja 
suljetuilla, liukumattomilla tasojen 
pinnoilla se täyttää teollisuuden 
asettamat korkeat työturvallisuus-
vaatimukset.

PERI UP Flex -telinejärjestelmä on opti-
moitu joustavaan käyttöön. Järjestel-
män pääosilla on yhtenäinen 25 cm 
ruutumitoitus. Tämä mahdollistaa taso-
jen suunnan muutokset telineratkaisun 
sisällä. Aukot on täytettävissä helposti 
ja lähes saumattomasti – ilman kor-
keus-poikkeamaa ja kompastuskohtia. 
Lisäksi liukumattomat tasot, kaiteet ja 
varvaslaudat takaavat korkean turvalli-
suustason käytön aikana. PERI UP Flex 
voidaan asentaa myös etukäteen asen-
netulla kaideratkaisulla.

Yksityiskohtaisten ratkaisujen, kuten 
 itselukittuvien juoksujen ja tasojen 
 kiinteän lukitusmekanismin ansiosta 

järjestelmä voidaan asentaa nopeasti, 
helposti ja lähes ilman työkaluja. Järjes-
telmäosien kevyt rakenne tekee asen-
nuksesta nopeaa ja siksi myös taloudel-
lista. Erittäin lujilla liitoksilla jopa suuria 
telineitä voidaan siirtää nosturilla – 
tämä on toinen hyöty nopean asennuk-
sen lisäksi. 

Järjestelmän lisäosilla ja tarvikkeilla 
päästään työmailla lähes mihin ratkai-
suihin tahansa, jotka ovat olleet aikai-
semmin mahdollisia vain telineputkilla 
ja putkiliittimillä.



6

Korkea työturvallisuus

PERI UP Flex -työtasot täyttävät 
korkeat turvallisuusvaatimukset. 
Niissä on kattava suojaus, joka 
koostuu kahdesta kaiteesta ja 
 varvaslaudasta kaikilla sivuilla, 
sekä tasojen karkeakuvioisesta, 
 liukumattomasta pinnasta. Tämä 
järjestelmään integroitu turvalli-
suus vähentää onnettomuuksien  
ja loukkaantumisten vaaraa. 

Telineiden ympäri ulottuvat kaiteet ja 
varvaslaudat turvaavat työskentelyä 
kaikilla alueilla – nurkissa toinen varvas-
lauta käännetään toisin päin. Tämä 
 estää roskien tai pienten esineiden 
 putoamisen.

Varvaslaudat ovat palamattomia ja 
 näkyviä huomiovärinsä ansiosta.  
Näin teline on myös helppo tarkistaa 
etäämmältäkin.  

Karkean pintansa vuoksi terästasot 
 sopivat myös alueille, joilla liukastumi-
senesto on erityisen tärkeää.

Järjestelmän edut
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Rei'itys tekee tasoista erityisen luistamattomia  
ja ehkäisee jäätymistä talvella.

Tarkkaan suunnitellut yksityiskohdat ja järjestelmään integroitu 
 turvallisuus tekevät järjestelmästä tehokkaan ja turvallisen.

Välipituuksia varten voidaan lyhyemmät 
 varvaslaudat kiinnittää pidempiin pultin avulla. 

UPY 50

P

P

P + 25 cm

P + 50 cm

UPY 75

Turvallisen kulun takaamiseksi voidaan PERI  
UP Flex -porrastornit yhdistää telineratkaisuun.

Järjestelmän edut
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Käytännölliset ja kokonaisvaltaiset työtasot

Monimutkaiset telinetarpeet voi-
daan asentaa nopeasti ja helposti 
PERI UP Flexillä. 25 cm:n ruutumi-
toituksen ansiosta vaikeammat 
kohdat, kuten putket tai aukot, voi-
daan helposti kiertää, eikä työsken-
telyalueille tule korkeuspoikkeamia 
tai aukkoja.

Tasojen suuntaa voidaan muuttaa 
 neljällä juoksulla missä tahansa  
kohtaa 25 cm:n ruutumitoituksella – 
 tarvittaessa useita kertoja. 

Suorakulmaisen muodon ansiosta 
 juoksujen yläreunat ovat aina samalla 
korkeudella ja tasot muodostavat 
 suljetut ja tasaiset alueet ilman 
 korkeuspoikkeamia.

Jokainen alue voidaan jakaa tarpeen mukaan 
asentamalla juoksut tasojen väliin. Pienet 
 läpiviennit onnistuvat joustavasti.

Tasojen suunnan muuttaminen 25 cm:n ruutumitoituksella tarjoaa valtavan 
joustavuuden – ilman putkiliitoksia.  

Tasojen suunnan muuttamisen mahdollistavaa 
joustavuutta käytetään ennen kaikkea 
 monimutkaisissa teollisuuskohteissa. 

Järjestelmän edut
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Juoksu-juoksulle -liitos:
Juoksu-juoksulle liitokset yhdellä  
tai kahdella liitosmahdollisuudella.

Liitännät juoksuun ja pystysalkoon kaikille 
alueille

Pystysalko-juoksulle -liitos:
Juoksun tappiliitin juoksuliitoksella  
tai ilman.

Sopii kaikkiin suuntiin 
PERI UP Flex -telinejärjestelmän pääosilla, kuten 
jatkosalot, juoksut ja telinetasot, on yhtenäinen 
25 cm ruutumitoitus pituus- ja leveyssuunnassa. 
Tällä järjestelyllä päästään työmaalla melkein 
 mihin ratkaisuun tahansa.

Järjestelmän edut
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Nopea asennus 

Juoksujen itsestään lukkiutuva pää 
sekä tasojen kiinteä lukitusmeka-
nismi mahdollistavat helpon ja tur-
vallisen asennuksen. Osien kevyen 
painon vuoksi asennus on nopeaa. 

Vaakajuoksuille on useita käyttötarkoi-
tuksia. Ne pienentävät osien määrää ja 
yksinkertaistavat asennusta. Sen lisäk-
si, että niitä käytetään kaiteena, samat 
juoksut toimivat myös tasojen tukina. 

Juoksut asennetaan ilman liittimiä. 
 Tämän ansiosta ne voidaan asentaa 
 nopeasti ja yksinkertaisesti.

Asennus- ja huoltotöiden telineet voidaan asentaa nopeasti PERI UP Flex:llä. Telineet voidaan 
muuntaa helposti putkilinjojen mukaisesti, ja tasoja asentaa vain sinne, missä niitä todella tarvitaan.

Kevyen painon ja muotonsa ansiosta varvaslaudat 
voidaan helposti pinota ja kuljettaa käsin.

Järjestelmän edut
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Itsestään lukkiutuva pää
Juoksun nopea asennus lähes ilman työkaluja

PERI UP -juoksuissa on kiilamainen lukko, joka liitetään 
rosettiin. Turvakiila putoaa oman painonsa vaikutuksesta 
rosetin aukkoon ja lukittuu automaattisesti. Tämä  tekee 
asennuksesta helppoa ja turvallista. Kiila lyödään kiinni 
vasaralla lyöden.

Kiinteä lukitusmekanismi
Yksinkertainen tasojen asennus ilman työkaluja ja 
 lisäkiinnitystä

Tasoissa on nousemisen estävä kiinteä lukitusmekanismi, 
joka estää niiden nousemisen. PERI UP -tasot asennetaan 
ilman lisäosia. Tasot voidaan tarvittaessa poistaa osittain, 
esim. materiaalin tuomiseksi.

Järjestelmän edut
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Yhdistettävissä VARIOKIT-järjestelmäosiin

Jos erityisrakenteita tarvitaan osa-
na projektikohtaisia ratkaisuja, teli-
nejärjestelmää voidaan täydentää 
VARIOKIT-järjestelmän vuokratta-
villa teräsosilla turvallisen ja talou-
dellisen PERI-ratkaisun aikaansaa-
miseksi.

Koska PERI UP on lähes rajattomasti 
yhdistettävissä vakioitujen, vuokratta-
vien VARIOKIT-järjestelmän osien 
kanssa, tukirakenteet ja sillat voidaan 
toteuttaa taloudellisesti. Molemmat 
 järjestelmät perustuvat yhtenäiseen, 
metriseen ruutumitoitukseen. Tämä 
mahdollistaa työtason mukauttamisen 
teollisuuden vaatimuksiin geometrisesti 
ja staattisesti.

VARIOKIT-järjestelmän yhtenäisen 25 
tai 12,5 cm:n ruutumitoituksen ansiosta 

teräsosat voidaan yhdistää ihanteelli-
sesti PERI UP:n kanssa. Standardisoi-
dut liitokset mahdollistavat melkein 
saumattoman asennuksen – ilman 
 aikaa vieviä putkiliitoksia.

Maailmanlaajuisen PERI-vuokravarasto-
jen ansiosta ratkaisut ovat taloudellisia, 
koska vakioidut järjestelmäosat voidaan 
vuokrata projektikohtaisten tarpeiden 
mukaan.

Järjestelmän edut
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Molemmat järjestelmät voidaan liittää yhtenäisen 25 tai 12,5 cm:n 
 ruutumitoituksen ansiosta.

Järjestelmän edut
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Yleiskatsaus

Joustavasti erilaisille pinta-aloille
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Yleiskatsaus

PERI UP -rosetti mahdollistaa juoksun 
asentamisen 45 asteen kulmaan.

Rosetti tarjoaa 12 liitosvaihtoehtoa. Neljän 
juoksun ja vinositeen lisäksi voidaan liittää 
neljä juoksuvinosidettä.

Juoksun pään leveys  pystytolpassa johtaa 
suureen taivutusjäykkyyteen liitosalueella 
ja optimoi kantavuuden.
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Vakiokäyttö

Konsoliratkaisut työskentelyalueen laajentamiseksi

Konsoliratkaisuilla työtasoja 
 voidaan laajentaa ja mukauttaa  
eri muotoihin. 

Eri leveydet voidaan muuntaa erilaisilla 
leveyksillä välillä 0,25 m – 1,00 m.

Muilla järjestelmäratkaisulla, kuten 
 vinositeet juoksuilla, voidaan toteuttaa 
3,00 metrin leveyteen asti.
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Vakiokäyttö

Suuret työtasot jopa 10 m jännevälillä

Suurilla jänneväleillä varustetut 
työtasot voidaan toteuttaa eri 
 järjestelmäosilla kuorman mukaan.

Vahvistetut juoksut voivat kantaa 
 suuremman kuorman kuin normaalit 
juoksut. Tasoja voidaan asentaa 
 yhdensuuntaisesti.

Teräsristikoiden avulla voidaan PERI UP 
-järjestelmäosilla toteuttaa kustannus-
tehokkaasti kulkusiltoja 3 metristä  
10 metriin – 25 cm jaoilla.

Vahvistetut juoksut
Kaikilla juoksun pituuksilla voidaan peittää alue  
 järjestelmän vakiotelinetasoilla.

Teräsristikko
Teräsristikot voidaan kiinnittää helposti ja nopeasti 
liitoselementtiin pulteilla ja sokilla, ja kiinnittää 
PERI UP- rosetteihin – ilman putkiliitäntää.
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Vakiokäyttö

Pyöreiden rakenteiden täytöt järjestelmän 
vakio-osilla

Joissakin rakennustelineissä pyö-
reissä rakenteissa, kuten säiliöissä 
ja tankeissa, käytetään usein teline-
putkia ja putkiliittimiä. PERI UP 
Flex:n ja PERI-täyttölevyn avulla 
koko teline voidaan asentaa käyttä-
mällä vain järjestelmän osia. Tämä 
mahdollistaa lyhyemmät asennus-
ajat.

Pyöreän kohteen muotoa varten teline 
on asennettu monikulmaiseen muo-
toon.  Pyöreän kohteen telineen sivu-
suojaus varvaslaudoilla ja kaiteilla toteu-
tetaan järjestelmän vakio-osilla. Tasojen 
tukijuoksut asennetaan lohkoissa poi-
kittain juoksuliittimen avulla.

Telinelohkojen väliin jäävä suunnikkaan 
muotoinen alue peitetään UPD täyttöle-
vyllä. Se liitetään tiukasti juoksuun.

Vain yksi UPD Täyttölevy tarvitaan täyttämään 
erikokoisten pyöreidenkohteiden telineiden täytöt.

Sisäkaiteiden helppoa toteuttamista varten  
 juoksut voidaan työntää teleskooppisesti ulos  
ja sisään juoksuliittimien avulla.

Kulmatäytöllä voidaan peittää pienet alueet. 
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Vakiokäyttö

Pienet ja kevyet osat asennuksiin suljetuissa 
ja ahtaissa tiloissa

Pienet ja kevyet osat helpottavat 
telineiden kokoamista ahtaissa ti-
loissa tai materiaalien kuljettamista 
vaikeasti saavutettavissa ja kapeis-
sa paikoissa.

Kaikki PERI UP Flex -järjestelmän osat, 
kuten pystyt, juoksut ja tasot, seuraa-
vat 25 cm:n ruutumitoitusta tai 50 cm:n 
korkeusmitoitusta. Pienet ja kevyet teli-
neosat voidaan kuljettaa helposti pien-
ten aukkojen läpi kätevien muotojensa 
ansiosta ja asentaa ahtaisiin tiloihin. 

PERI UP Flex -portaat 100/125 voidaan 
myös kuljettaa helposti ahtaissa tiloissa 
kompaktien osien ansiosta.

Jos luukkuja käytetään säiliöiden sisäl-
lä, kaluston siirtoon on usein käytettä-
vissä vain pieniä kulkuaukkoja (n. 55 cm 
tai 22 tuumaa). Muissa ahtaissa tiloissa 
voidaan käyttää myös luukkuja, joiden 
leveys on 50 cm ja 75 cm. Ne koostu-
vat avattavasta luukusta lyhyestä taso-
kappaleesta sekä tikkaista. 

Kulkutaso ympäröitynä varvaslaudoilla. Pienten mittojen, yksittäisten pituuksien 50–150 cm ja ristikon korkeuden 50 cm sekä kevyen painon  
– korkeintaan 15,4 kg – ansiosta PERI UP Flex -teräsristikoita voidaan käyttää myös ahtaissa tiloissa.

50 cm

100 cm
125 cm

150 cm
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Vakiokäyttö

Ratkaisut siirrettäville työtasoille ja riippuville 
telineille

Pyörillä liikkuvissa ratkaisuissa pys-
tyt voidaan ripustaa tai kiinnittää 
I-mallisiin teräsprofiileihin telineen 
kanssa. Teline voi kuljettaa jopa 
19,7 kN:n kuormia ja mahdollistaa 
kokonaisten lavojen siirtelyn. 

Käytännöllisen suunnittelun ansiosta 
telinettä voidaan käyttää erilaisissa
teräsprofiileissa. Sitä voidaan mukaut-
taa 20 – 32 cm leveisiin palkkeihin, 
 joiden reunan paksuus on enintään 
40 mm. Teline voidaan asentaa nor-
maalia ruutumitoitusta käyttäen. 
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Vakiokäyttö

Ratkaisu riippuville telineille kiskolla siirrettäessä
Toista pidikkeen jaloista voidaan siirtää asennusta varten. Rullien välistä etäisyyttä voidaan säätää 
 teräspalkkiin sopivaksi ja lukita pultilla.

Ratkaisu siirrettäville työtelineille
Telineitä voidaan siirtää helposti kevyiden pyörien 
ansiosta.

Ratkaisu paikoillaan riippuville telineille 
Projektikohtaisten ratkaisujen taloudellista toteuttamista varten VARIOKIT-järjestelmän vuokrattavia 
 teräsosia käytetään yhdessä PERI UP -järjestelmän kanssa.
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Täydentävät vakio-osat

Porrastornit korkeille vaatimuksille 

PERI UP Flex -portaita 100/125 
 voidaan käyttää rinnakkaisina tai 
vastakkain kääntyvinä portaikkoina 
korkeuksilla 2,00 – 50,00 m. Portaat 
voidaan rakentaa porrastorniksi tai 
portaikoksi porraskuilun ympärille.

100 cm tai 125 cm askelmaleveydellä  
ja erillisillä askelmilla porrastornissa 
 voidaan kävellä helposti työvaatteilla ja 
sopivalla suojavarustuksella – portaat 
tarjoavat riittävästi ohitustilaa. Tornin 
 liikennekuorman enimmäismäärä on 
40 kN. Tämä tekee portaasta ihanteelli-
sen suuremmalle käyttäjämäärälle: sitä 
voi käyttää jopa 50 ihmistä samanaikai-
sesti.

Liukastumisen esto on tärkeä vaatimus 
kaikille portaille. Portaat on sitä varten 
rei'itetty aivan kuten tasojenkin pinta,  
ja niillä voidaan kulkea turvallisesti jopa 
öljyyn tuhrautuneilla kengillä. Samaan 
aikaan rei'itys ehkäisee jäätymistä 

Vastakkain kääntyvät telineportaikot tarjoavat 
erinomaisen liikkumistilan ja lyhyemmät 
 välimatkat korkealle noustessa. 

Rinnakkaisten telineportaiden etuna on niiden 
 viereen asennettavat työtasot.

 talvella, koska vettä ei juurikaan voi 
 kerääntyä ja jäätyä. Askelmien suljettu 
muoto estää pienten esineiden putoa-
misen.

Portaiden askelmien kokoaminen on 
nopeaa ja helppoa ilman työkaluja: 
 Askelmat asetetaan reunaprofiileihin, 
jolloin portaat lukittuvat paikoilleen tur-
vallisesti. Ylin porras varmistaa kaikki 
alemmat askelmat.
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Suunnittelu ja palvelut

PERI-palveluilla parhaat tulokset
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Suunnittelu ja palvelut

PERI-asiakkaat voivat hyödyn-
tää laajaa suunnittelu- ja pal-
velutarjontaa.

Kaikki PERI-toiminnot keskittyvät 
yhteistyöhön asiakkaiden kanssa 
ja taloudellisiin projektiratkaisuihin 
– siksi tiivis yhteistyö koko projek-
tin ajan on itsestäänselvyys.

Integroidun rakennustelineohjel-
man (ISP) avulla tarjoamme teolli-
suusasiakkaillemme palveluita, 
jotka tukevat heitä projektin läpi-
viemisessä. 
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Suunnittelu ja palvelut

Rakennustelineet ja suunnittelu samasta paikasta

Yrityksemme painopiste on teline- 
ja muottijärjestelmien kehittämi-
sessä ja valmistuksessa, joiden tar-
koitus on tehdä työstä nopeampaa 
ja turvallisempaa. Toisaalta näem-
me itsemme myös idealähteenä ja 
projektitukena kehittääksemme asi-
akkaidemme kanssa parhaan ratkai-
sun heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa.

Koska tunnemme asiakkaamme, hei-
dän päivittäisen työnsä ja tilanteensa, 
on kyse tuotteistamme ja palveluistam-
me, jotka yksinkertaistavat ja nopeutta-
vat prosesseja, lisäävät turvallisuutta  
ja ennen kaikkea auttavat ajallisesti ja 
kustannussäästöllisesti.  
Siksi PERI-tuotteet on suunniteltu 
 siten, että ne tarjoavat käyttäjille etuja 
asennusvaiheessa ja työn sujuvuudes-
sa, parantavat turvallisuutta ja säästä-
vät kustannuksia.

Täydentävien palveluidemme avulla 
tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa.  
PERI-ratkaisu on aina tuotteen, työn 
valmistelun ja toteutuksen summa. 
Maailmanlaajuisista hankkeista saamal-
lamme kokemuksella tuemme asiakkai-
tamme kaikissa projektivaiheissa – to-
teutettavuustutkimusten valmistelusta 
aina koko projektin ajan jatkuvaan tu-
keen. Meillä on yli 120 vuokravarastoa 
ympäri maailmaa ja tarjoamme siten 
asiakkaillemme parhaat ratkaisut kaik-
kiin projekteihin.

Yrityksemme tavoitteena on asiakkai-
demme tyytyväisyys. Koko liiketoimin-
tamme keskittyy tähän, mikä johtaa 
myös siihen, että keskitymme tiukasti 
asiakkaan etuun. Haluamme asiakkai-
demme hyötyvän PERI-tuotteista ja 
työskentelystä kanssamme – sekä 
 teknisesti että taloudellisesti.

Kumppanuus asiakkaidemme kanssa 
parantaa, joustavuutta ja kilpailukykyä 
markkinoilla antaen pysyvän positiivi-
sen vaikutuksen heidän liiketoimiensa 
kehitykseen.
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Suunnittelu ja palvelut

Yli 1 300 PERI-insinööriä työskentelee päivittäin 
kehittääkseen tehokkaita ratkaisuja ja käytännön 
toteutussuunnitelmia asiakkaidemme projekteihin.

Meille PERI-tuotekoulutus on tärkeä osa palvelui-
tamme, jolla on lisäarvoa: Käyttäjät oppivat 
 käyttämään järjestelmiä tehokkaasti heti ensim-
mäisestä käyttökerrasta.

PERI-projektinhallinta työmaalla ja esimiesten 
 ammattimainen ohjeistus lisää taloudellisuutta 
 toteutuksen aikana.

Tuotekehityksessä PERI-insinöörit 
eivät pelkästään aseta järjestel-
mään integroidulle turvallisuudelle 
etusijaa, vaan pyrkivät myös vähen-
tämään osien määrää. Painopiste 
on aina yksinkertaisessa ja käytän-
nöllisessä tuotelogistiikassa. Siksi 
PERI UP -telinejärjestelmä tarjoaa 
monia käytännöllisiä yksityiskohtia 
ja taloudellisia lisäetuja sekä tukee 
ergonomista ja turvallista työsken-
telyä.

Rosetin muodon ansiosta pystysalot 
eivät pyöri lattialla ja ne on helppo 
pinota. Tämä tarkoittaa, että useita 
pystyjä voidaan kuljettaa toistensa 
päällä portaita noustessa. Ne eivät 
luista ja toinen käsi voi vapaana pitää 
kiinni kaiteesta.

PERI-terästasot voidaan myös 
 pinota hyvin ja tilaa säästäen.  
Hyvin suunnitellun muotoilun 
 ansiosta tasot lukittuvat samalla 
 tavoin kuin tuetkin.
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Luotettava telinekumppani teollisuudessa

PERIn Integrated Scaffolding Pro-
gram (ISP, integroitu rakennusteli-
neohjelma) -ohjelma tarjoaa monien 
segmenttien teollisuusasiakkaille 
kokonaisvaltaisen rakennusteline-
ratkaisun. PERI UP -teollisuusteli-
neiden lisäksi asiakkaalle tarjotaan 
palveluita, jotka tukevat häntä 
 projektin edetessä. 

Alan asiantuntijat ovat kehittäneet  
ISP:n, ja sen tavoitteena on lisätä läpi-
näkyvyyttä. ISP:n avulla asiakkaalle 
 tarjotaan valvontavälineet yleiseen 
suunnitteluun, jotka antavat hänelle 
mahdollisuuden puuttua meneillään 
oleviin prosesseihin ennen budjetin 
 ylittymistä: lisääntynyt suunnittelu, 
 pienemmät varastointikustannukset  
ja parantunut tehokkuus.
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Parempi ennustettavuus 

Matalat varastointikustannukset

Parantunut tehokkuus

Skannaus
Skanneritekniikoiden käyttö luo tarkkoja 3D-malleja, joihin rakennustelineiden suunnittelu integroidaan.  
Tämä säästää huomattavasti aikaa, etenkin kunnossapito- ja korjausprojekteissa, koska olemassa olevien 
 järjestelmien suunnitelmat ovat usein riittämättömiä.

Suunnittelu ja optimointi
Integroimalla telineiden 3D-suunnittelu johdonmukaisesti koko projektisuunnitelmaan, voidaan sekä 
 materiaalivaatimukset että tarvittavat työt optimoida. 

Laadunvarmistus ja laatulupaus
PERI UP:n valmistajana PERI kuuluu eri sertifiointi- ja testauslaitosten vaatimusten piiriin.  
Ulkopuolisen seurannan lisäksi myös oma vaatimus pitää asiakaslupaukset johtaa siihen, että  
tuotantoprosessit ja tuotesuunnittelu vastaavat korkeimpia turvallisuus- ja laatuvaatimuksia. 

PERIpath
5D PERIpath-ohjelmiston avulla koko projekti kartoitetaan suunnitteluvaiheesta projektin loppuunsaattamiseksi. 
PERIpath antaa asiakkaalle mahdollisuuden suunnitella telineitä, seurata niiden rakentamista ja hallita purkamista 
uudelleenkäyttö mukaan lukien. Materiaalin ja työvoiman tarve sekä käyttö näkyvät selkeän raportoinnin kautta. 
Projektin valmistuttua tiedot tallennetaan ja niitä voidaan käyttää seuraavan projektin viitearvoina.

Ohjelman hallinta
PERI-asiantuntija tukee asiakasta paikan päällä ISP:n käytössä. 

Koulutus
PERI tarjoaa tuote- ja ohjelmistokoulutusta (PERIpath ja PERI CAD). Ne voivat tapahtua paikan  
päällä tai PERI Training Center -koulutuskeskuksessa.

Yhteistyökumppani
PERIllä on maailmanlaajuinen yhteistyökumppaneiden verkosto, joka tarjoaa asennuspalveluita.
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Turvallisuus koko tuotteen elinkaaren ajan

PERI UP osoittaa, että turvallisuus 
ei sulje pois taloudellisuutta. Nou-
datamme periaatetta, että asiak-
kaalle parhaan ratkaisun tulee aina 
olla myös yksi turvallisimmista.

PERI:lle turvallisuusprosessit integroi-
daan asiakkaan projektiprosesseihin 
 oikea-aikaisesti ja kohdennetusti.

Toimiva turvallisuuskonsepti kattaa 
tuotteen koko elinkaaren. Sen on oltava 
kokonaisvaltainen – siksi otamme huo-
mioon myös lait. Sitovat tarjoukset ja 
selkeästi säännellyt vuokraus- ja palau-
tusehdot sisältävät myös turvallisuuden 
tarjoamisen. Monia tuotteita voidaan 
vuokrata myös projektiperusteisesti. 

Työntekijöiden suojaus
Kevyet yksittäiset osat, integroitu käyttäjän turvallisuus ja helposti ymmärrettävä järjestelmä 
suunnitteluun liittyvillä loogisilla asennusvaiheilla lisäävät työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Laillisuus
PERI tarjoaa täydellisen ja johdonmukaisen dokumentoinnin, joka ottaa huomioon nykyiset 
 standardit, vaatimukset ja lait. Sitä voidaan käyttää myös perustana asiakkaan rakennustyömaan 
dokumentoinnille, kuten asennusohjeet ja riskinarviointi.

Laatu
Nykyaikaiset tuotanto- ja testausmenetelmät muodostavat perustan PERI-järjestelmille, jotka 
soveltuvat kovaan päivittäiseen työmaakäyttöön ja luotettavuuteen. Koko tuotantoprosessi on 
jatkuvan laadunvarmistuksen alainen.

Hyödynnä yksinkertaista työn valmiste-
lua ja toteutuksen hallintaa PERI-ohjel-
mistonavulla telinesuunnittelussa. 
 Vakioidut varaosaluettelot sekä nopea 
ja helppo toimitus-palautusprosessi 
mahdollistavat henkilöstön ja materiaa-
lien optimoidun käytön.



PERI UP Flex
Treppe 100 und 125 mit Belag UDG

Aufbau- und Verwendungsanleitung – Regelausführung – Ausgabe 11/2017

PERI UP Flex
Hängegerüst

Aufbau- und Verwendungsanleitung – Regelausführung

Ausgabe 01 | 2017

PERI UP Flex 
Kernbauteile

Aufbauanleitung – Ausgabe 03/2018
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Sujuva prosessi: PERI tukee asiakkai-
taan auttaen hankkeiden onnistunutta 
toteutusta nykyaikaisella materiaalitek-
nologialla, hyväksynnöillä ja tyyppites-
teillä sekä kattavilla palveluilla. Riskinar-
vioinnit ja asennusohjeet on helppo 
tehdä tuen ja dokumentoinnin avulla. 

Deutsche Institut für 
Bautechnik (DIBt, Sak-
san rakennustekniikan 
instituutti)

Asennus- ja käyttöohjeet ovat taloudel-
lisen ja turvallisen työn perusta. PERI 
tarjoaa korkean tason asennusturvalli-
suuden tarjoamalla laajat asennus- ja 
käyttöohjeet. Yksittäisten asennusvai-
heiden ja kokonaisrakenteen kuvaus 
ovat yksinkertaisia ja ymmärrettäviä.

Deutsches Institut für 
Normung e.V. (DIN, 
Saksan standardoin-
ti-instituutti)

Association française 
de normalisation 
(NF AFNOR, Ranskan 
standardointiyhdistys)

Poland Approvel: 
B-Symboli

Research Institutes  
of Sweden (SP)



32

Esimerkkiprojekteja

PERI UP Flex -työtasot käytössä
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Seuraavilla sivuilla on refe-
renssiprojekteja, jotka antavat 
yleiskuvan eri käyttökohteista.
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PERI UP Flex -työtasot käytössä

Maailman tehokkaimman tuotantopro-
sessin mukaisesti toimiva laitos, jonka 
kapasiteetti on 90 000 tonnia vuodes-
sa, korvaa edellisen laitoksen. Ase-
tyleeni on tärkeä välituote ja keskeinen 
raaka-aine noin 20 tuotantolaitokselle 
BASF:n Ludwigshafenin tehtaalla.

Vain uusi tehdas ei toimi maailman 
 nykyaikaisimpien teknisten laitteiden ja 
prosessien kanssa. Nykyaikaisia suun-
nittelu- ja työskentelymenetelmiä käy-
tettiin jo rakentamisen aikana – mikä on 
perusta tiukan aikataulun noudattami-
selle. Jopa 1300 ihmistä työskenteli kii-
reisimpinä aikoina rakennustyömaalla, 
jonka pinta-ala on lähes kahdeksan jal-
kapallokentän kokoinen ja asennuskor-

Uusi asetyleenitehdas, BASF
Ludwigshafen, Ludwigshafen, Saksa

keus jopa 90 metriä pinta-alaltaan noin 
55 000 m².

Toisessa rakennusvaiheessa käytettiin 
PERI UP Flex -telinejärjestelmää yh-
teensä 90 km:n putkijärjestelmän ja 
sähköasennuksen käsittävän järjestel-
mätekniikan tehokkaaseen ja turvalli-
seen asentamiseen yli 400 koneella  
ja laitteella. Uusia työtasoja ja kulkuja 
rakennus- ja asennustöitä varten luotiin 
melkein joka päivä.

BIM-menetelmien yhdistelmä suunnit-
telussa ja toteutuksessa sekä korkeat 
työturvallisuusstandardit olivat keskei-
sessä osassa projektia. Yhteistyökump-
panin kanssa kehitetyn telinekonseptin 

pohjalta luotu kokonaisvaltainen 
 ratkaisu rakennustelineiden hallintaan, 
3D-suunnitteluun, toimialakohtaiseen 
koordinointiin ja toteutukseen minimoi 
suunnitteluajan ja -kustannukset.  
PERI UP Flex 25 cm:n ruutumitoitus 
yhdessä VARIOKIT-järjestelmän kanssa 
varmisti erinomaisen mukautettavuuden 
ja korkean työturvallisuustason.
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Valtavan kokoinen Chevron Phillips 
Chemical -laitos on erittäin vaikuttava 
1,5 milj. tonnin tuotantokapasiteetillaan. 
Laitoksen moninaisuus näkyy myös 
 silloin, kun tarkastellaan siihen sisään-
rakennettua terästä ja putkistoa. Oli 
 erityisen tärkeää tarjota työntekijöille 
turvallinen pääsy joka puolelle. Tämä 
vaatii valtavan määrän rakennusteline-
materiaalia. On myös tärkeää, että 
 kaikki asiaankuuluvat tiedot telineistä  
ja niiden osista ovat aina saatavilla.

PERI:n Integroitu Scaffold Program, 
 lyhyesti ISP, sisältää 5D-ohjelmiston 
PERI Pathin ja mahdollistaa varhaisen 
vaiheen arvioinnin, resurssien suunnit-
telun ja kalustonhallinnan sekä etukä-
teen suunnitellun kaluston tarpeen. 

Gulf Coast Petrochemicals Project, Baytown, Texas, Yhdysvallat
Korkea turvallisuus ja parantunut tehokkuus

Baytownissa ohjelmisto seurasi noin 
750 000 telineosan käyttöä ja kaikkia 
niihin liittyviä töitä. Tiedot mahdollisti-
vat työaikojen yksityiskohtaisen 
 analysoinnin sekä läpinäkyvyyden. 
 Tämän ansiosta kyettiin suunnittele-
maan tarkemmin, vähentämään työ- ja 
logistiikkakustannuksia ja hallitsemaan 
tehokkaammin telinetoimintoja.

Käytössä ollut PERI UP Flex -telinejär-
jestelmä tarjosi työskentelytasot ja 
 kulut monille reaktoreille ja putkille 
 ollen samalla erittäin turvallinen koko 
rakennusprosessin ajan. GT 24 -palk-
kien käyttö lisänä mahdollisti kustan-
nustehokkaan ratkaisun väliaikaiseen 
tuentaan ohjausjärjestelmän asennuk-
sen aikana.
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PERI UP Flex -työtasot käytössä

Tšekin tasavallassa Paskovin selluteh-
das on laajentanut ja nykyaikaistanut 
tuotantoaan. Tuotettu erikoismassa on 
tärkeä raaka-aine jatkokäsittelyyn kor-
kealaatuisiksi selluloosakuitutuotteiksi. 
Tätä tarkoitusta varten pystytettiin viisi 
pyöreää terässäiliötä, joiden halkaisija 
vaihteli ja korkeus oli 13 m. PERI UP 
-teline tarjosi turvalliset työolot moni-
mutkaisille hitsaus- ja pinnoitustöille.

Pysyvää pinnoitetta varten pintoja ei 
tule koskaan päästää likaantumaan tai 
saattaa kosketukseen vieraiden materi-
aalien kanssa. Tästä syystä telineiden 
rakentaminen toteutettiin ilman ankku-
reita ja painetukea, ja myös sääsuojaus 

Biocel-sellutehdas, Paskov, Tšekki
Joustavuus tarjosi korkean turvallisuuden

oli järjestetty. Metrisen mitoituksen an-
siosta PERI UP Flex -teline tarjosi mah-
dollisuuden yhdistellä lohkojen pituuk-
sia välillä 1,50 m – 3,00 m 50 cm:n 
jaoilla ja lohkoleveyksiä välillä 0,75 m – 
1,50 m 25 cm:n jaoilla. Ulokekonsolit 
sekä eri mittaiset tasot aikaansaivat 
kaikki työalueet helposti saavutettavik-
si, mikä toi korkean turvallisuustason.

Etuna oli myös, että tasoja voitiin siirtää 
milloin tahansa toiseen paikkaan.  
Näin nopeatkin muutostyöt oli helposti 
toteutettavissa turvallisesti. 
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Eemshavenin 1600 MW:n hiilivoimalai-
tos on erittäin tehokas ja varustettu vii-
meisimmällä puhdistus- ja suodatustek-
niikoilla. Kaksi sähkösuodatinta ovat 
pituudeltaan 64 m ja 35 m korkeudel-
taan. PERI UP Flex -työtasot ja kulku-
tiet takaavat turvalliset hitsaus- ja 
 eristystyöt korkeilla laatustandardeilla. 
Ulkopuolisia porrastorneja 75 cm 
 leveillä portaikoilla käytettiin yhteensä 
kahdeksaan sisäänkäyntiin. Telineratkai-
su voitiin sovittaa ruutumitoituksensa 
vuoksi optimaalisesti 4,50 metriin ulko-
nevaksi ulokkeeksi. Telineet asennettiin 
erittäin turvallisesti kaiteet edellä. 
 PERI-telineratkaisu mukautui erinomai-
sesti olosuhteisiin ja otti huomioon 
 olemassa olevat teräsrakenteet.

Eemshavenin voimalaitos, Alankomaat
Korkea työturvallisuus telineiden asennuksessa ja käytössä

PERI UP -järjestelmän ruutumitoitus  
oli erityisen hyödyllinen, kun telinettä 
asennettiin suodattimelle: Telineratkai-
su saatiin mukautettua olemassa ole-
viin rakenteisiin ilman monimutkaisia 
putkiliitäntöjä. Telinelohkot voitiin jakaa 
usealla tavalla vaakasuoraan ja pysty 
suoraan: Esimerkiksi 300 cm:n lohkot 
jaettiin osiin, joiden leveys oli 75 cm, 
150 cm ja 75 cm. 
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PERI UP Flex -työtasot käytössä

ThyssenKrupp Steel Europe käyttää 
 yhteensä neljä omaa masuunia Duis-
burgin toimipaikassa. Masuuni 9 pois-
tettiin käytöstä, ja kunnostettiin uusim-
pien teknisten standardien mukaiseksi 
laajassa kunnostustyössä. Myös pölyn-
poistojärjestelmä oli uusittava tämän 
 aikana. Kunnostustyötä varten PERI- 
asiantuntijat suunnittelivat projektikoh-
taisen ratkaisun PERI UP ja VARIOKIT 
-järjestelmillä. Molemmat järjestelmät 
perustuvat yhtenäiseen, metriseen 
 ruutumitoitukseen.

PERI UP Flex -telinejärjestelmä tarjosi 
optimaaliset työolosuhteet kaikille eris-
tystöille. Suuri joustavuus mahdollisti 

Pölynpoistolaitos, ThyssenKrupp, Duisburg, Saksa
PERI UP ja VARIOKIT: 2 järjestelmää – 1 ruutumitoitus

kaikki säädöt 25 cm:n ruutumitoituksel-
la – ja sen seurauksena lähes täydelli-
set, turvalliset työskentelyalueet. Teli-
neosien monipuolisuuden ansiosta 
työskentelyalueilla ei ollut aukkoja eikä 
kompastuskohtia. Jopa kaiteet ja var-
vaslaudat saadaan asennettua aukotto-
masti. Integroidut porrastornit, joissa 
on 75 cm levyiset alumiiniportaat, 
 takaavat turvallisen ja nopean pääsyn 
kaikille tasoille.

PERI UP -telineratkaisuun integroitiin 
12 m korkeudella VARIOKIT-osista 
 tukiristikko kuormien siirtämiseksi. 
12,5 cm:n ruutumitoituksen ansiosta 
VARIOKIT voidaan ihanteellisesti 

 yhdistää PERI UP Flex:in. Standardoitu 
liitäntä mahdollisti asennuksen järjes-
telmäosilla – ilman monimutkaisia 
 putkiliitäntöjä.



39

Esimerkkiprojekteja

Maailman modernein öljyhiekan jalosta-
mo rakennetaan Edmontonista/Alber-
tasta koilliseen. Joka päivä tuotetaan 
150 000 tynnyriä, eli lähes 2,5 miljoo-
naa litraa öljyä. Osia tehtaasta on 
 rakennettu 2 km²:n alueelle vuodesta 
2013, ja syksyllä 2017 ensimmäinen 
 yhteensä kolmesta osasta otettiin 
 käyttöön.

Pohjois-Amerikan PERI-asiantuntijat 
suunnittelivat ja toimittivat PERI UP 
-teollisuustelineratkaisuja ja varmistivat, 
että suuret määrät kalustoa oli saatava-
na ajoissa. Noin 1500 tonnia telineitä oli 
käytössä päivittäin ja noin 1500 ihmistä 
työskenteli rakennustyömaalla kiirei-

Northwest Redwater Project (NWR), Edmonton, Kanada
Aika- ja kustannustekijät hallinnassa, korkea turvallisuus valokeilassa

simpinä aikoina. Turvallisuus oli ensisi-
jainen tavoite: Yksi kaikkien projektin 
osallistujien päätavoitteista oli tehdä 
miljoona työtuntia ilman onnettomuuk-
sia.

PERI UP tarjosi järjestelmäintegroituja 
etuja telineiden asennukseen ja käyt-
töön. Esimerkiksi, järjestelmän osat 
mukautuivat tarpeisiin systemaattisesti 
– Ilman putkiliitäntöjä, 25 cm:n jaoilla, 
luomalla näin turvalliset työskentelyta-
sot. Lisäksi yksityiskohtainen 3D-raken-
nustelineiden suunnittelu PERI CAD:illa 
paikan päällä mahdollisti koordinoinnin 
kaikkien osapuolten kanssa etukäteen. 
Tämä mahdollisti ongelma-alueiden 

tunnistamisen varhaisessa vaiheessa ja 
työtelineiden optimoinnin laajennettui-
hin käyttötarkoituksiin. Näin vältettiin 
improvisaatiot varsinaisen rakennusvai-
heen aikana. Tämä kiihdytti työn nope-
utta ja varmisti korkean turvallisuuden.
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