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Kennzeichnung des Hiihensicherungsgeriites
labeling of fall arrestor - Identificaci6n del equipo de seguridad en trabajos verticales - Caract6ristiques
de l'appareil antichute - Contrassegno del dispositivo anticaduta - Marcagdo do dispositivo de
seguranga anti-queda - ldentificatie van de valbeveiligingsuitrusting

Kennzeichnung Hohensicherungsgerdte
mit horizontaler Einsatz Prrifung

H xx = verzinktes Stahlseil
HXXD=Dyneemase i l

1. Uberwachende Stelle - superuision - Centro de inspeccion - Lieu de surueillance - Punto da monitorare -

Entidade de monitorizaqSo - Controlerende instantie

2. Fortlaufende Seriennummer - product serial no - Numero de sede correlativo - Numdro de s6rie en cours -

Numero di serie progressivo - N(tmero de s6rie consecutivo - Doorlopend seienummer

3. Seif ldnge/Bandldnge - cable/webbing length - Longitud de la eslinga / longitud de la cinta - Longueur de cdble
/ longueur de Ia courroie - Lunghezza della fune/del nastro - Comprimento da corda / do cinta -
Kab e I I e ngte/b an dle n gte

4. Typenbezeichnung - product type - Denominacion del tipo - Code de designation - Denominazione tipo -

DesignaqSo do modelo - Typeaanduiding

5. Produkt - product - Producto - Produit - Prodofto - Produto - Product

6. Norm/Jahr - standard/year - Norma/ano - Norme/ann6e -Norma/Anno - Norma/Ano - Norm/jaar

7. Ndchste Revision - date of nert inspection - Proxima revisi6n - Prochaine r1vision - Prosslma revisione -

Pr6xima revisSo - Volgende revisie

8. Gebrauchsanweisung beachten - consider instrucllons for use - Tenga en cuenta el manual de instrucciones -

Respecler /e mode d'emploi - Osservare Ie istruzioni per I'uso - Observar instrug6es de operaqSo -

Gebruiksinstructies in acht nemen

9, Herstelfdatum - year of manufacture - Fecha de fabricaci6n - Date de fabrication - Data di fabbricazione - Data
de fabricag1o - Fabicagedatum

10. Hersteller - manufacturer - Fabricante - Fabicant - Produttore - Fabicante - Fabrikant

Kennzeichnung Hohensicherungsgerdte
ohne horizontaler Einsatz Prtifung



@@@@@@@@@
Kennzeichnung des Hdhensicherungsgeriites - znakowanie sprzqtu chroniqcego pned upadktem z
wysokoSci - Marca dispozitivului de protecfre impotriva cdderilor de Ia ind$me - Markning for den
aittomatiske fangindnining - Fatlstcippets ma*hing - Putoamissuojaimen'merkintd - Sertifisering for
sikringsmbkanismen- Azuhands ellen biztosit6 v6dSeszk6z jellemzAse - Zrlpavory rqg ouoxeu4E
ooEdAro7g xo9' lt1tog

Kennzeichnung Hohensicherungsgerdte
ohne horizontaler Einsatz Prlifunq

H ) f i  =

H X X D
vezinktes Stahlseil

Kennzeichnung Hohensicherungsgerdte
mit horizontaler Einsatz Prrifung

HXX
HXX

HXX/HPSXX
HWB XX / HWPB

1. Uberwachende Stelle - jednostka kontrolna - Autoritate de control - kontrolorgan - Kontrollorgan - valvottava
kohta - tilsynsinstans - EIIenSnS hely - ErnBAtnouoa unrlpnia

2. Fortlaufende Seriennummer - numer seryjny - Nr. de serie continuu - Foftlabende seienummer - Fortl1pande
serienummer - Juokseva sarjanumero - Lopende seienummer - Folyamatos - Zuvtyoltcvog ouptoxog apfipoE

3. Seilfdnge/Bandliinge - dlugoSd linki/dlugo1i taSmy - Lungime frdnghie / Lungime chingd -
Reblengde/bdndlangde - Linldngd/bandldngd - Kt)yden/hihnan pituus - Taulengde/bdndlengde - Kdt6lhossz /
Szalaghossz - Mqxog oyorvto1/M4xog rltovra

4. Typenbezeichnung - oznaczenie typu - Denumirea tpului - Typebetegnelse - Typbeteckning - Twppimerkintd -
Typebetegnelse - Tipusmegnevez1s - Ovopao[a r(trou

5. Produkt -produkt-Produs-Produkt-Produkt-Tuote -Produkt-Termek -Ilpoilov

6. Norm/Jahr -normahok-Normd/An-Norm/dr-Standard/Ar-NormiNuosi -Norm/Ar- Szabvdnv/6v-
llporuno/irog

7. Ndchste Revision - nastgpna kontrola - Urmdtoarea revizie - Naste eftersyn - Ndsfa revrslon - Seuraava
farkasfus - nesfe rnspeksybn - Kdvetkezo feliilvizsgalas - Enopcv4 tnfiaitpqorl

8. Gebrauchsanweisung beachten - Nale7y pnetrzegai instrukcji uLytkowania - A se respecfa instruc[iunile de
folosire - Tag hojde for brugsanvisningen - F6lj bruksanvisningen - Noudattakaa kdyft\ohjefta - Falg
bruksanvisningen - Be kelltartani a hasznalati htmutato eloiritsait - tlpoooyrl onE o64yit9 yprloqg

9. Herstelfdatum - data produkcji - Data fabicaliei ' Produldionsdato - Ttllverkningsdatum - Valmistuspdivdys -
Produksjonsdato - Gy1rtdsi d6tum - Hptpo1tqvia xaraoxcur1E

l0.Hersteffer -producent-Producdtor-Producent-Ttllverkare-Valmistaja-Produsent-Gyan6-Koraorcuaorrlg
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I n strukcja uiytkowan i a
Strefa bezpieczehstwa

Urzqdzehia chroniqce pzed upadkiem z wysoko6ci zgodnie z normq DIN EN 360/2002 to Srodki ochrony indywidualnej
zabezpieczalqce pzed upadkiem z wysoko6ci, kt6re w polqczeniu z szelkami bezpieczeristwa DIN EN 361 sluzq
ochronie os6b podczas prac, podczas kt6rych istnieje zagro2enie upadku z wysoko6ci (np. prace wykonywane na
dachach, rusztowaniach, drabinach iwszybach). Spzqt nale2y u2ywatwylqcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Niepzestzeganie inshukcjiu2ytkowania stwanazagro2enie2ycia(Zdjgcie2). W pzypadku upadku zwysokoScinale2y
wyeliminowac mo2liwo66 zwisania osoby przez czas dlu2szy ni2 20 minut (niebezpieczefistwo szoku) .
Do kozystania zunqdzenia dopuszczone sqtylko szelkizgodne z DIN EN 361 (inne szelki itp. sqniedozwolone)
(Zdjqcie 1).
Jedno urzqdzenie mo2e by6 wykozystywane w danym momencie do zabezpieczenia tylko jednej osoby, mo2e jednak2e
by6 u2ywane kolejno pzez wiele os6b. Zawsze musi byd przygotowany plan ratunku, kt6ry uwzglgdnia wszystkie
sposoby ratownicze, mo2liwe do zastosowania przy danej pracy.
Dla zamocowania spzgtu nale2y wybra6 dostatecznie wytzymaly i odpowiedni punkt mocowania (np. punkt
kotwiczenia zgodny z DIN EN 795; 10 KN). Do kotwiczenia slu2q karabinki zgodne z normE DIN EN 362 (karabinki
alpinist6w) lub liny zaczepowe, przy czym ling nale2y pzeciqgnqt,przez ucho uz4dzenia i polqczyi z karabinkiem
zabezpieczalqcvm (Zdjqcie 3). W sprzqcie z pier5cieniem krqtlikowym karabiriczyk polqczony jest w punkcie
zaczepienia z krqtl i ki e m.
Uzqdzenie nalezy umie6cid mo2liwie pionowo nad gtowq chronionej osoby, aby w razie upadku wykluczyd ruch
wahadlowy. Podwieszenie uzqdzenia musi zapewnia6 dostosowanie do ewentualnych odchylefi linki/ta6my. Po
zamocowaniu uzqdzenia do punktu zaczepienia nalezy koniec daj4cego siq wyciqgad lqcznika (karabiflczyk)
zamocowa6 do oczka szelek. W pzypadku karabificzyk6w bez funkcji samoryglowania nale2y je skrgcic nakrqtkq
nasadow4(Zdjgcie 4).
Dzigki zamocowaniu spzgtu chroni4cego przed upadkiem z wysoko$ci do odpowiedniego punktu kotwiczenia
(zgodnego z DIN EN 795 lub o wytzymalo6ci min. 7,5 kN pzy istniej4cych konstrukcjach; BGR 198) i polqczeniu
lqcznik6w (haki) z oczkami nalo2onych szelek bezpieczefistwa (zgodnie z norm4 DIN EN 361) stwozona zostaje
ochrona zabezpieczaj4ca danego pracownika.
Pzed ka2dym u2yciem nale2y sprawdzid, czy oznaczeniaproduktu s4czytelne.
Pzed ka2dym u2yciem nalezy wykona6 pr6bq dzialania, do wyboru popzez gwaltowne wyciqganie linki/pasa lub pzez
pr6bg cigzaru minim. 15 kg. W tym przypadku nalezy uzyc hamulca bgbnowego (Zdjgcie 5)
Spzgt zabezpieczajqcy pzed upadkiem z wysoko6d nie moze byi u2ywany do ochrony osdb nad materialami sypkimi i
im podobnymi, gro24cymi zapadnigciem (Zdjqcie 6).
Sprzgt uszkodzony, u2yty podczas upadku z wysoko6ci lub wzbudzajEcy wqtpliwo6ci co do jego pewnego stanu nale2y
natychmiastwylqczytzu2ycia. Mo2e by6dalej u2ytkowanydopiero po kontroliiudzieleniu pisemnego zezwolenia pzez
zeczoznawcQ.
W zalezno6ci od obci4zenia, a przynajmniej co 12 miesigcy spzgt chroni4cy przed upadkiem z wysoko6ci musi byd
poddany kontroliproducenta lub os6b pzez niego szkolonych iautoryzowanych do tego typu dzialan. Sprawdzenie
spzqtu nale2y udokumentowa6 w ksiq2ce kontrolnej, dostarczanej nzemz uzqdzeniami. Skuteczno66 i trwalo66 tego
spzqtu zabezpieczajqcego zale2y od regularnych jego kontroli.
W przypadku pgknigcia nici linki, jej zalamania oraz gdy linka/taSma stanie sig szorstka nale2y odda6 uzqdzenie do
senruisu celem wymiany linki/ta5my (Zdjqcie 7).
Nale2y pzestzegad niem. pzepis6w BGR1 98 (Upadek) i BGR 199 (Ratowanie) oraz BGI 870,
W przypadku znajdowania sig punktu zaczepienia nad u2ytkownikiem wysoko66 w 6wietle pod u2ytkownikiem powinna
wynosic2,0 m.
Urzqdzenie chroniqce pzed upadkiem z wysokoSci IKAR moze byd zgodnie z DIN EN 360 stosowane w zakresie
temperaturod -30 do +50 "C (ZdjqcieS).
Dopuszczalne obciq2enie znamionowewynosi 136 kg (Zdjqcie 9).
Uzqdzenia chroniqce pzed upadkiem z wysoko5ci nale2y chroni6 przed wphrrwem plomieni spawalniczych, ognia,
kwas6w, lug6wi podobnych.
Nie wolno wprowadza6 jakichkolwiek zmian w uz4dzeniu chroniEcym przed upadkiem z wysokoSci (Zdjqcie 10).
Naprawy mogqby6 pzeprowadzane jedynie pzez producenta lub osoby pzez niego pzeszkolone iautoryzowane.
Wskaz6wka: Urz4dzenia chroniqce przed upadkiem z wysoko6ci mogq byd uzywane wyl4cznie paez osoby z
wyksztalceniem kierunkowym lub wiedzq fachow4 nabytE w inny ni2 wymieniony spos6b. Osoba ta nie mo2e mie6
problem6w ze zdrowiem (problemyz nadu2ywaniem alkoholu, narkotyk6w, lekarstw, choroby serca i ukladu kr4zenia).
Okres u2ytkowania uzqdzenia musi byd okreSlony podczas corocznej kontroli.W zale2no6ci od intensywnoSci
u2ytkowania wynosi on ok. 10 lat.
UzEdzenia chroniqce pzed upadkiem z wysoko6ci typu HWB/HWPB/HWS/HWPS, kt6re wyposa2one sq w skobel i
krgtlik, musz4 by6 w punkcie zaczepienia tak zamocowane, aby na skobel i krgtlik nie dzialaly zadne obciq2enia
popneczne ani naprgzenia zginajqce. Nale2y na to zwrdci6 szczeg6lnie uwagg na wypadek upadku.

Pielqgnacja i konserwacja
Linka/ta6ma powinna byc zwijana tylko pod obciq2eniem. W zadnym wypadku nie wolno wyciqgnq6 calej linki/ta6my i
pu6ci6 j4 swobodnie, gdy2 gwaftowne udezenie karabificzyka o uzqdzenie mo2e spowodowad pqknigcie sprezyny
Sciqgaj4cej (Zdjgcie 1 1 ).
W pzypadku uzqdzefi nara2onych stale na wplyvvy atmosferyczne zaleca sig delikatne smarowanie liny drucianej w
regularnych odstqpach czasu wolnym od kwasdw olejem lub wazelinq(tylko w pzypadku liny stalowej)
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3. Rozwijany element lqczqcy to taSma PES/Dyneema. Czy6cid lugiem mydlanym, w zadnym wypadku nie stosowad
rozcieiczalnika lub podobnych 5rodk6w.

4. UzEdzenia chroniqce pzed upadkiem z wysokoSci nale2y przechowywad w miejscu suchym, wolnym od kurzu i olej6w,
w miarg mo2liwoSci w zalqczonej walizce.

Uw ag a! B ezwzg lqd n ie p nestrzeg ad !
5. Czgici tekstylne spzgtu, kt6re namoknEpodczas czyszczenia lub u2ycia, nale2y suszyd w naturalny spos6b, czyli nie w

pobli2u ognia i podobnych 2r6del ciepta.

Asekuracia pozioma
Wskaz6wka: Sprzgt chroniqcy przed upadkiem z wysoko6ci zostal sprawdzony z powodzeniem r6wniez pzy asekuracji
poziomej i symulowanym upadku przez krawgd2. Dla uzqdzeri chroniqcych przed upadkiem z wysoko$ci z rozwijanqlinq
stalow4i urzqdzenz rozwijanqta6mqzastosowano krawqdziowanie o promieniu r = 0,5 mm. (Zdjgcie 12)Test ten wykazal,
ze spzqt chroni4cy pzed upadkiem z wysoko5ci mo2e byc uzyty odpowiednio pzy podobnych krawgdziach, jakie mo2na
znale2b pzy profilach stalowych walcowanych, belkach drewnianych oraz pokrytejobiciem, zaokrqglonejattyce. Sprzgt
chroni4cy pzed upadkiem z wysoko6ci z linq drucianq nadaje siq dodatkowo do zastosowania pzy krawgdziach np.
ustgpuj4cej (bez podparcia) blachy korytkowej, obrobionych czg$ci betonowych lub pzy wylewanych krawgdziach
betonowych. Niezale2nie od tego testu, pzy asekuracji na plaszczyznach poziomych lub ukoSnych, gdzie wystgpuje ryzyko
upadku z wysokoSci pzez krawqdz, nale2y koniecznie przestzegac, co nastqpuje:

1. Je2eli przed rozpoczgciem pracy na podstawie oceny niebezpieczefistwa oka2e siq, ze krawgd2, pzez kt6rq istnieje
mo2liwo56 upadku, jest szczeg6lnie ,,ostra" i/lub ,,nie pozbawiona zadzior6w" (np. aftyka nie pokryta obiciem lub ostra
krawqdz blachy z podparciem), a u2yty ma zosta6 sprzgt z pasem parcianym, w6wczas
- przed rozpoczqciem pracy nalezy pzedsiqwziqdodpowiednie kroki, bywykluczy6 upadek zwysokoScipzezkrawqd2,
- pzed rozpoczgciem pracy nalezy zamocowad oslonq krawqdzi, lub
- skontaktowac sig z producentem.

2. Punkt kotwiczenia spzgtu zabezpiecz{qcego przed upadkiem z wysoko6d nie mo2e byd usytuowany ponizej miejsca,
na kt6rym stoi u2ytkownik (np. platforma, plaski dach) (Zdjqcie 13).

3. Pzechylza krawgdzi4(miezony pomiqdzy obydwoma ramionamiSrodka lqczqcego) musiwynosi6 minimum 90'.
4. Wymagana wolna przestrzefi poni2ej krawgdzi zostala pzedstawiona na zdjgciu 15 i 16.
5. Aby zapobiec ruchom wahadlowym podczas spadania, nale2y ograniczy6 zasigg pracy lub poruszanie sig na boki od osi

Srodka na odleglo60 maks. 1,50 m po obu stronach. W innych pzypadkach nie nale2y u2yi pojedynczych punkt6w
kotwiczenia, tylko np. uzqdzefr kotwiczqcych klasy C (tylko Medy, je6li dopuszcza sig ich wsp6lne u|ycieze sprzgtem)
lub D zgodnych z normqDlN EN 795.

6. Wskaz6wka: UzywajEc pzy urzqdzeniu chroniqcym pzed upadkiem z wysoko6ci urz4dzenia kotwiczqcego klasy C
zgodnie z normqDlN EN 795 wyposa2onego w prowadnicA giqtkqpoziom4nale2y uwzglgdni6 przy ustalaniu koniecznej
wysoko6ci w Swietle poni2ej u2ytkownika r6wnie2 nachylenie uzqdzeri kotwiczqcych. Ponadto nale2y przestzegai
informacji podanych w instrukcji u2ytkowania uzqdzenia kotwiczqcego.

7. Wskaz6wka: Pzy upadku przez krawqd2 istnieje niebezpieczefistwo urazu podczas powstzymywania upadku w
postaci zderzenia siq upadajqcej osoby z czg6ciami budowli lub konstrukcji budowlanych.

8. Na wypadek upadku z wysokoSci pzez krawqd2 naleZy ustalic szczeg6lne Srodki ratunkowe i pzeszkolid pracownik6w
wtym zakresie.

9. Wskaz6wka: uzqdzenia chroniqce przed upadkiem z wysoko6ci przedstawione na zdjgciu 14 nie nadajEsig do
obci4zeri spowodowanych upadkami przezniezabezpieczone krawgdzie (np, ztaimami Dyneema czy linqstalowq).

Zdjgcie '15 Upadek przez krawqd2 pod kqtem prostym Zdjgcie 16 Upadek boczny przezkrawgd2
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