Instrukce pro použití
a instalaci
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Instrukce pro použití, údržbu, skladování a kontrolu

Tyto instrukce musí být přeložené do jazyka krajiny, ve které se bude kotvící zařízení používat. Instrukce
pro použití, kontrolu, údržbu a skladování se musí striktně dodržovat. Společnost FROMENT nebude
zodpovědná za žádnou nehodu, která je přímo nebo nepřímo zapříčiněná jiným používáním než je
stanovené v těchto instrukcích ; nepoužívejte toto zařízení nad rámec jeho stanovených limitů !
Referenční normy platné pro uvedené zařízení nebo přístroje :

Kotvící zařízení
Karabiny
Nosní popruhy
Zabezpečovací systémy proti pádu z výšky
Systémy na zabezpečení pracovní polohy
a popruhy
Záchranné zařízení pro práce ve výškách
Označení ; periodické zkoušky

NORMY
EN795
EN362
EN361
EN363
EN358
EN1496
EN365

PŘEDSTAVENÍ
Záchranné lano SPIDERLINE je kotvící zařízení, které splňuje požadavky evropské normy EN795-1996 a
EN-795/A1-2000 třída C.
Toto kotvící zařízení je určené pro použití 1 až 6 osobami (maximálně) podle konfigurace záchranného
lana, které musí být v každém případě vybavené protipádovým systémem v souladě s normou EN 363.
Vzdálenost mezi 2 body upevnění je mezi 2m a 12m (maximum). Umožní to uživatelům pohybovat se
horizontálně úplně bezpečně bez odpojení se od záchranného lana.
Může se montovat na všechny průmyslné konstrukce a stavební plochy … za účelem údržby, oprav,
čistění nebo krátkodobých rekonstrukčních prací.

OZNAČENÍ
Na různých částech naleznete :
 Název záchranného lana
 Označení výrobku : LV5XX
 Maximální počet uživatelů
 Minimální bezpečnou vzdálenost
 Datum následující kontroly
 Datum výroby následovaný sériovým číslem : 12 XXXXXX
 Odkaz na normu
 Maximální zatížení
 Logo Froment a/nebo Delta Plus Group
 Schéma

Před použitím si přečtěte
instrukční leták
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POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
 Uživatel se musí bez výjimky obeznámit s instrukcemi a zabezpečit, aby se instrukce příslušící ke
každé části připojené na záchranné lano (OOPP -postroje, karabiny,…) dodržovaly.
 Toto zařízení mohou používat pouze vyškolení pracovníci, kteří jsou fyzicky zdatní a v dobré
zdravotní kondici nebo pod dohledem vyškolené a kompetentní osoby ; Pozor ! Některé fyzické
problémy mohou ovlivnit bezpečnost uživatele, v případě pochybností kontaktujte svého lékaře.
 Tento výrobek se může používat při teplotě prostředí mezi -40°C a +90°C.
 Doporučuje se, aby kvalifikovaný technik zkontroloval výpočtem, zdali hlavní konstrukce, která nese
body upevnění na koncích a v průběžných bodech, snese pracovní síly, které mají na ni působit.
 Připojení k systému a odpojení od systému se musí vykonat z bezpečného bodu. V opačném případě
pracovník musí být za účelem přístupu k systému vybavený sekundárním protipádovým zařízením
připojeném na samostatný kotvící bod. Pracovník se nesmí odpojit od sekundárního kotvícího bodu,
pokud není řádně připojený k záchrannému lanu. Připojení se musí vykonat pouze s běžcem
určeným pro tento systém. Jakýkoliv jiný způsob připojení se považuje za nekompatibilní se
systémem.
 Povolený maximální počet uživatelů, potřeba použití správného osobního ochranného zařízení a
jeho typ, požadavky na minimální bezpečnou vzdálenost budou uvedené na informačním štítku
umístěném vedle každého bodu přístupu k záchrannému lanu. Jakékoliv použití systému s jiným
osobním ochranným zařízením než je uvedené ve specifikaci se považuje za nedovolené a
potenciálně nebezpečné.
 Před a počas používání se doporučuje vykonat bezpečnostní opatření, které jsou potřebné pro
účinné a bezpečné záchranné operace.
 Počas používání vícerými osobami se musí dávat pozor, aby se předešlo překřížení sekundárních
systémů (retězů, protipádových zařízení).
 Uživatel, vybavený svým zachycovačem pádu, se musí připojit na běžec záchranného lana s použitím
správného přípojného prvku. Když připojujete karabinu, ujistěte se, že blokovací mechanizmus je
správně zajištěný.
 Je velmi nebezpečné vytvořit si individuální protipádový systém, ve kterém může jakákoliv funkční
část překážet jiné části, bez předcházejícího přečtení a porozumění instrukcí pro použití každé části a
připevnění každé části s jinými. V případě pochybností kontaktujte výrobce nebo jinou
kvalifikovanou a kompetentní osobu.
 Nevykonávejte žádné změny na tomto zařízení a vyhněte se záměrně nesprávnému používání
zařízení, protože od toho závisí Vaše bezpečnost. Před používáním tohoto zařízení v kombinaci s
jiným zařízením, které není uvedené v těchto instrukcích, to konzultujte s výrobcem. Některé
podsystémy nebo kombinace částí mohou překážet správnému fungování tohoto zařízení. Dejte
maximální pozor, pokud používáte zařízení v blízkosti pohybujících se strojů nebo na místách s
nebezpečenstvím elektrického proudu nebo chemických látek, anebo s nebezpečenstvím náhlého
zastavení chodu. Jakékoliv výměny nebo opravy záchranného lana musí vykonávat výrobce nebo
kompetentní kvalifikovaná osoba v souladě s instrukcemi výrobce.
 Protipádový postroj je jediné tělové uchycení, které je povolené používat v protipádovém systému.
Tlumič pádové energie nebo príslušenství vybavené tlumičem pádové energie musí být v každém
případě použité s postrojem v souladě s normou EN 363.
 Toto kotvící zařízení musí být použité pouze a spolu s osobními ochrannými prostředky, které
zabrání pádu z výšky. Jakékoliv jiné používání může ohrozit bezpečnost uživatele. Nepoužívejte
záchranné lano na zavěšení zátěží nebo osob.
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 Záchranné lano musí být správně polohované tak, aby se redukovalo riziko a výška pádu; všude, kde
je to možné, by záchranné lano mělo být umístěné přímo nad polohou pracovníka.
 Počas používání se musí vykonat veškeré bezpečnostní opatření na ochranu systému a jeho částí
před nebezpečenstvím spojeným se zasahováním do systému (spálením, proříznutím, náhlým
zastavením, obroušením, chemickým působením, spletením nebo pokroucením lan nebo popruhové
tkaniny, živými elektrickými vodiči, povětrnostními podmínkami, houpáním se po pádu a pod.).
 Z bezpečnostních důvodů se před každým použitím ujistěte, že nic nepřekáží správnému fungování
protipádového systému, napojeného na záchranné lano. Ujistěte se, že celkové uspořádání omezuje
kyvadlový efekt v případě pádu a že práce jsou vykonávané tak, aby se minimalizovalo riziko pádů a
výška možného pádu.
 Je nevyhnutné, z bezpečnostních důvodů, zkontrolovat volný prostor pod pracovníkem v pracovní
poloze před každým použitím, aby v případě pádu nebyl žádný kontakt se zemí ani s jinou překážkou
ve směru pádu.
 Počas práce v blízkosti záchranného lana se musí dávat maximální pozor, aby se lano nepoškodilo.
 Je nevyhnutné zajistit, aby zároveň nebyla více než jedna osoba ve středních částech a na okrajích.
 Maximální pracovní zatížení na koncových a průběžných kotvících bodech, vedení lana a bezpečná
vzdálenost vyplývající z pádu, by měl vypočítat ten, kdo instaluje záchranné lano, pomocí softvéru
nebo výpočtových tabulek.
 Koroze : použití na mořském pobřeží nebo v jiném korozním prostředí bude určite vyžadovat častější
kontroly a údržbu, aby se zabezpečilo, že koroze neovlivní správné fungování produktu.
 Nebezpečenství z chemických látek: roztoky obsahující kyseliny, zásady nebo jiné leptavé chemikálie
mohou hlavně při vysokých teplotách poškodit toto zařízení. V případě použití v tomto prostředí se
musí zařízení často kontrolovat.
 V případě pochybností ohledem použití tohoto zařízení v nebezpečných prostředích kontaktujte
výrobce.
 Nebezpečenství elektrického proudu : Dávejte maximální pozor v případě použití v blízkosti
vysokonapěťových kabelů z důvodu možného elektrického náboje v tomto zařízení nebo přípojných
částech (karabiny, bubny…).
 V technické specifikaci naleznete více informací o kotvícím zařízení a každé části.

BEZPEČNÁ VZDÁLENOST A KONSTRUKČNÍ OMEZENÍ
Vzdálenost, která je k dispozici pod nohami pracovníka v případě pádu, určuje druh osobních
ochranných prostředků (omezujících délku pádu), polohu záchranného lana (vzdálenost konce nebo
výšku ve vztahu k zemi), napnutí záchranného lana, maximální vzdálenosti (celková délka záchranného
lana, maximální vzdálenost mezi body upevnění), vedení lana v případě pádu a nakonec maximální
počet osob, které mohou záchranné lano používat.
Optimální konfigurace se navrhne pomocí poskytnutého softvéru nebo výpočtových tabulek. Nakonec,
aby se předešlo jakémukoliv riziku poranění kvůli kyvadlovému efektu, protipádový systém je potřebné
umístit vertikálně nad pracovní oblastí.
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KONTROLA
 Před každým použitím zkontrolujte stav záchranného lana (nesmí mít stopy rezu, koroze nebo
deformace), jeho připevňovacích částí (jistících konektorů) a čitatelnost označení. V případě
pochybností týkajících se pevnosti záchranného lana nebo jeho konektorů, nebo po pádu, záchranné
lano musí být v každém případě zkontrolované výrobcem nebo kompetentní kvalifikovanou osobou.
Používání záchranného lana je zakázané, pokud nebyla vykonaná tato přehlídka.
Po kontrole, a v závislosti od výsledku, záchranné lano bude vrácené do servisu nebo vyměněné.
 Po pádu nebo při zhoršení kvality kotvícího zařízení se musí vykonat kontrola s použitím jiného
kotvícího zařízení. Taktéž postroj a osobní ochranné prostředky musí být po pádu vyřazené. Pokud je
protipádový systém předmětem samonavíjecího systému, musí být vrácený výrobcovi na kontrolu a
opravu.
 Periodické kontroly záchranného lana jsou povinné a musí být vykonané výrobcem nebo
kompetentní kvalifikovanou osobou přinejmenším každých 12 měsíců podle jejich instrukcí. Kontroly
musí být zaznamenané do záznamů o bezpečnosti.
 Zabezpečte řádné vyplnění a uložení záznamu. Takové kontroly, periodické i jiné, jsou potřebné na
zajištění bezpečnosti uživatele. Počas kontrol je užitečné zkontrolovat, zdali jsou všechny označení
na kotvícím zařízení dobře čitatelné.
 Jakmile jakákoliv kompetentní osoba, kterou schválil vedoucí pracovník se zodpovedností za stavbu,
má pochybnosti, nebo má být kotvící zařízení poslané do servisu nebo ne (systém je příliš složitý,
mechanizmus neviditelný, poškozená část…), musí kontaktovat výrobce, který ho doporučí na
kvalifikovanou osobu.
 Před každým použitím se doporučuje zkontrolovat stav kotvícího zařízení. Podívejte se na část
”PERIODICKÉ KONTROLY”.
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ŽIVOTNOST
Odhadovaná životnost záchranného lana SPIDERLINE II je 10 let v čistém prostředí a při standardním
používání. Tuto životnost bude možná potřebné upravit v závislosti od intenzity a častosti používání,
prostředí a/nebo výsledků periodických a jiných kontrol.

ZÁRUKA A OHRANIČENÍ ZÁRUKY
Všechny komponenty záchranného lana SPIDERLINE II mají záruku v délce trvání 2 roky vztahující se na
výrobní chyby společnosti FROMENT, při standardních podmínkách používání. Některé nepřiměřené
nebo nevhodné podmínky používání, například v mimořádně korozním prostředí, mohou zapříčinit
snížení této doby. Tato záruka se nevztahuje a neplatí :
 na přístupové plošiny/stupínky, spojovací materiály zařízení podepírající záchranné lano
 na části poškozené v rámci testu kvality nebo periodické kontroly.
 v případě nerespektování podmínek použití nebo použití záchranného lana nad rámec limitů
povolených výrobcem nebo jeho zástupcem.
 v případě nerespektování povinných periodických kontrol a testů.
 v případě nerespektování požadavek na údržbu a skladování.
 v případě nerespektování instrukcí pro instalaci a příslušných následků.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ
Údržba a skladování Vašeho kotvícího zařízení a jeho částí jsou rozhodující z hlediska integrity systému
a bezpečnosti uživatelů. Přísně dodržujte nasledující instrukce :
 Očistěte plastové a kovové části suchým hadříkem. Očistěte textilní komponenty s vodou a
pěnovým mýdlem. Nepoužívejte kyselé rozpouštědla nebo alkálie (hydroxid sodný...).
 Nechejte vysušit kotvící zařízení a jeho komponenty ve větraném prostoru a mimo přímého dosahu
ohně nebo jakéhokoliv zdroje tepla. Toto platí i pro komponenty, které zvlhly počas používání.
 Skladujte kotvící zařízení a jeho komponenty v podmínkách, ve kterých bude zachovaná
neporušenost zařízení : mimo dosah vlhkosti a UV záření, v nekorozivním prostředí, ani přehřátém
ani umělo ochlazovaném, a chráněné proti pořezání a vibracím.
 Přepravujte kotvící zařízení a jeho komponenty v obale, který je určený na jeho ochranu proti
pořezání, vlhkosti a UV záření. Vyhněte se korozivnímu, přehřátému nebo ochlazovanému prostředí.
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PERIODICKÉ KONTROLY
V souladě s platnými předpisy se záchranné lano musí kontrolovat minimálně jednou za 12 měsíců
kompetentní osobou, vyškolenou na vykonávání kontrol.

ČÁSTI, KTERÉ SE
MAJÍ
KONTROLOVAT
Celé záchranné
lano

Koncové díly

Průběžné díly

Rohové díly

Absorbér

Signální panel
Běžec

Lana

KRITERIA KONTROLY

OK

HS

POZNÁMKY

Pnutí lana
Přítomnost závaží
Všeobecný stav lana
Šrouby utáhnuté
Beze změn na zařízení
Bez koroze
Bez deformací
Šrouby utáhnuté
Beze změn na zařízení
Bez koroze
Bez deformací
Opotřebení napínadla lana
Šrouby utáhnuté
Beze změn na zařízení
Bez koroze
Bez deformací
Není uvolněný
Předpětí
Bez deformací
Bez chybějících závlaček
Přítomný
Správně vyplněný
Zapište datum další kontroly
Bez koroze
Bez deformací
Žádná koroze po celé délce
Bez deformací po celé délce
Žádné potrhané, ohnuté nebo zmačkané
dráty
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Popisné řádky

ZÁCHRANNÉ LANO :
UMÍSTĚNÍ :
DÉLKA :
SÉRIOVÉ ČÍSLO :
DATUM NÁKUPU :
DATUM PRVNÍ INSTALACE :
POZNÁMKY :
KONTROLA : datum a podpis
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Instrukce pro instalaci

Jak používat záchranné lano ?
Uživatel, vybavený postrojem a vhodným protipádovým systémem, je připojený na záchranné lano
pomocí jeho jezdce a vhodného konektoru. Uživatel se může bezpečně posouvat po celé délce lana.
Design jezdce a průběžných částí umožňuje posouvání se podél celého systému bez toho, aby se
uživatel musel odpojit.

Hlavní charakteristiky

















Vzdálenost od 2m do 12m (maximum) mezi 2 kotvícími body (průběžné nebo koncové)
Jeden nebo více multifunkčních absorbérů podle konfigurace.
Multifunkční absorbér s vizuálním indikátorem pnutí a pádu
Možnost výměny opotřebovaných komponentů po pádu, bez kompletní demontáže záchranného
lana.
Ohraničené množství komponentů
Může používat až 6 uživatelů (podle konfigurace záchranného lana)
Lehká a ergonomická posuvná část (běžec).
Nerezové lano Ø 8mm.
Kompatibilní s každým druhem instalace.
Komponenty z nerezu
Kompatibilní s většinou osobních ochranných prostředků na trhu
Výroba s kontrolou kvality ISO
Identifikace komponentů podle jednotlivých sériových čísel
Snížené náklady na údržbu
Přístup možný z obou stran lana.
Odchylka záchranného lana max.15° od horizontály (na úrovni terénu)
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(více informací na www.froment.com)

KOMPONENTY ZÁCHRANNÉHO LANA

OZNAČ.

KONCOVÉ ČÁSTI
POPIS

LV504

NÁZEV
KONCOVÉ KOTVENÍ - Koncové kotvení s 3 dírami na šrouby (osová
vzdálenost 111,5 mm x 3). Kotvící bod může být
3 DÍRY

LV505

otočený o 360° (upevňovací šroub M12).
Rr > 3700 daN. Rozměry : 140 x 125 x 60 mm.
KONCOVÉ KOTVENÍ - Koncové kotvenÍ s 1 dírou (upevňovací šroub M16).
Rr > 3700 daN. Rozměry : 60 x 58 mm.
1 DÍRA

MATERIÁL
Antikorozní ocel
Hmotnost : 994 g

Antikorozní ocel
Hmotnost : 354 g

LV506

KONCOVÉ KOTVENÍ - Koncové kotvení s 1 dírou se závitovou tyčí
M16 x 35 + podložka PA.
1 DÍRA SE
Upevnění je vhodné pro koncový sloup.
ZÁVITOVOU TYČÍ

Antikorozní ocel
Hmotnost: 430 g

LV521

PODLOŽKA PRO
KONCOVÝ SLOUP

Galvanizovaná
ocel
Hmotnost : 5,2 kg

LV522

KONCOVÝ SLOUP

OZNAČ.

LV510

OZNAČ.

LV057

NÁZEV
ABSORBÉR PÁDOVÉ
ENERGIE S
INDIKÁTOREM PÁDU
A PNUTÍ

NÁZEV
SIGNÁLNÍ PANEL

Nombre maximum d’utilisateur / Maximum users : X personnes
Tirant d’air minimal / Minimal clearance of
: Y mètres
Date / Date : .. /.. / 2012
Date du prochain contrôle / Next inspection date : .. /.. / 2013

LV515

VIDLICOVÝ KONEC
PRO LANO - 8 MM

LV516

NAPÍNADLO
PĚCHOVANÉ

Rr > 3700 daN. Rozměry : 95 x 60 mm.
Podložka pro koncový sloup.
Rozměry : 320 x 220 x 10 mm.
Koncový sloup.
Upevňovací šroub M16.
Rozměry : 320 x 220 x 440

Galvanizovaná
ocel
Hmotnost: 10,4
kg

ABSORBÉRY
POPIS

MATERIÁL

Absorbér pádové energie s indikátorem pádu a pnutí.
Koncová část záchranného lana poskytuje tlumení
energie generované při pádu.
Rr > 3700 daN.
Rozměry : 422 x 152 x 77 mm.

RŮZNÉ
POPIS

Antikorozní ocel
a hliník.
Ochranné
puzdro : odolný
termoplast
Hmotnost : 2,2 kg

MATERIÁL

Informační panel, který má být umístěný v každém
Plast
bodu přístupu k záchrannému lanu. Maximální počet
uživatelů, minimální bezpečná vzdálenost, datum
umístění a datum další kontroly musí být uvedené na
tomto panelu. Nápis nesmazatelným perem. Pro lano
ø 8 mm.
Rozměry : 21 x 29,7 cm.
Vidlicový konec pro lano Ø 8mm LV040.
Antikorozní ocel
Připevněné k jednomu konci záchranného lana nebo k Hmotnost : 400 g
absorbéru pádové energie.
Rr > 3700 daN. Délka : 165 mm.
Napínadlo pěchované pro lano Ø 8 mm. Připevněné k Antikorozní ocel
jednomu konci záchranného lana nebo k absorbéru
Hmotnost: 1,043
pádové energie. Umožňuje nastavit pnutí
kg
záchranného lana.
Rr > 3700 daN. L = 245 mm mini et 345 mm maxi.
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LV527
LV555

Plomba umožňující utěsnění záchranného lana
PLOMBA NA
SPIDERLINE II na úrovni napínadla.
UTĚSNĚNÍ
ZÁCHRANNÉHO LANA
SPIDERLINE II
PŘEDVÁDĚCÍ KUFŘÍK Předváděcí kufřík
SPIDERLINE II obsahuje :
SPIDERLINE II

Hmotnost :
1,75gr

Hmotnost : 8,20
kg

- Napínadlo ( LV516)
- Signální panel ( LV057)
- Vidlicový konec ( LV515)
- Absorbér pádové energie (LV510)
- Kompletní sada pro roh LV503)
- 1 m lana ( LV040)
- 1 průběžná konzola ( LV502)
- 1 koncové kotvení s 1 dírou ( LV505)
- 1 koncové kotvení s 3 dírami ( LV504)
Rozměry : 480 x 370 x 130 mm

OZNAČ.

LV040

NÁZEV
OCELOVÉ LANO

LANO
POPIS

MATERIÁL

Složení : 7 pramenů po 19 drátech
Průměr : 8 mm.
Prodej na metry.

Antikorozní ocel
Hmotnost : 250
g/ml

LV514

PRACOVNÍ SÍLA
ZAPUŠTĚNÍ LANKA

Pracovní síla na zapuštění lanka záchranného lana
SPIDERLINE II. Kontaktujte nás pro více informací.

-

LV528

PĚCHOVAČKA

Antikorozní ocel
Hmotnost : 6,840
kg

LV529

MATRICE NA
ZAPUŠTĚNÍ

Pěchovačka umožňuje kování vidlicového konce
LV515, napínadla LV516 a kovaných dílů.
Doba zapuštění : 12,5 s.
Hlava C, otočná o 320°.
Síla : 130 kN.
Matrice na zapuštění pro spojení lana ø 8 mm (LV531,
LV532).
Tato matrice je kompatibilní s pěchovačkou LV528.

LV530

NÁHRADNÍ BATERIE
PRO PĚCHOVAČKU
LV528

Náhradní baterie pro pěchovačku LV528.
Rozměry : 95 x 103 x 94 mm.

Hmotnost : 0.79
Kg

LV531

LANO, CÍVKA 200 M

Lano, cívka 200 m. 7 pramenů po 19 drátech.
Průměr : 8 mm. Délka : 200 m.

Antikorozní ocel
Hmotnost : 250
g/ml

LV532

LANO,
CÍVKA 1000 M

Lano, cívka 1000 m. 7 pramenů po 19 drátech.
Průměr : 8 mm.
Délka : 1000 m.

Antikorozní ocel
Hmotnost : 250
g/ml

OZNAČ.

JEZDEC
NÁZEV
POPIS
SNÍMATELNÝ JEZDEC Snímatelný jezdec pro lano ø 8 mm.

LV500

OZNAČ.

Ocel

MATERIÁL

Antikorozní ocel
Hmotnosť : 274 g
Jezdec je připevněný vhodným konektorem typu
AM001. Jezdec může být kdykoliv nasazený nebo
vybraný ze záchranného lana. Avšak připojení nebo
odpojení musí být udělané v bezpečném bodu.
Aby se předešlo vytáhnutí jezdce ze záchranného
lana, vložte elastický kolík D.3x15 do díry průměru 3,
imobilizujte jištění jezdce.
Rr > 1200 daN.
Rozměry : 93 x 46 x 15 mm.

NÁZEV

PRŮBĚŽNÉ DÍLY
POPIS

MATERIÁL
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LV502

PRŮBĚŽNÁ KONZOLA Průběžná konzola pro lano ø 8 mm.

LV523

SLOUP PRŮBĚŽNÝ

Průběžný sloup.
Upevňovací šroub M12.
Rozměry : 220 x 220 x 430 mm.

Galvanizovaná
ocel
Hmotnost: 6,8 kg

LV519

KONZOLA PRO
PRŮBĚŽNOU
KONZOLU

Konzola pro průběžnou hlavu a stropní adaptér.
Rozměry : 70 x 80 x 96 mm.

Antikorozní ocel
Hmotnost : 530 g

LV520

UNIVERZÁLNÍ
PODLOŽKA

Univerzální podložka.
Rozměry : 220 x 220 x 10 mm.

Galvanizovaná
ocel
Hmotnost : 3,5 kg

LV533

MONTÁŽNÍ DESKA

Montážní deska pro trapezové strešní krytiny.
Rozměry : 460 x 363 x 29 mm.
Rr > 20 kN

LV534

BALENÍ NÝTŮ A
TĚSNÍCÍ PÁSKY

Balení nýtů a těsnící pásky pro montáž montážních
desek LV543- 12 ks

304
Galvanizovaná
ocel
Hmotnost : 3,5 kg
Nýty : hliník

LV535

VELKÉ BALENÍ NÝTŮ Balení nýtů 120 ks

LV536

TĚSNÍCÍ PÁSKA

Těsnící páska 14 m

Neoprene

LV537

NÝTOVAČKA

Nýtovačka pro nýty LV535.

-

LV539

MONTÁŽNÍ BLOKY

Montážní bloky před střešní krytiny se stojatou
drážkou- 4 ks

Hliník

LV543

MONTÁŽNÍ DESKA

Montážní deska pro trapezové střešní krytiny.
Rozměry : 460 x 363 x 29 mm.
Rr > 20 kN

Antikorozní ocel
Hmotnost : 3,1 kg

OZNAČ.

LV503

LV518

Upevňovací šroub M12.
Rr > 2000 daN. Rozměry : 70 x 198 x 55 mm.

Antikorozní ocel
Hmotnost : 253 g

Nýty : hliník

ROHY
POPIS

NÁZEV
MATERIÁL
Antikorozní ocel
ROHOVÁ PRŮBĚŽNÁ Kompletní sada pro lano ø 8 mm se skladá z 2
průběžných
rohů,
ve
kterých
je
nainstalované
ocelové
Hmotnost : 506 g
KONZOLA

PODPĚRA ROHOVÁ

lano. Možnost vytvořit rohy od 90° do 165° (max).
Upevňovací šroub M12.
Rr > 2000 daN.
Rozměry : 70 x 198 x 55 (x2) mm.
Podpěra rohová pro sloup.
Rozměry : 303 x 303 x 63 mm.

Galvanizovaná
ocel
Hmotnost : 1,69
kg
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Dimenzování systému
Poskytnuté výpočtové tabulky umožní určit síly přenášené přes lano a na komponenty záchranného
lana a též síly přenášené do podkladové konstrukce.
3 hlavní parametry pro dimenzování záchranného lana v případě pádu jsou :
 síly na něho přenášené,
 směr (odchylka lana)
 minimální bezpečná vzdálenost potřebná na vyhnutí se překážkám.
Poskytnutý software nebo výpočtové tabulky umožní určit různé parametry v závislosti od konfigurace
záchranného lana.
Při stanovení minimální bezpečné vzdálenosti je také potřebné zohlednit výběr osobních ochranných
prostředků.

Instrukce pro instalaci

Podmínky pro přístup, montáž a kontrolu záchranného lana :
Ke konstrukci nebo na střechu musí být zabezpečená bezpečná přístupová
plošina/stupínek (např : schody, připevněný žebřík ).
Záchranné lano musí být přístupné z přístupového bodu na střeše bez toho, aby byl
uživatel vystavený riziku pádu.
(např. : ochranné zábradlí, sokl, dočasný kotvící bod apod.).

Zabezpečte, aby byly přístupové konstrukce, které drží koncové kotvící body, průběžné body, rohové
průběžné body nebo jiné kontaktní body podpírající tyto komponenty, schopné unést síly přenášené
záchranným lanem, včetně bezpečnostního koeficientu.
Poskytnutý software nebo výpočtové tabulky zobrazí tyto síly a maximální odchylku v závislosti od
konfigurace záchranného lana, pro které jsou vstupné data následující :
 Celková délka
 Maximální vzdálenost mezi 2 kotvícími body
 Počet uživatelů
 Přítomnost rohů
 Počet absorbérů
 Bezpečnostní koeficient minimálně 2 je povinný
Seznam podkladových konstrukcí, které se nejvíce používají :
 Betonová stěna
 Stěny z tvárnic
 Kovové opláštění
 Dřevo, lepená překližka
 …
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Pro upevňovací díly, jako jsou např. šrouby a matice, závitová tyč + šroubek + podložka, nýty nebo jiné
plánované druhy upevnění, se maximálně doporučuje prostudovat si specifikaci výrobce pro každý
druh upevnění, anebo požádat o radu výrobce nebo dodavatele.

Každá instalace musí být bez výjimky podrobená kontrole strojním inženýrem, statikem nebo
certifikovanou organizacií na montáž záchranného lanového systému.
Doporučené šrouby : M12 A4-70 a M16 A4-70 (viz komponenty)
Délka : určí se podle podkladové konstrukce a způsobu upevnění. Používejte velké nerezové podložky
A4-70
Spojka se zajištěním :
Pro šrouby M12 : A4-70  min. 60 N.m
Pro šrouby M16 : A4-70 min. 150 N.m

Montáž absorbéru na sloup (nebo koncový kotvící bod)

1

2

3

4
150 N.m

60 N.m

M12 (x6)

5

8

6

9

7

10

11

85 mm
85 mm

x5
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12

13

Slisování lana LV528

Ordre de sertissage – pořadí zapuštění
Repere de profondeur de sertissage – značka hloubky zapuštění
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Montáž napínadla na sloup (nebo koncový kotvící bod)

1

2

3
85 mm

4

5

85 mm
x5

6

7

8
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Montáž lana v průběžném bodu

1

2

Montáž jezdce na záchranné lano

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Montáž rohové části na sloup

1

2

3

4

150 N.m

M16

M12

M12

7

8

9

11

12

60 N.m

60 N.m

10

13

14
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Pnutí záchranného lana

Identifikační štítek pnutí absorbéra
(umístněný mezi ochranným pouzdrem a šroubkem) :
ZELENÁ : Normálné pracovní pnutí
ORANŽOVÁ : Horní hranice pracovného pnutí
ČERVENÁ : Kritické pracovní pnutí
Pokud indikátory ukazují ORANŽOVOU nebo ČERVENOU, záchranné lano musí být co nejdříve
uvolněné, aby se vrátil indikátor na ZELENOU.
Pokud je pnutí lana správně nastavené, zajistěte a zaplombujte napínadlo, jako je znázorněné níže.
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Části, kde má být plomba
 Mezi absorbérem (LV510) a jeho koncovým kotvícím bodem (LV504, LV505 alebo LV506),
 Mezi absorbérem (LV510) a vidlicovým koncem nebo napínadlem (LV515, LV516),
 Mezi vidlicovým koncem nebo napínadlem (LV516) a koncovým kotvícím bodem (LV504, LV505 nebo
LV506).

Závěrečný postup a kontrola montáže záchranného lana :
Viz tabulka periodických kontrol na straně 7
Instrukcí pro použití
Zkouška pohybu na záchranném laně :
Před zkoušením záchranného lana si obstarejte postroj a protipádový systém určený pro příslušnou
instalaci, připevněný na pohyblivého jezdce (LV500) s příslušným konektorem, pričemž dopředu
umístěte jezdce na kabel záchranného lana.
Počas schvalování kotvícího zařízení kvalifikovanou organizací mohou být požadované zkoušky v
souladě s EN795. Pro informaci : každý kotvící bod nebo upevňovací bod kotvícího zařízení bude
vystavený síle 500 daN na 15 sekund.

DŮLEŽITÉ : Záchranné lano SPIDERLINE II, jako kotvící zařízení třídy C, splňuje platné normy. Jakákoliv
nevhodná zkouška pro normativní nebo předpisové účely může poškodit systém nebo dokonce zničit
záchranné lano. Ve skutečnosti je SPIDERLINE II záchranné lano, které se může deformovat v případě
pádu kvůli maximální absorbci sil přenášených na podkladovou konstrukci a na jiné uživatele.
FROMENT proto doporučuje vhodnou tahovou zkoušku pro konstrukční kotvící body, ale odmítá
jakoukoliv zodpovědnost za výměnu komponentů poškozených v důsledku předepsaných nebo
normativních zkoušek, které se vykonají na laně.
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Montáž rohových částí na podkladovou konstrukci

Montáž vnitřního rohu na stěnu
Montáž rohu na fronton
Montáž vnějšího rohu na stěnu
Montáž rohu na pilíř/sloup
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Jiné možnosti konfigurace
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VÝPOČTOVÉ TABULKY
Legenda překladu
Ligne de vie 10 m - Záchranné lano 10 m
a - 6 osob
b- 5 osob
c- 4 osoby
d-3 osoby
e- 2 osoby
f- 1 osoba
Distance entre 2 passants intermediares en m - Vzdálenost mezi 2 průběžnými body v m
Effort dans le cable en DaN - Síla v laně v DaN
Fleche maximum en m - Maximální odchylka v m

Ligne de vie 10 m - Záchranné lano 10 m
a - 6 osob
b- 5 osob
c- 4 osoby
d-3 osoby
e- 2 osoby
f- 1 osoba
Distance entre 2 passants intermediares en m - Vzdálenost mezi 2 průběžnými body v m
Effort dans le cable en DaN - Síla v laně v DaN
Fleche maximum en m - Maximální odchylka v m
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Notifikovaný orgán, který vykonává kontrolu shody s platnými normami.

APAVE SUD EUROPE SAS
BP193
13322 MARSEILLE CEDEX 16

FRANCE
Jakékoliv jiné používání než to, které je popsané v tomto dokumentu, je vyloučené.

FROMENT /DELTA PLUS
B.P. 140 - ZAC de La Peyrolière
84405 APT Cedex – France
www.froment.com

UPDATE 08.2012 - PAGE 36 / 36

