
МОЛИМ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОБОРУДВАНЕТО 
Всички тези продукти отговарят на изискванията на Регламент (ЕС 2016/425) 
EN362: 2004 / A, EN362: 2004 / B
ВНИМАНИЕ - НЕ СЕ  РАЗРЕШАВА ДА ДОБАВЯТЕ КЪМ ИЛИ ДА МОДИФИЦИРАТЕ 
УСТРОЙСТВОТО.
Този продукт е част от Лична система за спиране при падане. Потребителят трябва да прочете 
и следва инструкциите на производителя. Тези инструкции трябва да бъдат предоставени на 
потребителя на това оборудване. Потребителят трябва да прочете и разбере тези инструкции 
или да поиска да му се обяснят, преди да използва това оборудване. Трябва да се спазват 
инструкциите на производителя за правилна употреба и поддръжка на този продукт. Промяната 
или неправилната употреба на този продукт или неспазването на инструкциите може да доведе 
до сериозни наранявания или смърт.
PORTWEST няма да поема отговорност за дефекти, които са резултат от удар, неправилна 
употреба, промяна или модификация на продукта. Компанията няма да носи отговорност и за 
дефекти, които се дължат на грешка при инсталиране, поддръжка или употреба на продукта в 
разрез с инструкциите на производителя.
Отговорност на потребителя е да гарантира, че е запознат с тези инструкции и е обучен за 
правилната грижа и употреба на това оборудване. Потребителят трябва също да е запознат с 
работните характеристики, ограниченията и последиците от неправилното използване на това 
оборудване. Ако имате някакви въпроси относно използването, грижата или пригодността 
на това оборудване съгласно вашето приложение, свържете се с производителя, преди да 
продължите.
При употребата на това оборудване, работодателят трябва да има спасителен план и средства 
за неговото изпълнение. Работодателят трябва да уведоми потребителите на това оборудване, 
упълномощените лица и спасителните екипи за този план. Собственикът трябва да гарантира, 
че има спасителен план, който се покрива всички извънредни ситуации, които биха могли да 
възникнат по време на работа, както и, че потребителите са запознати с него.
За да спре падане е необходимо да има достатъчно хлабина под работника, за да спре 
падането, преди да удари земята или препятствието отдолу. Необходимата хлабина зависи 
от следните фактори: кота на котвата, дължина на свързващата подсистема, разстояние на 
забавянето, разстояние на свободно падане, височина на работника, движение на елемента 
за закрепване на сноп.
Една система за спиране при падане се състои от илюстрираните отделни компоненти. Системата 
може да се използва само с тествани и одобрени компоненти. Не променяйте или умишлено 
злоупотребявайте с това оборудване. Консултирайте се с производителя, когато използвате 
това оборудване в комбинация с компоненти или системи, различни от описаните в това 
ръководство. Някои комбинации от подсистеми и компоненти могат да попречат на работата 
на това оборудване.
ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ
ВНИМАНИЕ: В случай, че предпазителя е подложен на ударно натоварване, в резултат на 
падане или друг внезапен удар, той трябва да бъде отстранен от експлоатация.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Никога не закачайте повече от един човек към предпазителя. Препоръчителна работна 
температура = -30 ° C до 50 ° C.
Изискването за якост на закрепване е 12 kN. Избягвайте контакт с колан с остри ръбове.
Устройството трябва да бъде закотвено директно отгоре, за да се сведе до минимум опасността 
от падане тип люлка. Ъгълът на опасност от завъртане не трябва да надвишава 30 °
ВНИМАНИЕ: Никога не позволявайте да се закачат повече от един човек наведнъж към 
устройството за защита от падане.
Инструкция за употреба
Неспазването на инструкциите относно поддръжката на съхранение при употреба може да 
повреди и / или да промени правилната работа на оборудването. Този продукт трябва да се 
използва от обучени и / или компетентни хора или потребителят трябва да бъде контролиран 
от обучено и / или компетентно лице. Преди и след употреба трябва да се предвиди височина 
на падания. Потребителят винаги трябва да проверява отвореното пространство под себе 
си, за да избегне сблъсък с препятствия. Оборудването трябва да се проверява преди всяка 
употреба (ИЗПИТВАНЕ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ) и по-щателно, на равни интервали (ПЕРИОДИЧНО 
ИЗПИТВАНЕ). Резултатите от всички подробни проверки трябва да се записват и да се съхраняват 
записи за последваща употреба и поддръжка. За предпочитане е да се дава изцяло ново 
оборудване на всеки нов потребител като част от  ЛПС, така че той / тя да знае цялата му 
история на използване.  Ако е необходимо, потребителят може да отбележи собственото си име 
някъде на оборудването за идентификация. Потребителят също носи отговорност да поддържа 
продукта в добро състояние. Не отваряйте предпазител докато пружината е под напрежение. 
Оборудването с прибиращ се ремък, изработено от мрежа (полиестер или найлон), трябва да 
издържа на сила най-малко 15 kN, а направеното от телено въже (стомана) трябва да издържа 
сила от най-малко 12 kN.
ПРЕДИ УПОТРЕБА
Преди всяка употреба на лични предпазни средства е задължително да се извърши 
предварителна проверка на оборудването, за да се гарантира, че то е в състояние на годност 
и работи правилно, преди да се използва. Уверете се, че препоръките за употреба на всеки от 
компонентите са спазени, както е посочено в инструкцията за потребителя. Силно се препоръчва 
компонентите, използвани в системата, да произхождат от един и същ производител, за да се 
гарантира надеждността на продукта и последователността на работата.  Трябва да прочетете и 
разберете или да обясните следните инструкции, преди да използвате това оборудване. Ако не 
го направите, това може да доведе до нараняване или смърт.  Не използвайте лични системи 
за спиране при падане, тъй като по време на неочаквано падане тялото може да премине през 
препятствия, които да причинят наранявания или дори смърт.  Проверката преди употреба 
се състои от визуална и тактилна проверка, която трябва да се извършва преди първата 
употреба всеки ден.
Преди всяка употреба проверявайте защитния механизъм за падане, включително 
заключващата функция (рязко издърпайте, за да тествате), функция за прибиране, състояние 
на ремъци, функция и състояние на конектори, корпус и скрепителни елементи, четливост на 
етикетите и всички данни за дефекти, повреди или липсващи части.  Проверете дали всички 
етикети присъстват и са напълно четливи.  Проверете конекторите за закрепване за повреди, 
корозия и правилно работно състояние.  Уверете се, че цялото устройство е в перфектно 
състояние и, че в корпуса не е попаднала чужда материя. Всички видими монтажни винтове и 
нитове са налични и затегнати правилно.  Конекторът в горната част на падащия предпазител 
гарантира свободата на движение. Проверете за признаци на изкривяване, пукнатини, 
изгаряния или износени части и се уверете, че държачът е затворен.
Проверявайте конекторите преди всяка употреба. Уверете се, че нямат повреди, деформации 
или прекомерно износване или корозия. Палците и заключващия механизъм трябва да работят 
безпроблемно, без затруднения. Заключващите механизми трябва напълно да се затворят и 
да захванат носа на куката.  Ако настоящето е на лице, проверете дали е активиран енергийния 
абсорбер. Не трябва да има видимо удължаване. Уверете се, че капакът на енергийния абсорбер 
е надежден и не е разкъсан или повреден.  Уверете се, че ремъка се движи свободно в целия 
обхват на системата. Издърпайте рязко ремък, за да тествате заключването, осигурете правилно 
и плавно прибиране.  Проверете ремъка за повреди. В никакъв случай не трябва да се използва 
предпазителят за падане, ако ремъкът има някакъв дефект, т.е. счупени или сплескани нишки 
на ремъка, нарязани влакна или не се прибира правилно.  Ако препродавате това оборудване, 
от първостепенно значение е всички инструкции за употреба, поддръжка и периодичен 
преглед да бъдат предоставени на месния език.  Сбруята за цяло тяло единствения приемлив 
механизъм, което може да се използва за спиране на падане.  Устройството за закрепване или 
точката на закрепване на системата за спиране на падане трябва винаги да се позиционира 
правилно и работата да се извършва по такъв начин, че да се сведе до минимум възможността 
за падане и потенциалното разстояние на падане. Устройството за закрепване/ точката на 
закрепване трябва да се постави над позицията на потребителя. Формата и конструкцията на 
устройството за закрепване/ точката на закрепване не трябва да позволяват самостоятелно 
освобождаване на системата. Минималната статична якост на Устройството за закрепване/ 
точката на закрепване е 10KN. Препоръчва се да се използва сертифицирано и маркирано 
устройството за закрепване/ точката на закрепване, отговарящо на EN795.
Когато използвате сбруя за цялото тяло използвайте само закрепващите точки, отбелязани 
с голяма буква “А”, за да прикрепите система за спиране на падане. Маркирането като „A/ 
2“ означава, че е необходимо да се свържат едновременно и двете точни към системата за 
спиране на падане. Забранено е свързването само на една от двете точките с надпис „А/2“ към 
система за спиране на падане.  Ако има някакво съмнение относно годността за експлоатация на 
дадено оборудване, въпросът трябва да бъде отнесен до компетентно лице или оборудването 
трябва да бъде поставено под карантина или изхвърлено. Потребителите на това оборудване 
трябва да са медицински годни за дейности на височина. Предупреждение, неправилното 
провесване в сбруя може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
ХЛАБИНА ПРИ ПАДАНЕ - ДИАГРАМА D1
Необходимата хлабина зависи от типа на свързващата подсистема, мястото на закрепване и 
характеристиките на удължаването на ремъка. Уверете се, че точката на закрепване е правилно 
разположена, за да се ограничи риска и височината на падане.
Необходимият минимален просвет под краката на потребителя, за да се избегне сблъсък 
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА с конструкция или земята при падане от височина = 3 метра, с маса от 100 кг, то просветът е 
разстоянието на задържане от 2 метра плюс допълнително разстояние от 1 метър.
ДИАГРАМА D1
A. 2 м (максимална) дължина на ремък за въже / самоотдръждаща се линия   
B. 2 м Дължина на Ремъка / Самонавиващ се ремък   
C. 1.75M Височина на работника   D  1M Фактор за Безопасност    E   ОБЩО 6.75 ОТ ТОЧКАТА 
НА ЗАКОТВЯНЕ
УПОТРЕБА
• Това оборудване трябва да се използва само от обучени и компетентни лица. В противен случай 

потребителят трябва да бъде под прякото наблюдение на обучено и компетентно лице.
• Това е от съществено значение за безопасността и за да сме сигурни, че устройството за 

закрепване/  точката на закрепване винаги е поставено правилно и работата се извършва по 
такъв начин, че да се сведе до минимум възможността за падане и потенциалното разстояние 
на падане.

• Паданията на люлка могат да бъдат сведени до минимум, като се работи максимално директно 
под анкерното закрепване. Падането при повече от 30 ° от вертикала ще доведе до ефект на 
люлеене, което може да причини нараняване или смърт в резултат на удар в препятствие.

• Не оставяйте ремъка удължен за дълги периоди от време, докато устройството не се използва. 
Ако оставите ремъка да бъде напълно удължен за дълги периоди от време, това може да 
причини преждевременно отслабване на пружината за прибиране.

• Винаги пазете ремъка чист и без суха кал, цимент и др. Неспазването на тези изисквания му 
може да доведе до преждевременно блокиране и пренавиване.

• Важно е да се избягва контакт с химикал, който може да повлияе на работата на оборудването. 
Такива химикали са всички киселини и силни каустични вещества. Оборудването трябва да бъде 
изтеглено от експлоатация, ако има контакт с такива вещества или дори само ако се подозира 
за такъв контакт.

• Ако по време на работа са открити повреди или неизправности или в случай на обстоятелства, 
които могат да застрашат безопасността: 
НЕЗАБАВНО СПРЕТЕ РАБОТА!

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА
Оборудването изисква периодично обслужване, за да се гарантира безопасното и пригодно 
работно състояние. Издърпайте рязко ремъка, за да тествате заключването преди всяка употреба, 
осигурете правилно плавно прибиране.  Не използвайте лични системи за спиране на падане там, 
където има препятствията, които при падане могат да забавят потребителя и съответно да спрат 
блокирането на механизма на устройството. В случай на свободно падане, устройството ще се 
заключи и ще го задържи. Всяко оборудване, подложено на силите на спиране при падане или 
нанасяне на щети, съответстващо на ефекта на силите на задържане при падане, трябва незабавно 
да бъде отстранено от експлоатация. 
ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Потребителят трябва да прочете и следва инструкциите на производителя за всеки компонент 
или част от цялата система. Тези инструкции трябва да бъдат предоставени на потребителя 
и инсталиращия това оборудване. Потребителят и инсталиращия това оборудване трябва 
да прочетат и разберат тези инструкции преди да употребата или монтажа на оборудването. 
Следвайте инструкциите на производителя за предпазното оборудване, използвано с тази система.  
Това оборудване е предназначено да бъде инсталирано и използвано от лица, които са обучени за 
правилното му приложение и употреба.  Точките за закрепване трябва, доколкото е възможно, да 
са директно над потребителя. Падането при люлеене се случва, когато точката на закрепване не е 
непосредствено над позицията на падане.  Избягвайте да работите на повече от 30° от вертикалата. 
Силата на удара в препядствие при люлеене може да причини сериозни наранявания или смърт.  
Помислете за опасностите, при свързването и освобождаването на системата. Уверете се, че в 
точките за свързване и освобождаване са налични подходящи точки за закрепване, платформи за 
спиране или други средства, за да се осигури безопасен преход към и от системата.  Най-слабата 
част на повечето конектори е палеца и напрежението в него трябва да се избягва. Конекторите 
трябва да се движат свободно, без смущения; всяко ограничение, натоварване по ръбовете или 
външно налягане намалява неговата сила.
Докато е прикрепен към предпазителя за падане, работникът е свободен да се движи в рамките 
на препоръчаните работни зони с нормална скорост. Ремъкът трябва да се разпъва плавно и да 
се прибира плавно.
ВНИМАНИЕ:  PORTWEST препоръчва в една Персонална система за защита при падане да се 
използва само препоръчаното от PORTWEST цялостно оборудване. Купувачът или потребителят, 
избрал да пренебрегне това предупреждение, е единствено отговорен за безопасността на цялата 
система. Работодателят и служителят признават, че всички компоненти на персоналните системи 
за защита от падане са съвместими един с друг преди употреба.
ТОЧКА НА ЗАКРЕПВАНЕ : Мястото за закрепване трябва да бъде внимателно подбрано, 
за да се намали евентуалната опасност от удар при люлеене и да се избегне удар на обект по време 
на падане.  Точката на закрепване на системата за предпочитане трябва да бъде разположена над 
позицията на потребителя и трябва да отговаря на изискванията на стандарта EN 795 (минимална 
якост от 12 kN).
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕРКА  ПРЕДИ УПОТРЕБА
• Потребителите на Portwest, които проверяват лентата и / или въжето за сбруя и / или ремъци, 

трябва да извършат проверка преди употреба преди всяка употреба
• Проверка на лентата и / или въжето за: Раздирания  разкъсвания и прегъвания , Изтъркване, 

Изтриване, Изтъняване, Повреди от топлина, Плънка и боя, Доказателство за атака с химически 
и UV лъчи, което ще се разглежда като промяна в цвета, омекотяване или втвърдяване на 
лентата и

• Проверка на моделите на шева за: l счупени или абразивни шевове l разхлабени шевове, 
издърпани и бримки на шевове, дълги опашки от конец

• Проверете металните фитинги за: Ръжда и шупли, пукнатини, изкривяване / обезобразяване, 
прекомерно износване Проверка на съединителите за: Ръждания и кости, пукнатини, 
изкривяване / обезобразяване, прекомерно износване

• Проверете дали работи свободно и правилно, коригирайте подравняването на портата на 
карабинера

• Проверка на всяко винтово свързване на триъгълна връзка в лентата за: Ръждания и кости, 
пукнатини, изкривяване / обезобразяване, прекомерно износване, сигурна и плътна връзка

• Проверка на всякакви пластмасови първични или вторични компоненти за: Правилно 
поставяне, пукнатини, изкривяване / обезобразяване, прекомерно износване.

• Не могат да се извършват никакви ремонти, модификации или промени на Сбруята. 
Унищожаването предотвратява по-нататъшното използване.

ВАЖНО: НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЯВАЙТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО, АКО ВСЕКИ ОТ 
ПО-ГОРЕПОСОЧЕНИ СЛУЧАИ Е НАЛИЦЕ 
ПОДРОБНО ЗАПИСАНИ ИНСПЕКЦИИ
• Подробни регистрирани проверки трябва: Да се извършват от обучен персонал+ C70: C83ent 

лице, за да се гарантира безопасността и целостта на това оборудване;
• Записано стриктно  в таблицата със записи, съдържаща се в настоящите инструкции за 

потребителя;
• Провеждайте  проверките  редовно. Честотата на подробно регистрираните проверки трябва да 

се счита чрез оценка на риска, като се вземат предвид законодателството, вида на оборудването, 
честотата на използване и условията на околната среда, които могат да ускорят степента на 
влошаване и физически щети

• Трябва да се провери законността на етикета на продукта.
ВАЖНО: ТРЯБВА ДА СЕ ИНСПЕКТИРА  НАЙ-СТРИКТНО НА ВСЕКИ 12 МЕСЕЦА ПРИ ПОЛЗВАНЕ.
ПОДДРЪЖКА И ГРИЖА ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Уверете се, че това оборудване се съхранява в чиста, суха и добре проветрива среда и се уверете, 
че не е под напрежение или натоварване. Не подлагайте  на контакт с пряка слънчева светлина 
и избягвайте излагането на продукта на вредни химикали (течност или изпарения). Органичните 
вещества и солената вода са особено разяждащи за металните части.  Ако оборудването се 
намокри, било от употреба или поради почистване, то се оставя да изсъхне по естествен начин и се 
пази от екстремни температури (под -15С и над + 50С)   Оборудването ще бъде сигурно опаковано 
в собствената си кутия, за да се предотвратят всякакви повреди по време на транспортиране. 
ПОЧИСТВАЙТЕ ПРОДУКТА, ПО СЛЕДНИЯТ НАЧИН :
Използване само на топла вода / Използване само на лек почистващ препарат / Използване само 
на гъба или мека найлонова четка Използване на чиста чиста вода за изплакване на почистващия 
препарат от ремъка / Закачете, за да изсъхне оборудването
Позволете на оборудването да изсъхне напълно преди следващата употреба / Уверете се, че 
следните методи на почистване НЕ се използват: / Вода над 40 ° C / Избелване / Всеки препарат, 
който не е подходящ за Нежна кожа / почистващи агенти / струйно измиване или други енергийни 
продукти / радиатори или други директни източници на топлина / Уверете се, че след почистването 
се прави задълбочен визуален и тактилен преглед на оборудването, преди да се разреши 
повторното използване на продукта.
ЖИВОТ НА ОБОРУДВАНЕТО
• Потенциалният живот на този продукт е както следва: до 10 години от датата на производство.
• Реалният експлоатационен живот се влияе от различни фактори като: интензивността, честотата 

и средата на използване, компетентността на потребителя, колко добре се съхранява и 
поддържа продукта и т.н.

Всички декларации за съответствие за продукти на Portwest са достъпни на 
www.portwest.com/declarations

Конектори. Обхват

Описанието на маркировката ще се извърши от доставчика
1. Код на модела
2. Номер на Европейски Стнадарт
3. Внимание, прочетете инструкциите
4. Сила в посока: Посока на натоварване
5. Дата на производство: метод за проследяване
6. СЕ маркировка и контрол на производството, извършена от
МОЛЯ, ПРОВЕРЕТЕ ЕТИКЕТ НА ПРОДУКТА ЗА ВСИЧКИ ДЕТАЛИ

CODE CLAIM DATE OF MANUFACTURE
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ВИСОЧИННА ЗАЩИТА 
КОНЕКТОРИ. ОБХВАТ

FP30
CCQS

FP32
SATRA

FP33
INSPEC

FP35
CCQS

Органът, одобрен от ЕС, който е въвлечен в проектирането и контрол на  производството, ще се извършва чрез:
SATRA TECHNOLOGY CENTRE LTD,  
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland  Notified Body: 2777
CCQS Certification Services Ltd,  
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Notified Body : 2834

Производител:  :  Portwest, Westport, Co. Mayo, Ireland

26 3

FP7-0420

ЗАПИС НА ВИЗУАЛНА И ТАКТИЛНА ИНСПЕКЦИЯ

ФОРМА ЗА ЛИЧНА ИНСПЕКЦИЯ
Име на Ползвателя: Производител:

Модел: Производител: Адрес:

Сериен Номер на 
Продукта:(Номер на 
партидата:)

Уникален 
идентификационен номер: 
(вашата маркировка)

Дата на Производство Бележки:

Дата на първото 
използване:

Дата на закупуване:

ВИЗУАЛНА ПРОВЕРКА НА ПРЕДПАЗНИТЕ КОМПОНЕНТИ C G TM TR R

Състояние на тялото на конектора (пукнатини, петна, износване, деформация, корозия)

Състояние на куката или носа на конектора (пукнатини, петна, износване, деформация, корозия)

Състояние на палеца на конектора, нитове, заключваща втулка (белези, деформация, пукнатини, износване, 
корозия)

ОПЕРАТИВНА ПРОВЕРКА C G TM TR R

Проверете дали палецът работи правилно (почистете и смажете преди работа)

Правилно подравняване на палеца и куката.

Ефективност на възвратната пружина и свободно движение на палеца

Работа на заключващата система

В: КОМЕНТАР (ВИЖТЕ ПО-ДОЛУ) / G: ДОБЪР / TM: ЗА МОНИТОРИНГ / TR: ЗА ПОПРАВЯНЕ / R: ОТХВЪРЛЯНЕ

Коментари: (ако е необходимо продължете настрани): -

ВЕРДИКТ (OTMETKA)

Този продукт е годен да остане в експлоатация (PASS) ВЕРДИКТ (OTMETKA) Този продукт не е в състояние да остане в експлоатация 
(FAIL)                      

ВЕРДИКТ (OTMETKA)

Дата на инспекция Дата на следващата 
проверка:

Проверени от: (име) От името на: 
(компания)

Подпис:

ДЕЙСТВИЕ 2
Натиснете палеца навътре 
за да се отвори

ДЕЙСТВИЕ 3
Отпускане на палеца затваря 
автоматично, завъртете за 
заключване.

ДЕЙСТВИЕ 1
Завийте палеца на 90 
градуса
 

FP30

2 3

ДЕЙСТВИЕ 2
Натиснете палеца навътре 
за да се отвори

ДЕЙСТВИЕ 3
Щом отпуснете палеца, ще се 
затовори и автоматично ще 
се заключи

ДЕЙСТВИЕ 1
Завъртете палеца на 
90 градуса

FP32
FP33

2 3

ДЕЙСТВИЕ 2
Натиснете палеца 
навътре за да се отвори

ДЕЙСТВИЕ 3
Щом отпуснете палеца, 
ще се затовори и 
автоматично ще се 
заключи

ДЕЙСТВИЕ 1
Натиснете предпазния 
бутон.

FP35

2 3

1 1 1

;

;

;

Устройство за спиране/закотвяне ;

2 м (максимална) дължина на 
ремък за въже / самоотдръждаща 

се линия

2 м Дължина на Ремъка / 
Самонавиващ се ремък

1.75M Височина на работника

1M Фактор за Безопасност

СИСТЕМА ЗА СПИРАНЕ ПРИ ПАДАНЕ
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Енергоспестяващ ремък

Прибиращо се предпазно устройство за падане

Комплект сбруя за цяло тяло Колан за талията 
Колан за бедрата

ПРЕДИ ДА ПАДАНЕ

СЛЕД ПАДАНЕ

ХЛАБИНА

D1

i
EN362:2004/B 
EN362:2004/A
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