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FORBINDERE

CONNECTORS / EN362
Deze connector kan worden gebruikt met persoonlijke valbeveiligingssystemen, zoals een persoonlijke 
valbeveiliging, werkpositionering, ophanging of reddingsysteem. De gebruiker moet de instructies van de 
fabrikant voor elk onderdeel of deel van het volledige systeem lezen en begrijpen. Deze connectoren zijn 
ontworpen om alleen te worden gebruikt zoals gespecificeerd in de gebruikersinstructies van elk product.

KARABIJNHAAK :

REFEREER AAN BEGIN VAN DE GEBRUIKERSINSTRUCTIE   D2
De langwerpige karabijnhaak heeft een hoge sterkte op de hoofdas. De sterkte van een connector wordt 
bepaald door een buitenwaartse kracht uit te oefenen langs de lengte (de hoofdas) met behulp van twee ronde 
metalen staven.
Actie 1  De poort 90 graden draaien.
Actie 2 Druk de poort naar binnen om de poort te openen.
Actie 3 Ontgrendelen en de poort wordt gesloten door automatisch vergrendeld.
Klasse B betekent Basisconnector

SWIVEL SNAP HOOK:
Een laadindicator bevindt zich in de wartel van de karabijnhaak. Het zwaaiende oog zal langwerpig zijn en een 
rood gebied blootstellen wanneer het wordt onderworpen aan valbeveiligingskrachten zoals weergegeven.

Haak 

Poortopening:

SlotplaatPoortopening: 6MM

Materiaal : Staal 

Loading:20kN

Klasse:EN362:2004/T

Haak

Poortopening:
Slotplaat

Poortopening: 8MM

Materiaal : Staal 

Loading: 20KN

Klasse  EN362:2004/

T Categorie

Een laadindicator 
bevindt zich in de wartel 
van de karabijnhaak. 
Het zwaaiende oog zal 
langwerpig zijn en een 
rood gebied blootstellen 
wanneer het wordt 
onderworpen aan 
valbeveiligingskrachten 
zoals weergegeven.

Klasse T betekent: aansluitconnector`

WERKING :
CONTROLEER DE DRAAIENDE KARABIJNHAAK OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT DEZE VRIJ KAN 
BEWEGEN, VERGRENDELT EN DE WARTEL SOEPEL WERKT.
Actie 1: om de musketonhaak te verbinden met het verbindingspunt, drukt u met de vinger op het 
vergrendelingsmechanisme aan de achterkant en drukt u met duim op het hek.
Actie 2: Als u het rond een ankerpunt plaatst, laat u het hek los om automatisch te vergrendelen.
Actie 3: Inspecteer de installatie. De haak moet het aansluitpunt volledig omsluiten en veilig worden gesloten 
en vergrendeld. Controleer altijd!
HERINNERING :
De connector moet altijd worden gebruikt met de poort gesloten en vergrendeld; zijn kracht wordt sterk 
verminderd als de poort open is.
Open het hek en controleer of het zichzelf automatisch sluit wanneer het wordt losgelaten. Controleer 
systematisch of de poort volledig gesloten en vergrendeld is door erop te drukken met uw hand.
In gesloten toestand heeft de connector de grootste sterkte langs de lange as. Laden in een andere richting 
vermindert de sterkte.
De connector moet vrij en ongestoord kunnen bewegen; elke beperking of externe druk is gevaarlijk.
Veranderingen of verkeerd gebruik van dit product of het niet opvolgen van instructies kunnen leiden tot ernstig 
letsel of de dood.
LET OP: Gebruik het appartaat niet meer als deze enig teken van verminderde sterkte of verminderde functie 
vertoont. Vernietig afgekeurde apparatuur om verder gebruik te voorkomen.
ONDERHOUD, SERVICE EN OPSLAG
Apparatuur moet correct worden opgeslagen en onderhouden en moet traceerbaar zijn naar de fabrikant of zijn 
bevoegde vertegenwoordiger. Goed onderhoud en een passende opslag van uw PBM’s zullen de levensduur van 
uw product verlengen, terwijl uw veiligheid wordt gegarandeerd. Niet-naleving van instructies met betrekking 
tot opslag en onderhoud kan de goede werking van deze producten beschadigen of wijzigen. De gevolgen van 
het niet naleven van deze instructies kunnen ernstig tot zeer ernstig zijn. 

LEVENSDUUR
De levensduur is moeilijk te voorspellen zonder rekening te houden met de gebruiksomstandigheden. Dit hangt 
af van de intensiteit en frequentie van gebruik en van de omgeving waarin het product wordt gebruikt. Om de 
levensduur van dit product te verlengen, moet u erop letten hoe u het vervoert en gebruikt. Voorkom schokken 
en wrijven tegen schurende oppervlakken of scherpe randen, enz.
Deze producten verslechteren langzaam, ongeacht het gebruik, en deze veroudering wordt versneld door zware 
en dynamische belastingen.
Bepaalde omgevingsfactoren zullen de slijtage aanzienlijk versnellen: zout, zand, sneeuw, ijs, vocht, 
chemicaliën, enz. (Lijst is niet volledig).
Een product moet niet meer ingezet worden wanneer:
• Het is onderworpen aan een grote val (of belasting).
• Het slaagt er niet in om te keuren.
• Product dat overmatige slijtage of verslechtering vertoont.
• U twijfelt over de betrouwbaarheid ervan.
• U kent de volledige gebruiksgeschiedenis niet.
• Wanneer het verouderd raakt door veranderingen in wetgeving, normen, techniek of incompatibiliteit met 

andere apparatuur, enz. 

ONDERHOUD
Dit product moet te allen tijde worden beschermd tegen extreme temperaturen, mechanische krachten, 
chemische stoffen, scherpe voorwerpen en UV-straling. Deze apparatuur vereist geen specifiek onderhoud, maar 
het wordt aanbevolen om:
Om de traceerbaarheid van het product te behouden, mag u geen markeringen of labels verwijderen. U moet 
controleren of de markeringen van het product gedurende de gehele levensduur van het product leesbaar 
blijven.
Een overmatige opeenhoping van vuil, verf, enz. Kan de werking van de apparatuur verhinderen en in ernstige 

gevallen het product degraderen tot een punt dat het zwakker wordt en niet meer ingezet mag worden.
Laat het apparaat niet buiten bij slecht weer.
Neem contact op met de fabrikant als u vragen hebt over de staat van uw product of twijfelt over het in gebruik 
nemen.

REINIGING EN DESINFECTIE 
Verontreinigingen zoals modder, zand, verf, ijs, vuil water, enz. kunnen het apparaat verhinderen correct te 
werken. Reinig en droog het product indien nodig.
Maak de buitenkant van deze apparaten regelmatig schoon met een zachte, vochtige doek zonder 
oplosmiddelen, zuren of alkalische oplossingen.
Veeg alle oppervlaktevuil, modder, stof, enz. met een vochtige spons af. Daarna afsponsen met helder water en 
volledig drogen met een schone doek.
Smeer geen onderdelen in het apparaat.
De metalen onderdelen moeten worden afgeveegd met een doek die is geïmpregneerd met roestwerende olie.
Dompel het niet onder in water of een andere vloeistof die de vanglijnsterkte of het 
valbeveiligingsbedieningsmechanisme zou kunnen veranderen.

PERIODIEKE CONTROLE 
Naast de inspectie vóór elk gebruik, ten minste om de 12 maanden, moet een grondig onderzoek van het 
hulpmiddel worden uitgevoerd door een bevoegd inspecteur. Deze frequentie kan variëren afhankelijk van 
de frequentie en intensiteit van het gebruik. Regelmatig periodiek onderzoek uitvoeren is essentieel om de 
blijvende efficiëntie en duurzaamheid van het apparaat te waarborgen, waarvan de veiligheid van de gebruiker 
afhankelijk is. De resultaten van het onderzoek zijn gerelateerd aan de “APPARATUUR LOGBOEK” die bij elk 
apparaat wordt geleverd en die bij het apparaat hoort.
Registreer de inspectieresultaten met de volgende details: type en model van apparatuur, handelsnaam, 
serienummer, contactgegevens van de fabrikant, bouwjaar, datum van aankoop, datum van eerste gebruik, 
datum van volgende periodieke inspectie, problemen, opmerkingen, de naam en handtekening van de 
inspecteur.

STAPPEN VOOR ONDERZOEK 
Inspecteer het hele apparaat, inclusief connectoren, bevestigingen, behuizing, enz. Inspecteer het hele apparaat 
op schade, corrosie of roest. Let op scheuren, bochten of slijtage die de sterkte en werking van het systeem 
kunnen beïnvloeden.
• Inspecteer de behuizing op vervorming; scheuren; of andere schade.
• Die hoofdbehuizingen passen gelijk en er zijn geen openingen tussen de secties.
• Inspecteer de valdemper op losse bouten en gebogen of beschadigde onderdelen.
• Controleer op contact met zuren of andere chemicaliën.
• Trek de totale lengte van de vanglijn uit om te controleren of deze niet is beschadigd.
• Elke component met een snee of aanzienlijke slijtage moet worden afgedankt.
• Inspecteer het lintkabel:
• Het lintkabel moet vrij zijn van knopen, overmatige vervuiling, sterke verfopbouw en roestvlekken.
• Alle lintkabels moeten vrij zijn van gerafelde, gesneden of gebroken vezels. Controleer op scheuren, 

schaafwonden, schimmels, brandwonden, verkleuring enz.
• Let op snijwonden in het web, slijtage en beschadiging door gebruik, hitte en contact met chemische 

producten, enz. Let vooral op gesneden draden en losse of gebroken naden.
• Inspecteer het stiksel op getrokken of afgesneden steken. Gebroken steken kunnen een aanwijzing zijn dat 

de component van de energie-absorber is belast en niet meer ingezet mag worden.
• De staat van de staalkabel (draag bij het uitvoeren van deze controle altijd handschoenen om ernstig 

handletsl door gebroken draadstrengen te voorkomen):
• Controleer door de hele lengte van de vanglijn naar buiten te trekken en middels een langzame terugtrek-

king door uw beschermde hand uit te uitvoeren. Laat het koord niet ongecontroleerd intrekken. Als u dit wel 
doet, kan het lanyard of de terugspoelveer beschadigd raken.

• Inspecteer de staalkabel op insnijdingen, knikken, brandplekken, gebroken draden of strengen, chemische 
schade en ernstige slijtage.

• Gescheurde of vervormde draadkabelhulzen kunnen erop duiden dat de vanglijn is gestuikt en mag niet 
meer worden ingezet.

• Inspectie van metalen componenten:
• De hardware mag niet worden beschadigd, verbroken, vervormd of scherpe randen, bramen, scheuren, 

versleten onderdelen of corrosie vertonen.
• Controleer de gelakte componenten of de bescherming verslechtert en of er tekenen van corrosie zijn.
• Controleer het vergrendelingssysteem van de connectoren, zorg ervoor dat de retourveer naar behoren 

functioneert en dat er geen speling is op de vergrendeling in de gesloten positie. Open en ontgrendel de 
uitgang om te controleren of deze goed sluit en blokkeert.

• De uitgang mag niet worden geblokkeerd door vreemde voorwerpen. Verontreinigingen zoals modder, zand, 
verf, ijs, vuil water, enz. Kunnen voorkomen dat het sluitsysteem werkt.

• Inspecteer het blokkeermechanisme :
• Controleer of de vanglijn eruit trekt en volledig terugtrekt zonder aarzeling of speling in de lijn.
• Trek de vanglijn snel genoeg uit om het systeem te vergrendelen; herhaal de bewerking 3-5 keer om een 

goede werking te garanderen.

MARKERINGEN :
 

D1     REFEREER AAN BEGIN VAN DE GEBRUIKERSINSTRUCTIE

1. Het oprolmechanisme functioneert door dynamisch aan het koord te trekken. De vanglijn moet blokkeren en  
 stopt met uittrekken. Na het loslaten van de lanyard moet het oprolmechanisme de vanglijn aantrekken.
2. Gebruik alleen een harnas voor het hele lichaam conform EN361. Zorg er altijd voor dat alleen de bovenste  
 dorsale D-ring gemarkeerd met hoofdletter “A” op het harnas van het volledige lichaam wordt gebruikt in  
 een valstopbevestiging.
3. Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een vast verankeringspunt dat voldoet aan EN795  
 en bestand s tegen een trekkracht van maximaal 12 kN.
4. Knoei niet met het apparaat  Repareer het toestel niet zelf.
5. Aanbevolen werk temperaturen -30°C tot 50°C
6. Dit product is in staat de val van een persoon met 100 kg bioby-gewicht inclusief kleding en gereedschap  
 volledig te stoppen
7. Trek het koord verticaal en controleer de intrek- en vergrendelingsfunctie van de kabel / riem.
8. Kan niet stoppen met zinken (poedervormige of modderige producten)
9. Gedurende de bewegingen van de gebruiker is een maximale hoek van 30° toegestaan tussen de verticale 
lijn omhoog en de lanyard.
10. Het lanyard heeft geen zichtbare tekenen van slijtage

Vul aub het volgende TOESTEL LOGBOEK en bewaar dit voor referentie
REFEREER AAN DIAGRAM AAN HET EINDE VAN BOEKJE

MODEL:

D2 WERKING :

Actie 1
De poort 90 graden draaien.

Actie 2
Druk de poort naar binnen om 
de poort te openen.

Actie 3
Ontgrendelen en de poort 
wordt gesloten door automa-
tisch vergrendeld.

1  2  3

D1

Het oprolmechanisme functioneert door 
dynamisch aan het koord te trekken. De 
vanglijn moet blokkeren en stopt met 
uittrekken. Na het loslaten van de lanyard 
moet het oprolmechanisme de vanglijn 
aantrekken.

Dit product is in staat de val van een 
persoon met 100 kg bioby-gewicht 
inclusief kleding en gereedschap 
volledig te stoppen

Gebruik alleen een harnas voor het hele 
lichaam conform EN361. Zorg er altijd 
voor dat alleen de bovenste dorsale D-ring 
gemarkeerd met hoofdletter “A” op het 
harnas van het volledige lichaam wordt 
gebruikt in een valstopbevestiging.

Trek het koord verticaal en controleer 
de intrek- en vergrendelingsfunctie 
van de kabel / riem.

Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten 
op een vast verankeringspunt dat 
voldoet aan EN795 en bestand is tegen een 
trekkracht van maximaal 12 kN.

Kan niet stoppen met zinken 
(poedervormige of modderige 
producten)

Knoei niet met het apparaat
Repareer het toestel niet zelf.

Gedurende de bewegingen van de 
gebruiker is een maximale hoek van 
30° toegestaan tussen de verticale 
lijn omhoog en de lanyard.

Aanbevolen werk temperaturen -30°C 
tot 50°C

Het lanyard heeft geen zichtbare 
tekenen van slijtage
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• Materiaal : Staal
• Loading: 20 kN
• Poortopening: 20 mm
• EN362:2004/B

KARABIJNHAAK :

Vul aub het volgende TOESTEL LOGBOEK en bewaar dit voor referentie

   MODEL & TYPE/ IDENTIFICATIE :

HANDELS NUMMER : SERIE NUMMER :

PRODUCENT :
ADRES :

TEL, FAX, EMAIL EN WEBSITE :

JAAR VAN 
PRODUCTIE 
/ UITERSTE 
HOUDBAAR-
HEIDSDATUM:

AANKOOP DATUM DATUM EERSTE DATUM GEBRUIK :

COMMENTAAR : GEBRUIKERSNAAM :

Andere relevante informatie (o.a. Europees Standaard nummer) :

Andere onderdelen geschikt voor gebruik in het val beveiligingssysteem zijn :

PERIODIEKE EXAMINATIE

DATUM REDEN VOOR INGANG 
(PERIODIEKE CONTROLE)

DEFECTEN NOTITIES, 
UITGEVOERDE 

REPARATIES EN 
ANDERE RELEVANTE 

INFORMATIE.

NAME EN 
HANDTEKEING VAN 

COMPETENT PERSOON

VOLGENDE 
VERVALDATUM 

PERIODIEKE 
CONTROLE

De PBM zal minimaal iedere 12 maanden gecontroleerd dienen te worden door een competent persoon

NL GEBRUIKERSINSTRUCTIE 
 
FORBINDERE

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS APPARATUUR TE GEBRUIKEN
Al deze producten voldoen aan de vereisten van Verordening (EU 2016/425)
EN355: 2002, EN360: 2002, EN362: 2004, EN795:2012 en EN353-2:2002.

WAARSCHUWING -
IS NIET TOEGESTAAN OM AANVULLINGEN OF AANPASSINGEN AAN 
HET APPARAAT AAN TE BRENGEN. 
Dit product maakt deel uit van een persoonlijk valstopsysteem. De gebruiker moet de instructies van de 
fabrikant voor elk onderdeel of deel van het volledige systeem lezen en opvolgen. Deze instructies moeten aan 
de gebruiker van deze apparatuur worden verstrekt. De gebruiker moet deze instructies lezen en begrijpen of 
ze uitleggen voordat hij deze apparatuur gebruikt. Instructies van de fabrikant moeten worden opgevolgd voor 
correct gebruik en onderhoud van dit product. Veranderingen of verkeerd gebruik van dit product of het niet 
opvolgen van instructies kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood.
PORTWEST aanvaardt geen aansprakelijkheid voor defecten die het gevolg zijn van productmisbruik, verkeerd 
gebruik, wijziging of aanpassing, of voor defecten die te wijten zijn aan het niet installeren, onderhouden of 
gebruiken van het product in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te verzekeren dat hij bekend is met deze instructies en 
getraind is in de juiste zorg en gebruik van deze apparatuur. De gebruiker moet zich ook bewust zijn van de 
bedieningskarakteristieken, toepassingslimieten en de gevolgen van oneigenlijk gebruik van deze apparatuur. 
Als u vragen hebt over het gebruik, de verzorging of de geschiktheid van deze apparatuur voor uw toepassing, 
neem dan contact op met de fabrikant voordat u verder gaat.
Bij gebruik van deze apparatuur moet de werkgever beschikken over een reddingsplan en middelen om het 
uit te voeren en dat plan te communiceren aan gebruikers, bevoegde personen en hulpverleners. De eigenaar 
moet ervoor zorgen dat een reddingsplan dat zich bezighoudt met eventuele noodsituaties die tijdens het werk 
zouden kunnen ontstaan, aanwezig is en dat de gebruikers hiermee vertrouwd zijn.
Er moet voldoende vrije ruimte onder de werker zijn om een val te stoppen voordat hij de grond of een obstakel 
daaronder raakt. De vereiste vrije ruimte is afhankelijk van de volgende factoren: hoogte van de verankering, 
lengte van het verbindingssubsysteem, vertragingsafstand, vrije valafstand, hoogte van de werknemer, 
verplaatsing van het harnasbevestigingselement.
Een valbeveiligingssysteem bestaat uit de geïllustreerde afzonderlijke componenten en mag alleen 
worden gebruikt met geteste en goedgekeurde onderdelen. Verander of gebruik dit apparaat niet 
opzettelijk. Raadpleeg de fabrikant wanneer u deze apparatuur gebruikt in combinatie met andere 
componenten of subsystemen dan die worden beschreven in deze handleiding. Sommige subsysteem- en 
componentcombinaties kunnen de werking van deze apparatuur beïnvloeden.
TOEPASSING, DOEL EN BEPERKING -
WAARSCHUWING : Als een valstopinrichting wordt blootgesteld aan schokken, als gevolg van een val of een 
andere plotselinge schok, moet deze niet meer gebruikt worden.
BEPERKINGEN
Verbind nooit meer dan één persoon met de valbeveiliging.
Aanbevolen werktemperatuur = -30 ° C tot 50 ° C.
Verankeringssterkte-eis is 12 kN.
Vermijd het contact tussen de lanyard en scherpe randen.
Het apparaat moet direct boven het anker worden verankerd om het gevaar van een slingerend vallen te 
minimaliseren.
De hoek van de zwaaival mag niet groter zijn dan 30º
WAARSCHUWING : Laat nooit meer dan één persoon tegelijkertijd op het valbeveiliging aansluiten. 
GEBRUIKERS HANDLEIDING
Niet-naleving van instructies met betrekking tot gebruik van opslagonderhoud kan de juiste werking van de 
apparatuur beschadigen en / of wijzigen.
Dit product moet worden gebruikt door getrainde en / of bevoegde mensen, of de gebruiker moet onder 
toezicht staan van een getrainde en / of competente persoon.
Voor en na gebruik moet de valhoogte worden geanticipeerd. De gebruiker moet altijd de open ruimte onder 
zich controleren om botsingen met obstakels te voorkomen.
Apparatuur moet voorafgaand aan elk gebruik worden geïnspecteerd (VOOR GEBRUIK) en grondiger met 
regelmatige tussenpozen (PERIODIEK ONDERZOEK). De resultaten van alle gedetailleerde inspecties moeten 
worden vastgelegd en er moeten ook gegevens van gebruik en onderhoud worden bewaard.
Het verdient de voorkeur om nieuwe apparatuur aan elke gebruiker van PBM uit te geven, zodat hij zijn 
volledige gebruiksgeschiedenis kan kennen. Indien nodig moet de gebruiker zijn / haar naam op de apparatuur 
markeren voor identificatie. De gebruiker heeft ook de verantwoordelijkheid om het product goed te bewaren.
Open de valdemper niet, omdat de veer onder spanning staat. De uitrusting met een intrekbare vanglijn 
vervaardigd van geweven stof (polyester of nylon) moet een kracht van ten minste 15 kN behouden, of 
vervaardigd van staalkabel (staal) moet een kracht van ten minste 12 kN hebben.
VOOR GEBRUIK
Vóór elk gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is het verplicht om een controle van het gebruik van 
de apparatuur uit te voeren, om ervoor te zorgen dat deze in een bruikbare staat is en correct werkt voordat 
deze wordt gebruikt. Zorg ervoor dat de aanbevelingen voor het gebruik van elk van de componenten worden 
nageleefd zoals vermeld in de gebruikersinstructie. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat onderdelen die op het 
systeem worden gebruikt afkomstig zijn van dezelfde fabrikant om de betrouwbaarheid van het product en de 
consistentie van de prestaties te waarborgen.
U moet eerst lezen en begrijpen, of de volgende instructies laten uitleggen voordat u dit apparaat gebruikt. Als 
u dit niet doet, kan dit letsel of de dood tot gevolg hebben.
Gebruik geen persoonlijke valbeveiligingsinrichtingen waarbij het lichaam tijdens een onverwachte val 
hindernissen kan raken die verwondingen kunnen veroorzaken of de gebruiker fataal kunnen worden.
De controle voor gebruik bestaat uit een visuele en tactische inspectie, die vóór het eerste gebruik elke dag 
moet worden uitgevoerd.
Controleer vóór elk gebruik de valdemper, inclusief vergrendelfunctie (trek scherp om te testen), 
retractiefunctie, lanyardvoorwaarde, functie en staat van connectoren, behuizing en bevestigingen, 
leesbaarheid van labels en eventuele tekenen van defecten, schade of ontbrekende onderdelen.
Controleer of alle labels aanwezig zijn en volledig leesbaar zijn.
Inspecteer verankeringsaansluitingen op beschadiging, corrosie en goede werkomstandigheden.
Het hele apparaat is in perfecte staat en zorg ervoor dat er geen vreemde stoffen in de behuizing zijn 
binnengedrongen. Alle zichtbare montageschroeven en klinknagels zijn aanwezig en goed vastgedraaid.
De connector aan de bovenkant van de valbeveiliging en waarborgt bewegingsvrijheid. Controleer op tekenen 
van vervorming, scheuren, brandwonden of versleten onderdelen en zorg ervoor dat de bewaker gesloten is.
Inspecteer de connectoren vóór elk gebruik. Zorg ervoor dat deze vrij is van schade, misvormingen of 
overmatige slijtage of corrosie. De poort en het slot moeten probleemloos en zonder problemen werken. 
Poorten moeten volledig sluiten en de haakneus raken.
Inspecteer, indien aanwezig, de energieabsorbeerder om te bepalen of deze is geactiveerd. Er mag geen bewijs 
zijn van verlenging. Zorg ervoor dat de kap op de energieabsorber stevig en niet gescheurd of beschadigd is.
Zorg ervoor dat het koord binnen het volledige bereik vrijuit kan worden geëxtraheerd. Trek stevig aan de 

vanglijn om de vergrendeling te testen, zorg voor een juiste en soepele terugtrekking.
Inspecteer de vanglijn op schade. In geen geval mag de valbeveiliging worden gebruikt als het koord een defect 
vertoont, dat wil zeggen gebroken of afgeplatte koorden, gesneden vezels, of niet correct terugtrekt.
Mocht er ooit enige twijfel bestaan over de blijvende bruikbaarheid van een apparaat, dan dient de zaak 
te worden verwezen naar een bevoegd persoon of moet de apparatuur in quarantaine worden geplaatst of 
worden weggegooid.
Gebruikers moeten medisch geschikt zijn voor activiteiten op hoogte. Waarschuwing, inerte ophanging in een 
harnas kan leiden tot ernstig letsel of de dood. 

FALL CLEARANCE
De benodigde vrije ruimte is afhankelijk van het type verbindingssubsysteem, de verankeringslocatie en de 
verlengingskarakteristieken van het koord. Zorg ervoor dat het ankerpunt correct is geplaatst, om het risico en 
de hoogte van een val te beperken.
De noodzakelijke minimale vrije ruimte onder de voeten van de gebruiker om botsing met de structuur of de 
grond bij een val vanaf een hoogte van 3 meter te voorkomen. Bij een massa van 100 kg is de vrije hoogte de 
aanslagafstand 2 meter plus een extra afstand van 1 meter.
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GEBRUIK
• Deze apparatuur mag alleen worden gebruikt door getrainde en competente personen. Anders moet de 

gebruiker onder het directe toezicht staan van een getraind en competent persoon.
• Dit is essentieel voor de veiligheid dat de ankerinrichting of het ankerpunt altijd moet worden 

gepositioneerd en dat het werk op een dergelijke manier moet worden uitgevoerd om zowel de kans op 
vallen als mogelijke valafstand te minimaliseren.

• Een schommel val kan worden geminimaliseerd door zo dicht mogelijk onder de verankering te werken. Een 
val van meer dan 30º uit verticaal zal een swing-effect veroorzaken dat letsel of de dood kan veroorzaken 
als gevolg van het raken van een obstakel.

• Laat het verlengsnoer niet langdurig openstaan terwijl het apparaat niet in gebruik is. Als u ervoor zorgt 
dat het koord langere tijd volledig wordt uitgestrekt, kan dit leiden tot voortijdige verzwakking van de 
terugtrekveer.

• Houd de vanglijn altijd schoon en vrij van droge modder, cement, enz. Als u dit niet doet, kan dit resulteren 
in een voortijdige vergrendeling en terugspoelen.

• Het is essentieel om contact met chemische stoffen te vermijden die de prestaties van de apparatuur kunnen 
beïnvloeden. Deze omvatten alle zuren en sterk bijtende stoffen. De apparatuur moet uit dienst worden 
genomen als contact plaatsvindt of zelfs wordt vermoed.

• Als tijdens het gebruik een beschadiging of storing wordt geconstateerd, of in omstandigheden die de 
veiligheid in gevaar kunnen brengen: STOP ONMIDDELLIJK MET HET WERK IN UITVOERING. 

VOORZORG VOOR GEBRUIK
De apparatuur vereist periodiek onderhoud om te zorgen voor een veilige en goede werkconditie.
Trek stevig aan de vanglijn om de vergrendeling voor elk gebruik te testen. Zorg voor een goede soepele 
terugtrekking
Gebruik geen persoonlijke valbeveiligingsinrichtingen waarbij obstakels de gebruiker kunnen vertragen en 
voorkomen dat het mechanisme van het apparaat blokkeert.
Mocht een val optreden, zal het apparaat vergrendelen en de val stoppen. Alle apparatuur die wordt 
blootgesteld aan de krachten om een val te stoppen of die schade vertoont die consistent is met het effect van 
valstrikkrachten, moet onmiddellijk worden verwijderd.
INSTALLATIE & WERKING
De gebruiker moet de instructies van de fabrikant voor elk onderdeel of deel van het volledige systeem lezen 
en opvolgen. Deze instructies moeten worden verstrekt aan de gebruiker en installateur van deze apparatuur. 
De gebruiker en installateur van deze apparatuur moeten deze instructies lezen en begrijpen voor gebruik of 
installatie. Volg de instructies van de fabrikant voor veiligheidsapparatuur die met dit systeem wordt gebruikt.
Deze apparatuur is bedoeld voor installatie en gebruik door personen die zijn getraind in de juiste toepassing 
en gebruik.
Verankeringspunten moeten zo veel mogelijk direct boven de gebruiker liggen. Een schommel-val vind plaats 
als het verankeringspunt niet direct boven het punt ligt waar een val plaatsvindt.
Werk niet op meer dan 30 ° van de verticaal. De kracht van het raken van een voorwerp in een kanteling kan 
ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
Houd rekening met gevaren die gepaard gaan met het aansluiten en loskoppelen van het systeem. Zorg voor 
voldoende ankerpunten, landingsplatforms of andere middelen op verbindings- en ontkoppelingspunten om 
veilige overgangen van en naar het systeem mogelijk te maken.
Het zwakste deel van de meeste connectoren is de poort en het laden ervan moet worden vermeden. De 
connectoren moeten vrij zijn om te bewegen zonder interferentie; elke beperking, laden over een rand of 
externe druk vermindert de sterkte ervan.
Terwijl hij aan de valbeveiliging is bevestigd, is de werknemer vrij om zich binnen de aanbevolen werkzones 
met normale snelheden te verplaatsen. De vanglijn moet soepel lopen en zonder aarzelen terugtrekken.
WAARSCHUWING : Alle apparatuur die door PORTWEST wordt aanbevolen, moet worden gebruikt 
als onderdeel van een compleet persoonlijk valbeveiligingssysteem. De koper of de gebruiker die deze 
waarschuwing negeert, is als enige verantwoordelijk voor de veiligheid van het gehele systeem. De werkgever 
en de werknemer erkennen dat alle onderdelen van de persoonlijke valbeveiligingssystemen vóór gebruik 
compatibel met elkaar zijn.
ANKER PUNT De locatie van de verankering moet zorgvuldig worden geselecteerd om mogelijke 
schommeleffecten te verminderen en om te voorkomen dat een object tijdens een val geraakt.
Het ankerpunt voor het systeem bevindt zich bij voorkeur boven de positie van de gebruiker en moet voldoen 
aan de vereisten van de norm EN 795 (minimale sterkte van 12 kN).
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