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KOBLINGER

KOBLINGER / EN362
Denne koblingen kan brukes med fallsikringssystem, som f.eks en fallblokk, fastholdelsesanordning, 
arbeidsposisjonering, demping eller redningssystem. Brukeren må lese og forstå produsentens anvisningerfor 
hver komponent eller del av systemet. Koblingene er designet kun for å brukes slik brukerveiledningen tilsier.

KARABINER:
REFERER TIL DIAGRAM PÅ STARTEN AV BRUKERSKJEMAET   D2
Avlange karabiner har en høy bruddstyrke. Styrken av en kobling bestemmes ved å påføre en utadrettet kraft i 
lengderetningen med to runde metallstenger
Trinn 1  Snu låsen 90 grader
Trinn 2 Press låsen innover for å åpne den
Trinn 3 Når man slipper låsen skal den lukke og låse seg automatisk.
Klasse B betyr Basic kobling

SVINGBAR KROK:
En belastningsindikator er plassert i snapkroken. Indikatoren skal forlenges og et rødt område skal avdekkes når 
det utsettes for belastningen av et fall som vist.
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En 
belastningsindikator er 
plassert i snapkroken. 
Indikatoren skal 
forlenges og et rødt 
område skal avdekkes 
når det utsettes for 
belastningen av et fall 
som vist.

Klasse T betyr: Termineringskontakt`

DRIFT
SJEKK DEN SVINGBARE KROKEN AT ALLE FUNKSJONER FUNGERER KORREKT.
Trinn 1: For å koble snapkroken til tilkoblingspunktet, trykk
Når kroken er festet rundt et forbindelsespunkt, slipp låsen og den låser seg automatisk.
Trinn 3: Undersøk koblingen. Kroken skal helt omslutte forbindelsesstedet og være forsvarlig lukket og låst. 
Alltid sjekk detet!

HUSK:
Kobling skal alltid brukes lukket og låst, styrken reduseres krafig hvis låsen er åpen.
Åpne lås og kontroller at den lukker og låser automatisk når den slippes. Kontroller systematisk at låsen er helt 
lukket og låst ved å presse den med din hånd
Når den er lukket har koblingen størst styrke langs sin lengde akse. Belastning i enhver annen retning reduserer 
dens styrke.
Kobling skal kunne bevege seg fritt og uten hindringer. Enhver begrensning eller eksternt trykk er farlig.
Enringer eller misbruk av dette produktet eller manglende overholdelse av instruksjoner kan medføre alvorlig 
skade eller død.
Advarsel: Kasser utstyret hvis det viser tegn på nedsatt styrke eller nedsatt funksjon. Ødelegg kassert utstyr for 
å forhindre fremtidig bruk

VEDLIKEHOLD, SERVIVE OG OPPEVARING
Utstyret skal oppevares og vedlikeholdes korrekt og skal spores tilbake til produsentene eller hans autoriserte 
representant. Godt vedlikehold og korrekt lagring av ditt verneutstyr vil forlenge levetiden. Hvis du ikke følger 
anvisningene kan produktet bli ødelagt og dette kan få alvorlige konsekvenser.

LEVETID
Levetiden på produktet er vanskelig å forutse uten å ta hensyn til buken. Det kommer an på hvordan  intesitet, 
frekvens og i hvilket miljø produktet er brukt. For å forlenge levetiden er det avgjørene at du behandler og 
oppbevarer utstyret etter produsentens henvisninger.
Disse produktene forringes langsomt med alder uansett bruk og denne aldring blir raskere ved tung og 
dynamiske belastninger.
Visse miljømessige faktorer vil i høy grad fremskynne slitasje: salt, sand, snø, is, fukt, kjemikalier mm
Et produkt må kasseres når:
• Det har vært utsatt for et fall eller tilsvarende belastning
• Det ikke godkjennes ved inspeksjon
• Produktet viser tegn på sterk slitasje
• Du har tvil vedrørende dets holdbarhet
• Du kjenner ikke produktets brukshistorie
• Når det blir foreldet grunnet endringer i lovgiving, standarder, teknikk eller uforenlighet med annet utstyr
• 
VEDLIKEHOLD
Dette produktet skal alltid beskyttes mot ekstreme temperaturer, mekaniske krefter, kjemiske stoffer, skarpe 
gjenstander og UV-stråler. Dette utstyret krever ingen spesiell type vedlikehold men det anbefales at du:
For produktsporbarhet må du ikke fjerne  merkinger eller etiketter. Du skal kontrollere at merkingen er lesbar 
under hele produktets levetid.

Kraftig oppsamlig av skitt, maling eller annet kan medføre at produktet ikke fungerer skikkelig. Hvis det blir 
skadet skal produktet tas ut av bruk
La ikke utstyret ligge ute i dårlig vær.

Hvis  du har noen spørsmål vedrørende tilstanden av ditt produkt eller om noen har tvil om å ta dette i bruk nøl 
ikke med å kontakte produsenten.

RENGJØRING OG DESINFEKSJON
Forurensede emner som gjørme, sand, maling,is, skittent vann osv kan forhindre at enheten fungerer korrekt. 
Vask og tørk produktet etter bruk.
Rengjør med jevne mellomrom utsiden av disse enhetene med en fuktig klut uten bruk av vaskemidler, syrer 
eller alkaliske midler.
Tørk alle overflater med en fuktig svamp. Avslutt med rent vann og tørk med en ren klut.
Smør ikke noen deler på enheten.
Metalldeler skal tørkes med en klut vridd opp i en rustavvisende olje.
Unngå å senke utstyret i vann eller annen væske. Dette kan endre styrken på lanyarden eller mekanikken.

PERIODISK KONTROLL
Utover inspeksjon av utstyret før hver bruk skal det minst hver 12.måned utføres en inspeksjon av enheten utført 
av en kompetent inspektør. Denne frekvens kan variere avhengig av hyppigheten på bruk og omgivelser.
Registrer inspeksjonsresultatene med følgende detaljer: Type og modell av utstyr, handelsnavn, serienummer, 
produsentenes kontaktinformasjon, produksjonsår, kjøpsdato, dato for første gangs bruk, dato for neste kontroll, 
problemer, kommentarer, navn og signatur av inspektøren

INSPEKSJONSTRINN
• Undersøk hele utstyret, herunder koblinger, festeanordninger, huset osv. Undersøk hele utstyret for 

skade, korrosjon eller rust. Se etter bøyde deler, sprekker eller annet som kan påvirke styrken eller bruk av 
produktet.

• Undersøk huset for forvregninger, sprekker eller annen skade.
• Påse at fallblokk huset er uten sprekker og at det ikke er noen mellomrom mellom de ulike delene.
• Kontroller fallblokk for løse bolter eller bøyde deler.
• Kontroller for kontakt med syre eller andre kjemikalier
• Trekk lanyard ut i full lengde og kontroller at den ikke er skadet
• Enhver komponent med kutt elelr sliteskade skal kasseres
• INSPEKSJON AV WEBBING
• Lanyarden skal være fri for knuter, overdreven skitt, maling og rust.
• All webbing skal være fri for flosset, skåret eller brutte fibre. Kontroller for slitasje, form, varmeskader, 

misfarging osv
• Se etter kutt i lanyarden, slitajse og skader grunnet bruk, varme og kontakt med kjemiske produkter. Se nøye 

etter løse eller skadede tråder.
• Undersøk søm for ødelagte sting. Brutt søm kan være en indikasjon på at falldemper delen har vært belastet 

og bør tas ut av drift.
• Kontroll av stålwire utføres alltid med hansker på for å unngå skjæreskader fra løse wireender.
• Kontroller ved å trekke hele lengden av lanyarden ut og la tilbaketrekningen skje gjennom din hånd. La ikke 

lanyard trekke seg tilbake ukontrollert - dette kan ødelegge lanyarden.
• Undersøk stålwiren for skjæreskader, varmeskader, kjemiske skade eller kraftig slitasje.
• Skader på stålwire kan indikere at lanyarden har vært belastet og skal fjernes fra bruk.
• INSPEKSJON AV METALLDELER:
• Metalldeler må ikke være skadet, ødelagt, ha skarpe kanter, slitte deler eller korrosjon.
• For belagte komponenter kontrolleres forringelse av beskyttelse og tegn på korrosjon.
• Kontroller låsesystemet på koblinger og sørg for at returfjæren fungerer korrekt og at låsen er kompakt. Åpne 

og lukke låsen for å forsikre om at funksjonen er korrekt
• Lås må ikke sperres av fremmedlegemer som skitt, sand,maling, is osv som kan forhindre at låsesystemet 

virker som det skal.
• Kontroller låsefunksjonen:
• Kontroller at lanyarden trekker ut og trekker seg helt tilbake uten slakk på linjen.
• Trekk lanyarden ut hurtig nok til å låse systemet. Gjennta dette 3-5 ganger for å sikre en god funksjon.

MERKINGER
 

D1     REFERER TIL DIAGRAM PÅ STARTEN AV BRUKERSKJEMAET

1. Retraktoren fungerer ved å trekke lanyarden dynamisk. Lanyarden skal blokkere og stoppe. Etter å frigi 
lanyarden skal retraktoren trekke inn lanyarden.
2. Bruk alltid kun en full kroppsele som samsvarer med EN361. Sørg alltid for at kun den øverste dorsal 
D-ringen skal brukes til fallsikring.
3. Sørg for at utstyret er tilsluttet et fast forankringspunkt som er i samsvar med EN795 og som kan motstå opp 
til 12 kN trekk kraft.
4. Unngå å fikle med enheten  Reparer aldri utstyret selv
5. Anbefalt arbeidstemperatur -30 til 50 grader celcius
6. Dette utstyr kan stoppe en person på 100kg ink klær og verktøy.
7. Trekk lanyarden loddrett og kontroller intrekk og låsefunksjonen på wire og webbing.
8. Kan ikke stoppe en synkende (pulverformede eller gjørmete produkter)
9. Det er tillatt å bevege seg 30 grader vekk fra loddrett linje under arbeid med utstyret.
10. Lanyarden viser ikke tegn på slitasje(flossing, korrosjon, misfarging osv)

FYLL UT FØLGENDE UTSTYRSREGISTER OG OPPEVAR DENNE INSPEKSJON SOM REFERANSE

REFERER TIL DIANGRAM PÅ SLUTTEN AV DOKUMENTET

ARTIKKEL:

D2 DRIFT

Trinn 1
Snu låsen 90 grader

Trinn 2
Press låsen innover for å 
åpne den

Trinn 3
Når man slipper låsen skal den 
lukke og låse seg automatisk.
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Retraktoren fungerer ved å trekke lanyarden 
dynamisk. Lanyarden skal blokkere 
og stoppe. Etter å frigi lanyarden skal 
retraktoren trekke inn lanyarden.

Dette utstyr kan stoppe en person på 
100kg ink klær og verktøy.

Bruk alltid kun en full kroppsele som 
samsvarer med EN361. Sørg alltid for at 
kun den øverste dorsal D-ringen skal brukes 
til fallsikring.

Trekk lanyarden loddrett og 
kontroller intrekk og låsefunksjonen 
på wire og webbing.

Sørg for at utstyret er tilsluttet et fast 
forankringspunkt som er i samsvar med 
EN795 og som kan motstå opp til 12 kN 
trekk kraft.

Kan ikke stoppe en synkende 
(pulverformede eller gjørmete 
produkter)

Unngå å fikle med enheten
Reparer aldri utstyret selv

Det er tillatt å bevege seg 30 grader 
vekk fra loddrett linje under arbeid 
med utstyret.

Anbefalt arbeidstemperatur -30 til 50 
grader celcius

Lanyarden viser ikke tegn på 
slitasje(flossing, korrosjon, 
misfarging osv)
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• Materiale: Stål
• Belastning: 20 kN
• Åpning: 20 mm
• EN362:2004/B

KARABINER:

Vennligst fyll ut følgende informasjon for bokholding og ha denne tilgjengelig.

PRODUKT NAVN:   MODELL OG TYPE IDENTIFIKASJON:

TRADE NAVN: SERIENUMMER:

PRODUSENT:
ADRESSE:

TELEFON, FAX, E-POST OG HJEMMESIDE:

PRODUKS-
JONSÅR OG 
UTLØPSDATO:

KJØPSDATO: FØRSTE DAG I BRUK:

KOMMENTARER: BRUKERNAVN:

Annen relevat informasjon:

Andre komponenter som er tilpasset bruk i fallsikring systemet er følgende:

PERIODISK KONTROLL

DATO GRUNN (PERIODISK 
KONTROLL)

NOTERTE DEFEKTER, 
REPERASJONER UTFØRT 

OG ANNEN RELEVANT 
INFORMASJON.

NAVN OG SIGNATUR AV 
KONTROLLØR

DATO FOR 
NESTE 

PERIODISKE 
KONTROLL

Verneutstyret skal kontrolleres minst hver 12 måned av godkjent person.

NO BRUKSANVISNING 
 

KOBLINGER
VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK AV UTSTYR
Alle disse produktene overholder kravene i Regulativ (EU 2016/425)
 EN355:2002, EN360:2002, EN362:2004, EN795:2012 og EN353-2:2002

ADVARSEL- DET ER IKKE TILLATT Å GJØRE ENDRINGEN ELLER TILLEGG 
PÅ ENHETEN. 

Dette produktet er en del av et Personlig Fallsikringssystem. Brukeren må lese og følge produsentens 
instruksjoner for hver komponent eller del av det komplette systemet. Disse instruksjonene må gis til 
utstyrets bruker. Brukeren må lese og forstå disse instruksjonene eller ha dem forklart før bruk av utstyret. 
Produsentens anvisninger skal følges for korrekt bruk og vedlikehold av produktet. Endringer eller misbruk av 
dette produktet eller manglende overholdelse av instruksjonene kan resultere i alvorlige skader eller dødsfall.
PORTWEST skal ikke akseptere ansvar for mangler som skyldes misbruk, endring eller mangler som er 
på grunn av manglende installasjon, vedlikehold eller bruk av produktet i samsvar med produsentens 
anvisninger.
Det er brukerens ansvar at de blir kjente med disse instruksjonene og er utdannede i den korrekte pleie 
og bruk av utstyret. Brukeren må også være oppmerksom på driftsegenskaper, anvendelsesgrenser og 
konsekvenser til ukorrekt bruk av utstyret. Hvis du har spørsmål om bruk,pleie, egnethet av dette utstyret skal 
du kontakte produsenten før du fortsetter.
Ved bruk av dette utstyret må arbeidsgiveren ha en redningsplan og midler til rådighet for å gjennomføre 
det og formidle denne planen til brukere, autoriserte personer og redningsmenn. Eieren må sørge for at 
redningsplanen som handler om nødsituasjoner som kan oppstå under arbeidet er på plass og at brukere 
blir kjente med den.
Det skal være tilstrekkelig frihøyde under brukeren til å stoppe et fall før brukeren treffer bakken eller 
andre hindringer. Den avhengige frihøyden er avhengig av følgende faktorer: høyden på forankringen, 
koblede undersystemer lengde, deklarasjonslengde, frifall distanse, arbeiders høyde og bevegelse av selen.
Et fall arrestsystem består av de illustrert individuelle komponentene og må kun brukes med testede og 
godkjente komponenter. Ikke endre eller forsett misbruk dette utstyret. Kontakt produsenten når du bruker 
dette utstyret i kombinasjon med komponenter eller delsystemer unntatt de som er beskrevet i denne 
håndboken. Noen delsystem og komponentkombinasjoner kan forstyrre driften av dette utstyret.

ANVENDELSE, FORMÅL OG BEGRENSING - 
ADVARSEL Hvis en fallsikring utsettes for en støtbelastning som følge av et fall eller et annet støt skal det 
tas ut av bruk.

BEGRENSINGER
Aldri ha mer enn en person på fallsikringsutstyret.
Anbefalt arbeidstemperatur =   30°C to 50°C. Krav for forankringsstyrke er 12kN Unngå at lanyarden skal 
komme i kontakt med skarpe kanter.
Enheten må forankres direkte over brukeren får å minimisere faren for penduleffekt.
Vinkelen for penduleffekten kan ikke være over  30º
ADVARSEL: Aldri tillatt mer enn en person å være tilkoblet til fallsikringssystemet om gangen. 

BRUKERVEILEDNING -
Manglende overholdelse av instruksjonene vedrørende bruk, oppbevaring eller vedlikehold kan skade og/
eller endre utstyrets korrekte drift.
Disse produktene bør brukes av utdannede og/eller kompetente personer, eller brukeren skal overvåkes av en 
utdannet og/eller kompetent person.
Før og etter bruk skal fallets høyde vurderes. Brukeren må alltid sjekke det åpne rommet under seg selv for å 
unngå sammenstøt med gjenstander.
Utstyret skal inspiseres før hver bruk (FØR BRUK) og mer grundig med regelmessige mellomrom (PERIODISK 
INSPEKSJON). Resultater av alle detaljerte inspeksjonene skal registreres og disse må bevares for bruk og 
vedlikehold.
Det anbefales å utstede nytt utstyr for hver PPE bruker så de er klare over utstyrets brukshistorie. Om 
nødvendig kan brukeren markere sitt eget navn på utstyret for identifikasjon. Brukeren har også ansvar for å 
bevare produktet godt.
Åpne aldri fallsikrings blokk da fjær er i konstant spenning. Utstyret med inntrekkbar lanyard fremstilt av 
webbing bånd(polyester eller nylon) skal klare en belastning på minst 15 kN eller fra en stål wire motstå en 
kraft på minimum 12 kN.

FØR BRUK
Før bruk av personlig vernutstyr er det obligatorisk å utføre en kontroll på utstyret før bruk, for å sørge for 
det er i brukbar tilstand og fungerer korrekt før det tas i bruk. Sørg for at anbefalingene for bruk for hver 
komponent overholder som skrevet i brukerveiledningen. Det sterkt anbefales  at komponenter brukt på 
systemet kommer fra samme produsent for å sørge for produktets pålitelighet og ytelse.
Før bruk av dette utstyret må de følgende instruksjonene leses og forstås eller forklares til brukeren. Hvis man 
ikke gjør det kan det resultere i skade eller dødsfall.
Ikke bruk personlig fallsikringsutstyr på kroppsdeler hvor det kan skade brukeren eller bli fatal i tilfelle av 
et uventet fall.
Kontroll før bruk består av visuell og manuell inspeksjon og det må utføres før første bruk hver dag.
Før hver bruk sjekk fallblokken, låsfunkjonen inkludert (trekk hardt for å teste), tilbaketrekningsfuksjonen, 
lanyards tilstand, drift og tilstand av koblinger, bolt og feste, etikettenes lesbarhet og eventuelle tegn på feil, 
skader eller manglende deler.
Sjekk at alle etikettene er tilstede og er helt leselige.
Sjekk forankringskoblinger for skader, korrosjon og korrekt arbeidsfunksjon.
Hele enheten er i perfekt stand og sørg for at ingen fremmede partikler har kommet inn i huset. Alle synlige 
monteringsskruer og nitter er tilstede og riktig strammet.
Koblingen på toppen av fallblokken og sikre bevegelsesfriheten. Sjekk for tegn av forvrenging, sprekk, 
brannskader eller slitne feler og sørg for at låsen er lukket. 
Sjekk koblingene før hver bruk. Sørg for at den er fri for skader, deformiteter eller for mye slitne deler eller 
korrosjon. Åpningen og låsen skal fungere problemfritt, uten vanskeligheter. Åpningen skal lukke seg helt 
på kroken.
Inspiser falldemperen for å vurdere om den er blitt aktivert, om den er tilstede. Det bør ikke være tegn på 
forlengelse. Sørg for at overtrekket på energiabsorberen er helt og at det ikke er revet eller skadet.
Sørg for at lanyarden kan bevege seg fritt i sitt hele lengde. Trekk hardt i lanyarden for å teste låsningen, sikre 
en korrekt og jevn tilbaketrekning.
Sjekk lanyarden for skader. Utstyret kan ikke brukes under ingen omstendigheter om lanyarden har noe 
defekt som ødelagte eller flatede kanter, løse søm eller om det ikke trekkes jevnt tilbake til huset.
Skal det være tvil om utstyrets tilstand skal det henvises til en kompetent person, ellers skal utstyret settes i 
quarantine eller kastes.
Brukere må være medisinsk egnet til aktiviterer i høyden. Advarsel, inert suspensjon i en fallsikringssele kan 
resultere i alvorlig skade eller dødsfall.

 
FALLSIKRINGS FRI HØYDE
Den nødvendige frihøyden er avhengig av forbindelsessystemet, forankringsstedet og lanyards 
forlengelsesegenskaper.Sørg for at forankringspunktet er korrekt plassert for å begrense risikoen og fallets 
høyde.
Den minimume fri høyden under brukerens føtter er 3 meter for å unngå sammenstøt med strukturen eller 
bakken i et fall fra høyde. Med en vekt på 100 kilo er frihøyden 2 meter, pluss en ekstra 1 meter.
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Energiabsorberende snor

Fallsikringsblokk

Hel sele hoftebelte og 
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FØR FALL

ETTER FALL

KLARERING

BRUK
• Dette utstyret bør brukes av kun utdannede og kompetente personer, ellers må brukeren være under 

direkt overvåkning av en utdannet og kompetent person.
• Det er viktig for sikkerheten at forankringsenheten eller forankringspunktet plasseres ut og arbeidet er 

gjennomført på en måte at både muligheten for fall den potensiale fallhøyden minimaliseres.
• Swing fall kan minimaliseres ved å arbeide så nær under forakringen som mulig. Et fall fra mer enn 30º fra 

vertikalt vil produsere en swing effekt som kan forårsake skader eller død etter å slå en gjenstand.
• Ikke la lanyarden uttrukket i lange perioder mens enheten ikke er i bruk. Å la lanyarden helt uttrukket i 

lange perioder kan forårsake for tidlig svekkelse av tilbaketrekningsfjæren.
• Hold lanyarden alltid ren og fri for tørr gjørme, sement, osv. Hvis man ikke gjør det kan det resultere i tidlig 

feil av lås og tilbaketrekning.
• Det er viktig å unngå kontakt med kjemikalier som kan påvirke utstyrets ytelse. Det inkluderer alle syrer 

og kraftige kaustiske stoffer. Utstyret skal tas ut av bruk om kontakt oppstår eller det er mistanker om det.
• Hvis noe feil eller skade oppdages under drift eller ved omstendigheter som kan true sikkerheten: 

 
 STOPP ARBEIDET UMIDDELBART. 

FORHOLDSREGEL FØR BRUK
Utstyret krever regelmessig service for å sikre korrekt drift
Trekk hardt på lanyarden for å teste sikkerhetslåsen før hver bruk. Sørg for en ordentlig jevn tilbaketrekning.
Ikke bruk personlig fallsikringsutstyr hvor forhindringer kan senke farten av brukeren og forhindre 
sikkerhetslåsingen av utstyret.
Hvis et fall oppstår skal enheten låse seg og stoppe fallet. Alt utstyr som er en del av denne prosessen eller 
viser skade skal tas ut av drift umiddelbart.

INSTALLASJON & BRUK
Brukeren skal lese og følge produsentens intruksjoner for hver komponent og del av systemet. Disse 
instruksjonene må gis til brukeren og installatøren av dette utstyret. Brukeren og installatøren av dette 
utstyret skal lese og forstå disse instruksjonene før bruk eller installasjon. Følg produsentens instruksjoner for 
sikkerhetsutstyr som brukes med dette systemet.
Dette utstyret er ment å installeres og brukes av personer som er utdannet i korrekt anvendelse og bruk.
Forakringspunker skal være så nær som mulig direkt over brukeren. Swing fall forekommer når 
forakringspunktet ikke er direkte over punktet hvor et fall oppstår.
Unngå å arbeide ved mer enn 30 ° fra vertikalet. Kraften ved å ramme en gjenstand i en swing fall kan 
forårsake skade eller død.
Vurder farer i forbindelse med tilkobling og avkobling fra systemet.  Sørg for riktige forankringspunkter, 
landingsplatform eller andre midler til rådighet til koblings- og avkoblingspunkter for å tillate sikker 
overgang til og fra systemet.
Den svakeste delen av de fleste koblinger åpningen or belastning mot den må derfor unngås. Koblingene skal 
bevege seg fritt uten forhindring; belastning over en kant eller ekstern trykk reduserer styrken. 
Mens tilkoblet til fallsikringssystemet er brukeren fri til å bevege seg innenfor de anbefalte arbeidssoner ved 
normal hastighet. Lanyarden skal følge brukeren jevnt og tilbaketrekke uten forsinkelser.

ADVARSEL: 
Alt utstyr som anbefales av PORTWEST skal brukes som en del av et komplett personlig fallsikringssystem. 
Kjøperen eller brukeren som velger å se bort i fra denne advarselen er alene ansvarlig for sikkerheten av hele 
systemet. Arbeidsgiveren og ansatten gjenkjenner at alle komponenter av personlige fallsikringssystemet er 
kompatible med hverandre før bruk.

FORANKRINGSPUNKT
Forankringspunktet må velges med omhu for å risikere mulig pendelutsving og unngå å treffe ting under 
et eventuelt fall.
Forankringspunktet for systemet skal helst plasseres rett over brukerens posisjon og skal møte kravene i EN 
795-standarden (minimumstyrke på 12kN)
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• FP32
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• FP35
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• FP39
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• FP42
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EN355,  EN360, 
EN362, EN353-2, EN795
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