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З’ЄДНУВАЧІ

З’ЄДНУВАЧІ / EN362
Цей з’єднувач можна використовувати з індивідуальними системами захисту від падіння, такими як 
індивідуальні системи запобігання падінню, обмеження, робочого позиціонування або  рятування. 
Користувач повинен прочитати та зрозуміти інструкції виробника для кожного компонента або частини 
всієї системи. Ці з’єднувачі призначені для використання лише відповідно до інструкцій користувача 
кожного продукту.

КАРАБІН:
ДИВ. ДІАГРАМУ НА ПОЧАТКУ СПИСКУ КОРИСТУВАЧІВ   D2
Карабін довгастої форми має високу межу міцності головної осі. Міцність з’єднувача визначається 
шляхом напряму зовнішньої сили по його довжині (головна вісь) за допомогою двох круглих металевих 
прутків.
Дія 1  Переверніть запірний елемент на 90 градусів.
Дія 2 Натисніть на запірний елемент всередину, щоб відкрити його.
Дія 3 Відпустіть, і запірний елемент буде закритий автоматичним блокуванням.
Засіб класу В Основний з’єднувач
ПОВОРОТНИЙ ГАК З КАРАБІНОМ
Індикатор навантаження розташований у поворотному гаку з карабіном. Поворотне вічко подовжується і 
показує червону зону під час дії сил протидії падінню, як показано на малюнку.

Гачок 

Відкриття запірного 

елементу:

Закріпити плитуВідкриття запірного 

елементу: 6MM

Матеріал: сталь 

Навантаження:20kN

класу:EN362:2004/T

Гачок

Відкриття запірного елементу:

Закріпити плиту

Відкриття запірного 

елементу: 8MM

Матеріал: сталь 

Навантаження: 20KN

класу  EN362:2004/

T Категорія

Індикатор 
навантаження 
розташований у 
поворотному гаку з 
карабіном. Поворотне 
вічко подовжується і 
показує червону зону 
під час дії сил протидії 
падінню, як показано 
на малюнку.

Засоби класу Т: крайовий роз’єм`

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ПЕРЕВІРТЕ ПОВОРОТНИЙ ГАК З КАРАБІНОМ, ЩОБ ПЕРЕКОНАТИСЯ, ЩО ВІН ПРАЦЮЄ 
ВІЛЬНО, ЗАМКИ ТА ПОВОРОТ ДІЮТЬ ПЛАВНО.
Дія 1: Щоб підключитигак з карабіном до точки підключення, звільніть механізм блокування на задній 
стороні пальцем та натисніть на запірний механізм великим пальцем.
Дія 2: При розташуванні навколо точки підключення, відпустіть запірний механізм, щоб закрити його 
автоматичним блокуванням.
Дія 3: перевірте встановлення. Гачок повинен повністю охоплювати точку з’єднання, бути надійно 
закритим та заблокованим. Завжди перевіряйте!
НАГАДУВАНЯ:
З’єднувач завжди повинен використовуватися, якщо запірний елемент закритий та заблокований; його 
міцність значно зменшується, якщо ворота запірний елемент відкритий.
Відкрийте запірний елемент і переконайтеся, що він закривається сам автоматично при відпусканні. 
Систематично перевіряйте, чи повністю закритий та заблокований запірний елемент, натискаючи на 
нього рукою.
Закрившись, роз’єм має найбільшу міцність вздовж своєї головної осі. Навантаження в будь-якому 
іншому напрямку зменшує його міцність.
Роз’єм повинен мати можливість пересуватися вільно і без перешкод; будь-яке обмеження або 
зовнішній тиск є небезпечними.
Змінювання або неправильне використання цього продукту або невиконання інструкцій може призвести 
до серйозних травм або смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Припиніть використовувати обладнання, якщо є будь-які ознаки зниження міцності або 
порушення функції. Знищте вилучене з обігу обладнання, щоб запобігти подальшому використанню.
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ ТА ЗБЕРІГАННЯ
Обладнання має належним чином зберігатися та обслуговуватись, і його слід відслідковувати до 
виробника або його уповноваженого представника. Гарне технічне обслуговування та належне 
зберігання Вашого ЗІЗ збільшать термін служби Вашого продукту, гарантуючи Вашу безпеку. 
Недотримання інструкцій стосовно зберігання та обслуговування може порушити або змінити правильну 
роботу цих продуктів. Наслідки недотримання цих інструкцій можуть бути важкими та серйозними. 
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ
Термін служби важко передбачити, не беручи до уваги умови використання. Це залежить від 
інтенсивності та частоти використання, а також від навколишнього середовища, де використовується 
продукт. Щоб продовжити термін експлуатації цього продукту, будьте обережні під час транспортування 
та використання. Уникайте впливу та тертя абразивними поверхнями або гострими кромками тощо.
Ці продукти поступово зношуються з віком незалежно від використання, і це старіння прискорюється 
важкими і динамічними навантаженнями.
Деякі екологічні фактори значно прискорюють зношування: сіль, пісок, сніг, лід, вологість, хімікати тощо 
(список не вичерпний).
Продукт повинен бути вилучений з обігу, якщо:
• Він зазнав значного падіння (або навантаження).
• Він не може пройти перевірку.
• Продукт демонструє надмірний знос або пошкодження.
• У вас є сумніви щодо його надійності.
• Ви не знаєте всю історію його використання.
• Він стає застарілим через зміни в законодавстві, стандартах, техніці або несумісності з іншим 

обладнанням тощо. 

ДОГЛЯД
Цей продукт повинен бути постійно захищений від дії екстремальних температур, механічних сил, 
хімічних речовин, гострих предметів та УФ-випромінювання.  Це обладнання не вимагає спеціального 
технічного обслуговування, проте рекомендується:

Щоб допомогти підтримувати відстеження продуктів, не видаляйте маркування чи етикетки. Ви 
повинні бути впевненим, що маркування продукту залишаеться розбірливим протягом усього терміну 
експлуатації продукту.
Надмірне нашарування бруду, фарби та іншого може перешкоджати роботі обладнання і, у важких 
випадках, погіршувати виріб до стану, коли знижується його ефективність, і його треба вилучати з обігу.
Не залишайте пристрій зовні у погану погоду.
Якщо у вас виникли питання щодо стану вашого продукту або виникли сумніви щодо його використання, 
зв’яжіться з виробником.
ОЧИЩЕННЯ І ДЕЗІНФЕКЦІЯ 
Забруднюючі речовини, такі як бруд, пісок, фарба, лід, брудна вода тощо, можуть перешкоджати роботі 
пристрою. За необхідності очистіть і висушіть продукт.
Періодично очищуйте зовнішні поверхні цих приладів м’якою вологою ганчіркою без використання 
розчинників, кислот або лужних розчинів.
Протріть всю поверхню від бруду, цементу, пилу тощо вологою губкою. Закінчуйте очищення шляхом 
обтирання чистою водою і повністю сухою чистою тканиною.
Не змащуйте будь-які деталі в пристрої.
Металеві частини слід протерти тканиною, просоченою захисним мастилом.
Не занурюйте його в воду чи будь-яку іншу рідину, яка могла б змінити міцність прив’язі або механізм 
роботи пристрою запобігання падіння.
ПЕРІОДИЧНІ ПЕРЕВІРКИ - 
На додаток до перевірки перед кожним використанням, принаймні кожні 12 місяців, ретельне 
обстеження пристрою має здійснюватися уповноваженим інспектором. Ця частота може відрізнятися, 
залежно від частоти та інтенсивності використання. Регулярне проведення періодичного обстеження 
має важливе значення для забезпечення тривалої ефективності та довговічності пристрою, від якого 
залежить безпека користувача. Результати експертизи будуть пов’язані з “ПАСПОРТОМ ОБЛАДНАННЯ”, 
який постачається з кожним пристроєм, і який повинен супроводжувати пристрій.
Запишіть результати перевірки з наступними даними: тип та модель обладнання, торгова назва, 
серійний номер, контактна інформація виробника, рік випуску, дата придбання, дата першого 
використання, дата наступної періодичної перевірки, проблеми, коментарі, ПІБ та підпис інспектора.
ЕТАПИ ПЕРЕВІРКИ 
Перевірте весь пристрій, включаючи з’єднувачі, кріплення, корпус тощо. Перевірте все обладнання на 
наявність пошкодження, корозії або іржі. Шукайте тріщини, вигини або знос, які можуть вплинути на 
міцність і роботу системи.
• Перевірте корпус на викривлення; тріщини; або інші пошкодження.
• Коробка основного корпусу рівномірно розташована, та відсутні проміжки між відділами.
• Перевірте пристрій запобігання падінню на наявність вільних болтів, зігнутих або пошкоджених 

деталей.
• Перевірте контакт із кислотами чи іншими хімічними речовинами.
• Витягніть строп на загальну довжину, щоб переконатися, що він не пошкоджений.
• Будь-компонент з розрізом або істотним стиранням повинен бути визнаний непридатним.
• Перевірка ременів спорядження (лямок)
• Лямки повинні бути вільні від вузлів, надмірного забруднення, важких нашарувань фарби і плям 

іржі.
• На лямках не має бути стертих, порізаних або роздертих волокон. Перевірте на наявність розривів, 

саден, цвілі, опіків, знебарвлення тощо.
• Шукайте порізи на лямках, знос та пошкодження через використання, нагрівання та контакт 

з хімічними речовинами тощо. Будьте особливо уважні, перевіряючи розрізані нитки, а також 
непідшиті або розірвані шви.

• Перевірте шви на наявність витягнутих або вирізаних строчок. Розірвані строчки можуть бути 
свідченням того, що на компонент амртизатору діяло навантаження, і він повинен бути вилучений 
з обігу.

• Стан троса (при виконанні цієї перевірки завжди надягайте рукавички, щоб уникнути можливості 
порізів зламаними жилами тросу):

• Перевірте, потягнувши строп на всю довжину з і дозволяючи йому повільно втягуватися по вашій 
захищеній руці. Не дозволяйте стропу втягуватися неконтрольовано. Це може призвести до 
пошкодження стропу або пружини зворотного перемотування.

• Перевірте трос на наявність порізів, перегинів, опіків, зламаних жил або дротів, хімічного 
пошкодження і сильного стирання.

• Тріснутий або викривлений трос може вказувати на те, що на строп діяло навантаження, і він повинен 
бути виведений з обігу.

• Перевірка металевих деталей:
• Устаткування не повинно бути пошкоджено, зламано, викривлено, або мати будь-які гострі кромки, 

задирки, тріщини, зношені деталі, або корозію.
• Для покритих шаром металу компонентів перевірте погіршення захисту та ознаки корозії.
• Перевірте систему закріплення з’єднувачів, переконайтеся, що зворотна пружина працює належним 

чином, і що затвор у закритому положенні не косий. Відкрийте і відпустіть запірний елемент, щоб 
перевірити, чи правильно він закритий та зафіксований.

• Запірний елемент не повинен бути заблокованим сторонніми речовинами. Забруднюючі речовини, 
такі як бруд, пісок, фарба, лід, брудна вода тощо, можуть заважати роботі системи блокування.

• Перевірте функцію блокування:
• Перевірте, чи витягнеться та втягенться строп повністю, без затримок або уповільнення лінії.
• Витягніть строп досить швидко, щоб заблокувати систему; Повторіть операцію 3-5 разів, щоб 

забезпечити задовільну роботу.
МАРКУВАННЯ

D1     ДИВ. ДІАГРАМУ НА ПОЧАТКУ СПИСКУ КОРИСТУВАЧІВ

1. Натягувач функціонує при динамічному натягуванні стропу. Строп повинен заблокуватися і   
 припинити витягуватися. Після відпускання стропу натягувач повинен втягнути строп.
2. Використовуйте лише повну систему страхувальної прив’язі , що відповідає EN361. Завжди  
 переконуйтеся, що тільки D-кільце зверху на спині, відмічене заголовною літерою «А» на   
 страхувальній прив’язі, буде використано у складі пристрою запобігання падінню.
3. Переконайтесь, що пристрій підключено до фіксованої точки кріплення, що відповідає стандарту  
 EN795, яка може протистояти тяговому зусиллю 12 кН.
4. Не робіть самовільні зміни у пристрої  Не ремонтуйте пристрій самостійно.
5. Рекомендована робоча температура від -30 ° C до 50 ° C
6. Цей продукт здатний повністю припинити падіння людини з біологічною вагою 100 кг (включаючи  
 одяг та інструменти)
7. Потягніть строп вертикально, і перевірте функцію втягнення та блокування кабелю / лямки.
8. Не зупиняйте процес (виріб у пилюці або бруді)
9. Під час руху працівника допускається відхилення робочого стропу від вертикальної  
 лінії на кут до 30°.
10. Строп не виказує ніяких ознак зносу (розрив, стирання, викривлення, корозія, знебарвлення і т.д.)

ЗАПОВНІТЬ ДАНИЙ ПАСПОРТ ОБЛАДНАННЯ І ЗБЕРЕЖІТЬ ЙОГО ДЛЯ ДОВІДОК.
ДИВ. ДІАГРАМУ В КІНЦІ БУКЛЕТУ

МОДЕЛЬ:

D2 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Дія 1
Переверніть запірний 
елемент на 90 градусів.

Дія 2
Натисніть на запірний 
елемент всередину, щоб 
відкрити його.

Дія 3
Відпустіть, і запірний 
елемент буде закритий 
автоматичним блокуванням.

1  2  3

D1

Натягувач функціонує при динамічному 
натягуванні стропу. Строп повинен 
заблокуватися і припинити витягуватися. 
Після відпускання стропу натягувач 
повинен втягнути строп.

Цей продукт здатний повністю 
припинити падіння людини 
з біологічною вагою 100 кг 
(включаючи одяг та інструменти)

Використовуйте лише повну систему 
страхувальної прив’язі , що відповідає 
EN361. Завжди переконуйтеся, що тільки 
D-кільце зверху на спині, відмічене 
заголовною літерою «А» на страхувальній 
прив’язі, буде використано у складі 
пристрою запобігання падінню.

Потягніть строп вертикально, і 
перевірте функцію втягнення та 
блокування кабелю / лямки.

Переконайтесь, що пристрій підключено 
до фіксованої точки кріплення, що 
відповідає стандарту EN795, яка може 
протистояти тяговому зусиллю 12 кН.

Не зупиняйте процес (виріб у 
пилюці або бруді)

Не робіть самовільні зміни у пристрої
Не ремонтуйте пристрій самостійно.

Під час руху працівника 
допускається відхилення робочого 
стропу від вертикальної лінії на 
кут до 30 °.

Рекомендована робоча температура від 
-30 ° C до 50 ° C

Строп не виказує ніяких ознак 
зносу (розрив, стирання, 
викривлення, корозія, 
знебарвлення і т.д.)
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• Матеріал: сталь
• Навантаження: 20 кН
• Відкриття запірного 

елементу: 20 мм
• EN362:2004/B

КАРАБІН:

Заповніть, будь ласка, цей ПАСПОРТ ОБЛАДНАННЯ, і збережіть цей паспорт для довідки.

НАЗВА ПРОДУКТУ:   МОДЕЛЬ ТА ТИП / ІДЕНТИФІКАЦІЯ:

ТОРГОВА НАЗВА: СЕРІЙНИЙ НОМЕР:

ВИРОБНИК:
АДРЕСА:

ТЕЛЕФОН, ФАКС, ЕЛЕКТРОННА ПОШТА 
ТА ВЕБ-САЙТ:

РІК ВИПУСКУ 
/ ТЕРМІН 
СЛУЖБИ:

ДАТА ПОКУПКИ: ДАТА ПЕРШОГО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ:

КОМЕНТАРІ: ПІБ КОРИСТУВАЧА:

Інша відповідна інформація (наприклад, номер європейського стандарту):

Іншими компонентами, придатними для використання разом у системі запобігання падінню, є:

ПЕРІОДИЧНІ ПЕРЕВІРКИ

ДАТА ПРИЧИНА ЗАПИСУ 
(ПЕРІОДИЧНА ПЕРЕВІРКА)

ВІДЗНАЧЕНІ ДЕФЕКТИ, 
ПРОВЕДЕНІ РЕМОНТИ, 
ТА ІНША ВІДПОВІДНА 

ІНФОРМАЦІЯ.

ПІБ ТА ПІДПИС 
УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

ТЕРМІН 
НАСТУПНОЇ 

ПЕРІОДИЧНОЇ 
ПЕРЕВІРКИ

Засоби індивідуального захисту повинні перевірятися уповноваженою особою принаймні кожні 12 місяців.

UA КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА  
З’ЄДНУВАЧІ

ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ, ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ БУДЬ--ЯКИМ ОБЛАДНАННЯМ
Усі ці продукти відповідають вимогам Регламенту (ЄС 2016/425)
 EN355:2002, EN360:2002, EN362:2004, EN795:2012 і EN353-2:2002
УВАГА- НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ РОБИТИ ДОПОВНЕННЯ АБО 
МОДИФІКАЦІЇ ПРИСТРОЮ. 
Цей продукт є частиною індивідуальної системи запобігання падінню. Користувач повинен ознайомитись 
з інструкціями виробника та дотримуватися їх для кожного компонента або частини всієї системи. Ці 
інструкції повинні бути надані користувачеві цього обладнання. Користувач повинен читати та зрозуміти 
ці інструкції, або йому їх треба пояснити , перш ніж користуватися цим обладнанням. Для правильного 
використання та обслуговування цього виробу слід дотримуватися інструкцій виробника. Зміна або 
неправильне використання цього продукту або невиконання інструкцій може призвести до серйозних 
травм або смерті.
PORTWEST не приймає відповідальності за дефекти, які є наслідком зловживання, неправильного 
використання, зміни або модифікації виробу, або дефекти, які виникають унаслідок невдалого 
встановлення, обслуговування чи використовування продукту відповідно до інструкцій виробника.
Обов’язок користувача - переконатися, що він ознайомлений з цими інструкціями, а також навчився 
правильному догляду та використанню цього обладнання. Користувач також повинен знати про робочі 
характеристики, межі застосування та наслідки неналежного використання цього обладнання. Якщо 
у вас виникли питання щодо використання, догляду або придатності цього обладнання для вашої 
програми, зв’яжіться з виробником, перш ніж продовжувати.
Під час використання цього обладнання роботодавець повинен мати план порятунку та засоби для його 
здійснення, і повідомити цей план користувачам, уповноваженим особам та рятувальникам. Власник 
повинен гарантувати, що існує план порятунку, який стосується будь-яких надзвичайних ситуацій, які 
можуть виникнути під час роботи, і що користувачі ознайомлені з ним.
Під робочим повинен бути достатній запас висоти, щоб запобігти падінню, перш ніж він впаде на землю 
або перешкоду під ним. Обов’язковий запас висоти залежить від наступних факторів: висота анкерного 
кріплення, довжина підсистеми з’єднання, відстань при уповільненні, відстань вільного падіння, зріст 
робочого, переміщення елемента кріплення прив’язі.
Система запобігання падінню складається з проілюстрованих окремих компонентів, і може 
використовуватися тільки з випробуваними та затвердженими компонентами. Не змінюйте та не 
використовуйте навмисно неправильно це обладнанням. Проконсультуйтеся з виробником при 
використанні цього обладнання в комбінації з компонентами або підсистемами, відмінними від тих, що 
описані в цьому посібнику. Деякі підсистеми та комбінації компонентів можуть заважати роботі цього 
обладнання.
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ, МЕТА І ОБМЕЖЕННЯ -
ОБЕРЕЖНО:
Якщо пристрій запобігання падінню зазнав шокове навантаження в результаті падіння або інші шокові 
навантаження, необхідно припинити його експлуатацію.
ОБМЕЖЕННЯ
Пристрій запобігання падінню має приєднуватися тільки до однієї людини.
Рекомендована робоча температура = від -30 ° С до 50 ° С.
Межа міцності кріплення становить 12 кН
Уникайте контакту стропа з гострими краями.
Пристрій повинен бути закріплений безпосередньо над головою, щоб мінімізувати небезпеку падіння 
в разі коливання.
Кут при небезпеці коливання не повинен перевищувати 30 °
ОБЕРЕЖНО:
Ніколи не дозволяйте одночасне підключення більше однієї людини до пристрою запобігання падінню. 
ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ -
Недотримання інструкцій щодо використання, зберігання, технічного обслуговування може пошкодити 
та / або змінити належну роботу обладнання.
Цей продукт повинен використовуватися кваліфікованими та / або компетентними людьми, або 
користувач повинен контролюватися кваліфікованою та / або уповноваженою особою.
Перед використанням та після нього слід оцінювати висоту падіння. Користувач повинен завжди 
перевіряти відкритий простір під собою, щоб уникнути зіткнення із перешкодами.
Обладнання слід перевіряти перед кожним використанням (ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ) та більш ретельно з 
регулярними інтервалами (ПЕРІОДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА). Результати всіх детальних перевірок повинні бути 
записані, а також слід зберігати записи про використання та технічне обслуговування.
Краще видати нове обладнання кожному користувачеві ЗІЗ, щоб він / вона знав всю історію його 
використання. За необхідності користувач може зазначити своє ім’я десь на обладнанні для 
ідентифікації. Користувач також несе відповідальність за збереження продукту.
Не відкривайте пристрій запобігання падінню, оскільки пружина під напругою. Обладнання з висувним 
ременем, виготовленим з стропу (поліестер або нейлон), повинно витримувати силу щонайменше 15 кН, 
або витримувати силу щонайменше 12 кН, якщо висувний ремінь виготовлений з троса (сталі).
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
Перед кожним використанням засобів індивідуального захисту необхідно провести попередню 
перевірку обладнання, щоб переконатись, що воно знаходиться у справному стані та правильно працює. 
Переконайтеся, що рекомендації щодо використання кожного з компонентів виконуються, як зазначено 
в інструкції користувача. Настійно рекомендується використовувати компоненти, що задіяні в системі, 
від одного і того ж виробника, щоб гарантувати надійність та ефективність продукту.
Ви повинні прочитати та зрозуміти таку інструкцію, або вам мають пояснити її перед використанням 
цього обладнання. Невиконання цього може призвести до травми чи смерті.
Не використовуйте особисті пристрої запобігання падінню, якщо під час несподіваного падіння тіло може 
натрапити на перешкоди, які можуть спричинити травми або бути фатальними для користувача.
Перевірка перед експлуатацією складається з візуальної та тактильної перевірки, яка повинна 
проводитися перед першим використанням кожного дня.
Перед кожним використанням перевірте пристрій запобігання падінню, включаючи функцію блокування 
(різко потягніть для випробування), функцію втягування, стан стропу, функцію та стан з’єднувальних 
вузлів, корпусу і кріпильних елементів, чіткість маркування та будь-які ознаки дефектів, пошкоджень 
або відсутніх деталей.
Переконайтеся, що все маркування присутнє, і повністю розбірливе.
Перевірте анкерні роз’єми на наявність пошкоджень, корозії і належний робочий стан.
Переконайтеся, що весь пристрій знаходиться в ідеальному стані, та  що в корпус не потрапяють сторонні 
матеріали. Всі види видимих монтажних гвинтів і заклепок мають бути присутні і належним чином 
затягнуті.
Роз’єм у верхній частині пристрою запобігання падінню забезпечує свободу переміщення. Перевірте 
наявність ознак викривлення, тріщин, опіків або зношених частин, і переконайтеся, що захисний 
пристрій закритий.
Перевірте з’єднувачі перед кожним використанням. Переконайтеся, що вони не містять пошкоджень, 
деформацій, ознак надмірного зносу або корозії. Запірний елемент і замок повинні працювати плавно, 
без проблем. Запірний елемент повинний бути повністю закритий, і бути зачепленим за передню 
частину гаку.
Перевірте амортизатор, якщо він є у пристрої, щоб визначити, чи був він активований. Не повинно 
бути жодних ознак розтягнення. Переконайтесь, що кришка амортизатора є безпечною, без розривів 
та пошкоджень.
Переконайтесь, що стропи ременя вільно витягуються в повному обсязі. Різко потягніть шнур, щоб 
перевірити замок, забезпечте правильне, рівномірне втягування.
Перевірте строп на наявність пошкодження. За жодних обставин не слід застосовувати пристрій 

запобігання падінню, якщо строп має будь-який дефект, тобто розірвані або сплюснуті ділянки стропу, 
вирізані волокна, або строп неправильно втягується.
У разі виникнення сумнівів щодо подальшої працездатності предмета обладнання, питання має бути 
передане уповноваженій особі, або обладнання повинне бути ізольоване чи виведене з експлуатації.
Користувачі повинні бути з медичної точки зору спроможними для активних дій на висоті. Увага: пасивне 
підвішування у прив’язі може призвести до серйозних травм або смерті. 
ЗАПАС ВИСОТИ ПАДІННЯ
Обов’язковий запас висоти залежить від типу підсистеми підключення, розташування кріплення та 
характеристик запобіжних стропів. Переконайтеся, що опорна точка правильно розташована, щоб 
обмежити ризик і висоту падіння.
Необхідний мінімальний запас висоти нижче ніг користувача, щоб уникнути зіткнення зі спорудою чи 
землею при падінні з висоти, дорівнює 3 метри. За умови ваги 100 кг, запас висоти - це відстань падіння 2 
метри плюс додаткова відстань 1 метр.
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Анкерний пристрій

;
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Амортизаційний строп

Висувний пристрій 
запобігання падінню

Страхувальна прив’язь Поясний 
ремінь Стегновий ремінь

ПЕРЕД ПАДІННЯМ

ПІСЛЯ ПАДІННЯ

ЗАПАС ВИСОТИ

ВИКОРИСТАННЯ
• Це обладнання повинно використовуватися тільки кваліфікованими та уповноваженими особами. 

В іншому випадку користувач повинен знаходитись під прямим контролем кваліфікованої та 
уповноваженої особи.

• Має важливе значення для безпеки те, що анкерний пристрій або опорна точка завжди повинні бути 
розташовані таким чином, і робота має проводиться так, щоб мінімізувати як потенціал падіння, так 
і потенційні відстані падіння.

• Падіння з коливанням можна звести до мінімуму, працюючи безпосередньо під анкерною опорою. 
Падіння під кутом більш ніж 30º від вертикалі призведе до ефекту коливання, який може спричинити 
травму або смерть внаслідок усунення перешкод.

• Не залишайте ремінний пристрій розтягнутим на довгий період часу, поки пристрій не 
використовується. Якщо шнур повністю розтягнутий протягом тривалого періоду часу, це може 
призвести до передчасного ослаблення пружини втягування.

• Завжди тримайте стропи чистими і вільними від сухого бруду, цементу, тощо. Невиконання цього 
може призвести до передчасного блокування і неможливості перемотування.

• Необхідно уникати контактів з будь-якими хімічними речовинами, які можуть вплинути на 
ефективність обладнання. До них відносяться всі кислоти та сильні їдкі речовини. Потрібно припинити 
використання обладнання, якщо був або навіть підозрюється контакт з такими речовинами.

• У разі виявлення будь-яких пошкоджень або недоліків під час експлуатації або у випадку обставин, 
які можуть становити загрозу безпеки: НЕГАЙНО ПРИПИНІТЬ ВИКОНУВАТИ РОБОТУ. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
Обладнання вимагає періодичного обслуговування, щоб забезпечити безпечний та відповідний робочий 
стан.
Різко потягніть строп, щоб перевірити блокування перед кожним використанням. Необхідно забезпечити 
правильне плавне втягування
Не використовуйте індивідуальні пристрої запобігання падінню, якщо перешкоди можуть уповільнити 
користувача та запобігти блокуванню механізму пристрою.
Якщо має місце падіння, пристрій заблокується та припинить падіння. Будь-яке обладнання, на яке 
впливали сили, що затримують падіння, або яке демонструє пошкодження, що відповідає впливу сили 
припинення падіння, необхідно негайно припинити використовувати.
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Користувач повинен ознайомитись з інструкціями виробника та дотримуватися їх для кожного 
компонента або частини всієї системи. Ці вказівки повинні бути надані користувачеві та установнику 
цього обладнання. Користувач та установник цього обладнання повинні прочитати та зрозуміти ці 
вказівки перед використанням або встановленням. Дотримуйтесь інструкцій виробника, що стосуються 
обладнання безпеки, яке використовується в цій системі.
Це обладнання призначено для встановлення та використання особами, які пройшли навчання щодо 
правильного застосування та використання.
Точки кріплення повинні, наскільки це можливо, бути безпосередньо над користувачем. Падіння 
з коливанням відбувається, коли точка кріплення не знаходиться безпосередньо над точкою, де 
відбувається падіння.
Уникайте роботи при куті більш ніж 30 ° від вертикалі. Сила ураження об’єкта у падінні з коливанням 
може спричинити серйозні травми або смерть.
Майте на увазі небезпеку, пов’язану з підключенням та відключенням від системи. Забезпечте належні 
опорні точки, платформи для падінняи на них або інші засоби, доступні в точках підключення та 
відключення, щоб забезпечити безпечні переходи у систему та з системи.
Найбільш слабкою частиною більшості з’єднувачів є запірний елемент, і навантаження на нього 
слід уникати. З’єднувачі повинні вільно рухатися без перешкод; будь-яке обмеження, надмірне 
навантаження або зовнішній тиск зменшують їхню силу.
Під час прикріплення до пристрою запобігання падінню працівник може вільно рухатися в 
рекомендованих робочих зонах із звичайною швидкістю. Строп повинен витягатися плавно і втягуватися 
безупинно.
ОБЕРЕЖНО:
Все обладнання, рекомендоване компанією PORTWEST, повинно використовуватися як частина повної 
індивідуальної системи захисту від падіння. Покупець або користувач, який вирішив не звертати 
уваги на це попередження, несе відповідальність за безпеку всієї системи. Роботодавець і працівник 
визнають, що всі компоненти індивідуальної системи захисту від падіння є сумісними один з одним 
перед використанням.
ТОЧКА КРІПЛЕННЯ
Місце розташування кріплення повинно бути ретельно підібране, щоб зменшити можливу небезпеку 
удару з коливанням та уникнути удару об’єкта під час падіння.
Точка кріплення до системи повинна переважно розташовуватися вище позиції користувача, і повинна 
відповідати вимогам стандарту EN 795 (мінімальна межа міцності 12 кН).
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