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 1  Varovalni pas

 1 Y samovarovalni pripomoček z absorberjem padca

 1 Dinamična vrv

 1  Varovalni pripomoček

 15 Neskončnih zank

 15 Vponk z matico

 2  Samozaporni vponki

 1  Zaščita za vrv

 1  Transportna vreča

Oprema za varovanje pred padcem
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Varovalni pas (EN 361)

 Točka vpetja na sprednji 
in zadnji strani

 Univerzalna velikost

 Stranske zanke za opremo

 Zaponke za hitro 
nameščanje pasu
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Dinamična vrv 11 mm

 EN 892

 60m 

 Premer 11mm

 Zdrži 12 standardnih padcev

 Sešite zanke primerne za vpetje 
na koncih vrvi 

 Podaljšanje vrvi ob padcu do 30 
%

 Ulovitvena sila < 10 kN

 Testirano za ostre robove

 Zelene in rdeče oznake na 
koncih vrvi
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Nevarnosti pri uporabi
Zaradi vaše varnosti se je 

potrebno izogibati:

 Vročim površinam

 Ostrim robovom

 Iskrečim delcem

 Oljem, 
maščobam,kislinam,lu
gom

 Razbitinam, ipd…
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Neskončne zanke (EN 566)

 Neskončno sešite
 Nosilnost je min. 22 kN
 Dolžine 100 cm
 Deklaracija všita na zanko

Edini dovoljeni način povezave dveh 
neskončnih zank
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HMS vponka (EN 362)

 Samozaporna ali z matico

 Aluminijasta ali jeklena 
vzdolžna nosilnost 22kN

 Podatki o vponki so na vponki
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Pomen oznak na vponki

Vzdolžna nosilnost
Prečna nosilnost

Nosilnost pri 
odprtih vratcih

22 6 6
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Omni Triact povezovalni element (EN362 B)

Povezovalni element z omejeno uporabo

Služi povezovanju nosilnih 
delov pasu z sistemom za 
varovanje pred padcem
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Absorber energije padca z 
vponko vpet na pas

Omni Triact povezovalni element

EUSR-MED

Povezovalni  element pravilno 
vpet na pas
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Varovalna vrv vpeta na vponko, ter vponka z 

absorberjem energije padca

Omni Triact povezovalni element
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Pripomoček za varovanje I`D (EN 341 Tip A)

Primeren za uporabo z vrvmi premera od 10 
do 11.5 mm
Dovoljena statična delovna obremenitev od 
30 do 150 kg
Pripomoček, vpet na vponko s samodejnim 
zapiranjem in varovanjem
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Odprt I´D z vstavljeno vrvjo

I´D zaprt in zapečaten
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Komplet za samovarovanje (EN 355)

 Y- zanka

 Absorber energije padca

 Vponka s samodejnim 
zapiranjem in varovanjem

 2 veliki vponki

 Komplet lahko vpnemo le v prednjo 
točko na pasu, namenjeno za  
vpenjanje varovanja !

 Samovarovalni komplet je 
prepovedano podaljševati !!
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