
Használati utasítás
Felhasználói információ - LANYARDS FP20, FP21, FP22, FP 23, FP 25, FP26, FP50, FP51,FP52

A termékek megfelelnek a 2016/425 EU rendelet követelményeinek

és megfelelnek az EN 354, EN 355, EN 358 szabványoknak

Használati utasítás

Ez a használati utasítás a következő Portwest termékekre vonatkozik

Kernmantle kötelek, heveder kötelek, csúszócsatos hevederek/kötelek

Ez a négy típus megfelel az EN 354 szabványnak (annak megakadályozása érdekében, hogy a felhasználó 

olyan helyzetbe kerüljön, ahol esés következhet be); munkahelyzet beállítás (a munkavállaló munkahelyzetben 

tartása, de önálló leesés elleni védelem biztosítással) vagy az EN 355 szabvány szerinti energiaelnyelővel 

összekapcsolt zuhanásgátló rendszer részeként és ennek következtében energiaelnyelő csatlakozóeszközöket 

állít elő. A hossza nem haladhatja meg a 2 métert; vagy csatlakozóként egy zuhanásgátló rendszerben, 

azaz mint egy csatlakozatatott öv a heveder D-gyűrűje és egy visszahúzható zuhanásgátló között.

A heveder köteleket megfelelő csatlakozókkal kell kiválasztani, amelyet egy leesés elleni védelmi rendszerhez 

kívánnak csatlakozatatni. Pl. Biztonsági heveder

Kermantle kötél heveder energiaelnyelővel

Kermantle 'Y' kötél energiaelnyelővel

Hevederszíj energiaelnyelővel

Y' hevederszíj energiaelnyelővel

Ez a négy kötél típus megfele az EN 355:2002 szabványnak (esés megakadályozás vagy esés esetén), a 

maximum hossz 2 méter. A heveder köteleket megfelelő csatlakozókkal kell kiválasztani. Az energiaelnyelő 

végét az "A" jelzésű csatlakozási pontra kell csatlakoztatni a felhasználó biztonsági hevederéhez.

Állítható Kermantle kötél

Állítható heveder

Ez a kétfajta kötél típus az EN 358 szabvány szerinti biztonságos munkavégzésre van jóváhagyva (annak 

megakadályozására, hogy a felhasználó olyan pozícióba kerüljön, ahol esés történhet); és munkahelyzet 

beállításra (a felhasználó munkapozícióban tartása, de önálló leesés elleni védelem mellett). Ezeket a 

kötőelemeket NEM szabad használni egy zuhanásgátló rendszer részeként.

A heveder köteleket megfelelő csatlakozókkal kell kiválasztani, amelyet egy leesés elleni védelmi rendszerhez 

kívánnak csatlakozatatni. Pl. Biztonsági heveder

A Portwest kötélzet felhasználóinak kötelessége:

legyen felkészítve a használatára és a tevékenység előtti felhasználásra vonatkozó ellenőrzési 

követelményekreNe használja, ha olyan egészségügyi állapotban van, amely mind normál, mind vészhelyzetben hatással lehet a 

biztonságra;Győződjön meg arról, hogy mentési terv működik amikor lezuhant állapotban van

Ne tegyen semmilyen változtatást, kiegészítést vagy javítást a kötélzetben;

Győződjön meg róla, hogy a csatlakozót nem használják a határain kívül vagy más célokból, mint amelyekre 

szánták és amelyekre a használót kiképezték

Győződjön meg róla, hogy a csatlakozókkal együtt használt egyéb elemek és berendezések kompatibilisek egy 

zuhanásgátló rendszerrel

Mindig olvassa el a más eszközökkel vagy berendezésekkel kapcsolatos használati utasítást

Győződjön meg róla, hogy semmilyen veszély nem merül fel olyan berendezések kombinációinak 

használatából, amelyeknél egy tárgy biztonságos működtetése károsodik vagy megzavarja egy másik tárgy 

biztonságos működtetése;Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó használható állapotban van és megfelelően működik, mielőtt 

használják;Ha kétségei merülnek fel a biztonságos használat feltételeivel kapcsolatban vagy ha az eszközzel zuhanás 

történt, azonnal ki kell vonni a forgalomból;

Válasszon megfelelő kikötési pontot vagy szerkezeti elemet, mint kikötési pontot és győződjön meg róla, hogy a 

munkavégzés és alkalmazás szempontjából megfelelő helyzetben van és rendelkezik a szükséges minimális 

erővelA zuhanásvédelem érdekében a kikötési pontnak 12 kN terhelést kell elbírnia.

A munkavégzéshez a kikötési pontnak meg kell felelnie az alkalmazásnak és a kockázatértékelésnek. A 

felhasználási ország útmutatásait és jogszabályait be kell tartani.

Csatlakoztassa az eszközt a csatlakozóval a kikötési ponthoz. A csatlakozót nem kell a kikötési pont köré 

csavarni, hacsak nem így tesztelték ill. a CE minősítésben így került jóváhagyásra;



Használjon mozgatható kikötési eszközt (pl. hurokhevedert), ha egy szerkezeti elemhez történő rögzítésre van 

szükségKét különálló csatlakozó eszközt, amelyek mindegyike egy energiaelnyelővel rendelkezik, nem szabad egymás 

mellett használni (azaz párhuzamosan).

A megfelelő rögzítési ponton csatlakoztassa a csatlakozó eszközt a biztonsági hevederéhez

A leesés elleni védelemhez az "A" jelzéssel ellátott első vagy hátsó "D" gyűrű legyen az egyetlen rögzítési pont. 

Ha a testhevedernek két szövethurok van az elején (mindegyiket "1/2 A" jelzéssel ellátva), akkor a csatlakozót 

mindkét hurokhoz csatlakoztatni kell.

A leesés elleni védelemhez és a munkahelyzet beállításhoz az 'A' jelű 'D' gyűrűk használhatóak. Az oldalsó D-

gyűrű  munkahelyzet pozícionáláshoz használható vagy központi rögzítési pontként egy biztonsági munkaöv 

használata esetén. A kapcsolódási pontnak relevánsnak és alkalmasnak kell lennie a munkatevékenységre és 

minimálisra kell csökkentenie a kockázatokat.

Győződjön meg róla, hogy a kikötési pont megfelelő helyen van

A leesés elleni védőeszközök alkalmazásánál figyelembe kell venni, hogy a kikötési pont a lehető 

legmagasabban helyezkedjen el, ezzel minimalizálva a szabadesés távolságát. Továbbá ügyelni kell arra, hogy 

a kikötési pont függőlegesen a fej felett legyen, lecsökkentve az ingahatás következtében 

előforduló ütközéseket.Rögzítéskor a kikötési pont helyzetét vissza kell állítani az élről és távol kell tartani az esetleges leesési 

helyzetektől.Munkahely elhelyezésekor a kikötési pont helyzete nem lehet alacsonyabb, mint a heveder rögzítési pontja, és 

nem okozhatja a heveder lecsúszását csúszás vagy leesés közben.

Győződjön meg arról, hogy a kötélzet nem érintkezik éles éllel, ami használat közben károsodást okozhat

Az energiaelnyelőhöz (beleértve a csatlakozókat is) csatlakozó kötélzet teljes hossza nem haladhatja meg a 2 

métert.a heveder és a kernmantle kötélzet minimális vágási ellenállást biztosítanak az éles szélekkel szemben.

Az acél kötélzet nagyobb védelmet nyúj az éles széleknek ellen de kerülni kell az érintkezést.

Győződjön meg róla, hogy ha a kötélzet a zuhanásgátló rendszernél le van engedve, az alábbiakban feltüntetett 

szabad helyet minden használat előtt ellenőrizni kell a munkahelyen, hogy esés esetén ne legyen ütközés a 

talajjal vagy ne akadályozza az esési utat

Adja meg az esési tényezőt

Győződjön meg róla, hogy az "Y" (iker) energiaelnyelő kötél használata esetén, ha az egyik láb / kötélzet nem 

csatlakozik a szerkezethez, akkor nem szabad csatlakozatni a hevederzethez. Ideális esetben mindkét végnek 

mindig csatlakoznia kell a szerkezethez, vagy ha egyik lábát / kötélzetet nem használják, akkor a másik lábhoz 

rögzítve legyen.Legyen tisztában olyan veszélyekkel, amelyek befolyásolhatják a teljesítményt vagy a kötélzet meghibásodását, 

példáulszélsőséges hőmérsékletek (-15 ° C alatt és + 50 ° C felett)

agresszív környezeti feltételek, többek között

Homok & kavics

Cement

Forró felületek

Elektromos vezetőképesség

Kapcsolatot felvenni

Éles élek, kivéve, ha a gyártó megvizsgálta

Csiszoló felületek

Vegyszerek

Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha a fentiek bármelyikének kitett, vagy bármilyen módon sérült, 

amíg az illetékes személy meg nem vizsgálta;

Győződjön meg róla, hogy a kötélzetet csak a gyártás időpontjától számított legfeljebb 10 évig használják

Üzembe helyezés előtti utasítások

A hevedert és / vagy a kötélzetet ellenőrző Portwest felhasználóknak minden használat előtt előzetesen 

ellenőrizniük kell:A heveder és / vagy kötél ellenőrzése

Vágások, szakadások és horzsolások

Kidörzsölődés

Kopás

Elvékonyodás

Hő károsodás

Penész és festék



Vegyi anyag és / vagy U.V fény behatásának a jele, amely a heveder és / vagy a kötél elszíneződésének, 

lágyulásának vagy keményedésének látható jeleit mutatja

Az öltésminták ellenőrzése: szakadt vagy megrántott öltések lazítják a varrást

Varrás és hurkolás

A feszített kötél vége

Ellenőrizze a fém szerelvényeket:

Rozsdásodás

Repedések

Torzítás / diszpozíció

Túlzott kopás

A csatlakozók ellenőrzése:

Rozsdásodás

Repedések

Deformáció

Túlzott kopás

Helyes működés

A csatlakozók helyes összehangolása

Ellenőrizze a hevederrel összeköttetésben lévő háromszög alakú csatlakozót:

Rozsdásodás

Repedések

Deformáció

Túlzott kopás

Biztonságos és feszes csatlakozás

Elsődleges és másodlagos műanyag elemek ellenőrzése:

Megfelelő elhelyezés

Repedések

Deformáció

Túlzott kopás

Sérülés

Ha bármilyen hibát vagy sérülést észlel, akkor a kötélzetet nem szabad használni. El kell jutattni a kompetens 

személyhez aki az előírásoknak megfelelően elvégzi a protokol szerinti vizsgálatokat.

Részletes rögzített ellenőrzések

A részletes rögzített ellenőrzéseket

Szakképzett személynek kell elvégeznie a biztonsági és integritási vizsgálatot a kötélzeten;

A felhasználói útmutatóban található rekordtáblában rögzítve;

Rendszeresen végre kell hajtani. A részletes nyilvántartásba vétel gyakoriságát a kockázatértékelésen 

keresztül kell figyelembe venni, figyelembe véve a jogszabályokat, a berendezések típusát, a használati 

gyakoriságot és a környezeti feltételeket, amelyek felgyorsíthatják az elhasználódás és a fizikai károsodás 

mértékétA használattól függetlenül legalább 12 havonta kell elvégezni.

Karbantartás és tárolás

A Portwest kötélzet karbantartását csak szakképzett és kompetens személy végezheti el

Győződjön meg róla, hogy a kötélzeten nincsenek változtatások Tisztítsa meg a terméket a következő 

eljárással: l csak langyos vízzel

Tisztítsa meg a terméket a következő eljárással:

Csak meleg vízzel

Csak enyhe hatású tisztítószert használjon

Csak szivacsot vagy puha nylon ecsetet használjon

Friss, tiszta vizet használva öblítse le a mosószert a kötélzetről

Ne csavarjuk ki szárítás elött

Tegye lehetővé a kötélzet alapos kiszáradását a következő használat előtt

Győződjön meg arról, hogy a következő tisztítási módszereket NEM használja:



Víz 40°C felett

Fehérítő

Bármely mosószer nem alkalmas a felületre

Drótkefék vagy más súrolószerek

Nagynyomású mosó vagy hasonló

Radiátorok vagy más közvetlen hőforrások

Győződjön meg arról, hogy a kötélzet alapos vizuális és fizikai vizsgálata megtörtént a tisztítás után, mielőtt a 

terméket újra használatba venné.

EN 354: 2010 Személyi védőfelszerelés a magasból való leesés ellen

EN 355: 2002 Személyi védőfelszerelés a magasból való leesés ellen Energiaelnyelők

EN 358: 1999 Személyi védőeszközök munkahelyzetekhez és magasból való lezuhanás megelőzésére. Övek a 

munkahelyzet beállítára és rögzítésére.

Helyezze be a tanusítványt

Helyezze be a folyamatos értékeléseket

Gyártó

Portwest Ltd., Westport, Co. Mayo, Ireland

A Portwest termékek összes megfelelőségi nyilatkozata a www.portwest.com/declarations címen érhető el

A tervezési szakaszban és a gyártásellenőrzési szakaszban részt vevő bejelentett szervezet EK-

típusvizsgálatát a következők végzik:

XXXXXX

Ezeket a heveder köteleket egyéni védőeszközként osztályozták az európai 2016/425 rendelet szerint és 

megfelelnek az európai harmonizált szabványoknak

EN 354: 2002 Személyi védőfelszerelés a magasból való lezuhanás megelőzésére. Rögzítő kötelek.

EN 355: 2002 Személyi védőfelszerelés a magasból való lezuhanás megelőzésére Energiaelnyelők

EN 358: 1999 Személyi védőeszközök munkahelyzetekhez és magasból való lezuhanás megelőzésére. Övek a 

munkahelyzet beállítára és rögzítésére.

Ez a felhasználói útmutató és a felhasználói kézikönyv részét képezi a biztonsági rendszernek, és minden 

felhasználónak teljes mértékben tudnia kell annak tartalmáról. Biztonságos helyen kell tartani, és mindenkor 

szabadon hozzáférhetővé kell tenni a felhasználók számára. Ha ezt a terméket eltávolítják a csomagolásából, 

akkor a másik oldalon lévő táblát be kell fejezni, a termék címkéjén feltüntetett adatok betartásával. Az alábbi 

táblázatot fel kell használni az összes részletes rögzített ellenőrzés rögzítésére a kockázatértékelésnek 

megfelelő gyakorisággal, de legalább 12 havonta.
Vizuális és tapintható ellenőrzés eredménye

Ellenőrzés

Heveder / kötél Általános - Nem:

vágott, szakadt

horzsolt

hő sérülés

szennyezett

kifakult

Öltési módszer- nem:

törött vagy horzsolt

húzott vagy laza

fém alkatrészek - nem:

korrodált

repedt vagy deformálódott

nem működik

Csatlakozók

Tökéletesen működik

A kapuk rendben vannak



Műanyag alkatrészek:

jelenlegi

nem sérült

Egyéb:

A címke látható és olvasható

Tisztítás elvégezve

Ellenőrizte:

A következő vizsgálat esedékes:

Dátum

Az öltésminták ellenőrzése: szakadt vagy megrántott öltések lazítják a varrást

Varrás és hurkolás

A feszített kötél vége

Ellenőrizze a fém szerelvényeket:

Rozsdásodás

Repedések

Torzítás / diszpozíció

Túlzott kopás

A csatlakozók ellenőrzése:

Rozsdásodás

Repedések

Deformáció

Túlzott kopás

Helyes működés

A csatlakozók helyes összehangolása

Ellenőrizze a hevederrel összeköttetésben lévő háromszög alakú csatlakozót:

Rozsdásodás

Repedések

Deformáció

Túlzott kopás

Biztonságos és feszes csatlakozás

Elsődleges és másodlagos műanyag elemek ellenőrzése:

Megfelelő elhelyezés

Repedések

Deformáció

Túlzott kopás

Sérülés

Ha bármilyen hibát vagy sérülést észlel, akkor a kötélzetet nem szabad használni. El kell jutattni a kompetens 

személyhez aki az előírásoknak megfelelően elvégzi a protokol szerinti vizsgálatokat.

Részletes rögzített ellenőrzések

A részletes rögzített ellenőrzéseket

Szakképzett személynek kell elvégeznie a biztonsági és integritási vizsgálatot a kötélzeten;

A felhasználói útmutatóban található rekordtáblában rögzítve;

Rendszeresen végre kell hajtani. A részletes nyilvántartásba vétel gyakoriságát a kockázatértékelésen 

keresztül kell figyelembe venni, figyelembe véve a jogszabályokat, a berendezések típusát, a használati 

gyakoriságot és a környezeti feltételeket, amelyek felgyorsíthatják az elhasználódás és a fizikai károsodás 

mértékét

A használattól függetlenül legalább 12 havonta kell elvégezni.

Karbantartás és tárolás

A Portwest kötélzet karbantartását csak szakképzett és kompetens személy végezheti el



Győződjön meg róla, hogy a kötélzeten nincsenek változtatások Tisztítsa meg a terméket a következő 

eljárással: l csak langyos vízzel

Tisztítsa meg a terméket a következő eljárással:

Csak meleg vízzel

Csak enyhe hatású tisztítószert használjon

Csak szivacsot vagy puha nylon ecsetet használjon

Friss, tiszta vizet használva öblítse le a mosószert a kötélzetről

Ne csavarjuk ki szárítás elött

Tegye lehetővé a kötélzet alapos kiszáradását a következő használat előtt

Győződjön meg arról, hogy a következő tisztítási módszereket NEM használja:

Víz 40°C felett

Fehérítő

Bármely mosószer nem alkalmas a felületre

Drótkefék vagy más súrolószerek

Nagynyomású mosó vagy hasonló

Radiátorok vagy más közvetlen hőforrások

Győződjön meg arról, hogy a kötélzet alapos vizuális és fizikai vizsgálata megtörtént a tisztítás után, mielőtt a 

terméket újra használatba venné.

EN 354: 2010 Személyi védőfelszerelés a magasból való leesés ellen

EN 355: 2002 Személyi védőfelszerelés a magasból való leesés ellen Energiaelnyelők

EN 358: 1999 Személyi védőeszközök munkahelyzetekhez és magasból való lezuhanás megelőzésére. Övek a 

munkahelyzet beállítára és rögzítésére.

Helyezze be a tanusítványt

Helyezze be a folyamatos értékeléseket

Gyártó

Portwest Ltd., Westport, Co. Mayo, Ireland

A Portwest termékek összes megfelelőségi nyilatkozata a www.portwest.com/declarations címen érhető el

A tervezési szakaszban és a gyártásellenőrzési szakaszban részt vevő bejelentett szervezet EK-

típusvizsgálatát a következők végzik:

XXXXXX

Ezeket a heveder köteleket egyéni védőeszközként osztályozták az európai 2016/425 rendelet szerint és 

megfelelnek az európai harmonizált szabványoknak

EN 354: 2002 Személyi védőfelszerelés a magasból való lezuhanás megelőzésére. Rögzítő kötelek.

EN 355: 2002 Személyi védőfelszerelés a magasból való lezuhanás megelőzésére Energiaelnyelők

EN 358: 1999 Személyi védőeszközök munkahelyzetekhez és magasból való lezuhanás megelőzésére. Övek a 

munkahelyzet beállítára és rögzítésére.

Ez a felhasználói útmutató és a felhasználói kézikönyv részét képezi a biztonsági rendszernek, és minden 

felhasználónak teljes mértékben tudnia kell annak tartalmáról. Biztonságos helyen kell tartani, és mindenkor 

szabadon hozzáférhetővé kell tenni a felhasználók számára. Ha ezt a terméket eltávolítják a csomagolásából, 

akkor a másik oldalon lévő táblát be kell fejezni, a termék címkéjén feltüntetett adatok betartásával. Az alábbi 

táblázatot fel kell használni az összes részletes rögzített ellenőrzés rögzítésére a kockázatértékelésnek 

megfelelő gyakorisággal, de legalább 12 havonta.

Vizuális és tapintható ellenőrzés eredménye

Ellenőrzés

Heveder / kötél Általános - Nem:

vágott, szakadt



horzsolt

hő sérülés

szennyezett

kifakult

Öltési módszer- nem:

törött vagy horzsolt

húzott vagy laza

fém alkatrészek - nem:

korrodált

repedt vagy deformálódott

nem működik

Csatlakozók

Tökéletesen működik

A kapuk rendben vannak

Műanyag alkatrészek:

jelenlegi

nem sérült

Egyéb:

A címke látható és olvasható

Tisztítás elvégezve

Ellenőrizte:

A következő vizsgálat esedékes:

Dátum


