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Zatrzaśnik model 30 został zaprojektowany i wykonany zgodnie z normą europejską EN 362. 

Nadzór nad konstrukcją i projektem produktu sprawuje: CNMP Numer organu notyfikowanego 0159 SEVILLA 

 

UŻYTKOWANIE I OGRANICZENIA 

Zatrzaśnik wyposażony jest w blokadę zakręcaną ręczną. Łączniki z blokadą ręczną powinny być stosowane tylko wtedy, gdy praca nie 

wymaga ich wielokrotnego zapinania i wypinania podczas jednego dnia pracy. 

 

Przed rozpoczęciem użytkowania należy skontrolować: 

- ogólny stan łącznika; 

- występowanie głębokich rys, uszkodzeń po uderzeniach; 

- prawidłowe działanie zamka zakręcanego; 

- odpowiednie warunki użytkowania. 

Dotyczy to także innych składników układu zabezpieczającego. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, na przykład rozdarcia szwu, 

taśmy, pęknięcia klamry lub korozji lub innych widocznych uszkodzeń budzących wątpliwości co do bezpieczeństwa, należy niezwłocznie 

zaprzestać użytkowania sprzętu. 

W celu umożliwienia prawidłowej kontroli stanu technicznego sprzęt powinien być używany przez jedną osobę. 

Przed zastosowaniem łącznika należy sprawdzić, czy nie nosi on śladów uszkodzenia lub nadmiernego zużycia. 

Nie należy korzystać z zatrzaśnika, który uczestniczył w hamowaniu spadania, bez kontroli stanu technicznego przeprowadzonej przez 

producenta sprzętu lub osobę przez niego upoważnioną. 

W przypadku używania zatrzaśnika łącznie ze sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości punkt kotwiczący powinien znajdować się 

powyżej użytkownika.  

Punkt kotwiczący powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość na siły powstające przy ewentualnym upadku użytkownika. 
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

Instrukcja bezpiecznego używania zatrzaśnika: 

- Odkręć zamek i otwórz zapadkę zatrzaśnika. 

- Wepnij zatrzaśnik w odpowiednie miejsce. 

- Zamknij zapadkę i zakręć zamek. Upewnij się, że zatrzaśnik jest zakręcony. Rys. 1 

 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Zatrzaśnik przeznaczony jest do używania w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w trakcie prowadzenia ogólnych prac 

budowlanych, prac na dachach i fasadach budynków, słupach elektrycznych, w działaniach ratunkowych itp. 

 

ZGODNOŚĆ 

Zatrzaśnik został zaprojektowany w sposób umożliwiający połączenie różnych składników sprzętu chroniącego przed upadkiem 

z wysokości i układu kotwiczącego. 

 

PRZEGLĄD 

Należy regularnie sprawdzać, czy zamek zakręcany działa prawidłowo. Co najmniej raz w roku zatrzaśnik powinien być sprawdzony przez 

upoważnione osoby, w przypadku zauważenia uszkodzeń natychmiast wycofany z używania. 

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Zatrzaśnik można czyścić suchą szmatką. Zaleca się regularne czyszczenie i smarowanie zamka zakręcanego. 

 

PRZECHOWYWANIE 

Ze względu na właściwości materiałowe zatrzaśnik nie wymaga szczególnych warunków przechowywania. Zaleca się przechowywanie 

zatrzaśnika w suchym miejscu, nie narażonym na silnie działające środki chemiczne i bezpośrednie działanie źródeł ciepła. 

 

OPAKOWANIE TRANSPORTOWE 

Ponieważ produkt nie jest wrażliwy na udary, może być transportowany w opakowaniach kartonowych. 

 

OKRES UŻYTKOWANIA 

Nie można z góry określić okresu użytkowania zatrzaśnika. W przypadku wystąpienia następujących okoliczności należy wycofać 

łącznik z użytku: 

- Stan techniczny wskazuje na konieczność naprawy. 

- Elementy łącznika wykazują zużycie. 

- Łącznik uczestniczył w wyhamowaniu upadku. 

- Łącznik był narażony na działanie czynników żrących. 

 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKOMENDUJEMY STOSOWANIE ZATRZAŚNIKA Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI SYSTEMU ZABEZPIECZENIA PRZED UPADKIEM: 

Amortyzator Climax       EN 355 

Linka model 39 Climax      EN 354 

Uprząż Basic 10 Climax, lub Atlas Climax, lubi Rota Comfort Climax  EN 361 

 

 

 

Wymiary dł / szer 105 mm / 60 mm 

Wytrzymałość 22 kN 

Waga 175 g 

Rozwarcie 11 mm 
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ZATRZAŚNIK 30                                                                                                                                         EN 362 

Nazwisko użytkownika: 

Data zakupu: Data pierwszego użycia: 

Data produkcji: Numer seryjny: 

Uwagi: 

Data przeglądu Nazwisko osoby dokonującej przeglądu Pieczątka, podpis 

   

   

   

   

   

 


