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AMORTYZATOR MODEL 47 Double typu Y
Importer:

………………………………………..
Producent:

Oxyline Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23
tel.: 42 2151068 fax: 42 2032031
www.oxyline.eu email: oxyline@oxyline.eu
UNE EN 355-1: 1993

Productos Climax S.A.
CE 0159

PARAMETRY TECHNICZNE:
Długość całkowita
Zakres oscylacji
Siła rozrywająca
Max długość zestawu zabezpieczającego:
Minimalna odległość od podłoża
Wytrzymałość punktu kotwiczenia

1.2 m
2m
2 kN
2m
6m
10 kN

KARTA KATALOGOWA AMORTYZATORA BEZPIECZEŃSTWA MODEL 47 Double typu Y
Amortyzator bezpieczeństwa model 47 Double typu Y został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normą
UNE-EN 355-1;2003.
Nadzór nad konstrukcją i projektem produktu sprawuje CNMP. Numer organu notyfikowanego 0159.
Autovia de San Pablo s/n. 41007 Sevilla. Hiszpania.
Amortyzator bezpieczeństwa model 47 Double typu Y jest składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i
gwarantuje bezpieczne wyhamowanie spadania podczas użytkowania w warunkach, dla których został przewidziany.
Amortyzator przeznaczony jest wyłącznie do użytku przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności i uprawnienia, odpowiednio
przeszkolone, lub przez osoby będące pod nadzorem osób posiadających odpowiednie umiejętności i uprawnienia.
Amortyzator powinien być przypisany do jednego użytkownika, który powinien wpisać się do załączonej tabeli.
Należy sprawdzić, czy produkt ten można używać łącznie z pozostałymi składnikami sprzętu.
UŻYTKOWANIE I OGRANICZENIA
Amortyzator bezpieczeństwa model 47 Double typu Y powinien być używany w połączeniu
z urządzeniami kotwiczącymi zgodnymi z normą EN 795, łącznikami zgodnymi z normą EN 362,
linkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 354 i szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361.
Łączna długość amortyzatora, z linką bezpieczeństwa z łącznikami, nie powinna przekraczać dwóch metrów.
Miejsce zakotwiczenia sytemu ochrony przed upadkiem powinno być umiejscowione ponad punktem, w którym znajduje się użytkownik.
Wytrzymałość punktu zakotwiczenia powinna wynosić co najmniej 10 kN.
Punkt zakotwiczenia powinien znajdować się w odległości co najmniej 6 m od podłoża, aby zapobiec uderzeniu o podłoże podczas upadku.
Jeżeli amortyzator brał udział w wyhamowaniu upadku, to nie należy używać go ponownie.
PRZEGLĄD
Przed rozpoczęciem używania należy sprawdzić, czy punkt zakotwiczenia ma wytrzymałość co najmniej 10 kN. Należy również upewnić się,
że żaden z elementów sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości nie wykazuje uszkodzeń lub oznak silnego zużycia. W razie
zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, jak np. deformacji, postrzępionych włókien, zerwanych szwów lub pęknięcia dowolnego
składnika sprzętu, należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania.
Sprzęt należy w odstępach rocznych poddawać przeglądom okresowym u producenta lub osób przez niego upoważnionych.
OKRES UŻYTKOWANIA
W normalnych warunkach korzystania okres trwałości sprzętu wynosi 3 lata, przy intensywnym użytkowaniu może on jednak ulec skróceniu.
Roczne przeglądy okresowe umożliwiają przedłużenie okresu użytkowania na kolejny rok, łącznie do 5 lat.
PRZECHOWYWANIE
Amortyzator bezpieczeństwa należy przechowywać w suchym miejscu, nienarażonym na silnie działające środki chemiczne, czynniki
korozyjne, bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła.
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CZYSZCZENIE
Należy czyście używając wody z mydłem i suszyć w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł
ciepła. Niektóre środki chemiczne mogą trwale uszkodzić sprzęt. Więcej informacji
można uzyskać u dostawcy.
OZNACZENlA
Sprzęt ochrony indywidualne] zgodny z normą UNE-EN 355.
OSTRZEŻENIA
Użytkownik ponosi pełne ryzyko i odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, z uszkodzeniem ciała i śmiercią włącznie, które mogą
zaistnieć w jakiejkolwiek sytuacji podczas użytkowania naszych produktów.
Jeśli nie jest on w stanie ponieść takiej odpowiedzialności lub ryzyka, nie powinien posługiwać się tym sprzętem.
NIEDOZWOLONE SPOSOBY UŻYWANIA
Niekontrolowane używanie sprzętu.
Używanie sprzętu na wysokości nie pozwalające na 6 m swobodnego lotu w trakcie upadku swobodnego lotu w razie upadku.
Używanie amortyzatora bezpieczeństwa o długości powyżej dwóch metrów.
Kotwiczenie amortyzatora bezpieczeństwa w punkcie znajdującym się poniżej użytkownika.
Oddalanie się od punktu kotwiczenia pod katem powyżej 30o.
Używanie sprzętu w miejscu niebezpiecznym w przypadku efektu wahadła.
Używanie linki bezpieczeństwa zaplątanej lub z węzłami.
Używanie sprzętu, który uczestniczył w wyhamowaniu upadku.
Używanie amortyzatora bezpieczeństwa do zabezpieczenia kilku osób naraz.
Używanie urządzenie do celu niezgodnego z jego przeznaczeniem.
Mocowani:: urządzenie w inny sposób, niż do punktu kotwiczenia.
Używanie urządzenia kotwiczącego jako zawiesia.
Używanie sprzętu w miejscu, w którym ewentualny upadek grozi uderzeniem o przeszkody
Przypadków biednego zastosowanie jest tak wiele, że nie da się ich wszystkich wymienić.

AMORTYZATOR MODEL 47 Double typu Y

CE0159

Nazwisko użytkownika:
Data zakupu:

Data pierwszego użycia:

Data produkcji:

Numer seryjny:

Uwagi:

Data przeglądu

Karta katalogowa, wyd. 2, 04.2014

Nazwisko osoby dokonującej przeglądu

Pieczątka, podpis
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