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ČSN EN 358

Osobní
ochranné
prostředky
pro
pracovní polohování a prevenci pádů z
výšky - Pásy pro pracovní polohování a
zadržení
a
pracovní
polohovací
spojovací prostředky

ČSN EN 363
Prostředky ochrany osob proti pádu Systémy ochrany osob proti pádu

Zachycovací postroje
Zachycovací postroj je základním prostředkem
osobního zajištění chránícího před pádem. Svou
konstrukcí odpovídá požadavkům norem EN 361
(bezpečnostní postroj), EN 358 (pracovní
polohovací pás, EN 813 (sedací postroj)
Doba používání
Postroj smí být užíván max 10 let od data výroby.
Po této době musí být stažen z používání.
Každoročně musí být provedena periodická
prohlídka. Tuto prohlídku smí provádět výrobce,
osoba nebo společnost pověřená výrobcem.
Postroj musí být vyřazen z používání a zničen
ihned po zachycení pádu

Zachycovací postroj P 30

Zadní kotvící bod

přední dvojitý
kotvící bod

Zachycovací postroj P 30mx

Zadní kotvící bod

přední dvojitý
kotvící bod

Seřizovací
hrudní spona
Seřizovací
hrudní spona
Stehenní
Cobra spona

T

Seřizovací
stehenní
spona

Zachycovací postroj P 35

Zachycovací postroj P 35mx

Zadní kotvící bod

Zadní kotvící bod
přední kotvící bod

přední kotvící bod
Seřizovací
stehenní spona

Hrudní a
stehenní
Cobra spona

Zachycovací postroj P 35mXR

Zachycovací postroj P 50

Novinka
Zadní kotvící
bod

přední
dvojitý
kotvící bod

Polohovací
bod

Hrudní a
stehenní
Cobra spona

Seřizovací
stehenní
spona

Zachycovací postroj P 71

Zachycovací postroj P 71mXR
Novinka

Zadní kotvící
bod

přední kotvící
bod

Připojovací
bod pro
polohování,
slanování,
jištění

Boční bod pro
polohování

Seřizovací
spona

Zadní bod

Boční bod pro
polohování

přední
bod

oko pro
slanování,

Evakuace

AT 300 – doplněk
k P71 mXR

Zachycovací postroj P 71mX

Zadní kotvící
bod

přední kotvící
bod

Připojovací
bod pro
polohování,
slanování,
jištění

Boční bod pro
polohování

Seřizovací
spona

Seřizovací
Cobra spona

Zachycovací postroj P 73

Zadní kotvící
bod

přední kotvící
bod
Připojovací
bod pro
polohování,
slanování,
jištění

Boční bod pro
polohování

Seřizovací
Cobra spona

Zachycovací postroj P 80mX

Zadní kotvící
bod

přední kotvící
bod
Připojovací
bod pro
polohování,
slanování,
jištění
Boční bod pro
polohování
Seřizovací
spona

Seřizovací
Cobra spona

Zachycovací postroj P 81

Zadní kotvící
bod

přední kotvící
bod
Připojovací
bod pro
polohování,
slanování,
jištění
Boční bod pro
polohování
Seřizovací
spona

Seřizovací
Cobra spona

Zachycovací postroj P 90

Zadní kotvící
bod

přední kotvící
bod
Připojovací
bod pro
polohování,
slanování,
jištění bod

Zachycovací postroj P 90mX

Zadní kotvící
bod

přední kotvící
bod
Připojovací
bod pro
polohování,
slanování,
jištění bod

Připojovací
bod pro jištění

Připojovací
bod pro jištění

Boční bod pro
polohování

Boční bod pro
polohování

Seřizovací
spona

Seřizovací
Cobra spona

Zachycovací postroj P 14R

Zachycovací postroj P 30 HV+

Zadní kotvící
bod

přední
dvojitý
kotvící bod

Zachycovací postroj P 50 HV+

Zadní kotvící
bod

přední
dvojitý
kotvící bod
Polohovací
oka

Seřizovací
spona

Seřizovací
stehenní
spona

Seřizovací
spona

Seřizovací
stehenní
spona

Zachycovací postroj P 12 Pro
Zadní kotvící
bod

Seřizovací
hrudní spona

Seřizovací
stehenní
spona

Seřizovací
spona

Zachycovací postroj P 22 Pro
Zadní kotvící
bod

Boční bod pro
polohování

Seřizovací
hrudní spona

Seřizovací
stehenní
spona

Seřizovací
spona

Zachycovací postroj P 32 Pro
Zadní kotvící
bod

přední dvojitý
kotvící bod

Zachycovací postroj P 52 Pro
Zadní kotvící
bod

přední dvojitý
kotvící bod

Boční bod pro
polohování
Seřizovací
stehenní
spona

Seřizovací
spona

Seřizovací
stehenní
spona

Seřizovací
spona

Zachycovací postroj P 30 N

Zachycovací postroj P 50 N
Zadní kotvící
bod

Zadní kotvící
bod
přední dvojitý
kotvící bod
přední dvojitý
kotvící bod
Boční bod
pro
polohování
Seřizovací
stehenní
spona

Seřizovací
spona

Seřizovací
spony

Seřizovací
spona

Popruhy z ARAMIDOVÉHO vlákna

Zachycovací postroj P 50 N ISOL – popruhy z ARAMIDOVÉHO vlákna
Zadní kotvící
bod

přední dvojitý
kotvící bod
Boční bod
pro
polohování

Seřizovací
spony

Seřizovací
spona

Izolace spon

Zachycovací postroj pro ženy P 10F

Softshellová bunda KB 040 s postrojem

Softshellová bunda KB 041, KB 042 s postrojem

Zachycovače pádu

Základní vybavení
• Zachycovač pádu vyrobený z nerezavějící oceli
• Zajišťovací lano (PA třípramenné stáčené lano
Ø 12 mm). Horní konec lana je opatřen okem
s plastovou očnicí. Dolní konec lana je
zakončen pojistným protisměrným zápletem.
• Tlumič pádu - prvek rozptylující pádovou energii
• Spojka ( karabina ) ocelová oválného tvaru,
s pojistkou na západce.

Linostop II

Základní vybavení
•
•

•
•

Zachycovač pádu vyrobený z nerezavějící
oceli
Zajišťovací lano (PA třípramenné stáčené
lano Ø 12 mm). Horní konec lana je opatřen
okem s plastovou očnicí. Dolní konec lana je
zakončen pojistným protisměrným zápletem.
Tlumič pádu - prvek rozptylující pádovou
energii
Spojka ( karabina ) ocelová oválného tvaru,
s pojistkou na západce.

Délky
•

5, 10, 15, 20 m

AC 080
Základní vybavení
•

•
•
•

Zachycovač pádu vyrobený ze slitiny hliníku
Zajišťovací lano (PA třípramenné stáčené
lano Ø 12 mm). Horní konec lana je opatřen
okem s plastovou očnicí. Dolní konec lana je
zakončen pojistným protisměrným zápletem.
Spojka ( karabina ) ocelová oválného tvaru,
s pojistkou na západce.
Brzda, kterou se zajistí zachycovač pádu
Prodává se samostatně bez lana

AC 081

Základní vybavení
•
•

•
•
•

Zachycovač pádu vyrobený z nerezové oceli
Zajišťovací lano (PA třípramenné stáčené
lano Ø 12 mm). Horní konec lana je opatřen
okem s plastovou očnicí. Dolní konec lana je
zakončen pojistným protisměrným zápletem.
Spojka ( karabina ) ocelová oválného tvaru,
s pojistkou na západce.
Brzda, kterou se zajistí zachycovač pádu
Prodává se samostatně bez lana

•

Blokant lana

CD 211 a CD 212

CD 201 a CD 202

Základní vybavení
-

-

-

Blokant s rukojetí (provedení pro pravou ruku).
Rukojeť má ergonomický tvar a dobře tepelně
izoluje.
Dva spodní otvory: jeden pro připojení smyčky,
druhý pro maticovou karabinu od popruhové
stupačky.
Horní otvory slouží k procvaknutí karabinou při
sebejištění nebo v kladkostroji.
Používá se na jednoduchém laně o průměru 8 až
13 mm. Tento blokant je certifikován pro použití
při práci ve výškách.

Základní vybavení
-

-

-

CD 201/202 je lehký a kompaktní blokant bez rukojeti
s variabilním použitím. K ovládání blokantu postačí
jedna ruka a velmi dobře se drží. Zoubky na brzdné
vačce neničí lano a poskytují jistý záběr. Slouží
primárně k výstupu po laně.
Používá se na jednoduchém laně o průměrech 8–
13mm.
Vybaven otevírací páčkou anatomického tvaru,
kterou lze snadno ovládat palcem. Páčku s brzdnou
vačkou lze zajistit v otevřené poloze pro snadnější
manipulaci.
Díky upravenému tvaru má blokant lepší úchop.

ROLEX

WR 100

Základní vybavení
•
•
•
•
•
•

Vrchní spojka – karabina – pro připojení
zařízení ke nosnému konstrukčnímu
prvku
Zatahovač nosného popruhu ( pod
ochranným krytem )
Nosný popruh
Tlumič pádu
Spojka - karabina na konci popruhu
Délka popruhu 2 m

CRW 200

Základní vybavení
•
•
•
•
•

Vrchní spojka – karabina – pro připojení
zařízení ke nosnému konstrukčnímu
prvku
Zatahovač nosného popruhu ( pod
ochranným krytem )
Nosný popruh
Spojka - karabina na konci popruhu
Délka 6 m

CR 300
Základní vybavení

Základní vybavení
•
•
•
•

Vrchní spojka – karabina – pro připojení
zařízení ke nosnému konstrukčnímu
prvku
Zatahovač nosného popruhu ( pod
ochranným krytem )
Nosný pozinkované ocelové lanko
Spojka - karabina na konci lanka

Délky
•

Max 15m

•
•
•
•

Vrchní spojka – karabina – pro připojení
zařízení ke nosnému konstrukčnímu
prvku
Zatahovač nosného popruhu ( pod
ochranným krytem )
Nosný pozinkované ocelové lanko
Spojka - karabina na konci lanka

Délky
•

18, 20, 25,28

Novinka
CR 250 Vertical

CR 250 Horizontal +Vertical
OS 050
je otočný ocelový chránič určený pro
spolupráci se zařízením pro zachycení
pádu při práci na střeše
např CR 250 H + V

Základní vybavení
•

Základní vybavení
•
•
•
•

Vrchní spojka – karabina – pro připojení
zařízení ke nosnému konstrukčnímu
prvku
Zatahovač nosného popruhu ( pod
ochranným krytem )
Nosný pozinkované ocelové lanko
Spojka - karabina na konci lanka

Délky
•

6, 10, 12, 15

•
•
•

Vrchní spojka – karabina – pro připojení
zařízení ke nosnému konstrukčnímu
prvku
Zatahovač nosného popruhu ( pod
ochranným krytem )
Nosný pozinkované ocelové lanko
Spojka - karabina na konci lanka

Délky
•

6, 8, 11,

WR 025

CR 030

Základní vybavení
•
•
•
•
•
•
•

WR 025 10
s karabinou AZ 011

WR 025 20
s karabinou AZ 022

Vrchní spojka – karabina – pro připojení
zařízení ke nosnému konstrukčnímu
prvku
Zatahovač nosného popruhu ( pod
ochranným krytem )
Nosný popruh
Tlumič pádu
Spojka - karabina na konci popruhu
Délka popruhu max. 2,4 m
Postupně nahrazuje ROLEX

Základní vybavení
•
•
•
•
•

Vrchní spojka – karabina – pro připojení
zařízení ke nosnému konstrukčnímu
prvku
Ocelové 4mm lanko
Spojka - karabina na konci popruhu
Délka popruhu max. 3 m
Váha 1800 g

OS 010

DWR 040S
Ochranný obal na samonavíjecí
zařízení
Dostupný v různých barvách.

Základní vybavení
•
•
•
•
•

Dvouramenný samonabíjecí zachycovač
pádu
Vrchní spojka – karabina – pro připojení
zařízení k nosnému konstrukčnímu prvku
Ocelové 4mm lanko
Spojka - karabina na konci popruhu
Délka popruhu je
o

2m

•

Testováno na faktor
pádu 2

AZ 800

AZ 800 je ocelové lanko délky 2m vybavené
tlumičem pádu. Používá se v kombinace s CR
200, CR 210, CR 220, CR 300 WR 025 a CR 030

U nových zařízení jako CR
250 H+V již není potřeba.

Polohovací prostředky
Pracovní polohovací prostředky jsou doplňky
systému osobní ochrany proti pádu.
Pracovní polohovací prostředek se nejvíc využívá
při práci na sloupech, stromech a příhradových
konstrukcích. Je nezbytný tehdy, když pracovník
při práci potřebuje stabilní pracovní
polohu. Úchytné lano se seřizovačem délky mu
umožní zaujmout potřebnou pracovní polohu aniž
by
se musel k stabilizaci polohy často bez přidržování
rukama.

TH 030

PB 31
Funkcí pásu
je zabránit uživateli přístupu do místa s
nebezpečím pádu z výšky.
Popis
Pracovní polohovací pás PB-31 je vyroben z
jednoho kusu polyamidového popruhu. Na tomto
popruhu jsou zašité boční připojovací prvky pro
připojení pracovního polohovacího prostředku.
Na koncích je popruh opatřen kovovými
propínacími sponami pro sepnutí a regulaci délky
opasku. Toto uspořádání zaručuje práci s
maximální bezpečností a pohodlím.

PB 20

Funkcí pásu
je zabránit uživateli přístupu do místa s
nebezpečím pádu z výšky.
Popis
Na tomto popruhu jsou zašité boční připojovací
prvky pro připojení pracovního polohovacího
prostředku.
Na koncích je popruh opatřen kovovými
propínacími sponami pro sepnutí a regulaci délky
opasku. Toto uspořádání zaručuje práci s
maximální bezpečností a pohodlím.
Používá se při práci na stožárech, stromech atd.

PB 70
Funkcí pásu
je zabránit uživateli přístupu do místa s
nebezpečím pádu z výšky.
Popis
Pracovní polohovací pás PB-20 je
vyroben z jednoho kusu polyamidového
popruhu. Na tomto popruhu jsou zašité
boční připojovací prvky pro připojení
pracovního polohovacího prostředku.
Používá se při práci na stožárech,
stromech atd

Funkcí pásu
Pracovní polohovací prostředek
vhodný i k práci ve visu.
Popis
Na tomto popruhu jsou zašité boční
připojovací prvky pro připojení
pracovního polohovacího prostředku.
Pás obsahuje kotvící prvek pro práci
ve visu a je pro tuto činnost
certifikovaný.
Používá se při práci na stožárech,
stromech atd.

PROT 3
PROT 3 je velmi užitečný při práci na sloupech ,
stromech a příhradových konstrukcích. Je
nezbytný tehdy, když prováděná práce vyžaduje
stabilní pracovní polohu, velmi často bez
přidržování rukama.
Základní vybavení:
• Polyamidové lano pr. 14 mm
• Mechanický seřizovač délky lana
• Ochranná hadice lana
Délky:
• 2, 2.5, 3, 5m
•

PROT 4
PROT 4 je velmi užitečný při práci na sloupech ,
stromech a příhradových konstrukcích. Je
nezbytný tehdy, když prováděná práce vyžaduje
stabilní pracovní polohu, velmi často bez
přidržování rukama.
Základní vybavení:
• Polyamidové lano pr. 124 mm
• Mechanický seřizovač délky lana
• Ochranná hadice lana
Délky:
• 2 ,3, 4, 5m
•

PROT 11
PROT 3 je velmi užitečný při práci na sloupech ,
stromech a příhradových konstrukcích. Je
nezbytný tehdy, když prováděná práce vyžaduje
stabilní pracovní polohu, velmi často bez
přidržování rukama.
Základní vybavení:
• Polyamidové lano pr. 12 mm
• Mechanický seřizovač délky lana
• Ochranná hadice lana
Délky:
• 2, 2.5, 3, 5m

PROT 70
PROT 70 je velmi užitečný při práci na sloupech ,
stromech a příhradových konstrukcích. Je
nezbytný tehdy, když prováděná práce vyžaduje
stabilní pracovní polohu, velmi často bez
přidržování rukama.
Základní vybavení:
• Ocelové lanko pr. 16 mm
• Mechanický seřizovač délky lana
• Ochranná hadice lana
Délky:
• 2 ,3, 4, 5m
•

Tlumiče pádu
Tlumič pádu je součástí systému osobního ochrany
proti pádu a vyhovuje EN 355.
Tlumice pádu se vyrábí jako samostatný tlumič, ve
čtyřech typech s lanovým spojovacím prostředkem
a ve dvou typech s popruhovým spojovacím
prostředkem:
- ABM bez spojovacího prostředku
- ABM / LB 101 se spojovacím prostředkem (
po připojení karabin nesmí celková délka
ABM-L překročit 2 m).
- ABM / LB 100 s nastavitelným spojovacím
prostředkem ( po připojení karabin nastavte
spojovací prostředek tak, aby mel maximální
délku 2 m).
- ABM / LB102 s dvojitým nenastavitelným
spojovacím prostředkem
- ABM / 2 LB 100 s dvojitým nastavitelným
spojovacím prostředkem
- ABM -T s popruhovým spojovacím
prostředkem (po připojení karabin nesmí
celková délka překročit 2 m).
- ABM -2T s dvojitým popruhovým spojovacím
prostředkem (s karabinami nesmí celková
délka překročit 2 m).

Tlumič pádu ABM / LB 100

Tlumič pádu ABM / LB 101
Volitelné součástí (karabiny)

Volitelné součástí (karabiny)

2 x AZ 011

2 x AZ 002

2 x AZ 003

AZ 002 + AZ 022

AZ 003 + AZ 024

2 x AZ 011

2 x AZ 002

2 x AZ 003

AZ 002 + AZ 022

AZ 003 + AZ 024

Tlumič pádu ABM / 2 x LB 100

Tlumič pádu ABM / LB 102

Volitelné součástí (karabiny)

3 x AZ 011
AZ 002 + 2x AZ 022

AZ 003 + 2x AZ 022

AZ 002 + 2 x AZ 025

AZ 003 + 2 x AZ 024

Volitelné součástí (karabiny)

3 x AZ 011
AZ 002 + 2x AZ 022

AZ 003 + 2x AZ 022

AZ 002 + 2 x AZ 025

AZ 003 + 2 x AZ 024

Tlumič pádu ABM – 2T

Tlumič pádu ABM – T

Volitelné součástí (karabiny)

Volitelné součástí (karabiny)

2 x AZ 011

3 x AZ 011
AZ 002 + 2x AZ 022

2 x AZ 002

AZ 003 + 2x AZ 022
2 x AZ 003

AZ 002 + AZ 022

AZ 003 + AZ 024

AZ 002 + 2 x AZ 025

AZ 003 + 2 x AZ 024

Tlumič pádu ABM / 2 LE 101

Tlumič pádu ABM / LE 101

Volitelné součástí (karabiny)

Volitelné součástí (karabiny)

2 x AZ 011
3 x AZ 011
AZ 002 + 2x AZ 022
2 x AZ 002

AZ 003 + 2x AZ 022
2 x AZ 003

AZ 002 + AZ 022

AZ 002 + 2 x AZ 025

AZ 003 + AZ 024
AZ 003 + 2 x AZ 024

Tlumič pádu ABM / LB 100 HV
(vysoce reflexivní)
Volitelné součástí (karabiny)

Tlumič pádu ABM - T HV
(vysoce reflexivní)
Volitelné součástí (karabiny)

2 x AZ 011

2 x AZ 011

2 x AZ 002

2 x AZ 002

2 x AZ 003

2 x AZ 003

AZ 002 + AZ 022

AZ 002 + AZ 022

AZ 003 + AZ 024

AZ 003 + AZ 024

Tlumič pádu ABM – 2 T HV

Samostatný tlumič ABM

(vysoce reflexivní)
Volitelné součástí (karabiny)

3 x AZ 011

Volitelné součástí (karabiny)

AZ 011

AZ 002 + 2x AZ 022
AZ 002

AZ 003 + 2x AZ 022
AZ 003

AZ 002 + 2 x AZ 025

AZ 003 + 2 x AZ 024

AZ 022

AZ 024

Horizontální zajišťovací popruhy (lana)
Horizontální zajišťovací lano je součástí systému
ochrany osob proti pádu. Používá se pro jištění
osob pohybujících se převážně v horizontální
rovině s rizikem pádu. Horizontální zajišťovací lano
je typem dočasného kotvícího zařízení a je
zkoušeno podle EN 795 a vyhovuje této normě.
Horizontální zajišťovací lano je určeno jako
ochrana jen pro jednu osobu.

Kotvící
sloupek
PROTON

Mobilní
horizontální
zajišťovací
popruh

Tlumič pádu
s lanem ABM /
LB 100

AZ 011

AZ 002

AZ 003

AZ 022
Délkově nastavitelný horizontální jisticí popruh AE 320 je součástí
systému zajištění osob proti pádu pro jednu až tři osoby. Měl by se
používat v situacích, kdy se pracovníci musí často pohybovat v
horizontální rovině na šikmé ploše ( například na střechách ), nebo
v místech nechráněných ochrannými nebo záchytnými
konstrukcemi nebo jiným typem systému kolektivní ochrany.
Nastavitelný horizontální jisticí popruh AE 320 je typem dočasného
jisticího systému a je zkoušen podle EN 795 třídy B. Svou
konstrukcí a způsobem použití vyhovuje této normě.

Základní vybavení
•
•
•

Napínač nosného polyesterového popruhu ( vyrobený z
pozinkované oceli ) s pevnou popruhovou části ( PES popruh š.
50 mm )
Nosný ( délkově nastavitelný )popruh z polyesteru ( PES) šíře
35 mm.
Vodicí kroužky – 3 ks

AZ 024

Horizontální zajišťovací lano LP 100 je součástí systému
ochrany osob proti pádu. Používá se pro jištění osob
pohybujících se převážně v horizontální rovině s rizikem
pádu. Horizontální zajišťovací lano LP 100 je typem
dočasného kotvícího zařízení a je zkoušeno podle EN 795 a
vyhovuje této normě. Horizontální zajišťovací lano LP 100 je
určeno jako ochrana jen pro jednu osobu.
Základní vybavení
Horizontální zajišťovací lano je vyrobeno z polyamidového
pleteného lana Ø 12 mm. Vyrábí v délkách od 2,5 m do 30 m,
v provedeních s oky ( typ - LL ), oky s plastovými očnicemi (
typ - TT ) nebo s okem a okem s očnicí ( typ – LT )

Horizontální jistící lano
AE - 300
Délkově nastavitelný horizontální jisticí lano AE 300
je součástí systém
u zajištění osob proti pádu pro jednu osobu. Měl by
se používat v situacích, kdy se pracovník musí často
pohybovat v horizontální rovině na šikmé ploše (
například na střechách ), nebo v místech
nechráněných
ochrannými
nebo
záchytnými
konstrukcemi nebo jiným typem systému kolektivní
ochrany.
Nastavitelný horizontální jisticí lano AE 300 je typem
dočasného jisticího systému a je zkoušen podle EN
795 třídy B. Svou konstrukcí a způsobem použití
vyhovuje této normě.
Délka lana 10 nebo 20 m.
Průměr lana 16 mm

Horizontální jistící lano LP
120
Délkově nastavitelný horizontální jisticí lano AE 300
je součástí systému zajištění osob proti pádu pro
jednu osobu. Měl by se používat v situacích, kdy se
pracovník musí často pohybovat v horizontální rovině
na šikmé ploše ( například na střechách ), nebo v
místech nechráněných ochrannými nebo záchytnými
konstrukcemi nebo jiným typem systému kolektivní
ochrany.
Nastavitelný horizontální jisticí lano AE 300 je typem
dočasného jisticího systému a je zkoušen podle EN
795 třídy B. Svou konstrukcí a způsobem použití
vyhovuje této normě.
Délka lana 10 nebo 20 m.
Průměr lana 14 mm

Spojky (karabiny)

Karabina AZ 011
Ocelová karabina žárově zinkovaná se
šroubovou pojistkou
Rozměry :
Délka – 108 mm
Šířka – 71 mm
Rozevření zámku – 18 mm
Pevnost v tahu 22 KN

Karabina AZ 017
Ocelová karabina žárově zinkovaná se
šroubovou pojistkou
Rozměry :
Délka – 113 mm
Šířka – 71 mm
Rozevření zámku – 25 mm
Pevnost v tahu 22 KN

Karabina AZ 011T
Ocelová
karabina
s twistlokovou
pojistkou
Rozměry :
Délka – 108 mm
Šířka – 60 mm
Rozevření zámku – 18 mm
Pevnost v tahu 22 KN

Karabina AZ 017T
Ocelová
karabina
s twistlokovou
pojistkou
Rozměry :
Délka – 113 mm
Šířka – 71 mm
Rozevření zámku – 25 mm
Pevnost v tahu 22 KN

Karabina AZ 012
Hliníková karabina se
pojistkou
Rozměry :
Délka – 108 mm
Šířka – 71 mm
Rozevření zámku – 18 mm
Pevnost v tahu 20 KN

Karabina AZ 012T
šroubovou

Karabina AZ 014
Hliníková karabina se
pojistkou
Rozměry :
Délka – 115 mm
Šířka – 74 mm
Rozevření zámku – 25 mm
Pevnost v tahu 22 KN

Hliníková
karabina
s twistlokovou
pojistkou
Rozměry :
Délka – 108 mm
Šířka – 60 mm
Rozevření zámku – 18 mm
Pevnost v tahu 20 KN

Karabina AZ 014T
šroubovou

Hliníková
karabina
s twistlokovou
pojistkou
Rozměry :
Délka – 115 mm
Šířka – 74 mm
Rozevření zámku – 25 mm
Pevnost v tahu 20 KN

Karabina AZ 023

Karabina AZ 024

Hliníková karabina
Rozměry :
Délka – 240 mm
Šířka – 132 mm
Rozevření zámku – 60 mm
Pevnost v tahu 20 KN

Hliníková karabina
Rozměry :
Délka – 360 mm
Šířka – 190 mm
Rozevření zámku – 100 mm
Pevnost v tahu 20 KN

Karabina AZ 025

Karabina AZ 022
Ocelová karabina žárově zinkovaná se
šroubovou pojistkou
Rozměry :
Délka – 220 mm
Šířka – 120 mm
Rozevření zámku – 50 mm
Pevnost v tahu 22 KN

Ocelová karabina žárově zinkovaná se
šroubovou pojistkou
Rozměry :
Délka – 330 mm
Šířka – 155 mm
Rozevření zámku – 83 mm
Pevnost v tahu 22 KN

Kotvící prvky

ST 010

Popis produktu:
• Kotvící prvek ST 010 je navržen jako přenosný kotvící prvek. Musí být
použit v kombinaci s ochranou proti pádu z výšky. Kotvící prvek (vozík)
umožňuje uživateli pohyb na vodorovném nosníku, viz průřez.. Kotvící
prvek (vozík) je určen pro jednu osobu.

ST 020

Popis produktu:
Kotvící svorka ST 020 je prvkem osobních ochranných prostředků proti pádu
z výšky. Svorka ST 020 může být používána jako přenosný kotevní prvek pro
připojení vybavení proti pádu. Kotvící svorka ST 020 splňuje normu EN 795,
třída B. Svorka ST 020 může sloužit jako trvalé kotevní místo. Svorka ST 020 je
určena pro kotvení pouze jedné osoby. Svorka ST 020 je vyrobena z oceli.

AC 340

Popis produktu:
Kotvící svorka AC 340 je prvkem osobních ochranných prostředků proti
pádu z výšky. Svorka AC 340 může být používána jako přenosný
kotevní prvek pro připojení vybavení proti pádu. Kotvící svorka AC 340
splňuje normu EN 795, třída B. Svorka AC 340 může sloužit jako trvalé
kotevní místo. Svorka AC 340 je určena pro kotvení pouze jedné osoby.
Svorka AC 340 je určená pro kotvení na potrubí o max. průměru 90mm.

AT 250
400 mm

95 mm

Popis produktu:
Kotvící svorka AT 250 je prvkem osobních ochranných prostředků proti
pádu z výšky. Svorka AT 250 může být používána jako přenosný
kotevní prvek pro připojení vybavení proti pádu. Kotvící svorka AT 250
splňuje normu EN 795, třída B. Svorka AT 250 může sloužit jako trvalé
kotevní místo. Svorka AT 250 je určena pro kotvení pouze jedné osoby.
Vyrobena ze slitiny hliníku.

AT 130

Popis produktu:
Kotvící svorka AT130 je prvkem osobních ochranných prostředků proti
pádu z výšky. Svorka AT 130 může být používána jako přenosný
kotevní prvek pro připojení vybavení proti pádu. Kotvící svorka AT 130
splňuje normu EN 795, třída B a TS 16415 typu B. Svorka AT 130
může sloužit jako trvalé kotevní místo. Svorka AT 130 je určena pro
kotvení až 6 osob.. Vyrobena ze žárově zinkované oceli.
Váha zařízení je 16 kg

AT 252

Popis produktu:
Jistící vzpěra AT 252 je ocelové kotvící zařízení, které může být
zařazena do systému zachycení pádu. Jistící vzpěra AT 252 je ochrana
proti pádu pro jednu osobu. Používá se pro jištění pracovníka při vstupu
do studen z betonových základů. Zařízení je kompatibilní se studnami o
rozměru 800 – 2000 mm.
Maximální délka lana v navijáků je 20 – 25m. Pro toto zařízení je určen
naviják RUP 502 - T

AT 060

Jistící vzpěra AT 060 je ocelové
kotvící zařízení, které může být
zařazena do systému zachycení
pádu. Odpovídá EN 795 Třída B.
Jistící vzpěra AT 060 je ochrana
proti pádu pro max 2. osob.
Váha: 6,9kg

AT 061
Jistící vzpěra AT 061 je hlinikové
kotvící zařízení, které může být
zařazena do systému zachycení
pádu. Odpovídá EN 795 Třída B.
Jistící vzpěra AT 061 je ochrana
proti pádu pro jednu osobu.
Váha 3,2 Kg

AT 062
Jistící vzpěra AT 062 je hlinikové
kotvící zařízení, které může být
zařazena do systému zachycení
pádu. Odpovídá EN 795 Třída B.
Jistící vzpěra AT 062 je ochrana
proti pádu pro jednu osobu. Je
určena ke kotvení k střešnímu
vylezu.
Váha 6,7 Kg

AZ 200
Kotvící prvek AZ 200 je vyroben
z jednoho kusu 6mm ocelové
tyče. Musí být použit v kombinaci
s ochranou proti pádu z výšky..
Kotvící prvek AZ 200 je ochrana
proti pádu pro jednu osobu

Jistící vzpěra AT 251 do betonových panelů

Určeno pro instalaci do dutých
panelů (Spirol)
Váha zařízení 8kg
Min. pevnost 15kN
Určeno pro až 3 osoby.

AZ 700

AZ 410, AZ
430
Ocelový kotevní popruh s oky se
používá jako součást systému
osobní ochrany proti pádu. Je
navržen
k připojování
dalších
součásti systému zachycení pádu (
např: zachycovač pádu, tlumič pádu
) k nosnému konstrukčnímu prvku (
kotvícímu bodu ). Je vyroben z drátu
z žárově zinkované oceli. Délka
popruhu AZ 410 max 2 m. a AZ 430
max 10 m.

Kotevní popruh s oky se používá
jako
součást
systému
osobní
ochrany proti pádu. Je navržen
k připojování
dalších
součásti
systému zachycení pádu ( např:
zachycovač pádu, tlumič pádu ) k
nosnému konstrukčnímu
prvku (
kotvícímu bodu ). Je vyroben
z polyamidových a polyesterových
vláken. Délka popruhu může být až 2
metry.

AZ 900

AZ 920

Popruhová kotvící smyčka se
používá jako součást systému
osobní ochrany proti pádu.
Slouží k připojení další součásti
systému zachycení pádu (např:
zachycovač pádu, tlumič pádu) k
nosnému konstrukčnímu prvku (
kotvícímu bodu ).
Svým provedením a funkcí vyhovuje
EN 354. Délka popruhu může být až
2 metry.

Novinka

Popruhová kotvící smyčka se
používá jako součást systému
osobní ochrany proti pádu.
Slouží k připojení další součásti
systému zachycení pádu (např:
zachycovač pádu, tlumič pádu) k
nosnému konstrukčnímu prvku (
kotvícímu bodu ).
Svým provedením a funkcí vyhovuje
EN 354. Délka popruhu může být až
2 metry.

AT 190

Ocelový kotevní popruh s oky
se používá jako součást
systému osobní ochrany proti
pádu. Je navržen k připojování
dalších
součásti
systému
zachycení
pádu
(
např:
zachycovač pádu, tlumič pádu
) k nosnému konstrukčnímu
prvku ( kotvícímu bodu ). Je
vyroben z nerezové oceli o
průměru 5mm. Délka popruhu
600mm až 10 000mm

AT 191

Ocelový kotevní popruh s oky
se používá jako součást
systému osobní ochrany proti
pádu. Je navržen k připojování
dalších
součásti
systému
zachycení
pádu
(
např:
zachycovač pádu, tlumič pádu
) k nosnému konstrukčnímu
prvku ( kotvícímu bodu ). Je
vyroben z nerezové oceli o
průměru 8 mm. Délka popruhu
600mm až 10 000mm

Kotvící bod AT - 020

•
•
•
•
•

Kotvící bod určený pro jednu
osobu se dodává v délkách
od 180 mm do 240 mm.
Žarově
zinkovaný
nebo
z nerezové oceli
Statická pevnost min 12kN
Váha 0,67 kg
Průměr kotvícího oka je 34
mm

Kotvící bod AT - 063

Správné používaní

Nesprávné používaní
•
•

Kotvící bod určený pro jednu
osobu.
Je určeny pro instalaci na
trapézových střechách.

Evakuační zařízení a prvky
Evakuační zařízení: je možné koupit hotovou
sestavu a nebo sestavit dle požadavků zákazníka.

MK II
Popis produktu:
• Slaňovací evakuační zařízení je
systém sloužící k záchraně osob z
výšky pomocí slaňování. Základem
zařízení je statické lano o průměru
11mm dodávané v délkách 20-50m.
Lano je na jednom konci opatřeno
okem s karabinou. Evakuační
zařízení je vybaveno slaňovací
brzdou a popruhovou smyčkou se
dvěma
karabinami.
Evakuační
zařízení je doplněno o transportní
vak a nůž. Systém je certifikován dle
EN 341 - CE 0082.

Trojnožka
TM 9
Popis produktu:
• Bezpečnostní hliníková trojnožka je
určena pro jištění a záchranu osob
ze šachet, či studní. Trojnožka má
pracovní výšku 1340-2140mm při
maximální nosnosti 500kg (max.
zatížení 22kN). Ve spodní části jsou
nohy proti rozjetí jištěny popruhem,
nebo řetězem. Transportní velikost
1730x390x390mm při hmotnosti
17kg. Odpovídá normě EN 795 - CE
0082.
Trojnožku
lze
doplnit
navijákem RUP 502. Naviják s
ocelovým lankem o návinu 20m má
max. nosnost 1800kg a je vybaven
automatickou brzdou.

RUP 502

TM 12 spider

FA 70 201 xx Kratos Safety

Popis produktu:
• Hlinikové zařízení váží 72 kg
• Nosnost max. 1000kg
• Odpovídá ČSN EN 795 třída B

Popis produktu:
• Evakuační zařízení s nosností
max 225kg a délkou evakuace
300m.

RUP 502

Kladka PL 101

Popis produktu:
• Naviják s ocelovým lankem o návinu
20m má max. nosnost 1800kg a je
vybaven automatickou brzdou.

Popis produktu:
• Jednoduchá
kladka
slouží
k evakuaci, či tahání materiálu

DX 301
GT 010
Popis produktu:
• Evakuační trojúhelník

Popis produktu:
• Zástěna při evakuaci

Kladka TU 420

Popis produktu:
• Jednoduchá
kladka
slouží
k evakuaci, či tahání materiálu
• Z hlinikového materiálu váží pouze
105 g.
• Výška 80 mm

Kladka TU 421

Popis produktu:
• Jednoduchá
kladka
slouží
k evakuaci, či tahání materiálu
• Z hlinikového materiálu váží pouze
160 g.
• Výška 90 mm

DX 017 – evakuační nosítka

DX 020 – multifunkční
nosítka

Popis produktu:
• DX 017 provedení ve dvou verzích
o Duralové 4,7 Kg
o Ocelové 10 Kg

AX 017 – obal na nosítka
Popis produktu:
• DX - 020 jsou multifunkční nosítka určená k evakuaci .
• Mohouou být tažena téměř na jakémkoliv podkladu.
• Nosítka DC - 020 poskytují pacientovi nadstandardní ochranu a
zabezpečení. Je to díky revolučnímu řešení nosítek.
• Nosítka jsou připravena pro horizontální zvedání vrtulníkem, nebo
vertikální zvedání v jeskyních a podobných stísněných prostorech.
• Jakmile je pacient zabalen do nosítek, ta se stanou tuhými.
• Odolný plast poskytuje pacientovi výbornou ochranu při transportu,

Ochranné přilby pro práci ve výšce
Ochranné přilby prošly testy v souladu s normou
EN 397 a splňují požadavky směrnice EU
89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích.
Přilba pro práci ve výškách musí mít krátké hledí,
šesti ramenný vnitřní kříž, a podbradní řemínek.

Přilba GRANITE WIND

Vlastnosti:
• Ochranná přilba bez kšiltu pro lepší
vertikální výhled
• Inovativní systém rotor pro
nastavení velikosti na velikost hlavy
• Barva
o Žlutá – černá
• Možnost bez ventilace pro
elektrikáře

Přilba PROTECTOR
Vlastnosti:
• Přilba speciální pro profesionální
lezce.

Novinka

Přilba ATRA 10V

Vlastnosti:
• je lehká, velmi odolná a univerzální
ochranná přilba – 430g
• Snadno nastavitelná velikost 51-63cm
• Krátký okraj poskytuje větší zorné pole
• Možnost i pro 1000V AC nebo 1500V DC

žebříky

RS 300
DS 231

Vlastnosti:
Hliníkový žebřík
Délky:
285 cm
Délka složená 79 cm

DL 014
Vlastnosti:
žebřík
Délky:
200 - 500 cm
2 varianty lanka
• Ocelové 4mm
•
Poliesterové 8mm

DS 316
Vlastnosti:
Výsuvný hlinikový žebřík
Délky:
400 - 1200 cm
Délky složené
250 – 680 cm

Prvky zabraňující pád materiálů

Zabránění pádu pracovníku je stejně důležité jako
zabránění pádu jeho nářadí.

AY 001

AY 003

AY 002

nosnost:
max. 2 Kg
nosnost:
max. 2 Kg

TA 501

TA 502
Rozměry:

Rozměry:

240 x 280 mm

300 x 400 mm

AX 310
AX 011

Rozměry:

Rozměry:

300 x 300 x 600 mm

410 x 210 x 190 mm
510 x 260 x 230 mm
580 x 290 x 280 mm

Zábradlí – ohrazení

AT 210

Lehce složitelné zábradlí z PVC

Spojka

AT 507

Složený plot

Spojka

Zábrana pro práci ve výškách
Váha 16 kg
Rozestupy max. 3m.
Plastoví řetízek pro zamezení
vstupu do místa s rizikem pádu.

AT 203

GT 020
Čtyř segmentová rychle a
snadno rozkládající zábrana

Příklad použití
Jedná se jednoduchý 15 kg.
vážící plotovou konstrukci, která
slouží k vyhrazení místa
provádění práce.

AT 201

Jedná se jednoduchý 4,7 kg.
vážící plotovou konstrukci, která
slouží k vyhrazení místa
provádění práce.
Délka dílu 2,13m

AT 202

Jedná se jednoduchý 19 kg.
vážící plotovou konstrukci, která
slouží k vyhrazení místa
provádění práce.
Max délka 8,5 m

Další katalog společnosti
Prevent Morava s.r.o.

PREVENT MORAVA s.r.o.
Michálkovická 1942/86
71000 Ostrava - Slezská Ostrava
tel.: 596 244 693
www.preventmorava.cz

