
1   Тяло

2   Отвор

3   Точка на заключване 

4   Отвор - максимално 
разтваряне за 
преминаване на 
елемент в карабината, 
който позволява 
правилното 
функциониране на 
заключващите функции
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Карабината е компонент от личното предпазно оборудване предпазващо от падане от височина. Карабината трябва да отговаря на EN 362.
Лично предпазно оборудване предпазващо от падане от височина - конектори. Карабината е отварящо се устройство, което се използва за да 
свързва компонентите на блокиращото оборудване в цялостна бликраща падането система. 

Полша
93-403 Лодз
ul. Starorudzka 9

тел: (+48 42) 680 20 83
факс: (+48 42) 680 20 93

www.protekt.com.pl

ЛИЧНА КАРТА 

ПЕРИОДИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ И ИСТОРИЯ НА ПОПРАВКИТЕ 

1

2

Дата ПРИЧИНА ЗА ПЕРИОДИЧНОТО 
ИЗЛСЕДВАНЕ ИЛИ ПОПРАВКА 
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Сериен номер

Потребителско име 

Дата на производство

Дата на пускане в експлоатация 

Дата на поръчване 

Потребителската организация носи отговорност за предоставянето на Личната Карта и за попълването на изискуемите детайли 
Личната карта трябва да бъде попълнена преди първата употреба от компетентното лице в потребителкскатаорганизация, отговорно за предпазното оборудване

Всяка информация за оборудването като периодични проверки, поправки, причини за изтеглянето на оборудването от употреба, трябва да бъде отбелязано на Личната Карта от
 компетентното лице Личната Карта трябва да бъде съхранявана през целия период на използване на оборудването. Не използвайте оборудването без Личната Карта.

.Всички записи в Личната Карта могат да бъдат попълнени само от компетентното лице  

Модел и тип на оборудването 

Реф. Номер 

ЗАБЕЛЯЗАНИ ДЕФЕКТИ, ИЗВЪРШЕНИ 
РЕМОНТИ И ДРУГА СЪОТВЕТНА 
ИНФОРМАЦИЯ  

ИМЕ И ПОДПИС НА 
КОМПЕТЕНТНОТО ЛИЦЕ

ПЕРИОДИЧНА
ПРОВЕРКА  

ДОПУСТИМО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА 
Няма ограничения за времето на използване на карабината, при условие че периодичните проверки се извършват редовно.  

 периодични проверки 
След всеки 12 месеца на използване куката трябва да бъде изтеглена от употреба, за да се извърши подробна проверка на производителя.Проверката трябва да се 
извърши само от производителя на блокиращото устрйство или от неговия сертифициран представител. По време на тази проверка ще се установи допустимото 
време на употребата на блокиращото устройство до следващата проверка на производителя. Резултатите от проверката трябва да бъдат записани в Личната Карта.

ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ УПОТРЕБА 
Карабината трябва да бъде изтеглена от употреба веднага щом възникнат съмнения отностно нейното състояние за безопасна употреба и не бива да се използва 
отново докато не бъде потвърдено писмено от производителя на устройството или неговия оторизиран представител след проведена обстойна проверка. 
Карабината трябва да бъде изтеглена от употреба незабавно и да се изпрати на производителя на устройството или негов оторизиран представител, за да извършат 
обстойна проверка, когато е била използвана при блокиране на падане. Всяка операция по ремонт или сервиз се извършва само от производителя на предпазителя 
при падане или неговия сертифициран представител.

EN 362:2004

Инструкции за употреба

КАРАБИНИНИ 
Прочетете внимателно преди 
да използвате оборудването 
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разтваряне18 мм

AZ 011A

AZ 014

AZ 011 AZ 011T

AZ 023

AZ 024

AZ 022Стоманена
карабина клас В

B

AZ 002

AZ 025

с блокираща гайкаКарабини                 с автоматично 
заключване ”twist-lock”
Карабинис двойно заключващ се

пръстен
Карабини

Карабина от лека 

сплав клас В 

разтваряне 18 мм

Карабина от лека 

сплав клас В 

разтваряне 24 мм

разтваряне 18 мм

Стоманена 

карабина клас Т

разтваряне 50 мм

Стоманена 

карабина 

клас А

разтваряне 55 мм

Карабина от 

лека сплав 

клас А

разтваряне 110 мм

разтваряне 83 мм

разтваряне 18 мм

Карабина от лека 

сплав клас А

Карабина от лека 

сплав клас А

Стоманена 

карабина клас В

AZ 111

разтваряне 42 мм

Карабина от лека 

сплав клас В

AZ 017T/DT

разтваряне 25 мм

Стоманена 

карабина клас В

AZ 018T

разтваряне 22 мм

Стоманена 

карабина клас В

AZ 018

разтваряне 25 мм

Стоманена 

карабина 

клас В

AZ 017

разтваряне 25 мм

Стоманена 

карабина 

клас В

AZ 014T
Карабина от лека 

сплав клас В

разтваряне 24 мм

AZ 012DT

разтваряне 19 мм

Карабина от лека 

сплав клас В

AZ 121

разтваряне 55 мм

Карабина от лека 

сплав клас А

AZ 012
Карабина от лека 

сплав клас В 

разтваряне 19 мм

AZ 013A
Карабина от лека 

сплав клас В 

разтваряне 25 мм

AZ 011inox
Карабина от 

неръждаема 

стомана клас В 

разтваряне 18 мм

AZ 014DT
Карабина от 

лека сплав клас В

разтваряне 22 мм

AZ 019T

разтваряне 27 мм

Карабина от лека 

сплав клас В

AZ002A

разтваряне 24 мм

Карабина от 

лека сплав 

APAVE SUDEUROPE SAS е Нотифициран орган включен в EC Изследването на типа както и във фазата на производтвения контрол

AZ 072DT

разтваряне 21 мм

Крарабина от 

поцинкована 

стомана клас Т

AZ 061AS
AZ 061ASi

разтваряне 23 мм

Карабина от лека 

сплав клас Т

AZ 019DT

AZ 012T

AZ 055

  разтваряне 50 мм

    Карабина от лека сплав
                клас Т

AZ 055i AZ 060

разтваряне 21 мм

Карабина от 

галванизирана 

стомана клас Т

ЕС изследването на типа е проведен от APAVE SUDEUROPE SAS - - 13322 Марсилия CEDEX 16 - ФранцияCS 60193



ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАРАБИНИТЕ 
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преди всяка употреба, трябва да се направи близка визуална проверка на компоненетите на карабината (тяло, отвор, заключваща точка) 
по отношение на механични, химически и топлинни дефекти. Изпитването трябва да се извърши от лице, което ще използва карабината.
В случай на какъвто и да е дефект или съмнение за правилното състояние на карабината, не я използвайте.

използването на карабините свързани с блокираща падането система трябва да бъде съвместимо с инструкциите за употреба на 
блокиращата система и задължителните стандарти: 

- EN361- за защитни сбруи; 

по време на употреба карабината трябва да бъде предпазена от контакт с киселини, разтворители, основи, открит огън, горещи метални 
капки и остри ръбове. Ако имате някакви съмнения относно условията, при които ще се използва карабината, попитайте производителя.

задължително предпазвайте отвора на карабината със заключващата точка - вижте снимките:

дължината на куката трябва да се има  предвид, като се използва в система за спиране на падане, тъй като тя ще повлияе върху  дължината на падането.

трябва да се има предвид, че някои ситуации по време на употреба могат да намалят здравината на карабината, напр. свързване към широки ленти.

- EN353-1, EN353-2, EN355, EN354, EN360 - за блокиращи падането системи;

- EN341 - за спасително оборудване;

- EN358 - за оборудване за работно позициониране.

    карабините с ръчно закючване (напр. винтово с заключване) са примливи само в случаите когато потребителят не е длъжен да прикачва и

     отстранява карабината многократно в рамките на работния ден.

     преди да използвате системата за спиране на падането, трябва да проведете спасителната операция, за да избегнете всяка опасност, която 

     може да се появи при използване на оборудването.

� формата на структурната точка за закотвяне не трябва да позволява самоизключването на карабината - вижте снимките:

�

�

 03/05 (или 2005)

референтния номер на устройството

номер на производствената серия (месец / година или 
година на производството на устройството)

Знак “СЕ” и идентификационен номер на 
упълномощения орган, който отговаря за 
контрола на производството на изделието

маркировка на производителя или 

дистрибутора

 AZ 018

СЪДЪРЖАНИЕ НА МАРКИРОВКАТА НА КАРАБИНАТА 

EN 362:2004/B
Европейски стандарт 
(номер:година/клас)

необходимостта от 

познаване на ръководството 

за употреба, преди да 

използвате устройството
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Личното предпазно средство трябва да се използва само от лице, обучено и компетентно за безопасната му употреба.

Трябва да има план за спасяване, за да се справят с всякакви извънредни ситуации, които биха могли да възникнат по време на работа.

Забранено е да се правят промени или допълнения към оборудването без предварителното писмено съгласие на производителя.

Всеки ремонт се извършва само от производителя на оборудването или неговия сертифициран представител.

Личните предпазни средства не трябва да се използват извън неговите ограничения или за друга цел, различна от тази, за която са предназначени.

Преди употреба се уверете, че елементите на оборудването, сглобени в система за спиране на падането са съвместими.Периодично проверявайте свързването и настройката на 

компонентите на оборудването, за да избегнете случайно разхлабване или разединяване на компонентите.

Забранено е да се използват комбинации от артикули, при които безопасната функция на който и да е елемент е засегната от безопасната функция на друга.

преди всяка употреба на лични предпазни средства е задължително да се извърши предварителна проверка на оборудването, за да се гарантира, че той е в състояние на експлоатация и 

работи правилно, преди да се използва.

по време на проверката преди употреба е необходимо да се проверят всички елементи на оборудването по отношение на всякакви повреди, прекомерно износване, корозия, изтриване, 

рязане или неправилно действие, като се има предвид по-специално: 

- в каишки и колани за цялото тяло - катарами, регулиращи елементи, точки за закрепване, ремъци, шевове, контури;

- в абсорберите на енергия - прикрепващи контури, ремъци, шевове, корпуси, съединители;
- в текстилни въжета или жилетки или - въжета, контури, капсули, конектори, регулиращ елемент, заплитания;

- в стоманени въжета или жизненост или насоки - кабели, проводници, скоби, втулки, вериги, пръстени, конектори, регулиращи елементи;

- в прибиращи се предпазители от падане - кабел или ремъци, прибиращо устройство и спирачка, корпус, абсорбатор на енергия, конектор;

- при спирачни апарати с насочен тип - тяло на предпазителя на падане, плъзгаща функция, блокиращо зъбно колело, нитри и винтове, конектор, абсорбатор на енергия;

- в съединители - основно тяло, нитове, отвор, блокиращо зъбно действащо колело

след всеки 12 месеца употреба, личните предпазни средства трябва да бъдат изтеглени от употреба, за да се извърши периодична подробна инспекция. Периодичната проверка трябва 

да се извършва от компетентно лице за периодични проверка. Периодичната проверка може да бъде извършена и от производителя или негов упълномощен представител.

В случай на някои видове сложно оборудване, например някои видове прибиращи се предпазители, ежегодната проверка може да се извърши само от производителя или 

неговия упълномощен представител.

личните предпазни средства трябва да бъдат изтеглени от употреба незабавно

ЛПС-тата не трябва да се използват от лице със здравословно състояние, което би могло да повлияе на безопасността на потребителя на оборудването при нормална и аварийна употреба.

Личните предпазни средства трябва да бъдат персонално издаден елемент. 

редовните периодични инспекции са от съществено значение за поддръжката на оборудването и безопасността на потребителите, което зависи от продължаващата ефективност и 

дълготрайността на оборудването.

по време на периодичната проверка е необходимо да се провери четливостта на маркировката на оборудването .
От съществено значение за безопасността на потребителя е, че ако продукта ако продуктът се продава отново извън оригиналната държава на местоназначение, дистрибуторът предоставя 

инструкции за употреба, поддръжка, периодичен преглед и ремонт на езика на страната, в която продуктът ще бъде използван.

 когато възникнат съмнения относно неговото състояние за безопасна употреба и да не се използват отново, 

докато не бъдат потвърдени писмено от производителя на оборудването или от неговия представител след извършената подробна проверка.

личните предпазни средства трябва незабавно да бъдат извадени от употреба и да бъдат унищожени, когато са използвани за блокиране на падане;

раменно-бедрената сбруя  е единственото приемливо устройство за задържане на тялото, което може да се използва в система за спиране на падането.

за раменно-бедрената сбруя  използвайте само точки, маркирани с голяма буква “А”, за да прикрепите системата за блокиране  на падането.  Маркирането като “A / 2” или половината от “A” 

означава необходимостта от прикрепване на система за спиране на падането към двете точки за закрепване едновременно. Напълно е забранено да се прикрепва система за блокиране на 

падане към единичната точка за закрепване, означена с “A / 2” или половината от “A”.

устройството за закрепване или точката на закрепване на системата за блокиране на падането винаги трябва да бъдат разположени, а работата да се извършва по такъв начин, че да се сведе до 

минимум както потенциалът за падане, така и потенциалната дистанция на падане. Закотвящото устройство / точка трябва да се постави над позицията на потребителя . Формата и конструкцията 

на устройството за закрепване / точка не трябва да позволяват самостоятелно действие на изключване на оборудването.  Минималната статична якост на устройството за закрепване / точка е 12 

kN. Препоръчва се да се използва сертифицирана и маркирана закотвяща точка, която съответсва на стандарт EN 795.  

задължително е да се провери свободното място, което се изисква под потребителя на работното място, преди да се използва системата за спиране на падането, така че в случай на падане да 

няма сблъсък със земята или друга пречка в пътя на падането Необходимата стойност на свободното пространство трябва да се вземе от инструкцията за употреба на използваното оборудване.

има много опасности, които могат да повлияят на работата на оборудването и съответните предпазни мерки за безопасност, които трябва да се спазват по време на използването на 

оборудването, особено:
- завъртане или навиване на въжета или жилетки над остри ръбове,
- всякакви дефекти, като срязвания, абразии, коризии, 

- климатични излагания ,
- падащи предмети 

- екстремни температури,
- химични агенти, 

- електрически проводници. 

личното предпазно средство трябва да бъде транспортирано опаковано (напр: в торбичка изработена от влагоустойчив текстил илиторбичка от фолио или кутии от стомана или пластмаса)  за да 
го предпазите от повреда или влага.
оборудването може да бъде почистено, без да причинява неблагоприятно въздействие върху материалите при производството на оборудването.За текстилните продукти използвайте леки 
препарати за деликатни тъкани, измийте ръчно или в машина и изплакнете с вода. Пластмасовите части могат да се почистят само с вода. Когато уредът се намокри, или от употреба, или когато 
се извършва подходящо почистване, той се оставя да изсъхне естествено и трябва да се държи далеч от пряка топлина. При металните изделия някои механични части (пружини, щифтове, 
шарнири и т.н.) могат да бъдат леко смазвани, за да се осигури по-добра работа.
При други процедури за поддръжка и почистване трябва да се спазват подробните инструкции, посочени в ръководството на оборудването.

личните предпазни средства трябва да се съхраняват свободно опаковани, на добре проветриво място, защитени от пряка светлина, ултравиолетово деградация, влажна среда, остри 

ръбове, екстремни температури и корозивни или агресивни вещества.

,

�

�

�

Aблокираща система

прикрепяща точка на сбруята 
A

полуприкрепяща точка на сбруята

блокираща система

ЗАБРАНЕНО

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЛИЧНО ПРЕДПАЗНО ОБОРУДВАНЕ ПРЕДПАЗВАЩО ОТ ПАДАНЕ ОТ ВИСОЧИНА 

ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО

НЕПРАВИЛНОПРАВИЛНО

20 kN
минимална сила за основната ос при 

затворена и заключена позиция.

Основна ос

 Проверявайте четливостта на маркировките на продукта преди всяка употреба в противен случай извадете от употреба 




