
Защитната сбруя е основата на блокиращото оборудване и е в 
съответствие с EN 361 и  EN 358.

ОПИСАНИЕ 
Сбруята P-05S е направена от парчета от полиамидни ленти, които са 
пришити и свързани с метални катарами. Тази конфигурация гарантира 
пълна защита и комфорт при работа..
ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ

задна закрепваща катарама - за закрепване на блокиращата система.

предни закрепващи контури - за закрепване на система за блокиране.

свързващи и регулиращи катарами - за комфорт при носене и 

използване на сбруята.

работен позициониращ колан.
РАЗМЕРИ
Сбруята P-05S е произведена в 3 размера: - голям (универсален): L
- много голям: XL
- много много голям: XXL

ЗАЩИТНА СБРУЯ 

Размер:

Дата 
на производство: 

Сериен  
номер:

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕТИКЕТА НА СБРУЯТА

номер на производствената серия 

СЕ маркировка и номер на нотифицирания  орган 
контролирапщ производството (чл. 11)

тип на устройството                                  
обозначителен номер 

месец/година на производство на устройството

маркировка на производителя или 
дистрибутора 

търговска марка на устройството 

размер 
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внимание: прочетете инструкциите за употреба 

номер/година на Европейския стандарт на 
който съответства оборудването 

има много рискове, които могат да окажата влияние върху производителността на оборудването и съответните предпазни мерки за безопасност, които 
трябва да се спазват по време на използването на оборудването , особено:

        - навиване или заплитане на на въжета или жилетки около остри ръбове,
- всякакви дефекти като срязване, износване, корозия,
- климатично излагане,
- падащи махала, 
- екстремни температури,
- химични реагенти,
- електрическа проводимост.

! личното предпазно средство трябва да бъде транспортирано опаковано (напр: торбичка от влагоустойчив текстил или фолиева торба или корпуси от      
        стомана или пластмаса), за да се предпазни от повреди или влага. 
! оборудването може да бъде почистено, без да причинява неблагоприятно въздействие върху материалите при производството на оборудването.  За 

текстилните продукти използвайте леки детергенти за деликатни тъкани, измийте ръчно или в машина и изплакнете с вода. Пластмасовите части могат 
да бъдат почистени само с вода. Когато оборудването се намокри както от употреба, така и от почистване, трябва да се остави да изсъхне естествено и 
да се държи далеч от директна топлина. При металните продукти, някои механични части (пружина, щифт, шарнир, и т.н..) могат да се смазват редовно, 
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.

! личното предпазно средство  трябва да бъде съхранявано свободно опаковано, на добре вентилирано място, защитени от пряка светлина, 
ултравиолетово разграждане, влажна среда, остри ръбове, екстремни температури и корозивни или агресивни вещества.

ЛИЧНА КАРТА 

ИСТОРИЯ НА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРОВЕРКИ И ПОПРАВКИ 

ДАТА
ПРИЧИНА ЗА ВЛИЗАНЕ ЗА 

ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА ИЛИ 
ПОПРАВКА 

СЕРИЕН НОМЕР

ПОТРЕБИТ. ИМЕ 

ДАТА НА ПРОИЗВ.

ДАТА НА ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

ДАТА НА ПОРЪЧКА 

ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЧНА КАРТА И ПОПЪЛВАНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ ДАННИ В НЕЯ. 
ЛИЧНАТА КАРТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОПЪЛНЕНА ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА  ОТ КОМПЕТЕНТНОТО ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ПРЕДПАЗНОТО ОБОРУДВАНЕ В ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРУДВАНЕТО КАТО, ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ, ПОПРАВКИ, ПРИЧИНИ ЗА ИЗВАЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ В ЛИЧНАТА КАРТА ОТ КОМПЕТЕНТНОТО ЛИЦЕ. 
ЛИЧНАТА КАРТА ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА УПОТРЕБА НА ОБОРУДВАНЕТО.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОБОРУДВАНЕ БЕЗ ЛИЧНА КАРТА.
ВСИЧКИ ЗАПИСИ В ЛИЧНАТА КАРТА МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ САМО ОТ КОМПЕТЕНТНОТО ЛИЦЕ. 

МОДЕЛ И ТИП НА ОБОРУДВАНЕТО

ОБОЗН. НОМЕР 

УСТАНОВЕНИ ДЕФЕКТИ, 
ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ И ДРУГА 

СЪОТВЕТНА ИНФОРМАЦИЯ 

ИМЕ И ПОДПИС НА 
КОМПЕТЕНТНОТО ЛИЦЕ 

СЛЕДВАЩА ДАТА 
НА ПЕРИОДИЧНА 

ПРОВЕРКА 
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ДОПУСТИМО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА 
Защитната сбруя може да бъде използвана до 5 годинисчитано от 
датата на въвеждане в експлоатация на сбруята.След този период 
сбруята трябва да бъде изтеглена от употреба, за да се извърши 
подробна проверка от производителя
Производствената проверка може да бъде извършена от:
- производителя 
- или лице препоръчано от производителя 
- или фирма препоръчана от производителя
По време на тази проверка ще се установи допустимото време 
на използване на сбруята до следващата проверка от 
производителя.
Сбруята трябва да бъде извадена от употреба и унищожена 
незабавном когато е била използвана за блокиране на падане. 
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Обозн

Инструкции за употреба 
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ
УПОТРЕБА НА ОБОРУДВАНЕТО Защитна 

сбруя 



КАК ДА ПОСТАВИТЕ СБРУЯТА 

Вземете сбруята за задната 
закрепваща точка. 

Свържете предния пластмасов 
клипс и регулирайте напрежението 
на гръдната лента.

Издърпайте единия и след това 
другия ремък за бедрата през чатала, 
внимавайте да не ги завъртате.

Свързване на стоманените катарами на коланите за бедрата и работния позициониращ колан

Регулиране на бедрените колани и работния позициониращ колан 

Сложете презрамките една след 
друга като внимавате да не ги 
заплетете. 

Скъсяване 

Сбруята е поставена правилно ако:
всички ленти са правилно нагласени (нито прекалено хлабави, нито прекалено стегнати).
задната закопчалка е правилно позиционирана на нивото на лопатките. front 
гръдната лента е правилно поставена в средата на гръдния кош.
краищата на всички ленти трябва да се държат от пластмасови контури.

Удължаване 

! личните предпазни средства трябва да се използват само от лице, обучено и компетентно за безопасната му употреба.
! личните предпазни средства 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.
! трябва да има план за спасяване, за справянес 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.
! всяка поправка се извършва само от производителя на оборудването или неговия оторизиран представител.
! личнoto предпазнo средствo не трябва да се използва извън неговите ограничения или за друга цел, различна от тази, за която e предназначенo
! личните предпазни средства трябва да бъдат персонално използван артикул. 

! преди употреба се уверете в съвместимостта на елементите на оборудването, сглобени в система за спиране на падането . Периодично проверявайте свързването и 
настройката на компонентите на оборудването, за да избегнете случайно разхлабване или разединяване на компонентите му.

! забранено е да се използват комбинации от елементи на оборудването в които безопасна функция на който и да е елемент е засегната от или затруднява 
         безопасната функция на друга.
! преди всяка употреба на личното предпазно средство е задължително да направите проверка на оборудването, за да се уверите че е в изправност и функционира. 
         правилно преди употреба. 
! по време на проверката е необходимо да проверите всички елементи на оборудването по отношение на повреди, прекомерно износване, корозия, абразия, рязане или 

неправилно действие и особено да вземат под внимание: - в сбруята и коланите - катарами, регулируеми елементи, закрепващи точки, колани, шевове, контури;
- в енергийните абсорбери - закрепващи точки, колани, шевове, обвивка, конектори; 
- в текстилни въжета или жилетки или указания - въжета, контури, муфи, конектори, регулиращи елементи,сплетка
-в стоманени въжета или жизнени линии или насоки - кабели, проводници, клипове, накрайници, контури, муфи, конектори, регулиращи елементи;
-в прибиращи се предпазители от падане - кабели или колани, прибиращо устройство и спирачно действие, обвивка, енергиен абсорбер, конектор;
- в ограничители за падане с насочен тип - тяло на блокиращото устройство, плъзгаща функция, блокиращо зъбно колело, нитове и винтове, конектори, енергиен абсорбер;
- в конекторите - основно тяло, нитове, отвор, блокиращо зъбно колело.

! след всеки 12 месеца употреба, личното предпазно средство трябва да бъде извадено от употреба, за да премине периодична проверка . Периодичната проверка трябва да 
бъде извършена от компетентното лице за периодични проверки. Периодичната проверка може да бъде извършена също и от производителя или негов упълномощен 
представител. При някои видове комплексно оборудване напр. sнякои видове прибиращи се предпазители от падане годишната проверка може да се се извърши само от 
производителя или неговия оторизиран представител.

! редовните периодични проверки са от основна важност за поддръжката на оборудването и защитата на потребителя, която зависи от продължителната ефективност и 
         издръжливостта на оборудването.
! по време на периодичната проверка е необходимо да се провери четливостта на маркировката на оборудването.

! от основна важност за безопасността на потребителя е, че ако продукта  се препродава извън оригиналната страна на местоназначение, дистрибуторът следва да 
предостави инструкции за употреба, поддръжка, периодичен преглед и ремонт на езика на страната, в която продуктът ще бъде използван.

! личното предпазно средство трябва да бъде извадено от употреба веднага щом възникнат съмнения относно състоянието му за безопасна употреба и да не се използва 
отново, докато не бъде потвърдено писмено от производителя на оборудването или от неговия представител след извършената подробна проверка.

! личното предпазно средство трябва да бъде извадено от употреба и унищожено незабавно  (или се въвеждат други процедури съгласно подробни инструкции от 
ръководството за оборудванеl) когато е било използване за блокиране на падане.

,! сбруята за цялото тяло е единственото приемливо устройство за задържане на тялото, което може да се използва в система за блокиране на падането.

! закотвящото устройство или точка на блокиращата система трябва винаги да бъде позиционирано и работата да се извършва по такъв начин, че да минимизира както 

потенциала за падане така и потенциалната дистанция. Закотвящото устройство/точка трябва да бъде позиционирано над нивото на потребителя. Формата и конструкцията 

на закотвящотот устройство/точка не бива да позволява самоизключване на оборудването. Минималната статична якост на закотвящотот устройство/точка е 15 kN. 

Препоръчително е да използвате сертифицирана и маркирана структурна закотвяща точка съответсваща на  EN795.

! задължително е да се проверява свободното пространство, изисквано под потребителя на работното място преди всеки случай, когато се използва системата за спиране на 
падането така че в случай на падане няма да има сблъсък със земята или друга пречка по пътя на падането . Необходимата стойност на свободното пространство трябва да 
се вземе от инструкцията за употреба на използваното оборудване.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА СРЕЩУ ПАДАНЕ ОТ ВИСОЧИНА 
Прочетете внимателно преди да използвате оборудването 

работната позиционираща система може да бъде закрепена само към страничните катарами на работния позиционираш колан и според 
EN 358 - работното позициониращо въже трябва да бъде закотвено към точка на конструкцията, която се намира на нивото на талията или 
повисоко. Работното позициониращо въже трябва да се поддържа опънато, за да се ограничи свободното движение до максимум 0,5 м.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Строго  забранено е поставянето на система за блокиране на падане върху страничната ключалка на работния колан.

Системата за блокиране на падането трябва да бъде прикрепена само към закрепващите елементи на колана, маркирани с главна буква A.
Системата за блокиране на падането трябва да бъде закрепяна само:
-директно към задната закрепваща катарама
или 
-към двата предни закрепващи контураа на сбруята. Напълно е забранено да се прикрепи система за спиране на падането към единичен контур
Закопчалката за гърба е маркирана с главна буква А - отбелязани на кръстосващата плоча със стрелки, показващи задната закопчалка (1).
Предните закрепващи контури са маркирани с главна буква А (едната половина от буквата е черна, а другата половина е маркирана с очертание),
 поставена на етикета във всеки контур(2).

Вижте картинките по-долу:

ЗАКРЕПВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА БЛОКИРАНЕ НА ПАДАНЕ 

ЗАКРЕПВАНЕ НА РАБОТНОТО ПОЗИЦИОНИРАЩО ВЪЖЕ 
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