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Ръководство за експлоатация

Осигуряващи сбруи

Кат. № AB 150 01 EN 358:2000
EN 361:2002

Осигуряващите сбруи са индивидуални елементи от осигуряващата екипировка  
от падане от височина съгласно с EN 361 и EN 358. 

ОПИСАНИЕ
Осигуряващите сбруи са изработени от отрязъци на полиамидна лента 
подходящо зашити един с друг и свързани с помощта на метални закопчалки.
Създадената по този начин система осигурява пълен комфорт и безопасна 
работа.

ЕКИПИРОВКА

задна захващаща закопчалка с удължаващ ремък  - предназначена за 
свързване на свързващо-амортизиращи подвъзли.

примки за гръдно захващане - предназначени за свързване на свързващо-
амортизиращи подвъзли.

колан за работа в обездвижване.

регулиращо-изкачващи се закопчалка - позволяват лесно и бързо 
поставяне на сбруите, а също така позволяват напасване на всички колани 
към фигурата на тялото на потребителя. 

!

!

!

!

РАЗМЕРИ

ОСИГУРИТЕЛНИ СБРУИ

Кат. Nr: AB 150 01

Размер:

Дата на
производство: 03/2003

Номер на
уреда: 0000001

M-XL

XXL

EN 361:2002

P-50

EN 358:2000

Преди употреба,
внимателно се запознайте с
ръководството за експлоатация

тип уред

модел на уреда

каталожен номер

ОПИСАНИЕ НА ОБОЗНАЧЕНИЯТА

размер

месец и година на производство

сериен номер
на уреда

номер/година на европейската норма,
чиито изисквания изпълнява уреда

обозначение на производителя
или дистрибутора на уреда

Сбруите са произвеждани в два размера:
- универсален - M-XL 
- много голям - XXL

знак СЕ, а също така номер на
нотифицираната единица следяща
производството на уреда (член 11)

закопчаваща
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сбруите
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работа
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ПЕРИОД НА УПОТРЕБА

Сбруите може да се използват 5 години от дата на първото издаване на 
сбруите за употреба от склада на потребителя. След изтичане на първите пет 
години употреба на сбруите трябва да бъде извършен подробен фабричен 
преглед. Фабричният преглед може да бъде извършен от:
- производителя на сбруите;
- лице, упълномощено от производителя;
- фирма, упълномощена от производителя.
По време на фабричния преглед ще бъде определено време за употреба до 
следващия фабричен преглед.

Осигуряващите сбруи трябва веднага да бъдат изтеглени от употреба и 
предадени за касация (да бъдат трайно повредени), ако са взимали участие в 
спиране от падане.

преди употреба на екипировката, 
внимателно се запознайте с 
ръководството за експлоатация

! ако екипировката е продавана извън територията на своя произход, доставчикът на екипировката трябва да снабди екипировката с ръководство за експлоатация, 
поддръжка, а също така информации относно периодичните прегледи и ремонти на езика в съответната държава, в която екипировката ще бъде използвана.

! индивидуалната осигурителна екипировка трябва да бъде изтеглена веднага от употреба, ако са се появили каквито и да било съмнения относно състоянието на 
екипировката или нейната правилна работа. Следващо въвеждане на екипировката в употреба може да се състои след провеждане на подробен преглед от 
производителя на екипировката и получаване на писменото му съгласие за повторна употреба на екипировката.

! индивидуалната осигурителна екипировка трябва да бъде изтеглена от употреба и предадена за касация (да бъде  трайно повредена), ако е взимала участие в 
спиране от падане.

! точката (уреда) на закотвяне на осигурителната екипировка от риск от падане от високо трябва да има стабилна конструкция и положение ограничаващо 
възможността от възникване на падане, а също така минимизиращо дължината на свободното падане.  Точката на закотвяне на екипировката трябва да се намира 
над работното място на потребителя. Формата и конструкцията на точката на закотвяне на екипировката трябва да осигури трайно свързване на екипировката и не 
може да доведе до нейното случайно разединяване. Препоръчва се използването на сертифицирани и обозначени точки на закотвяне на екипировката съгласно с EN 
795.

! задължително трябва да се провери свободното пространство под работното място, на което ще се използва индивидуалната осигурителна екипировка предпазваща 
от падане от високо с цел избягване на удар в обекти или по-ниска повърхност по време на спиране на падането. Стойността на изискваното свободно пространство 
под работното място трябва да се провери в ръководството за експлоатация на осигурителната екипировка, която смятате да използвате.

! по време на употреба на екипировката трябва да обърнете особено внимание на възникващите явления влияещи на работата на екипировката и безопасността на 
употреба, а особено на:
- заплитане и преместване на въжето върху остри ръбове, - махални падания, - проводимост на ток
- каквито и да било повреди като скъсване, изхабяване, корозия, - действие на прекалено ниски или високи температури,
- негативно действие на климатичните условия, - действие на химикали,

! индивидуалната осигурителна екипировка трябва да бъде транспортирана в опаковки предпазващи ги от повреди или намокряне, напр. в торби изработени от 
импрегниран материал или в стоманени или пластмасови куфари или кутии.  

! индивидуалната осигурителна екипировка трябва да се почиства и дезинфекцира, така, че да не се увреди материала (суровината) от която е изработен уреда. Към 
текстилните материали (ремъци, въжета) трябва да се използват почистващи средства за деликатни материали. Може да се почистват ръчно или да се перат в 
пералня. Трябва внимателно да изплакнете. Елементите изработени от пластмаса трябва да се мият само с вода. Намокрена екипировка по време на чистене или по 
време на употреба, трябва внимателно да се подсуши в естествени условия, далеч от източници на топлина. Частите и металните механизми (пружини, панти, клинове 
и т.н.) могат да бъдат периодично леко смазвани с цел правилната им работа.

! индивидуалната осигурителна екипировка трябва да бъде съхранявана в свободна опаковка, в добре проветриви и сухи помещения, защитени от действието на 
светлината, UV лъчи, запрашване, остри предмети, крайни температури, а също така разяждащи субстанции.

! само осигурителните сбруи (съгласно с EN 361) са единствения допустим уред служещи за поддържане на тялото в индивидуалната осигурителна екипировка от 
падане от високо.

! системата предпазваща от падане от високо може да се добави единствено към точките (закопчалки, примки) закачащи се на осигурителните сбруи обозначени с 
голяма буква „А”. Обозначение тип "А/2” или половината буква „А” означава задължително свързване едновременно на два, по един и същ начин обозначени закачащи 
точки. Забранява се свързването на осигурителната система към единична закачаща се точка (закопчалка, примка) обозначена с „А/2” или половината буква „А”. Виж 
долната рисунка:

! използването на шокабсорбера в комбинация с други избрани елементи от осигуряващата екипировка предпазваща от падане от високо, трябва да бъдат съгласно 
съответните закони и ръководство за експлоатация на екипировката 

КАРТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ
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ПОДПИС НА
ОТГОВОРНОТО ЛИЦЕ

НОМЕР НА УРЕДА

ИМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

КАТАЛОЖЕН НОМЕР

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО

ДАТА НА ПУСКАНЕ
В УПОТРЕБАДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ
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ДАТА НА СЛЕДВАЩ 
ПРЕГЛЕД

ДАТА НА
ПРЕГЛЕДА

ПРИЧИНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
ПРЕГЛЕД ИЛИ РЕМОНТ

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ПОВРЕДАТА, ПРОВЕДЕН РЕМОНТ, 
ДРУГИ ЗАБЕЛЕЖКИ

За вписванията в картата на потребителя е отговорна фирмата, в която дадената екипировка е употребявана.
Картата на потребителя трябва да бъде попълнена преди първото издаване на екипировката на потребителя.

Всички информации относно осигуряващата екипировка (наименование, сериен номер на датата на закупуване и въвеждане
в употреба, име на потребителя, информации относно ремонтите и прегледите,

а също така изтегляне от употреба) трябва да бъдат поместени в картата на потребителя на дадената екипировка.
Картата се попълва от лицето отговарящо във фирмата за осигуряващата екипировка.

Забранява се използването на индивидуална екипировка не притежаваща попълнена карта на потребителя.

НАИМЕНОВАНИЕ НА
УРЕДА МОДЕЛ

A
система предпазваща
от падане

точка за закачане
на осигурителните
сбруи

A
система предпазваща
от падане

двойна точка за
закачане на
осигурителните сбруи

ЗАБРАНЕНО!ЗАБРАНЕНО!

Дистрибутор: „Викинг-Т“ ООД, гр. Пловдив, бъл. Марица 154, А17
тел.: 032/632933, www.viking-t.com, office@viking-t.com  



Избраният свързващо-амортизиращ подвъзел може да бъде добавен единствено към елементите закопчаващи осигурителните сбруи обозначени с голяма буква А.
Свързващо-амортизиращ подвъзел може да бъде добавен единствено към:

- директно към задната закопчалка (1),  
или
- към елемента удължаващ  задната закопчалка (2), 
или
-  едновременно към двете примки на гръдната закопчалка (3). 

Забранява се свързването на осигуряващата система от падане към единичната примка на гръдната закопчалка!

Задната закопчалка е обозначена с буквата А поставена на кръстосващия елемент със стрелки сочещи закопчалката.
Елементът удължаващ задната закопчалка е обозначен с буквата А поставена на етикета намиращ се от вътрешната страна на скобата на елемента.
Примките на гръдната закопчалка са обозначени с буквата А (половината от буквата е удебелена, а другата половина е обозначена с контур) поставена на 
етикета намиращ се от вътрешната страна на всяка скоба на гръдната закопчалка примки на гръдната кука.

Виж долната фигура.

СВЪРЗВАНЕ НА СВЪРЗВАЩО-АМОРТИЗИРАЩИ ПОДВЪЗЛИ
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ПОСТАВЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ СБРУИ

Повдигнете сбруите хващайки
за задната закопчаваща кука.

.

Раменните колани се
поставят на рамената,  

Закопчейте пластмасовата
закопчалка на гръдния
колан.

Закопчаване на закопчалката на бедрения колан и колана за работа „в обездвижване”

Регулиране на дължината на бедрения колан и колана за работа „в обездвижване”.

Прехвърлете свободните
краища на бедрените колани
между краката.
Не трябва да бъдат омотани

Регулиране на дължината на раменните колани

УдължаванеНамаляване Намаляване Удължаване

1 2 3

Преди всяка употреба на осигуряващата екипировка от падане от високо, чийто елементи са осигуряващите сбруи, трябва да проверите дали всички уреди с 

ВНИМАНИЕ:  1  Никога не трябва да добавяте свързващо-амортизиращи подвъзли към страничните закопчалки на колана за работа „в обездвижване”.
                 
                        2  Никога не трябва да добавяте уреди за работа „в обездвижване” към примката на гръдната закопчалка.

Въжето за работа в обездвижване може да бъде добавяно единствено към страничните закопчалки на колана за работа в обездвижване.
Съгласно с EN 358 въжето „за работа в обездвижване” трябва да бъде опасано около конструктивния елемент на височина на колана на работника или над. 
Дължината и напрежението на въжето трябва да бъдат така подбрани, че да ограничи пътя на свободно падане до макс. 0,5 м.

Сбруите са поставени правилно, ако:
всички ремъци са правилно поставени(нито много отпуснато, нито много стегнато).
задната закопчалка се намира на височината на плешката.
гръдният колан се намира на височината на средната част на гръдния кош.
свободните краища на коланите са обезопасени с гайки и прилягат към сбруите.

! индивидуалната осигурителна система трябва да бъде използвана единствено от обучено лице по време на нейната употреба.
! индивидуалната осигурителна екипировка не може да бъде използвана от лица, чиито здравословно състояние може да въздейства на безопасността по време на 

всекидневната употреба или по време на спасителна акция.
! трябва да се подготви план на спасителна акция, които ще може да бъде приложен в случай на такава нужда.
! забранява се извършването на каквито и да било модификации на екипировката без писмено съгласие на производителя.
! каквито и да било ремонти на екипировката могат да бъдат извършвани единствено от производителя на екипировката или негов упълномощен за тази цел 

представител.
! индивидуалната осигурителна екипировка не може да бъде използвана несъответно със своето предназначение.
! индивидуалната осигурителна екипировка е лична екипировка и трябва да бъде използвана от едно лице.
! преди употреба се уверете, дали всички елементи на екипировката създаващи осигурителната система предпазваща от падане работят правилно помежду си. 

Периодично проверявайте свръзките и напасването на елементите на екипировката с цел предотвратяване на тяхното случайно разхлабване или откопчаване.
! забранява се употребата на осигурително екипиращи комплекти, в които функционирането на какъвто и да било елемент на екипировката е смущаван чрез 

работата на друг. 
! преди всяка употреба на индивидуалната осигурителна екипировка трябва да се извърши внимателен оглед с цел проверяване на състоянието на правилната й 

работа.
! по време на оглед трябва да се проверят всички елементи на екипировката, обръщайки особено внимание на каквито и да било повреди, свръх износване, корозия, 

изхабяване, срязване, а също така и неправилна работа. Трябва да се обърне особено внимание на отделните уреди:
- в осигурителните сбруи и ремъците за подаване на позиция на закопчалката, регулиращите елементи, захващащи точки (закопчалки), ремъци, шевове, гайки;
- в шокабсорбера на захващащата примка, ремъка, шевовете, корпуса, свръзките; 
- в текстилните въжетата и водачите на въжето, примката, кауша, свръзките, регулиращите елементи,  плетките;
- в стоманените въжетата и водачите на въжето, теловете, закопчалките, примката, кауша, свръзките, регулиращите елементи;
- в самоспиращите уреди на въжето или ремъка, правилната работа на макарата и блокиращия механизъм, корпуса, шокабросера, свръзките;
- в самозатварящите уреди на корпуса на уреда, правилното предвижване по водача, работата на блокиращия механизъм, ролките, болтовете и нитовете, 

свръзките, шокабсорбера;
- в свръзките (закопчалките) на носещия корпус, нитовете, основната панта на работата на блокиращия механизъм.

! поне веднъж годишно, след всяка 12 месечна употреба, индивидуалната осигурителна екипировка трябва да бъде изтеглена от употреба с цел извършване на 
внимателен периодичен преглед. Периодичният преглед може да бъде извършен от отговорно лице на фирмата за периодични прегледи на осигурителната 
екипировка и обучен в тази област. Периодичните прегледи също така могат да бъдат извършвани от производителя на екипировката или лице или фирма 
упълномощени от производителя. Трябва да се проверят внимателно всички елементи на екипировката, обръщайки особено внимание на каквито и да било 
повреди, свръх износване, корозия, изхабяване, срязване, а също така и неправилна работа (виж предната точка). В някои случаи, ако осигурителната екипировка е 
с комплицирана и сложна конструкция като напр. самоспиращите уреди, периодичните прегледи могат да бъдат извършвани единствено от производителя на 
екипировката или негов упълномощен представител. След провеждането на периодичния преглед ще бъде определена дата на следващ преглед.

! редовните периодични прегледи са от значение, ако става въпрос за състоянието на екипировката и безопасността на потребителя, които зависят от цялостната 
изправност и издръжливост на екипировката.

! по време на периодичния преглед трябва да се провери четливостта на всички обозначения на осигурителната екипировка (характеристиката на дадения уред).
! всички информации относно осигурителната екипировка (наименование, сериен номер, дата на закупуване и въвеждане в употреба, име на потребителя, 

информации относно ремонтите и прегледите, а също така изтеглянето от употреба) трябва да бъдат вписани в информационната карта на дадената екипировка. 
За вписванията в картата на потребителя е отговорна фирмата, в която дадената екипировка е употребявана. Картата се попълва от лицето отговарящо във 
фирмата за осигуряващата екипировка. Забранява се използването на индивидуална екипировка не притежаваща попълнена карта на потребителя.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА НА ИНДИВИДУАЛНАТА ОСИГУРЯВАЩА ЕКИПИРОВКА ПРЕДПАЗВАЩА ОТ РИСКА НА ПАДАНЕ ОТ ВИСОКО

един по един


