
P-60/60E
Кат. №: AB 160 01 - P-60
Кат. №: AB 160 02 - P-60EEN 358:2000

EN 361:2002

Осигуряващите сбруи Р-60/60Е са индивидуални елементи от осигуряващата
 екипировка от падане от височина съгласно с EN 361 и EN 358.

КОНСТРУКЦИЯ
Осигуряващите сбруи са изработени от отрязъци на полиамид 44 см 
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  - предназначена за 
захващане на система за спиране при падане.

примки за гръдното захващане - предназначени за свързване на 
системи за спиране при падане.

катарама за свързване и настройка - за комфорт при носене

горна част-има оранжев цвят на скобата
долна част - има син цвят на скобата 

!

!

!

!

РАЗМЕРИ

ОСИГУРИТЕЛНИ СБРУИ

Кат. Nr: AB 160 01

Размер:

Дата на

Номер на
уреда: 0000001

M-XL

XXL

EN 361:2002

P-60

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)

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 на 
тирантите, до следващия фабричен преглед.

Осигуряващите сбруи трябва веднага да бъдат изтеглени от употреба и 
дадени за касация (да бъдат трайно повредени) ако са взимали участие в 
спиране от падане
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удължаваща лента

характеристика
на сбруите

колан за
работа
„в обездвижване”

раменен
колан

бедрен
колан

колан на
страничният

колан за
работа

„в обездвижване”

изкачващо-
регулираща
закопчалка
на гръдния
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Ръководство за експлоатация
преди употреба на екипировката, 
внимателно се запознайте с 
ръководството за експлоатация

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!

КАРТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ

1

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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3
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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

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

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОЛАНА

џ ИДЕНТИФИКАЦИОННА КАРТА - трябва да бъде попълнена от компетентното лице и да се пази през целия период на употреба. 
џ УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ - попълнена в идентификационната карта 
џ ПЕРИОДИЧНА ИНСПЕКЦИЯ - годишната инспекция на колана трябва да се извършва от компетентно лице.Всички части на колана:ремъци, шевове,

катарами трябва да бъдат инспектирани за всякакви механични, химични и топлинни дефекти. Резултатът от инспекцията трябва да бъде отразен
в идентификационната карта.

џ ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ УПОТРЕБА - коланът трябва да бъде изтеглен от употреба, ако е бил използван при спиране от падане от височина. Коланът трябва
да бъде изтеглен от употреба  и предаден на производителя или оторизиран представител, ако се появят някакви дефекти.  

По време на фабричния контрол щебъде определено и времето за употреба до следващия фабричен контрол.

џ СЪХРАНЕНИЕ - коланът трябва да се съхранява на сухо място, с вентилация, стайна температура и защитено от пряка слънчева светлина.  
џ ПОЧИСТВАНЕ -   почиствайте колана с топла вода и домашен сапун. Не използвайте никакви киселини или основни разтворители. 

След почистване коланът трябва да се остави да изсъхне ествествено, далеч от пряк огън или топлина.
џ ПОПРАВКА -категорично се забраняват всякакви поправки или модификации на колана от ползвателя.  
.  
џ ТРАНСПОРТ - коланът трябва да бъде транспортиран в опаковка(например:импрегниран текстил, фолиева чанта или пластмаса, метална кутия), предпазващи   

от механични, химични или други дефекти. 
џ ПЕРИОД НА УПОТРЕБА - Няма период на употеба, но след първите пет години на употреба на колана трябва да бъде извършен фабричен контрол. 

Фабричният контрол трябва да бъде извършен от:
-  производител;
-  лице, оторизирано от производителя;
-  или компания ,оторизирана от производителя.  

 и използване на колана.

Осигуряващи сбруи

производство: 03/2003



 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
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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.
Внимавайте да не бъдат омотани

Регулиране на дължината на раменните колани

УдължаванеНамаляване Намаляване Удължаване

Сбруите са поставени правилно, ако:
всички каишки са регулирани правилно (нито много отпуснати, нито много стегнати).
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.

Системата за предпазване от падане трябва да бъде свързана само с:
- директно към задната закопчалка (1),  
или
- към елемента удължаващ  задната закопчалка (2), 
или
-  едновременно към двете примки на гръдната закопчалка (3). 

Категорично се забранява 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 (1).
Елементът удължаващ задната закопчалка е обозначен с буквата А поставена на етикета намиращ се от вътрешната страна на скобата на елемента (2).
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(3). 

Виж долната фигура.

Преди всяка употреба на осигуряващата екипировка от падане от високо, чийто елементи са осигуряващите сбруи, трябва да проверите дали всички уреди са 
свързани правилно помежду си  и работят без никакви смущения, а също така съгласно с задължаващите норми:
- EN 354, EN 355, EN 353-1, EN 353-2, EN 360, EN 362 - за свързващо-амортизиращи подвъзли,
- EN 795 - за точките на закотвяне на екипировката (точките на неподвижната конструкция),
- EN 341 - за евакуиращо оборудване,
- EN 358 - за системи за работа „в обездвижване.

                 

ВНИМАНИЕ:

! коланът трябва да бъде използвана единствено от обучено лице по време на нейната употреба. 
Коланът трябва да е лично средство и трябва да се използва само от един работник

! преди всяка употреба трябва да се извърши близък визуален преглед на каишките, шевовете и катарами трябва да са направени, в съответствие с механични, 

! по време на работа коланът трябва да се пази от контакт с масла, киселини, разтворители, открит огън, горещи метални частици и остри краища. 
! по време на работа проверявайте свръзките и напасването на елементите на екипировката с цел предотвратяване на тяхното случайно разхлабване или откопчаване.
! системата за предпазване от падане трябва да е свързана само със свързващите елементи на колана, маркирани с гл.буква А.
! системата за позициониране трябва да бъде свързана са.мо за страничните токи на работния позициониращ колан 
! всички елементи на екипировката създаващи осигурителната система предпазваща от падане работят правилно помежду си. 
! необходимо е да се спазва минимум чистота на краката на ползвателя с цел да се избегне сблъсък с контрукцията или земната повърхност при падане от високо. 

! структурната точка на закотвяне във връзка със системата за спиране от падане трябва да бъде ситуирана над позицията за работа и трябва да има статична 

използвайки ремъка, свързан към системата за спиране от падане трябва да са спазени изискванията на онструкцията за употреба, както и да са в съответствие 

- EN 353-1, EN 353-2, EN355,EN354, EN 360, EN362 - за система, предпазваща от падане; 
- EN 341 - спасителна екипировка;  
- EN 358 - за екипировка за позициониране при работа.  Работното позициониращо въже трябва да бъде закрепено към конструкционната точка,  
  която трябва да е на нивото на талията или по-нагоре. Работното позициониращо въже трябва да се държи опънато и да ограничи движението на максимум 0.6м.

! Преди употреба на системата за предпазване от падане,рисковата операция трябва да  бъде представена за предотвратяване на всякаква опасност,

! коланът трябва да бъде изтеглен от употреба и унищожен от компетентно лице, след като е било използвано при спиране от падане.
! категорично забранено е да се правят каквито и да било модификации от ползвателя.

. 

.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА НА КОЛАН

една по една.

химични и топлинни дефекти. Всичко това е отговорност на лицето, което използва колана..В случай на дефект или съмнение за проблем да не се използва

Този специфичен съвет се дава при подсистема за предпазване от падане, като наприме шок абсорвер илипредпазител от падане.

устойчивост мин.15кN.Формата и конструкцията на точката на закотвяне трябва да осигури тряйно свързване на екипировката и нем оже да доведе до нейното 
случайно разединяване. препоръчва се използването на сертифицирани и обозначени точки на закотвяне на екипировката , съгласно EN 795.  

!

 със следните стандарти:

 която може да се случи по време на употреба на екипировката. 



.к а. коланът трябва да бъде използвана единствено от обучено лице по време на нейната употреб Коланът трябва да е лично средство и трябва да се използва само от един работни преди всяка употреба трябва да се извърши близък визуален преглед на каишките, шевовете и катарами трябва да са направени, в съответствие с механични, химични и топлинни дефекти. Всичко това е отговорност на лицето, което използва колана В случай на дефект или съмнение за проблем да не се използв по време на работа коланът трябва да се пази от контакт с масла, киселини, разтворители, открит огън, горещи метални .. ачастици и остри краища По време на работа проверявайте свръзките и напасването на елементите на екипировката с цел предотвратяване на тяхното случайно разхлабване или откопчаване системата за . ..предпазване от падане трябва да е свързана само със свързващите елементи на колана, маркирани с гл.буква А системата за позициониране трябва да бъде свързана са.мо за страничните токи на работния ..позициониращ колан сички елементи на екипировката създаващи осигурителната система предпазваща от падане работят правилно помежду си. необходимо е да се спазва минимум чистота на краката на  в  ползвателя с цел да се избегне сблъсък с контрукцията или земната повърхност при падане от високо. Този специфичен съвет се дава при подсистема за предпазване от падане, като наприме шок абсорвер илипредпазител от падане. труктурната точка на закотвяне във връзка със системата за спиране от падане трябва да бъде ситуирана над позицията за работа и трябва да има статична устойчивост . смин.15кN.Формата и конструкцията на точката на закотвяне трябва да осигури тряйно свързване на екипировката и нем оже да доведе до нейното случайно разединяване Препоръчва се използването на .  сертифицирани и обозначени точки на закотвяне на екипировката , съгласно EN 795.използвайки ремъка, свързан към системата за спиране от падане трябва да са спазени изискванията на онструкцията за употреба, както и да са в съответствие със следните стандарти  EN 353-1, EN 353-2, EN355,EN354, EN 360, EN362 - за система, предпазваща от падане  EN 341 - спасителна екипировка  EN 358 - за : - -  -екипировка за позициониране при работа.  Работното позициониращо въже трябва да бъде закрепено към конструкционната точка, която трябва да е на нивото на талията или по-нагоре. Работното позициониращо въже трябва да се държи опънато и да ограничи движението на максимум 0.6м Преди употреба на системата за предпазване от падане,рисковата операция трябва да  бъде представена за .предотвратяване на всякаква опасност, която може да се случи по време на употреба на екипировката. коланът трябва да бъде изтеглен от употреба и унищожен от компетентно лице, след като е било  използвано при спиране от падане.категорично забранено е да се правят каквито и да било модификации от ползвателя... .


