
  Инструкции за употреба  
  Прочетете внимателно  

  преди да използвате оборудването  
 

EN 361:2002 Ref: AB 161 01 – P-61 

EN 358:2000 Ref: AB 161 02 – P 61E 

Защитната сбруя е основата на оборудването зависочинна защита и 

отговарят на стандартирте EN 361 и EN 358 

Описание  

Защитната сбруя е направена от полиамидни елементи които са 

пришити и свързани чрез метални катарами. Тази конфигурация 

гарантира пълна безопасност и комгорт на работа.  

Основно оборудване 

• Задна прикрепяща катарама - за прикрепяне  

   към системата за спиране при падане.  

• Предни прикрепящи катарами - за прикрепяне  

   към системата за спиране при падане.  

• Свързване и добавени катарами – за комфорт  

   при носене и използване на сбруята.  

• Работен позициониращ колан  

 

Размери 

Сбруята е произведена в два размера: 

универсален: М-ХL 

много голям: ХХL 

 

Период на употреба  

Защитната сбруя може да бъде използвана в продължение на 5 

години след датата на въвеждане в експлоатация. След този период 

сбруята трябва да бъде изведена от експлоатация и да бъде 

подложена на проверка от производителя.  

Проверката може да бъде извършена от: 

- производителя  

- лице препоръчано от производителя  

- или фирма препоръчана от производителя  

По време на тази проверка ще бъде установено времето за употреба 

на сбруята преди следващия преглед. 

Сбруята трябва да веднага да бъде изтеглена от експлоатация и да 

бъде унищожена ако е била използвана при стопиране на падане  

 

 

 

 Модел на артикула  

 

Вид на устройството 

Каталожен номер  

Размер  

 

 

Месец/година на произв: 

 

Номер на производствената серия 

Номер на Европейския стандарт  

знак СЕ, а също така номер на 
нотифицираната единица следяща 
производството на уреда (член 11) 
Внимание: прочетете инструкциите 
 
 
Обозначение на производителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Система за защита от падане  
• Системата за защита от падане трябжа да бъде свързвана само  с прикрепящите елементи обозначени с главна буква А: 
Системата за защита от падане трябва да бъде свързвана сами с:  
- директно   към задната катарама  
или 
- или директно към елемента удължаващ катарамата 
или 
- едновременно  към двете гръдни примки на сбруята. Категорично се забранява свързването на осигуряващата система от падане само към едната 
примка на гръдната закопчалка. 
Задната закопчалка е обозначена с буквата А поставена на кръстосващия елемент със стрелки сочещи закопчалката(1). 
Удължаващия елемент е обозначен с главна буква А поставен на етикет от вътрешната страна на закопчалката(2). 
Примките на гръдната закопчалка са маркирани с главна буква А (половината от буквата е удебелена а другата половина е обозначена с контур) 
поставени на етикет  от вътрешната страна на всяка закопчалка(3). 
Вижте картинката по-долу: 

• Работната позиционираща система трябва да се прикрепя само към страничните катарами на работния позициониращ колан и според стандарт EN 
358  ремъкът трябва да бъде закотвен за  точка от конструкцията, която е разположена на талията или по-нагоре. Работния позициониращ ремък 
трябва да бъде нагласен така, че да ограничава свободното движение до 0,5 м. 

ВНИМАНИЕ:  
1)  Изрично се забранява  добавянето на каквито и да е системи за спиране на падането от страната на каратамата на колана. 
2) Изрично се забранява добавянето на каквито и да е системи за спиране на падането за предните закопчалки  или задните закопчалки.  

 

Основни ппринципи за използване на ЛПС предпазващо от падане от височина  
• Личното предпазно средство трябва да бъде използвано само от човек обучен и компетентен за неговото безопасно използване . 
• Личното предпазно средство не бива да бъде използвано от човек със здравословно състояние, което може да предизвика  
    спешно състояние на потребителя на предпазното средство.
• Спасителния план трябва да бъде на място  
• Забранено е да се правят каквито и да е промени и добавки към оборудването без писменото одобрение на производителя. 
• Всяка поправка на оборудването трябва да се извършва от производителя или от негов оторизиран представител. 
• Оборудването не бива да се използва над лимита му или за каквито и да е дейности, които не са предвидени за употребата му. 
• Личното предпазно средство трябжа да се ползва само от един човек. 
• Преди употреба се уверете в изрядността на оборудването. Периодично проверявайте свързващите и прикрепящите елементи, за да 
   избегнете инцидентно откачане или изгъбване на компонентите. 
• Забранено е да използвате комбинации на елементи, в които защитната функция на който и да е елемент е нарушена или нарушава  
   защитната функция на друг елемент от оборудването.  
• Преди всяка употреба на ЛПС-то е задължително да се прави проверка на оборудването, за да се уверите че е в изправно състояние  
   и функционира правилно преди да се употреби. 
• По време на проверката е необходимо да проверите всички елементи за корозия, протриване, повреди, срязвания или неправилно  
   поведение, като трябва да обърнете внимание на: 
- Системата като цяло и коланите – катарами, закрепващи елементи и точки, шевове и закопчалки  
- Енергийните абсорбери – закопчалки, шевове и зсързващи елементи 
- Текстилните ремъци – въжета, закопчалки, катарами, и прикрепящи елементи.  
- Металните ремъци – кабели, клипси, закопчалки, свързващи и прикрепящи елементи. 
- Прибиращите се стопери – кабели, енергийния абсорбер и свързващите елементи. 
- Свързващите елементи – главно тяло, отвор, заключване на отвора. 

• След всеки 12 месеца на употреба, оборудането трябва да се изтегли от употреба за да се подложи на периодична проверка.  
   Проверката трябва да се извърши от компетентно лице. Също така проверката може да се извърши и от производителя или оторизиран от  
   него представител. При някои типове комплексно оборудване, проверката трябва да бъде извършена единствено от производителя или оторизиран 
   него представител. 
• Регулярните периодични проверки са от основно значение за подръжката на оборудването и безопасността на потребителя, които зависят от 
продължителността на ефективността на оборудването. 
• По време на периодичните проверки е необходимо да се проверява валидността на маркировката на оборудането. 
• Важно за безопасността на потребителя е, че ако продукта се препродава извън дестинация в страната на прекупвача, той трябва да осигури  
   инструкции за употреба, за подръжка, за периодични тествания и поправки на езика в страната, на която ще се използва оборудването.  
• Оборудването трябва да се изтегли от употреба веднага щом възникнат съмнения за неговото безопасно състояние и не бива да се използва докато  
   не получите писмено потвърждение от производителя или негов оторизиран представител след обстойна проверка. 
• Оборъдването трябва да се изтегли от употреба незабавно и унищожено ако е използвано при блокиране на падане. 
• Защитната сбруя е единственото приемливо средство, което може да се използва за системи за предпазване от падане. 
• Закотвящото устройство или точка трябва винаги да бъде позиционирана и работата да се извършва по такъв начин че да минимизира и риска  
   от падане и потенциалната дистанция при падане. Закотвящото устройство/точка трябва да бъде поставено над позицията на тялото, Формата и  
   конструкцията на закотвящото устройство не бива да позволява саморъчно откачане от оборудването. Минималната издръжливост на котвата е 15kN. 
   Препоръчително е да се използват закотвящи устройства със сертификати и маркировка отговаряща на стандарт EN 795. 
• Задължително е да се уверите, че има необходимото свободно пространство под потребителя на работното място преди всяка употреба на 
   устойството, за да може в случай на падане да няма контакт със земята или други обекти. Стойността на необходимото свободно пространство  
   можете да вземете от инструкциите на съответното оборудване.  
 



• Има много рискове, които могат да нарушат представянето на оборудването и връзката със защитните проверки, които трябва да бъдат наблюдавани  
   по време на употребата на оборудването като: 
- заплитане или закопчаване на ремъците около остри или изпъкнали ръбове 
- всякакви дефекти като корозия, протриване или срязване  
- екстремни температури 
- химични съединения 
- електрическо напрежение  
- махаловидно падане  
- климатично влияние  

• Личното предпазно средство трябва да бъде транспортирано опаковано, така че да е предпазено от щети или влага. 
• Оборудването може да бъде почиствано без да бъдат причинени щети на произжодсвените материали. За текстилните изделия използвайте  
   леки препарати за деликатни тъкани, изперете на ръка или в машина и изплакнете във вода. Пластмасовите елементи могат да се почистят само с  
   вода. Когато оборудването се намокри, или по време на употреба или по време на почистването, трябва да се остави да изсъхне от самосебеси и да  
  се държи далеч от директна топлина. В металните продукти някои механични части периодично могат да се смазват за по-добра работа.  
• Личното предпазно средство трябжа да бъде съхранявано добре опаковано, на сухо и проветриво място, защитено от директна светлина, 
ултравиолетови лъчения, остри ръбове, екстремни температури и от корозионни и агресивни субстанции.  
 
 

Осигуряването и попълването на изискваните данни на потребителска карта е отговорност на потребителската организация. 
Потребителската карта се попълва преди първата употреба, от компетентно лице отговарящо за личните предпазни 

средства в съответната организация. Всякаква информация за оборудването като периодични проверки, поправки, изтегляне на 
оборудването от експлоатация трябва да бъдат отбелязани в потребителската карта от компетентно лице.  

Потребителската карта трябжа да се съхранява по време на целия на ползване на оборудването.  
Оборудването не бива да се ползва без потребителската карта. 

Всички записвания в потребителската карта могат да бъдат извършвани само от съответното компетентно лице. 
 

ПОТРЕБИТЕЛСКА КАРТА  

МОДЕЛ И ТИП НА ОБОРУДВАНЕТО  

 

КАТАЛОЖЕН  
НОМЕР  

 

 

СЕРИЕН НОМЕР    ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО  

 

 

 

ИМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
 
 

 
  
 

ПЕРИОДИЧНИ ИЗПИТАНИЯ И ИСТОРИЯ НА ПОПРАВКИТЕ 
 ДАТА  Причини за провеждане 

на преглед или ремонт   
Отбелязване на повредата, проведен 
ремонт и други забележки 

Име и подпис на 
отговорното лице  

Дата на следващия преглед  

1.      

2.      

3.      

4.      

 
 
 

ЕС изпитанието за изследване на типа е проведено от CETE APAVE SUDEUROPE, BP 193, 13322 Марсилия, Франция – 0082 
Дистрибутор: „Викинг-Т“ ООД, България, гр. Пловдив - 4000,  

бул. Марица 154, Сектор А, етаж 8, офис А17 
тел.: +359 32 653 390, +359 32 632 933 www.viking-t.com, office@viking-t.com 

 

ДАТА НА ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

 ДАТА НА ПОРЪЧКАТА  

mailto:office@viking-t.com


Поставяне на осигурителните сбруи  

       Вземете сбруята хващайки я                  Поставете раменните колани                Закопчайте пластмасовата                       Сложете единия и после другия 
       за задната катарама                                 един по един като внимавате                закопчалка на гръдния                             бедрен колан като внимавате 
                                                                               да не бъдат омотани                                колан                                                              да не бъдате омотани   

Свързване на стоманените катарами на бедрените колани и колана за работа в „обездвижване“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Регулиране на дължината на бедрения колан и колана за работа в обездвижване             Регулиране на раменните колани 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Намаляване                                                           Удължаване                                                              Намаляване                                                    Удължаване  
 
 

Сбруите са поставени правилно ако: 

• всички колани са регулирани правилно (нито твърде отпуснати, нито твърде стегнати) 

• задната катарама е правилно позоционирана на нивото на рамнната лопатка 

• предния гръден колан е правилно позициониран на средата на гръдния кош 

• краищата на всички колани са покрити с пластмасови гайки  


