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EN 361:2002 Обозн.: AB 130 01

Защитната сбруя е основата на оборудването и съответства на EN 361.
Максималното натоварване на точките за закрепване на колана е 140 кг.
ОПИСАНИЕ 
Сбруята е изработена от  парчета от полиестерни ленти, които са 
пришити и свързани с метални катарами.
Тази конфигурация гарантира пълна защита и комфорт при работа. 
ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ 

задна закрепяща точка - за закрепяне на блокиращата система; 
предни закрепващи контури - за закрепяне на блокиращата система;

    свързващи и регулиращи катарами - за комфортно носене и 
използване на сбруята; 

РАЗМЕРИ
Сбруята е произведена в два размера:
- универсален: M-XL
- много голям: XXL
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SAFETY HARNESS
Ref. AB 130 01

Размер

Дата
на производство: 03/2003

Сериен номер: 0000001

M-XL

XXL

EN 361:2002

P-30
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕТИКЕТА НА СБРУЯТА

номер на производствената серия 

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

Тип на устройството 
Обозначителен номер 

 
 

месец/год. на производство на 

маркировка на производителя или 
дистрибутора  

Търговска марка на устройството 

Размер 

внимание: прочетете инструкциите

номер/година на Европейския стандарт на 
който съответства оборудването

Инструкции за употреба 
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА 

ИЗПОЛЗВАТЕ ОБОРУДВАНЕТТО ЗАЩИТНА 
СБРУЯ P-30

Максимална продължителност на живота на оборудването
Максималната продължителност на живота на колана е 10 години от 
датата на производство.Сбруята трябва да бъде извадена от 
употреба и унищожена веднага щом бъде използвана за блокирана на 
падане или тя не успее да премине проверка или има съмнения 
относно надеждността и. 

ВНИМАНИЕ: Максималният жизнен цикъл зависи от интензивността 
на използване и средата на използване.Използването на сбруята в 
неравна среда, морска среда, контакт с остри ръбове, излагане на 
екстремни температури или агресивни вещества и др. може да 
доведе до изваждане от употреба дори след едно ползване.

Периодични проверки 
Защитната сбруя трябва да бъде проверявана най-малко на всеки 12 
месеца от датата на първата употреба. Периодичните проверки 
трябва да се извършват само от компетентно лице, което има 
знанията и нужното обучение за периодични проверки на личното 
предпазно средство. В зависимост от вида и средата на работа, може 
да се наложи извършването на инспекции по-често от веднъж на 12 
месеца. Всяка периодична проверка трябва да бъде записана в 
Личната Карта на оборудването. 

Мах. тегло на потребителя

· сбруята за цялото тяло (съответстваща на EN 361) е единственото приемливо устройство за държане на тялото, което може да се 
       използва,в система за блокиране на падането.
· за сбуята за цялото използвайте само точки, маркирани с голяма буква “А”, за да прикрепите система за блокиране на падането.
· закотвящото устройство или закотвящата точка на блокиращата система винаги трябва да бъде позиционирана, и работата да се извършва по 

такъв начин, че да минимизира, както потенциала за падане, така и потенциалната дистанция при падане . Закотвящото устройство/точка трябва да 
е разположено над позицията на потребителя. Формата и конструкцията на закотвящото устройство/точка не бива да позволяват саморазкачване 
на оборудването. Минимална статична якост на устройството за закрепване / точката е 12 kN. Препоръчително е да се използва  сертифицирана и 
маркирана структурна закотвяща точка съответсваща на  EN795.

· задължително е да се провери свободното място, което се изисква под потребителя на работното място преди всеки случай на използване на 
системата за блокиране на падане, 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 оборудването.

· има много рискове, които могат да повлияят на работата на оборудването и съответните предпазни мерки за безопасност, които трябва 
да се спазват по време на използване на оборудването, и по-специално:  заплитане или увиване на въжетата около остри ръбове - дефекти 
като рязане, абразия, корозия, - климатична експозиция, - падащи махала, - крайни температури, - химически реактиви, - 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 предпази 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 почистват само с вода. Когато оборудването се намокри, или от употреба, или при почистване, се оставя да изсъхне естествено и трябва 
да се държи далеч от пряка топлина.При метални продукти някои механични части (нитове, щифтове, шарнири и др.) 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, 
ултравиолетова деградация, влажна среда, остри ръбове, екстремни температури и корозивни или агресивни вещества.

ЛИЧНА КАРТА 

СЕРИЕН НОМЕР 

ПОТРЕБ. ИМЕ 

ДАТА НА ПРОИЗВ. 

ДАТА НА ПУСКАНЕ В 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ ДАТА НА ПОРЪЧКА

ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЧНА КАРТА И ЗА ПОПЪЛВАНЕТО НА 
НЕОБХОДИМИТЕ ДЕТАЙЛИ. ЛИЧНАТА КАРТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОПЪЛНЕНА ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА ОТ КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ
ОТГОВОРНО ЗА ПРЕДПАЗНОТО ОБОРУДВАНЕ, В ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ИНФОРМАЦИЯ. ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРУДВАНЕТО КАТО  
ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ ПОРАВКИ, ПРИЧИНИ ЗА ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА НА ОБОРУДВАНЕТО, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ В 
ЛИЧНАТА КАРТА ОТ КОМЕПЕТЕНТНО ЛИЦЕ. ЛИЧНАТА КАРТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪХРЯНВАНА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА УПОТРЕБА НА 
ОБОРУДВАНЕТО.НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОБОРУДВАНЕТО БЕЗ ЛИЧНА КАРТА. ВСИЧКИ ЗАПИСИ В ЛИЧНАТА КАРТА МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ 
САМО ОТ КОМПЕТЕНТНОТО ЛИЦЕ.

МОДЕЛ И ТИП НА ОБОРУДВАНЕТО ОБОЗН. НОМЕР

ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ И ИСТОРИЯ НА ПОПРАВКИТЕ

ДАТА
ПРИЧИНИ ЗА ВЛИЗАНЕ ЗА 

ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА ИЛИ 
ПОПРАВКА 

УСТАНОВЕНИ ДЕФЕКТИ, ИЗВЪРШЕНИ 
ПОПРАВКИ И ДРУГА СЪОТВЕТНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

ИМЕ И ПОДПИС НА 
КОМПЕТЕНТНОТО ЛИЦЕ 

СЛЕДВАЩА ДАТА НА 
ПЕРИОДИЧНА 

ПРОВЕРКА 
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Нотифицирания орган, от когото е извършена Европейската 
сертификация и под чието наблюдение и контрол 

се извършва производството на оборудването: 
APAVE SUDEUROPE SAS - CS 60193 - 13322 МАРСИЛИЯ CEDEX 16 - ФРАНЦИЯ

PROTEKT, 93-403 ЛОДЗ, 
ул. Старорудзка 9, ПОЛША, 
ТЕЛ:  (48 42) 680 20 83, ФАКС: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl
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КАК ДА ПОСТАВИТЕ СБРУЯТА

Вземете сбруята като я хванете за 
задната закрепваща катарама. 

Поставете презрамките една след друга, 
като внимавате да не ги заплетете. 

Свържете предния пластмасов клипс 
и регулирайте напрежението на 
гръдната лента.

Издърпайте единия и след това другия 
колан за бедрата през чатала, като 
внимавате да не ги заплетете. 

Свързване на стоманените катарами на коланите за бедрата

Регулиране на презрамките
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Сбруята е поставена правилно ако: 
всички колани са правилно регулирани (нито прекалено хлабави, нито прекалено затегнати).

задната закопчалка е правилно позиционирана на нивото на лопатките.
предната гръдна лента е правилно поставена в средата на гръдния кош.
краищата на всички ленти трябва да се държат от пластмасови контури.

Скъсяване Удължаване Скъсяване Удължаване

1 2 3

! системата за блокиране на пдането трябва да бъде свързвана само с елементи на сбруята маркирани с главна буква А. 
Ситемата за блокиране на падането трябва да бъде свързана само с: 
- направо към задната закопчалка. или 
- към удължаващия елемент на закрепващата катарама или 
- към двата предни закрепващи контура на сбруята. Строго забранено е системата за блокиране да се закрепва към единична линия.
Задната закрепваща катарама е маркирана с главна буква А - отбелязани на кръстосващата плоча със стрелки, показващи задната 
закрепваща точка (1).
Удължителният елемент се маркира с главна буква A, поставена на етикета в от вътрешната страна на елемента(2) .
Предните закрепващи контури са маркирани с главна буква А (една половина от буквата е черна, а другата е маркирана с очертание) 
поставен върху етикета във всеки контур.
(3). Вижте снимките по-долу. 

ЗАКРЕПВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА БЛОКИРАНЕ НА ПАДАНЕТО 

Използването на коланите във връзка с личните предпазни средства срещу падане от височина трябва да е съвместимо с инструкциите 
за употреба на това оборудване и задължителните стандарти:   
-   EN353-1, EN353-2,  EN355, EN354, EN360 - за системи блокиращи падането;
-   EN 362 - за конекторите;
-   EN 358 - за работни позициониращи системи;
-   EN 795 - за закотвящите устройства.

· личните предпазни средства трябва да се използват само от лице, обучено и компетентно за безопасната му употреба.
· личното предпазно средство не бива да се използва от лице с медицинско състояние, което може да засегне безопасността на оборудването, 

използвано при нормална и аварийна употреба.
· трябва да има план за спасяване, за  справяне с всякакви извънредни ситуации, които биха могли да възникнат по време на работа.
· преустановете ползването на ЛПС (напр: блокиране на падане), пазете се от симптоми на травма на окачването. 
· за да избегнете симптомите на травма на окачването, уверете се, че правилният спасителен план е готов за употреба.  Препоръчва се 
       използването на ленти за крака. 
·     забранено е да се правят промени или допълнения към оборудването без предварителното писмено съгласие на производителя.
· всяка поправка трябва да бъде извършвана само от производителя на оборудването или негов сертифициран представител. 
· личните предпазни средства не трябва да се използват извън  ограниченията си или за друга цел, различна от тази, за която са предназначени.
· личното предпазно средство трябва да бъде персонално ползвано оборудване. 
· преди употреба уверете се в съвместимостта на елементите а оборудването сглобени в система за блокиране на падането.  Периодично проверявайте 

свързването и регулирането 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 било елемент е засегната от безопасната функция на 

друг елемент.
· преди всяка употреба на личното предпазно средство е задължително да направите предварителна проверка на оборудването, за да се уверите че е в

състояние на експлоатация и работи правилно, преди да бъде използван.
· по време на предварителната проверка е необходимо да проверите всички елементи на оборудването по отношение на всякакви щети, прекомерно 

износване, корозия, абразия, сярзване или неправилно поведение, като особено трябва да се вземе под внимание: 
-в сбруята за цялото тяло и коланите  - катарами, регулиращи елементи, закрепващи точки, платна, шевове, контури;
- в енергийните абсорбери  - прикрепване на контури, ремъци, шевове, корпуси, конектори; 
- в текстилните въжета или спасителни въжета или насоки - въже, контури, пръстени, конектори, регулиращ елемент, заплитания;
- в металните въжета или спасителни въжета или насоки - кабели, проводници, клипове, накрайници, контури, муфи, конектори, регулиращи елементи;
- в прибиращи се предпазители от падане - кабели или колани, прибиращо устройство и спирачка, корпус, абсорбатор на енергия, конектор ;
- в ограничители за падане с насочен тип - тяло на падащото устройство, плъзгаща функция, блокиращо зъбно колело,нитове и винтове, конектор, 
абсорбатор на енергия
- в конекторите - основно тяло, нитове, отвор, активно 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 се провежда от компетентното лице за периодични проверки. Периодичната проверка може да бъде извършена и от производителя 
или негов упълномощен представител.

· При някои видове комплексно оборудване напр: при някои видове прибиращи се предпазители от падане, годишната проверка може да бъде 
извършена само от производителя или неговия упълномощен представител.

· редовните периодични проверки са от основна важност за поддръжката на оборудването и защитата на потребителя, която зависи отпродължителната 
ефективност и издръжливостта на оборудването.

· по време на периодичната проверка е необходимо да се провери четливостта на маркировката на оборудването.
· е от съществено значение за безопасността на потребителя, че ако продуктът бъде продаден отново извън оригиналната страна на местоназначение, 

дистрибуторът трябва да предостави инструкции за употреба, поддръжка, периодичен преглед и ремонт на езика на страната, в която продуктът ще се 
използва. 

· личното предпазно средство трябва да бъде извадено от употреба незабавно, когато възникнат съмнения относно състоянието му за безопасна 
употреба и не се използват отново, докато не бъдат потвърдени писмено от производителя на оборудването или от неговия представител след 
извършената подробна проверка.

· личното предпазно средство трябва да бъде извадено от употреба и унищожено (или се въвеждат други процедури съгласно подробни инструкции от 
ръководството за оборудване)  веднага щом бъде използвано за блокиране на падането. 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ПРЕДПАЗВАЩИ ОТ ПАДАНЕ ОТ ВИСОЧИНА 

Регулиране на бедрените колани


