
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕТИКЕТА ИДЕНТИФИЦИРАЩ КОЛАНА 

 
a. Тип на уреда 

b. Обозначение на модела на уреда 

c. Каталожен номер 

d. Номер/година на Европейския стандарт 

е. СЕ маркировка и номер на нотифициран орган (член 11) 

f. Месец и година на производство 

g. Сериен номер на уреда 

h. Размер на уреда 

i. Внимание прочетете ръководството за експлоатация. 

j. Обозначение на производителя или дистрибутора на уреда. 

 

За вписванията в картата на потребителя в картата на потребителя е отговорна фирмата, в която дадената екипировка е 

употребена. Картата на потребителя трябва да бъде попълнена преди първото употреба на екипировката от компетентно 

лице отговарящо във фирмата за осигурителната екипировка. 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 поместени в картата  на потребителя на дадената екипировка трябва да се попълнят в 

картата на потребителя от компетентно лице. Забранява се използването на индивидуална екипировка не притежаваща 

попълнена карта  на потребителя. Картата се попълва от лицето отговарящо във фирмата за осигуряващата екипировка. 

 

 

 
Производител: PROTEKT Grzegortz- aszkiewicz 93-403t -6dl ul. Starorudzka9, POLSKA 

 

 

 

 

 
 
Коланът за работа „в обездвижване” е лично предпазно средство определящо позицията по време на работа и предпазващо от 

падане от височина. Коланът РВ-10 е необходим по време на работа  на стълбове, дървета, строителни конструкции, навсякъде 

където има нужда от т.н. работа в обездвижване. Коланът е в съответствие с  EN 358.  

ОПИСАНИЕ  

Коланът е изработен от една полиамидна лента подходящо зашит и свързан с метална закопчалка. Коланът е снабден с 

ергономична възглавница изработена от специална пяна. 

ОСНОВНИ ЧАСТИ 

1.Предната изкачващо-регулираща закопчалка служи за закопчаване на колана и напасване към фигурата на потребителя. 

2.Страничните закопчалки служат за свързване на въжето ( на уреда ) за работа в „обездвижване”. 

3.Ергономична възглавница изработена от специална пяна 

4. Идентификационен етикет 

 
 
РАЗМЕРИ 

Коланът се произвежда в два размера: 

-среден – М-ХL 

 - голям – XXL 

 

ПЕРИОД НА УПОТРЕБА 

Коланът може да се използва в продължение на 5г. от датата на първата употреба от потребителя, след което трябва да се 

изтегли от употреба за детайлна проверка от производителя.  

Инспекцията на производителя трябва да се извършва от:  

-производителя, 

-лице, упълномощено от производителя, 

-фирма, упълномощена от производителя.  

След фабричния контрол ще бъде установено времето на използване на колана до следващата детайлна инспекция на 

производителя. 

Коланът трябва веднага да се изтегли от употреба и предаден за касация, ако е участвал в спиране от падане. 

 

 
 

ЕС Изследване на типа от CETE APAVE SUDEUROPE, BP 193, 13322 MARSEILLIA, FRANCE - 0082 

 
 

 

 



 

Основни правила за употреба на личното предпазно средство 

 Личното предпазно средство трябва да бъде използвана единствено от обучено лице по време на неговата работа 

 Личното предпазно средство не може да бъде използвано от лица, чийто 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 писменото 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. 

 Личното предпазно средство не може да бъде използвано извън неговото предназначение, или за други цели за които не е предназначено. 

 Личното предпазно средство е лична екипировка  и трябва да бъде използвана от едно лице. 

 Преди употреба се уверете, дали всички елементи на екипировката създаващи личното предпазно средство предпазващо от падане работят правилно по между си. 

Периодично проверявайте свръзките и напасването на елементите на екипировката с цел предотвратяване на тяхното случайно разхлабване или откопчаване. 

 Забранява се употребата на лично предпазно средство, в което функционирането на какъвто и да е било елемент  на екипировката е смущаван чрез работата на друг. 

 Преди всяка употреба на личното предпазно средство трябва да се извърши внимателен преглед с цел проверяване на състоянието и правилната му работа. 

 По време на оглед трябва да се проверят всички елементи на екипировката, обръщайки 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, регулиращи елементи, захващащи точки(закопчалки), ремъци, шевове и халки 

 - в шокабсорбера на захващащата халка, ремъка, шевовете, корпуса, съединители; 

 - в текстилните въжета и водачите на въжета, примката, обвивка, съединители, регулиращите елементи, плетките; 

 - в стоманените въжета и водачите на въжето, теловете, закопчалките, халката, обвивка,  съединители, регулиращите елементи; 

 - в самоспиращите уреди на въжето или ремъка, правилната работа на макарата и блокиращия механизъм, корпуса, шокабсорбера, съединители; 

 - в самозатварящите уреди на корпуса на уреда, правилното предвижване по водача, работата на блокиращия механизъм, ролките, болтовете и нитовете, съединители, 

шокабсорбера; 

 - съединителите на носещия корпус, нитовете, основната панта на работата на работата на блокиращия механизъм. 

 Поне веднъж годишно, след всяка 12 месечна употреба, личното предпазно средство трябва да бъде изтеглено от употреба с цел извършване на внимателен периодичен 

преглед. Периодичния преглед трябва да бъде извършен от отговорно лице на фирмата обучен в тази област за периодични прегледи на личното предпазно средство. 

Периодичните прегледи също така трябва да бъдат извършвани и 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 ( вий предната точка). В някои случаи ако личното предпазно средство е с комплицирана и сложна конструкция като напр. самоспиращите 

уреди, периодичните прегледи трябва 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 личното предпазно средство. 

 Ако личното предпазно средство се продава извън територията на своя произход, доставчика 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. 

 Личното предпазно средство трябва да бъде изтеглено веднага от употреба, ако са се появили каквито и да било съмнения относно състоянието на личното предпазно 

средство или неговата 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. 

 Личното предпазно средство трябва да бъде изтеглено от употреба и предадено за касация  ( да бъде трайно повредено) ако е взимало участие в спиране от падане. 

 Самоусигурителните сбруи са единствения допустим уред служещ за поддържане на тялото 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”. Обозначението „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.  

    

 

.   точката 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. Минималната сила на съпротивление 15KN. Препоръчва се използването на 

сертифицирани и обозначени точки на закотвяне на екипировката съгласно с EN795. 

.   Задължително трябва да се провери свободното пространство под работното място, на което ще се използва личното предпазно средство 

предпазващо 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 на 

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  

.   личното предпазно средство трябва да бъде транспортирана в опаковки предпазващи ги от повреди или намокряне, например в торби изработени от 

импрегниран материал или в стоманени или пластмасови куфари или кутии. 

. Екипировката трябва да се почиства и дезинфекцира, така че да не се увреди материала от която е изработен уреда. Към текстилните материали 

(ремъци и 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 периодично леко смазвани с цел правилната им работа. 

. личното предпазно средство трябва да бъде съхранявана в свободна опаковка, в добре проветриви и сухи помещения, защитени от действието на 

светлината, UV лъчи, запрашване, остри предмета, крайни температури, а също така разяждащи субстанции. 


