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GUIDED TYPE FALL ARRESTER ON A RIGID ANCHORAGE LINE
STAŁY SYSTEM ASEKURACJI PIONOWEJ
(Urządzenie samozaciskowe ze sztywną prowadnicą)

EN353-1:2014

B

C
C2

C1

C3

C5

C4

D
D1

D2

E

D3

F

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

m

p

n

q
r
s

o

PL
A UWAGA: Zapoznaj się z instrukcją użytkowania przed rozpoczęciem pracy z systemem
ochronnym.
B. OPIS
Stały system asekuracji pionowej AC360 jest urządzeniem samozaciskowym ze sztywną prowadnicą
zgodnym z EN:353-1:2014 i stanowi zespół łącząco-amortyzujący w myśl postanowień normy EN363.
System spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/425.
System AC360 składa się z pionowej prowadnicy linowej wykonanej ze stalowej, nierdzewnej liny o
średnicy 8mm (ref. AC 850). Górny koniec prowadnicy linowej wyposażony jest w amortyzator ref. AC
362. Dolny koniec prowadnicy linowej jest wyposażony w napinacz (ref. AC 910) lub napinacz ze
wskaźnikiem napięcia AC401/AC402. Górne i dolne (z napinaczem AC910) zakończenie prowadnicy
linowej mocowane jest do konstrukcji stałej za pomocą ogniwa śrubowego AZ 090. Prowadnica
systemu może być pochylona do przodu oraz na boki o kąt nie przekraczający 15 ° w stosunku do pionu.
Każda zainstalowana prowadnica jest
wyposażana w tabliczkę informacyjną (ref.AC803 /AC804).
Pionowa prowadnica linowa o długości większej niż 10m jest wyposażona w prowadnik liny (AC 922),
który chroni prowadnicę linową przed drganiami spowodowanymi np. wiatrem.
Suwak (ref. AC 363) stanowi indywidualne wyposażenie użytkownika. Instalowany jest na prowadnicy
w przypadku potrzeby użycia systemu ochronnego. Suwak przesuwa się po linie w górę i w dół podczas
normalnego przemieszczania się użytkownika, a w przypadku jego spadania blokuje się na linie
powstrzymując spadanie.
System AC360 jest przeznaczony do użytkowania przez jedną lub dwie osoby w tym samym czasie o
masie mieszczącej się w przedziale od 50kg do 140kg każda. Każdy użytkownik systemu powinien być
wyposażony w oddzielny suwak AC363.
Urządzenie może być stosowane w zakresie temperatur ujemnych do (- 50)°C.
Opis rysunku:
1. Mocowanie górne prowadnicy
2. Amortyzator
3
Przesuwny mechanizm zaciskowy
4. Prowadnica linowa
5. Prowadnik liny
6. Napinacz prowadnicy
7. Mocowanie dolne prowadnicy
C. ZAKŁADANIE MECHANIZMU ZACISKOWEGO NA PROWADNICĘ
1. Przed założeniem należy odciągnąć ramię rolki pociągając za dźwignię blokującą “1” a
następnie unieść dźwignię z zatrzaśnikiem do góry “2”, tak aby prześwit na linę w korpusie był
całkowicie odsłonięty (rys.C1).
2. Wprowadzić linę prowadnicy w wycięcie w korpusie (rys.C2).
3. Zwolnić dźwignię blokującą oraz dźwignię z zatrzaśnikiem, pozwalając aby samoczynnie
powróciły do pozycji wyjściowej (rys.C3).
4. Trzymając urządzenie za zatrzaśnik, przesunąć mechanizm w górę i w dół “3” i “4” w celu
sprawdzenia czy przesuwa się swobodnie po prowadnicy. Następnie pociągnąć gwałtownie do
dołu “4” w celu sprawdzenia czy mechanizm blokuje się na linie (rys.C4).
Uwaga:
Mechanizm zaciskowy AC363 jest wyposażony w blokadę uniemożliwiającą założenie na
prowadnicę w odwrotnym, nieprawidłowym kierunku (”do góry nogami”). W takim ustawieniu
prześwit na linę w korpusie pozostaje zamknięty i wprowadzenie liny do jego wnętrza jest
niemożliwe (rys.C5).
D. ŁĄCZENIE MECHANIZMU ZACISKOWEGO Z SZELKAMI BEZPIECZEŃSTWA
D1- Mechanizm zaciskowy (suwak) powinien być połączony z przednim zaczepem szelek
bezpieczeństwa, służącym do powstrzymywania spadania (zgodnym z EN361).
D2- Zabronione jest łączenie mechanizmu zaciskowego z zaczepem pasa do nadawania pozycji.
D3- Zabronione jest włączanie jakichkolwiek elementów dodatkowych pomiędzy zatrzaśnik
mechanizmu a punkt zaczepowy szelek bezpieczeństwa.
E.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

OZNAKOWANIE MECHANIZMU ZACISKOWEGO
Kierunek prawidłowego ustawienia mechanizmu.
Nazwa systemu z którym mechanizm współpracuje.
Nr katalogowy/typ mechanizmu zaciskowego
Zgodność z wymienioną normą.
Numer seryjny urządzeni.
Data produkcji.
Identyfikacja prowadnicy.
Identyfikacja producenta.
Ostrzeżenie o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania.
Minimalne i maksymalne obciążenie użytkowe.
Oznakowanie “CE”
Numer jednostki odpowiedzialnej za kontrolę procesu produkcji.

F.
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

OZNAKOWANIE PROWADNICY
Nazwa (ty) pionowego systemu ochronnego.
Ostrzeżenie o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania.
Identyfikacja producenta (nazwa i adres).
Zgodność z normą europejską.
Oznakowanie “CE”
Numer jednostki odpowiedzialnej za kontrolę procesu produkcji.
Identyfikacja właściwego mechanizmu zaciskowego.

G KARTA UŻYTKOWANIA
Każda zainstalowana prowadnica pionowa systemu AC360 oraz każdy suwak (AC363) powinny
mieć Kartę Użytkowania, wypełnianą przez upoważnioną osobę i przechowywaną przez cały okres
użytkowania systemu i/lub suwaka. Karty Użytkowania prowadnicy i/lub suwaka powinny być
całkowicie wypełnione przed przekazaniem systemu lub suwaka do użytkowania.
H PRZEGLĄDY OKRESOWE
Wszystkie części składowe systemu: suwak, łączniki, amortyzator lina robocza, napinacz, zaciski
linowe powinny być sprawdzane pod kątem występowania uszkodzeń mechanicznych, chemicznych
lub termicznych oraz nieprawidłowej regulacji. Kontrola okresowa powinna być przeprowadzana nie
rzadziej niż co 12 miesięcy przez serwis autoryzowany przez producenta systemu. Wyniki kontroli
oraz ewentualne naprawy powinny być rejestrowane w Kartach Użytkowania prowadnicy pionowej
oraz suwaka.
Wydanie: 6PL

I
WYCOFANIE Z UŻYTKOWANA
Po powstrzymaniu spadania system AC360 (wraz z zaangażowanym suwakiem) powinien być
wycofany z użytkowania i poddany przeglądowi przez serwis autoryzowany przez producenta.
Wynik kontroli oraz informację o dopuszczeniu do dalszego użytkowana powinny być odnotowane w
Kartach Użytkowania prowadnicy pionowej i suwaka.
J
OKRES UŻYTKOWANIA
System AC360 może być użytkowany bezterminowo pod warunkiem regularnego przeprowadzana
przeglądów okresowych.
K PRZECHOWYWANIE
Suwak AC363 powinien być przechowywany w suchych miejscach, w temperaturze pokojowej,
zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznym oraz przed wpływem żrących chemikaliów.
Przed pierwszym użyciem, suwak powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu
producenta.
L
CZYSZCZENIE
Składniki systemu AC360 należy czyścić za pomocą wody i ścierki. Nie należy używać żadnych
rozpuszczalników lub żrących chemikaliów. Po umyciu składniki powinny suszone z dala od ognia
lub źródeł ciepła.
M NAPRAWY
Zabronione jest samodzielne wykonywane jakichkolwiek napraw lub modyfikacji. Wszelkie naprawy i
modyfikacje powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
N TRANSPORT
Składniki systemu AC360 powinny być transportowane w opakowaniach chroniących je przed
wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznym lub termicznym (n.p.: torby z
impregnowanej tkaniny lub tworzywa sztucznego, pudła stalowe lub z tworzywa sztucznego).
O. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS STOSOWANIA SYSTEMU AC360
O1 Stosowanie systemu niezgodnie z instrukcją stanowi zagrożenie dla życia.
O2 System może być użytkowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie prowadzenia prac
na wysokości oraz stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.
O3 System nie może być używany przez osoby, których stan zdrowia może mieć wpływ na
bezpieczeństwo zarówno podczas normalnego użytkowania jak i podczas prowadzenia ewentualnej
akcji ratowniczej.
O4 Należyy przygotować plan akcji ratowniczej, który będzie można zastosować w razie potrzeby.
O5 Nie wolno modyfikować, naprawiać lub zastępować oryginalnych części składowych systemu.
Jakiekolwiek zmiany, naprawy lub uzupełnienia w urządzeniu mogą być wykonywane wyłącznie przez
autoryzowany serwis producenta.O6
Przed każdorazowym użyciem systemu należy sprawdzić
czy nie upłynęła data następnego przeglądu technicznego.
O7 Przed i po każdorazowym użyciu, osoba użytkująca system, powinna sprawdzić wzrokowo jego
kompletność i prawidłowy stan techniczny oraz czy linka robocza jest napięta. Należy również
sprawdzić funkcjonowanie mechanizmu zaciskowego zgodnie z rozdziałem “Zakładanie mechanizmu
zaciskowego na prowadnicę. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub niekompletności system
nie może być użytkowany.
O8 W celu rozstrzygnięcia wątpliwości należy skontaktować się z producentem lub upoważnionym
przez producenta serwisem.
O9 Stosowanie systemu w połączeniu z indywidualnym wyposażeniem ochronnym musi być zgodne
z instrukcjami użytkowania tego wyposażenia, a w szczególności z normami: EN361, EN362.
O10 Zabrania się stosować taki zestaw sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jednego ze
składników jest zakłócane przez inny składnik
O11 Urządzenie może być stosowane w środowisku zagrożonym wybuchem w zakresie
określonym odrębnymi badaniami.
O12 Podczas użytkowania systemu należy zwrócić szczególną uwagę na zjawiska niekorzystnie
wpływające na działanie sprzętu ochronnego lub bezpieczeństwo użytkownika, a w szczególności
na negatywne oddziaływanie elektryczności, skrajnych temperatur, czynników klimatycznych,
chemikaliów i zanieczyszczeń.
O13 Na pierwszych metrach ponad poziomem gruntu, należy zachować szczególną ostrożność
ponieważ użytkownik może nie być całkowicie chroniony przed uderzeniem o podłoże podczas
powstrzymywania spadania. W celu uniknięcia kolizji z nieruchomymi przeszkodami należy
zachować minimum 2 m wolnej przestrzeni pod stopami użytkownika. W przypadku użytkowania
systemu przez dwie osoby w tym samym czasie, należy zachować dystans 3m pomiędzy głową
osoby znajdującej się niżej a stopami osoby znajdującej się powyżej.
O14 Zatrzaśnik mechanizmu zaciskowego, po połączeniu z zaczepem szelek bezpieczeństwa,
powinien być każdorazowo zabezpieczony przed niezamierzonym otwarciem.
O15 Całkowita masa użytkownika wraz z wyposażeniem nie powinna przekraczać 140kg.
O16 Do prowadnicy systemu mogą być przyłączane wyłącznie mechanizmy zaciskowe (suwaki)
oznaczone symbolem AC 360. Zabronione jest stosowanie zarówno prowadnic systemu AC360 jak i
suwaków w kombinacji z innymi produktami.
O17 Nie wolno odłączać mechanizmu zaciskowego od prowadnicy lub chwytać mechanizmu ręką
podczas przemieszczania się w górę lub w dół. Wszelkie operacje zdejmowania mechanizmu z
prowadnicy jak i chwytania go ręką mogą być wykonywane wyłącznie gdy nie istnieje ryzyko
spadania.
O18 Zabronione jest wykorzystywanie systemu do stabilizacji pozycji użytkownika lub pracy w
podwieszeniu. W tym celu należy stosować odrębny system ochronny lub wspomagający pracę na
wysokości, zgodny z normą EN358.
PRODUCENT:
PROTEKT - Starorudzka 9 - 93-403 Lodz - Poland
tel. +4842 6802083 - fax. +4842 6802093 - www.protekt.pl
CERTYFIKACJA:
Urządzenie spełnia wymagania Rozporządzenia (EU) 2016/425 dotyczącego indywidualnego
wyposażenia ochronnego. Deklaracja zgodności EU jest dostępna nastronie www/protekt.pl.
Certyfikat zgodności typu wystawiony przez Polski Rejestr Statków S.A, Gen. Hallera 126, 80-416
Gdańsk, Polska.
Nadzór nad jakością produkcji prowadzony przez APAVE SUDEUROPE SAS (no 0082)–CS
60193–F13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE

KARTA UŻYTKOWANIA

KARTA UŻYTKOWANIA

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialna jest instytucja użytkująca sprzęt ochronny. Karta
użytkowania powinna być wypełniona przed przekazaniem systemu do użytkowania po raz pierwszy.
Wszystkie informacje dotyczące wyposażenia ochronnego, jak: nazwa, numer seryjny, data instalacji, daty
wprowadzenia do użytkowania i wycofania z użytkowania, nazwa użytkownika oraz informacje dotyczące
napraw i przeglądów muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Kartę wypełnia
osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Karta powinna być przechowywana przez
cały okres użytkowania sprzętu.

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialna jest instytucja użytkująca sprzęt ochronny. Karta
użytkowania powinna być wypełniona przed przekazaniem systemu do użytkowania po raz pierwszy.
Wszystkie informacje dotyczące wyposażenia ochronnego, jak: nazwa, numer seryjny, data instalacji, daty
wprowadzenia do użytkowania i wycofania z użytkowania, nazwa użytkownika oraz informacje dotyczące
napraw i przeglądów muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Kartę wypełnia
osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Karta powinna być przechowywana przez
cały okres użytkowania sprzętu.

SYSTEM AC360 - PROWADNICA LINOWA

MECHANIZM ZACISKOWO - PRZESUWNY AC363

NUMER URZĄDZENIA

NUMER SERYJNY URZĄDZENIA

DATA PRZEKAZANIA DO UŻYTKOWANIA

DATA PRODUKCJI

DATA INSTALACJI

DATA DOSTAWY

NAZWA INSTALATORA

DATA PRZEKAZANIA DO UŻYTKOWANIA

LOKALIZACJA

NAZWA UŻYTKOWNIKA

NAZWA UŻYTKOWNIKA

PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ

PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ
REJESTR PRZEGLĄDÓW I NAPRAW
DATA

RODZAJ PRZEGLĄDU
LUB NAPRAWY

UWAGI

DATA NASTĘPNEGO
PRZEGLĄDU

REJESTR PRZEGLĄDÓW I NAPRAW
NAZWISKO
I PODPIS
OSOBY
SERWISUJĄCEJ
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