AC 360

Stały system asekuracji pionowej
Zgodność z najnowszą normą EN:353-1:2014

AZ 090

AC 362

AC 850

AC 363

AC 922
AC 402

AC 401
AC 910
AZ 090

zabezpieczenie
dla max. 2 osób
MAKSYMALNA MASA
1 UZYTKOWNIKA

140 kg

Stały system asekuracji pionowej AC 360 jest
urządzeniem samozaciskowym ze sztywną prowadnicą zgodnym z EN:353-1:2014 i stanowi zespół łączącoamortyzujący w myśl postanowień normy EN 363.
System spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/425.
System AC360 składa się z
• pionowej prowadnicy wykonanej ze stalowej,
nierdzewnej liny o średnicy 8 mm (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 (ref. AC 401 / AC 402)
• górne i dolne (z napinaczem AC 910) zakończenie
prowadnicy linowej mocowane jest do konstrukcji stałej
za pomocą ogniwa śrubowego (ref. AZ 090)
• każda zainstalowana prowadnica jest wyposażana
w tabliczkę informacyjną (ref. AC 803 / AC 804)
• pionowa prowadnica linowa o długości większej
niż 10 m jest wyposażona w prowadnik liny (ref.
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.
Prowadnica systemu może być pochylona do przodu
oraz na boki o kąt nie przekraczający 15° w stosunku
do pionu.
System jest przeznaczony dla maksymalnie 2 jednoczesnych użytkowników o masie nie przekraczającej
140 kg każdy.
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AC 360 Stały system asekuracji pionowej

Nowy mechanizm
samozaciskowy
Zabezpieczenie przed
niewłaściwym
montażem
na linie.
W przypadku próby
niewłaściwego montażu
wysuwa się blokada.

Zatrzaśnik do
łączenia
z uprzężą
zamocowany
na stałe przy
mechanizmie.
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AC 360 Stały system asekuracji pionowej
przykładY montażu
Montaż do pobocznicy drabiny

Montaż do szczebli drabiny

AT 161
AT 162
AT 163

AT 160

AT 160

1700 mm

AT 165
1700 mm

AT 166

AT 160

AT 161
AT 162

AT 161
AT 162
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