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materiał:
Taśma wymienna 35 mm -  poliester
Płyta oporowa - stal nierdzewna

Wymiary:
Płyta oporowa - 328 x 300 x 6 mm
Długość taśmy - 200 cm

WaGa:
Płyta oporowa - 3,360 g
Całość urządzenia - 3,800 g

Wytrzymałość
statyczna:

12 kN

pArAmEtry

Punkt kotwiczenia AT189 jest urządzeniem kotwiczącym 
zgodnym z EN 795 i służy do ochrony jednej osoby. Może 
być używany wyłącznie jako środek ochrony indywidualnej 
chroniący pracownika przed upadkiem z wysokości i nie może 
być wykorzystywany do podnoszenia ładunków.
Urządzenie wykonane jest ze stalowej płyty i zaczepu 
taśmowego z tworzywa sztucznego. Wytrzymałość tego 
punktu wynosi min. 12 kN. 

kierunek 
obciążenia

minimalna Głębokość
zakotWiczenia W ziemi
1,5 m
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Weryfikacja 
instalacji

Po instalacji należy zweryfikować czy punkt jest prawidłowo osadzony w gruncie. W tym celu 
należy użyć płytki testowej CMU006 o wytrzymałości 6N ( 600kg +/- 50kg), zatrzaśnika lub szekli 
o wytrzymałości minimum 12KN, zawiesia pasowego lub linkowego o wytrzymałości minimum 1T.
Test należy udokumentować, przez zanotowanie numeru seryjnego płytki testującej na protokole 
testowania oraz wykonanie zdjęcia.
Postępowanie:
a) Połącz układ testujący w następujący sposób: do widocznego nad ziemią punktu urządzenia 
AT189 wepnij zatrzaśnik, do zatrzaśnika dołącz płytkę testową (dowolny kierunek), do drugiego oc-
zka dołącz 2 zatrzaśniki, do niego dołącz zawiesie. Zawiesie zamocuj bezpiecznie na łyżce koparki 
(można użyć innego urządzenie które wytworzy siłę wyrywającą minimum 7KN).
b) Odejdź na bezpieczną odległość.
c) Rozpocznij wyciąganie pionowo do góry.
Jeżeli płytka testowa pęknie a urządzenie AT189 nie wysunie się z ziemi więcej niż 20 cm, punkt 
jest dobrze zamocowany. Zachowaj płytkę jako dowód testowania, do zakończenia pracy w tym 
miejscu.Jeżeli urządzenie AT189 wysunie się z ziemi na więcej niż 20 cm, a płytka testowa nie 
pęknie, oznacza to że instalacja nie jest prawidłowa. 
Powody: instalacja nie przebiegła poprawnie, płytka nie leżała poziomo na dnie wykopu, lub 
zagęszczenie było niewystarczające. Może się również okazać że grunt uniemożliwia instalację 
urządzenia AT189. W takim wypadku skonsultuj się z producentem w celu znalezienia rozwiązania.

schemat wykonania testu zakotwienia

zawiesie pasowe
o wytrzymałości 
min. 1t

płytka testowa
cmu006

punkt 
kotwiczenia

at189

zatrzaśniki
o wytrzymałości
min.12kn
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15 mm

płytka cmu 006 (84 mm x 39 mm) - 6 kn

przykłady badania za pomocą płytek cmu

Układ testowy z łącznikami w postaci szekli.

Układ testowy z łącznikami zgodnymi z EN362.

płytka cmu po Wykonaniu testu
Płytki testowe CMU to urządzenia służące do szybkiej oceny wytrzymałości 
połączenia punktów asekuracji, punktów konstrukcji itp. Płytki testowe CMU  
są metodą na oszacowanie prawidłowej i zgodnej z normą EN795:2012 
nośności punktu asekuracyjnego związanego  z podłożem o nieznanych 
parametrach.


