
Instrukcja U¿ytkowania
PODPINKA WÊ¯OWA

OPIS CECHY LINKI
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OGLÊDZINY OKRESOWE - Podczas okresu u¿ytkowania nale¿y dokonywaæ dok³adnych oglêdzin raz w roku 
licz¹c od daty wydania podpinki do u¿ytkowania. Oglêdzinom podlegaj¹ wszystkie czêœci sk³adowe podpinki 
(lina, szwy, pêtle, kausza, hak) pod wzglêdem uszkodzeñ mechanicznych, chemicznych i termicznych. 
Oglêdzin liny wraz z potwierdzeniem w Karcie U¿ytkowania dokonuje osoba odpowiedzialna w jednostce 
PSP za sprzêt ochronny, producent lub upowa¿niony przedstawiciel producenta.

WYCOFANIE Z U¯YTKOWANIA - Nale¿y dokonaæ przegl¹du podpinki po ka¿dej akcji ratowniczo-
gaœniczej oraz æwiczeniach w których linka by³a u¿ywana celem wykrycia uszkodzeñ opisanych w pkt. 3 
instrukcji. Wycofania z u¿ytkowania wraz z potwierdzeniem w Karcie U¿ytkowania dokonuje osoba odpow-
iedzialna w zak³adzie pracy za sprzêt ochronny.
Podpinkê nale¿y wycofaæ z u¿ytkowania i poddaæ kasacji (dokonaæ fizycznego zniszczenia) je¿eli: 
! up³ynê³o wiêcej ni¿ 5 lat od daty pierwszego wydania do u¿ytkowania.
! stwierdzono mechaniczne, chemiczne lub termiczne uszkodzenia czêœci sk³adowych linki.

OKRES U¯YTKOWANIA - Podpinkê wê¿ow¹ mo¿na u¿ytkowaæ przez 5 lat licz¹c od daty pierwszego 
wydania liny do u¿ytkowania. Po 5 latach linê nale¿y wycofaæ z u¿ytkowania i poddaæ kasacji (dokonaæ 
fizycznego zniszczenia). Wycofania z u¿ytkowania wraz z potwierdzeniem w Karcie U¿ytkowania dokonuje 
osoba odpowiedzialna w jednostce PSP za sprzêt ochronny.

PRZECHOWYWANIE - Podpinkê nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, 
i nienas³onecznionych, w warunkach uniemo¿liwiaj¹cych zabrudzenie lub uszkodzenie mechaniczne, 
chemiczne lub termiczne. Przed pierwszym wydaniem do u¿ytkowania lina powinna byæ przechowywana 
w opakowaniu producenta wzaz z instrukcj¹ i kart¹ u¿ytkowania.

OKONSERWACJA - Linê mo¿na myæ w wodzie w temp. max. 40 C z niewielk¹ iloœci¹ ³agodnych œrodków 
pior¹cych. Suszyæ w stanie rozwieszonym w miejscu zacienionym oraz oddalonym od ognia i innych Ÿróde³ 
ciep³a. Hak aluminiowy czyœciæ wilgotn¹, miêkk¹ szmatk¹.

TRANSPORT - Podpinkê nale¿y chroniæ przed wilgoci¹, wysok¹ temperatur¹ oraz mechanicznym lub 
chemicznym uszkodzeniem.

NAPRAWY  -  Wszelkich napraw mo¿e dokonywaæ wy³¹cznie producent podpinki wê¿owej.
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typ urz¹dzenia

numer katalogowy

miesi¹c i rok 
produkcji numer seryjny 

urz¹dzenia

producent lub dystrybutor
urz¹dzenia

BUDOWA
Podpinka wê¿owa PW 101 
Rdzeñ liny wykonany z poliamidu, oplot z para-aramidu, zapewnia to odpornoœæ na krótkotrwa³e dzia³anie otwartego p³omnienia 
oraz odpryski ciek³ych metali. 
Koñce liny zaopatrzone s¹: 1. aluminiowy hak do mocowania wê¿a, 2. pêtl¹ 
Pêtle na koñcach liny s¹ uformowane przez zszycie niæmi.
Lina jest produkowana o d³ugoœci: 1 m. 

jest zbudowana z liny w³ókienniczej rdzeniowej w oplocie o œrednicy - ø11 mm.

d³ugoœæ linki

PODPINKA WÊ¯OWA

Data produkcji: 08.2010

Nr urz¹dzenia: 00001

D£UGOŒÆ: 1 m

PW 101

D³ugoœæ - 1 m
PRZEZNACZENIE

Wytrzyma³oœæ na rozerwanie: min. 10 kN 
Wyd³u¿enie: max. 10 %

PODPINKA - sprzêt pomocniczy s³uzacy do podwieszania wê¿a po¿arniczego rozwiniêtego miêdzy biegami schodów klatki 
schodowej na drabinie, stosowany w celu odci¹¿enia pr¹downika oraz zabezpieczenia ³¹czników po¿arniczych przed 
uszkodzeniem zaczepów (k³ów) i miejsc zataœmowania.
Linia wê¿owa podczas prowadzenia dzia³añ na drabinie powinna byæ podczepiona przy pomocy podpinki wê¿owej do 
szczebli drabiny. Podpinka powinna byc zawsze pod ³¹cznikiem a nie wokó³ samego wê¿a.
Stra¿acka Linka Ratownicza jest osobistym wyposa¿eniem stra¿aka. S³u¿y do zabezpieczenia i ochrony dzia³añ stra¿aka 
podczas prowadzenia akcji po¿arniczych lub ratowniczych oraz prac na wysokoœci. Linka stanowi zabezpieczenie tylko dla 
jednej osoby.

KARTA U¯YTKOWANIA
indywidualny numer seryjny (cecha urz¹dzenia) oraz swoj¹ Kartê U¿ytkowania. Zapisy w Karcie U¿ytkowania 
mog¹ byæ dokonywane wy³¹cznie przez osobê odpowiedzialn¹ w jednostce PSP za sprzêt ochronny. Kartê 
U¿ytkowania nale¿y przechowywaæ przez ca³y okres u¿ytkowania liny. Kontrolê nale¿y wykonywaæ co 12 
miesiêcy. UWAGA: Podpinka wê¿owa nie mo¿e zostaæ przekazana do u¿ytkownia oraz nie bêd¹ uwzglêdn-
iane prawa z tytu³u gwarancji z niewype³nion¹ kart¹ u¿ytkowania.  

PIERWSZE WYDANIE DO U¯YTKOWANIA  - Przed pierwszym wydaniem liny do u¿ytkowania z magazynu 
u¿ytkownika, nale¿y wpisaæ w Karcie U¿ytkowania datê potwierdzaj¹c¹ rozpoczêcie okresu u¿ytkowania. 
Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za wypadki wynik³e w skutek niezastosowania wytycznych zawartych 
w instrukcji u¿ytkowania. 

 - dokumentuje okres u¿ytkowania podpinki. Ka¿da podpinka PW 101 posiada swój 

WARUNKI U¯YTKOWANIA PODPINKI WE OWEJ¯
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KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO U¯YTKOWANIA

DATA ZAKUPU
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DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

PW 101

lina pleciona 
rdzeñ poliamid/oplot para-aramid

ø11 mm
cecha 

liny

PW 101 

szew pêtla hak aluminiowy
szew
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