
URZADZENIE  SAMOZACISKOWE 

AC081 EN 353-2:2002
 EN 358:1999
 EN 12841:2006 / A

Urz¹dzenie samozaciskowe AC081 jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z 
normami EN 353-2, EN 358 oraz EN 12841.
Przeznaczone jest do stosowania z rdzeniowymi  linami w³ókienniczymi  o œrednicy ø12 mm certyfikowanymi z urz¹dzeniem (nr kat. liny 
AC 300). 
Urz¹dzenie jest przeznaczone do ochrony jednego pracownika. 

Instrukcja u¿ytkowania
P R Z E D  Z A S TO S O WA N I E M  U R Z ¥ D Z E N I A
KONIECZNE JEST PRZECZYTANIE I  ZROZUMIENIE 
J E GO I NS T RU KC J I  U¯ Y T KOW AN I A

Przed ka¿dym zastosowaniem sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci, którego sk³adnikiem jest AC081 nale¿y sprawdziæ czy wszystkie 
urz¹dzenia s¹ prawid³owo ze sob¹ po³¹czone i wspó³pracuj¹ bez ¿adnych zak³óceñ oraz czy s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami:

- EN 361 - dla szelek bezpieczeñstwa

- EN 362 - dla ³¹czników

- EN 358 - dla urz¹dzeñ do pracy w podparciu

- EN 813 - dla uprzê¿y biodrowych

- EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzêtu

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

2

3

4

Za wpisy w karcie u¿ytkowania odpowiedzialny jest zak³ad pracy, w którym dany sprzêt jest u¿ytkowany.  Karta u¿ytkowania powinna byæ wype³niona przed pierwszym wydaniem sprzêtu 
do u¿ytkowania. Wszystkie informacje dotycz¹ce sprzêtu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do u¿ytkowania, nazwa u¿ytkownika, informacje dotycz¹ce 
napraw i przegl¹dów oraz wycofania z u¿ytkowania) musz¹ byæ umieszczone w karcie u¿ytkowania danego urz¹dzenia. Kartê wype³nia osoba odpowiedzialna w zak³adzie pracy  za 
sprzêt ochronny.  Nie wolno stosowaæ indywidualnego sprzêtu ochronnego nie posiadaj¹cego wype³nionej karty u¿ytkowania.

PROTEKT
ul. Starorudzka 9
93-403 £ódŸ

!

dzia³ania. Ponowne wprowadzenie sprzêtu do u¿ytkowania mo¿e nast¹piæ po przeprowadzeniu szczegó³owego przegl¹du przez producenta sprzêtu i wyra¿eniu jego 
pisemnej zgody na ponowne u¿ycie sprzêtu.

! indywidualny sprzêt ochronny musi byæ wycofany z u¿ytkowania i poddany kasacji (zostaæ trwale zniszczony) je¿eli bra³ udzia³ w powstrzymaniu spadania.

! punkt (urz¹dzenie) kotwiczenia sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci powinien mieæ stabiln¹ konstrukcjê i po³o¿enie ograniczaj¹ce mo¿liwoœæ wyst¹pienia 
upadku oraz minimalizuj¹ce d³ugoœæ swobodnego spadku. Punkt kotwiczenia sprzêtu powinien znajdowaæ siê powy¿ej stanowiska pracy u¿ytkownika. Kszta³t i 
konstrukcja punktu kotwiczenia sprzêtu musi zapewniæ trwa³e po³¹czenie sprzêtu i nie mo¿e doprowadziæ do jego przypadkowego roz³¹czenia. Zalecane jest stosowanie 
certyfikowanych i oznaczonych punktów kotwiczenia sprzêtu zgodnych z  EN 795.

! obowi¹zkowo nale¿y sprawdziæ woln¹ przestrzeñ pod stanowiskiem pracy, na którym bêdziemy u¿ywaæ indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci 
w celu unikniêcia uderzenia w obiekty lub ni¿sz¹ p³aszczyznê podczas powstrzymywania upadku. Wartoœæ wymaganej wolnej przestrzeni pod miejscem pracy nale¿y 
sprawdziæ w instrukcji u¿ytkowania sprzêtu ochronnego, który zamierzamy zastosowaæ.

! podczas u¿ytkowania sprzêtu nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na niebezpieczne zjawiska wp³ywaj¹ce na dzia³anie sprzêtu i bezpieczeñstwo u¿ytkownika, a w 
szczególnoœci na: 
- zapêtlanie i przesuwanie siê lin na ostrych krawêdziach; 
- upadki wahad³owe; 
- przewodnictwo pr¹du;
- jakiekolwiek uszkodzenia jak przeciêcia, przetarcia, korozja;
- oddzia³ywanie skrajnych temperatur;
- negatywne oddzia³ywanie czynników klimatycznych;
- dzia³anie agresywnych substancji, chemikaliów, rozpuszczalników, kwasów.

! indywidualny sprzêt ochronny musi byæ transportowany w opakowaniach chroni¹cych go przed uszkodzeniem czy zamoczeniem, np. w torbach wykonanych z tkaniny 
impregnowanej lub w stalowych lub plastikowych walizkach lub skrzynkach.

! indywidualny sprzêt ochronny nale¿y czyœciæ i dezynfekowaæ tak aby nie uszkodziæ materia³u (surowca) z którego wykonane jest urz¹dzenie . Do materia³ów 
w³ókienniczych (taœmy, liny) nale¿y u¿ywaæ œrodków czyszcz¹cych  do delikatnych tkanin. Mo¿na czyœciæ rêcznie lub praæ w pralce. Nale¿y dok³adnie wyp³ukaæ. Czêœci 
wykonane z tworzyw sztucznych nale¿y myæ tylko w wodzie. Zamoczony podczas czyszczenia lub w trakcie u¿ytkowania sprzêt nale¿y dok³adnie wysuszyæ w warunkach 
naturalnych, z dala od Ÿróde³ ciep³a. Czêœci i mechanizmy metalowe (sprê¿yny, zawiasy, zapadki itp.) mog¹ byæ okresowo lekko nasmarowane w celu poprawienia ich 
dzia³ania.

! indywidualny sprzêt ochronny powinien byæ przechowywany luŸno zapakowany, w dobrze wentylowanych suchych pomieszczeniach, zabezpieczony przed dzia³aniem 
œwiat³a, promieniowaniem UV, zapyleniem, ostrymi przedmiotami, skrajnymi temperaturami  oraz ¿r¹cymi substancjami.

indywidualny sprzêt ochronny musi byæ natychmiast wycofany z u¿ytkowania je¿eli pojawi¹ siê jakiekolwiek w¹tpliwoœci co do stanu sprzêtu lub jego poprawnego 

! tylko szelki bezpieczeñstwa zgodne z EN 361 s¹ jedynym dopuszczalnym urz¹dzeniem s³u¿¹cym do utrzymywania cia³a w indywidualnym sprzêcie chroni¹cym przed 
upadkiem z wysokoœci.

! system chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci mo¿na do³¹czaæ wy³¹cznie do punktów (klamer, pêtli) zaczepowych szelek bezpieczeñstwa oznaczonych wielk¹ liter¹ "A".

Jednostka notyfikowana, 
w której wykonano certyfikat europejski

i prowadz¹ca nadzór nad produkcj¹ urz¹dzenia: 
APAVE SUDEUROPE SAS

BP 3 - 33370 ARTIGUES près BORDEAUX - France
nr 0082

12

0082

www.proverti.com

EN 353-2:2002

UP

AC 081

EN 358:1999

EN 12841:2006  

Date of manufacture: mm/yyyy
Serial No: 000 000 001

max. load: 120 kg
type: A

strza³ka wskazuj¹ca prawid³owe 
po³o¿enie urz¹dzenia na linie

oznaczenie producenta
lub dystrybutora urz¹dzenia

numer i rok normy
europejskiej

max. obci¹¿enie robocze
miesi¹c (mm)/rok (yyyy) produkcji
numer seryjny urz¹dzenia
znak CE i numer jednostki 
notyfikowanej
odpowiedzialnej za nadzór nad
produkcj¹ urz¹dzenia

przed zastosowaniem
przeczytaæ i zrozumieæ
instrukcjê u¿ytkowania

numer katalogowy
urz¹dzenia

typ i œrednica stosowanej liny 

pêtla zaczepowa liny
wyposa¿ona w kauszê

liny rdzeniowa w oplocie
o œrednicy 12 mm - nr kat. AC 300

mechanizm zaciskowy
wykonany ze stali nierdzewnej

³¹cznik klasy B

p³ytka blokuj¹ca
mechanizm na linie

wêze³ bezpieczeñstwa OKRES U¯YTKOWANIA I PRZEGL¥D FABRYCZNY
Mechanizm zaciskowy urz¹dzenia AC081 nale¿y wycofaæ z u¿ytkowania i przes³aæ do producenta 
w celu oceny dalszej przydatnoœci je¿ eli  up³ynê³o wiêcej ni¿ 5 lat od daty pierwszego wydania do 
u¿ytkowania w celu wykonania przegl¹du fabrycznego.
Przegl¹d fabryczny mo¿e byæ wykonany przez producenta urz¹dzenia lub 

Podczas przegl¹du fabrycznego zostanie okreœlony czas u¿ytkowania mechanizmu zaciskowego, 
a¿ do nastêpnego przegl¹du fabrycznego.
Linê kotwicz¹c¹ nale¿y wycofaæ z u¿ytkowania i poddaæ kasacji po 5 latach u¿ytkowania.
Urz¹dzenie AC081 (mechanizm zaciskowo-przesuwny, linê robocz¹, zatrzaœniki) nale¿y  wycofaæ 
z u¿ytkowania i poddaæ kasacji (dokonaæ fizycznego zniszczenia) je¿eli system bra³ udzia³ w 
powstrzymaniu spadania. 

firmê albo osobê 
upowa¿nion¹ przez producenta urz¹dzenia.

PRZEGL¥DY OKRESOWE
Przynajmniej raz w roku, po ka¿dych 12 miesi¹cach u¿ytkowania urz¹dzenie AC081 musi byæ 
poddane dok³adnemu przegl¹dowi okresowemu.
Przegl¹d okresowy mo¿e byæ wykonany przez osobê odpowiedzialn¹ w zak³adzie pracy za 
przegl¹dy okresowe sprzêtu ochronnego i przeszkolon¹ w tym zakresie lub producenta lub firmê 
albo osobê upowa¿nion¹ przez producenta urz¹dzenia.

OPIS OZNAKOWANIA URZ¥DZENIA

BUDOWA  URZ¥DZENIA

www.proverti.com
www.protekt.com.pl

otwór odblokowuj¹cy
urz¹dzenie

Nr kat. urz¹dzenia:

Nr kat. liny:   AC 300 xx



o
max. 45

PO£¥CZENIE URZ¥DZENIA AC081 Z SZELKAMI BEZPIECZEÑSTWA PODCZAS STOSOWANIA JAKO URZ¥DZENIE SAMOZACISKOWE 
Z GIÊTK¥ PROWADNIC¥ ZGODNE Z EN 353-2

"A" - EN 361

EN 
62/B
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N
36
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EN 795

otworzyæ
przedni¹ 
œciankê

w³o¿yæ linê
do mechanizmu

zamkn¹æ
przedni¹
œciankê

po³¹czyæ œcianki, 
a nastêpnie
do³¹czyæ urz¹dzenie 
do punktu zaczepowego
szelek bezpieczeñstwa
przy pomocy 
atestowanego
³¹cznika klasy B.

strza³ka
na œciance
urz¹dzenia
powinna byæ
skierowana
do góry
w kierunku
punktu
kotwiczenia
liny

do³¹czyæ linê 
kotwicz¹c¹

od strony pêtli
z kausz¹

do punktu
konstrukcji 

sta³ej
przy pomocy

atestowanego
³¹cznika

wolny
koniec 

liny kotwicz¹cej
z wêz³em

zabezpieczaj¹cym

w celu 
zablokowania

mechanizmu na linie
przesun¹æ p³ytkê

blokuj¹c¹ w kierunku
liny (rys. 2)

L

X

PO£¥CZENIE URZ¥DZENIA AC081 Z PASEM DO PRACY W PODPARCIU / UPRZÊ¯¥ BIODROW¥ JAKO URZ¥DZENIE USTALAJ¥CE 
POZYCJÊ PODCZAS PRACY I ZAPOBIEGAJ¥CE UPADKOWI ZGODNE Z EN 358

EN 358 EN 813

EN 362

EN 362

EN 362

EN 362

strza³ka
na œciance
urz¹dzenia
powinna byæ
skierowana
w kierunku
pêtli z kausz¹
do której 
do³¹czony jest 
atestowany 
³¹cznik

E
N

3 
62

po³¹czyæ œcianki
urz¹dzenia
przy pomocy 
atestowanego
³¹cznika klasy B

Do³¹czyæ ³¹cznik urz¹dzenia do jednej klamry bocznej 
pasa do pracy w podparciu. Opasaæ linê urz¹dzenia 
wokó³ elementu konstrukcji sta³ej. Do³¹czyæ ³¹cznik liny 
do drugiej klamry bocznej.

Do³¹czyæ ³¹cznik urz¹dzenia do 
klamry centralnej  uprzê¿y biodrowej 
lub do jednej klamry pasa do pracy w 
podparciu.
Do³¹czyæ ³¹cznik liny do punktu 
kotwiczenia.

Urz¹dzenie AC081 s³u¿¹ce do ustalania pozycji podczas pracy i zapobiegania upadkowi powinno byæ stosowane z pasem do pracy w podparciu zgodnym z EN 358 lub z 
uprzê¿¹ biodrow¹ zgodn¹ z EN 813.  Element konstrukcji sta³ej wokó³ którego opasana jest lina urz¹dzenia lub punkt kotwiczenia, do którego jest do³¹czona powinien 
znajdowaæ siê na poziomie lub powy¿ej pasa u¿ytkownika oraz mieæ kszta³t i konstrukcjê zapobiegaj¹c¹ samoczynnemu od³¹czeniu siê liny. Naprê¿enie i d³ugoœæ liny 
powinny byæ tak dostosowane aby ograniczyæ drogê swobodnego spadku do max. 0,6 m. Po ustaleniu wymaganej d³ugoœci liny urz¹dzenie nale¿y zablokowaæ na linie 
przy pomocy p³ytki blokuj¹cej - rys A.
Do po³¹czenia urz¹dzenia AC081 nale¿y zastosowaæ ³¹cznik klasy B zgodny z EN 362 o d³ugoœci 110 mm. Wszystkie ³¹czniki powinny byæ podczas pracy zamkniête i 
zabezpieczone mechanizmem blokuj¹cym przed przypadkowym otworzeniem i roz³¹czeniem. Nie wolno do³¹czaæ dodatkowego elementu pomiêdzy ³¹cznikiem 
urz¹dzenia AC080, a klamrê zaczepow¹ pasa lub uprzê¿y. Nale¿y upewniæ siê, ¿e wolny koniec liny zaczepowej jest wyposa¿ony w wêze³ bezpieczeñstwa 
zapobiegaj¹cy zsuniêciu siê urz¹dzenia z liny.
UWAGA: Urz¹dzenie AC081 stosowane do ustalania pozycji podczas pracy lub jako linowy system asekuracyjny nie jest urz¹dzeniem s³u¿¹cym do powstrzymywania 
upadku.  W przypadku zagro¿enia upadkiem z wysokoœci nale¿y dodatkowo zstosowaæ niezale¿ny system powstrzymania spadania zgodny z EN 363. 

!

! indywidualny sprzêt ochronny nie mo¿e byæ stosowany przez osoby, których stan zdrowia mo¿e wp³yn¹æ na bezpieczeñstwo podczas codziennego stosowania lub w trybie 
ratunkowym.

! nale¿y przygotowaæ plan akcji ratunkowej, który mo¿na bêdzie zastosowaæ w przypadku wyst¹pienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzêcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzêtu mog¹ byæ wykonywane jedynie przez producenta sprzêtu lub jego upowa¿nionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzêt ochronny nie mo¿e byæ u¿ywany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzêt ochronny jest sprzêtem osobistym i powinien byæ u¿ywany przez jedn¹ osobê.
! przed u¿yciem upewnij siê czy wszystkie elementy sprzêtu tworz¹cego system chroni¹cy przed upadkiem wspó³pracuj¹ ze sob¹ prawid³owo. Okresowo sprawdzaj 

po³¹czenia i dopasowanie sk³adników sprzêtu w celu unikniêcia ich przypadkowego rozluŸnienia lub roz³¹czenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzêtu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek sk³adnika sprzêtu jest zak³ócane przez dzia³anie innego. 

! przed ka¿dym u¿yciem indywidualnego sprzêtu ochronnego nale¿y dokonaæ jego dok³adnych oglêdzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego dzia³ania. Oglêdzin 
dokonuje u¿ytkownik urz¹dzenia.

! podczas oglêdzin nale¿y sprawdziæ wszystkie elementy sprzêtu zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zu¿ycie, korozjê, przetarcia, 
przeciêcia oraz nieprawid³owe dzia³anie. Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê w poszczególnych urz¹dzeniach:
- w szelkach bezpieczeñstwa i pasach do nadawania pozycji na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, taœmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeñstwa na pêtle zaczepowe, taœmê, szwy, obudowê, ³¹czniki; 
- w linkach i prowadnicach w³ókienniczych na linê, pêtle, kausze, ³¹czniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linê, druty, zaciski, pêtle, kausze, ³¹czniki, elementy regulacyjne;
- w urz¹dzeniach samohamownych na linê lub taœmê, prawid³owe dzia³anie zwijacza i mechanizmu blokuj¹cego, obudowê,  amortyzator, ³¹czniki;
- w urz¹dzeniach samozaciskowych na korpus urz¹dzenia, prawid³owe przesuwanie siê po prowadnicy, dzia³anie  mechanizmu blokuj¹cego, rolki, œruby i nity, ³¹czniki, 

amortyzator bezpieczeñstwa;
- w ³¹cznikach (zatrzaœnikach) na korpus noœny, nitowanie, zapadkê g³ówn¹, dzia³anie mechanizmu blokuj¹cego.

! przynajmniej raz w roku, po ka¿dych 12 miesi¹cach u¿ytkowania indywidualny sprzêt ochronny musi byæ wycofany z u¿ytkowania w celu wykonania dok³adnego przegl¹du 
okresowego. Przegl¹d okresowy mo¿e byæ wykonany przez osobê odpowiedzialn¹ w zak³adzie pracy za przegl¹dy okresowe sprzêtu ochronnego i przeszkolon¹ w tym 
zakresie.  Przegl¹dy okresowe mog¹ byæ wykonywane tak¿e przez producenta sprzêtu albo osobê lub firmê upowa¿nion¹ przez producenta. Nale¿y sprawdziæ dok³adnie  
wszystkie elementy sprzêtu zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zu¿ycie, korozjê, przetarcia, przeciêcia oraz nieprawid³owe dzia³anie 
(patrz poprzedni punkt). 
W niektórych przypadkach je¿eli sprzêt ochronny ma skomplikowan¹ i z³o¿on¹ konstrukcjê jak np. urz¹dzenia samohamowne, przegl¹dy okresowe mog¹ byæ wykonywane 
jedynie przez producenta sprzêtu lub jego upowa¿nionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przegl¹du okresowego zostanie okreœlona data nastêpnego przegl¹du.

! regularne przegl¹dy okresowe s¹ zasadnicz¹ spraw¹ je¿eli chodzi o stan sprzêtu i bezpieczeñstwo u¿ytkownika, które zale¿y od pe³nej sprawnoœci i trwa³oœci sprzêtu.
! podczas przegl¹du okresowego nale¿y sprawdziæ czytelnoœæ wszystkich oznaczeñ sprzêtu ochronnego (cecha danego urz¹dzenia).
! wszystkie informacje dotycz¹ce sprzêtu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do u¿ytkowania, nazwa u¿ytkownika, informacje dotycz¹ce napraw 

i przegl¹dów oraz wycofania z u¿ytkowania) musz¹ byæ umieszczone w karcie u¿ytkowania danego urz¹dzenia. Za wpisy w karcie u¿ytkowania odpowiedzialny jest zak³ad 
pracy, w którym dany sprzêt jest u¿ytkowany. Kartê wype³nia osoba odpowiedzialna w zak³adzie pracy za sprzêt ochronny. Nie wolno stosowaæ indywidualnego sprzêtu 
ochronnego nie posiadaj¹cego wype³nionej karty u¿ytkowania.

! je¿eli sprzêt jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzêtu musi wyposa¿yæ sprzêt w instrukcj¹ u¿ytkowania, konserwacji oraz informacje 
dotycz¹ce przegl¹dów okresowych i napraw sprzêtu w jêzyku obowi¹zuj¹cym w kraju, w którym sprzêt bêdzie u¿ytkowany.

indywidualny sprzêt ochronny powinien byæ stosowany wy³¹cznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.

! wszystkie elementy sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci musz¹ byæ zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami u¿ytkowania sprzêtu oraz 
obowi¹zuj¹cymi normami: 

-  EN 361- dla szelek bezpieczeñstwa
-  EN 353-1,  EN 353-2,  EN 354, EN 355, EN 360,  EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania
-  EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzêtu (punktów konstrukcji sta³ej)
-  EN 358 - dla systemów do pracy “w podparciu”

G£ÓWNE ZASADY U¯YTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZÊTU OCHRONNEGO

Rys. C Rys. D

AAAA

Rys. B

Rys. A

Pod pracownikiem powinna znajdowaæ siê wolna przestrzeñ o wartoœciach zmiennych (rys. C), 
zale¿nych od d³ugoœci odcinka liny kotwicz¹cej znajduj¹cej siê nad pracownikiem  - patrz tabela:

  Odcinek liny nad pracownikiem [m] - L             10       20       30       40        50

  Wolna przestrzeñ pod pracownikiem [m] - X   2,80    4,00   5,20    6,40     7,80

UWAGA:

oDopuszcza siê odchylenie liny kotwicz¹cej od pionu max. do 45  przy oddalaniu siê (pouszanie siê w 
poziomie) pracownika od punktu konstrukcji sta³ej  (rys. D).

Podczas wchodzenia i schodzenia dla pierwszych 2 metrów wysokoœci u¿ytkownik mo¿e nie byæ 
zabezpieczony przed uderzeniem o pod³o¿e i nale¿y postêpowaæ ze szczególn¹ ostro¿noœci¹ w tym 
zakresie wysokoœci. 

Urz¹dzenie AC081 s³u¿¹ce do powstrzymania upadku powinno byæ do³¹czone wy³¹cznie do punktu 
zaczepowego szelek bezpieczeñstwa zgodnych z EN 361. Punkt zaczepowy musi byæ oznaczony liter¹ 
"A" - rys. B

Do po³¹czenia urz¹dzenia AC081 nale¿y zastosowaæ ³¹cznik klasy B zgodny z EN 362 o d³ugoœci 110 
mm. Wszystkie ³¹czniki powinny byæ podczas pracy zamkniête i zabezpieczone mechanizmem 
blokuj¹cym przed przypadkowym otworzeniem i roz³¹czeniem. Nie wolno do³¹czaæ dodatkowego 
elementu pomiêdzy ³¹cznikiem urz¹dzenia AC081, a punktem zaczepowym szelek bezpieczeñstwa. 
Nale¿y upewniæ siê, ¿e wolny koniec liny kotwicz¹cej jest wyposa¿ony w wêze³ bezpieczeñstwa 
zapobiegaj¹cy zsuniêciu siê urz¹dzenia z liny. 

Punkt kotwiczenia, do którego do³¹czona jest lina zaczepowa powinien znajdowaæ siê nad 
u¿ytkownikem mieæ kszta³t i konstrukcjê zapobiegaj¹c¹ samoczynnemu od³¹czeniu siê liny. Punkt 
kotwiczenia powinien spe³niaæ wymagania normy EN 795 i miêæ minimaln¹ wytrzyma³oœæ statyczn¹ 12 
kN. Nale¿y unikaæ wszelkich zwisów liny kotwicz¹cej miêdzy u¿ytkownikiem a punktem kotwiczenia.

STOSOWANIE URZ¥DZENIA AC081 JAKO LINY DOSTÊPOWEJ ZGODNEJ
Z EN 12841

Rys. E
Urz¹dzenie AC081 (zastosowane jako linowa dostêpowa) obci¹¿one pe³nym 
ciê¿arem u¿ytkownika stajê siê lina robocz¹ i ze wzglêdów bezpieczeñstwa 
wymaga stosowania dodatkowego urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego przed upadkiem 
- rys. E.
Ka¿de przeci¹¿enie lub obci¹¿enie dynamiczne mechanizmu zaciskowego mo¿e 
uszkodziæ linê kotwicz¹c¹.

W celu odblokowania lub odci¹¿enia urz¹dzenia na linie asekuracyjnej nale¿y 
przesun¹æ p³ytkê blokuj¹c¹ w kierunku liny. Umieœciæ ³¹cznik w  otworze 
odblokowuj¹cym i poci¹gn¹æ w kierunku wolnego koñca liny - rys. F.

AC080 
jako
lina 
dostêpowa
EN 12841

urz¹dzenie
samozaciskowe
zabezpieczaj¹ce
przed upadkiem
zgodne 
z EN 353-2

Rys. F
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