
EN 795:1996 CLASS B

Pøed pou�ítí si
dùkladnì pøeètìne
návod

Nastavitelné horizontální zajiš�ovací vedeníAE 320 je souèástí osobního jištìní na zachycení pádu. Mìlo by se pou�ívat v
situacích, kdy se pracovník musí èasto pohybovat v horizontální rovinì.

Nastavitelné horizontální zajiš�ovací vedeníAE 320 je typem doèasného kotvicího zaøízení tøídy B a je zkoušeno podle EN
795 a vyhovuje této normì.

Nastavitelné horizontální zajiš�ovací vedeníAE 320 je ochrana pro jednu a� tøi osoby

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

�

�

�

Napínaè pracovního popruhu vyrobený z oceli pozinkované a opatøené práškovým nátìrem.

Pracovní popruh z polyesterové pásky šíøky 35 mm a délky 19 m.

Spojovací popruh z polyesterové pásky šíøky 50 mm a délky 0,7 m.

Pozor !
Nastavitelné horizontální zajiš�ovací vedeníAE 320 smí být vybaveno pouze certifikovanými (podle EN 362) karabinami.

OBSAH IDENTIFIKAÈNÍHO ŠTÍTKU ZAØÍZENÍ
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EVIDENÈNÍ KARTA

PRVNÍ POU�ITÍ

PRAVIDELNÉ KONTROLY

VYØAZENÍ Z POU�ÍVÁNÍ

DOBA POU�ÍVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ

ÈIŠTÌNÍ

OPRAVY

DOPRAVA

by mìla být vyplnìna kompetentní osobou a uchovávána po celou dobu pou�ívání horizontálního
zajiš�ovací vedení.

zapište do evidenèní karty.

kompetentní osoba musí provádìt ka�doroèní kontroly. Všechny souèásti horizontálního
zajiš�ovacího vedení napínaè popruhu, karabiny, popruhy a švy musejí být zkontrolovány na výskyt vad zpùsobených
mechanickými, chemickými nebo tepelnými vlivy. Výsledek kontroly se zapíše do evidenèní karty.

horizontální zajiš�ovací vedeníAE 320 musí být vyøazeno z pou�ívání a znièeno po
zachycení pádu.Horizontální zajiš�ovací vedení musí být vyøazeno z pou�ívání a zasláno výrobci nebo jeho zástupci
tehdy, jestli�e se pøi ka�doroèní kontrole nebo prohlídce pøed pou�itím zjistí pøítomnost vad. Vyøazení z pou�ívání musí
provést kompetentní osoba.

horizontální zajiš�ovací vedení smí být pou�íváno po dobu pìti let od data uvedení do provozu,
uvedeného v evidenèní kartì. Po pìti letech pou�ívání musí být prostøedek vyøazen z pou�ívání a znièen.

horizontální zajiš�ovací vedeníAE 320 se musí skladovat na suchých a vìtraných místech pøi pokojové
teplotì a mimo dosah sluneèního záøení.

horizontální zajiš�ovací vedeníAE 320 se èistí teplou vodou a bì�ným mýdlem. Je zakázáno pou�ívat kyselá
èi zásaditá rozpouštìdla. Po èištìní se prostøedek AE 320 musí nechat uschnout pøirozenou cestou mimo dosah ohnì a
tepla.

je pøísnì zakázáno provádìt jakékoliv opravy nebo úpravy prostøedku AE 320.

horizontální zajiš�ovací vedeníAE 320 musí být pøepravováno v obalu (napøíklad: impregnovaná textilie,
sáèek z fólie nebo plastu, ocelová krabice), aby se zabránilo vzniku vad zpùsobených vlhkostí nebo mechanickými,
chemickými nebo jinými vlivy.

maximální délka prostøedku 20 m

délka spojovacího popruhu 0,7 m

EC type examination done by
APAVE LYONNAISE
69811 TASSIN
France - 0082

Název (typ) prostøedku

Referenèní èíslo prostøedku

Pøíslušná norma a tøída

Jméno výrobce nebo distributora

Èíslo výrobní série

* XX - délka: (10 m or 20 m)

Mìsíc/rok výroby prostøedku
Identifikaèní èíslo autorizovaného orgánu

EVIDENÈNÍ KARTA

SERIOVÉ ÈÍSLO

JMÉNO U�IV.

DATUM VÝROBY

DATUM PRVNÍHO POU�ITÍDATUM KOUPÌ

MODEL A TYP

REF. ÈÍSLO

PERIODICKÉ OPRAVY A KONTROLY

1

2

DATUM
DÙVOD PRO OPRAVU

NEBO SERVIS

3

4

5

STAV ZAØÍZENÍ PO
OPRAVÌ

JMÉNO A KOMPETENCE
ZODPOVÌDNÉ OSOBY

DATUM DALŠÍ
ZKOUŠKY

U�IVATELSKÁ ORGANIZACE JE ODPOVÌDNÁ ZA ZAJIŠTÌNÍ EVIDENÈNÍ KARTY A VYPLNÌNÍ PO�ADOVANÝCH
DETAILÙ. EVIDENÈNÍ KARTA BY MÌLA BÝT VYPLNÌNA KOMPETENTNÍ OSOBOU, KTERÁ ODPOVÍDÁ ZA
PROSTØEDKY OSOBNÍHO ZABEZPEÈENÍ. EVIDENÈNÍ KARTA BY MÌLA BÝT VYPLNÌNA PØED PRVNÍM

POU�ITÍM. VŠECHNY INFORMACE O PROSTØEDKU JAKO JSOU PERIODICKÉ KONTROLY, OPRAVY, DÙVOD
VYØAZENÍ PROSTØEDKU Z POU�ÍVÁNÍ MUSEJÍ BÝT ZAPISOVÁNY.

EVIDENÈNÍ KARTA BY MÌLA BÝT UCHOVÁVÁNA PO CELOU DOBU POU�ÍVÁNÍ PROSTØEDKU.
NEPOU�ÍVEJTE PROSTØEDEK BEZ EVIDENÈNÍ KARTY.
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EN 795:1996 CLASS B

NASTAVITELNÉ HORIZONTÁLNÍ ZAJIŠ�OVACÍ VEDENÍ AE 320

Ref. AE 320 xx

Návod

LANEX a.s. • Hluèínská 1/96, 747 23 Bolatice, CZ
tel. +420 553 751 111, fax +420 553 654 125
lanex@lanex.cz www.lanex.cz

oko s
ko�enou
ochranou

Maximální poèet pøipojených pracovníkù - 3

U�ití jako brzdný záchranný systém
dle EN 354/355; EN 354/353-2

U�ití jako brzdný záchranný systém
dle EN 354/355; EN 354/353-2

Bezpeèná výška a síla strukturálních kotevního
bodu podle návodu k obsluze

Sériové èíslo: Datum výroby:



Nastavitelné horizontální zajiš�ovaci vedení (EN 354) Nastavitelné horizontální zajiš�ovaci vedení (EN 354)

ZPÙSOBY PØIPOJENÍ HORIZONTÁLNÍHO ZAJIŠ�OVACÍHO VEDENÍ KE KONSTRUKÈNÍM KOTVICÍM BODÙM

Pozor !
Tvar konstrukèních kotvicích bodù nesmí umo�òovat samovolné odpojení prostøedku.
Konstrukèní kotvicí body musejí být umístìny na stejné úrovni a musejí mít minimální statickou nosnost 24 kN, 27 kN, 29

NASTAVENÍ DÉLKY A NAPNUTÍ HORIZONTÁLNÍHO ZAJIŠ�OVACÍHO VEDENÍ

A
B

C

Napnìte pracovní popruh rukou.

Napnìte pracovní popruh silou ruky (0,5-1,5 kN) pomocí páky v souladu se šipkou, dokud nezmizí prùvìs
pracovního popruhu.
Zkontrolujte uzavøení uvolòovací páky napínaèe popruhu, aby nedošlo k samovolnému uvolnìní popruhu.

DEMONTÁ� HORIZONTÁLNÍHO ZAJIŠ�OV ACÍHO VEDENÍ

A

D Pro demontá� zajiš�ovacího vedení vytáhnìte vnitøní tyè napínaèe popruhu a uvolnìte páku rukou.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO POU�ÍVÁNÍ NASTAVITELNÉHO HORIZONTÁLNÍHO ZAJIŠ�OVACÍHO VEDENÍ AE 320

Horizontální zajiš�ovacívedení smí pou�ívat pouze osoba, která byla vyškolena pro práce ve výškách.

Horizontální zajiš�ovacívedení je urèeno pro jednu, dvì nebo tøi osoby.

Pøed ka�dým pou�itím je nutné provést vizuální prohlídku napínaèe popruhu, karabin, popruhù a švù na výskyt vad
zpùsobených mechanickými, chemickými nebo tepelnými vlivy. Prohlídku musí provést osoba, která hodlá horizontální
zajiš�ovací vedení pou�ít. V pøípadì výskytu jakékoliv vady nebo pochybnosti o dobrém stavu se nesmí zajiš�ovací vedení
pou�ít.

Pou�ívání horizontálního zajiš�ovacíhovedení vy�aduje mít volnou vzdálenost pod úrovní popruhu. Tato vzdálenost je závislá
na délce vedení.
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Nastavitelné horizontální zajiš�ovací vedeníAE 320 by mìlo být napnuto mezi dvìma konstrukèními body silou ruky (0,5-1,5 kN).

Je-li vypoèítaná hodnota CLR vìtší ne� volná vzdálenost na konkrétním pracovišti, je nutné:
- pou�ít tlumiè pádu se spojovacím prostøedkem s kratší celkovou délkou,
- pou�ít permanentní systém zachycení pádu s pevným zajiš�ovacím vedením.

Pou�ívání horizontálního zajiš�ovacího vedení ve spojení se systémem zachycení pádu musí být v souladu s návodem k pou�ívání systému
zachycení pádu a se závaznými normami:
- EN 354 pro bezpeènostní spojovací prostøedky,
- EN 355 pro tlumièe pádu,
- EN 361 pro bezpeènostní postroje,
- EN 362 pro spojky,
- EN 353-2 pro pohyblivé zachycovaèe pádu.

Je pøísnì zakázáno pou�ívat horizontální zajiš�ovací vedení v oblasti s nebezpeèím výbuchu.

Bìhem pou�ívání je nutné chránit horizontální zajiš�ovací vedení pøed stykem s oleji, kyselinami, rozpouštìdly, zásadami, otevøeným ohnìm,
kapkami horkého kovu a ostrými hranami. Je nutné vyhnout se pou�ívání zajiš�ovacího vedení v prostøedí obsahujícím prach a mastnoty.

Tlumiè pádu se spojovacím prostøedkem nebo pohyblivý zachycovaè pádu podle normy EN 353-2 je jedinou podsestavou pro zachycení pádu,
která smí být pou�ita pro pøipojení bezpeènostního postroje pracovníka k horizontálnímu zajiš�ovacímu vedeníAE 320.

Pou�ití zatahovacího zachycovaèe pádu musí schválit kompetentní kontrolní orgán.

Je pøísnì zakázáno provádìt jakékoliv úpravy horizontálního zajiš�ovacího vedení.

Konstrukèní kotvící bod

1 osoba - min. 24 kN
2 osoby - min. 27 kN
3 osoby - min. 29 kN

CLR
Z

D

L

L (m) délka instalovaného horizontálního zajiš�ovacího
vedení AE 320

D (m)* prùvìs horizontálního zajiš�ovacího vedeníAE
320 pod padajícím bøemenem

Z (m) nejvìtší prodlou�ení tlumièe pádu se spojovacím
prostøedkem + výška èlovìka = 5,5 m

CLR (m) po�adovaná volná vzdálenost = D + Z + 1 m

L

Poèet
èlenù 5 m 7 m 10 m 15 m 20 m

D [m] F [kN] D [m] F [kN] D [m] F [kN] D [m] F [kN] D [m] F [kN]

1

2

3

0,65

0,68

0,72

24,00

27,00

29,00

0,91

0,96

1,00

1,30

1,37

1,43

1,94

2,05

2,15

2,59

2,73

2,86

0,5-1,5 kN

B

C

D

1m

*) Pozor! Hodnota parametru D je
charakteristická pouze pro horizontální
zajiš�ovací vedení AE 320 spoleènosti
LANEX neplatí pro podobná zaøízení
vyrábìná jinými výrobci.

Konstrukèní kotvící bod

1 osoba - min. 24 kN
2 osoby - min. 27 kN
3 osoby - min. 29 kN
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29,00

24,00

27,00

29,00

24,00

27,00
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Konstrukèní kotvici bod

1 - min. 24 kN
2

osoba
osoby - min. 27 kN

3 osoby - min. 29 kN

Konstrukèní kotvici bod
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2
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3 osoby - min. 29 kN

Konstrukèní kotvici bod
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osoba
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3 osoby - min. 29 kN

Konstrukèní kotvici bod
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2
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3 osoby - min. 29 kN

1 osoba - min. 24 kN
2 osoby - min. 27 kN
3 osoby - min. 29 kN

Konstrukèní
kotvici bod

1 osoba - min. 24 kN
2 osoby - min. 27 kN
3 osoby - min. 29 kN

Konstrukèní
kotvici bod

F F

F F

F F

FF

24,00

27,00

29,00


