
IND
VODORAVNI VAROVALNI SISTEM Ø 10 MM

Navodila za uporabo

©
 I

N
N

O
TE

C
H

 A
rb

ei
ts

sc
h
u
tz

 G
m

bH
. 

D
op

u
st

n
e 

n
ap

ak
e 

in
 t

is
ka

rs
ke

 n
ap

ak
e.

 P
ri

dr
žu

je
m

o 
si

 p
ra

vi
co

 d
o 

te
h
n
ič

n
ih

 s
pr

em
em

b.
©

 I
N

N
O

TE
C

H
 A

rb
ei

ts
sc

h
u
tz

 G
m

bH
. 

E
rr

or
s 

an
d 

m
is

pr
in

ts
 a

cc
ep

te
d.

 W
e 

re
se

rv
e 

th
e 

ri
gh

t 
to

 m
ak

e 
te

ch
n
ic

al
 c

h
an

ge
s.

DE – ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produkts ist erst zulässig, nachdem die  
Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde. D

E

EN – ATTENTION: Use of the INNOTECH product is only permitted after the instruction 
manual has been read and fully understood in the respective language. EN

IT – ATTENZIONE: L'utilizzo del prodotto INNOTECH è permesso solo previa lettura e 
comprensione dell'intero manuale di istruzioni nella lingua del relativo paese di utilizzo. IT

FR – ATTENTION : L'utilisation du produit INNOTECH n'est autorisée qu'après avoir 
entièrement lu et compris la notice d'utilisation dans la langue du pays concerné. FR

NL – ATTENTIE: Dit INNOTECH-product mag pas gebruikt worden nadat u de gebrui-
kershandleiding in de taal van het betreffende land gelezen en begrepen hebt. N

L

ES – ATENCIÓN: Se autorizará el uso de los productos INNOTECH una vez que se hayan 
leído y entendido las instrucciones de uso en el idioma del país. ES

PT – ATENÇÃO: O uso do produto INNOTECH apenas é permitido depois de ter lido e 
compreendido na totalidade as instruções de uso na respetiva língua nacional. PT

DK – GIV AGT: Du må først bruge et produkt fra INNOTECH, efter du har læst og  
forstået brugsvejledningen i fuldt omfang i dit lands sprog. D

K

SV – O B S : Denna INNOTECH-produkt får inte användas förrän bruksanvisningen på 
respektive lands språk har lästs igenom och förståtts. S

V

CZ – POZOR: Práce s výrobkem INNOTECH je povolena teprve po kompletním přečtení  
a porozumění návodu k použití v jazyku daného státu. C

Z
PL – UWAGA: Produkty firmy INNOTECH mogą być używane dopiero po dokładnym 
zapoznaniu się z całą instrukcją obsługi w ojczystym języku. PL

SL – POZOR: Uporaba izdelka INNOTECH je dovoljena šele po tem, ko ste navodila  
prebrali v celoti v ustreznem jeziku svoje dežele in jih tudi razumeli. S

L

SK – POZOR: Produkt INNOTECH môžete používať až po prečítaní a porozumení celého 
návodu na použitie pre príslušnú krajinu. S

K

HU – FIGYELEM: Az INNOTECH termékek használata csak azt követően engedélyezett, 
hogy saját nyelvén elolvasta és megértette a teljes használati utasítást. H

U

TR – DİKKAT: INNOTECH ürününün kullanımına ancak ilgili ülkenin dilinde sunulmuş  
olan kullanım kılavuzunun tamamen okunmasından ve anlaşılmasından sonra izin verilir. TR

ZH – 注意：只有在仔细阅读并完全理解了当地语言的使用说明后，才能使用 INNOTECH 公司的产品。

Z
H
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2 OPIS SIMBOLOV

Dodatne informacije/obvestila

Opozorila/Obvestila o nevarnosti

Za TAKOJŠNJO nevarnost, ki bi lahko povzročila hude  
poškodbe ali smrt.

ü pravilno  napačno

Za POTENCIALNO nevarno situacijo, ki bi lahko privedla do  
hudih poškodb ali smrti.

Za POTENCIALNO nevarno situacijo, ki bi lahko privedla do  
poškodb ali poškodb lastnine.

NEVARNOST

OPOZORILO

POZOR

Upoštevajte navodila proizvajalca/ustrezne  
uporabniške priročnike.

Nosite zaščitne rokavice!

Nosite zaščitna očala!
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V primeru nejasnosti med namestitvijo, je potrebno kontaktirati proizvajalca.

3 VARNOSTNA PRIPOROČILA

3.1 SPLOŠNO

 - Varnostni sistem se lahko sestavi samo po najnovejših tehnologijah in s strani 
ustrezno usposobljenega strokovnjaka, ki je seznanjen z varnostnim sistemom.

 - Zaščitno opremo smejo namestiti ali uporabljati samo osebe, ki:
 • so usposobljeni za uporabo „osebne varovalne opreme‟ (OVO),
 • so fizično in psihološko sposobni. (Zdravstvene omejitve, kot so težave s  
  srcem/cirkulacijo, zdravila, uživanje alkohola itd. ogrozijo varnost uporabnika.),
 • so seznanjeni z lokalno veljavnimi varnostnimi predpisi.
 - Med namestitvijo in uporabo varnostnega sistema morajo biti upoštevana vsa 

veljavna pravila za preprečevanje nesreč (npr. pravila za delo na strehah).
 - Na voljo mora biti načrt za nujne primere, ki vključuje reševalne ukrepe za vse 

možne izredne razmere.
 - Pred začetkom dela je treba poskrbeti, da z delovnega prostora ne morejo pasti 

nobeni predmeti. Območja pod delovnim prostorom (pločnik itd.) morajo biti vedno 
prosta.

 - Varovalni sistem padcev je treba načrtovati, namestiti in uporabljati tako,  
da pravilna uporaba osebne varovalne opreme (OVO) onemogoča padec čez rob  
(glej dokumente za načrtovanje na www.innotech.at).

 - Za varovalni sistem veljajo največje dovoljene obremenitve. Te lahko najdete na 
tipski ploščici sistema za preprečevanje padcev in jih ne smete prekoračiti.

 - Tipska ploščica varovalnega sistema se namesti na mestu, ki je uporabniku lahko 
viden. 

 - Položaji sidrišč morajo biti vidno dokumentirani (npr. s skico strehe) na dostopni 
točki varnostnega sistema za strehe.

 - Po izpostavljenosti obremenitve zaradi padca mora biti celoten varnostni  
sistem umaknjen iz uporabe in pregledan s strani usposobljenega strokovnjaka 
(sestavni deli, pritrdilni elementi na podkonstrukcijo itd.).

 - Varnostnega sistema nikakor ne smete spreminjati.
 - Če imajo dostop do varnostnega sistema zunanji izvajalci, mora biti njihovo 

poznavanje s tem uporabniškim priročnikom potrjeno pisno.
 - Če opremo prodate stranki v tujini, je treba uporabniški priročnik predložiti v 

ustreznem lokalnem jeziku.
 - Upoštevati je treba lokalne predpise o zaščiti pred strelo.

Naslednja varnostna navodila in najnovejše tehnološke standarde je potrebno 
upoštevati.
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3 VARNOSTNA PRIPOROČILA
3.2 ZA MONTERJE: ZA VARNO NAMESTITEV

3.3 ZA UPORABNIKE: ZA VARNO UPORABO

 - Vse vijake iz nerjavečega jekla je treba predhodno namazati z ustreznim mazivom 
(vključeno: Weicon AntiSeize ASW 10000 ali drugo ustrezno).

 - Nerjaveče jeklo NE SME priti v stik z brusnim prahom ali jeklenim orodjem.  
To lahko povzroči korozijo.

 - Monterji morajo zagotoviti, da je podkonstrukcija primerna za pritrditev sidrnih 
materialov. V primeru dvoma se posvetujte s konstrukcijskim inženirjem.

 - Strešna kritina mora biti zatesnjena v skladu z ustreznimi predpisi.
 - Na območjih z večjimi snežnimi padavinami e treba varovalni sistem  

namestiti blizu slemena strehe.
 - Pravilna pritrditev varnostnega sistema mora biti dokumentirana s poročili  

o pritrditvi in fotografijami ustreznih okoliščin namestitve.

 - Za zagotovitev varnega vstopa/vzpona na varovalni sistem, je potrebno upoštevati 
vse predpise o varnosti pri delu. 

 - Pritrditev na sistem za zaščito pred padcem je zaključena z drsnikom za vrv  
IND-GLEIT-10. Drsnik za vrv lahko uporabljate SAMO skupaj z originalnimi karabini, 
vodoravnim varovalnim sistemom INNOTECH-IND in osebno varovalno opremo  
v skladu z EN 361 (varnostni pas) in EN 363 (sistem za zaustavitev padca).

 - Če je bila dolžina vrvi nameščena kot zadrževalni sistem: pri uporabi dolžine  
vrvi je treba za namestitev povezovalnega elementa uporabiti skrajšavo vrvi,  
tako da je padec onemogočen.

 - Najmanjši prosti prostor pod robom se izračuna na naslednji način:  
Podatki proizvajalca o uporabljeni osebni varovalni opremi, vključno  
z deformacijo vrvi + telesna višina + 1 m varnostnega dodatka.

 - Za vodoravno uporabo se lahko uporabljajo samo takšni povezovalni elementi,  
ki so namenjeni za ta namen in preizkušeni za ustrezen tip roba  
(ostri robovi, trapezna plošča, jekleni nosilci, beton itd.).

 - Pomembno je zagotoviti, da se posamezni elementi, vključno z osebno varovalno 
opremo, uporabljajo pravilno, saj drugače NI mogoče zagotoviti varnega  
delovanja varnostnega sistema.

 - Pri moči vetra, ki presega običajno raven, se varnostnega sistema NE sme več 
uporabljati.

 - Po močnih nevihtah je treba pregledati kovinski strešni sistem (podkonstrukcijo) 
pred nadaljnjo uporabo varnostnega sistema.

 - Na poševnih strehah je treba dodati ustrezne snegolove, da se prepreči zdrs snežne 
odeje (led ali sneg) s strešne površine.

 - Otroci in nosečnice NE smejo uporabljati varnostnega sistema.
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4 SESTAVNI DELI/MATERIAL

IND-ENDS-10: Aluminij EN AW-6060 T66, nerjaveče jeklo AISI 304

4.2 IND-KOMPONENTE (NI VKLJUČENO!)

4 SESTAVNI DELI/MATERIAL
4.1 SESTAVNI DELI

Navodila za uporabo

Tipska ploščica

IND-SEIL-40: Nerjaveče jeklo AISI 316

AISI 316 7x19 Ø10,00 mm

10
O

AISI 316 7x19 Ø10,00 mm
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O
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49

31
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43

O
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SW 6
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4 SESTAVNI DELI/MATERIAL

IND-EB-40: Nerjaveče jeklo AISI 304
Pritrditev končne ključavnice
Podkonstrukcija: Jekleni nosilec

IND-SZH-10: Nerjaveče jeklo AISI 304
Vmesni nosilec, lahko ga prestavite, enostranska mreža
Podkonstrukcija: Jekleni nosilec

4.3 IND-KOMPONENTE (NI VKLJUČENO!)
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Drsnik IND-GLEIT-10: Nerjaveče jeklo AISI 316 snemljiv 
in primeren za zavoje

Drsnik INNOTECH „IND-GLEITER‟ se sme uporabljati samo z originalnimi 
karabini INNOTECH, INNOTECH vrvjo iz nerjavečega jekla in osebno 
varovalno opremo (varnostni pas po EN 361).

4 SESTAVNI DELI/MATERIAL
31
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166~
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INNOTECH „IND‟ je bil razvit kot varovalni sistem za osebno varnost in je primeren 
za naslednje sisteme za zaščito pred padci po EN 363:2008:

 - Zadrževalni sistemi
 - Sistemi za zaustavitev padca
 - Reševalni sistemi

Upoštevajte navodila proizvajalca za uporabljeno  
osebno varovalno opremo.

5 UPORABA IZDELKA

NEVARNOST SMRTI, če se uporablja nepravilno.
 - Uporabljajte INNOTECH „IND‟ SAMO za osebno varnost.
 - NA INNOTECH „IND‟ nikoli ne obesite bremen, ki NISO izrecno  

odobrena v teh navodilih za uporabo.

INNOTECH „IND‟ je bil preizkušen in certificiran v skladu s standardom  
EN 795: 2012 TYP C.

Organ, priglašen za preskus tipa: 
IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH,
Petzoldstrasse 45, 4017 Linz/Avstrija

Največje število oseb, ki jih je mogoče pritrditi, je na tipski ploščici.

NEVAR- 
NOST
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6.1 PREVERITI PRED VSAKO UPORABO

6 PREVERJANJE

Intervali pregledov so navedeni v poročilu o pregledu.

Če obstajajo dvomi glede zanesljivega delovanja, varovalnega 
sistema NE uporabljajte do preverjanja s strani usposobljenega 
strokovnjaka (s pisno dokumentacijo).  
Če je potrebno, izdelek zamenjajte.

6.2 LETNI PREGLEDI

INNOTECH „IND‟ mora vsaj enkrat letno pregledati a usposobljen strokovnjak, ki pozna 
sistem. Varnost uporabnika je odvisna o učinkovitosti in trajnosti opreme.

Morda bodo potrebni krajši intervali pregleda, odvisno od intenzivnosti uporabo in okolja 
uporabe (npr. atmosferska korozija itd.). 

Inšpekcijski pregled strokovnjaka zabeležite v poročilo o preskusu v navodilih za 
uporabo in ga hranite skupaj z navodili za uporabo.

NEVARNOST SMRTI, če je INNOTECH „IND‟ poškodovan.
 - INNOTECH „IND‟ mora biti v brezhibnem stanju.
 - INNOTECH „IND‟ NE uporabljajte, če:

 • so vidne poškodbe ali obraba komponent,
 • so bile opažene druge napake  

 (ohlapne vijačne povezave, deformacije, korozija, obraba ...),
 • je prišlo do obremenitve zaradi padca (izjema: nudenje prve pomoči),  

 preverite prednapetost vrvi INNOTECH „IND-EB-40‟ in dolžino vzmeti,
 • oznaka izdelka je nečitljiva.

INNOTECH „IND‟ je treba vizualno preveriti pred vsako uporabo,  
zaradi morebitnih napak.

S pomočjo poročil o prevzemu in pregledu preverite primernost celotnega varovalnega 
sistema.

6.3 PREGLED VARNOSTNE OPREME IN PRITRDILNIH ELEMENTOV

Preglejte varnostni pas in pritrdilne elemente v skladu z navodili za uporabo.

NEVAR- 
NOST
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7 GARANCIJA
Garancijsko obdobje za proizvodne napake na vseh sestavnih delih (pod normalnimi 
pogoji uporabe) je 2 leti od datuma nakupa. Obdobje se skrajša, če se uporablja v 
okolju izpostavljenemu atmosferski koroziji.
V primeru obremenitve (padec, teža snega itd.) garancijski zahtevek za sestavne dele, 
ki so bili zasnovani za absorpcijo energije ali pa so bili deformiran, ni veljaven. 

Za sestavljanje sistema in za sestavne dele, ki so jih načrtovale 
in namestile specializirane/pristojne montažne družbe na njihovo 
odgovornost, INNOTECH ne prevzema nobene odgovornosti ali 
jamstva v primeru nepravilne montaže.
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8 ZNAKI IN OZNAKE
8.1 INNOTECH „IND‟ KOT SISTEM TIPA C

A) Ime ali logotip proizvajalca/prodajalca:  INNOTECH
B) Oznaka tipa: IND
C) Znak, da se morajo upoštevati  
 navodilo za uporabo: 
D) Največje število ljudi, ki jih je mogoče varovati: 4 (vključno z 1 osebo za  
  prvo pomoč)
E)  Številka veljavne norme: EN 795:2012 TYP C
F) Največja deformacija vrvi: 2 m/3,4 m
  (15 m/30 m pritrdilna reža)
G) Oznaka: Št. vrvnega sistema:
H) Blažilec padca: JA
I) Datum namestitve: Leto namestitve: ý
J) Datum naslednjega letnega pregleda: Datum naslednjega  
  letnega pregleda
K) Ime in naslov monterja: Namestil

A B

C

E

D

G

H

I
J K

S
L

F

READ THE INSTRUCTION

MANUAL PRIOR TO USE

RATING PLATE

MAX. NUMBERS OF USERS

FALL BREAKER

MIN. FREE SPACE BELOW THE FALL POINTS IS

CALCULATED AS: MANUFACTURER‘S SPECIFICATION

OF THE PPE USED + DEFLECTION OF THE CABLE

+ BODY HEIGHT + 1m

INSTALLATION DATE

DATE OF THE NEXT

ANNUAL INSPECTION

4

YES

INSTALLED BY

HORIZONTAL CABLE SYSTEM

EN795:2012 TYP C

XXXX XXXX XXXX

IINNDD

IND- 2 EN ATYP- 0- -

DESIGNATION:

CABLE SYSTEM NO:

15m FASTENING GAP:

MAX. CABLE DEFLECTION
2 m

30m FASTENING GAP:

MAX. CABLE DEFLECTION
3,4 m
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Na vsakem vhodu v sistem namestite ustrezno tipsko ploščico.

Namestitev konstrukcije: Jeklena konstrukcija
Razmik med sistemoma: L = odprto 
    priporočljivo maks. 300 m 
Sila na končni točki     = maks. 25 kN (stabilnost jeklene konstrukcije)
maks. deformacija kabla = 2 m deformacija vrvi (15 m pritrdilna reža)
 3,4 m deformacija vrvi (pritrdilna reža 30 m)

9 NAVODILA ZA NAMESTITEV

10 RAZMIK MED SISTEMOMA

≤ 30 m

≤ 30 m ≤ 30 m

≤ 15 m ≤ 15 m ≤ 15 m

(≤ 60 m)

L

≤ 30 m

≤ 30 m ≤ 30 m

≤ 15 m ≤ 15 m ≤ 15 m

(≤ 60 m)

L

≤ 30 m

≤ 30 m ≤ 30 m

≤ 15 m ≤ 15 m ≤ 15 m

(≤ 60 m)

L
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12 VIŠINA PADCA
Pritrdilni elementi naj bodo čim krajši.
Bodite pozorni na višino padca!
Pri delu z majhno višino padca (nadstreški, balkoni itd.) je treba osebno varovalno 
opremo ustrezno prilagoditi. Za to uporabite sisteme za zadrževanje ali podporo  
v skladu z veljavnimi standardi ali predpisi o varnosti pri delu.

Zadrževalni sistem po EN 363
Pri zadrževalnih sistemih se je treba izogibati prostemu padcu. Ob pravilni uporabi 
varnostnega sistema in uporabi ustreznih vrvi ali skrajševalnikov vrvi se oseba ne bi 
smela znajti v položaju prostega padca. 
Vsak, ki dela na območjih, kjer obstaja nevarnost padca, mora zagotoviti, da je 
uporabljena osebna varovalna oprema v skladu z zahtevanimi standardi in da je 
povezava s sidrnim sistemom čim krajša, da ne pride do padca.

Oznaka
Če so določeni odseki vzpostavljeni za uporabo kot zadrževalni sistem, jih je treba 
označiti, kot na primer z dodatnimi ploščami, ki so nameščene neposredno in trajno na 
začetek in konec teh odseki.

11 NEPRAVILNA UPORABA
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12 VIŠINA PADCA

Predpostavka: Skupna dolžina sistema rešilnih vrvi 100 m in razmik opore 15 m

 

 

 ≥ 2,5 m

 

12.1 IZRAČUN NAJMANJŠIH VIŠIN PADCA

 

Primer 2

Blažilnik z OVO ~ 1,8 m 
Samonavijalna zaustavitvena 
naprava ~ 0,5 m

Višina osebe ~ 1,8 m

Deformacija vrvi ~ 0,5 - 2 m

Varnostni dodatek 1 m

Primer 3

Višina + pritrdilni elementi ~ 2 m

Blažilnik z OVO ~ 1,8 m 
Samonavijalna zaustavitvena naprava 
~ 0,5 m

Višina osebe ~ 1,8 m

Deformacija vrvi ~ 0,5 - 2 m

Varnostni dodatek 1 m

Primer 1

 Blažilnik + pritrdilni elementi/ 
 samonavijalna zaustavitvena  
 naprava/ 
 premik na telesu (0,5-2 m)

 Deformacija vrvi ~ 0,5 - 2 m

 Varnostni dodatek 1 m
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13 NAMESTITEV

1.

13.1 KONČNO KLJUČAVNICO NAMESTITE NA OHLAPEN KONEC VRVI

Odprite končno ključavnico, kolikor omogoča varnostni zaklep vijaka.

11
- 1

3

2. Na konec vrvi pritrdite enega od priloženih plastičnih zaščitnih 
pokrovov Ø 10 mm.

3. Na razdalji najmanj 1000 mm od konca vrvi se vrv iz nerjavečega jekla 
potisne v notranje vodilo končne ključavnice in ročno zaklene.

≥ 1000

Originalna INNOTECH Ø 10 mm vrv iz nerjavečega jekla „IND-SEIL-40‟

[mm]

[mm]

SW = 6

SW = 6

S
L
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3.

A - A

A A

13 NAMESTITEV
V obstoječe vodilo potisnite vrv iz nerjavečega jekla. 
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4.

7 x 15 Nm
SW 6

13 NAMESTITEV

SW = 6

SW = 6

5.
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5.

~ Ø 300

Z vrvjo oblikujte zanko Ø 300 mm in jo potisnite skozi vpenjalno čeljust.

Vrvi iz nerjavečega jekla ne smete stiskati zunaj vodil!

4 x 15 Nm
SW 6

6.

13 NAMESTITEV

Zavarujte vijačno varovalo, kot je prikazano.

[mm]

SW = 6

SW = 6
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6. Končno ključavnico priključite na IND-EB-40 s pomočjo sornika in 
zatiča.

ü

13 NAMESTITEV

7.
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≤ 15 m

≤ 15 m

≤ 15 m

L

≤ 15 m

≤ 15 m

≤ 15 m
L

≤ 30 m

(≤ 6
0 m)

≤ 30 m

≤ 30 m

14 SESTAVLJANJE SISTEMA

152

Povežite IND-EB-40 z IND-ENDS-10. [152 mm = 0 kg]

152

[mm]

SW = 24

A) 30 m vrvni sistem brez vmesnega nosilca
B) 60 m vrvni sistem z vrtljivim vmesnim nosilcem, brez stiskanja

A B

C

C) daljši vrvni sistemi s fiksnim vmesnim nosilcem, stisnjeni vsakih 
15 m na obeh straneh, priporočena dolžina sistema maks. 300 m.

C

1.

Opcijsko s pritrdilnim kompletom 
BEF-413,  BEF-830-.. / BEF-840-..

Vmesni 
nosilec
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14 SESTAVLJANJE SISTEMA

134

~ 85

Prednapenjanje vrvnega sistema s pomočjo verižnega dvigala. [134 mm = 300 kg]
Privijte šestrobe matice na ohlapnem koncu vrvi do konca navojnega vijaka.2A.

[mm]

SW = 24

2x

134

~ 85

1~

2B.

SW = 24

2x

Prednapenjanje vrvnega sistema s pomočjo verižnega dvigala.  
[134 mm = 300 kg]
Privijte šestrobe matice na ohlapnem koncu vrvi do konca navojnega vijaka.

[mm]

30 m vrvni sistem brez  
vmesnega nosilca

60 m vrvni sistem z vrtljivim  
vmesnim nosilcem, brez stiskanja
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14 SESTAVLJANJE SISTEMA

2C.

20≥

40≤

20≥

40≤

0

Stisnite vmesni nosilec.
[Stisnite samo s kleščami za stiskanje INNOTECH!]
300 kg lastne stabilnosti na vpenjalno polje 

152

240~

daljši vrvni sistemi s fiksnim vmesnim 
nosilcem, stiskanje na obeh straneh

[mm]

[mm]

SW = 24

2x

Stiskanje druge strani vmesnega nosilca.
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14 SESTAVLJANJE SISTEMA

3.

4.

152

240~

134

Vrvnemu sistemu dodajte 300 kg prednapetosti. [134 mm = 300 kg]
[mm]

Vrvni sistem prilagodite dolžini sistema z IND-ENDS-10 in priključite  
na IND-EB-40 (s sornikom in zatičem).
[152 mm = 0 kg]

[mm]
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14 SESTAVLJANJE SISTEMA

5.

≤ 30 m

≤ 15 m(≤ 6
0 m)

≤ 30 m

≤ 30 m

≤ 15 m

≤ 15 m

L

Pregled sistema s pozicioniranjem drsnika.

≤ 
6 

m
m

Širina reže ne sme presegati 6 mm, ko je v zaprtem 
položaju!

6.
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15 VZDRŽEVANJE/ODSTRANJEVANJE

Varovalnega sistema NE odvrzite med hišne odpadke. 
Uporabljene dele zberite v skladu z nacionalnimi predpisi in jih reciklirajte na 
okolju prijazen način.

Pazite, da na vrvi iz nerjavečega jekla ni maščob, ledu in snega!
Če se vrv iz nerjavečega jekla močno umaže, jo je treba očistiti z krpo.

15.1 VZDRŽEVANJE

15.2 ODSTRANJEVANJE
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17 POROČILO O PREVZEMU16 PREDLOGA ZA KOPIRANJE
POROČILO O PREVZEMU

Z
POROČILO O PREVZEMU ŠT. ____ (DEL 1/2)

VODORAVNI VAROVALNI SISTEM Ø 10 MM PO EN 795 TYP C

ŠTEVILKA POGODBE: 
PROJEKT:

NAROČNIK:       Specialist:                                               
Naslov podjetja:

POGODBENIK:  Specialist:                                               
Naslov podjetja:

NAMESTITEV: VODORAVNI VAROVALNI SISTEM Ø 10 mm po EN 795 TYP C

OPIS: Št. vrvnega sistema:         

Specialist:                                                                             
Naslov podjetja:

NAMESTITEV: Pritrdilne točke vodoravnega varovalnega sistema Ø 10 mm
Specialist:                                                                             
Naslov podjetja:

DOKUMENTACIJA POSTOPKOV/FOTO-DOKUMENTACIJA

IZDELEK:  Kos  Leto/Serijska številka:  
(Oznaka tipa pritrdilne točke)

NAMESTITEV KONSTRUKCIJE: _________________________________________________________
(npr. trdni beton: C20/25; les, mere špirovcev; za strešne kritine: proizvajalec strehe, profil, material, debelina pločevine itd.)

Datum: Lokacija:
Tip sidra:
Pritrditev/ 

vrsta lepila

Globina: 
[mm]

Sveder Ø: 
[mm]

Navor  
zategovanja:

Fotografije:  
(Shranjeno v 

mapi)

mm mm Nm

RAZLIČNI PRIKLJUČKI/PRITRDILNE TOČKE (TIPI, NAMESTITEV PODKONSTRUKCIJE, SERIJ-
SKE ŠTEVILKE ITD.) JE TREBA NAVESTI LOČENO!

IZDELEK:  Kos  Leto/Serijska številka:  
(Oznaka tipa pritrdilne točke)

NAMESTITEV KONSTRUKCIJE: _________________________________________________________
(npr. trdni beton: C20/25; les, mere špirovcev; za strešne kritine: proizvajalec strehe, profil, material, debelina pločevine itd.)

Datum: Lokacija:
Tip sidra:
Pritrditev/vrsta 

lepila

Globina: 
[mm]

Sveder Ø: 
[mm]

Navor  
zategovanja:

Fotografije:  
(Shranjeno v 

mapi)

mm mm Nm
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TRDNOST PRITRDILNIH TOČK (JEKLENA KONSTRUKCIJA)  
MORA BITI NAJMANJ 25 kN.

Spodaj podpisano montažno podjetje zagotavlja pravilnost svojega dela (razmik robov, pregled konstrukcije, pravilno čiščenje izvrtin, 
upoštevanje časov strjevanja, delovne temperature in smernic proizvajalca vijakov itd.). 
Stranka sprejema storitve izvajalca. Navodila za uporabo, dokumentacija postopkov/foto-dokumentacija in poročilo pregleda so bila 
dana stranki (lastniku stavbe) in bodo na voljo uporabniku. Položaje sidrišč mora lastnik stavbe dokumentirati s pomočjo načrtov 
(npr. s skico strehe) na dostopni točki varnostnega sistema za strehe.
Izvajalec, usposobljen strokovnjak, ki pozna varovalni sistem, potrjuje, da je bila namestitev izvedena pravilno, v 
skladu z najnovejšimi tehnološkimi standardi in v skladu z navodili proizvajalca. Zanesljivost in varnost potrjuje 
montažno podjetje.

Predaja: (npr. drsniki za vrv, osebna varovalna oprema (OVO), samonavijalna zaustavitvena oprema, omara za shranjevanje itd.)

      Kos                                        Kos                                            Kos                                              Kos                                   

Vgrajen v obstoječi sistem zaščite pred strelo? Ja Ne

Opombe: _________________________________________________________

Ime:                                                                                                                                                                                             
 Naročnik Monter pritrdilnih mest

                                                                                                                                                                                                       
 Datum, žig podjetja, podpis Datum, žig podjetja, podpis

                                                                                                
  Monter vodoravnega varovalnega sistema Ø 10 mm

                                                                                                
  Datum, žig podjetja, podpis

17 POROČILO O PREVZEMU16 PREDLOGA ZA KOPIRANJE
POROČILO O PREVZEMU

POROČILO O PREVZEMU ŠT. ____ (DEL 2/2)

VODORAVNI VAROVALNI SISTEM Ø 10 MM PO EN 795 TYP C
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17 OPOMBE O VAROVALNEM SISTEMU

OPOMBA O OBSTOJEČEM VAROVALNEM SISTEMU

Pri dostopu do sistema mora lastnik stavbe to obvestilo pritrditi  
na jasno viden način!

Uporaba sistema mora biti v skladu s tehnološkimi standardi in navodili za uporabo.

Navodila za uporabo, poročila o pregledih itd. se hranijo v:

 

• Pregled območja s položajem sidrišč:

Območja, kjer bi lahko prišlo do padca (npr. strešna okna in/ali svetlobni trakovi),  
morajo biti označena!

Največja nosilnost sidrišč je navedena v ustreznih navodilih za uporabo  
ali tipski ploščici varovalnega.

Če je izpostavljeno obremenitvi padca ali v primeru dvoma, je treba sidrišče takoj odstraniti iz uporabe in poslati 
proizvajalcu ali usposobljenemu servisu v pregled in popravilo. To velja tudi za poškodbe pritrdilnih delov.
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19 Predloga za kopiranje
POROČILO PREGLEDA18 PREDLOGA ZA KOPIRANJE
POROČILO PREGLEDA

ŠTEVILKA POGODBE: _____________________________________________________

PROJEKT: _____________________________________________________________

IZDELEK:  Vodoravni varovalni sistem Št. vrvnega sistema  

LETNI PREGLED SISTEMA OPRAVLJEN:  

LETNI PREGLED SISTEMA MORA BITI OPRAVLJEN DO:  
 

NAROČNIK:  Specialist: 
Naslov podjetja:

 
POGODBENIK: Specialist:  
Naslov podjetja:

TOČKE PREGLEDA:  preverjeno in v redu!
IDENTIFICIRANE POMANJKLJIVOSTI:

(Opis napak/potrebni ukrepi)

DOKUMENTACIJA:
 Navodila za uporabo

 Poročilo o prevzemu/dokumentacija  
 postopkov/foto-dokumentacija

OVO (osebna varovalna oprema) pred padci:
Preverite v skladu z informacijami proizvajalca

 Rok uporabnosti

 Letni ponavljajoči se pregled

 Ni preverjeno (ni dovoljenja)

TESNENJE STREHE:
 Brez škode

 Brez korozije

VIDNI DELI PRITRDILNIH TOČK:
 Brez deformacij

 Brez korozije

 Vijačne pritrditve varne

 Moment privijanja pritrdilnih vijakov

 Tesno prileganje

VRV IZ NERJAVEČEGA JEKLA:
 Vizualni pregled

 Prameni vrvi

 ...

VODORAVNI VAROVALNI SISTEM Ø 10 MM PO EN 795 TYP C

POROČILO PREGLEDA ŠT. ____ (DEL 1/2)
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19 Predloga za kopiranje
POROČILO PREGLEDA18 PREDLOGA ZA KOPIRANJE
POROČILO PREGLEDA

TOČKE PREGLEDA:  preverjeno in v redu!
IDENTIFICIRANE POMANJKLJIVOSTI:

(Opis napak/potrebni ukrepi)

VMESNI NOSILEC:
 Brez deformacij

 Zvari

 Vijačne pritrditve varne

KOTNE PRITRDITVE:
 Brez deformacij

 Zvari

 ...
KONČNE PRITRDITVE:
 Brez deformacij

 Zvari

 ...
KONČNE KLJUČAVNICE:
 Vrv pravilno nameščena

 Objemka

 Napetost vrvi

 Pregled zvarnih točk (korozija razpok)

 ...
DRSNIKI: Tip: INNOTECH „IND-GLEIT-...‟

 Vijačne pritrditve varne

 Drsna reža (glejte navodila za uporabo)

 INNOTECH original karabini (po EN 362)

 ...
INTEGRACIJA V SISTEM ZA ZAŠČITO PRED STRELO: 
(v skladu z veljavnimi predpisi o zaščiti pred strelo):

 Vijačne pritrditve varne

 Objemke

 Ni pregledano

 ...
Rezultat pregleda: Varnostni sistem ustreza proizvajalčevim navodilom za uporabo in  
najnovejšimi tehnološkim standardom. S tem se potrjuje njegova varnost in zanesljivost.

Opombe: _________________________________________________________

Ime: ________________________ ________________________
 Naročnik Pregled: Izvajalec (kvalificirani strokovnjak,  
  ki pozna varovalni sistem)

 ________________________ ________________________
 Datum, žig podjetja, podpis Datum, žig podjetja, podpis

VODORAVNI VAROVALNI SISTEM Ø 10 MM PO EN 795 TYP C

POROČILO PREGLEDA ŠT. ____ (DEL 2/2)
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19 RAZVOJ IN PRODAJA
INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Laizing 10, A-4656 Kirchham/Avstrija

www.innotech.at


