TEMP

PT – ATENÇÃO: O uso do produto Innotech apenas é permitido depois de ter lido as
instruções de uso na respectiva língua nacional.
PL – UWAGA: korzystanie z produktu Innotech jest jedynie dozwolone po przeczy
taniu podręcznika w języku narodowym.
RO – ATENŢIE: Utilizarea produsului Innotech este autorizată abia după ce au fost
citite instrucţiunile originale de utilizare în limba ţării respective.
SL – POZOR: Uporaba izdelka Innotech je dovoljena šele po tem, ko navodila
preberete v svojem jeziku.
CZ – POZOR: Práce s výrobkem Innotech je povolena až po prostudování návodu
k použití v příslušném jazyce daného státu.

EN
IT
FR
NL
SV
DK

HU – FIGYELEM: Az Innotech termékek használata csak az után engedélyezett,
miután saját nyelvén elolvasta a használati utasítást.

HU

SK – POZOR: Používanie výrobku Innotech je povolené až potom, keď ste si
prečítali návod na obsluhu v jazyku príslušnej krajiny.

ES

ES – ATENCIÓN: El uso del producto Innotech sólo está permitido después de que
se hayan leído las instrucciones de uso en el idioma del respectivo país.

PT

DK – GIV AGT: Det er først tilladt at anvende Innotech-produktet, før end brugsvejledningen på det pågældende lands sprog er læst.

PL

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

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

TR

© INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Irrtümer, Druckfehler, technische Änderungen vorbehalten!
© INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right to make technical changes.

NL – ATTENTIE: Het gebruik van dit Innotech product is pas toegestaan, nadat
de gebruikshandleiding in de taal van het betreffende land gelezen werd.

RO

FR – ATTENTION : L’utilisation du produit Innotech n’est autorisée qu’après
la lecture du mode d’emploi correspondant dans la langue du pays.

SL

IT – ATTENZIONE: L’utilizzo del prodotto Innotech è permesso solo previa lettura
del manuale di istruzioni nella lingua del paese corrispondente.

CZ

EN – ATTENTION: Use of the Innotech product is only permitted after the instruction
manual has been read in the respective national language.

SK

DE – ACHTUNG: Die Verwendung des Innotech-Produktes ist erst zulässig nachdem
die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen wurde.

DE

Használati utasítás

1

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A használat előtt vegye figyelembe az alábbi biztonsági előírásokat és
a technika állását.
-

-

-

-

-

-

Ezt a telepítési és alkalmazási utasítást őrizze a termékkel együtt és gondosan töltse ki az átvételi jegyzőkönyvet, ellenőrzőlapot, valamint a Vizsgálati
jegyzőkönyvet.
Olvassa végig a használati utasítást.
Értse meg és fogadja el a védőfelszerelés használati lehetőségeit és korlátait,
valamint kockázatait.
A TEMP-et csak hozzáértő, a biztonsági rendszert ismerő személy szerelheti fel,
a technika legfrissebb állásának megfelelően.
A rendszert csak olyan személyek szerelhetik fel és használhatják, akik ismerik
ezt a használati utasítást – valamint a helyben érvényes szabályokat – testileg és
szellemileg egészségesek és kioktatták a személyi védőfelszerelések használatára.
Az egészségügyi problémák (szív- és keringési megbetegedések, gyógyszerek és
alkohol hatása) befolyásolhatják a magasban végzett munkát.
A biztosítórendszer felszerelése és használata közben (valamint a fel-, be- és
leszálláskor) be kell tartani a mindenkor érvényes balesetmegelőzési óvórendszabályokat (pl.: a tetőn történő munkavégzésre vonatkozókat).
A lezuhanás elleni védőfelszerelés szerelése / használata előtt ki kell dolgozni a gyors mentéshez szükséges intézkedéseket (mentési tervet). Figyelem!
Lezuhanás után a személyi védőfelszerelésben való tartós függés súlyos sérülést,
akár halált is okozhat (függési trauma).
A munkakezdés előtt meg kell tenni azokat a lépéseket, amik megelőzik, hogy
bármi a munkaterületről leessék. Zárja el a forgalom elől a munkaterület alatti
területet (járda, stb.).
A szerelést végzőknek meg kell győződniük arról, hogy az alapfelület alkalmas
a szerkezet rögzítésére. Kétség esetén statikust kell bevonni.
Ha a szerelés / használat során valamit tisztázni kell, feltétlenül vegye fel a kapcsolatot a gyártóval (www.innotech.at).
A nemesacél nem érintkezhet csiszolóporral vagy acél szerszámokkal, mert ez
korróziót okozhat.
A biztosítórendszert úgy kell megtervezni, felszerelni és használni, hogy a személyi védőfelszerelések szakszerű használata esetén ne lehessen a párkányon
túlzuhanni. (lásd a tervezési segédletet: www.innotech.at).
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A TEMP-hez karabinerrel vagy INNOTECH kötélvezetővel lehet kapcsolódni,
amit a használati utasítás adatai szerinti egyéni védőfelszereléssel kell használni.
Vízszintes alkalmazásra csak olyan kapcsoló eszközök használhatók,
amik erre a célra alkalmasak, és peremeknek (éles peremek, bádogok,
acél tartók, beton, stb.) megfelelő kivitelűek.
Figyelem! Kerülje a lengő lezuhanást!
Magassági biztosítóeszközöket csak akkor szabad használni, ha azokat
a gyártójuk vízszintes biztosítókötél-rendszerekhez is jóváhagyta.
Különösen is ügyeljen arra, hogy ne veszélyeztessék éles peremek
a biztosítórendszert.
Az egyes elemek kombinációjából eredhetnek olyan veszélyek, amik befolyásolhatják valamelyik elem biztonságos működését (Vegye figyelembe mindegyik
használati utasítását!) A hibás használata súlyos vagy halálos sérülésekkel járhat.
Zuhanásos igénybevétel után nem használható tovább a teljes berendezés, hanem
szakértővel felül kell vizsgáltatni (részegységek, alapra történő rögzítés, stb.).
A TEMP személyi biztosításra szolgál, más célra nem használható. Ne akasszon
a biztonsági rendszerre meghatározhatatlan súlyú terhelést.
A szokásosnál nagyobb szélsebesség esetén a biztonsági rendszerek nem
használhatók.
Az átadott biztonsági berendezésen semmilyen módosítás sem hajtható végre.
Ha a biztonsági rendszert külső vállalkozó használja, írásban tanúsítani kell
a szerelési és használati utasítás megértését.
Minden, lezuhanás által veszélyeztetett területen dolgozó személy köteles
a beakasztásokat a lehető legrövidebbre venni, hogy megelőzze a lezuhanás
lehetőségét.

HU

A már nem biztonságosnak tűnő terméket tovább használni tilos, azt haladéktalanul ki kell cserélni!
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ÁTVIZSGÁLÁS / ÉLETTARTAM

A HASZNÁLÓ MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE:
-

-

Használat előtt a teljes biztonsági rendszer sértetlenségét ellenőrizze.
(pl.: a kapcsolószerkezetek és racsnik biztos működését; meglazult csavarokat,
deformációkat, elhasználódást, korróziót; a hevederek és varrások elöregedését,
kirojtosodását, megégését, kidörzsölődését, szakadását, bevágását vagy egyéb
károsodását, stb.)
A végzárak drótkötél hurkai: Ø = 220 mm
Ellenőrizze a tervezett rendszer kötél átmeneteit. (Szükség esetén feszítse
utána: – lásd 13. fejezet, “A rendszer megfeszítése”)
A biztonsági berendezés használhatóságáról az átvételi jegyzőkönyv és az
ellenőrzőlap alapján is győződjön meg.

Ha a biztonsági rendszer megfelelő működése iránt kétség merül fel, nem használja
tovább, ellenőriztesse szakértővel (írásbeli dokumentáció).

ÉVES ELLENŐRZÉS: (= 16/17. fejezet)
-

A biztosító rendszert legalább évente megfelelő szakember / szakértő ellenőrizze,
mivel a használók biztonsága a felszerelés hatékonyságától és tartósságától
függ. A használat gyakoriságától és a környezettől függően, rövidebb ellenőrzési
időközökre is szükség lehet. A szakemberi / szakértői ellenőrzést az ellenőrzési
jegyzőkönyvben kell dokumentálni, és azt a védőfelszereléssel együtt kell tárolni.

FIGYELEM! NE HASZNÁLJA TOVÁBB, HA:
A részegységek károsodása vagy elhasználódása látható.
Lezuhanás vette igénybe.
A rendszeres ellenőrzés során károsodást észlelt
Lejárt a használati ideje.
Nem olvasható a termékazonosító jelzés.
Ha az üzemeltető vagy a szakember / szakértő által végzett szemrevételezés hiányosságot észlelt, vagy lejárt a védőfelszerelés használati ideje, selejtezni kell. A selejtezést
olyan módon kell végezni, hogy biztonsággal kizárható legyen a felszerelés ismételt
használata.
HU
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HASZNÁLATI IDŐTARTAM

A TEMP használati ideje függ az alkalmazástól, annak gyakoriságától, körülményeitől,
az ápolástól és a tárolástól, ezért azt nem lehet általánosságban meghatározni.
Az alkalmazási előírások betartása esetén, a használati idő, szakértő általi éves
felülvizsgálás mellett, a gyártási évtől (= jelzés a hevederen) számított legfeljebb 10 év.

4

SZAVATOSSÁG

Rendeltetésszerű használat esetén a rendszerelemekre 2 éves szavatosság vonatkozik
gyártási hibák esetén. Amennyiben azonban a rendszert különösen korrozív környezetben használják, a szavatossági idő rövidülhet.
Terhelés esetén (zuhanáskor) megszűnik a garancia azokra az elemekre vonatkozólag,
amik energia elnyelésre lettek tervezve, ill. ha az elemek ebből adódóan deformálódnak,
így cseréjük szükséges. Figyelem! Semmilyen garanciát sem vállalunk szakszerűtlen
szerelés esetén.

5

TÁROLÁS / ÁPOLÁS

A biztonsági rendszert arra alkalmas zsákban tárolja, ami megvédi az UV sugárzás,
vegyszerek, nedvesség, hőforrások és a környezet egyéb hatásaitól.

HU

HA SZÜKSÉGES:
A hevedert langyos vízzel, semleges tisztítószerrel mossa le, és tiszta vízzel öblítse ki,
majd hagyja a levegőn megszáradni (soha ne tegye szárítógépbe vagy hőforrás fölé).
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51,4

49,5

ENDS-10
114,5

51,4
114,5

49,5

51,4

33

21

33

48

48

49,5

31,5

Végzár, ENDS-10:
eloxált alumínium,
nemesacél, AISI 304,
horganyzott acél

31,5

-

33

48

u

MÉRETEK / ANYAG:
31,5

6

21

21
-

Poliészter heveder:
50 x 4000 mm, porszórt acél végszerelvényekkel
és poliészter védőtömlővel, sima PVC bevonattal
Ø 35 x 2000 mm

-

Racsni:
50 mm, 18 fog, 5000 daN;
horganyzott acél, műanyag fogantyúval

34

115

35

88

O9

SZH-10

65

u

0,5

115

0,5
34

94

Poliészter heveder:
50 x 2500 mm
bevarrt racsnival:
50 mm, 18 fog, 5000 daN;
horganyzott acél, műanyag fogantyúval

HU


-

6

AIO SEIL-30

Nemesacél kötél:
nemesacél, AISI 316; átmérője: Ø 8 mm (7x7)
szakítószilárdság: 37 kN
TEMP / 200122 / www.innotech.at

35

94

62

-

O9

88

Köztes kötéltartó, SZH-10:
nemesacél, AISI 304 és nikkelezett acél

65

-

62

58,5

58,5

7

SZABVÁNYOK

Az INNOTECH TEMP-et bevizsgálták és tanúsították az
EN 795:2012 TYP B és EN 795:2012 TYP C szerint.
A GYÁRTMÁNY MINTÁJÁT BEVIZSGÁLÓ HELY:
DEKRA Testing and Certification GmbH, Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum, C 0158
A minta bevizsgálása során használt szabvány, az EN 795:2012

8

A RÖGZÍTÉS ALAPJA

A vízszintes kötélrendszert lehetőleg a felhasználó fölött kell felszerelni.
Alapkövetelmény a statikailag terhelhető alépítmény.
A TEMP rögzítésére szolgáló alépítménynek magas saját stabilitással kell rendelkeznie,
min. 22 kN szilárdsággal.

9

JELZETEK ÉS JELÖLÉSEK
HEVEDEREK



INNOTECH
TEMP ENDS-10 / TEMP SZH-10
20xx / xx
20xx
P-xxxxx
4 m / 2,5 m

HU

A gyártó / értékesítő neve vagy emblémája:
Típus megjelölés:
A forgalmazó sarzs-száma:
Gyártási év:
Azon.sz.: a gyártóé:
Hossz:
A használati utasítás betartására
figyelmeztető jelzés:

Gyártási év

Gyártási év

Hossz: 4 m

Hossz: 4 m

TEMP / 200122 / www.innotech.at

7

9


JELZETEK ÉS JELÖLÉSEK
VÉGZÁRAK (=RENDSZER – TÍPUSTÁBLA)

A gyártó / értékesítő neve vagy emblémája:
INNOTECH
Típus megjelölés:
TEMP
A vonatkozó szabvány(ok) száma:
EN 795:2012 TYP B
		
EN 795:2012 TYP C
Maximális kötélnyúlás zuhanás után:
2,5 m
Esésfékező alkalmazandó:
IGEN
DEKRA Testing and Certification GmbH:
C 0158
A gyártó által adott gyári szám és a gyártási év: 20xx – xx
A rögzíthető személyek legnagyobb száma:	4 (1 elsősegélynyújtót
is beleértve)
A használati utasítás betartására
figyelmeztető jelzés:

ma

x.

TEMP-ENDS-10



58

01

EN 795:2012 TYP B
EN 795:2012 TYP C
JJJJ-..-...

Kötélnyúlás
max. MAX.
2,52,5
m
SEILAUSLENKUNG
Zuhanásgátló
IGEN
FALLDÄMPFER
JA

-A
DE
erleb
ufk
0-A
3-1
-0
13

TEMP

10 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

A szállítható vízszintes kötélrendszer alkalmas különféle tartószerkezetekre történő
átmeneti felszerelésre. Jól használható mindenféle építési területen / építményen
(acélszerkezetek, homlokzatok, csarnokok és hidak építésénél).

HU

Jóváhagyva ideiglenes vízszintes biztosítókötélként legfeljebb 4 személyre
(beleértve 1 elsősegélynyújtó személyt is) vízszintes, egyenes szakaszon,
0 – 15° hajlásszöggel.
Alkalmazható az alábbi lezuhanásgátló rendszerekben, az EN 363:2008 szerint
• Visszatartó rendszerek
• Munkahelyi pozícionáló rendszerek
• Felfogórendszerek
• Mentőrendszerek
A biztonságos használathoz vegye figyelembe a mindenkori személyi védőfelszerelés
gyártó adatait is.
Biztonsági okokból általában célszerű visszatartórendszerként felfogórendszert
alkalmazni! A TEMP nem használható kötélen leereszkedő munkákhoz (kötéllel segített
megközelítő rendszer (EN 363:2008)).
TEMP / 200122 / www.innotech.at
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10 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ
Az alkalmazó legyen képes “lezuhanás elleni személyi védőfelszerelését” az
EN 363:2008 figyelembe vételével kiválasztani és használni!
Az alkalmas “lezuhanás elleni személyi védőfelszerelés” a gyártója által adott előírásnak
(lásd a védőfelszerelés használati utasítását) megfelelően kell a TEMP rendszer vízszintesen kifeszített drótköteléhez kapcsolni. (pl.: EN 353-2 vagy EN 354 + EN 355,
stb. --> Köztes kötéltartóval szerelt rendszereknél ajánlott az “Y” kapcsolóeszköz vagy
az Innotech kötélcsúszka használata.)
Figyelem! A TEMP rendszert felszereltük a zuhanás erejét csökkentő lökésgátlóval
(hevederek + kötélhurkok a végzárakon). Lezuhanás esetén a kötél hosszabbá válik,
a hurkok összehúzódásával, ami fékezi a zuhanás erejét. Épp ezért a használat során
mindig ügyeljen arra, hogy elegendő szabad hely legyen a használó alatt, nehogy
zuhanás esetén a talajnak ütközzön.
A zuhanási hely és a talaj közötti legkisebb távolságot az alábbiak szerint kell
kiszámolni:
Szabadesési magasság1 (a fékezetlen zuhanás magassága, amíg a védőfelszerelés a zuhanást
megfogja)

+ A kötél belógása a szerelés után

(használat esetén ellenőrzendő és szükség szerint megfeszítendő!)

+ max. kötélnyúlás zuhanás után, a táblázat szerint (max. 2,5 m)
+ A zuhanás ellen védő személyi védőfelszerelés gyártójának előírása

(pl.: a magassági biztosító rendszer max. fékezési úthossza a gyártói előírás szerint)

+ A felfogó heveder rögzítő szemének eltolódása az EN 361 szerint (kb. 1,0 m)
+ Biztonsági távolság: 1,0 m
Maximális kötélnyúlás zuhanás után: (4 személy)

6m

1,1 m

12 m

1,7 m

15 m

2,0 m

20 m

2,5 m

... helyes elhelyezés és használatkor sok esetben nem alkalmazható!

 

HIBÁS ALKALMAZÁSOK



A rendszerhez rögzítés a vízszintesen kifeszített, Ø 8 mm-e nemesacél drótkötélen történik. A hevederen, racsnin, stb. történő rögzítés biztonsági kockázatot jelent, ezért tilos!
TEMP / 200122 / www.innotech.at
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1

Hossz köztes kötéltartó nélkül:

11 RÉSZEGYSÉGEK
RÉSZEGYSÉGEK: TEMP ENDS-10:

Tároláskor mindig biztosítsa a csapot a végzár csapszegével!

RÉSZEGYSÉGEK: TEMP SZH-10:

HU
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12 ÁTTEKINTÉS – távolságok
SZERELÉSI PÉLDA – ÁTTEKINTÉS: (VÁZLATOS RAJZ)

M
< 20

M
< 20

HU

M
< 20

Ha a végpontok távolsága 20 m feletti, köztes kötéltartót kell felszerelni.

Mezőhosszak: max. 20 m!

TEMP / 200122 / www.innotech.at
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13 FELSZERELÉS
A SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:
1 db villáskulcs ill. nyomatékkulcs, 17-es nyílással


A szerelés megkezdése előtt rögzítse az átvételi jegyzőkönyvbe a hevederek /
végzárak “jeleit és jelöléseit (9. fejezet)”. (Később már nem látható!)

20 M FÖLÖTTI KÖTÉLHOSSZ ESETÉN KÖZTES KÖTÉLTARTÓT
KELL FELSZERELNI! HELYEZZE FEL A SZÜKSÉGES SZÁMÚ KÖZTES
K ÖTÉLTARTÓT A NEMESACÉL KÖTÉLRE.



Végzár szerelése
a laza kötélvégre

1. TOLJA A VÉGZÁRAT A CSAVAROS BIZTOSÍTÓIG

HU
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13 FELSZERELÉS
2. RÖGZÍTSEN EGYET A CSOMAGBAN TALÁLHATÓ
8 MM-ES M ŰANYAG VÉDŐSAPKÁKBÓL A KÖTÉL VÉGÉRE
(3 tartalék sapka is van a csomagban)

3. LEGALÁBB 850 MM-REL A KÖTÉL VÉGE ELŐTT NYOMJA
A NEMESACÉL KÖTELET A VÉGZÁR VEZETŐJÉBE ÉS KÉZZEL
ZÁRJA RÁ

≥ 850 mm

A

A

HU

A-A
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13

13 FELSZERELÉS
4. KÉPEZZEN Ø 220 MM KÖTÉLHURKOT ÉS NYOMJA
A KÜLSŐ VEZETŐBE

22

0

≥

12

0

Ø

5. AZ ÁBRA SZERINT CSAVAROZZA ÖSSZE A RETESZELŐT

HU
14
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13 FELSZERELÉS
Kösse össze a végzárat a racsnival,
a csappal és csapszeggel



Húzza meg a hatlapfejű csavart
(25 Nm)



25 Nm

HU

25 Nm

TEMP / 200122 / www.innotech.at
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13 FELSZERELÉS


Hurkolja körül a végpontot
a hevederrel

RÖGZÍTÉSI PONTOK:
SZILÁRDSÁG MIN. 22 KN!
1.

2.

3.

≥ 900
≥ 900
≥ mm
900
mm
mm
≥ 900 mm

≥ 900
≥ 900
≥ mm
900
mm
mm
≥ 900 mm

≥ 500 mm
≥ 500 mm
≥ 500 mm
≥ 500 mm

Az esetleges peremeket takarja le a védőköpeny!

HU
16
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13 FELSZERELÉS
Fűzze át a hevedert a racsni
feszítő görgőjén



A RACSNI HELYZETE:

1

≥ 900 mm
2

~ 300 mm

~3

00
m

m

HU

3
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13 FELSZERELÉS


Feszítse meg a hevedert és
gondosan zárja le a racsnit
A heveder legalább 3x hurkolja
körül a feszítő görgőt!

> 3x

HU

ü
18

TEMP / 200122 / www.innotech.at

13 FELSZERELÉS
OPCIÓ:
A köztes kötéltartó felszerelése



A heveder legalább 3x hurkolja
körül a feszítő görgőt!

> 3x

≥ 3 mm

N
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HU

ü
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13 FELSZERELÉS

1.
2.

Rögzítés
a másik végén

A nemesacél kötél előfeszítése
Szerelje a második végzárat kb. 600 mm-re a második rögzítési ponttól.
A végzár felszerelése és a második rögzítőpontra csatlakoztatása az elsővel
azonos módon történik.

0 mm
~ 60

HU
20
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13 FELSZERELÉS
A rendszer megfeszítése



A racsni és a rögzítési pont közötti távolság (x) a feszítés után a rendszer mindkét
végén közel egyenlő legyen.
Annyira feszítse meg a racsnikat, hogy a kötél csak kissé lógjon be:
A végzárak kötélhurkának átmérője Ø 220 mm, a feszítés során nem csökkenhet!
FIGYELEM! A feszítés után a kötél belógása meghatározó a zuhanás magassága
szempontjából.

(x)
(x)
Ø 220 mm
Ø 220 mm

-> Használat előtt ellenőrizze a kötél belógását és szükség
esetén feszítse meg!

Végső ellenőrzés:
- Reteszelje a racsnikat és a heveder legalább 3x vegye körül
a feszítő görgőt a racsniban!
- A hatlapú csavarok meghúzási nyomatéka: 25 Nm

HU

14 LESZERELÉS
Nyissa ki a racsnit és a reteszelő kar működtetésével lazítsa meg a rendszert.
A rendszer leszerelése a felszereléssel ellentétes műveleti sorrendben történik.
TEMP / 200122 / www.innotech.at
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MÁSOLHATÓ MINTA

MÁSOLHATÓ MINTA

ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV sz.:
15 MÁSOLHATÓ
MINTA
TERMÉK:
GYÁRTÓ: 	

HEVEDEREK:
Gyártási év:
A forgalmazó sarzs-száma:
Azon.sz.: a gyártóé:
VÉGZÁRAK: (= RENDSZER – TÍPUSTÁBLA)
A gyártó által adott gyári szám és a gyártási év:
MEGBÍZÓ: Ügyintéző:
Cég címe:



FELSZERELÉS: Ügyintéző:
Cég címe:



MÁSOLHATÓ MINTA



MÁSOLHATÓ MINTA

TEMP
Innotech Arbeitsschutz GmbH

A rögzítési pontok szilárdsága
legalább 22 kN legyen. Jóváhagyta:
Ügyintéző:
Cég címe:



A megbízó átveszi a szerelő cég által elvégzett munkát. Megbízott átadta Megbízónak (Beruházónak)
a Szerelési és Használati Utasítást, aki azt a felhasználók rendelkezésére bocsátja.
A szakképzett, a biztonsági rendszert ismerő szerelő kijelenti, hogy a szerelési munkálatokat szakszerűen, a technika állása szerint, a gyártó által kiadott felszerelési és használati
utasításnak megfelelően végezte el. A biztonságtechnikai megbízhatóságot a szerelő cég
tanúsítja.

Átadva:

(pl.: személyi védőfelszerelés, magassági biztosító eszköz, tároló szekrény stb.)

db

db

db

MEGJEGYZÉSEK:

Név:

22

Megbízó		

Szerelő

Dátum, cégbélyegző, aláírás		
Dátum, cégbélyegző, aláírás
TEMP / 200122 / www.innotech.at

16 ELLENŐRZŐLAP
A FELÜLVIZSGÁLATOK ÁTTEKINTÉSE
TEMP
Innotech Arbeitsschutz GmbH

A FELÜLVIZSGÁLATOK ÁTTEKINTÉSE

TERMÉK:
GYÁRTÓ: 	

HEVEDEREK:
Gyártási év:
A forgalmazó sarzs-száma:
Azon.sz.: a gyártóé:
VÉGZÁRAK: (= RENDSZER – TÍPUSTÁBLA)
A gyártó által adott gyári szám és a gyártási év:
TULAJDONOS / CÉG:

A rendszeres felülvizsgálatot, legalább évente 1x, SZAKEMBER / SZAKÉRTŐ SZEMÉLY végezze el,
és dokumentálja!

DÁTUM

VIZSGÁLAT EREDMÉNYE / MEGJEGYZÉSEK / A LEGKÖZELEBBI ELLENŐRZÉS LEGKÉSŐBBI IDŐPONTJA

✔
✘

SZAKÉRTŐ / SZAKEMBER

ALÁÍRÁS

1.
2.
3.

A FELÜLVIZSGÁLATOK ÁTTEKINTÉSE

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nem szabad túllépni a TEMP használati idejét! -> lásd 3. fejezet
TEMP / 200122 / www.innotech.at
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MÁSOLHATÓ MINTA

JEGYZŐKÖNYV sz.:
17 VIZSGÁLATI
MÁSOLHATÓ MINTA
TEMP
Innotech Arbeitsschutz GmbH

TERMÉK:
GYÁRTÓ: 	
HEVEDEREK:

Gyártási év:
A forgalmazó sarzs-száma:
Azon.sz.: a gyártóé:

VÉGZÁRAK:

(= RENDSZER – TÍPUSTÁBLA)

A gyártó által adott gyári szám és a gyártási év:

ÉVES RENDSZERELLENŐRZÉS: elvégezve:

MÁSOLHATÓ MINTA

KÖVETKEZŐ ELLENŐRZÉS: legkésőbb
ELLENŐRZÉSI PONTOK
 ellenőrizve és rendben

ÉSZLELT HIBÁK
(Hibaleírás / teendők)

 DOKUMENTÁCIÓK

(használati utasítás, ellenőrzési lap, stb.)

 SZVF

 nem ellenőrzött (nem jóváhagyott)

(személyi védőfelszerelés, lezuhanás ellen)
Ellenőrzés a gyártó előírásai szerint

 hevederek + varrások + védőtömlő

MÁSOLHATÓ MINTA

(nincs elöregedés, kirojtosodás, égésnyom, kopási
hely, szakadás, bevágás, ...)

 Racsnik (biztos működés; nincs károsodás,
deformáció, korrózió, ...)

 Végzárak (kötélvezetők; nincs deformáció,
kopás, korrózió, ...)

 Köztes kötéltartók(biztosított csavarkötések; nincs deformáció, korrózió, ...)

 Nemesacél kötél (+kötéldob)

(huzal pászmák; nincs sérülés, korrózió, ...)

MÁSOLHATÓ MINTA

 Termék jelölések
(olvashatóság, ...)

A már nem biztonságosnak tűnő terméket tovább használni tilos, azt haladéktalanul ki kell
cserélni!

MEGJEGYZÉSEK:

 A biztonsági rendszer megfelel a gyártó felszerelési és használati utasításának és a tech-

nika állásának. A biztonságtechnikai megbízhatóságot tanúsítjuk. Kitöltöttük a vizsgálati lapot
(16. fejezet).
A szakértő / szakember, a biztonsági rendszert ismerő személy:
			
Név:

24

Cégbélyegző:		
Aláírás:

TEMP / 200122 / www.innotech.at

18 ÉRTÉKESÍTÉS ÉS FEJLESZTÉS

HU

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Laizing 10, 4656 Kirchham / Ausztria.
www.innotech.at
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