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3 kNTyp : ACB 1,8
Seil/Bandlänge:    1,8 m
Serien-Nr.:            123456
Datum:                  07/11

Höhensicherungsgerät
nach EN 360:2002

Kennzeichnung des Höhensicherungsgerätes
labeling of retractable fall arrestor - Identificación del equipo de seguridad en trabajos verticales - Caractéristiques de l'appareil
antichute - Contrassegno del dispositivo anticaduta - Marcação do dispositivo de segurança anti-queda - Identificatie van de
valbeveiligingsuitrusting - -

- Mærkning for den automatiske fangindretning - Fallstoppets märkning - Putoamissuojaimen merkintä -
Sertifisering for sikringsmekanismen - Azonosítása zuhanásgátló felszerelés -

nakowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości Marca dispozitivului de protecţie împotriva
căderilor de la înălţime

Προσδιορισμός του εξοπλισμού από πτώση

1. Überwachende Stelle

2. Fortlaufende Seriennummer

3. Seillänge/Bandlänge

4. Typenbezeichnung

5. Produkt

6. Norm/Jahr

7. Nächste Revision

8. Gebrauchsanweisung beachten

9. Herstelldatum

10. Hersteller

- supervision - Centro de inspección - Lieu de surveillance - Punto da monitorare - Entidade de monitorização -
Controlerende instantie

- p s n   -  Número de serie correlativo - Numéro de série en cours - Numero di serie progressivo - Número
de série consecutivo - Doorlopend serienummer -

- cable/webbing length - Longitud de la eslinga / longitud de la cinta - Longueur de câble / longueur de la courroie -
Lunghezza della fune/del nastro - Comprimento da corda / do cinta - Kabellengte/bandlengte - kábelhossz/szalag hossza - /

- p t - Denominación del tipo - Code de désignation - - Designação do modelo - Typeaanduiding -

- product - Producto - Produit - Prodotto - Produto - Product -

- standard/year - Norma/año - Norme/année -Norma/Anno  - Norma/Ano - Norm/jaar -

- d i - Próxima revisión - Prochaine révision - Prossima revisione - Próxima revisão - Volgende revisie -
Következ

- consider instructions for use - Tenga en cuenta el manual de instrucciones - Respecter le mode d'emploi -
Osservare le istruzioni per l'uso - Observar instruções de operação - Gebruiksinstructies in acht nemen -

- y m - Fecha de fabricación - Date de fabrication - - Data de fabricação - Fabricagedatum -

- manufacturer - Fabricante - Fabricant - Produttore - Fabricante - Fabrikant -

ednostka kontrolna - Autoritate de control - kontrolorgan - Kontrollorgan - valvottava kohta - tilsynsinstans - Ellen

roduct erial   o
numer seryjny - Nr. de serie continuu - Fortløbende serienummer - Fortlöpande serienummer -

Juokseva sarjanumero - Løpende serienummer - Egymást követ

roduct  ype Denominazione tipo
oznaczenie typu - Denumirea tipului - Typebetegnelse - Typbeteckning - Tyyppimerkintä - Typebetegnelse - típusmegjelölés -

produkt - Produs - Produkt - Produkt - Tuote - Produkt - termék -

norma/rok - - Norm/år - Standard/år -
Normi/Vuosi - Norm/år - szabvány/év - /

ate of next nspection
- -  Næste eftersyn - Nästa revision - Seuraava tarkastus - neste inspeksjon

rze ytkowania -
- Tag højde for brugsanvisningen - Följ bruksanvisningen - Noudattakaa käyttöohjetta - Følg bruksanvisningen

- Használati utasítás -

ear of anufacture Data di fabbricazione
data produkcji - - Produktionsdato - Tillverkningsdatum - Valmistuspäiväys - Produksjonsdato - gyártás -

Producent - - Producent - Tillverkare -
Valmistaja - Produsent - Gyártó -
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D GB E F I NL PL DK S FIN NP RO HU GR



Instructions for use
Safety considerations

Care and maintenance

Attention, very important!

1. Fall arrestors in accordance with DIN EN 360/2002 represent personal safety equipment serving to protect the
user in conjunction with a safety harness DIN EN 361 where falling hazards exist (e.g. on roofs, scaffolding,
ladders and in shafts). The device must only be used corresponding to its intended purpose.

2. Failure to comply with the instructions for use will result in a danger to life.(Picture 2) In the event of a fall, the
person must not be exposed to a prolonged state of hanging for longer than 20 minutes (danger of shock).

3. Safety harnesses according to EN 361 are permitted for use with the fall arrestor (other harnesses etc. are not
permissible).

4. A device can only protect one person at a time during use. However, it may be used by several individuals one
after the other. A rescue plan taking into account all possible rescue scenarios during the work must be drawn up.

5.
6. The device should be positioned as vertically as possible above the head of the person, so as to prevent the

person from swinging to and fro in the event of a fall. After fastening the device to the anchorage point, the end of
the retractable lanyard (lifeline) must be fastened directly to the harness attachment point (D-ring) by using the
small connector. This must be secured by the screwed barrel if the connector is not self-locking.

7.

8. The legibility of the product labeling must be checked before use .
9.

10. Fall arrestors must not be used for the safety of persons above bulk materials or similar substances into which
they can sink.

11. A damaged device which has been subject to strain (or if you have doubts concerning the safe state of the device)
must be taken out of use immediately. It may only be reused after checking and written approval by an expert.

12. Depending on the strains to which they have been subjected, fall arrestors must be checked by authorized
personnel trained by the manufacturer every twelve months. This must be documented in the accompanying test
supplied. The effectiveness and durability of the height safety device depends on regular testing.

13. If a thread breaks, the cable is kinked, or the cable/webbing becomes roughened, worn or damaged in any way
the fall arrestor must be returned to the repair workshop so that the damaged component can be replaced.

14. The Professional Employee Liability Association Regulation BGR 198 (falling) and BGR 199 (rescuing) as well as
BGI 870 must be observed.

16. The IKAR fall arrestor can be used in the temperature range from -30° to +50° Celsius as per EN 360.

(Picture 1)

(Picture 4)

each time

(Picture 5)

(Picture 6)

(Picture 7)

15. In case of an attachment above the user, the clear height below the user must amount to 2.0m.
(Picture 8)

17. Fall arrestors must be protected against the effects of welding flames and sparks, fire, acids, caustic solutions and
similar.

18 No changes or modifications should be made to the fall arrestor. Repairs may be performed by the manufacturer
or persons trained and authorised by the manufacturer only. (Picture 10)

19. fall arrestors may only be used by persons who have received corresponding training or who have gained
expertise in another way. Their health or state of mind must not be impaired in any way (alcohol, drugs,
medicines, heart or circulation problems).

20. The service life of the fall arrestor must be determined during the annual test. This is approx. 10 years, depending
on the use to which it is subjected.

21. Type HWB / HWPB / HWS / HWPS fall arresting devices equipped with a pipe hook swivel suspension must be
mounted to the attachment points in a way to avoid any exposure of the pipe hook swivel suspension to
transversal or bending loads. This is of particular importance in case of a fall. (Picture 9-1)

1. The cable/webbing lifeline should only be recoiled under tension. On no account should you fully pull out and
release the lifeline, as the jolting impact of the small connector on the device can cause the return spring to break.
(Picture 10)

2. For devices with a steel cable which are continuously exposed to the weather, we recommend lightly greasing the
wire rope with acid-free oil or Vaseline at regular intervals.

3. The retractable belt strap lanyard is made of PES /Dyneema and must only be cleaned with soap sud and never
with thinners or similar products.

4. Fall arrestors must be stored in a dry location free of dust and oil, if possible in the packaging supplied.

5. Textile elements which have become wet during cleaning or use may only be left to dry naturally, i.e. not in the
vicinity of fire or heat sources.

A sufficiently load-bearing and suitable anchorage point must be selected for the equipment (see Picture 3).

The user's safety protection is established after attaching the fall arrester to a suitable attachment point (3 kN
dynamic verified load-carrying capacity according to the technical building regulations with following individual
static load of 1 kN on existing constructions or according to the EN 795) and the connection of the fastening
element (hook) with a fall-arrest eyelet of the used safety harness (according to EN 361).

A functional test is to be carried out before each use by pulling out the rope all of a sudden or by a weight test of
at least 15 kg. The drum brake must catch here.

Repairs may be performed by the manufacturer or persons trained and authorised by the manufacturer only.
Note:
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Pic. 1

Pic. 2

Pic. 3

Pic. 4

Pic. 5

Pic. 6

Pic. 7

Pic. 8

Pic. 9

Pic. 9-1



Horizontal use
Note:

Note:

Note:

Note:

The fall arrestor has also been successfully tested for horizontal use and a fall over the edge simulated from
this. In this case, an edge radius of r = 0.5mm (Pic. 11) was used for fall arresting devices with wire rope lanyards
and fall arresting devices with a belt strap lanyard. On the basis of this, the fall arrestor is suitable for use over similar
edges, such as on rolled steel profiles, wooden beams or a covered, rounded parapet wall.

Fall arrestors with wire rope are also suitable for loads over edges such as those of pliable (non-supported)
trapezoidal sheeting or pre-cast concrete elements, or from in-situ concrete edges. Despite this test, the following
must be observed for all cases during horizontal or sloping use where there is a risk of falling over an edge:

1. If the hazard evaluation performed before commencing work reveals that the fall edge involves a particularly
“sharp cutting” and / or “burred” edge (e.g. uncovered parapet walls or sharp concrete edge and if devices with
fasteners made from webbing are to be used:

- corresponding precautions must be taken so that a fall over the edge is precluded, or
- an edge protection must be mounted before commencing work, or
- the manufacturer must be contacted.

2. The suspension point of the fall arrestor must not be below the standing area (e.g. platform, flat roof) of the
user. (Picture 12)

3. The deflection at the edge (measured between the two flanges of the joints and fastenings) must be at least
90°.

4. The required headroom below the edge is depicted in Picture 14 and 15.
5. In order to prevent a swinging fall, the work area or side movements from the center axis must be restricted to

max. 1.50 m. In other cases, no individual anchorage points, but instead e.g. stopping devices of class C (only
if approved for joint use) or D as per DIN EN 795 must be used.

6. When using the fall arrestor on a stopping device of class C corresponding to DIN EN 795 with a
horizontally moving guide, the deflection of the stopping device must also be taken into consideration when
ascertaining the required clearance height below the user. The information in the instructions for use must be
observed for this.

7. In the case of a fall over an edge, there is a risk of injury during the catching process as a result of the
falling person hitting building parts or structural parts.

8. Special measures for rescuing must be specified and practiced for the event of a fall over the edge.
9. Fall arresting devices identified with Picture 13 are not suited for fall impacts over unprotected edges

(e.g. retractable Dyneema or stainless steel rope lanyards).
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Safety clearance
(minimum)

Rectangular fall over edges Lateral fall over edges

Safety clearance
(minimum)

Picture 14 Picture 15

Picture 11

Picture 12

Picture 13

2,90 m

+ 1,00 m

3,90 m

100 kg

2,90 m

+ 1,00 m

3,90 m

100 kg

Pic. 10
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Picture 17 Picture 18

3,00 m

+ 1,00 m

4,00 m

Picture 19

0,4 m

Picture 20

A

Safety
clearance
(minimum)

Picture 16

3 kN

Protection against crashing in work baskets from working platforms

The examined and approved fall arrester ACB 1.8 protects against being hurled out (catapult-whip effect) of work
baskets of working platforms equipped with suitable attachment points when crashing in connection with the use of a
safety harness according to EN 361.

The following points must be observed amongst other aspects:

1. When using the ACB 1.8 it is basically not possible to exclude user injuries, e.g. when hitting the work basket or the arm of the
working platform.

2. The ACB 1.8 may be used only together with a safety harnesses according to EN 361 with a sternal and rear fall-arrest eyelet. If
the rear fall-arrest eyelet is equipped with an extension, then this may only be used, if its overall length does not exceed 40 cm.

3. It is only permissible to use sufficiently load-bearing anchorage points (at least 3 kN) (fig. 17) that are applied at least 40 cm below
the hand rail. A safe fall arrester function is no longer ensured when using higher anchorage points on the work basket.

4. The fall arrester is connected to a suitable attachment point of the work basket by means of a fastening element  (max. length 110
mm) according to EN 362, the fastening element of the retractable connecting means is attached to the fall-arrest eyelet of the
used safety harness or to the end connection of an extension (max. permissible length 0.4 m).}Using an extension in connection
with the sternal fall-arrest eyelet of the used safety harness is not permissible.

5. When selecting the fall-arrest eyelet of the used safety harness and the work basket attachment points always make sure to
establish the shortest connection between the fall-arrest eyelet of the used safety harness and the attachment point. System
modifications are not permissible.

6. The connection between a front attachment point near to the control panel (max. height back of knee ledge or deeper) and the
sternal fall-arrest eyelet of the safety harness must be selected (fig. 1), in order to prevent hurling out of the work basket when
moving the working platform. Alternatively it is also possible to select a rear attachment point and rear fall-arrest eyelet of the
safety harness without using an extension (fig. 18).

7. In order to prevent the user hitting the ground or other parts of the environment when being hurled out, there must be 4 m of free
space below the working basket when using an extension (max. permissible length 0.4 m) (fig. 19/20).

The working platform operating instructions must be observed!
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Käyttöohje

Turvallisuusalue

Puhdistus ja huolto

1. Direktiivin EN 360/2002:n mukaiset putoamissuojaimet ovat putoamista vastaan suunnattu henkilökohtainen
suojavarustus, joka yhdessä EN 361:n mukaisten kokovaljaiden kanssa on tarkoitettu henkilöiden turvaksi
putoamisvaarallisissa töissä (esim. katoilla, telineillä, tikkailla ja kuiluissa). Laitetta tulee käyttää ainoastaan
tarkoituksenmukaisesti.

2. Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen aiheuttaa hengenvaaran (Kuva 2). Putoamistapauksessa on varmistettava,
ettei henkilö joudu roikkumaan 20 minuuttia pidempään (šokkivaara).

(Kuva 1)

(Kuva 4)

(Kuva 5)
(Kuva

6)

(Kuva 7)

(Kuva 8)
17. Putoamissuojainta tulee suojata hitsausliekin ja -kipinöiden, tulen, happojen, emästen ja vastaavien vaikutukselta.
18. Putoamissuojaimeen ei saa suorittaa minkäänlaisia muutoksia (Kuva 10).

19. Putoamissuojaimia saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka ovat saaneet vastaavan koulutuksen tai ovat
muutoin käytön asiantuntijoita. He eivät saa kärsiä mistään terveydellisistä haitoista (alkoholi-, huume-, lääke-, sydän-
tai verenkierto-ongelmista).

20. Putoamissuojaimen käyttöikä tulee määrittää vuosittaisilla tarkastuksilla, se on n. 10 vuotta.aina kuormituksesta
riippuen.

21. Putoamissuojaimen käyttöikä tulee määrittää vuosittaisilla tarkastuksilla, se on n. 10 vuotta.aina kuormituksesta
riippuen. (Kuva 9-1)

1. Köysi/hihna tulee rullata sisään ainoastaan kuormituksen alaisena. Missään tapauksessa köyttä/hihnaa ei saa vetää
kokonaan ulos ja päästää sitten irti, sillä karabiinihaan äkillinen iskeytyminen laitteeseen saattaa aiheuttaa
vastajousen murtumisen (Kuva 11).

2. On suositeltavaa, että jatkuvasti säälle alttiina olevien laitteiden köydet rasvataan säännöllisin väliajoin kevyesti
hapottomalla öljyllä tai vaseliinilla (vain teräsköydet).

3.

4. Putoamissuojaimet on säilytettävä kuivassa, pölyttöminä ja öljyttöminä, mahdollisuuksien mukaan mukana
toimitetussa laukussa.

3. Putoamissuojaimen käyttöön on sallittu ainoastaan EN 361:n mukaiset turvavaljaat (muut valjaat tmv. on kielletty)
.

4. Laite voi käytössä suojata ainoastaan yhtä henkilöä, sitä voivat kuitenkin käyttää useammat henkilöt peräkkäin.
Käytössä tulee olla pelastussuunnitelma, jossa kaikki töissä mahdolliset pelastustapaukset on huomioitava.

5.
6. Laite tulee kiinnittää mahdollisimman luotisuoraan varmistettavan henkilön pään yläpuolelle, jotta pudottaessa

sivuheilahdus estettäisiin. Laitteen ripustuksen tulee taata sopeutuminen mahdollisiin köyden-/hihnanmuutoksiin. Kun
laite on kiinnitetty liitoskohtaan, tulee ulosvedettävän liitosvälineen (karabiinihaan) pää kiinnittää turvavaljaiden
turvalenkkiin. Jos karabiinihaka ei ole itselukittuva, tulee tämä lukita mutterilukolla .

7.

8. Ennen jokaista käyttöä tulee tuotemerkinnän luettavuus tarkastaa.
9.

10. Putoamissuojaimia ei saa käyttää henkilösuojaukseen irtotavaran tai vastaavien upottavien aineiden yläpuolella
.

11. Vaurioitunut, putoamisen kuormittama laite tulee välittömästi poistaa käytöstä samoin kuin laite, jonka kunnon
turvallisuutta epäillään. Niitä saa käyttää uudelleen vasta asiantuntevan henkilön suorittaman tarkastuksen ja tältä
saadun kirjallisen luvan jälkeen.

12. Aina kuormituksen mukaan, vähintään kuitenkin kahdentoista kuukauden välein, tulee valmistajan tai valmistajan
kouluttaman ja valtuuttaman henkilön tarkastaa putoamissuojain. Tämä on dokumentoitava mukana toimitettuun
tarkastuskirjaan. Putamissuojaimen teho ja kestävyys ovat riippuvaisia säännöllisesti suoritetuista tarkastuksista.

13. Säikeen tai köyden murtuessa tai taittuessa / köyden/hihnan muuttuessa karkeaksi tulee putoamissuoja luovuttaa
tarkastuskorjaamoon, jossa köysi/hihna vaihdetaan .

14. Saksan ammattikunnan säädökset BGR 198 (Putoaminen) ja BGR 199 (Pelastaminen) sekä tiedote BGl870 on
huomioitava.

15.
16. IKAR-putoamissuojainta voidaan käyttää EN 360:n mukaisesti -30° +50°C:n lämpötila-alueella .

Laitteelle tulee valita riittävän kantokyvyn omaava, sovelias kiinnityskohta (Kuva 3).

7. Kun putoamissuojain on kiinnitetty sopivaan kiinnityskohtaan (3 kN:n dynaaminen teknisten rakennusmääräysten
mukaisesti todistettu kantokyky ja sen jälkeinen, staattinen 1 kN:n yksittäiskuormitus olemassa olevissa rakenteissa tai
standardin EN 795 mukaisesti) ja liitoselementti (haka) on liitetty päälle puettujen kokovaljaiden (standardin EN 361:n
mukainen) kiinnityssilmukkaan, on työskentelevän henkilön turvasuojaus valmis.

Ennen jokaista käyttökertaa toiminta on tarkistettava joko vetämällä köydestä/hihnasta nykäisten tai vähintään 15 kg:n
painon avulla. Tällöin rumpujarrun on lukkiuduttava .

Korjaukset saavat suorittaa ainoastaan
valmistaja tai valmistajan kouluttamat ja valtuuttamat henkilöt.

Vyöhihnan sisään vedettävä liitosväline on valmistettu PES:stä / Dyneemasta ja sen saa puhdistaa ainoastaan
saippualiuoksella, ei missään tapauksessa ohentimella tai vastaavalla.

Käyttäjän alapuolella olevan vapaan korkeuden on käyttäjän yläpuolelle asennettaessa 2,0 m.

Ohje:

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 4

Kuva 5

Kuva 6

Kuva 7

Kuva 8

Kuva 9

38

Kuva 9-1
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Huomio, ehdottomasti noudatettava!

Vaakasuora käyttö

5. Tekstiiliosat, jotka ovat kastuneet puhdistettaessa tai käytössä, saa kuivata ainoastaan luonnollisella tavalla, ei siis
tulen tai muiden lämmönlähteiden lähellä.

Putoamissuojain on tarkastettu hyväksyttävästi myös vaakasuoraan käyttöön ja siitä simuloidulla reunan yli
putoamisella.

Tämän tarkastuksen perusteella putoamissuojain
soveltuu käytettäväksi samankaltaisilla reunoilla, kuten esimerkiksi valssattujen teräsprofiilien, puupalkkien tai
verhoillun, pyöristetyn kattoreunuksen reunalla. Kaapelilla varustetut putamissuojat soveltuvat lisäksi käyttöön esim.
periksi antavan (tukemattoman) trapetsipellin, betonielementtien tai valubetonin reunojen yli. Tästä testistä huolimatta
vaakasuorassa tai vinottaisessa käytössä, jossa on olemassa reunan yli putoamisen vaara, on ehdottomasti otettava
huomioon seuraavaa:

1. Jos ennen työskentelyn alkamista tehty vaarojen kartoitus osoittaa, että putoamisreunus on erityisen ”terävä” ja/tai
siinä on ”purseellinen” reuna (esim. verhoilematon katonreuna tai terävä tukematon peltireuna) ja on käytettävä
laitteita, joiden liitosvälineet ovat hihnasta,
-ennen työskentelyn alkua on ryhdyttävä vastaaviin toimenpiteisiin, jotta putoaminen reunan yli olisi
mahdotonta, tai
-ennen työskentelyn alkua on asennettava reunasuojus, tai
-on otettava yhteyttä valmistajaan.

2. Putoamissuojaimen kiinnityspiste ei saa sijaita käyttäjän seisontapinnan (esim. lava, tasakatto) alapuolella .
3. Reunan kulman tulee olla vähintään 90° (mitattuna kiinnitysvälineen molempien päiden välistä).
4.
5. Heiluriputoamisen estämiseksi tulee työskentelyalue tai sivuttaiset liikkeet keskiakselista katsottuna rajoittaa

kummallakin puolella korkeintaan 1,50 m:iin. Muissa tapauksissa ei saa käyttää yksittäisiä kiinnityskohtia, vaan esim.
EN 795:n mukaista C- (vain, jos yhteinen käyttö sallittua) tai D-luokan kiinnityslaitteistoa.

6. Kun putoamissuojainta käytetään EN 795:ssa määritellyn luokan C kiinnityslaitteiston kanssa vaakasuorassa
liikkuvalla ohjauksella, tulee ottaa myös huomioon kiinnityslaitteiston sivupoikkeama määriteltäessä tarvittavaa
käyttäjän alapuolisen vapaan tilan korkeutta. Tässä tulee huomioida kiinnityslaitteiston käyttöohjeen tiedot.

7. Reunan yli pudottaessa putoavan henkilön törmääminen rakennuksen tai rakennelmien osiin aiheuttaa
loukkaantumisvaaran kiinniottotapahtuman aikana.

8. Reunan yli putoamista varten tulee määritellä erityiset pelastustoimenpiteet ja niitä tulee harjoitella.
9.

Ohje:

Ohje

Ohje

Ohje

:

:

:

Tällöin käytettiin kaapeliliitosvälineellä varustetuille putoamissuojaimille ja hihnaliitosvälineellä
varustetuille putoamissuojaimille reunasädettä r = 0,5 mm (Kuva 11).

(Kuva 12)

Tarvittava vapaa tila reunan alapuolella on esitetty kuvassa 14 ja 15.

Putoamissuojaimet, jotka on merkitty kuvalla 13, eivät sovellu suojaamattomien reunojen yli tapahtuvaan
putoamiskuormitukseen (esim. sisään vedettävä liitosväline Dyneema- tai jaloteräsvaijerista).

Kuva 10

Kuva 11

Kuva 12

Kuva 13

Turvaetäisyys
(minimi)

suorakulmainen putoaminen reunojen yli sivuttainen putoaminen reunojen yli

Turvaetäisyys
(minimi)

Kuva 14 Kuva 15

39

2,90 m

+ 1,00 m

3,90 m

100 kg

2,90 m

+ 1,00 m

3,90 m

100 kg



FIN
Käyttö suojaksi putoamista vastaan nostotyölavojen työskentelykoreissa

Nostotyölavan käyttöohjetta on noudatettava!

Putoamissuojain ACB 1.8 on tarkastettu ja hyväksytty käyttäjän suojaksi putoamista vastaan ulos singahdettaessa
(katapultti-piiskansiimavaikutus) yhdessä standardin EN 361 mukaisen kokovaljaan kanssa käytettäessä
nostotyölavojen työskentelykoreissa, jotka on varustettu soveltuvilla kiinnityskohdilla.

1. Yleisesti ei käyttäjän loukkaantumista esim. työskentelykoriin tai nostotyölavan puomiin törmättäessä voida sulkea
pois ACB 1.8:aa käytettäessä.

2. ACB 1.8:aa saa käyttää vain yhdessä standardin EN 361 mukaisten kokovaljaiden kanssa, joissa on
kiinnityssilmukka rinnassa ja takana. Jos taaemmassa kiinnityssilmukassa on pidennys, sitä saa käyttää vain, jos sen
kokonaispituus ei ylitä 40 cm:ä.

3. Saa käyttää ainoastaan riittävän kantokyvyn omaavia kiinnityskohtia (väh. 3 kN) (kuva 16), jotka sijaitsevat vähintään
40 cm kaidepuun alapuolella. Jos käytetään korkeammalla työkorissa sijaitsevia kiinnityskohtia, ei
putoamissuojaimen turvallinen toiminta ole enää taattua.

4. Putoamissuojain liitetään työskentelykorin soveltuvaan kiinnityskohtaan standardin EN 362 mukaisella
liitoselementillä (maksimipituus 110 mm), sisään vedettävä liitoselementti liitetään liitoselementillään kokovaljaiden
kiinnityssilmukkaan tai pidennyksen pääteliitokseen (suurin sallittu pituus 0,4 m). Pidennyksen käyttö yhdessä
kokovaljaiden rinnassa olevan kiinnityssilmukan kanssa ei ole sallittua.

5. Valittaessa kokovaljaiden kiinnityssilmukoita ja työkorin kiinnityskohtia on varmistettava, että kokovaljaiden
kiinnityssilmukan ja kiinnityspisteen välille luodaan aina lyhin mahdollinen yhteys. Järjestelmälle ei saa suorittaa
muutoksia.

6. Työskentelykorista sinkoutumisen estämiseksi nostotyölavaa siirrettäessä on valittava yhteys yhden käyttöpöydän
alueella olevan etummaisen kiinnityskohdan (maksimikorkeus polvilista tai alhaisempi) ja kokovaljaiden rinnassa
olevan kiinnityssilmukan välillä (kuva 17). Valinnaisesti voidaan myös valita taaempi kiinnityskohta ja kokovaljaiden
taaempi kiinnityssilmukka pidennystä käyttämättä (kuva 18).

7. Jotta käyttäjän iskeytyminen maahan tai muihin ympäristössä oleviin osiin voitaisiin sulkea pois ulos sinkouduttaessa,
on työskentelykorin alla olevan vapaan tilan oltava pidennystä käytettäessä (sallittu maksimipituus 0,4 m) 4 m (kuva
19/20).

Tällöin on huomioitava muun muassa seuraavaa:

Kuva 17 Kuva 18

3,00 m

+ 1,00 m

4,00 m

Kuva 19

0,4 m

Kuva 20

A

40

Turvaetäisyys
(minimi)

Kuva 16

3 kN


