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Höhensicherungsgerät
ACB 1.8

nach DIN EN 360/2002

Prüfbuch und Gebrauchsanleitung

Instructions for the use and inspection records

to EN 360/2002

retractable type fall arrester
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IKAR GmbH
Nobelstraße 2 / D-36041 Fulda

kontakt@ikar-gmbh.de

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 -

őrző szerv -

ő sorszám -

Normă/An

następna kontrola Următoarea revizie

Należy p trzegać instrukcji uż
A se respecta instrucţiunile de folosire

Data fabricaţiei

Producător

Αρμόδια υπηρεσία

Διαδοχική σειριακό αριθμό

Ορισμός Τύπος

προϊόν

πρότυπο έτος

Οδηγίες Χρήσης

κατασκευή

κατασκευαστής

μήκος καλωδίου μήκους
ταινία

Επόμενος
έλεγχος

- ő vizsgálat -
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Kennzeichnung Höhensicherungsgeräte Kennzeichnung Höhensicherungsgeräte
mit horizontaler Einsatz Prüfung
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Bruksanvisning

Säkerhetsområde

Skötsel och underhåll

1. Fallstopp enligt DIN EN 360/2002 är en personlig skyddsutrustning mot fall som i kombination med en sele
enligt DIN EN 361 tjänar som säkerhet för personer som löper risk att falla ner (t.ex. från tak, ställningar, stegar
och schakt).Apparaten får endast endast användas enligt föreskrifterna.

2. Om bruksanvisningen ignoreras består livsfara (Bild 2). Skulle ett fall inträffa måste det uteslutas att personen
hänger längre än 20 minuter (risk för chock).

(Bild 1).

(Bild 4)

(Bild 5)

(Bild 6)

(Bild 7)

(Bild 7)
17. Fallstoppet ska skyddas från svetslågor och svetsloppor, eld, syror, baser och liknande.
18. Inga förändringar får göras på fallstoppet (Bild 10).

19. Fallstoppet får endast användas av personer som genomgått motsvarande utbildning eller på
annat sätt är sakkunniga. Personen får inte ha några hälsoproblem eller liknande (alkohol, droger, medicin,
hjärt- eller kärlsjukdomar).

20. Fallstoppets livslängd måste bestämmas vid den årliga kontrollen, men uppgår i regel till ca 10 år beroende på
yttre omständigheter.

21.

1. Linan/bandet ska endast rullas in under belastning. Under inga omständigheter får linan/bandet dras ut helt och
sedan släppas, eftersom det ryck som uppstår när karbinhaken slår emot apparaten kan få returfjädern att
brista (Bild 11).

2. Vid fallstopp som ständigt är utsatta för väder och vind rekommenderar vi att linan infettas lätt med
syrafri olja eller vaselin med regelbundna intervaller (gäller endast stållinor).

3. Tillsammans med fallstoppet får endast säkerhetsselar enligt DIN EN 361 användas (andra selar etc. är inte
tillåtna)

4. Ett Fallstopp kan endast skydda en person i taget, men kan användas av flera personer i tur och ordning. En
räddningsplan, som omfattar alla tänkbara räddningsfall under arbetet, måste finnas.

5.
6. Fallstoppet ska i möjligaste mån vara placerat lodrätt ovanför huvudet på den person som ska säkras, för att

utsluta en pendling vid ett eventuellt fall. Fallstoppets upphängning måste garantera en anpassning till ev.
lin/bandavvikelse. När fallstoppet har fästs i förankringspunkten ska änden på den utdragbara
kopplingsanordningen (karbinhake) fästas i säkerhetsselens fästögla. Om karbinhaken inte är självstängande
ska den låsas med överfallsmutter .

7.

8. Före varje användning ska produktmärkningens läsbarhet kontrolleras.
9.

10. Ovanför bulkmaterial eller liknande ämnen där det finns risk att sjunka ner får fallstoppet inte användas för att
säkra personer .

11. Ett fallstopp som har skadats, utsatts för belastning genom fall eller som ev. inte är i felfritt skick får inte längre
användas. Det får endast användas på nytt efter ett skriftligt godkännande av sakkunnig person.

12. Beroende på belastning, dock minst var tolfte månad, måste Fallstoppet kontrolleras av tillverkaren eller av en
person som utbildats och auktoriserats av tillverkaren. Detta måste dokumenteras i medföljande kontrollbok.
Fallstoppets effektivitet och hållbarhet avgörs vid de regelbundna kontrollerna.

13. Har brott uppstått på ett garn eller om linan/bandet deformerats eller ruggats upp ska fallstoppet lämnas in på en
verkstad för utbyte av lina/band .

14. Föreskrifterna i BGR 198 (Fall) och BGR 199 (Räddning) samt BGI 870 måste följas.
15.
16. IKAR-fallstopp kan enligt DIN EN 360 användas vid temperaturer på mellan -30 och +50 °C .

Man ska välja ut en tillräckligt hållfast och lämplig fästpunkt för anordningen (Bild 3).

Efter att man har fäst höjdsäkerhetsanordningen vid en lämplig anslagspunkt (3 kN dynamiskt enligt de tekniska
byggbestämmelserna gällande bevisad hållfasthet med anslutande, statisk enkellast på 1 kN på befintliga
konstruktioner eller enligt EN 795) och anslutit kopplingselementet (hake) med en säkerhetsögla i det iförda
säkerhetsbältet (enligt EN 361) har man sett till att arbetaren har säkerhetsskyddats.

Före varje användningstillfälle måste en funktionstest genomföras, antingen genom att linan/bandet dras ut
med ett ryck eller med en vikt på minst 15 kg. I samband med detta måste trumbromsen utlösas .

Reparationer får endast utföras av tillverkaren eller personer
som utbildats och auktoriserats av tillverkaren.

Fallskydd av typ HWB/HWPB/HWS/HWPS som är utrustade med en rörhakeupphängning måste fästas i
anslagspunkten så att det inte kan uppstå någon tvärbelastning eller belastning genom böjning som påverkar
upphängningen. Det är särskilt viktigt i händelse av en fallolycka. (Bild 9-1)

Den fria höjden nedanför användaren måste vara 2.0 m om utrustningen sitter ovanför användaren.

Anmärkning:

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9
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3.

4. Fallstoppet ska lagras torrt, damm- och oljefritt, helst i medföljande box.

5. Textilmaterial som blivit våta när de rengjorts eller använts får endast torkas på naturligt sätt, dvs. inte i närheten
av eld eller liknande värmekällor.

Fallstoppet har också testats med gott resultat för användning horisontellt vid ett simulerat fall över en
kant.

Av testen framgick att fallstoppet kan användas vid liknande kanter, som t ex valsade stålprofiler,
träbalkar eller en inklädd, avrundad attika. Fallstopp med stålvajer lämpar sig dessutom för kanter på t ex en
sviktande trapetsplåt (utan stöd), färdiggjutna betongelement eller betongkanter som gjutits på stället.
Oberoende av den här testen är det absolut nödvändigt att ta hänsyn till följande när fallstoppet används i ett
horisontellt eller sluttande läge där det finns risk att falla över en kant:

1. Om den riskbedömning som gjorts innan arbetet påbörjas visar att den kant som man riskerar att falla över är
mycket vass och/eller vid kanter som inte är gradfria (t ex en attika som inte klätts in eller en skarp plåtkant med
stöd) och om ett fallstopp som förbinds med band ska användas måste
-lämpliga åtgärder för att eliminera risken att falla över kanten vidtas innan arbetet påbörjas eller
-ett kantskydd monteras innan man böjar arbeta eller

-kontakt tas med tillverkaren.
2. Fallstoppets fästpunkt får inte ligga lägre än den yta som användaren beträder (t.ex. plattform, plant tak) .
3. Dragriktningens förändring vid kanten (mätt mellan fånglinans båda skänklar) måste uppgå till minst 90°.
4.
5. För att hindra en fallande person från att pendla i linan måste arbetsområdet resp. rörelsen i sidled från mittaxeln

begränsas till max 1,5 m på båda sidor. I annat fall får inga enskilda fästpunkter användas, utan måste ersättas av
t ex fästanordningar av Klass C (endast om de är godkända för användning tillsammans med fallstoppet) eller D
enligt DIN EN 795.

6. Om fallstoppet används tillsammans med en fastsättningsanordning av klass C enligt DIN EN 795
med horisontellt rörlig styrning ska även hänsyn tas till kopplingsenhetens utböjning i sidled när den fria höjd som
krävs nedanför användaren beräknas. I detta fall ska uppgifterna i kopplingsenhetens bruksanvisning beaktas.

7. Vid fall över en kant finns risk för personskador under uppbromsningen när den fallande personen
slår emot delar av byggnaden resp. konstruktionen.

8. Om det finns risk att falla över kanten ska speciella åtgärder för räddning fastläggas och övas.
9.

Det utdragbara förbindelsemedlet av vävt band består av PES/Dyneema och får endast rengöras med
tvållösning, absolut inte med förtunningsmedel o.dyl.

För fallskydd med stålvajer som förbindelsemedel och fallskydd med vävda band beräknas kantradien till r =
0,5 mm (Bild11).

(Bild12)

Det fria utrymme som krävs under kanten visas på Bild 14 och 15.

fallskydd som kännetecknas av Bild 13 lämpar sig inte för belastning av fall över skyddade kanter
(t ex utdragbara förbindelsemedel av Dyneema- eller rostfria stålvajrar).

Observera! Följ undantagslöst!

Horisontell användning
Anmärkning:

Anmärkning

Anmärkning

Anmärkning

:

:

:
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Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 13

Säkerhetsavstånd
(minimum)

Rätvinkligt fall över kanten Sidofall över kanten

Säkerhetsavstånd
(minimum)

Bild 14 Bild 15

2,90 m

+ 1,00 m

3,90 m

100 kg

2,90 m

+ 1,00 m

3,90 m

100 kg
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Användning som skydd mot fall i arbetskorgar från lyftplattformar

Användarmanualen för lyftplattformen måste beaktas!

Höjdsäkerhetsanordningen ACB 1.8 har prövats och blivit godkänd för användning som skydd mot fall då användaren
slungas ut (katapulteffekt) i arbetskorgar från lyftplattformar som har utrustats med lämpliga anslagspunkter i samband
med användning av ett säkerhetsbälte enligt EN 361.

1. I princip går det inte att utesluta att användaren tillfogas skador, t.ex. att arbetskorgen eller bommen till lyftplattformen
stöter mot användaren under arbetsinsatsen på ACB 1.8.

2. ACB 1.8 får endast användas tillsammans med säkerhetsbälten enligt EN 361 med sternal och bakre säkerhetsögla.
Om det finns en förlängning på den bakre säkerhetsöglan får denna endast användas då dess totala längd inte
överstiger 40 cm.

3. Det är endast tillåtet att använda hållbara anslagspunkter (minst 3 kN) (Bild 16) som befinner sig minst 40 cm under
räcket. Om man använder anslagspunkter som ligger högre upp för arbetskorgen kan inte säker funktion av
höjdsäkerhetsanordningen längre garanteras.

4. Höjdsäkerhetsanordningen ansluts, enligt EN 362, till lämplig anslagspunkt för arbetskorgen med hjälp av ett
kopplingselement (max. längd 110 mm), det indragbara kopplingsmedlet ansluts med hjälp av sitt kopplingselement
till säkerhetsöglan tillhörande säkerhetsbältet eller till ändförbindelsen tillhörande en förlängning (max. tillåten längd
0,4 m). Det är inte tillåtet att använda en förlängning som ansluter till den sternala säkerhetsöglan på säkerhetsbältet.

5. Vid urvalet av säkerhetsöglor för säkerhetsbältet och när det gäller anslagspunkterna i arbetskorgen ska man se till
att man alltid upprättar kortast möjliga förbindelse mellan säkerhetsöglan på säkerhetsbältet och anslagspunkten. Det
är inte tillåtet att genomföra förändringar i systemet.

6. För att förhindra att arbetaren slungas ur arbetskorgen då lyftplattformen åker upp ska man se till att välja
förbindelsen mellan en främre anslagspunkt i närheten av manöverpanelen (max. höjd knäräcke eller djupare) och
den sternala säkerhetsöglan på säkerhetsbältet (Bild 17). Som alternativ kan man även välja en bakre anslagspunkt
och den bakre säkerhetsöglan utan användning av en förlängning (Bild 18).

7. För att utesluta att användaren råkar ut för att slå emot marken eller andra delar i omgivningen om han/hon slungas
ut måste friutrymmet under arbetskorgen vid användning av en förlängning (max. tillåten längd 0.4 m) vara 4 m (Bild
19/20).

Bla ska följande beaktas:

Bild 16

3 kN

Bild 17 Bild 18

3,00 m

+ 1,00 m

4,00 m

Bild 19

0,4 m

Bild 20

A
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Säkerhetsavstånd
(minimum)


