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Full body harnessesEN361:2002

EPI CAT. III

This equipment conforms to the personal protective equipment model covered by the
EC type-examination certificate 10711-01/E17-01
Delivered by SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-
Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

* Boddy support designed to stop a fall and distribute
the forces left after the arrest of a fall accross the
whole body
* Can be used in a fall arrest or restraint system

APPLICATIONS

MO71055

See also

VARIANTS

Service life  10 years

Caract.  Chest attachment: ajustable
25 mm polyester black web
with plastic buckle

Weight  900 g

Webbing  Polyester webbing width 44
mm

Attachment
points  

2 fall arrest attachment
points:
1 dorsal D-ring and 2 sternal
webbing loops.

Buckles  Pass-Through buckles
Adjustments Adjustable leg straps

Size  Universal size
Capacity  User of 100 kg
Breaking
strength  

>15kN

STANDARD(S)

Référence Carton
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PURCHASE PACKAGING

Hangable individual pack

SALES PACKAGING
DESCRIPTION

* Lightweight
* Shoulder and leg straps of different
colours

The +

MO71035
TECHNICAL DATASHEET

Ref. MO71035

Harnesses & Belts

Full Body Harnesses
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Референция Кашон 
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Caract. - Прикрепване към гърдите: 
регулируема 25 мм полиестерна черна 
мрежа с пластмасова катарама 

Размер - Универсален 

Капацитет – Потребител до 100 kg 

Тегло - 900 g 

Експлоатационен срок - 10 години 

Ремък – Полиестерен с ширина 44 mm 

Точки на закрепване -  2 блокиращи 
механизми за спиране падането 

Сила на 

скъсване 

>15kN 
* * Поддръжка на тялото, предназначена да спре 

падането и да разпредели силите по цялото тяло, 

останали след спирането на падането  

* Може да се ползва, като система за спиране или
система за ограничаване

Също вижте 

1 D-фланец на гръба и 2 

примки на гръдната лента. 

Закопчаване  - Чрез катарами 

     Регулиране - Регулируеми колани за крака 

Това оборудване е в съответствие с модела лично предпазно средство, 

обхванат от ЕО Сертификата за изследване на типа 10711-01/E17-01 

Издаден от SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- 

Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland 

    EPI CAT. III 

EN361:2002 

MO71055 

За допълнителна информация, моля посетете: www.coverguard-safety.com 
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СТАНДАРТИ 

ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА 
ОПИСАНИЕ 

ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА 

The + 
* Лека

* Ремъци за раменете и краката в

различни цветове 

Сбруя за цяло тяло 

Сбруя и ремъци 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

MO71035 

Ref. MO71035 

Предпазни колани за цялото тяло 

Индивидуален пакет 

APPLICATIONS 

ВАРИАНТИ 

http://www.coverguard-safety.com/


ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА Ref.№ 71022; 71035; 71037; 71038; 71039  
СЕ 0598 WORLDWIDE EUROPROTECTION 555 route de la Dombes-01700 Les Echets, Miribel-France 
Агенция за сертификация: SATRA Хаус, Рокингам Роуд, Кетъринг, Нортхемптъншир, NN16 9JH Обединено кралство (n˚0321) 
Нотифициран контролен орган: SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland (Организация 0598) 
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ 
Системата с всички елементи има за цел да минимизира рисковете и/или да предостави по-добра защита срещу опасността от падане от височина. Въпреки това, важно е да се има предвид, че 
никое ЛПС не може да осигури пълна защита и винаги трябва да се използва внимателно при изпълнението на рискова дейност. Поставеният на този продукт знак „СЕ“ показва съответствие с 
изискванията на европейската Директива №89/686/ЕИО приложение II относно ЛПС и е сертифициран по стандарт EN 361:2002.  

Тестове по стандарт  
  EN 361:2002 

РЕЗУЛТАТИ/БЕЛЕЖКИ 

Член 4.1 Дизайн и ергономия 

Член 4.2 Материали 

Член 4.3 Статична сила 
(EN 364:1993 член 5.1.4) 

Член 4.4 Динамично изпълнение (EN 
364:1993 член 5.1.2) 

Счита се за достатъчно лек и може да остане на място през целия период на ползване и не може да бъде неправилно 
регулиран дори и без специални познания за употреба.  (В съответствие) 

-Вид материал, посочен на етикета, подобен на полиестер-излагането на ремък и проводник на пламък има за резултат 
типичен за синтетичните материали начин на топене. (В СЪОТВЕТСТВИЕ) 
-Сини ленти, пришити с бели конци (В съответствие) 
-Ремъци около таза и върху рамената (В СЪОТВЕТСТВИЕ) 
-Широки ремъци 43мм/Допълнителни ремъци 20 мм 
(В СЪОТВЕТСТВИЕ) 
-Точка на окачване в центъра на гърба (В СЪОТВЕТСТВИЕ) 
-Ръждата върху катарамите изчезва 24 часа след напръскване с неутрален спрей (въздействащ върху мека стомана UKAS). 
Тест 0561 удостоверение от изпитването 118157. (В СЪОТВЕТСТВИЕ) 

-Манекенът остава на същото място, докато системата е подложена на сила от 15KN в продължение на 3 минути. 
(В СЪОТВЕТСТВИЕ) 
-Манекенът остава на място, докато системата е подложена на действието на сила от 10KN в продължение на 3 минути. 
(В СЪОТВЕТСТВИЕ) 
-При падане с краката надолу манекенът остава във вертикално положение под ъгъл от 0˚. (В СЪОТВЕТСТВИЕ) 
-При падане с главата надолу манекенът остава във вертикално положение под ъгъл от 0˚. (В СЪОТВЕТСТВИЕ) 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ: 1.Системата с всички елементи е собственост единствено на потребителя.2. Не е разрешено използването на колана в среда с високо съдържание на основи или 

киселини. 3. Потребителят носи отговорност да предпазва своя продукт по време на употреба, транспортиране и съхранение на продукта от механични опасности като остри ръбове, инструменти, 

продължително излагане на слънчева светлина, ултравиолетова деградация. 4. Силата на противодействие на системата за закрепване следва да надвишава 10kN, а точката на закрепване трябва да 

е над главата на потребителя. 5. Уверете се, че общата дължина заедно с или свързана с поглъщателя на енергия и конекторите не надвишава 2 метра. НАЧИН НА УПОТРЕБА: Следвайте описаните 

по-долу шест стъпки за осигуряване на правилно носене на този продукт. Винаги използвайте колан с Вашия размер. Ако коланът е прекалено свободен или прекалено стегнат, това може да намали 

способността за движение и не осигурява оптимално ниво на защита. Размерът на колана е уникален и е посочен в зашития върху него етикет. Преди употреба винаги проверявайте продукта и 

четливостта на маркировката, за да се уверите, че е в добро състояние. Стъпка 1: Дръжте колана чрез гръбната D-образна халка, както е показано на фигура S1. Стъпка 2: Поставете ръцете си в 

презрамките (лявата ръка в лявата презрамка, а дясната ръка в дясната презрамка) и затворете пластмасовата катарама на гръдната лента.(Вж.фигура S2). Стъпка 3: Коланът е вече свързан с двете 

висящи отзад бедрени ленти. Прикрепете бедрените ленти една след друга около бедрата си от външната страна.(Вж.фигура S3). Стъпка 4: Затворете една след друга автоматичните катарами на 

бедрените ленти.(Вж.фигура 4 и фигура 5). Стъпка 5: Затегнете бедрените ленти чрез издърпване, докато коланът пасне напълно на телосложението на потребителя без да възпрепятства  

движението.(Фигура 6). Стъпка 6: Използвайте гръбната D-образна халка като елемент за прикачване за системите за спиране на падане, необходими за това приложение. За да намерите къде се 

намират елементите на колана, потърсете пришития върху него етикет с буква „А“, изписана върху него до елементите за закрепване. Не използвайте други елементи за закрепване за спиране на 

падане. Когато логото А2 е поставено на презрамките, същото означава, че двете текстилни катарами трябва да бъдат използани заедно като точка на закрепване. Незабавно сменете елемент на 

системата, в чието състояние се съмнявате. В случай че системата вече е била подложена на падане от височина, тя трявба да бъде незабавно извадена от обръщение и изпратена обратно на 

производителя или на уговорения с производителя сервизен център. Преди да използвате колана е важно да се уверите, че е на лице вертикално свободно пространство от най-малко 5 метра между 

потребителя и земята, така че в случай на падане потребителят не се удари в земната повърхност. Освен това се уверете, че няма препятствия между потребителя и земята, за да се избегне сблъсък 

при падане. Преди използване на продукта следва да бъде разработен спасителен план за спасителна операция при спешни случаи. ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ: Всички ленти, използвани в колана, 

са съставени изцяло от полиетсер. Опитът показва, че продължителността на употреба при нормални условия е 5 години. СЪВМЕСТИМОСТ: За оптимална защита в определени случаи коланът може 

да се използва заедно с ботуши/ръкавици/работни каски/каски за шумоизолация. В такива случаи винаги се консултирайте с вашия доставчик преди започване на рисковата дейност, за да се 

гарантира, че всички продукти са съвместими и подходящи за вашия случай. Също така се уверете, че продуктът се използва от лице, което е обучено и/или компетентно. При използване на няколко 

предпазни средства може да възникне рискова ситуация, ако защитната функция на дадено средство засегне или попречи на правилното функциониране на друго. Не забравяйте да проверите 

информационния лист за усвояване на енергия, ако използвате такава за проверка на минимално препоръчителните източници на въздух. СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ: Когато не използвате продукта, 

го съхранявайте в добре проветрено място, далеч от високи температури. Никога не поставяйте тежки предмети върху продукта. Ако е възможно, избягвайте многократно огъване. За предпочитане 

съхранявайте оборудването закачено във вертикално положение. Ако продуктът е мокър, оставете да изсъхне напълно, преди да го приберете. ПОПРАВКА: В случай на повреждане продуктът НЯМА 

да предоставя оптимално ниво на защита. Продуктът следва да бъде незабавно поправен или заменен. Никога не използвайте дефектен продукт. Поправката се разрешава, при условие че се извършва 

от производителя или от център за поправка, или от компетентно лице, одобрени от самия производител. ПОЧИСТВАНЕ: В случай на незначително замърсяване почистете изделието с памучна кърпа 

или мека четка. Не използвайте абразивни материали. За интензивно почистване потопете продукта във вода с температура между 30˚ и 60˚С с неутрален препарат (pH 7). Температурата за промиване 

не трябва да надвишава 60˚С. Да не се използват киселинни или алкални почистващи препарати. Оставете оборудването да изсъхне по естествен начин, далеч от източници на огън или топлина. 

МАРКИРОВКА: 1-Лого Топ Lock; 2-Артикулен номер; 3-Размер; 4-Маркировка СЕ, удостоверяваща съответствието му с изискванията на Европейска Директива №89/686 на нотифицирания орган; 5-

Стандарт №; 6-Година на производство; 7-Партида №; 8-Сериен номер; 9-Консултирайте се с ръководството; 10-Състав на продукта. СРОК НА ГОДНОСТ: опитът показва, че в условията на нормална 

експлоатация тези продукти могат да бъдат използвани в продължение на 10 години. КАРТА ЗА ПРОВЕРКА: Като се има предвид, че сигурността на потребителя е свързана с поддържането на 

ефикасността и устойчивостта на оборудването, следва да бъдат извършвани редовни и периодични прегледи. Препоръчително е да се провежда периодичен преглед най-малко веднъж на всеки 

дванадесет месеца. Периодичните проверки следва да се извършват от компетентно лице и в строго съответствие с процедурите за периодичен преглед на производителя. Наблюденията се отчитат 

в полето по-долу. В случай че бъдат открити дефекти, продуктът трябва незабавно да се замени. По време на прегледа следва да бъде проверена четливостта на маркировката на продукта. В случай, 

че маркировките не са четливи, оборудването трябва да бъде отбелязано за негодно. Този продукт следва да се използва като част от система за спиране на падане съгласно стандарт EN363:1993 в 

комбинация с мобилна точка за закрепване в съответствие със стандарт EN353-2:2002 или с поглъщател на енергия в съответствие с EN 354:2002 и EN 355:2002 или с прибираща се система за спиране 

на падане в съответствие с EN360:2002. Инструкциите за използването на отделните компоненти трябва също да бъдат взети под внимание. УСЛУГИ и ДОКЛАД ОТ ПРОВЕРКИ:  

Дата Наблюдавани ЩЕТИ Средства за правна защита Коментари 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ: Препоръчително е да се пази карта за идентификация на всеки от компонентите, подсистемите или системите, съдържаща следната информация:  

1.Видове;  5.Дата на закупуване;
2.Идентификационен знак;  6.Датата на първата употреба;
3.Партиден номер;  7.Потребителско име;
4.Годината на производство;    8.Датата на следващата проверка;

От съществено значение за безопасността на потребителя е тази информация да е изписана на официалния език, на който се използва продукта. Ако това не е така, се свържете с WORLDWIDE EURO 
PROTECTION.   

Декларация за съответствие е достъпна на уеб сайт:  
**https://wep.ovh/files/declaration_conformity ; https://preventa-bg.com/visochinna-zasshita/1009-predpazen-kolan.html  

https://wep.ovh/files/declaration_conformity
https://preventa-bg.com/visochinna-zasshita/1009-predpazen-kolan.html

