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EN362:2004

PPE Cat. III

This equipment conforms to the personal protective equipment model covered by the
EC type-examination certificate 10347-02/E18-01
Delivered by SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-
Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

MO71111 MO71115

See also

VARIANTS

Service life  10 years
Weight  160 g

Material  Steel
Locking
mechanism 

Screw gate

Gate
opening  

18 mm

Breaking
strength  

>25 kN

STANDARD(S)

Ref. Carton

71110 100

PURCHASE PACKAGING

Individual pack

SALES PACKAGING

DESCRIPTION

ANEO
Technical datasheet

Ref. MO71110

Connectors

Karabiners
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Реф. Кашан 

71110 100 

Индивидуална опаковка 

Вижте също 

ВАРИАНТИ: 

Тегло 160 g 

Експлоатационен срок 10 год. 

Материал Стомана 

Затваряне 

Максимален 

отвор 

Сила на 

чупене 

Механизъм със затваряне винтово 

18 mm 

>25 kN 
MO71111 MO71115 

Това оборудване е в съответствие с модела лично предпазно средство, 

обхванато в ЕС Сертификат за изследване на типа 10347-02/E18-01 

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

Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland 

EN362:2004 

PPE Cat. III 

За повече информация, моля посетете: www.coverguard-safety.com 
COVERGUARD 

555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél +33 4 72 26 57 57 

СТАНДАРТ (И) 

ОПИСАНИЕ 

ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА 

ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА 

Карабинери 

Карабинери 

Технически данни 

ANEO 

Ref. MO71110 

http://www.coverguard-safety.com/
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BG  
Нотифициран орган: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co. 
Meath D15 YN2P, Ireland (n° 2777)  
Нотифициран орган за контрол на производството: SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 
(Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland (Нотифициран орган № 0598) 
 
ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА: този стоманен 
карабинер е проектиран така, че да минимизира рисковете и/или да осигури защита срещу 
опасност от падане. Въпреки това, важно е да се знае, че никое лично предпазно средство 
(ЛПС) не може да осигури пълна защита и затова трябва винаги да се използва внимателно 
по време на рискова дейност. Цялата дължина на една под-система с енергиен абсорбатор 
и ремък, произведени накрайници и карабинери не трябва да бъде по-дълга от 2 м. Важно 
е да се вземе предвид дължината на карабинера, когато това оборудване се използва в под-
система, защото той ще промени височината на падане. 
За оптимална надеждност, точката на закрепване трябва да бъде в съответствие с 
изискванията на стандарт EN795:2012. Преди и по време на използване на продукта е важно 
да се обмисли план за евакуация, който да гарантира оптималните условия за безопасност. 
Спирачният ремък е единствения елемент, който може да се използва в спирачна система 
срещу падане. В спирачна система срещу падане е важно за осигуряване на безопасността, да 
се провери дали е налично нужното пространство под потребителя на работната площадка 
преди всяка употреба, за да се гарантира, че няма препятствия по траекторията на падане и да 
се избегне сблъсък със земната повърхност при падане. 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА: стоманеният конектор е сертифициран съгласно 
EN362:2004. Типът му е записан в таблица T1. 
ОСНОВНИ ИНСТРУКЦИИ: 
1. Преди употреба, винаги проверявайте оборудването за повреда или дефект. 
2. В случай на съмнение относно безопасността на оборудването или ако оборудването е било 
използвано за спиране от падане, незабавно сменете продукта и го изтеглете от експлоатация. 
Не го използвайте повторно преди компетентно лице не одобри употребата му писмено. 
ОГРАНИЧЕНИЯ: 1. Оборудването трябва да бъде лична собственост на лицето, което го 
използва. Потребителят трябва да бъде способен в медицинско отношение да контролира 
собствената си безопасност и потенциалните извънредни ситуации, да е компетентен, да е 
преминал специфично обучение или да бъде под пряката отговорност на компетентен 
супервайзор. 
2. Съпротивителната сила на точката на закрепване трябва да бъде по-голяма от 12KN като 
точката на закрепване трябва да бъде позиционирана над главата на потребителя. 
3. Не трябва да се използва в силно киселинна и основна среда. 
4. Да не се използва, ако потребителят трябва да отваря и затвяря карабинера няколко пъти на ден. 
5. Оборудването не трябва да се използва извън неговото предназначение или в ситуация, за която 

не е препоръчано. 
УПОТРЕБА: Карабинерът се използва за свързване на два или повече компонента на 
спирачна система срещу падане. Обикновено всички компоненти имат свои собствени 
свързващи елементи, които могат да позволят свързването между два компонента с помощта на 
конектор. 
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ: за карабинери с автоматична система за затваряне и ръчно заключване, 
е за предпочитане да се използва тази система, ако потребителят не трябва да отваря и 
затваря карабинера няколко пъти по време на работния ден. Никога не употребявайте сила 
върху системата за затваряне на карабинера. 
СЪВМЕСТИМОСТ: За да се оптимизира защитата, в някои случаи може да е необходимо 
карабинера да се използва с подходящи обувки/ръкавици/каска/предпазители за уши. В този 
случай, преди извършването на рискова дейност, се консултирайте с Вашия доставчик, за да 

сте сигурни, че всички защитни средства са съвместими и подходящи за съответното 
приложение. Този продукт трябва да се използва в спирачна система срещу падане, която 
отговаря на стандарта EN363:2008, в комбинация със спирачен механизъм на осигурителна 
линия, който съответства на стандарт EN353-2:2002, с ремък на енергиен абсорбер, който 
съответства на стандарт EN355:2002 или със спирачно устройство срещу падане от прибиращ 
се тип, което съответства на стандарт EN360:2002. Трябва също да се запознаете и с 
инструкциите за употреба на всеки отделен компонент. 
СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ: Когато не се използва, съхранявайте конектора в добре 
проветриво място, при нормална температура и далеч от основна и киселинна среда. Ако 
продуктът се намокри, оставете го да изсъхне напълно, преди да го приберете за съхранение. 
РЕМОНТ: ако продуктът се повреди, той повече няма да осигурява оптималното ниво на защита 
и затова трябва незабавно да се смени. Никога не използвайте повреден продукт. Не се 
разрешава ремонтиране, добавяне на компоненти и модификации. 
ПОЧИСТВАНЕ: В случай на леко замърсяване, забършете конектора с памучна кърпа или мека 
четка. Да не се използват абразивни материали. Да не се използват киселина или основни 
препарати. 
МАРКИРОВКА: Вж. схема S1 
1- Референция на продукта 5- Съпротивителна сила 
2- Лого на доставчик 6- Стандарт № и Клас на карабинера 
3- CE знак 7- Вж. Инструкциите 

  a- максимален отвор 
4- Номер на нотифициран орган, извършил контрол на етап производство  

 
ВНИМАНИЕ: промяна на съпротивителната сила за всеки модел, виж в таблица 1 
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СРОК: Срокът за експлоатация на оборудването е максимално 10 
години от датата на производство. Преди всяка употреба извършвайте задължително 
проверка. Внимателната инспекция от компетентно лице следва да се извършва поне веднъж 
годишно. Полезният живот на продукта зависи главно от условията, при които се използва. 
КАРТА ЗА ПРОВЕРКА: Трябва да се извършва периодичен преглед, като се има предвид, че 
безопасността на потребителя, зависи от експлоатацията и от устойчивостта на оборудването. 
Препоръчва се да извършвате периодичен преглед поне веднъж на всеки дванадесет 
месеца. Периодичен преглед трябва да се извършва от компетентно лице и при стриктното 
спазване на реда, описан от доставчика. Маркировките трябва да бъдат контролирани по 
време на периодичния преглед. Ако те не са четливи, оборудването трябва да бъде заменено. 
Проверките трябва да бъдат описани в документ, приложен към оборудването, следвайки 
примера в полето по-долу. 
ПРОТОКОЛ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И ПРОВЕРКА 

 

Дата Отбелязана 
повреда 

Мерки за поправка Коментари 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ: Препоръчва се да пазите идентификационна карта за всеки от елементите 
или всяка система, която съдържа следната информация: 

 

 
За да се осигури безопасността на потребителя, е важно този лист да е на официалния език за 
съответната страна на разпространение. Ако не е, моля, свържете се с WORLDWIDE 
WORLDWIDE EURO PROTECTION. 

1. Тип 
2. Идентификационна маркировка 
3. Проследяващ номер 
4. Година на производство 
5. Дата и подробности за всеки периодичен преглед 
6. Дата на следващия периодичен преглед 

7.Дата на покупка 
8.Дата на първа употреба 
9.Име на потребител 
10. Име и подпис на контрольора 
11. Друга важна информация 


