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Energy absorbersEN355:2002

EPI CAT. III

This equipment conforms to the personal protective equipment model covered by the
EC type-examination certificate 4334 Issue 4 Ext 3
Delivered by SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way
Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom

* Shock absorbing lanyard designed to limit the forces
in the body in the event of a fall
* Connecting element for a fall arrest system

APPLICATIONS

MO71422

See also

VARIANTSOther
caract.

Clearance distance: 6 m

Service life  10 years

Caract.  Loops with thimbles

Weight  1,1 kg

Material  Braided rope Ø 11 mm
Length  1,8 m
Connectors 1 steel screw karabiner and

1 x 50 mm steel scaffold
hook

Force
reduction

< 6 kN

Capacity  User of 100 kg

Breaking
strength

>15kN

STANDARD(S)

Référence Carton

71412 20

PURCHASE PACKAGING

Hangable individual pack

SALES PACKAGING

DESCRIPTION

1,8
m

MO71412
TECHNICAL DATASHEET

Ref. MO71412

Lanyards

Absorbing Lanyards
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Референция Кашон 

71412 20 

 ИНДИВИДУАЛНА ОПАКОВКА 

* Поглъщателят на енергия е предназначен да намали
силата при падане в тялото на ползвателя 
* Свързващ елеминт за системата за спиране при
падане 

Характ. Халки с муфи Сила на >15kN 
Вижте също 

Други 

харак. 

Минимално свободно 
пространство от точката 
на закачане: 6 m 

скъсване 

Тегло 1,1 kg 

Срок на  

употреба    10 години 

Материал Плетено  въже Ø 11 mm 

Дължина 1,8 m 

Карабинери  - 1 стоманен винтов карабинер и 

    1 x 50 мм кука за стоманено скеле

Редуциране  

силата 

 
< 6 kN 

Капацитет Ползвател до 100 kg 

Това устройство съответства с модела лично предпазно средство, който е обект 

на СЕ Сертифисат за изследване на типа 4334 Issue 4 Ext 3 

Издаден от  SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way 

Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom 

    EPI CAT. III 

EN355:2002 

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

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

СТАНДАРТ(И) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА 

ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА 

1,8 

m 

• Поглъщател на енергия

Въжета 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

MO71412 

Ref. MO71412 

Поглъщатели на енергия 

MO71422 

ВАРИАНТИ 

ОПИСАНИЕ 

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


WORLDWIDE EUROPROTECTION 
555 route de la Dombes – 01700 Les Echets, Miribel – France 

** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/ 

0598 

71412 

S1 

v.20190830 

https://wep.ovh/files/declaration_conformity/


Нотифициран орган: SATRA House,RockinghamRoad, Kettering, Northamptonshire,NN16 9JH UK (n° 0321) 
Нотифициран орган за производствен контрол: SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 
HELSINKI, Finland (нотифициран орган No. 0598) 
 
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА: въжето с 
поглъщател на енергия от полиамид е проектирано, за да се намалят рисковете и / или да осигури 
защита срещу риск при падане. Въпреки това е важно да се знае, че нито едно лично предпазно 
средство не може да предостави пълна защита и винаги трябва да се използва внимателно по време на 
рисковата дейност. Цялата дължина на една подсистема с енергиен абсорбатор и въже, обработени 
накрайници и карабинери не трябва да бъде по-дълга от 2 метра. Сбруята е единственият елемент, 
който може да бъде използван в система за височинна защита. Опорната точка трябва да бъде в 
съответствие със спецификациите на стандарта EN795:1996, за да бъде системата надеждна. Преди или 
по време на използването на продукта е важно да обмислите спасителен план с цел да осигурите 
оптимални условия за безопасност. Преди употреба се уверете, че има минимално разстояние под 
краката на потребителя, за да се избегне удар в земята при падане. Освен това се уверете, че няма 
препятствие между потребителя и земята, за да се избегне удар в тях в случай на падане. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГРАНИЦИ НА УПОТРЕБА: позициониращото въже е сертифицирано в съответствие 
с EN355:2002. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: позата при провесване може да доведе до временна загуба на съзнание, поради 
вертикалното увиснало положение, наречено "блекаут". "Блекаутът" може да бъде съдов, сърдечен, 
неврологичен и метаболитен. За да намалите риска, вие трябва да сте в добро здраве, да не вземате 
лекарства, които могат да променят метаболизма ви и да запазите спокойствие по време на 
провесване. 
ОГРАНИЧЕНИЯ: 1. Оборудването трябва да бъде лична собственост на потребителя. Потребителят 
трябва да бъде в здравославно състояние да контралира своята собствена безопасност и извънредни 
ситуации, трябва да е компетентен и да е преминал специално обучение или да бъде под пряката 
отговорност на компетентен надзорен орган. Оборудването не трябва да се използва извън 
препоръките за неговото ползване и трябва да се използва само при нормални условия.  
2. Съпротивителната сила на опорната точка трябва да бъде по-голяма от 10KN и опорната точка трябва 
да бъде закрепена над главата на потребителя. Опорната точка трябва да бъде в съответствие с EN795.  
3. Не трябва да се използва в силно киселинна или алкална среда. Може да забележите 
преждевременно стареене, поради климатичните условия (слънце, студ, влажност). Никога не 
използвайте оборудването върху остри ъгли и избягвайте близостта с химически реактиви.  
4. Важно за безопасността на системата за височинна защита е опорното оборудване или опорната 
точка винаги да бъдат правилно разположени и работата да бъде ясна, с цел намаляване до минимум 
опасността от падане. 
УПОТРЕБА: въжето може да се използва в система за височинна защита, ако е снабдено с погъщател на 
енергия, съответстващ на стандарт EN355 и с карабинери, съответстващи на стандарт EN362. Дължината 
на системата (поглъщател на енергия/въже/карабинер) не трябва да надвишава 2 метра. СТЪПКА 1: 
свържете карабинера на поглъщателя на енергия към осигурителния елемент на сбруята. Уверете се, че 
карабинера е добре затворен. СТЪПКА 2: след това свържете карабинера към опорната точка. Уверете 
се, че карабинерът е добре затворен. 

ВЪЖЕ БЕЗ ПОГЛЪЩАТЕЛ НА ЕНЕРГИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО СИСТЕМА ЗА ВИСОЧИННА 
ЗАЩИТА. 

ОБЩИ УКАЗАНИЯ: 1. Винаги проверявайте оборудването за евентуална повреда, преди употреба.  
2. В случай на съмнения относно продукта или, ако оборудването е било използвано за спиране при 
падане, незабавно сменете продукта и го изтеглете от употреба. 
5. Минимална въздушна тяга: 6m. 

СЪВМЕСТИМОСТ: За да се оптимизира защитата, в някои случаи може да бъде необходимо да 
използвате въжето с подходящи ботуши/ръкавици/каска/антифони. В този случай, преди извършването 
на рисковата дейност, се консултирайте с вашия доставчик, за да гарантирате, че всички ваши защитни 
продукти са съвместими и подходящи за вашата дейност. Този продукт трябва да се използва в 

система за височинна защита, която отговаря на стандарт EN363:1993, в комбинация със спирачен 
механизъм върху осигурителна линия, който отговаря на стандарт EN353-2:2002, с енергопоглъщащо 
въже, което отговаря на стандарта EN355:2002, или с прибираща се система за височинна защита, която 
отговаря на стандарт EN360:2002. Потребителските инструкции на всеки отделен компонент също трябва 
да бъдат проверени. 
СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ: Когато не използвате, съхранявайте оборудването в добре вентилирано 
място, далеч от екстремни температури, алкална и киселинна среда. Ако продуктът е мокър, оставете 
го напълно да изсъхне, преди да го поставите за съхранение. Не поставяйте тежки предмети върху 
въжето. Ако е възможно, опитайте се да избягвате повторни сгъвания и за предпочитане е вертикално 
съхранение. 
ПОЧИСТВАНЕ: В случай на незначително замърсяване, избършете въжето с памучна кърпа или мека четка. 
Не използвайте никакви абразивни материали. Не използвайте почистващи материали на киселинна или 
алкална основа. За интензивно почистване, потопете въжето във вода, която е между 30°C и 60°C и 
почистете с неутрален препарат (pH = 7). Температурата на водата не трябва да надвишава 60°C. 
РЕМОНТ: Ако продуктът се повреди, той няма да може да предостави оптималното ниво на защита и 
следователно трябва незабавно да се замени. Никога не използвайте повреден продукт. Ремонтът, 
добавянето и изменението са забранени. Няма налични резервни части. 
СРОК НА ГОДНОСТ: средно, животът на въжето може да бъде до 10 години, но трябва да се извършва 
основна инспекция, преди всяка употреба. Животът на продукта основно зависи от условията на 
неговата употреба. 
МАРКИРОВКА: Вижте схема S1 
1. Идентификация на продукта 5- Номер на стандарта 9- Вижте ръководството за употреба 
2. Лого на доставчика 6- Година на производство  
3. Маркировка CE 7- Партиден номер 10- максимална допустима дължина на 
4.  Номер на нотифицирания орган  8- Сериен номер        поглъщателя на енергийния, 

участвал в производствения контрол        разгънат с въжето 
 

КАРТА ЗА ПРОВЕРКА: Трябва да се извършва периодичен преглед, тъй като безопасността на 
потребителя зависи от характеристиките и съпротивлението на оборудването. Препоръчва се 
извършването на периодичен преглед най-малко веднъж на всеки дванадесет месеца. Периодичният 
преглед трябва да се извършва от компетентно лице и в строго съответствие с начина, описан подробно 
от доставчика. В случай, че се забележат някакви дефекти, оборудването трябва незабавно да бъде 
сменено. Маркировките трябва да се контролират по време на периодичния преглед. Ако не са 
четливи, оборудването трябва да бъде отстранено и заменено. Наблюденията трябва да се запишат в 
документ, свързан към оборудването и следвайки примера по-долу. 
ЗАПИС НА ОБСЛУЖВАНЕ И ИНСПЕКЦИЯ 

 

Дата Коментари Име на инспектора Подпис 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ: Препоръчително е да съхранявате идентификационна карта за всеки елемент или 
всяка система, която съдържа следната информация: 

 

 
 Важно за безопа сност та на по требител я е този лист да е написан на официал ния език на с тран ата, в 
която се ползва. Ако не е, моля свържете се с WORLDWIDE EURO PROTECTION. 
ЕС Декларация за съответствие може да намерите на следния линк:  
https://preventa-bg.com/visochinna-zasshita/1032-poglshhatel-na-energiya.html  

1. Тип 
2. Идентификационна маркировка 
3. Номер за проследяване 
4. Година на производство 
5. Дата и данни за всеки периодичен преглед 
6. Дата на следващия периодичен преглед 

7.Година на закупуване 
8.Дата на първа употреба 
9.Потребителско име 
10.Коментари: 
11.Име и подпис на инспектора 
12.Друга важна информация 

https://preventa-bg.com/visochinna-zasshita/1032-poglshhatel-na-energiya.html



