
BRAKE
monipuolinen turvalaite

_monipuolinen laite toimii väliaikaisena elämänlankana, 

  putoamisen pysäyttävänä ja estävänä laitteena

  sekä asemoinnissa.

_kompakti ja käyttäjäystävällinen

_saatavilla eri pituisina

_tyyppihyväksyntä 4 Eurooppalaisen standardin mukaan:

  EN 353-2, EN 354, EN 358, EN 795 C

MONIPUOLINEN:                         Soveltuu käytettäväksi moneen eri toimintaympäristöön
kuten tasaisille katoille, jyrkille katoille, tikkaille, mastoille, jne.
Käyttämällä vain        ja samaa laitetta työnteko helpottuu.yhtä

KÄYTTÄJÄVIRHEEN MINIMOIMINEN:                                                      Käytämme vain sulkurenkaita
joissa on automaattinen lukitus (nk. kolmitoiminen pikalukko) käyttäjän
virheen estämiseksi.
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KÄYTTÖ
Monipuolinen turvalaite
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ommeltu päätös
(tuotetiedoilla)

alumiinihaka
(automaattisesti lukkiutuva)

pituudensäätölaite BRAKE
(ohjattava putoamisen pysäyttäjä)

vähäjoustoinen köysi
(12 mm ankkurointiköysi)

sulkurengas
(3-toiminen automaatti lukitus)

ommeltu päätös tuotetiedoilla
(EN 795 C)

EN 353-2 mukainen putoamisen pysäyttävä järjestelmä
(ohjatut putoamisen pysäyttäjät taipuisalla ankkuriköydellä)

vaakasuora käyttö (katot):                                    BRAKE
soveltuu käytettäväksi yksittäisten
ankkurointipisteiden sekä elämän-
lankojen kanssa. Laite lukittuu aina

jos käyttäjä liikkuu solmittua päätä
kohti. Laitteen vahingossa

Tämän vuoksi  köyden pituuden
säätö pitää tahantua tietoisesti joka
mahdollistaa laitteen käytön putoa-
misen estävissä järjestelmissä.

                                                                      itsestään

liikkuminen on mahdotonta.

EN 358 mukainen asemointi  järjestelmä              EN 363 mukainen putoamisen estävä järj.

Voidaan käyttää                                             väli-

aikaisena elämänlankana

kytkemällä kahden
ankkurointilaitteen

tai soveltuvan rakenteen
välille (rakenteen min.
kestävyys 10 kN).

EN 795 C mukainen vaakasuora
elämänlanka järjestelmä

pystysuora käyttö:                             Kulun
turvaamiseksi tikkailla, mastoissa
ja muissa rakenteissa. 

vaakasuora käyttö (katot):

Käytettäessä elämänlankojen
tai yksittäisten ankkurointi-
pisteiden kanssa.

pystysuora käyttö:

Asemointi eri
rakenteissa (kuten 
mastoissa ja tikkaissa).

   vaakasuora käyttö

(katot)          Asemointiin
jyrkillä katoilla
yhdessä INNOTECH
STRING-2:den kanssa
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Kiinnitä haka (1) kiinnityspisteeseen (X) ja pituudensäätölaite
sulkurenkaalla      (4) kiinnityspisteeseen (Z).

Käytettäessä BRAKE-laitetta elämänlankana (ankkurointijärjestelmä):

Mikäli käytät BRAKE-laitetta väliaikaisena
elämänlankana,  köyden max poikkeama                                                      on 
noin 3m.

Uudentyyppisellä                                             nykäyksen 

vaimentavan laitteen

                                      
                             avulla ei tarvita
enään perinteistä vaimenninta. Mikäli
laitteeseen kohdistuu putoamisvoimia
se liukuu voiman suuntaisesti
vaimentaen sen max 6 kN.
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