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4 - 24 mm
5 - AL
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4 - 18 mm
5 - ST
6 -B

4 - 18 mm
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AZ 003
4 - 20 mm
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6 -T
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4 - 56 mm
5 - ST
6 -A
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6 -A
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6 -B

4 - 21 mm
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4 - 24 mm
5 - AL
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4 - 50 mm
5 - ST
6 -A
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6 -A
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4 - 63 mm
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6 -A

4 - 21 mm
5 - ST
6 -T

AZ 019T
AZ 019DT

AZ 111
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5 - AL
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Karabinhage er et element af personligt faldsikringsudstyr, som er overensstemmende
med EN 362 standard. Karabinhage bruges til forbindelse af enkelte elementer af
faldsikringssystem til en enhed. Karabinhage kan være en integreret del af et element
(f.eks. sikkerhedsreb) eller et separat element af systemet (f.eks. som et
forbindelsesstykke til faldblokke, arbejdsreb, osv.)
1 bærende konstruktion
2 hoved låsepal
3 blokerings mekanisme
4 karabinhagens åbning - maksimalt rum, som muliggør anbringelse af karabinhagen
på
et forankringspunkt og som lader karabinhagens blokerings mekanisme virke korrekt.
5 materiale: ST - stål, AL - aluminium
6 karabinhagens klasse
GRUNDLÆGGENDE REGLER VEDRØRENDE KORREKT BRUG AF KARABINHAGE
· før hver brug af en karabinhage skal man udføre præcis kontrol af alle bestanddele (den
bærende konstruktion, hoved låsepal, blokerings mekanisme) med hensyn til mekaniske,
kemiske og termiske beskadigelser. Optisk kontrol og tjek udføres af karabinhagens
bruger. Konstateres der beskadigelser, skal udstyret tages ud af brug. Forekommer der
nogen som helst tvivl vedrørende korrekt tilstand af udstyret, skal karabinhage også blive
taget ud af brug og sendt til producent for at vurdere, om den kan bruges videre.
· inden hver brug af faldsikringsudstyr, som omfatter en karabinhage, skal der tjekkes,
om alle elementer blev korrekt forbundet med hinanden og om de samarbejder uden
forstyrrelser samt om de er overensstemmende med gældende standarder:
- EN 361 - for sikkerhedsseler.
- EN 354, EN 355, EN 353-1, EN 353-2, EN 360, EN 363 - for forbindelsesaffjedringsudstyr-sæt.
- EN 341 - for evakueringsudstyr.
- EN 358 - for systemer til positionering ved arbejde.
· karabinhager med manuel blokade af hoved låsepal (som ikke er udrustet med
automatisk blokade), f.eks. karabinhager med blokerings møtrik, kan blive udnyttet
udelukkende hvis bruger ikke skal tilkoble og frakoble karabinhagen flere gange under
arbejde.
· under brug skal man beskytte karabinhagen mod kontakt med opløsningsmidler, syrer
og baser, åbn ild, varme metalsplinter samt genstande med skrappe kanter. I tilfælde af

hvilken som helst tvivl vedrørende vilkår under hvilke karabinhagen skal anvendes, skal
man henvende sig til producenten, for at bestemme mulighed for brug af udstyret under
pågældende vilkår.
· forankringspunkt, til hvilket tilkobler man et faldsikringssystem, som omfatter en
karabinhage, skal være placeret ovenover arbejdssted og det skal have en statisk styrke på
mindst 12 kN. Der anbefales anvendelse af godkendte og mærkede forankringspunkter iht.
EN 795 standard.
· et forankringspunkt skal have en form og opbyggelse, som umuliggør utilsigtet frakobling
af karabinhage eller dens beskadigelse.
· man skal ubetinget huske om sikring af karabinhagens hoved låsepal med blokerings
mekanisme.
· garanti for korrekt virkning af hoved låsepal giver periodisk (f.eks. 1 gang om måneden)
smøring af bevægelige dele af karabinhagen med silikoneolie eller en olie med tilsvarende
egenskaber.
· man skal altid tage hensyn til længde af karabinhage, som bliver brugt i
faldsikringssystem, fordi den har indflydelse på længde af vej som er fornøden til standsning
af et fald.
· man skal tage hensyn til nogle elementer som er forbundet med karabinhage og som kan
have indflydelse på formindskelse af dens styrke, f.eks. forbindelse af karabinhagen med
bredde remmer.
KARABINHAGENS MÆRKNING
I) katalognummer; II) CE mærkning samt nummer af notificerings enhed, som overvåger
udstyrets fremstilling; III) produktions serienummer (fremstillingsdato: måned/år eller år); IV)
europæisk standard (nummer: år/klasse); V) før brug skal man præcis lære
brugsvejledning at kende; VI) producentens eller distributørens mærkning
HOVEDREGLER VEDRØRENDE BRUG AF FALDSIKRINGSUDSTYR
· personligt beskyttelsesudstyr kan blive anvendt udelukkende af personer, som blev
oplært indenfor udstyrets brug.
· personligt beskyttelsesudstyr kan ikke blive anvendt af personer, hvilken
sundhedstilstand kan have indflydelse på sikkerhed under daglig brug eller brug under
retnings handlinger.
· man skal forberede plan for redningsaktion, som kan blive anvendt under arbejde, i
tilfælde, at der forekommer nød for det.
· hænger man i personligt beskyttelsesudstyr (f.eks. efter standsning af et fald) skal man
passe på symptomer af skader følgende af hængning.
· for at undgå negative virkninger af hængning skal man sikre sig, at der blev forberedt
tilsvarende plan for redningsaktion. Der anbefales brug af støttebånd.
· det er forbudt at udføre hvilke som helst modifikationer af udstyret uden producentens
skriftligt samtykke.
· reparationer kan blive udført udelukkende af udstyrets producent eller dens
bemyndigede repræsentant.
· personligt beskyttelsesudstyr kan ikke blive anvendt i strid med dets bestemmelse.
· personligt beskyttelsesudstyr er personligt udstyr og det skal bruges af een person.
· før brug skal man sikre sig, at alle elementer af udstyret, som danner et
faldsikringssystem samarbejder korrekt. Man skal periodisk tjekke forbindelser og tilpasning
af udstyrets elementer for at undgå tilfældig løsning eller frakobling.
· det er forbudt at bruge beskyttelsesudstyrets sæt, i hvilket funktionalitet af hvilket som
helst element bliver forstyrret af virkning af et andet element.
· før hver brug af personligt beskyttelsesudstyr skal man udføre præcis optisk kontrol for at
sikre sig, at udstyret er driftsklar og virker korrekt.
· under kontrol før brug skal man tjekke alle elementer af udstyret og lægge særlig mærke
til alle beskadigelser, overdreven slitage, korrosion, gnidninger, skæringer samt ukorrekt
virkning. I enkelte anordninger skal lægges særlig mærke:
- i sikkerhedsseler, klatreseler og arbejdspositioneringsbælter til spænder,
reguleringselementer, hagepunkter (-spænder), bånd, sømme, bælteløkker;
- i sikkerhedsdæmpere til hageløkker, bånd, sømme, hus, forbindelsesstykker;
- i reb og tekstile styreanordninger til reb, løkker, kovser, forbindelsesstykker,
reguleringselementer, splejsninger;
- i reb og stålstyreanordninger til reb, tråde, klemmer, løkker, kovser, forbindelsesstykker,
reguleringselementer;
- i selvbremsende anordninger til reb eller bånd, korrekt virkning af retraktor og blokerings
mekanisme, hus, dæmper, forbindelsesstykker;
- i glideudstyr til udstyrets hus, korrekt glidning, virkning af blokerings mekanisme, ruller,
skruer og nitter, forbindelsesstykker, sikkerhedsdæmper;
- i metalelementer (forbindelsesled, kroge, hager) til bærende hus, nitning, hoved låsepal,
virkning af blokerings mekanisme.
· mindst en gang om året, efter hver 12 måneder af brug skal personligt beskyttelsesudstyr
tages ud af brug for at udføre præcis periodisk syn. Det periodiske syn skal blive udført af en
kompetent person,
· som har tilsvarende viden og er uddannet indenfor det. Synet kan også blive udført af
udstyrets producent eller producentens autoriseret repræsentant.
· i nogle tilfælde, hvis beskyttelsesudstyr har kompliceret og sammensat konstruktion,
som f.eks. selvbremsende anordninger, kan periodiske syn blive udført udelukkende af
producenten eller dens bemyndiget repræsentant. Efter periodisk syn bliver der fastsat dato
for det næste syn.
· regulære periodiske syn er meget betydelige for udstyrets tilstand samt brugerens
sikkerhed, som afhænger af udstyrets fuldstændig funktionsdygtighed og holdbarhed.
· under det periodiske syn skal man tjekke læselighed af alle beskyttelsesudstyrets
mærkninger (egenskab af denne anordning). Brug ikke udstyr med ulæselig mærkning.
· det er vigtigt for brugerens sikkerhed, at hvis udstyr bliver solgt udenfor oprindelsesland,

så skal udstyrets leverandør vedlægge til udstyret brugs-, vedligeholdelsesvejledning samt
oplysninger vedrørende periodiske syn og reparationer af udstyr i det sprog, som er
gældende i det land, hvor udstyret skal blive brugt.
· personligt beskyttelsesudstyr skal blive omgående taget ud af brug og kasseret (eller
man skal anvende andre fremgangsmåder følgende af brugsvejledningen) hvis det har
standset et fald fra højde.
· udelukkende sikkerhedsseler som er overensstemmende med standard EN 361 er det
eneste tilladte udstyr, som bruges til holdning af brugerens krop i faldsikringssystemer.
· faldsikringssystem kan blive udelukkende tilkoblet til ankerpunktet (spænder, løkker) af
sikkerhedsseler, som er mærket med et stor "A” bogstav.
· ankerpunkt (anordning) af faldsikringsudstyr skal have en stabil konstruktion og
placering, som begrænser mulighed for fald samt som formindsker længde af frit fald.
Ankerpunkt af udstyr skal blive placeret ovenover brugerens arbejdsplads. Form og
konstruktion af ankerpunktet skal sikre fast tilslutning for udstyret og kan ikke forårsage dens
tilfældig frakobling. Minimal styrke af udstyrets ankerpunkt skal udgøre 12 kN. Der anbefales
anvendelse af godkendte og mærkede ankerpunkter iht. standard EN 795.
· man skal ubetinget tjekke frit rum under arbejdsplads, hvor der skal personligt
faldsikringsudstyr bruges, for at undgå stød med genstande eller nedre overflade under
standsning af et fald. Værdi af påkrævet frit rum under arbejdspladsen skal tjekkes i
brugsvejledningen af beskyttelsesudstyr, som vi har for at bruge.
· under brug af udstyret skal man kontrollere det regelmæssig og lægge særlig mærke til
farlige forhold og beskadigelser, som har indflydelse på virkning af udstyret og brugerens
sikkerhed, og især til: vikling og forskydning af reb på skrappe kanter, pendulfald, elektrisk
ledningsevne, beskadigelser som skæringer, gnidninger, rust, påvirkning af ekstreme
temperaturer, negativ påvirkning af vejrforhold og kemikalier.
· personligt beskyttelsesudstyr skal befordres i emballager, som sikrer det mod
beskadigelse og fugtighed f.eks. i poser, som er fremstillet af imprægneret tekstil eller i
kufferter eller kasser, som er udført af stål eller kunststoffer.
· personligt beskyttelsesudstyr skal blive renset på den måde, at der ikke bliver beskadiget
materiale (råstof), som udstyret er fremstillet af. Til tekstiler (bånd, reb) skal man bruge
rensningsmidler som egner sig til sensible stoffer. Man kan rense dem manual eller væske i
en væskemaskine. De skal spules nøjagtigt. Sikkerhedsdæmpere skal man rense
udelukkende ved hjælp af en fugtig klud. Dæmperen kan ikke synkes ned i vand. Dele som
blev udført af kunststoffer kan renses udelukkende med vand. Udstyr som blev våd under
rensning eller under brug skal tørres omhyggelig i naturale vilkår, bort fra varmekilder.
Metaldele og mekanismer (fjedre, hængsler, låsepaler osv.) kan blive periodisk let smurt for
at forbedre deres virkning.
· personligt beskyttelsesudstyr skal opbevares indpakket løs i godt ventilerede, tørre rum,
sikret mod virkning af lys, Uv-stråling, bestøvning, skrappe genstande, ekstreme
temperaturer samt ætsende substanser.
· alle komponenter af faldsikringsudstyr skal være overensstemmende med udstyrets
brugsvejledninger samt gældende standarder:
- EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360 - for systemer til beskyttelse mod fald fra
højde;
- EN 362 - for forbindelsesled
- EN341, EN1496, EN1497, EN1498, - for redningsudstyr
- EN 361- for sikkerhedsseler;
- EN 813 - for klatreseler;
- EN 358 - for systemer til positionering ved arbejde; - EN 795 - for ankeranordninger.
PERIODISKE SYN
Mindst en gang om hver 12 måneder af brug, begyndt fra dato af den første anvendelse, skal
man udføre anordningens periodisk syn. Det periodiske syn kan udelukkende blive udført af
en kompetent person, som har tilsvarende viden og er oplært i udførelse af periodiske syn af
personlige værnemidler. Udstyrets brugsvilkår kan have indflydelse på hyppighed af
periodiske syn, som kan blive udført oftere end en gang om hver 12 måneder af brug. Hvert
periodisk syn skal blive noteret i anordningens brugskort.
BRUGSPERIODE
Maksimal brugstid af korrekt virkende karabinhager er tidsubegrænset.
Karabinhage skal blive omgående taget ud af brug og kasseret (det skal blive varig ødelagt),
hvis det har standset et fald fra højde eller der forekommer tvivl vedrørende dens korrekt
virkning og pålidelighed.
BEMÆRKNING: Maksimal brugstid er afhængig af intensitet af karabinhagens brug, samt
miljø den
bliver brug i. Brug af udstyret under hårde vilkår, med hyppig kontakt med vand,
skrappe kanter, ætsende substanser, under ekstrem temperatur kan forårsage, at
udstyret bliver taget ud af brug allerede efter een anvendelse.
Producent:
PROTEKT - Starorudzka 9 - 93-403 Łódź - Polen
tlf. +4842 6802083 - fax. +4842 6802093 - www.protekt.com.pl
Notificeret organ, som er ansvarlig for udstedelse af EF overensstemmelseserklæring
iht. bekendtgørelse 2016/425:
APAVE SUD EUROPE SAS (no 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANKRIG
Notificerede enhed, som er ansvarlig for tilsyn under fremstilling:
APAVE SUD EUROPE SAS (no 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANKRIG
BRUGSKORT

BRUGSKORT
Firma, som anvender udstyret, er ansvarlig for indskrivninger i brugskortet. Brugskortet skal blive udfyldt før første
udlevering af udstyret til brug af en kompetent person, som i virksomheden er ansvarlig for sikkerhedsudstyr. Oplysninger
vedrørende producentens periodiske syn, reparationer og grunde for udstyrets tilbagetrækning af brug, bliver angivet af en
kompetent person, som i virksomheden er ansvarlig for periodiske syn af sikkerhedsudstyr. Brugskortet skal blive opbevaret
igennem hel tid for udstyrets brug. Det er forbudt at bruge personligt beskyttelsesudstyr, som brugskortet ikke er udfyldt for.
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