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Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 

z linką bezpieczeństwa LB 100 

z zatrzaśnikami 2xAZ 011 

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

2,0 m

2,0 m

STANdARdoWe koNFigURAcJe URządzeNiA

nr kat. AW170/LB100/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170
z linką bezpieczeństwa LB 100 

z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana,  
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/LB100/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 100 

z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa AW 170
z linką bezpieczeństwa LB 100
Bez zatrzaśNików

liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 12 mm

PARAMeTRy

nr kat. AW170/LB100

cechy SzczegóLNe

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 

WAGI uŻYtKOWNIKA 140 kg

nr kat. AW170/LB100/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170
z linką bezpieczeństwa LB 100 

z zatrzaśnikami 2xAZ 003  
(aluminium, otwarcie 20 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 

z linką bezpieczeństwa LB 100 

z zatrzaśnikami 2xAZ 002  
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. AW170/LB100/2AZ002

nr kat. AW170/LB100/2AZ003

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 300x40x50 mm

2,0 m

nr kat. AW170/LB100/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 100 

z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

2,0 m

nr kat. AW170/LB100/AZ002/AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170
z linką bezpieczeństwa LB 100 

z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

długość długość

www.protekt.pl164 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

1 2 1 2

eN 355

AW170/LB100 Amortyzator bezpieczeństwa  
z linką regulowaną
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STANdARdoWe koNFigURAcJe URządzeNiA

liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 101 

z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 101 

z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/LB101/AZ003/AZ023

nr kat. AW170/LB101/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 101 

z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 101 

z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 101 

z zatrzaśnikami 2xAZ 003  
(aluminium, otwarcie 20 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 

z linką bezpieczeństwa LB 101 

z zatrzaśnikami 2xAZ 011 

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 101 

z zatrzaśnikami 2xAZ 002  
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 101
Bez zatrzaśNików

nr kat. AW170/LB101

cechy SzczegóLNe

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 

WAGI uŻYtKOWNIKA 140 kg

nr kat. AW170/LB101/AZ002/AZ023

nr kat. AW170/LB101/AZ002/AZ029

nr kat. AW170/LB101/2AZ002

nr kat. AW170/LB101/2AZ003

nr kat. AW170/LB101/2AZ011

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 300x40x50 mm DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

długość długość

165Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

1 2 1 2

eN 355

AW170/LB101 Amortyzator bezpieczeństwa z linką
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2,0 m

2,0 m

STANdARdoWe koNFigURAcJe URządzeNiA

nr kat. AW170/LB102/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2xAZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. AW170/LB102/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 

z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2xAZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. AW170/LB102/AZ003/2AZ029

nr kat. AW170/LB102/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 

z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, 
otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 

z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. AW170/LB102/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 

z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. AW170/LB102/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 

z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 

z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170  
z podwójną linką bezpieczeństwa 
LB 102 

Bez zatrzaśNików

liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

nr kat. AW170/LB102

cechy SzczegóLNe

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 

WAGI uŻYtKOWNIKA 140 kg

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 300x40x50 mm

nr kat. AW170/LB102/AZ002/2AZ023

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

długość długość

www.protekt.pl166 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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Amortyzator bezpieczeństwa  
z podwójną linkąAW170/LB102

1

2

3

AM
o

RT
yz

AT
o

Ry
 i 

Li
N

ki
 B

ez
Pi

ec
ze

ń
ST

W
A

3



Amortyzator bezpieczeñstwa z link¹ jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹ EN 355. 
Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy, sk³adaj¹cy siê z amortyzatora bezpieczeñstwa z link¹ zgodnego z EN 355 po³¹czony z szelkami bezpieczeñstwa zgodnymi z EN 361 i do³¹czony do punktu 
konstrukcji sta³ej zgodnego z EN 795 stanowi pe³ne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem zwysokoœci.
UWAGA: Ca³kowita d³ugoœæ amortyzatora z link¹ oraz ³¹cznikami nie mo¿e przekroczyæ 2m.

EN 355:2002

EN 355:2002

Numer urządzenia:  XXX XXX

Data
produkcji: MM.YYYY

BUDOWA

A
B
C
D
E

  A. 
B. oznaczenie modelu
C. numer katalogowy
D. znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzoruj¹cej produkcjê 

urz¹dzenia (artyku³ 11).

typ urz¹dzenia E. numer i rok normy europejskiej, której wymagania spe³nia urz¹dzenie
F. miesi¹c i rok produkcji
G. numer seryjny
H. UWAGA: przeczytaj instrukcjê
I. nazwa producenta lub dystrybutora

1m

C
LR

 - 
w

ol
na

 p
rz

es
tr

ze
ń

CLR =2L - H+2,55 mmax

H

H[m] – odległość pomiędzy punktem
konstrukcji stałej a stanowiskiem
pracy

L [m] – długość amortyzatora z linką i max

zatrzaśnikami
CLR[m] – wartość wolnej przestrzeni pod 

stanowiskiem pracy

MAX 2 m

G
F

HRef. AW170/LB101

I

AW170/LB101

AW170/LB 100
AW170/LB 101
AW170/LB 100 
AW170/LE 101
AW170/2LE 101 

PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLSKA, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

Jednostka notyfikowana, w której dokonana została certyfikacja europejska
 i która nadzoruje produkcję sprzętu:

APAVE SUDEUROPE SAS - 8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon 
CS-60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16, Francja - No. 0082 

Ref. AW170/LB101 AW170/LB101
1

2

3 4

66

8 1

2

3 4

66

8 7
Ref. AW170/LB100AW170/LB100

55

1

2 6

8 3

5

4

6

Ref. AW170/LB 102 AW170/LB102
L m

ax

662

Ref. AW170/2LE101 AW170/2LE101

Ref. AW170/LE101 AW170/LE101

8 3 41

NR kat.:   AW170/LB100
           AW170/LB101  
           AW170/LB102  
           AW170/LE101 
         AW170/2LE101     

AMORTYZATOR BEZPIECZEÑSTWA Z LINK¥
Instrukcja użytkowania

przed zastosowaniem 
sprzętu zapoznać się
dokładnie z instrukcją 
u ż y t k o w a n i a

1. pêtla zaczepowa amortyzatora 2. amortyzator bezpieczeñstwa 
3. linka bezpieczeñstwa 4. pêtla zaczepowa linki
5. kausza 6. szew linki
7. klamra regulacyjna 8. cecha urz¹dzenia
UWAGA!

Amortyzatory bezpieczeñstwa z link¹  mog¹ byæ wyposa¿one wy³¹cznie w certyfikowane zatrzaœniki zgodne z norm¹ EN 362. 

PRZEGLĄDY OKRESOWE
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą 
odpowiednią wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Po 5 latach użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę autoryzowaną przez 
producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej 
niż raz w roku. Każdy przegląd okresowy musi być odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.
OKRES UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji.
WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie musi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (musi zostać trwale zniszczone), jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub występują jakiekolwiek wątpliwości co 
do jego niezawodności.
UWAGA: Maksymalny okres używania urządzenia zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi 
krawędziami, żrącymi substancjami, w skrajnej temperaturze może prowadzić do wycofania z użytkowania nawet po jednym użyciu.
OPIS ZNAKOWANIA

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEÑ POD STANOWISKIEM PRACY PRZY ZABEZPIECZENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM BEZPIECZEÑSTWA Z LINK¥ BEZPIECZEÑSTWA

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.  Karta użytkowania powinna być wypełniona przed pierwszym wydaniem 
sprzętu do użytkowania. Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika) muszą być 
umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy  za sprzęt ochronny. Informacje dotyczące fabrycznych przeglądów 
okresowych są umieszczane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Nie wolno stosować indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadającego 
wypełnionej karty użytkowania.

Wartoœæ wolnej przestrzeni (CRL) pod stanowiskiem pracy zale¿y od umiejscowienia punktu konstrukcji sta³ej, do którego do³¹czony jest amortyzator z link¹ (patrz 
schemat poni¿ej).

Punkt 
konstrukcji sta³ej

min. 12 kN

stanowisko
(poziom)
pracy Amortyzator bezpieczeñstwa jest wykonany z taœmy poliamidowej o szerokoœci 50 mm. Zakoñczony jest z obu stron pêtlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenow¹ os³on¹. 

Linka z jednej strony jest do³¹czona do amortyzatora, a z drugiej wyposa¿ona w pêtlê (lub pêtle w linkach podwójnych) zaczepow¹. Linka bezpieczeñstwa mo¿e byæ wykonana z :
- linki rdzeniowej o œrednicy 10,5 mm zakoñczonej zaszytymi pêtlami (AW170/LB101, AW170/LB102);
- linki rdzeniowej o œrednicy 12 mm zakoñczonej z jednej strony pêtl¹ z regulacj¹ d³ugoœci przy pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszyt¹ pêtl¹ zaczepow¹ (AW170/LB100);
- specjalnej taœmy rurowej z rdzeniem elastycznym wewn¹trz, zakoñczonej zaszytymi pêtlami (AW170/LE101, AW170/2LE101).

2

Punkt konstrukcji sta³ej, do którego pod³¹czony jest zaczep taœmowy, 
powinien znajdowaæ siê nad miejscem pracy, a jego kszta³t i konstrukcja 
powinna uniemo¿liwiaæ samoczynne od³¹czenie siê zaczepu taœmowego.
NIE STOSOWAÆ PUNKTÓW KOTWIENIA O MA£EJ GRUBOŒCI 
LUB POSIADAJ¥CYCH OSTRE KRAWÊDZIE.

1
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PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŒCI
1.  Do³¹czyæ zatrzaœnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu 
zaczepowego szelek bezpieczeñstwa (zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Do³¹czyæ zatrzaœnik linki bezpieczeñstwa do punktu konstrukcji 

sta³ej o wytrzyma³oœci statycznej min. 12 kN (zgodnego z EN 795) 
znajduj¹cego siê nad u¿ytkownikem:

-  bezpoœrednio [2] 
-  przy pomocy dodatkowego ³¹cznika [3], [4]

Kszta³t i budowa punktu konstrukcji sta³ej powinny uniemo¿liwiæ 
samoistne zsuniêcie lub od³¹czenie siê
urz¹dzenia.
UWAGA:   Podczas stosowania amortyzatora z link¹ podwójn¹ 
zabronione jest ³¹czenie zatrzaœnika jednej linki do punktu konstrukcji 
sta³ej, a zatrzaœnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa [5].

G£ÓWNE ZASADY U¯YTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZÊTU CHRONI¥CEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŒCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania 

lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypaku wystąpienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
! przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. Okresowo 

sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie innego. 
! przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego działania.
! podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, 

przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:
- w szelkach bezpieczeństwa i pasach do nadawania pozycji na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, taśmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki; 
- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę,  amortyzator, łączniki;
- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, śruby i nity, 

łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

! przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania dokładnego 
przeglądu okresowego.Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy za przeglądy okresowe sprzętu ochronnego i 
przeszkoloną w tym zakresie.  Przeglądy okresowe mogą być wykonywane także przez producenta sprzętu albo osobę lub firmę upoważnioną przez producenta. 
Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, 
przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt). W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak 
np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po 
przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego przeglądu.

! regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i trwałości 
sprzętu.

! podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
! wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, informacje 

dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za wpisy w karcie 
użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy  za sprzęt 
ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

! jeżeli sprzęt jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzętu musi wyposażyć sprzęt w instrukcją użytkowania, konserwacji oraz 
informacje dotyczące przeglądów okresowych i napraw sprzętu w języku obowiązującym w kraju, w którym sprzęt będzie użytkowany.

! indywidualny sprzęt ochronny musi być natychmiast wycofany z użytkowania jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do stanu sprzętu lub jego poprawnego 
działania. Ponowne wprowadzenie sprzętu do użytkowania może nastąpić po przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu przez producenta sprzętu i wyrażeniu 
jego pisemnej zgody na ponowne użycie sprzętu.

! indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania i poddany kasacji(zostać trwale zniszczony) jeżeli brał udział w powstrzymaniu spadania.
!

!

! punkt (urządzenie) kotwiczenia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinien mieć stabilną konstrukcję i położenie ograniczające możliwość 
wystąpienia upadku oraz minimalizujące długość swobodnego spadku.  Punkt kotwiczenia sprzętu powinien znajdować się powyżej stanowiska pracy 
użytkownika . Kształt i konstrukcja punktu kotwiczenia sprzętu musi zapewnić trwałe połączenie sprzętu i nie może doprowadzić do jego przypadkowego 
rozłączenia. Zalecane jest stosowanie certyfikowanych i oznaczonych punktów kotwiczenia sprzętu zgodnych z PN-EN 795.

! obowiązkowo należy sprawdzić wolną przestrzeń pod stanowiskiem pracy, na którym będziemy używać indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości w celu uniknięcia uderzenia w obiekty lub niższą płaszczyznę podczas powstrzymywania upadku. Wartość wymaganej wolnej przestrzeni pod 
miejscem pracy należy sprawdzić w instrukcji użytkowania sprzętu ochronnego, który zamierzamy zastosować.

! podczas użytkowania sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczne zjawiska wpływające na działanie sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, a w 
szczególności na:
- zapętlanie i przesuwanie się lin na ostrych krawędziach, - upadki wahadłowe, - przewodnictwo prądu
- jakiekolwiek uszkodzenia jak przecięcia, przetarcia, korozja, - oddziaływanie skrajnych temperatur,
- negatywne oddziaływanie czynników klimatycznych, - działanie chemikaliów,

! indywidualny sprzęt ochronny musi być transportowany w opakowaniach chroniących go przed uszkodzeniem czy zamoczeniem, np. w torbach wykonanych z 
tkaniny impregnowanej lub w stalowych lub plastikowych walizkach lub skrzynkach.  

! indywidualny sprzęt ochronny należy czyścić i dezynfekować, tak aby nie uszkodzić materiału (surowca) z którego wykonane jest urządzenie . 
Do materiałów włókienniczych (taśmy, liny) należy używać środków czyszczących  do delikatnych tkanin. Można czyścić ręcznie lub prać w pralce. Należy 
dokładnie wypłukać. Części wykonane z tworzyw sztucznych należy myć tylko w wodzie. Zamoczony podczas czyszczenia lub w trakcie użytkowania sprzęt 
należy dokładnie wysuszyć w warunkach naturalnych, z dala od źródeł ciepła. Części i mechanizmy metalowe (sprężyny, zawiasy, zapadki itp.) mogą być 
okresowo lekko nasmarowane w celu poprawienia ich działania.

! indywidualny sprzęt ochronny powinien być przechowywany luźno zapakowany, w dobrze wentylowanych suchych pomieszczeniach, zabezpieczony przed 
działaniem światła, promieniowaniem UV, zapyleniem, ostrymi przedmiotami, skrajnymi temperaturami  oraz żrącymi substancjami.

tylko szelki bezpieczeństwa (zgodne z PN-EN 361) są jedynym dopuszczalnym urządzeniem służącym do utrzymywania ciała w indywidualnym sprzęcie 
chroniącym przed upadkiem z wysokości.
system chroniący przed upadkiem z wysokości można dołączać wyłącznie do punktów (klamer, pętli) zaczepowych szelek bezpieczeństwa oznaczonych dużą 
literą "A". 

! stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa w połączeniu z innymi wybranymi elementami sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości musi być zgodne z 
odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkowania sprzętu oraz obowiązującymi normami: 
-  PN-EN 361- dla szelek bezpieczeństwa;
-  PN-EN 353-1, PN-EN 353-2, PN-EN 354, PN-EN 360, PN-EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania.
-  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzętu (punktów konstrukcji stałej).

Do ochrony przed upadkiem nie należy używać elastycznej linki bezpieczeństwa LE 101 lub 2LE101 bez amortyzatora.
Zabrania się używać elastycznej linki bezpieczeństwa bez amortyzatora bezpieczeństwa jako urządzenia chroniącego przed upadkiem z wysokości.

UWAGI:
- Określając wymaganą wolną przestrzeń pod stanowiskiem pracy, w której dochodzi do zatrzymania upadku, należy wziąć po uwagę długość 

linki, będącej dodatkowym elementem wydłużającym odległość zatrzymania upadku.
- Maksymalna długość linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem zgodnym z EN 355, wraz z zatrzaśnikami i elementami mocującymi nie 

może być dłuższa niż 2m.
- Należy minimalizować luz na lince im większe jest ryzyko upadku.
- Należy unikać sytuacji, w których istnieje ryzyko uduszenia pracownika spowodowanego np. owinięciem się linki wokół szyi użytkownika 

podczas upadku.
- Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku z ostrych krawędzi (np. 

krawędzią dachu).
- Użytkowanie linki dozwolone jest w temperaturach od -30ºC do 50ºC.
- Zabrania się używać elastycznej linki bezpieczeństwa samodzielnie (tzn. bez amortyzatora bezpieczeństwa) jako urządzenia chroniącego 

przed upadkiem z wysokości.
- Nie należy stosować równocześnie dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa połączonych z amortyzatorami.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do szelek bezpieczeństwa.
- Dopuszczalne jest zastosowanie linki bezpieczeństwa bez amortyzatora wyłącznie jako linki ograniczającej (zapobiegającej) znalezienie się 

pracownika w strefie zagrożonej upadkiem z wysokości.

amortyzator

linka
 bezpieczeństwa

DOBRZE ŹLE linka
 bezpieczeństwa

pętla
 środkowa
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PARAMeTRy

cechy SzczegóLNe

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 

WAGI uŻYtKOWNIKA 140 kg

doSTĘPNe WeRSJe koLoRySTyczNe

czarny

czerwony

niebieski

żółty

 
PREZENTaCJa 
PRODUKTU

protekt.co/aw170le111

liNKa

materiał: poliester

wykonanie: taśma poliestrowa

szerokość: 28 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 300x40x50 mm

eN 355

AW170/LE111 Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną

1

2

amortyzator  
bezpieczeństwa  
AW170

pętla 
na zatrzaśnik

pętla 
na zatrzaśnik

taśma 
elastyczna 
100% poliester

Amortyzator bezpieczeñstwa z link¹ jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹  EN 355. 
Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy, sk³adaj¹cy siê z amortyzatora bezpieczeñstwa z link¹ zgodnego z EN 355 po³¹czony z szelkami bezpieczeñstwa 
zgodnymi z EN 361 i do³¹czony do punktu konstrukcji sta³ej zgodnego z EN 795 stanowi pe³ne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed 
upadkiem z wysokoœci.
UWAGA: Ca³kowita d³ugoœæ amortyzatora z link¹ oraz ³¹cznikami nie mo¿e przekroczyæ 2 m.

EN 355:2002

EN 355:2002

Amortyzator bezpieczeñstwa jest wykonany z taœmy poliamidowej o szerokoœci 50 mm Zakoñczony jest z obu stron pêtlami. Korpus amortyzatora 
jest zabezpieczony polietylenow¹ os³on¹. Linka z jednej strony jest do³¹czona do amortyzatora, a z drugiej wyposa¿ona w pêtlê (lub pêtle w linkach 
podwójnych) zaczepow¹. o szerokoœci

. 

 Linki LE111 i 2LE111 są wykonane z poliestrowej elastycznej taśmy  28 mm.

BUDOWA

długość amortyzatora z linką nie może przekroczyć 2 m

A
B
C
D
E

A. typ urządzenia, B. oznaczenie modelu, C. nr katalogowy, D. , 
, E.  , 

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzoruj¹cej
produkcjê urz¹dzenia (artyku³ 11) numer i rok normy europejskiej F. miesi¹c i rok produkcji, G. numer seryjny, H. UWAGA:
przeczytaj instrukcjê, I. nazwa producenta lub dystrybutora, K. maksymalna waga użytkownika

MAX 2 m

G
F

HRef. AW170/LE111
I

AW170/LE111

PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLAND, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

1. a; 2. ;
3 . ; 4. ; 5. ; 6. 

pêtla zaczepowa amortyzator amortyzator bezpieczeñstwa  
linka bezpieczeñstwa pêtla zaczepowa linki szew linki cecha urz¹dzenia

nr kat. AW170/2LE111AW170/2LE111

AMORTYZATOR BEZPIECZEÑSTWA Z LINK¥

UWAGA!

AW170/2LE111AW170/LE111Długość

Min.[m]

Max.[m]
0,8

1,8

0,8
1,8

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ BEZ ZATRZAŚNIKÓW

Nr kat. AW170/LE111 AW170/LE111

1 2 3 45 56

1 2
3

45 56

45

K

Punkt 
Konstrukcji Sta³ej

min. 12 kN

2 
m

L
1 

m

 L

Wymagane jest zachowanie wolnej przestrzeni pod 
stopami użytkownika, by uniknąć uderzenia o podłoże w 
przypadku upadku z wysokości. Przy wyznaczaniu 
minimalnej wolnej przestrzeni należy wziąć pod uwagę 
odległość mocowania amortyzatora z linką do punktu 
konstrukcji stałej. Minimalna wolna przestrzeń powinna 
być wyliczana na podstawie schematu A poniżej:

M
in

im
al

na
 w

ol
na

 p
rz

es
tr

ze
ń

Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,75 m + 2 m + 1 m 1,
75

 m

A

L - długość amortyzatora z linką i zatrzaśnikami
1,75 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m      - odległość pomiędzy punktem zaczepowym 

szelek a stopami użytkownika + przesunięcie 
klamry zaczepowej

1 m - zabezpieczenie

AW170/LE 111 
AW170/2LE 111
 

Nr kat.:   

           AW170/LE111 

  

AW170/LE111  

Instrukcja użytkowania
Przed zastosowaniem 
sprzętu zapoznać się 
d o k ł a d n i e
z instrukcją użytkowania

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ ELASTYCZNĄ
Numer
urządzenia: 0000001

Data
produkcji: MM.RRRR

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.  Karta użytkowania powinna być wypełniona przed 
pierwszym wydaniem sprzętu do użytkowania. Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do 
użytkowania, nazwa użytkownika) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy  za 
sprzęt ochronny. Informacje dotyczące fabrycznych przeglądów okresowych są umieszczane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela. Nie wolno stosować indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

Jednostka notyfikowana,w której został wykonany certyfikat europejski 
i prowadzony jest nadzór nad produkcją urządzenia:

APAVE SUDEUROPE SAS, 
CS-60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16, FRANCJA - No. 0082

8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon 
 

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEÑ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM BEZPIECZEÑSTWA 
Z LINK¥ BEZPIECZEÑSTWA

Amortyzatory bezpieczeñstwa z link¹  mog¹ byæ wyposa¿one wy³¹cznie w certyfikowane zatrzaœniki zgodne z norm¹ EN 362. 

PRZEGLĄDY OKRESOWE
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą 
odpowiednią wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Po 5 latach użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę autoryzowaną przez 
producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej 
niż raz w roku. Każdy przegląd okresowy musi być odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.
OKRES UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji.
WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie musi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (musi zostać trwale zniszczone), jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub występują jakiekolwiek wątpliwości co 
do jego niezawodności.
UWAGA: Maksymalny okres używania urządzenia zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi 
krawędziami, żrącymi substancjami, w skrajnej temperaturze może prowadzić do wycofania z użytkowania nawet po jednym użyciu.
OPIS ZNAKOWANIA
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

nr kat. AW170/LE111/AZ002/AZ023

nr kat. AW170/LE111/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111  
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111  
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/LE111/AZ003/AZ23

nr kat. AW170/LE111/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/LE111/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111  
z zatrzaśnikami  
2xAZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. AW170/LE111/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111  
z zatrzaśnikami  
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. AW170/LE111/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111  
z zatrzaśnikami  
2xAZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką elastyczną LE 111 
Bez zatrzaśNików

nr kat. AW170/LE111

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

1 2

długość
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PARAMeTRy

cechy SzczegóLNe

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 

WAGI uŻYtKOWNIKA 140 kg

doSTĘPNe WeRSJe koLoRySTyczNe

czarny

czerwony

niebieski

żółty

 
PREZENTaCJa 
PRODUKTU

protekt.co/aw1702le111

liNKa

materiał: poliester

wykonanie: taśma poliestrowa

średnica: 28 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 300x40x50 mm

Amortyzator bezpieczeñstwa z link¹ jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹  EN 355. 
Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy, sk³adaj¹cy siê z amortyzatora bezpieczeñstwa z link¹ zgodnego z EN 355 po³¹czony z szelkami bezpieczeñstwa 
zgodnymi z EN 361 i do³¹czony do punktu konstrukcji sta³ej zgodnego z EN 795 stanowi pe³ne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed 
upadkiem z wysokoœci.
UWAGA: Ca³kowita d³ugoœæ amortyzatora z link¹ oraz ³¹cznikami nie mo¿e przekroczyæ 2 m.

EN 355:2002

EN 355:2002

Amortyzator bezpieczeñstwa jest wykonany z taœmy poliamidowej o szerokoœci 50 mm Zakoñczony jest z obu stron pêtlami. Korpus amortyzatora 
jest zabezpieczony polietylenow¹ os³on¹. Linka z jednej strony jest do³¹czona do amortyzatora, a z drugiej wyposa¿ona w pêtlê (lub pêtle w linkach 
podwójnych) zaczepow¹. o szerokoœci

. 

 Linki LE111 i 2LE111 są wykonane z poliestrowej elastycznej taśmy  28 mm.

BUDOWA

długość amortyzatora z linką nie może przekroczyć 2 m

A
B
C
D
E

A. typ urządzenia, B. oznaczenie modelu, C. nr katalogowy, D. , 
, E.  , 

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzoruj¹cej
produkcjê urz¹dzenia (artyku³ 11) numer i rok normy europejskiej F. miesi¹c i rok produkcji, G. numer seryjny, H. UWAGA:
przeczytaj instrukcjê, I. nazwa producenta lub dystrybutora, K. maksymalna waga użytkownika

MAX 2 m

G
F

HRef. AW170/LE111
I

AW170/LE111

PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLAND, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

1. a; 2. ;
3 . ; 4. ; 5. ; 6. 

pêtla zaczepowa amortyzator amortyzator bezpieczeñstwa  
linka bezpieczeñstwa pêtla zaczepowa linki szew linki cecha urz¹dzenia

nr kat. AW170/2LE111AW170/2LE111

AMORTYZATOR BEZPIECZEÑSTWA Z LINK¥

UWAGA!

AW170/2LE111AW170/LE111Długość

Min.[m]

Max.[m]
0,8

1,8

0,8
1,8

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ BEZ ZATRZAŚNIKÓW

Nr kat. AW170/LE111 AW170/LE111

1 2 3 45 56

1 2
3

45 56

45

K

Punkt 
Konstrukcji Sta³ej

min. 12 kN

2 
m

L
1 

m

 L

Wymagane jest zachowanie wolnej przestrzeni pod 
stopami użytkownika, by uniknąć uderzenia o podłoże w 
przypadku upadku z wysokości. Przy wyznaczaniu 
minimalnej wolnej przestrzeni należy wziąć pod uwagę 
odległość mocowania amortyzatora z linką do punktu 
konstrukcji stałej. Minimalna wolna przestrzeń powinna 
być wyliczana na podstawie schematu A poniżej:

M
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ń

Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,75 m + 2 m + 1 m 1,
75

 m

A

L - długość amortyzatora z linką i zatrzaśnikami
1,75 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m      - odległość pomiędzy punktem zaczepowym 

szelek a stopami użytkownika + przesunięcie 
klamry zaczepowej

1 m - zabezpieczenie

AW170/LE 111 
AW170/2LE 111
 

Nr kat.:   

           AW170/LE111 

  

AW170/LE111  

Instrukcja użytkowania
Przed zastosowaniem 
sprzętu zapoznać się 
d o k ł a d n i e
z instrukcją użytkowania

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ ELASTYCZNĄ
Numer
urządzenia: 0000001

Data
produkcji: MM.RRRR

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.  Karta użytkowania powinna być wypełniona przed 
pierwszym wydaniem sprzętu do użytkowania. Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do 
użytkowania, nazwa użytkownika) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy  za 
sprzęt ochronny. Informacje dotyczące fabrycznych przeglądów okresowych są umieszczane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela. Nie wolno stosować indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

Jednostka notyfikowana,w której został wykonany certyfikat europejski 
i prowadzony jest nadzór nad produkcją urządzenia:

APAVE SUDEUROPE SAS, 
CS-60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16, FRANCJA - No. 0082

8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon 
 

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEÑ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM BEZPIECZEÑSTWA 
Z LINK¥ BEZPIECZEÑSTWA

Amortyzatory bezpieczeñstwa z link¹  mog¹ byæ wyposa¿one wy³¹cznie w certyfikowane zatrzaœniki zgodne z norm¹ EN 362. 

PRZEGLĄDY OKRESOWE
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą 
odpowiednią wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Po 5 latach użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę autoryzowaną przez 
producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej 
niż raz w roku. Każdy przegląd okresowy musi być odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.
OKRES UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji.
WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie musi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (musi zostać trwale zniszczone), jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub występują jakiekolwiek wątpliwości co 
do jego niezawodności.
UWAGA: Maksymalny okres używania urządzenia zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi 
krawędziami, żrącymi substancjami, w skrajnej temperaturze może prowadzić do wycofania z użytkowania nawet po jednym użyciu.
OPIS ZNAKOWANIA

www.protekt.pl170 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 355

AW170/2LE111 Amortyzator bezpieczeństwa  
z podwójną linką elastyczną

1

2 3

taśma 
elastyczna 
100% poliester

amortyzator  
bezpieczeństwa  
AW170

pętla 
na zatrzaśnik

pętla 
na zatrzaśnik
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2,0 m

2,0 m

nr kat. AW170/2LE111/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2 LE 111  
z zatrzaśnikami AZ 002, 2 x AZ 025
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. AW170/2LE111/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2 LE 111  
z zatrzaśnikami AZ 003, 2 x AZ 024
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. AW170/2LE111/AZ003/2AZ023

nr kat. AW170/2LE111/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2 LE 111  
z zatrzaśnikami AZ 003, 2 x AZ 029  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2 LE 111  
z zatrzaśnikami AZ 003, 2 x AZ 029  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/2LE111/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2 LE 111 

z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. AW170/2LE111/AZ002/2AZ023

nr kat. AW170/2LE111/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2 LE 111  
z zatrzaśnikami AZ 002, 2 x AZ 029 

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
2xAZ 02 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2 LE 111  
z zatrzaśnikami AZ 002, 2 x AZ 029 

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa AW 170  
z podwójną linką elastyczną 2 LE 111 

Bez zatrzaśNików

nr kat. AW170/2LE111

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

171Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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liNKa

materiał: aramid

wykonanie: taśma aramidowa

szerokość: 28 mm

PARAMeTRy

cechy SzczegóLNe

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 

WAGI uŻYtKOWNIKA 140 kg

ODPORNO

OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 300x40x50 mm

Amortyzator bezpieczeñstwa z link¹ jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹  EN 355. 
Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy, sk³adaj¹cy siê z amortyzatora bezpieczeñstwa z link¹ zgodnego z EN 355 po³¹czony z szelkami bezpieczeñstwa 
zgodnymi z EN 361 i do³¹czony do punktu konstrukcji sta³ej zgodnego z EN 795 stanowi pe³ne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed 
upadkiem z wysokoœci.
UWAGA: Ca³kowita d³ugoœæ amortyzatora z link¹ oraz ³¹cznikami nie mo¿e przekroczyæ 2 m.

EN 355:2002

EN 355:2002

Amortyzator bezpieczeñstwa jest wykonany z taœmy poliamidowej o szerokoœci 50 mm Zakoñczony jest z obu stron pêtlami. Korpus amortyzatora 
jest zabezpieczony polietylenow¹ os³on¹. Linka z jednej strony jest do³¹czona do amortyzatora, a z drugiej wyposa¿ona w pêtlê (lub pêtle w linkach 
podwójnych) zaczepow¹. o szerokoœci

. 

 Linki LE111 i 2LE111 są wykonane z poliestrowej elastycznej taśmy  28 mm.

BUDOWA

długość amortyzatora z linką nie może przekroczyć 2 m

A
B
C
D
E

A. typ urządzenia, B. oznaczenie modelu, C. nr katalogowy, D. , 
, E.  , 

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzoruj¹cej
produkcjê urz¹dzenia (artyku³ 11) numer i rok normy europejskiej F. miesi¹c i rok produkcji, G. numer seryjny, H. UWAGA:
przeczytaj instrukcjê, I. nazwa producenta lub dystrybutora, K. maksymalna waga użytkownika

MAX 2 m

G
F

HRef. AW170/LE111
I

AW170/LE111

PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLAND, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

1. a; 2. ;
3 . ; 4. ; 5. ; 6. 

pêtla zaczepowa amortyzator amortyzator bezpieczeñstwa  
linka bezpieczeñstwa pêtla zaczepowa linki szew linki cecha urz¹dzenia

nr kat. AW170/2LE111AW170/2LE111

AMORTYZATOR BEZPIECZEÑSTWA Z LINK¥

UWAGA!

AW170/2LE111AW170/LE111Długość

Min.[m]

Max.[m]
0,8

1,8

0,8
1,8

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ BEZ ZATRZAŚNIKÓW

Nr kat. AW170/LE111 AW170/LE111

1 2 3 45 56

1 2
3

45 56

45

K

Punkt 
Konstrukcji Sta³ej

min. 12 kN

2 
m

L
1 

m

 L

Wymagane jest zachowanie wolnej przestrzeni pod 
stopami użytkownika, by uniknąć uderzenia o podłoże w 
przypadku upadku z wysokości. Przy wyznaczaniu 
minimalnej wolnej przestrzeni należy wziąć pod uwagę 
odległość mocowania amortyzatora z linką do punktu 
konstrukcji stałej. Minimalna wolna przestrzeń powinna 
być wyliczana na podstawie schematu A poniżej:
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Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,75 m + 2 m + 1 m 1,
75

 m
A

L - długość amortyzatora z linką i zatrzaśnikami
1,75 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m      - odległość pomiędzy punktem zaczepowym 

szelek a stopami użytkownika + przesunięcie 
klamry zaczepowej

1 m - zabezpieczenie

AW170/LE 111 
AW170/2LE 111
 

Nr kat.:   

           AW170/LE111 

  

AW170/LE111  

Instrukcja użytkowania
Przed zastosowaniem 
sprzętu zapoznać się 
d o k ł a d n i e
z instrukcją użytkowania

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ ELASTYCZNĄ
Numer
urządzenia: 0000001

Data
produkcji: MM.RRRR

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.  Karta użytkowania powinna być wypełniona przed 
pierwszym wydaniem sprzętu do użytkowania. Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do 
użytkowania, nazwa użytkownika) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy  za 
sprzęt ochronny. Informacje dotyczące fabrycznych przeglądów okresowych są umieszczane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela. Nie wolno stosować indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

Jednostka notyfikowana,w której został wykonany certyfikat europejski 
i prowadzony jest nadzór nad produkcją urządzenia:

APAVE SUDEUROPE SAS, 
CS-60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16, FRANCJA - No. 0082

8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon 
 

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEÑ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM BEZPIECZEÑSTWA 
Z LINK¥ BEZPIECZEÑSTWA

Amortyzatory bezpieczeñstwa z link¹  mog¹ byæ wyposa¿one wy³¹cznie w certyfikowane zatrzaœniki zgodne z norm¹ EN 362. 

PRZEGLĄDY OKRESOWE
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą 
odpowiednią wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Po 5 latach użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę autoryzowaną przez 
producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej 
niż raz w roku. Każdy przegląd okresowy musi być odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.
OKRES UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji.
WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie musi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (musi zostać trwale zniszczone), jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub występują jakiekolwiek wątpliwości co 
do jego niezawodności.
UWAGA: Maksymalny okres używania urządzenia zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi 
krawędziami, żrącymi substancjami, w skrajnej temperaturze może prowadzić do wycofania z użytkowania nawet po jednym użyciu.
OPIS ZNAKOWANIA

www.protekt.pl172 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 355

AW170/LE211 Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną,  
odporny na działanie czynników gorących

2
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amortyzator  
bezpieczeństwa  
AW170
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

nr kat. AW170/LE211/AZ002/AZ023

nr kat. AW170/LE211/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211   
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211   
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/LE211/AZ003/AZ023

nr kat. AW170/LE211/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211   
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211   
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/LE211/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211   
z zatrzaśnikami  
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. AW170/LE211/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211   
z zatrzaśnikami  
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. AW170/LE211/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211   
z zatrzaśnikami  
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką elastyczną LE 211  bez zatrzaśników

nr kat. AW170/LE211

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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STANdARdoWe koNFigURAcJe URządzeNiA
Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną, 
odporny na działanie czynników gorących
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liNKa

materiał: aramid

wykonanie: taśma aramidowa

średnica: 28 mm

PARAMeTRy

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 300x40x50 mm

cechy SzczegóLNe

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 

WAGI uŻYtKOWNIKA 140 kg

ODPORNO

OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

Amortyzator bezpieczeñstwa z link¹ jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹  EN 355. 
Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy, sk³adaj¹cy siê z amortyzatora bezpieczeñstwa z link¹ zgodnego z EN 355 po³¹czony z szelkami bezpieczeñstwa 
zgodnymi z EN 361 i do³¹czony do punktu konstrukcji sta³ej zgodnego z EN 795 stanowi pe³ne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed 
upadkiem z wysokoœci.
UWAGA: Ca³kowita d³ugoœæ amortyzatora z link¹ oraz ³¹cznikami nie mo¿e przekroczyæ 2 m.

EN 355:2002

EN 355:2002

Amortyzator bezpieczeñstwa jest wykonany z taœmy poliamidowej o szerokoœci 50 mm Zakoñczony jest z obu stron pêtlami. Korpus amortyzatora 
jest zabezpieczony polietylenow¹ os³on¹. Linka z jednej strony jest do³¹czona do amortyzatora, a z drugiej wyposa¿ona w pêtlê (lub pêtle w linkach 
podwójnych) zaczepow¹. o szerokoœci

. 

 Linki LE111 i 2LE111 są wykonane z poliestrowej elastycznej taśmy  28 mm.

BUDOWA

długość amortyzatora z linką nie może przekroczyć 2 m

A
B
C
D
E

A. typ urządzenia, B. oznaczenie modelu, C. nr katalogowy, D. , 
, E.  , 

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzoruj¹cej
produkcjê urz¹dzenia (artyku³ 11) numer i rok normy europejskiej F. miesi¹c i rok produkcji, G. numer seryjny, H. UWAGA:
przeczytaj instrukcjê, I. nazwa producenta lub dystrybutora, K. maksymalna waga użytkownika

MAX 2 m

G
F

HRef. AW170/LE111
I

AW170/LE111

PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLAND, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

1. a; 2. ;
3 . ; 4. ; 5. ; 6. 

pêtla zaczepowa amortyzator amortyzator bezpieczeñstwa  
linka bezpieczeñstwa pêtla zaczepowa linki szew linki cecha urz¹dzenia

nr kat. AW170/2LE111AW170/2LE111

AMORTYZATOR BEZPIECZEÑSTWA Z LINK¥

UWAGA!

AW170/2LE111AW170/LE111Długość

Min.[m]

Max.[m]
0,8

1,8

0,8
1,8

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ BEZ ZATRZAŚNIKÓW

Nr kat. AW170/LE111 AW170/LE111

1 2 3 45 56

1 2
3

45 56

45

K

Punkt 
Konstrukcji Sta³ej

min. 12 kN

2 
m

L
1 

m

 L

Wymagane jest zachowanie wolnej przestrzeni pod 
stopami użytkownika, by uniknąć uderzenia o podłoże w 
przypadku upadku z wysokości. Przy wyznaczaniu 
minimalnej wolnej przestrzeni należy wziąć pod uwagę 
odległość mocowania amortyzatora z linką do punktu 
konstrukcji stałej. Minimalna wolna przestrzeń powinna 
być wyliczana na podstawie schematu A poniżej:

M
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Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,75 m + 2 m + 1 m 1,
75

 m

A

L - długość amortyzatora z linką i zatrzaśnikami
1,75 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m      - odległość pomiędzy punktem zaczepowym 

szelek a stopami użytkownika + przesunięcie 
klamry zaczepowej

1 m - zabezpieczenie

AW170/LE 111 
AW170/2LE 111
 

Nr kat.:   

           AW170/LE111 

  

AW170/LE111  

Instrukcja użytkowania
Przed zastosowaniem 
sprzętu zapoznać się 
d o k ł a d n i e
z instrukcją użytkowania

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ ELASTYCZNĄ
Numer
urządzenia: 0000001

Data
produkcji: MM.RRRR

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.  Karta użytkowania powinna być wypełniona przed 
pierwszym wydaniem sprzętu do użytkowania. Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do 
użytkowania, nazwa użytkownika) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy  za 
sprzęt ochronny. Informacje dotyczące fabrycznych przeglądów okresowych są umieszczane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela. Nie wolno stosować indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

Jednostka notyfikowana,w której został wykonany certyfikat europejski 
i prowadzony jest nadzór nad produkcją urządzenia:

APAVE SUDEUROPE SAS, 
CS-60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16, FRANCJA - No. 0082

8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon 
 

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEÑ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM BEZPIECZEÑSTWA 
Z LINK¥ BEZPIECZEÑSTWA

Amortyzatory bezpieczeñstwa z link¹  mog¹ byæ wyposa¿one wy³¹cznie w certyfikowane zatrzaœniki zgodne z norm¹ EN 362. 

PRZEGLĄDY OKRESOWE
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą 
odpowiednią wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Po 5 latach użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę autoryzowaną przez 
producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej 
niż raz w roku. Każdy przegląd okresowy musi być odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.
OKRES UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji.
WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie musi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (musi zostać trwale zniszczone), jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub występują jakiekolwiek wątpliwości co 
do jego niezawodności.
UWAGA: Maksymalny okres używania urządzenia zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi 
krawędziami, żrącymi substancjami, w skrajnej temperaturze może prowadzić do wycofania z użytkowania nawet po jednym użyciu.
OPIS ZNAKOWANIA

www.protekt.pl174 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 355

AW170/2LE211 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką  
elastyczną, odporny na działanie czynników gorących

2 3

1

taśma elastyczna 
aramid

pętla 
na zatrzaśnik

pętla 
na zatrzaśnik

amortyzator  
bezpieczeństwa  
AW170
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2,0 m

2,0 m

 nr kat. AW170/2LE211/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2LE 211   
z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2xAZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm) 

nr kat. AW170/2LE211/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2LE 211   
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2xAZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. AW170/2LE211/AZ003/2AZ023

nr kat. AW170/2LE211/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2LE 211   
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (stal galwanizowana, otwarcie 20 mm)
2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2LE 211   
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (stal galwanizowana, otwarcie 20 mm)
2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/2LE211/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2LE 211  
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. AW170/2LE211/AZ002/2AZ023

nr kat. AW170/2LE211/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2LE 211   
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2LE 211   
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa AW 170  
z podwójną linką elastyczną 2LE 211   
Bez zatrzaśNików

nr kat. AW170/2LE211

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 12 mm

PARAMeTRy

cechy SzczegóLNe

Vg11 11.074
do stosowania 
w poziomie, 
kiedy może nastąpić
upadek przez 
krawędź

R  0,5 mm
dla profili 
o promieniu
r   0,5 mm
bez ostrych 
krawędzi

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

www.protekt.pl176 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

ABM/LB100 Amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną

eN 355
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

nr kat. BW200/LB100/AZ002/AZ023

nr kat. BW200/LB100/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z linką bezpieczeństwa LB 100  
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z linką bezpieczeństwa LB 100  
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB100/AZ003/AZ023

nr kat. BW200/LB100/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z linką bezpieczeństwa LB 100  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z linką bezpieczeństwa LB 100  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB100/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z linką bezpieczeństwa LB 100  
z zatrzaśnikami 2 x AZ 003  
(aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW200/LB100/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa  
z linką bezpieczeństwa LB 100  
z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB100/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z linką bezpieczeństwa LB 100  
z zatrzaśnikami 2 x AZ 002  
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z regulowaną linką bezpieczeństwa LB 100  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LB100

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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cechy SzczegóLNe

liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 12 mm

PARAMeTRy

Vg11 11.074
do stosowania 
w poziomie, 
kiedy może nastąpić
upadek przez 
krawędź

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

R  0,5 mm
dla profili 
o promieniu
r   0,5 mm
bez ostrych 
krawędzi

-  Należy minimalizować luz na lince im większe jest ryzyko upadku. 
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku przez ostrą krawędź.
-  Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30ºC do 50ºC. 
-  Nie należy stosować równocześnie dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa połączonych z amortyzatorami.
-  Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do szelek bezpieczeństwa.

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

2 
m

L
1 

m

 L

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni 
pod użytkownikiem w celu powstrzymania upadku i zderzenia 
z ziemią bądź strukturą znajdującą się pod użytkownikiem. Przy 
zapewnianiu minimalnej wolnej przestrzeni należy uwzględnić 
minimalny odstęp od punktu kotwiczenia amortyzatora do ziemi. 
Odległość jest obliczana za pomocą poniższego schematu - rys. A. 
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Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m 1,
2 

m
A

L - 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m    - długość od punktu zaczepowego szelek do stóp 

użytkownika + rozciągnięcie szelek.
1 m - dodatkowa przestrzeń zabezpieczająca

całkowita długość amortyzatora z linką bezpieczeństwa i 

L        - 
amortyzatora z linką 
bezpieczeństwa i 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie 
amortyzatora

2 m    - długość od punktu 
zaczepowego szelek do 
stóp użytkownika + 
rozciągnięcie szelek.

1 m    - dodatkowa przestrzeń 
zabezpieczająca

całkowita długość 

R  0,5 mmł

max. 1,5 mmax. 1,5 m

C

krawędź

D E

2 m
L

1 m
1,2

 m

Minimalna wolna 
przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m

B

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
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1.  Do³¹czyæ zatrzaœnik 
amortyzatora do przedniego 
lub tylnego punktu 
zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa (zgodnych z 
PN-EN 361) - [1]

2.  Do³¹czyæ zatrzaœnik linki 
bezpieczeñstwa do punktu 
konstrukcji sta³ej 
o wytrzyma³oœci statycznej 
min. 12 kN (zgodnego z PN-
EN 795) znajduj¹cego siê nad 
u¿ytkownikem:

-  bezpoœrednio [2] 
-  przy pomocy dodatkowego 

³¹cznika [3], [4]
Kszta³t i budowa punktu 
konstrukcji sta³ej powinny 
uniemo¿liwiæ samoistne zsuniêcie 
lub od³¹czenie siê urz¹dzenia.
UWAGA:   
Zabrania siê stosowania linki jako 
punktu zaczepowego w postaci 
pêtli zaciskowej [5].
Podczas stosowania amortyzatora 
z link¹ podwójn¹ (ABM/LB122, 
ABM/2LB100) zabronione jest 
³¹czenie zatrzaœnika jednej linki 
do punktu konstrukcji sta³ej, 
a zatrzaœnika drugiej linki do 
punktu zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa [6]. 2

1

3 4 65

UWAGA!

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZPN-ENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM 
BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ 

NIE!

!

! UWAGA:  Po upadku przez krawędź istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w czasie powstrzymania upadku w wyniku uderzenia o element budynku lub 
konstrukcji. Należy przygotować i przećwiczyć specjalne procedury ratownicze związane z upadkiem przez krawędź.

urządzenie zostało przebadane zgodnie z  i może być stosowane podczas poruszania się pracownika w poziomie, w miejscu gdzie może 
nastąpić upadek przez krawędź (np. na dachu). Wymagana wolna przestrzeń pod krawędzią obliczana jest według schematu (rysunek B). Minimalny 
promień krawędzi musi wynosić 0,5 mm (rysunek D). Jeżeli krawędź jest ostra lub 

Punkt kotwiczenia amortyzatora bezpieczeństwa nie może znajdować się poniżej 
o poziomu stóp użytkownika (rysunek E). Kąt ugięcia linki amortyzatora na krawędzi podczas powstrzymania upadku musi wynosić co najmniej 90

(rysunek D). Linka połączona z amortyzatorem bezpieczeństwa nie może mieć luzu. Regulacja linki bezpieczeństwa przy amortyzatorze może być 
wykonana tylko wtedy, gdy użytkownik nie przemieszczania się w kierunku krawędzi upadku. W celu uniknięcia zagrożenia związanego z upadkiem 
wahadłowym użytkownik może poruszać się w poziomie nie dalej niż 1,5 m od osi symetrii punktu kotwiczenia w obu kierunkach (patrz rysunek C). W 
innym przypadku zamiast stałego punktu kotwiczenia należy zastosować urządzenie kotwiczące zgodne z PN-EN 795 typu C lub typu D. Jeżeli 
zastosowana jest pozioma lina kotwicząca PN-EN 795 typu C należy uwzględnić jej ugięcie mogące wpłynąć na wielkość wolnej przestrzeni pod 
miejscem pracy. Należy uwzględnić informacje znajdujące się w instrukcji użytkowania poziomej liny kotwiczącej. 
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stwarzająca duże zagrożenie uszkodzenia liny np. posiadająca 
zadziory, należy zamontować odpowiednią osłonę krawędzi. 

GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego 

stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
! przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. 

Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie 

innego. 
!

! przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego 
działania.

! podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, 
korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:
- w szelkach bezpieczeństwa, uprzężach biodrowych i pasach do pracy w podparciu na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, 
taśmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki; 
- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę,  amortyzator, łączniki;
- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, 

śruby i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

! przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania 
dokładnego przeglądu okresowego. Przegląd okresowy może być wykonany przez 

. Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, 
nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt). W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt 
ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez 
producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego 
przeglądu.

! regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i 
trwałości sprzętu.

! podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
! wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, 

informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za 
wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba kompetentna, 
odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty 
użytkowania.

wszystkie elementy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkowania 
sprzętu oraz obowiązującymi normami: 

-  PN-EN 361- dla szelek bezpieczeństwa;  -  PN-EN 813 - dla uprzęży biodrowych;  
-  PN-EN 353-1, PN-EN 353-2, PN-EN 354, PN-EN 355, PN-EN 360, PN-EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania;
-  PN-EN 358 - dla systemów do pracy  w podparciu; -  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzętu (punktów konstrukcji stałej).

osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią wiedzę i 
wykształconą w tym zakresie

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029
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2,0 m

2,0 m

nr kat. BW200/2LB100/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100  
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW200/2LB100/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW200/2LB100/AZ003/2AZ023

nr kat. BW200/2LB100/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100  
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100  
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/2LB100/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100  
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/2LB100/AZ002/2AZ023

nr kat. BW200/2LB100/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100  
z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100  
z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/2LB100

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

cechy SzczegóLNe

 
BaDaNIE aMORTyZaTORa 
W LaBORaTORIUM

protekt.co/abmlb101lab

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

-  Należy minimalizować luz na lince im większe jest ryzyko upadku. 
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku przez ostrą krawędź.
-  Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30ºC do 50ºC. 
-  Nie należy stosować równocześnie dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa połączonych z amortyzatorami.
-  Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do szelek bezpieczeństwa.

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

2 
m

L
1 

m

 L

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni 
pod użytkownikiem w celu powstrzymania upadku i zderzenia 
z ziemią bądź strukturą znajdującą się pod użytkownikiem. Przy 
zapewnianiu minimalnej wolnej przestrzeni należy uwzględnić 
minimalny odstęp od punktu kotwiczenia amortyzatora do ziemi. 
Odległość jest obliczana za pomocą poniższego schematu - rys. A. 
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Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m 1,
2 

m
A

L - 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m    - długość od punktu zaczepowego szelek do stóp 

użytkownika + rozciągnięcie szelek.
1 m - dodatkowa przestrzeń zabezpieczająca

całkowita długość amortyzatora z linką bezpieczeństwa i 

L        - 
amortyzatora z linką 
bezpieczeństwa i 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie 
amortyzatora

2 m    - długość od punktu 
zaczepowego szelek do 
stóp użytkownika + 
rozciągnięcie szelek.

1 m    - dodatkowa przestrzeń 
zabezpieczająca

całkowita długość 

R  0,5 mmł

max. 1,5 mmax. 1,5 m

C

krawędź

D E

2 m
L

1 m
1,2

 m

Minimalna wolna 
przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m

B

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
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1.  Do³¹czyæ zatrzaœnik 
amortyzatora do przedniego 
lub tylnego punktu 
zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa (zgodnych z 
PN-EN 361) - [1]

2.  Do³¹czyæ zatrzaœnik linki 
bezpieczeñstwa do punktu 
konstrukcji sta³ej 
o wytrzyma³oœci statycznej 
min. 12 kN (zgodnego z PN-
EN 795) znajduj¹cego siê nad 
u¿ytkownikem:

-  bezpoœrednio [2] 
-  przy pomocy dodatkowego 

³¹cznika [3], [4]
Kszta³t i budowa punktu 
konstrukcji sta³ej powinny 
uniemo¿liwiæ samoistne zsuniêcie 
lub od³¹czenie siê urz¹dzenia.
UWAGA:   
Zabrania siê stosowania linki jako 
punktu zaczepowego w postaci 
pêtli zaciskowej [5].
Podczas stosowania amortyzatora 
z link¹ podwójn¹ (ABM/LB122, 
ABM/2LB100) zabronione jest 
³¹czenie zatrzaœnika jednej linki 
do punktu konstrukcji sta³ej, 
a zatrzaœnika drugiej linki do 
punktu zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa [6]. 2

1

3 4 65

UWAGA!

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZPN-ENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM 
BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ 

NIE!

!

! UWAGA:  Po upadku przez krawędź istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w czasie powstrzymania upadku w wyniku uderzenia o element budynku lub 
konstrukcji. Należy przygotować i przećwiczyć specjalne procedury ratownicze związane z upadkiem przez krawędź.

urządzenie zostało przebadane zgodnie z  i może być stosowane podczas poruszania się pracownika w poziomie, w miejscu gdzie może 
nastąpić upadek przez krawędź (np. na dachu). Wymagana wolna przestrzeń pod krawędzią obliczana jest według schematu (rysunek B). Minimalny 
promień krawędzi musi wynosić 0,5 mm (rysunek D). Jeżeli krawędź jest ostra lub 

Punkt kotwiczenia amortyzatora bezpieczeństwa nie może znajdować się poniżej 
o poziomu stóp użytkownika (rysunek E). Kąt ugięcia linki amortyzatora na krawędzi podczas powstrzymania upadku musi wynosić co najmniej 90

(rysunek D). Linka połączona z amortyzatorem bezpieczeństwa nie może mieć luzu. Regulacja linki bezpieczeństwa przy amortyzatorze może być 
wykonana tylko wtedy, gdy użytkownik nie przemieszczania się w kierunku krawędzi upadku. W celu uniknięcia zagrożenia związanego z upadkiem 
wahadłowym użytkownik może poruszać się w poziomie nie dalej niż 1,5 m od osi symetrii punktu kotwiczenia w obu kierunkach (patrz rysunek C). W 
innym przypadku zamiast stałego punktu kotwiczenia należy zastosować urządzenie kotwiczące zgodne z PN-EN 795 typu C lub typu D. Jeżeli 
zastosowana jest pozioma lina kotwicząca PN-EN 795 typu C należy uwzględnić jej ugięcie mogące wpłynąć na wielkość wolnej przestrzeni pod 
miejscem pracy. Należy uwzględnić informacje znajdujące się w instrukcji użytkowania poziomej liny kotwiczącej. 
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stwarzająca duże zagrożenie uszkodzenia liny np. posiadająca 
zadziory, należy zamontować odpowiednią osłonę krawędzi. 

GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego 

stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
! przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. 

Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie 

innego. 
!

! przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego 
działania.

! podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, 
korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:
- w szelkach bezpieczeństwa, uprzężach biodrowych i pasach do pracy w podparciu na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, 
taśmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki; 
- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę,  amortyzator, łączniki;
- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, 

śruby i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

! przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania 
dokładnego przeglądu okresowego. Przegląd okresowy może być wykonany przez 

. Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, 
nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt). W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt 
ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez 
producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego 
przeglądu.

! regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i 
trwałości sprzętu.

! podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
! wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, 

informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za 
wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba kompetentna, 
odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty 
użytkowania.

wszystkie elementy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkowania 
sprzętu oraz obowiązującymi normami: 

-  PN-EN 361- dla szelek bezpieczeństwa;  -  PN-EN 813 - dla uprzęży biodrowych;  
-  PN-EN 353-1, PN-EN 353-2, PN-EN 354, PN-EN 355, PN-EN 360, PN-EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania;
-  PN-EN 358 - dla systemów do pracy  w podparciu; -  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzętu (punktów konstrukcji stałej).

osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią wiedzę i 
wykształconą w tym zakresie

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029
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ABM/LB101 Amortyzator bezpieczeństwa z linką
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

nr kat. BW200/LB101/AZ002/AZ023

nr kat. BW200/LB101/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa  
LB 101 z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)  
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa  
LB 101 z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)  
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB101/AZ003/AZ023

nr kat. BW200/LB101/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB101/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101  
z zatrzaśnikami 
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW200/LB101/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101  
z zatrzaśnikami  
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB101/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101  
z zatrzaśnikami  
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LB101

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

cechy SzczegóLNe

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

-  Należy minimalizować luz na lince im większe jest ryzyko upadku. 
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku przez ostrą krawędź.
-  Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30ºC do 50ºC. 
-  Nie należy stosować równocześnie dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa połączonych z amortyzatorami.
-  Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do szelek bezpieczeństwa.

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

2 
m

L
1 

m

 L

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni 
pod użytkownikiem w celu powstrzymania upadku i zderzenia 
z ziemią bądź strukturą znajdującą się pod użytkownikiem. Przy 
zapewnianiu minimalnej wolnej przestrzeni należy uwzględnić 
minimalny odstęp od punktu kotwiczenia amortyzatora do ziemi. 
Odległość jest obliczana za pomocą poniższego schematu - rys. A. 
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Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m 1,
2 

m
A

L - 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m    - długość od punktu zaczepowego szelek do stóp 

użytkownika + rozciągnięcie szelek.
1 m - dodatkowa przestrzeń zabezpieczająca

całkowita długość amortyzatora z linką bezpieczeństwa i 

L        - 
amortyzatora z linką 
bezpieczeństwa i 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie 
amortyzatora

2 m    - długość od punktu 
zaczepowego szelek do 
stóp użytkownika + 
rozciągnięcie szelek.

1 m    - dodatkowa przestrzeń 
zabezpieczająca

całkowita długość 

R  0,5 mmł

max. 1,5 mmax. 1,5 m

C

krawędź

D E

2 m
L

1 m
1,2

 m

Minimalna wolna 
przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m

B

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
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1.  Do³¹czyæ zatrzaœnik 
amortyzatora do przedniego 
lub tylnego punktu 
zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa (zgodnych z 
PN-EN 361) - [1]

2.  Do³¹czyæ zatrzaœnik linki 
bezpieczeñstwa do punktu 
konstrukcji sta³ej 
o wytrzyma³oœci statycznej 
min. 12 kN (zgodnego z PN-
EN 795) znajduj¹cego siê nad 
u¿ytkownikem:

-  bezpoœrednio [2] 
-  przy pomocy dodatkowego 

³¹cznika [3], [4]
Kszta³t i budowa punktu 
konstrukcji sta³ej powinny 
uniemo¿liwiæ samoistne zsuniêcie 
lub od³¹czenie siê urz¹dzenia.
UWAGA:   
Zabrania siê stosowania linki jako 
punktu zaczepowego w postaci 
pêtli zaciskowej [5].
Podczas stosowania amortyzatora 
z link¹ podwójn¹ (ABM/LB122, 
ABM/2LB100) zabronione jest 
³¹czenie zatrzaœnika jednej linki 
do punktu konstrukcji sta³ej, 
a zatrzaœnika drugiej linki do 
punktu zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa [6]. 2

1

3 4 65

UWAGA!

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZPN-ENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM 
BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ 

NIE!

!

! UWAGA:  Po upadku przez krawędź istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w czasie powstrzymania upadku w wyniku uderzenia o element budynku lub 
konstrukcji. Należy przygotować i przećwiczyć specjalne procedury ratownicze związane z upadkiem przez krawędź.

urządzenie zostało przebadane zgodnie z  i może być stosowane podczas poruszania się pracownika w poziomie, w miejscu gdzie może 
nastąpić upadek przez krawędź (np. na dachu). Wymagana wolna przestrzeń pod krawędzią obliczana jest według schematu (rysunek B). Minimalny 
promień krawędzi musi wynosić 0,5 mm (rysunek D). Jeżeli krawędź jest ostra lub 

Punkt kotwiczenia amortyzatora bezpieczeństwa nie może znajdować się poniżej 
o poziomu stóp użytkownika (rysunek E). Kąt ugięcia linki amortyzatora na krawędzi podczas powstrzymania upadku musi wynosić co najmniej 90

(rysunek D). Linka połączona z amortyzatorem bezpieczeństwa nie może mieć luzu. Regulacja linki bezpieczeństwa przy amortyzatorze może być 
wykonana tylko wtedy, gdy użytkownik nie przemieszczania się w kierunku krawędzi upadku. W celu uniknięcia zagrożenia związanego z upadkiem 
wahadłowym użytkownik może poruszać się w poziomie nie dalej niż 1,5 m od osi symetrii punktu kotwiczenia w obu kierunkach (patrz rysunek C). W 
innym przypadku zamiast stałego punktu kotwiczenia należy zastosować urządzenie kotwiczące zgodne z PN-EN 795 typu C lub typu D. Jeżeli 
zastosowana jest pozioma lina kotwicząca PN-EN 795 typu C należy uwzględnić jej ugięcie mogące wpłynąć na wielkość wolnej przestrzeni pod 
miejscem pracy. Należy uwzględnić informacje znajdujące się w instrukcji użytkowania poziomej liny kotwiczącej. 

VG11 11.074

stwarzająca duże zagrożenie uszkodzenia liny np. posiadająca 
zadziory, należy zamontować odpowiednią osłonę krawędzi. 

GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego 

stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
! przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. 

Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie 

innego. 
!

! przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego 
działania.

! podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, 
korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:
- w szelkach bezpieczeństwa, uprzężach biodrowych i pasach do pracy w podparciu na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, 
taśmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki; 
- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę,  amortyzator, łączniki;
- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, 

śruby i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

! przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania 
dokładnego przeglądu okresowego. Przegląd okresowy może być wykonany przez 

. Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, 
nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt). W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt 
ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez 
producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego 
przeglądu.

! regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i 
trwałości sprzętu.

! podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
! wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, 

informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za 
wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba kompetentna, 
odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty 
użytkowania.

wszystkie elementy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkowania 
sprzętu oraz obowiązującymi normami: 

-  PN-EN 361- dla szelek bezpieczeństwa;  -  PN-EN 813 - dla uprzęży biodrowych;  
-  PN-EN 353-1, PN-EN 353-2, PN-EN 354, PN-EN 355, PN-EN 360, PN-EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania;
-  PN-EN 358 - dla systemów do pracy  w podparciu; -  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzętu (punktów konstrukcji stałej).

osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią wiedzę i 
wykształconą w tym zakresie

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029
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2,0 m

2,0 m

nr kat. BW200/LB102/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW200/LB102/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z linką bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW200/LB102/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB102/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami  
3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB102/AZ002/2AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 102 

Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LB102

2,0 m

2,0 m

1

nr kat. BW200/LB102/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB102/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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PARAMeTRy

cechy SzczegóLNe

liNKa

materiał: aramid

wykonanie: lina rdzeniowa  
w oplocie aramidowym

średnica: 11,4 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

ODPORNO

OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

-  Należy minimalizować luz na lince im większe jest ryzyko upadku. 
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku przez ostrą krawędź.
-  Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30ºC do 50ºC. 
-  Nie należy stosować równocześnie dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa połączonych z amortyzatorami.
-  Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do szelek bezpieczeństwa.

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

2 
m

L
1 

m

 L

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni 
pod użytkownikiem w celu powstrzymania upadku i zderzenia 
z ziemią bądź strukturą znajdującą się pod użytkownikiem. Przy 
zapewnianiu minimalnej wolnej przestrzeni należy uwzględnić 
minimalny odstęp od punktu kotwiczenia amortyzatora do ziemi. 
Odległość jest obliczana za pomocą poniższego schematu - rys. A. 
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Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m 1,
2 

m
A

L - 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m    - długość od punktu zaczepowego szelek do stóp 

użytkownika + rozciągnięcie szelek.
1 m - dodatkowa przestrzeń zabezpieczająca

całkowita długość amortyzatora z linką bezpieczeństwa i 

L        - 
amortyzatora z linką 
bezpieczeństwa i 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie 
amortyzatora

2 m    - długość od punktu 
zaczepowego szelek do 
stóp użytkownika + 
rozciągnięcie szelek.

1 m    - dodatkowa przestrzeń 
zabezpieczająca

całkowita długość 

R  0,5 mmł

max. 1,5 mmax. 1,5 m

C

krawędź

D E

2 m
L

1 m
1,2

 m

Minimalna wolna 
przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m

B

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
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1.  Do³¹czyæ zatrzaœnik 
amortyzatora do przedniego 
lub tylnego punktu 
zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa (zgodnych z 
PN-EN 361) - [1]

2.  Do³¹czyæ zatrzaœnik linki 
bezpieczeñstwa do punktu 
konstrukcji sta³ej 
o wytrzyma³oœci statycznej 
min. 12 kN (zgodnego z PN-
EN 795) znajduj¹cego siê nad 
u¿ytkownikem:

-  bezpoœrednio [2] 
-  przy pomocy dodatkowego 

³¹cznika [3], [4]
Kszta³t i budowa punktu 
konstrukcji sta³ej powinny 
uniemo¿liwiæ samoistne zsuniêcie 
lub od³¹czenie siê urz¹dzenia.
UWAGA:   
Zabrania siê stosowania linki jako 
punktu zaczepowego w postaci 
pêtli zaciskowej [5].
Podczas stosowania amortyzatora 
z link¹ podwójn¹ (ABM/LB122, 
ABM/2LB100) zabronione jest 
³¹czenie zatrzaœnika jednej linki 
do punktu konstrukcji sta³ej, 
a zatrzaœnika drugiej linki do 
punktu zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa [6]. 2

1

3 4 65

UWAGA!

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZPN-ENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM 
BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ 

NIE!

!

! UWAGA:  Po upadku przez krawędź istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w czasie powstrzymania upadku w wyniku uderzenia o element budynku lub 
konstrukcji. Należy przygotować i przećwiczyć specjalne procedury ratownicze związane z upadkiem przez krawędź.

urządzenie zostało przebadane zgodnie z  i może być stosowane podczas poruszania się pracownika w poziomie, w miejscu gdzie może 
nastąpić upadek przez krawędź (np. na dachu). Wymagana wolna przestrzeń pod krawędzią obliczana jest według schematu (rysunek B). Minimalny 
promień krawędzi musi wynosić 0,5 mm (rysunek D). Jeżeli krawędź jest ostra lub 

Punkt kotwiczenia amortyzatora bezpieczeństwa nie może znajdować się poniżej 
o poziomu stóp użytkownika (rysunek E). Kąt ugięcia linki amortyzatora na krawędzi podczas powstrzymania upadku musi wynosić co najmniej 90

(rysunek D). Linka połączona z amortyzatorem bezpieczeństwa nie może mieć luzu. Regulacja linki bezpieczeństwa przy amortyzatorze może być 
wykonana tylko wtedy, gdy użytkownik nie przemieszczania się w kierunku krawędzi upadku. W celu uniknięcia zagrożenia związanego z upadkiem 
wahadłowym użytkownik może poruszać się w poziomie nie dalej niż 1,5 m od osi symetrii punktu kotwiczenia w obu kierunkach (patrz rysunek C). W 
innym przypadku zamiast stałego punktu kotwiczenia należy zastosować urządzenie kotwiczące zgodne z PN-EN 795 typu C lub typu D. Jeżeli 
zastosowana jest pozioma lina kotwicząca PN-EN 795 typu C należy uwzględnić jej ugięcie mogące wpłynąć na wielkość wolnej przestrzeni pod 
miejscem pracy. Należy uwzględnić informacje znajdujące się w instrukcji użytkowania poziomej liny kotwiczącej. 

VG11 11.074

stwarzająca duże zagrożenie uszkodzenia liny np. posiadająca 
zadziory, należy zamontować odpowiednią osłonę krawędzi. 

GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego 

stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
! przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. 

Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie 

innego. 
!

! przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego 
działania.

! podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, 
korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:
- w szelkach bezpieczeństwa, uprzężach biodrowych i pasach do pracy w podparciu na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, 
taśmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki; 
- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę,  amortyzator, łączniki;
- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, 

śruby i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

! przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania 
dokładnego przeglądu okresowego. Przegląd okresowy może być wykonany przez 

. Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, 
nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt). W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt 
ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez 
producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego 
przeglądu.

! regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i 
trwałości sprzętu.

! podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
! wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, 

informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za 
wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba kompetentna, 
odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty 
użytkowania.

wszystkie elementy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkowania 
sprzętu oraz obowiązującymi normami: 

-  PN-EN 361- dla szelek bezpieczeństwa;  -  PN-EN 813 - dla uprzęży biodrowych;  
-  PN-EN 353-1, PN-EN 353-2, PN-EN 354, PN-EN 355, PN-EN 360, PN-EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania;
-  PN-EN 358 - dla systemów do pracy  w podparciu; -  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzętu (punktów konstrukcji stałej).

osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią wiedzę i 
wykształconą w tym zakresie

www.protekt.pl184 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 355

ABM/LB200 FLR Amortyzator bezpieczeństwa z regulowaną linką  
odporny na działanie czynników gorących
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

nr kat. BW200/LB200FLR/AZ002/AZ023

nr kat. BW200/LB200FLR/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa  
LB 200 FLR z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)  
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa  
LB 200 FLR z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)  
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB200FLR/AZ003/AZ023

nr kat. BW200/LB200FLR/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB200FLR/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa  
LB 200 FLR z zatrzaśnikami 
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW200/LB200FLR/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR  
z zatrzaśnikami
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB200FLR/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR  
z zatrzaśnikami 
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LB200FLR

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

185Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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PARAMeTRy

cechy SzczegóLNe

ODPORNO

OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

liNKa

materiał: aramid

wykonanie: lina rdzeniowa  
w oplocie aramidowym

średnica: 11,4 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

-  Należy minimalizować luz na lince im większe jest ryzyko upadku. 
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku przez ostrą krawędź.
-  Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30ºC do 50ºC. 
-  Nie należy stosować równocześnie dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa połączonych z amortyzatorami.
-  Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do szelek bezpieczeństwa.

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

2 
m

L
1 

m

 L

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni 
pod użytkownikiem w celu powstrzymania upadku i zderzenia 
z ziemią bądź strukturą znajdującą się pod użytkownikiem. Przy 
zapewnianiu minimalnej wolnej przestrzeni należy uwzględnić 
minimalny odstęp od punktu kotwiczenia amortyzatora do ziemi. 
Odległość jest obliczana za pomocą poniższego schematu - rys. A. 

M
in

im
al

na
 w

ol
na

 p
rz

es
tr

ze
ń

M
in

im
al

na
 w

ol
na

 p
rz

es
tr

ze
ń

Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m 1,
2 

m
A

L - 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m    - długość od punktu zaczepowego szelek do stóp 

użytkownika + rozciągnięcie szelek.
1 m - dodatkowa przestrzeń zabezpieczająca

całkowita długość amortyzatora z linką bezpieczeństwa i 

L        - 
amortyzatora z linką 
bezpieczeństwa i 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie 
amortyzatora

2 m    - długość od punktu 
zaczepowego szelek do 
stóp użytkownika + 
rozciągnięcie szelek.

1 m    - dodatkowa przestrzeń 
zabezpieczająca

całkowita długość 

R  0,5 mmł

max. 1,5 mmax. 1,5 m

C

krawędź

D E

2 m
L

1 m
1,2

 m

Minimalna wolna 
przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m

B

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
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1.  Do³¹czyæ zatrzaœnik 
amortyzatora do przedniego 
lub tylnego punktu 
zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa (zgodnych z 
PN-EN 361) - [1]

2.  Do³¹czyæ zatrzaœnik linki 
bezpieczeñstwa do punktu 
konstrukcji sta³ej 
o wytrzyma³oœci statycznej 
min. 12 kN (zgodnego z PN-
EN 795) znajduj¹cego siê nad 
u¿ytkownikem:

-  bezpoœrednio [2] 
-  przy pomocy dodatkowego 

³¹cznika [3], [4]
Kszta³t i budowa punktu 
konstrukcji sta³ej powinny 
uniemo¿liwiæ samoistne zsuniêcie 
lub od³¹czenie siê urz¹dzenia.
UWAGA:   
Zabrania siê stosowania linki jako 
punktu zaczepowego w postaci 
pêtli zaciskowej [5].
Podczas stosowania amortyzatora 
z link¹ podwójn¹ (ABM/LB122, 
ABM/2LB100) zabronione jest 
³¹czenie zatrzaœnika jednej linki 
do punktu konstrukcji sta³ej, 
a zatrzaœnika drugiej linki do 
punktu zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa [6]. 2

1
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UWAGA!

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZPN-ENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM 
BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ 

NIE!

!

! UWAGA:  Po upadku przez krawędź istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w czasie powstrzymania upadku w wyniku uderzenia o element budynku lub 
konstrukcji. Należy przygotować i przećwiczyć specjalne procedury ratownicze związane z upadkiem przez krawędź.

urządzenie zostało przebadane zgodnie z  i może być stosowane podczas poruszania się pracownika w poziomie, w miejscu gdzie może 
nastąpić upadek przez krawędź (np. na dachu). Wymagana wolna przestrzeń pod krawędzią obliczana jest według schematu (rysunek B). Minimalny 
promień krawędzi musi wynosić 0,5 mm (rysunek D). Jeżeli krawędź jest ostra lub 

Punkt kotwiczenia amortyzatora bezpieczeństwa nie może znajdować się poniżej 
o poziomu stóp użytkownika (rysunek E). Kąt ugięcia linki amortyzatora na krawędzi podczas powstrzymania upadku musi wynosić co najmniej 90

(rysunek D). Linka połączona z amortyzatorem bezpieczeństwa nie może mieć luzu. Regulacja linki bezpieczeństwa przy amortyzatorze może być 
wykonana tylko wtedy, gdy użytkownik nie przemieszczania się w kierunku krawędzi upadku. W celu uniknięcia zagrożenia związanego z upadkiem 
wahadłowym użytkownik może poruszać się w poziomie nie dalej niż 1,5 m od osi symetrii punktu kotwiczenia w obu kierunkach (patrz rysunek C). W 
innym przypadku zamiast stałego punktu kotwiczenia należy zastosować urządzenie kotwiczące zgodne z PN-EN 795 typu C lub typu D. Jeżeli 
zastosowana jest pozioma lina kotwicząca PN-EN 795 typu C należy uwzględnić jej ugięcie mogące wpłynąć na wielkość wolnej przestrzeni pod 
miejscem pracy. Należy uwzględnić informacje znajdujące się w instrukcji użytkowania poziomej liny kotwiczącej. 
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stwarzająca duże zagrożenie uszkodzenia liny np. posiadająca 
zadziory, należy zamontować odpowiednią osłonę krawędzi. 

GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego 

stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
! przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. 

Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie 

innego. 
!

! przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego 
działania.

! podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, 
korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:
- w szelkach bezpieczeństwa, uprzężach biodrowych i pasach do pracy w podparciu na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, 
taśmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki; 
- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę,  amortyzator, łączniki;
- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, 

śruby i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

! przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania 
dokładnego przeglądu okresowego. Przegląd okresowy może być wykonany przez 

. Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, 
nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt). W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt 
ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez 
producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego 
przeglądu.

! regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i 
trwałości sprzętu.

! podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
! wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, 

informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za 
wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba kompetentna, 
odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty 
użytkowania.

wszystkie elementy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkowania 
sprzętu oraz obowiązującymi normami: 

-  PN-EN 361- dla szelek bezpieczeństwa;  -  PN-EN 813 - dla uprzęży biodrowych;  
-  PN-EN 353-1, PN-EN 353-2, PN-EN 354, PN-EN 355, PN-EN 360, PN-EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania;
-  PN-EN 358 - dla systemów do pracy  w podparciu; -  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzętu (punktów konstrukcji stałej).

osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią wiedzę i 
wykształconą w tym zakresie

www.protekt.pl186 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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ABM/LB201 FLR Amortyzator bezpieczeństwa z linką  
odporny na działanie czynników gorących
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. BW200/LB201/3AZ011

nr kat. BW200/LB201/AZ002/AZ023

nr kat. BW200/LB201/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa  
LB 201 z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)  
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa  
LB 201 z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)  
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB201/AZ003/AZ023

nr kat. BW200/LB201/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB201/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa  
LB 201 z zatrzaśnikami 
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201 

z zatrzaśnikami
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB201/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201 

z zatrzaśnikami 
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LB201

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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PARAMeTRy

ODPORNO

OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

cechy SzczegóLNe

liNKa

materiał: aramid

wykonanie: lina rdzeniowa  
w oplocie aramidowym

średnica: 11,4 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

-  Należy minimalizować luz na lince im większe jest ryzyko upadku. 
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku przez ostrą krawędź.
-  Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30ºC do 50ºC. 
-  Nie należy stosować równocześnie dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa połączonych z amortyzatorami.
-  Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do szelek bezpieczeństwa.

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

2 
m

L
1 

m

 L

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni 
pod użytkownikiem w celu powstrzymania upadku i zderzenia 
z ziemią bądź strukturą znajdującą się pod użytkownikiem. Przy 
zapewnianiu minimalnej wolnej przestrzeni należy uwzględnić 
minimalny odstęp od punktu kotwiczenia amortyzatora do ziemi. 
Odległość jest obliczana za pomocą poniższego schematu - rys. A. 
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Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m 1,
2 

m
A

L - 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m    - długość od punktu zaczepowego szelek do stóp 

użytkownika + rozciągnięcie szelek.
1 m - dodatkowa przestrzeń zabezpieczająca

całkowita długość amortyzatora z linką bezpieczeństwa i 

L        - 
amortyzatora z linką 
bezpieczeństwa i 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie 
amortyzatora

2 m    - długość od punktu 
zaczepowego szelek do 
stóp użytkownika + 
rozciągnięcie szelek.

1 m    - dodatkowa przestrzeń 
zabezpieczająca

całkowita długość 

R  0,5 mmł

max. 1,5 mmax. 1,5 m

C

krawędź

D E

2 m
L

1 m
1,2

 m

Minimalna wolna 
przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m

B

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
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1.  Do³¹czyæ zatrzaœnik 
amortyzatora do przedniego 
lub tylnego punktu 
zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa (zgodnych z 
PN-EN 361) - [1]

2.  Do³¹czyæ zatrzaœnik linki 
bezpieczeñstwa do punktu 
konstrukcji sta³ej 
o wytrzyma³oœci statycznej 
min. 12 kN (zgodnego z PN-
EN 795) znajduj¹cego siê nad 
u¿ytkownikem:

-  bezpoœrednio [2] 
-  przy pomocy dodatkowego 

³¹cznika [3], [4]
Kszta³t i budowa punktu 
konstrukcji sta³ej powinny 
uniemo¿liwiæ samoistne zsuniêcie 
lub od³¹czenie siê urz¹dzenia.
UWAGA:   
Zabrania siê stosowania linki jako 
punktu zaczepowego w postaci 
pêtli zaciskowej [5].
Podczas stosowania amortyzatora 
z link¹ podwójn¹ (ABM/LB122, 
ABM/2LB100) zabronione jest 
³¹czenie zatrzaœnika jednej linki 
do punktu konstrukcji sta³ej, 
a zatrzaœnika drugiej linki do 
punktu zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa [6]. 2

1

3 4 65

UWAGA!

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZPN-ENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM 
BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ 

NIE!

!

! UWAGA:  Po upadku przez krawędź istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w czasie powstrzymania upadku w wyniku uderzenia o element budynku lub 
konstrukcji. Należy przygotować i przećwiczyć specjalne procedury ratownicze związane z upadkiem przez krawędź.

urządzenie zostało przebadane zgodnie z  i może być stosowane podczas poruszania się pracownika w poziomie, w miejscu gdzie może 
nastąpić upadek przez krawędź (np. na dachu). Wymagana wolna przestrzeń pod krawędzią obliczana jest według schematu (rysunek B). Minimalny 
promień krawędzi musi wynosić 0,5 mm (rysunek D). Jeżeli krawędź jest ostra lub 

Punkt kotwiczenia amortyzatora bezpieczeństwa nie może znajdować się poniżej 
o poziomu stóp użytkownika (rysunek E). Kąt ugięcia linki amortyzatora na krawędzi podczas powstrzymania upadku musi wynosić co najmniej 90

(rysunek D). Linka połączona z amortyzatorem bezpieczeństwa nie może mieć luzu. Regulacja linki bezpieczeństwa przy amortyzatorze może być 
wykonana tylko wtedy, gdy użytkownik nie przemieszczania się w kierunku krawędzi upadku. W celu uniknięcia zagrożenia związanego z upadkiem 
wahadłowym użytkownik może poruszać się w poziomie nie dalej niż 1,5 m od osi symetrii punktu kotwiczenia w obu kierunkach (patrz rysunek C). W 
innym przypadku zamiast stałego punktu kotwiczenia należy zastosować urządzenie kotwiczące zgodne z PN-EN 795 typu C lub typu D. Jeżeli 
zastosowana jest pozioma lina kotwicząca PN-EN 795 typu C należy uwzględnić jej ugięcie mogące wpłynąć na wielkość wolnej przestrzeni pod 
miejscem pracy. Należy uwzględnić informacje znajdujące się w instrukcji użytkowania poziomej liny kotwiczącej. 

VG11 11.074

stwarzająca duże zagrożenie uszkodzenia liny np. posiadająca 
zadziory, należy zamontować odpowiednią osłonę krawędzi. 

GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego 

stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
! przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. 

Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie 

innego. 
!

! przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego 
działania.

! podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, 
korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:
- w szelkach bezpieczeństwa, uprzężach biodrowych i pasach do pracy w podparciu na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, 
taśmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki; 
- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę,  amortyzator, łączniki;
- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, 

śruby i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

! przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania 
dokładnego przeglądu okresowego. Przegląd okresowy może być wykonany przez 

. Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, 
nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt). W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt 
ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez 
producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego 
przeglądu.

! regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i 
trwałości sprzętu.

! podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
! wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, 

informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za 
wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba kompetentna, 
odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty 
użytkowania.

wszystkie elementy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkowania 
sprzętu oraz obowiązującymi normami: 

-  PN-EN 361- dla szelek bezpieczeństwa;  -  PN-EN 813 - dla uprzęży biodrowych;  
-  PN-EN 353-1, PN-EN 353-2, PN-EN 354, PN-EN 355, PN-EN 360, PN-EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania;
-  PN-EN 358 - dla systemów do pracy  w podparciu; -  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzętu (punktów konstrukcji stałej).

osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią wiedzę i 
wykształconą w tym zakresie

www.protekt.pl188 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 355

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką  
odporny na działanie czynników gorącychABM/LB202 FLR
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

189Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

nr kat. BW200/LB202FLR/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR 

z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW200/LB202FLR/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW200/LB202FLR/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR  
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB202FLR/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR  
z zatrzaśnikami  
3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB202FLR/AZ002/2AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR 

z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR 

Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LB202FLR

nr kat. BW200/LB202FLR/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR 

z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB202FLR/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR 

z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)
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PARAMeTRy

ODPORNO

OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

cechy SzczegóLNe
amortyzator bezpieczeństwa  
BW 200 połączony z linkami  
za pomocą pierścienia

liNKa

materiał: aramid

wykonanie: lina rdzeniowa  
w oplocie aramidowym

średnica: 11,4 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

-  Należy minimalizować luz na lince im większe jest ryzyko upadku. 
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku przez ostrą krawędź.
-  Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30ºC do 50ºC. 
-  Nie należy stosować równocześnie dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa połączonych z amortyzatorami.
-  Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do szelek bezpieczeństwa.

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

2 
m

L
1 

m

 L

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni 
pod użytkownikiem w celu powstrzymania upadku i zderzenia 
z ziemią bądź strukturą znajdującą się pod użytkownikiem. Przy 
zapewnianiu minimalnej wolnej przestrzeni należy uwzględnić 
minimalny odstęp od punktu kotwiczenia amortyzatora do ziemi. 
Odległość jest obliczana za pomocą poniższego schematu - rys. A. 

M
in

im
al

na
 w

ol
na

 p
rz

es
tr

ze
ń

M
in

im
al

na
 w

ol
na

 p
rz

es
tr

ze
ń

Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m 1,
2 

m
A

L - 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m    - długość od punktu zaczepowego szelek do stóp 

użytkownika + rozciągnięcie szelek.
1 m - dodatkowa przestrzeń zabezpieczająca

całkowita długość amortyzatora z linką bezpieczeństwa i 

L        - 
amortyzatora z linką 
bezpieczeństwa i 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie 
amortyzatora

2 m    - długość od punktu 
zaczepowego szelek do 
stóp użytkownika + 
rozciągnięcie szelek.

1 m    - dodatkowa przestrzeń 
zabezpieczająca

całkowita długość 

R  0,5 mmł

max. 1,5 mmax. 1,5 m

C

krawędź

D E

2 m
L

1 m
1,2

 m

Minimalna wolna 
przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m

B

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
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1.  Do³¹czyæ zatrzaœnik 
amortyzatora do przedniego 
lub tylnego punktu 
zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa (zgodnych z 
PN-EN 361) - [1]

2.  Do³¹czyæ zatrzaœnik linki 
bezpieczeñstwa do punktu 
konstrukcji sta³ej 
o wytrzyma³oœci statycznej 
min. 12 kN (zgodnego z PN-
EN 795) znajduj¹cego siê nad 
u¿ytkownikem:

-  bezpoœrednio [2] 
-  przy pomocy dodatkowego 

³¹cznika [3], [4]
Kszta³t i budowa punktu 
konstrukcji sta³ej powinny 
uniemo¿liwiæ samoistne zsuniêcie 
lub od³¹czenie siê urz¹dzenia.
UWAGA:   
Zabrania siê stosowania linki jako 
punktu zaczepowego w postaci 
pêtli zaciskowej [5].
Podczas stosowania amortyzatora 
z link¹ podwójn¹ (ABM/LB122, 
ABM/2LB100) zabronione jest 
³¹czenie zatrzaœnika jednej linki 
do punktu konstrukcji sta³ej, 
a zatrzaœnika drugiej linki do 
punktu zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa [6]. 2

1

3 4 65

UWAGA!

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZPN-ENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM 
BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ 

NIE!

!

! UWAGA:  Po upadku przez krawędź istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w czasie powstrzymania upadku w wyniku uderzenia o element budynku lub 
konstrukcji. Należy przygotować i przećwiczyć specjalne procedury ratownicze związane z upadkiem przez krawędź.

urządzenie zostało przebadane zgodnie z  i może być stosowane podczas poruszania się pracownika w poziomie, w miejscu gdzie może 
nastąpić upadek przez krawędź (np. na dachu). Wymagana wolna przestrzeń pod krawędzią obliczana jest według schematu (rysunek B). Minimalny 
promień krawędzi musi wynosić 0,5 mm (rysunek D). Jeżeli krawędź jest ostra lub 

Punkt kotwiczenia amortyzatora bezpieczeństwa nie może znajdować się poniżej 
o poziomu stóp użytkownika (rysunek E). Kąt ugięcia linki amortyzatora na krawędzi podczas powstrzymania upadku musi wynosić co najmniej 90

(rysunek D). Linka połączona z amortyzatorem bezpieczeństwa nie może mieć luzu. Regulacja linki bezpieczeństwa przy amortyzatorze może być 
wykonana tylko wtedy, gdy użytkownik nie przemieszczania się w kierunku krawędzi upadku. W celu uniknięcia zagrożenia związanego z upadkiem 
wahadłowym użytkownik może poruszać się w poziomie nie dalej niż 1,5 m od osi symetrii punktu kotwiczenia w obu kierunkach (patrz rysunek C). W 
innym przypadku zamiast stałego punktu kotwiczenia należy zastosować urządzenie kotwiczące zgodne z PN-EN 795 typu C lub typu D. Jeżeli 
zastosowana jest pozioma lina kotwicząca PN-EN 795 typu C należy uwzględnić jej ugięcie mogące wpłynąć na wielkość wolnej przestrzeni pod 
miejscem pracy. Należy uwzględnić informacje znajdujące się w instrukcji użytkowania poziomej liny kotwiczącej. 

VG11 11.074

stwarzająca duże zagrożenie uszkodzenia liny np. posiadająca 
zadziory, należy zamontować odpowiednią osłonę krawędzi. 

GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego 

stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
! przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. 

Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie 

innego. 
!

! przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego 
działania.

! podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, 
korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:
- w szelkach bezpieczeństwa, uprzężach biodrowych i pasach do pracy w podparciu na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, 
taśmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki; 
- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę,  amortyzator, łączniki;
- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, 

śruby i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

! przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania 
dokładnego przeglądu okresowego. Przegląd okresowy może być wykonany przez 

. Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, 
nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt). W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt 
ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez 
producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego 
przeglądu.

! regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i 
trwałości sprzętu.

! podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
! wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, 

informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za 
wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba kompetentna, 
odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty 
użytkowania.

wszystkie elementy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkowania 
sprzętu oraz obowiązującymi normami: 

-  PN-EN 361- dla szelek bezpieczeństwa;  -  PN-EN 813 - dla uprzęży biodrowych;  
-  PN-EN 353-1, PN-EN 353-2, PN-EN 354, PN-EN 355, PN-EN 360, PN-EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania;
-  PN-EN 358 - dla systemów do pracy  w podparciu; -  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzętu (punktów konstrukcji stałej).

osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią wiedzę i 
wykształconą w tym zakresie

www.protekt.pl190 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 355

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką  
regulowaną, odporny na działanie czynników gorącychABM/2LB200
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2,0 m

2,0 m

nr kat. BW200/2LB200/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200  
 z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW200/2LB200/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW200/2LB200/AZ003/2AZ023

nr kat. BW200/2LB200/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa 2 LB 200  
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa 2 LB 200  
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/2LB200/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200 

z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/2LB200/AZ002/2AZ023

nr kat. BW200/2LB200/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200  
z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200  
z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/2LB200

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

191Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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liNKa

materiał: poliester

wykonanie: taśma poliestrowa

szerokość: 28 mm

PARAMeTRy

doSTĘPNe WeRSJe koLoRySTyczNe

czarny

czerwony

niebieski

żółty

amortyzator  
bezpieczeństwa  
ABM

pętla 
na zatrzaśnik

pętla 
na zatrzaśnik

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

taśma 
elastyczna 
100% poliester

Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i odpowiada wymaganiom 
normy EN 355.
System powstrzymywania spadania, składający się z amortyzatora bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, zamocowany do szelek bezpieczeństwa (zgodnych z normą 
EN 361) i podłączony do punktu konstrukcji stałej (zgodnego z normą EN 795), można stosować jako podstawowy sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
Ostrożnie: Całkowita długość amortyzatora bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, zakończeniami i zatrzaśnikami nie może przekraczać 2 m (np. zatrzaśnik + linka 
bezpieczeństwa + amortyzator bezpieczeństwa + zatrzaśnik).

KONSTRUKCJA
Amortyzator bezpieczeństwa ABM składa się z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Linki bezpieczeństwa LE111 i 2LE111 są wykonane z rozciągliwej taśmy 
poliestrowej o szerokości 28 mm. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony specjalną osłoną wykonaną z termokurczliwej przezroczystej rurki polietylenowej. Długość 
linki bezpieczeństwa określono w zamówieniu.

EN 355:2002

Instrukcja użytkowania
Przed użyciem sprzętu 
dokładnie zapoznać 
się z instrukcją 
użytkowania

EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA
 Z LINKĄ BEZPIECZEŃSTWA

Nr seryjny.  XXX XXX

Data produkcji: MM.YYYY
OPIS ZNAKOWANIA

Całkowita długość amortyzatora bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa nie może przekroczyć 2 m.

A
B
C
D
E

A. Typ urządzenia
B. Oznakowanie modelu
C. Numer katalogowy urządzenia
D. Znak CE i numer jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za 
kontrolę procesu produkcyjnego urządzenia (art. 11)
E. Norma europejska (numer/rok)

F. Miesiąc/rok produkcji urządzenia
G. Numer seryjny urządzenia
H. Uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
I. Oznaczenie producenta lub dystrybutora
K. Maksymalna waga użytkownika

MAX 2 m

G
F

HRef. BW200/2LE111
I

ABM/2LE111

ABM/LE 111
ABM/2LE 111

 

1. Pętla zaczepowa amortyzatora 
bezpieczeństwa;
2. Amortyzator bezpieczeństwa;
3. Linka bezpieczeństwa;
4. Pętla zaczepowa linki 
bezpieczeństwa;
5. Zszycie linki bezpieczeństwa;
6. Cecha urządzenia.

Nr kat. BW200/LE111 ABM/LE111

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA 
z linką bezpieczeństwa

UWAGA! W amortyzatorach bezpieczeństwa można 
stosować wyłącznie atestowane zatrzaśniki 
(zgodnie z normą EN 362).

Nr kat.:   BW200/LE111
           BW200/2LE111  

           

ABM/LE111 ABM/2LE111Długość

Min.[m]

Max.[m]
0,7

1,8

0,7

1,8

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ BEZ ZATRZAŚNIKÓW

Nr kat. BW200/2LE111ABM/2LE111
1 2 3 45 56

1 2
3

45 56

45

K

Punkt zaczepowy
12 kN

2 
m

L
1 

m

 L

Należy zapewnić minimalny odstęp pod stopami użytkownika, 
aby powstrzymać upadek przed zderzeniem się z elementem 
konstrukcyjnym lub podłożem. Określając minimalny odstęp 
pod stopami użytkownika, należy wziąć pod uwagę minimalną 
odległość bezpieczeństwa między punktem kotwiczenia 
linki/amortyzatora a elementem konstrukcyjnym lub podłożem. 
Odległość należy obliczyć, korzystając z poniższego schematu 
i Rysunku A.
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Minimalna odległość bezpieczeństwa= L + 1,2 m + 2 m + 1 m

1,
2 

m

A
GŁÓWNE ZASADY PODCZAS UŻYTKOWANIA 
AMORTYZATORA BEZPIECZEŃSTWA

L - całkowita odległość robocza amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa i 
zatrzaśnikami

1,2 m - użycie amortyzatora bezpieczeństwa,
2 m - odległość między punktem zaczepowym szelek 

bezpieczeństwa a stopami użytkownika + 
rozciągnięcie szelek bezpieczeństwa.

1 m - odległość bezpieczeństwa

Przeglądy okresowe
Amortyzator bezpieczeństwa z linką należy poddawać przeglądom okresowym co 12 miesięcy od daty pierwszego użycia.
Przeglądy okresowe może przeprowadzać wyłącznie kompetentna osoba posiadająca wiedzę i umiejętności wymagane do przeprowadzania okresowych 
przeglądów środków ochrony indywidualnej. W zależności od typu prac i otoczenia roboczego może zajść konieczność przeprowadzania przeglądów częściej niż co 
12 miesięcy. Każdy przegląd okresowy należy odnotować w Karcie użytkowania urządzenia.

Maksymalny okres użytkowania sprzętu
Maksymalny okres użytkowania amortyzatora bezpieczeństwa z linką wynosi 10 lat od daty produkcji.
Po użyciu do zatrzymania upadku lub stwierdzeniu braku możliwości dalszego użytkowania na podstawie przeprowadzonego przeglądu albo w razie jakichkolwiek 
wątpliwości co do stanu technicznego amortyzatora bezpieczeństwa z linką należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zniszczyć.
UWAGA: Maksymalna długość okresu użytkowania amortyzatora bezpieczeństwa z linką zależy od stopnia użytkowania i warunków otoczenia. Użytkowanie linki 
bezpieczeństwa w trudnych warunkach, w środowisku morskim, w miejscach, gdzie występują ostre krawędzie, w warunkach narażenia na działanie wysokich 
temperatur lub substancji o agresywnym działaniu itp. może spowodować konieczność wycofania urządzenia z eksploatacji nawet po jednym użyciu.

PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLAND, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.  Karta użytkowania powinna być wypełniona przed 
pierwszym wydaniem sprzętu do użytkowania. Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do 
użytkowania, nazwa użytkownika) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy  za 
sprzęt ochronny. Informacje dotyczące fabrycznych przeglądów okresowych są umieszczane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela. Nie wolno stosować indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

Jednostka notyfikowana,w której został wykonany certyfikat europejski 
i prowadzony jest nadzór nad produkcją urządzenia:

APAVE SUDEUROPE SAS, 
CS-60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16, FRANCJA - No. 0082

8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon 
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ABM/LE111 Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną

nr kat.: BW200/Le111
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

nr kat. BW200/LE111/AZ002/AZ023

nr kat. BW200/LE111/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LE111/AZ003/AZ023

nr kat. BW200/LE111/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LE111/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami 
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW200/LE111/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami 
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LE111/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami 
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 111  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LE111

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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liNKa

materiał: poliester

wykonanie: taśma poliestrowa

szerokość: 28 mm

PARAMeTRy

doSTĘPNe WeRSJe koLoRySTyczNe

czarny

czerwony

niebieski

żółty

amortyzator  
bezpieczeństwa  
ABM

pętla 
na zatrzaśnik

pętle 
na zatrzaśnik

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

taśma 
elastyczna 
100% poliester

Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i odpowiada wymaganiom 
normy EN 355.
System powstrzymywania spadania, składający się z amortyzatora bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, zamocowany do szelek bezpieczeństwa (zgodnych z normą 
EN 361) i podłączony do punktu konstrukcji stałej (zgodnego z normą EN 795), można stosować jako podstawowy sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
Ostrożnie: Całkowita długość amortyzatora bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, zakończeniami i zatrzaśnikami nie może przekraczać 2 m (np. zatrzaśnik + linka 
bezpieczeństwa + amortyzator bezpieczeństwa + zatrzaśnik).

KONSTRUKCJA
Amortyzator bezpieczeństwa ABM składa się z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Linki bezpieczeństwa LE111 i 2LE111 są wykonane z rozciągliwej taśmy 
poliestrowej o szerokości 28 mm. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony specjalną osłoną wykonaną z termokurczliwej przezroczystej rurki polietylenowej. Długość 
linki bezpieczeństwa określono w zamówieniu.

EN 355:2002

Instrukcja użytkowania
Przed użyciem sprzętu 
dokładnie zapoznać 
się z instrukcją 
użytkowania

EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA
 Z LINKĄ BEZPIECZEŃSTWA

Nr seryjny.  XXX XXX

Data produkcji: MM.YYYY
OPIS ZNAKOWANIA

Całkowita długość amortyzatora bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa nie może przekroczyć 2 m.

A
B
C
D
E

A. Typ urządzenia
B. Oznakowanie modelu
C. Numer katalogowy urządzenia
D. Znak CE i numer jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za 
kontrolę procesu produkcyjnego urządzenia (art. 11)
E. Norma europejska (numer/rok)

F. Miesiąc/rok produkcji urządzenia
G. Numer seryjny urządzenia
H. Uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
I. Oznaczenie producenta lub dystrybutora
K. Maksymalna waga użytkownika

MAX 2 m

G
F

HRef. BW200/2LE111
I

ABM/2LE111

ABM/LE 111
ABM/2LE 111

 

1. Pętla zaczepowa amortyzatora 
bezpieczeństwa;
2. Amortyzator bezpieczeństwa;
3. Linka bezpieczeństwa;
4. Pętla zaczepowa linki 
bezpieczeństwa;
5. Zszycie linki bezpieczeństwa;
6. Cecha urządzenia.

Nr kat. BW200/LE111 ABM/LE111

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA 
z linką bezpieczeństwa

UWAGA! W amortyzatorach bezpieczeństwa można 
stosować wyłącznie atestowane zatrzaśniki 
(zgodnie z normą EN 362).

Nr kat.:   BW200/LE111
           BW200/2LE111  

           

ABM/LE111 ABM/2LE111Długość

Min.[m]

Max.[m]
0,7

1,8

0,7

1,8

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ BEZ ZATRZAŚNIKÓW

Nr kat. BW200/2LE111ABM/2LE111
1 2 3 45 56

1 2
3

45 56

45

K

Punkt zaczepowy
12 kN

2 
m

L
1 

m

 L

Należy zapewnić minimalny odstęp pod stopami użytkownika, 
aby powstrzymać upadek przed zderzeniem się z elementem 
konstrukcyjnym lub podłożem. Określając minimalny odstęp 
pod stopami użytkownika, należy wziąć pod uwagę minimalną 
odległość bezpieczeństwa między punktem kotwiczenia 
linki/amortyzatora a elementem konstrukcyjnym lub podłożem. 
Odległość należy obliczyć, korzystając z poniższego schematu 
i Rysunku A.
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Minimalna odległość bezpieczeństwa= L + 1,2 m + 2 m + 1 m

1,
2 

m

A
GŁÓWNE ZASADY PODCZAS UŻYTKOWANIA 
AMORTYZATORA BEZPIECZEŃSTWA

L - całkowita odległość robocza amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa i 
zatrzaśnikami

1,2 m - użycie amortyzatora bezpieczeństwa,
2 m - odległość między punktem zaczepowym szelek 

bezpieczeństwa a stopami użytkownika + 
rozciągnięcie szelek bezpieczeństwa.

1 m - odległość bezpieczeństwa

Przeglądy okresowe
Amortyzator bezpieczeństwa z linką należy poddawać przeglądom okresowym co 12 miesięcy od daty pierwszego użycia.
Przeglądy okresowe może przeprowadzać wyłącznie kompetentna osoba posiadająca wiedzę i umiejętności wymagane do przeprowadzania okresowych 
przeglądów środków ochrony indywidualnej. W zależności od typu prac i otoczenia roboczego może zajść konieczność przeprowadzania przeglądów częściej niż co 
12 miesięcy. Każdy przegląd okresowy należy odnotować w Karcie użytkowania urządzenia.

Maksymalny okres użytkowania sprzętu
Maksymalny okres użytkowania amortyzatora bezpieczeństwa z linką wynosi 10 lat od daty produkcji.
Po użyciu do zatrzymania upadku lub stwierdzeniu braku możliwości dalszego użytkowania na podstawie przeprowadzonego przeglądu albo w razie jakichkolwiek 
wątpliwości co do stanu technicznego amortyzatora bezpieczeństwa z linką należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zniszczyć.
UWAGA: Maksymalna długość okresu użytkowania amortyzatora bezpieczeństwa z linką zależy od stopnia użytkowania i warunków otoczenia. Użytkowanie linki 
bezpieczeństwa w trudnych warunkach, w środowisku morskim, w miejscach, gdzie występują ostre krawędzie, w warunkach narażenia na działanie wysokich 
temperatur lub substancji o agresywnym działaniu itp. może spowodować konieczność wycofania urządzenia z eksploatacji nawet po jednym użyciu.

PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLAND, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.  Karta użytkowania powinna być wypełniona przed 
pierwszym wydaniem sprzętu do użytkowania. Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do 
użytkowania, nazwa użytkownika) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy  za 
sprzęt ochronny. Informacje dotyczące fabrycznych przeglądów okresowych są umieszczane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela. Nie wolno stosować indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

Jednostka notyfikowana,w której został wykonany certyfikat europejski 
i prowadzony jest nadzór nad produkcją urządzenia:

APAVE SUDEUROPE SAS, 
CS-60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16, FRANCJA - No. 0082

8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon 
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Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką elastycznąABM/2LE111

1

2 3

AM
o

RT
yz

AT
o

Ry
 i 

Li
N

ki
 B

ez
Pi

ec
ze

ń
ST

W
A

3



2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. BW200/2LE111/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW200/2LE111/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW200/2LE111/AZ003/2AZ023

nr kat. BW200/2LE111/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/2LE111/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111  
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/2LE111/AZ002/2AZ023

nr kat. BW200/2LE111/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 

Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/2LE111

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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liNKa

materiał: aramid

wykonanie: taśma aramidowa

szerokość: 28 mm

PARAMeTRy

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

cechy SzczegóLNe

ODPORNO

OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i odpowiada wymaganiom 
normy EN 355.
System powstrzymywania spadania, składający się z amortyzatora bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, zamocowany do szelek bezpieczeństwa (zgodnych z normą 
EN 361) i podłączony do punktu konstrukcji stałej (zgodnego z normą EN 795), można stosować jako podstawowy sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
Ostrożnie: Całkowita długość amortyzatora bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, zakończeniami i zatrzaśnikami nie może przekraczać 2 m (np. zatrzaśnik + linka 
bezpieczeństwa + amortyzator bezpieczeństwa + zatrzaśnik).

KONSTRUKCJA
Amortyzator bezpieczeństwa ABM składa się z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Linki bezpieczeństwa LE111 i 2LE111 są wykonane z rozciągliwej taśmy 
poliestrowej o szerokości 28 mm. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony specjalną osłoną wykonaną z termokurczliwej przezroczystej rurki polietylenowej. Długość 
linki bezpieczeństwa określono w zamówieniu.

EN 355:2002

Instrukcja użytkowania
Przed użyciem sprzętu 
dokładnie zapoznać 
się z instrukcją 
użytkowania

EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA
 Z LINKĄ BEZPIECZEŃSTWA

Nr seryjny.  XXX XXX

Data produkcji: MM.YYYY
OPIS ZNAKOWANIA

Całkowita długość amortyzatora bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa nie może przekroczyć 2 m.

A
B
C
D
E

A. Typ urządzenia
B. Oznakowanie modelu
C. Numer katalogowy urządzenia
D. Znak CE i numer jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za 
kontrolę procesu produkcyjnego urządzenia (art. 11)
E. Norma europejska (numer/rok)

F. Miesiąc/rok produkcji urządzenia
G. Numer seryjny urządzenia
H. Uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
I. Oznaczenie producenta lub dystrybutora
K. Maksymalna waga użytkownika

MAX 2 m

G
F

HRef. BW200/2LE111
I

ABM/2LE111

ABM/LE 111
ABM/2LE 111

 

1. Pętla zaczepowa amortyzatora 
bezpieczeństwa;
2. Amortyzator bezpieczeństwa;
3. Linka bezpieczeństwa;
4. Pętla zaczepowa linki 
bezpieczeństwa;
5. Zszycie linki bezpieczeństwa;
6. Cecha urządzenia.

Nr kat. BW200/LE111 ABM/LE111

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA 
z linką bezpieczeństwa

UWAGA! W amortyzatorach bezpieczeństwa można 
stosować wyłącznie atestowane zatrzaśniki 
(zgodnie z normą EN 362).

Nr kat.:   BW200/LE111
           BW200/2LE111  

           

ABM/LE111 ABM/2LE111Długość

Min.[m]

Max.[m]
0,7

1,8

0,7

1,8

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ BEZ ZATRZAŚNIKÓW

Nr kat. BW200/2LE111ABM/2LE111
1 2 3 45 56

1 2
3

45 56

45

K

Punkt zaczepowy
12 kN

2 
m

L
1 

m

 L

Należy zapewnić minimalny odstęp pod stopami użytkownika, 
aby powstrzymać upadek przed zderzeniem się z elementem 
konstrukcyjnym lub podłożem. Określając minimalny odstęp 
pod stopami użytkownika, należy wziąć pod uwagę minimalną 
odległość bezpieczeństwa między punktem kotwiczenia 
linki/amortyzatora a elementem konstrukcyjnym lub podłożem. 
Odległość należy obliczyć, korzystając z poniższego schematu 
i Rysunku A.

M
in

im
al

na
 o

dl
eg

ło
ść

 b
ez

pi
ec

ze
ńs

tw
a!

Minimalna odległość bezpieczeństwa= L + 1,2 m + 2 m + 1 m

1,
2 

m

A
GŁÓWNE ZASADY PODCZAS UŻYTKOWANIA 
AMORTYZATORA BEZPIECZEŃSTWA

L - całkowita odległość robocza amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa i 
zatrzaśnikami

1,2 m - użycie amortyzatora bezpieczeństwa,
2 m - odległość między punktem zaczepowym szelek 

bezpieczeństwa a stopami użytkownika + 
rozciągnięcie szelek bezpieczeństwa.

1 m - odległość bezpieczeństwa

Przeglądy okresowe
Amortyzator bezpieczeństwa z linką należy poddawać przeglądom okresowym co 12 miesięcy od daty pierwszego użycia.
Przeglądy okresowe może przeprowadzać wyłącznie kompetentna osoba posiadająca wiedzę i umiejętności wymagane do przeprowadzania okresowych 
przeglądów środków ochrony indywidualnej. W zależności od typu prac i otoczenia roboczego może zajść konieczność przeprowadzania przeglądów częściej niż co 
12 miesięcy. Każdy przegląd okresowy należy odnotować w Karcie użytkowania urządzenia.

Maksymalny okres użytkowania sprzętu
Maksymalny okres użytkowania amortyzatora bezpieczeństwa z linką wynosi 10 lat od daty produkcji.
Po użyciu do zatrzymania upadku lub stwierdzeniu braku możliwości dalszego użytkowania na podstawie przeprowadzonego przeglądu albo w razie jakichkolwiek 
wątpliwości co do stanu technicznego amortyzatora bezpieczeństwa z linką należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zniszczyć.
UWAGA: Maksymalna długość okresu użytkowania amortyzatora bezpieczeństwa z linką zależy od stopnia użytkowania i warunków otoczenia. Użytkowanie linki 
bezpieczeństwa w trudnych warunkach, w środowisku morskim, w miejscach, gdzie występują ostre krawędzie, w warunkach narażenia na działanie wysokich 
temperatur lub substancji o agresywnym działaniu itp. może spowodować konieczność wycofania urządzenia z eksploatacji nawet po jednym użyciu.

PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLAND, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.  Karta użytkowania powinna być wypełniona przed 
pierwszym wydaniem sprzętu do użytkowania. Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do 
użytkowania, nazwa użytkownika) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy  za 
sprzęt ochronny. Informacje dotyczące fabrycznych przeglądów okresowych są umieszczane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela. Nie wolno stosować indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

Jednostka notyfikowana,w której został wykonany certyfikat europejski 
i prowadzony jest nadzór nad produkcją urządzenia:

APAVE SUDEUROPE SAS, 
CS-60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16, FRANCJA - No. 0082

8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon 
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ABM/LE211 Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną,  
odporny na działanie czynników gorących
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. ABM/LE211/AZ002/AZ023

nr kat. ABM/LE211/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. ABM/LE211/AZ003/AZ023

nr kat. ABM/LE211/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. ABM/LE211/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami 
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. ABM/LE211/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami 
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. ABM/LE211/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami 
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 211  
Bez zatrzaśNików

nr kat. ABM/LE211

1 2

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną, 
odporny na działanie czynników gorących
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liNKa

materiał: aramid

wykonanie: taśma aramidowa

średnica: 28 mm

PARAMeTRy

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

cechy SzczegóLNe

ODPORNO

OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i odpowiada wymaganiom 
normy EN 355.
System powstrzymywania spadania, składający się z amortyzatora bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, zamocowany do szelek bezpieczeństwa (zgodnych z normą 
EN 361) i podłączony do punktu konstrukcji stałej (zgodnego z normą EN 795), można stosować jako podstawowy sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
Ostrożnie: Całkowita długość amortyzatora bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, zakończeniami i zatrzaśnikami nie może przekraczać 2 m (np. zatrzaśnik + linka 
bezpieczeństwa + amortyzator bezpieczeństwa + zatrzaśnik).

KONSTRUKCJA
Amortyzator bezpieczeństwa ABM składa się z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Linki bezpieczeństwa LE111 i 2LE111 są wykonane z rozciągliwej taśmy 
poliestrowej o szerokości 28 mm. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony specjalną osłoną wykonaną z termokurczliwej przezroczystej rurki polietylenowej. Długość 
linki bezpieczeństwa określono w zamówieniu.

EN 355:2002

Instrukcja użytkowania
Przed użyciem sprzętu 
dokładnie zapoznać 
się z instrukcją 
użytkowania

EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA
 Z LINKĄ BEZPIECZEŃSTWA

Nr seryjny.  XXX XXX

Data produkcji: MM.YYYY
OPIS ZNAKOWANIA

Całkowita długość amortyzatora bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa nie może przekroczyć 2 m.

A
B
C
D
E

A. Typ urządzenia
B. Oznakowanie modelu
C. Numer katalogowy urządzenia
D. Znak CE i numer jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za 
kontrolę procesu produkcyjnego urządzenia (art. 11)
E. Norma europejska (numer/rok)

F. Miesiąc/rok produkcji urządzenia
G. Numer seryjny urządzenia
H. Uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
I. Oznaczenie producenta lub dystrybutora
K. Maksymalna waga użytkownika

MAX 2 m

G
F

HRef. BW200/2LE111
I

ABM/2LE111

ABM/LE 111
ABM/2LE 111

 

1. Pętla zaczepowa amortyzatora 
bezpieczeństwa;
2. Amortyzator bezpieczeństwa;
3. Linka bezpieczeństwa;
4. Pętla zaczepowa linki 
bezpieczeństwa;
5. Zszycie linki bezpieczeństwa;
6. Cecha urządzenia.

Nr kat. BW200/LE111 ABM/LE111

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA 
z linką bezpieczeństwa

UWAGA! W amortyzatorach bezpieczeństwa można 
stosować wyłącznie atestowane zatrzaśniki 
(zgodnie z normą EN 362).

Nr kat.:   BW200/LE111
           BW200/2LE111  

           

ABM/LE111 ABM/2LE111Długość

Min.[m]

Max.[m]
0,7

1,8

0,7

1,8

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ BEZ ZATRZAŚNIKÓW

Nr kat. BW200/2LE111ABM/2LE111
1 2 3 45 56

1 2
3

45 56

45

K

Punkt zaczepowy
12 kN

2 
m

L
1 

m

 L

Należy zapewnić minimalny odstęp pod stopami użytkownika, 
aby powstrzymać upadek przed zderzeniem się z elementem 
konstrukcyjnym lub podłożem. Określając minimalny odstęp 
pod stopami użytkownika, należy wziąć pod uwagę minimalną 
odległość bezpieczeństwa między punktem kotwiczenia 
linki/amortyzatora a elementem konstrukcyjnym lub podłożem. 
Odległość należy obliczyć, korzystając z poniższego schematu 
i Rysunku A.
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Minimalna odległość bezpieczeństwa= L + 1,2 m + 2 m + 1 m

1,
2 

m

A
GŁÓWNE ZASADY PODCZAS UŻYTKOWANIA 
AMORTYZATORA BEZPIECZEŃSTWA

L - całkowita odległość robocza amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa i 
zatrzaśnikami

1,2 m - użycie amortyzatora bezpieczeństwa,
2 m - odległość między punktem zaczepowym szelek 

bezpieczeństwa a stopami użytkownika + 
rozciągnięcie szelek bezpieczeństwa.

1 m - odległość bezpieczeństwa

Przeglądy okresowe
Amortyzator bezpieczeństwa z linką należy poddawać przeglądom okresowym co 12 miesięcy od daty pierwszego użycia.
Przeglądy okresowe może przeprowadzać wyłącznie kompetentna osoba posiadająca wiedzę i umiejętności wymagane do przeprowadzania okresowych 
przeglądów środków ochrony indywidualnej. W zależności od typu prac i otoczenia roboczego może zajść konieczność przeprowadzania przeglądów częściej niż co 
12 miesięcy. Każdy przegląd okresowy należy odnotować w Karcie użytkowania urządzenia.

Maksymalny okres użytkowania sprzętu
Maksymalny okres użytkowania amortyzatora bezpieczeństwa z linką wynosi 10 lat od daty produkcji.
Po użyciu do zatrzymania upadku lub stwierdzeniu braku możliwości dalszego użytkowania na podstawie przeprowadzonego przeglądu albo w razie jakichkolwiek 
wątpliwości co do stanu technicznego amortyzatora bezpieczeństwa z linką należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zniszczyć.
UWAGA: Maksymalna długość okresu użytkowania amortyzatora bezpieczeństwa z linką zależy od stopnia użytkowania i warunków otoczenia. Użytkowanie linki 
bezpieczeństwa w trudnych warunkach, w środowisku morskim, w miejscach, gdzie występują ostre krawędzie, w warunkach narażenia na działanie wysokich 
temperatur lub substancji o agresywnym działaniu itp. może spowodować konieczność wycofania urządzenia z eksploatacji nawet po jednym użyciu.

PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLAND, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.  Karta użytkowania powinna być wypełniona przed 
pierwszym wydaniem sprzętu do użytkowania. Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do 
użytkowania, nazwa użytkownika) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy  za 
sprzęt ochronny. Informacje dotyczące fabrycznych przeglądów okresowych są umieszczane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela. Nie wolno stosować indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

Jednostka notyfikowana,w której został wykonany certyfikat europejski 
i prowadzony jest nadzór nad produkcją urządzenia:

APAVE SUDEUROPE SAS, 
CS-60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16, FRANCJA - No. 0082

8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon 
 

WWW.PRoTekT.PL198 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa3

eN 355

ABM/2LE211 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką  
elastyczną, odporny na działanie czynników gorących
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. ABM/2LE211/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. ABM/2LE211/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. ABM/2LE211/AZ003/2AZ023

nr kat. ABM/2LE211/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. ABM/2LE211/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211  
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. ABM/2LE211/AZ002/2AZ023

nr kat. ABM/2LE211/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 

Bez zatrzaśNików

nr kat. ABM/2LE211

321

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

199Amortyzatory i linki bezpieczeństwa 3

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką 
elastyczną, odporny na działanie czynników gorących

3



Taśma

wykonanie: taśma poliestrowa

szerokość: 30 mm

PARAMeTRy

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm
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PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:
- bezpośrednio [2] 
- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.
UWAGA:   
Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].
Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.

F. 

G.

H. 

UWAGA!

1

2

8
ABM

Ref. BW 200/LB 141ABM/LB141
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Ref. BW 200/LB 122ABM/LB122
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Ref.: BW 200/LB101 
EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

Numer seryjny:
0000001

Data produkcji: 
MM.YYYYA B M / LB 101

A
B
C
D
E

F

G
J

H
I

21 3 4 5

6,20 m

4,75 m

1 m 1 m1 m

3,25 m

Punkt
kotwiczenia

Punkt
kotwiczenia

Punkt
kotwiczenia

 upadek 4 m

upadek 2 m

upadek 0,5 m

1 12 23 34
4

6 68 8

MAX 2 m
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 A

PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:
- bezpośrednio [2] 
- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.
UWAGA:   
Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].
Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.
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Ref.: BW 200/LB101 
EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

Numer seryjny:
0000001

Data produkcji: 
MM.YYYYA BM / L B101
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MAX 2 m
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PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:
- bezpośrednio [2] 
- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.
UWAGA:   
Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].
Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.

F. 

G.

H. 

UWAGA!
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Ref.: BW 200/LB101 
EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

Numer seryjny:
0000001

Data produkcji: 
MM.YYYYA BM / L B101

A
B
C
D
E

F

G
J

H
I

21 3 4 5

6,20 m

4,75 m

1 m 1 m1 m

3,25 m

Punkt
kotwiczenia

Punkt
kotwiczenia

Punkt
kotwiczenia

 upadek 4 m

upadek 2 m

upadek 0,5 m

1 12 23 34
4

6 68 8

MAX 2 m

0001116
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. BW700/AZ002/AZ023

nr kat. BW700/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T  
z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T  
z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW700/AZ003/AZ023

nr kat. BW700/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW700/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T  
z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami 
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW700/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T 

z zatrzaśnikami 
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW700/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T  

z zatrzaśnikami 
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW700

1 2

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

201Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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Taśma

wykonanie: taśma poliestrowa

szerokość: 30 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

PARAMeTRy

 B

 C

 D

 E

ed-1/05.03.2020

 A

PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:
- bezpośrednio [2] 
- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.
UWAGA:   
Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].
Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.
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Ref.: BW 200/LB101 
EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

Numer seryjny:
0000001

Data produkcji: 
MM.YYYYA B M / LB 101
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PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:
- bezpośrednio [2] 
- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.
UWAGA:   
Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].
Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.

F. 

G.

H. 

UWAGA!
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Ref.: BW 200/LB101 
EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ
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PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:
- bezpośrednio [2] 
- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.
UWAGA:   
Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].
Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.
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Ref.: BW 200/LB101 
EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

Numer seryjny:
0000001

Data produkcji: 
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Amortyzator bezpieczeństwa ABM-2TABM-2T
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m
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1,8 m

nr kat. BW800/2T/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T  
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW800/2T/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW800/2T/AZ003/2AZ023

nr kat. BW800/2T/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T  
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
 

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T  
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW800/2T/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T 

 

z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW800/2T/AZ002/2AZ023

nr kat. BW800/2T/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T  

z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T  

z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW800/2T

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

203Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 12 mm

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

jasKrawy PomaraŃczowy

jasKrawy żÓłTo-zieloNy

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

www.protekt.pl204 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 355

ABM/LB100 HV Amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną hV
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. BW200/LB100HV/AZ002/AZ023

nr kat. BW200/LB100HV/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB100HV/AZ003/AZ023

nr kat. BW200/LB100HV/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB100HV/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami 
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW200/LB100HV/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami 
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB100HV/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwaLB 100 HV z zatrzaśnikami 
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 100 HV  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LB100HV

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

205Amortyzatory i linki bezpieczeństwa 3

1 2

Amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną hV

3



liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

jasKrawy PomaraŃczowy

jasKrawy żÓłTo-zieloNy

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

www.protekt.pl206 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 355

ABM/LB101 HV Amortyzator bezpieczeństwa z linką hV
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. BW200/LB101HV/AZ002/AZ023

nr kat. BW200/LB101HV/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB101HV/AZ003/AZ023

nr kat. BW200/LB101HV/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB101HV/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami 
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW200/LB101HV/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami 
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB101HV/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami 
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 101 HV 

Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LB101HV

1 2

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

207Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

jasKrawy PomaraŃczowy

jasKrawy żÓłTo-zieloNy

 
PREZENTaCJa 
PRODUKTU

protekt.co/abmlb102hv

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

www.protekt.pl208 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 355

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką hVABM/LB102 HV
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http://protekt.co/abmlb102hv


2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. BW200/LB102HV/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW200/LB102HV/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW200/LB102HV/AZ003/2AZ023

nr kat. BW200/LB102HV/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB102HV/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV 

z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB102HV/AZ002/2AZ023

nr kat. BW200/LB102HV/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV 

Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LB102HV

1 32

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

209Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

AM
o

RT
yz

AT
o

Ry
 i 

Li
N

ki
 B

ez
Pi

ec
ze

ń
ST

W
A

3



Taśma

materiał: poliester

szerokość: 30 mm

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

jasKrawy PomaraŃczowy

jasKrawy żÓłTo-zieloNy

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

 B

 C

 D

 E

ed-1/05.03.2020

 A

PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:
- bezpośrednio [2] 
- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.
UWAGA:   
Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].
Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.

F. 

G.

H. 

UWAGA!
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2

8
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Ref. BW 200/LB 141ABM/LB141
Ref. BW 200/LB 121ABM/LB121
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Ref. BW 200/LB 102ABM/LB102

Ref. BW 200/2 LB 100

Ref. BW 200/LE111
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1
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ABM/2LE111
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Ref. BW 700
3
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Ref. BW 200/2LE111
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Ref. BW 200/LB 122ABM/LB122

6

Ref.: BW 200/LB101 
EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

Numer seryjny:
0000001

Data produkcji: 
MM.YYYYA B M / LB 101

A
B
C
D
E

F

G
J

H
I

21 3 4 5

6,20 m

4,75 m

1 m 1 m1 m

3,25 m

Punkt
kotwiczenia

Punkt
kotwiczenia

Punkt
kotwiczenia

 upadek 4 m

upadek 2 m

upadek 0,5 m

1 12 23 34
4

6 68 8

MAX 2 m

0001116
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 A

PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:
- bezpośrednio [2] 
- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.
UWAGA:   
Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].
Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.
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Ref.: BW 200/LB101 
EN 355:2002
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PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:
- bezpośrednio [2] 
- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.
UWAGA:   
Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].
Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.
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Ref.: BW 200/LB101 
EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

Numer seryjny:
0000001

Data produkcji: 
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. BW700HV/AZ002/AZ023

nr kat. BW700HV/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z taśmą HV z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z taśmą HV z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW700HV/AZ003/AZ023

nr kat. BW700HV/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z taśmą HV z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z taśmą HV z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW700HV/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z taśmą HV z zatrzaśnikami 
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW700HV/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z taśmą HV z zatrzaśnikami 
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW700HV/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z taśmą HV z zatrzaśnikami 
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z taśmą HV 

Bez zatrzaśNików

nr kat. BW700HV

1 2

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

211Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

jasKrawy PomaraŃczowy

jasKrawy żÓłTo-zieloNy

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

Taśma

materiał: poliester

szerokość: 30 mm
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PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:
- bezpośrednio [2] 
- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.
UWAGA:   
Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].
Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.
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AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ
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PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:
- bezpośrednio [2] 
- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.
UWAGA:   
Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].
Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.
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Ref.: BW 200/LB101 
EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

Numer seryjny:
0000001
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PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:
- bezpośrednio [2] 
- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.
UWAGA:   
Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].
Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.

F. 

G.

H. 

UWAGA!
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Ref. BW 200/LB 122ABM/LB122

6

Ref.: BW 200/LB101 
EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

Numer seryjny:
0000001

Data produkcji: 
MM.YYYYA BM / L B101

A
B
C
D
E

F

G
J

H
I

21 3 4 5

6,20 m

4,75 m

1 m 1 m1 m

3,25 m

Punkt
kotwiczenia

Punkt
kotwiczenia

Punkt
kotwiczenia

 upadek 4 m

upadek 2 m

upadek 0,5 m

1 12 23 34
4

6 68 8

MAX 2 m

0001116
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Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą hVABM-2T HV
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. BW800HV/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną taśmą BW 800 HV z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW800HV/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną taśmą BW 800 HV z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW800HV/AZ003/2AZ023

nr kat. BW800HV/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną taśmą BW 800 HV z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną taśmą BW 800 HV z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW800HV/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną taśmą BW 800 HV 

z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW800HV/AZ002/2AZ023

nr kat. BW800HV/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną taśmą BW 800 HV z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną taśmą BW 800 HV z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną taśmą BW 800 HV 

Bez zatrzaśNików

nr kat. BW800HV

1 32

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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STANdARdoWe koNFigURAcJe URządzeNiA

nr kat. BW200/AZ029

nr kat. BW200/AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z zatrzaśnikiem AZ 029 (stal galwanizowana, 
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z zatrzaśnikiem AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z zatrzaśnikiem AZ 003 (aluminium, otwarcie 
20 mm)

nr kat. BW200/AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 

z zatrzaśnikiem AZ 011(stal galwanizowana, 
otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z zatrzaśnikiem AZ 002 (stal galwanizowana, 
otwarcie 19 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
Bez zatrzaśNików

PARAMeTRy

nr kat. BW200

cechy SzczegóLNe

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

waga: 160 g

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE
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ABM Amortyzator bezpieczeństwa
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nr kat. BW210/AZ011/AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa BW 210  
z zatrzaśnikami 
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. BW210/AZ011/AZ029

nr kat. BW210/AZ011/AZ023

nr kat. BW210/AZ003/AZ029

nr kat. BW210/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa BW 210  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 210  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 210  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana,  
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 210  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

PARAMeTRy

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

cechy SzczegóLNe

liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

STANdARdoWe koNFigURAcJe URządzeNiA

długość

215Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

1 2

NA SPECjALNE ZAMóWIENIE  
DOSTęPNE INNE DŁUGOśCI NIż POWyżSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

eN 355

BW 210 Amortyzator bezpieczeństwa z linką 
do pracy na rusztowaniach ABM ScF
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STANdARdoWe koNFigURAcJe URządzeNiA

nr kat. BW220/AZ011/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa BW 220  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)  
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. BW220/AZ011/2AZ029

nr kat. BW220/AZ011/2AZ023

nr kat. BW220/AZ003/2AZ029

nr kat. BW220/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa BW 220  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 220  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 220  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana,  
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 220  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

PARAMeTRy

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

cechy SzczegóLNe

liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

 
PREZENTaCJa 
PRODUKTU

PARAMeTRy

cechy SzczegóLNe

liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

 
PREZENTaCJa 
PRODUKTU

protekt.co/bw220

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

długość
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NA SPECjALNE ZAMóWIENIE  
DOSTęPNE INNE DŁUGOśCI NIż POWyżSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M
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NA SPECjALNE ZAMóWIENIE  
DOSTęPNE INNE DŁUGOśCI NIż POWyżSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

1 32

eN 355

BW 220 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką  
do pracy na rusztowaniach ABM ScF

eN 355

BW 220 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką  
do pracy na rusztowaniach ABM ScF

1

32

1

32

AM
o

RT
yz

AT
o

Ry
 i 

Li
N

ki
 B

ez
Pi

ec
ze

ń
ST

W
A

3

http://protekt.co/bw220


cechy SzczegóLNecechy SzczegóLNe

STANdARdoWe koNFigURAcJe URządzeNiA

nr kat. BW230/AZ011/AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa BW 230  
z zatrzaśnikami 
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

PARAMeTRy

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

Taśma

materiał: poliester

szerokość: 32 mm

nr kat. BW230/AZ011/AZ029

nr kat. BW230/AZ011/AZ023

nr kat. BW230/AZ003/AZ029

nr kat. BW230/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa BW 230  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 230  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 230  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana,  
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 230  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

STANdARdoWe koNFigURAcJe URządzeNiA

nr kat. BW230/AZ011/AZ002

PARAMeTRy

0,9 m

1,5 m

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

Taśma

materiał: poliester

szerokość: 32 mm

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

długość
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NA SPECjALNE ZAMóWIENIE  
DOSTęPNE INNE DŁUGOśCI NIż POWyżSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

1 2

NA SPECjALNE ZAMóWIENIE  
DOSTęPNE INNE DŁUGOśCI NIż POWyżSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

eN 355

BW 230 Amortyzator bezpieczeństwa z taśmą 
do pracy na rusztowaniach ABM ScF

eN 355

BW 230 Amortyzator bezpieczeństwa z taśmą 
do pracy na rusztowaniach ABM ScF

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką 
do pracy na rusztowaniach ABM ScF
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STANdARdoWe koNFigURAcJe URządzeNiA

nr kat. BW240/AZ011/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa BW 240  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)  
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. BW240/AZ011/2AZ029

nr kat. BW240/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa BW 240  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 240  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana,  
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

PARAMeTRy

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

cechy SzczegóLNe

Taśma

materiał: poliester

szerokość: 32 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

nr kat. BW240/AZ011/2AZ023

nr kat. BW240/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa BW 240  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 240  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

długość
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NA SPECjALNE ZAMóWIENIE  
DOSTęPNE INNE DŁUGOśCI NIż POWyżSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

eN 355

BW 240 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą  
do pracy na rusztowaniach ABM ScF
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STANdARdoWe koNFigURAcJe URządzeNiA

nr kat. BW250/AZ011/AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa BW 250  
z zatrzaśnikami 
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

PARAMeTRy

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

cechy SzczegóLNe

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

Taśma

materiał: poliester

szerokość: 40 mm

nr kat. BW250/AZ011/AZ029

nr kat. BW250/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa BW 250  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 250  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana,  
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW250/AZ011/AZ023

nr kat. BW250/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa BW 250  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 250  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

długość

219Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

NA SPECjALNE ZAMóWIENIE  
DOSTęPNE INNE DŁUGOśCI NIż POWyżSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

1 2

eN 355

BW 250 Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną taśmą  
do pracy na rusztowaniach ABM ScF

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą 
do pracy na rusztowaniach ABM ScF
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NA SPECjALNE ZAMóWIENIE  
DOSTęPNE INNE DŁUGOśCI NIż POWyżSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

STANdARdoWe koNFigURAcJe URządzeNiA

nr kat. BW260/AZ011/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa BW 260  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)  
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. BW260/AZ011/2AZ029

nr kat. BW260/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa BW 260  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 260  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

PARAMeTRy

cechy SzczegóLNe

Taśma

materiał: poliester

szerokość: 40 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

nr kat. BW260/AZ011/2AZ023

nr kat. BW260/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa BW 260  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 260  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

długość
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eN 355

BW 260 Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną  
podwójną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM ScF

1
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Linka bezpieczeństwa z absorberem energii mocowana do rusztowania stanowi element sprzętu ochrony osobistej zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości i jest zgodna z 
normą EN355. System zabezpieczający przed upadkiem z wysokości składający się z linki bezpieczeństwa pochłaniającej energię, przyczepianej do szelek bezpieczeństwa 
(zgodnych z normą EN361) i mocowanej do konstrukcyjnego punktu kotwiczenia (zgodnego z normą EN795), może być wykorzystywany jako podstawowy sprzęt ochrony osobistej 
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
Ostrzeżenie: Całkowita długość linki bezpieczeństwa z absorberem energii i złączami nie może przekraczać 1,5m długości (np. złącze plus linka bezpieczeństwa plus absorber energii 
plus złącze).

Badanie EC przeprowadzone przez CETE APAVE SUDEUROPE. BP 193. 13322 Marseille. France  0082

EN 355:2002

Instrukcja obs³ugi
PRZED UŻYCIEM SPRZĘTU 
NALEŻY STARANNIE 
ZAPOZNAĆ SIĘ 
Z INSTRUKCJĄ

12 kNEN 795

15 kNEN 355

20 kNEN 362

20 kNEN 362

L m
ax

H[m] – odległość między punktem kotwiczenia linki bezpieczeństwa a poziomem stóp 
użytkownika

L [m] – całkowita długość absorbera energii z linką bezpieczeństwa i złączamimax

CLR[m] – wymagany prześwit

1m

C
LR

 - 
Pr

ze
św

it 
be

zp
ie

cz
eń

st
w

a

CLR =2L - H+2,2 mmax

H

WYMAGANA ODLEGŁOŚĆ PONIŻEJ POZIOMU ROBOCZEGO (CRL) DLA PRACOWNIKA ASEKUROWANEGO LINKĄ 
BEZPIECZEŃSTWA Z ABSORBEREM ENERGII
! Wymagana odległość poniżej poziomu roboczego (CRL) zależy od lokalizacji konstrukcyjnego punktu kotwiczenia i musi być 
obliczona według poniższego schematu.

punkt 
kotwiczenia linki

min. 12 kN

poziom 
stóp

Nr kat.: ; BW 220 XX; BW 230 XX; BW 240 XX; BW 250 XX; BW 260 XX (gdzie XX - całkowita długość urządzenia)BW 210 XX

Linka bezpieczeństwa z amortyzatorem 
mocowana do rusztowania

ABM SCF 

UWAGA! Absorbery bezpieczeństwa można wyposażyć wyłącznie w certyfikowane (zgodne z normą EN362) zatrzaśniki.

Bw210 09/15 - absorber energii z linką bezpieczeństwa Ø10,5 
BW220 09/15 - absorber energii z podwójną linką bezpieczeństwa Ø10,5
BW230 09/15 - absorber energii z poliestrową taśmą bezpieczeństwa 
         - szerokość 32 mm
BW240 09/15 - absorber energii z podwójną poliestrową taśmą bezpieczeństwa 
         - szerokość 32 mm
BW250 09/15 - absorber energii z elastyczną poliamidową taśmą bezpieczeństwa
         - szerokość 40 mm
BW260 09/15 - absorber energii z podwójną poliamidową taśmą bezpieczeństwa 
- szerokość 40 mm

1.Linka lub taśma; 2.Pętla zaczepowa; 3.Szew linki ; 4.Szew ustalający ; 5.Absorber energii ; 6.Etykieta identyfikacyjna

1 232 4BW 230 XX
5 6

2
5

1

3 26

3

4

BW 210 XX2

1

3 2

3

4

BW 220 09/15
5 62

1 232 4 4
 
BW 250 XX

5 62 2
2

4

4 13BW 260 XX
5 62

1 232 4 3 BW 240 XX
5 62

OKRES UŻYTKOWANIA 
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 
WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie musi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (musi zostać trwale zniszczone), jeżeli brało udział w 
powstrzymaniu spadania lub występują jakiekolwiek wątpliwości co do jego niezawodności.
UWAGA: Maksymalny okres używania urządzenia zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie urządzenia w 
ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, żrącymi substancjami, w skrajnej temperaturze może 
prowadzić do wycofania z użytkowania nawet po jednym użyciu.

A
B
C

E
D

H

G

F
TREŚĆ ETYKIETY IDENTYFIKACYJNEJ URZĄDZENIA

a. Rodzaj urządzenia ; b. Numer referencyjny urządzenia ; c. Normy europejskie (numer/rok) ; d. Oznakowanie oraz numer CE jednostki notyfikowanej, która 
odpowiada za proces kontroli produkcji (artykuł 11) ; e. Ostrzeżenie: zapoznaj się z instrukcją ; f.  Miesiąc/rok produkcji urządzenia ; h .Oznakowanie numeru 
serii produkcji ; g. Oznakowanie producenta lub dystrybutora

15 kNEN 361

      0,9 m
      0,9 m
      0,9 m
      0,9 m
      0,9 m
      0,9 m

L             max Nr kat.
BW 210 09
BW 220 09
BW 230 09
BW 240 09 
BW 250 09
BW 260 09

BW 210 15
BW 220 15
BW 230 15
BW 240 15 
BW 250 15
BW 260 15

      1,5 m
      1,5 m
      1,5 m
      1,5 m
      1,5 m
      1,5 m

L             max Ref.

KONSTRUKCJA
- Absorber energii wykonany jest z taśmy o 32 mm szerokości z 
poliamidu. Absorber jest wyposażony na zakończeniach w pętle 
zaczepowe. Jedna z pętli jest podłączona do linki bezpieczeństwa. 
Korpus absorbera chroniony jest przez specjalną osłonę z 
termokurczliwej rurki z polietylenu.
- Linka bezpieczeństwa zgodnie nr ref. - wykonana ze: splotu 
poliamidowego po średnicy 10,5 mm, taśmy poliestrowej o 
szerokości 32mm; taśmy poliamidowej - szerokości 40 mm i 
elastycznej taśmy wewnątrz. Zakończenia linki bezpieczeństwa są 
zszyte tak, że tworzą pętle zaczepowe.

Linka bezpieczeństwa z absorberem 
energii mocowana do rusztowania

Nr kat.: BW210 09
całkowita długość linki bezpieczeństwa 
z absorberem energii i złączami 
nie może przekraczać 

Data produkcji:

Numer seryjny:

PROTEKT 93-403 £ÓDŹ ul. Starorudzka 9 , TEL.: (0 42) 680 20 83; FAX:(0 42) 680 20 93, e-mail: info@protekt.com.pl

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

Za wpisy w karcie u¿ytkowania odpowiedzialny jest zak³ad pracy, w którym dany sprzêt jest u¿ytkowany. 
Karta u¿ytkowania powinna byæ wype³niona przed pierwszym wydaniem sprzêtu do u¿ytkowania.

Wszystkie informacje dotycz¹ce sprzêtu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do u¿ytkowania, nazwa u¿ytkownika, informacje 
dotycz¹ce napraw i przegl¹dów oraz wycofania z u¿ytkowania) musz¹ byæ umieszczone w karcie u¿ytkowania danego urz¹dzenia. 

Kartê wype³nia osoba odpowiedzialna w zak³adzie pracy  za sprzêt ochronny. 
Nie wolno stosowaæ indywidualnego sprzêtu ochronnego nie posiadaj¹cego wype³nionej karty u¿ytkowania.

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

2

1.  Zaczep złącze absorbera 
energii do przedniego lub 
tylnego punktu 
zaczepowego szelek 
bezpieczeństwa 
(zgodnych z normą 
EN361)  [1]

2.  Przyczep złącze linki 
bezpieczeństwa do 
konstrukcyjnego punktu 
kotwiczenia o oporze min. 
10kN (zgodnego z normą 
EN795) zlokalizowanego 
nad użytkownikiem:

-    bezpośrednio [2]
-    za pomocą dodatkowego 

złącza [3], [4]

Kształt konstrukcyjnego 
punktu kotwiczenia powinien 
uniemożliwiać samoczynne 
odłączenie się urządzenia.

UWAGA:
Podczas eksploatacji 
absorbera energii z podwójną 
linką bezpieczeństwa 
(BW220 09, BW220 15, 
BW240 09, BW240 15, 
BW260 09, BW260 15) 
kategorycznie zabrania się 
przyczepiania jednego złącza 
linki do elementu 
zaczepowego szelek, a 
drugiego złącza linki do 
konstrukcyjnego punktu 
kotwiczenia [5].
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! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego 

stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypaku wystąpienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
! przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. Okresowo 

sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie 

innego. 
! przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego 

działania.
! podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, 

korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:
- w szelkach bezpieczeństwa i pasach do nadawania pozycji na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, taśmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki; 
- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę,  amortyzator, łączniki;
- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, śruby 

i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

! przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania 
dokładnego przeglądu okresowego.Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy za przeglądy okresowe 
sprzętu ochronnego i przeszkoloną w tym zakresie.  Przeglądy okresowe mogą być wykonywane także przez producenta sprzętu albo osobę lub firmę 
upoważnioną przez producenta. Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, 
nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt). 
W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe 
mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego 
zostanie określona data następnego przeglądu.

G£ÓWNE ZASADY U¯YTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZÊTU CHRONI¥CEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŒCI
!

możliwość wystąpienia upadku oraz minimalizujące długość swobodnego spadku.  Punkt kotwiczenia sprzętu powinien znajdować się powyżej 
stanowiska pracy użytkownika . Kształt i konstrukcja punktu kotwiczenia sprzętu musi zapewnić trwałe połączenie sprzętu i nie może 
doprowadzić do jego przypadkowego rozłączenia. Zalecane jest stosowanie certyfikowanych i oznaczonych punktów kotwiczenia sprzętu 
zgodnych z PN-EN 795.

! obowiązkowo należy sprawdzić wolną przestrzeń pod stanowiskiem pracy, na którym będziemy używać indywidualnego sprzętu chroniącego 
przed upadkiem z wysokości w celu uniknięcia uderzenia w obiekty lub niższą płaszczyznę podczas powstrzymywania upadku. Wartość 
wymaganej wolnej przestrzeni pod miejscem pracy należy sprawdzić w instrukcji użytkowania sprzętu ochronnego, który zamierzamy 
zastosować.

! podczas użytkowania sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczne zjawiska wpływające na działanie sprzętu i bezpieczeństwo 
użytkownika, a w szczególności na:
- zapętlanie i przesuwanie się lin na ostrych krawędziach, - upadki wahadłowe, - przewodnictwo prądu
- jakiekolwiek uszkodzenia jak przecięcia, przetarcia, korozja, - oddziaływanie skrajnych temperatur,
- negatywne oddziaływanie czynników klimatycznych, - działanie chemikaliów,

! indywidualny sprzęt ochronny musi być transportowany w opakowaniach chroniących go przed uszkodzeniem czy zamoczeniem, np. w torbach 
wykonanych z tkaniny impregnowanej lub w stalowych lub plastikowych walizkach lub skrzynkach.  

! indywidualny sprzęt ochronny należy czyścić i dezynfekować, tak aby nie uszkodzić materiału (surowca) z którego wykonane jest urządzenie . 
Do materiałów włókienniczych (taśmy, liny) należy używać środków czyszczących  do delikatnych tkanin. Można czyścić ręcznie lub prać w 
pralce. Należy dokładnie wypłukać. Części wykonane z tworzyw sztucznych należy myć tylko w wodzie. Zamoczony podczas czyszczenia lub w 
trakcie użytkowania sprzęt należy dokładnie wysuszyć w warunkach naturalnych, z dala od źródeł ciepła. Części i mechanizmy metalowe 
(sprężyny, zawiasy, zapadki itp.) mogą być okresowo lekko nasmarowane w celu poprawienia ich działania.

! indywidualny sprzęt ochronny powinien być przechowywany luźno zapakowany, w dobrze wentylowanych suchych pomieszczeniach, 
zabezpieczony przed działaniem światła, promieniowaniem UV, zapyleniem, ostrymi przedmiotami, skrajnymi temperaturami  oraz żrącymi 
substancjami.

punkt (urządzenie) kotwiczenia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinien mieć stabilną konstrukcję i położenie ograniczające 

!

sprawności i trwałości sprzętu.
! podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
! wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, 

informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za 
wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba odpowiedzialna w 
zakładzie pracy  za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

! jeżeli sprzęt jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzętu musi wyposażyć sprzęt w instrukcją użytkowania, 
konserwacji oraz informacje dotyczące przeglądów okresowych i napraw sprzętu w języku obowiązującym w kraju, w którym sprzęt będzie 
użytkowany.

! indywidualny sprzęt ochronny musi być natychmiast wycofany z użytkowania jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do stanu sprzętu lub 
jego poprawnego działania. Ponowne wprowadzenie sprzętu do użytkowania może nastąpić po przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu 
przez producenta sprzętu i wyrażeniu jego pisemnej zgody na ponowne użycie sprzętu.

! indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania i poddany kasacji(zostać trwale zniszczony) jeżeli brał udział w powstrzymaniu 
spadania.

!

!

regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej 

tylko szelki bezpieczeństwa (zgodne z PN-EN 361) są jedynym dopuszczalnym urządzeniem służącym do utrzymywania ciała w indywidualnym 
sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości.
system chroniący przed upadkiem z wysokości można dołączać wyłącznie do punktów (klamer, pętli) zaczepowych szelek bezpieczeństwa 
oznaczonych dużą literą "A". Oznaczenie typu "A/2" lub połowa litery "A" oznacza konieczność połączenia jednocześnie dwóch, tak samo 
oznaczonych punktów zaczepowych. Zabronione jest dołączanie systemu chroniącego do pojedynczego punktu (klamry, pętli) zaczepowego 
oznaczonego "A/2" lub połowa litery "A". Patrz rysunki poniżej:

A
system chroniący
przed upadkiem

punkt 
zaczepowy 
szelek 
bezpieczeństwa

A system chroniący
przed upadkiem

podwójny 
punkt 
zaczepowy 
szelek 
bezpieczeństwa

ZABRONIONE!

! stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa w połączeniu z innymi wybranymi elementami sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości musi być 
zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkowania sprzętu oraz obowiązującymi normami: 
-  PN-EN 361- dla szelek bezpieczeństwa;
-  PN-EN 353-1, PN-EN 353-2, PN-EN 354, PN-EN 360, PN-EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania.
-  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzętu (punktów konstrukcji stałej).
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Długość + max. 35 cm (zależnie od użytych zatrzaśników)

PARAMeTRy

cechy SzczegóLNe

Taśma

materiał: poliester

szerokość: 35 mm

UWAGA! Amortyzatory bezpieczeñstwa z link¹  mog¹ byæ wyposa¿one wy³¹cznie w certyfikowane zatrzaœniki zgodne z norm¹ EN 362. 

PRZEGLĄDY OKRESOWE
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę 
kompetentną, posiadającą odpowiednią wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Po 5 latach użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta 
sprzętu lub firmę autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość wykonywania 
przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Każdy przegląd okresowy musi być odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.
OKRES UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji.
WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie musi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (musi zostać trwale zniszczone), jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub występują 
jakiekolwiek wątpliwości co do jego niezawodności.
UWAGA: Maksymalny okres używania urządzenia zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z 
wodą, ostrymi krawędziami, żrącymi substancjami, w skrajnej temperaturze może prowadzić do wycofania z użytkowania nawet po jednym użyciu.

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

www.protekt.pl222 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

STANdARdoWe koNFigURAcJe URządzeNiA

Amortyzator bezpieczeństwa LA 101 z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne,  
otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa LA 101 z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne,  
otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa LA 101  
Bez zatrzaśników

nr kat. LA101/AZ002/AZ023

nr kat. LA101/AZ002/AZ029

nr kat. LA101/AZ003/AZ023

nr kat. LA101/AZ003/AZ029

nr kat. LA101/2AZ003

nr kat. LA101/2AZ011

nr kat. LA101/2AZ002

nr kat. LA101

1,2 m

1,6 m

1,2 m

1,6 m

1,2 m

1,6 m

1,2 m

1,6 m

1,2 m

1,6 m

1,2 m

1,6 m

1,2 m

1,6 m

1,2 m

1,6 m

długość
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PL LINKA BEZPIECZEŃSTWA
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4. 
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7. 
8. 
9. 

zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.

· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR
Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m
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zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.

· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR
Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m

0001126

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 12 mm

PARAMeTRy

cechy SzczegóLNe

jaK używać?

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

www.protekt.pl224 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 354, eN 358

LB 100 Linka bezpieczeństwa regulowana
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nr kat. LB100/AZ002/AZ023

nr kat. LB100/AZ002/AZ029

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 

z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 

z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB100/AZ003/AZ023

nr kat. LB100/AZ003/AZ029

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 

z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 

z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB100/2AZ003

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100  
z zatrzaśnikami 2xAZ 003  
(aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. LB100/2AZ011

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100  
z zatrzaśnikami 2xAZ 011 

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. LB100/2AZ002

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 

z zatrzaśnikami 2xAZ 002  
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100
Bez zatrzaśNików

nr kat. LB100

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

STANdARdoWe koNFigURAcJe URządzeNiA

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

długość

225Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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PL LINKA BEZPIECZEŃSTWA

EN 354:2010

EN 354:2010
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4. 
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6. 
7. 
8. 
9. 

zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.

· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR
Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m

0001126
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zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.

· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR
Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m

0001126

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

cechy SzczegóLNe

jaK używać?

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029
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LB 101 Linka bezpieczeństwa
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1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

długość
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STOSOWANIE LINKI LB 102 W 
SPRZĘCIE CHRONIĄCYM 
PRZED UPADKIEM Z 
WYSOKOŚCI
1. Połączyć środkową pętlę 
zaczepową linki LB 102 z 
amortyzatorem bezpieczeństwa 
zgodnym z EN 355 - [1]
2. Powstały w ten sposób 
podzespół łącząco-amortyzujący 
(linka LB 102 + amortyzator) 
dołączyć do punktu zaczepowego 
szelek bezpieczeństwa zgodnych 
z EN 361 - [2]
3. Dołączyć zatrzaśnik końcowej 
pętli zaczepowej do punktu 
konstrukcji stałej o 
wytrzymałooeci statycznej min. 
12 kN zgodnego z EN 795:
- bezpośrednio [3] ,[4]
- przy pomocy zaczepu linkowego 
[4] lub zaczepu nożycowego [5]

amortyzator
bezpieczeñstwa

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 bez 
amortyzatora bezpieczeñstwa nie jest podzespołem

łącząco amortyzującym i nie może być stosowana jako 
ochrona przed upadkiem z wysokości.

Zabronione jest łączenie szelek bezpieczeństwa z 
punktem konstrukcji stałej przy pomocy linki 

bezpieczeństwa LB 102
bez amortyzatora bezpieczeństwa. 

Patrz rysunek obok.

linka
bezpieczeñstwa

linka
bezpieczeñstwa

POPRAWNIE ZABRONIONE
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Punkt
konstrukcji
sta³ej
min. 12 kN

Punkt
konstrukcji
sta³ej
min. 12 kN

Punkt
konstrukcji
sta³ej
min. 12 kN

Punkt
konstrukcji
sta³ej
min. 12 kN

UWAGA: Zabronione jest łączenie jednej pętli końcowej z amortyzatorem bezpieczeństwa, a drugiej pętli końcowej z punktem konstrukcji stałej. 
Patrz rysunek poniżej.

FORBIDDEN !

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU OCHRONY OSOBISTEJ
· sprzęt ochrony osobistej powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
· sprzęt ochrony osobistej nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas 

codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
· należy opracować plan akcji ratunkowej, do wykorzystania w razie potrzeby.
· zabrania się wykonywania jakichkolwiek modyfikacji sprzętu bez pisemnej zgody producenta.
· jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub przez jego upoważnionego przedstawiciela.
· sprzęt ochrony osobistej nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
· sprzęt ochrony osobistej jest sprzętem osobistym i powinien być używany tylko przez jedną osobę.
· przed użyciem upewnij się, czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą 

prawidłowo. Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub 
rozłączenia.

· zabrania się stosowania zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie któregokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane 
przez działanie innego.

· wszystkie części systemu asekuracyjnego muszą być zgodne z odnośnymi przepisami i instrukcjami użytkowania sprzętu i 
obowiązującymi normami:

- EN 361 – uprząż bezpieczeństwa
- EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360, EN 362 – systemy asekuracyjne
- EN 795 – punkty kotwiczenia sprzętu (stałe punkty kotwiczenia)
- EN 358 – systemy pozycjonowania pracy
· przed każdym użyciem sprzętu ochrony osobistej należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i 

poprawnego działania. Oględzin dokonuje użytkownik.
· podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu, zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne 

zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na poszczególne urządzenia: 
- szelki bezpieczeństwa i pasy do nadawania pozycji: klamry, elementy regulacyjne, punkty (zatrzaśniki) zaczepowe, zawiesia, szwy, 

pętle;
- amortyzatory bezpieczeństwa: pętle zaczepowe, zawiesia, szwy, obudowa, łączniki;
- linki i prowadnice włókiennicze: linki, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- linki i prowadnice stalowe: linki, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- wciągane systemy asekuracyjne: linki lub zawiesia, prawidłowe działanie mechanizmu wciągającego i mechanizmu blokującego, 

korpus, akumulator, łączniki;
- szynodrabiny: korpus i prawidłowy przesuw na szynie, działanie blokady, rolki, śruby i nity, łączniki, amortyzator;
- łączniki (zatrzaśniki): korpus nośny, nitowanie, główny zaczep, działanie mechanizmu blokującego.
· sprzęt ochrony osobistej należy wycofać z użytkowania w celu dokonania szczegółowego przeglądu przynajmniej raz w roku (po 12 

miesiącach użytkowania). Przegląd okresowy przeprowadza odpowiednio wykwalifikowana osoba, odpowiedzialna za przeglądy 
okresowe sprzętu ochronnego w danym miejscu pracy. Przeglądy okresowe przeprowadzane są również przez producenta sprzętu lub 
jego upoważnionego przedstawiciela. Przegląd taki obejmuje sprawdzenie wszystkich elementów sprzętu, przy czym szczególną 
uwagę należy zwrócić na wszelkie uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz 
poprzedni punkt).

· Jeżeli sprzęt ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. wciągany system asekuracyjny, przeglądy okresowe mogą być 
wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego 
zostanie określona data następnego przeglądu.

· regularne przeglądy okresowe są istotne ze względu na stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i 
trwałości sprzętu.

· podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
· wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa 

użytkownika, informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania 
danego urządzenia. Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę 
wypełnia osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować sprzętu nie posiadającego prawidłowo 
wypełnionej karty użytkowania.

· jeżeli sprzęt jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzętu musi wyposażyć sprzęt w instrukcję 
użytkowania i konserwacji oraz informacje dotyczące przeglądów okresowych i napraw sprzętu w języku obowiązującym w kraju, w 
którym sprzęt będzie użytkowany.

· sprzęt ochrony osobistej musi być natychmiast wycofany z użytkowania jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do stanu sprzętu 
lub jego poprawnego działania. Ponowne wprowadzenie sprzętu do użytkowania może nastąpić po przeprowadzeniu szczegółowego 
przeglądu sprzętu przez producenta i wyrażeniu jego pisemnej zgody na jego ponowne użycie.

· jeśli sprzęt ochrony osobistej był wykorzystany do powstrzymania spadania, musi być wycofany z użytkowania i musi zostać trwale 
zniszczony.

· jedynym dopuszczalnym urządzeniem ochronnym,  w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości i służącym do zakładania na 
ciało, są szelki bezpieczeństwa zgodne z EN 361.

· system chroniący przed upadkiem z wysokości można przypinać wyłącznie do punktów (klamer, pętli) zaczepowych szelek 
bezpieczeństwa oznaczonych dużą literą "A".

· punkty kotwiczenia (urządzeń) sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinny mieć stabilną konstrukcję i położenie 
ograniczające możliwość wystąpienia upadku oraz minimalizujące długość swobodnego spadku. Punkt kotwiczenia sprzętu powinien 
znajdować się powyżej stanowiska pracy użytkownika . Kształt i konstrukcja punktu kotwiczenia sprzętu musi zapewnić trwałe 
połączenie sprzętu i nie może doprowadzić do jego przypadkowego rozłączenia. Zalecane jest stosowanie certyfikowanych i 
oznaczonych punktów kotwiczenia sprzętu, zgodnych z EN 795.

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

cechy SzczegóLNe

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029
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nr kat. LB102/AZ002/2AZ025

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102   
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. LB102/AZ003/2AZ024

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. LB102/AZ003/2AZ023

nr kat. LB102/AZ003/2AZ029

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB102/3AZ011

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. LB102/AZ002/2AZ023

nr kat. LB102/AZ002/2AZ029

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102  
Bez zatrzaśNików

nr kat. LB102

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

długość
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materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 12 mm

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

jasKrawy PomaraŃczowy

jasKrawy żÓłTo-zieloNy

cechy SzczegóLNe

jaK używać?

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029
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zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.

· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR
Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m
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zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.

· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR
Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m

0001126
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materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 12 mm

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

jasKrawy PomaraŃczowy

jasKrawy żÓłTo-zieloNy

cechy SzczegóLNe

jaK używać?

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029
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zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.

· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR
Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m
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zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.

· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR
Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m

0001126
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eN 354, eN 358
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nr kat. LB101HV/AZ002/AZ023

nr kat. LB101HV/AZ002/AZ029

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV 

z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV 

z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB101HV/AZ003/AZ023

nr kat. LB101HV/AZ003/AZ029

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV 

z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV 

z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB101HV/2AZ003

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV 

z zatrzaśnikami 2xAZ 003  
(aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. LB101HV/2AZ011

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV  
z zatrzaśnikami 2xAZ 011 

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. LB101HV/2AZ002

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV 

z zatrzaśnikami 2xAZ 002  
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV
Bez zatrzaśNików

nr kat. LB101HV

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

STANdARdoWe koNFigURAcJe URządzeNiA

1 2 długość
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materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

jasKrawy PomaraŃczowy

jasKrawy żÓłTo-zieloNy

cechy SzczegóLNe

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

www.protekt.pl234 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

STOSOWANIE LINKI LB 102 W 
SPRZĘCIE CHRONIĄCYM 
PRZED UPADKIEM Z 
WYSOKOŚCI
1. Połączyć środkową pętlę 
zaczepową linki LB 102 z 
amortyzatorem bezpieczeństwa 
zgodnym z EN 355 - [1]
2. Powstały w ten sposób 
podzespół łącząco-amortyzujący 
(linka LB 102 + amortyzator) 
dołączyć do punktu zaczepowego 
szelek bezpieczeństwa zgodnych 
z EN 361 - [2]
3. Dołączyć zatrzaśnik końcowej 
pętli zaczepowej do punktu 
konstrukcji stałej o 
wytrzymałooeci statycznej min. 
12 kN zgodnego z EN 795:
- bezpośrednio [3] ,[4]
- przy pomocy zaczepu linkowego 
[4] lub zaczepu nożycowego [5]

amortyzator
bezpieczeñstwa

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 bez 
amortyzatora bezpieczeñstwa nie jest podzespołem

łącząco amortyzującym i nie może być stosowana jako 
ochrona przed upadkiem z wysokości.

Zabronione jest łączenie szelek bezpieczeństwa z 
punktem konstrukcji stałej przy pomocy linki 

bezpieczeństwa LB 102
bez amortyzatora bezpieczeństwa. 

Patrz rysunek obok.

linka
bezpieczeñstwa

linka
bezpieczeñstwa

POPRAWNIE ZABRONIONE

1 2 U
W

A
G

A
!

ZA
WS

ZE
 PR

AC
UJ

 Z Z
AB

EZ
PIE

CZ
ON

YM
ME

CH
AN

IZ
ME

M 
BL

OK
UJ

ĄC
YM

ZA
PA

D
KĘ

 Z
AT

RZ
AŚ

NI
KA

4 5 63

Punkt
konstrukcji
sta³ej
min. 12 kN

Punkt
konstrukcji
sta³ej
min. 12 kN

Punkt
konstrukcji
sta³ej
min. 12 kN

Punkt
konstrukcji
sta³ej
min. 12 kN

UWAGA: Zabronione jest łączenie jednej pętli końcowej z amortyzatorem bezpieczeństwa, a drugiej pętli końcowej z punktem konstrukcji stałej. 
Patrz rysunek poniżej.

FORBIDDEN !

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU OCHRONY OSOBISTEJ
· sprzęt ochrony osobistej powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
· sprzęt ochrony osobistej nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas 

codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
· należy opracować plan akcji ratunkowej, do wykorzystania w razie potrzeby.
· zabrania się wykonywania jakichkolwiek modyfikacji sprzętu bez pisemnej zgody producenta.
· jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub przez jego upoważnionego przedstawiciela.
· sprzęt ochrony osobistej nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
· sprzęt ochrony osobistej jest sprzętem osobistym i powinien być używany tylko przez jedną osobę.
· przed użyciem upewnij się, czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą 

prawidłowo. Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub 
rozłączenia.

· zabrania się stosowania zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie któregokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane 
przez działanie innego.

· wszystkie części systemu asekuracyjnego muszą być zgodne z odnośnymi przepisami i instrukcjami użytkowania sprzętu i 
obowiązującymi normami:

- EN 361 – uprząż bezpieczeństwa
- EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360, EN 362 – systemy asekuracyjne
- EN 795 – punkty kotwiczenia sprzętu (stałe punkty kotwiczenia)
- EN 358 – systemy pozycjonowania pracy
· przed każdym użyciem sprzętu ochrony osobistej należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i 

poprawnego działania. Oględzin dokonuje użytkownik.
· podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu, zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne 

zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na poszczególne urządzenia: 
- szelki bezpieczeństwa i pasy do nadawania pozycji: klamry, elementy regulacyjne, punkty (zatrzaśniki) zaczepowe, zawiesia, szwy, 

pętle;
- amortyzatory bezpieczeństwa: pętle zaczepowe, zawiesia, szwy, obudowa, łączniki;
- linki i prowadnice włókiennicze: linki, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- linki i prowadnice stalowe: linki, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- wciągane systemy asekuracyjne: linki lub zawiesia, prawidłowe działanie mechanizmu wciągającego i mechanizmu blokującego, 

korpus, akumulator, łączniki;
- szynodrabiny: korpus i prawidłowy przesuw na szynie, działanie blokady, rolki, śruby i nity, łączniki, amortyzator;
- łączniki (zatrzaśniki): korpus nośny, nitowanie, główny zaczep, działanie mechanizmu blokującego.
· sprzęt ochrony osobistej należy wycofać z użytkowania w celu dokonania szczegółowego przeglądu przynajmniej raz w roku (po 12 

miesiącach użytkowania). Przegląd okresowy przeprowadza odpowiednio wykwalifikowana osoba, odpowiedzialna za przeglądy 
okresowe sprzętu ochronnego w danym miejscu pracy. Przeglądy okresowe przeprowadzane są również przez producenta sprzętu lub 
jego upoważnionego przedstawiciela. Przegląd taki obejmuje sprawdzenie wszystkich elementów sprzętu, przy czym szczególną 
uwagę należy zwrócić na wszelkie uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz 
poprzedni punkt).

· Jeżeli sprzęt ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. wciągany system asekuracyjny, przeglądy okresowe mogą być 
wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego 
zostanie określona data następnego przeglądu.

· regularne przeglądy okresowe są istotne ze względu na stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i 
trwałości sprzętu.

· podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
· wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa 

użytkownika, informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania 
danego urządzenia. Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę 
wypełnia osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować sprzętu nie posiadającego prawidłowo 
wypełnionej karty użytkowania.

· jeżeli sprzęt jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzętu musi wyposażyć sprzęt w instrukcję 
użytkowania i konserwacji oraz informacje dotyczące przeglądów okresowych i napraw sprzętu w języku obowiązującym w kraju, w 
którym sprzęt będzie użytkowany.

· sprzęt ochrony osobistej musi być natychmiast wycofany z użytkowania jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do stanu sprzętu 
lub jego poprawnego działania. Ponowne wprowadzenie sprzętu do użytkowania może nastąpić po przeprowadzeniu szczegółowego 
przeglądu sprzętu przez producenta i wyrażeniu jego pisemnej zgody na jego ponowne użycie.

· jeśli sprzęt ochrony osobistej był wykorzystany do powstrzymania spadania, musi być wycofany z użytkowania i musi zostać trwale 
zniszczony.

· jedynym dopuszczalnym urządzeniem ochronnym,  w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości i służącym do zakładania na 
ciało, są szelki bezpieczeństwa zgodne z EN 361.

· system chroniący przed upadkiem z wysokości można przypinać wyłącznie do punktów (klamer, pętli) zaczepowych szelek 
bezpieczeństwa oznaczonych dużą literą "A".

· punkty kotwiczenia (urządzeń) sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinny mieć stabilną konstrukcję i położenie 
ograniczające możliwość wystąpienia upadku oraz minimalizujące długość swobodnego spadku. Punkt kotwiczenia sprzętu powinien 
znajdować się powyżej stanowiska pracy użytkownika . Kształt i konstrukcja punktu kotwiczenia sprzętu musi zapewnić trwałe 
połączenie sprzętu i nie może doprowadzić do jego przypadkowego rozłączenia. Zalecane jest stosowanie certyfikowanych i 
oznaczonych punktów kotwiczenia sprzętu, zgodnych z EN 795.

eN 354

Podwójna linka bezpieczeństwa hVLB 102 HV
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nr kat. LB102HV/AZ002/2AZ025

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV   
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. LB102HV/AZ003/2AZ024

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV 

z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. LB102HV/AZ003/2AZ023

nr kat. LB102HV/AZ003/2AZ029

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV 

z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV 

z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB102HV/3AZ011

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV 

z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. LB102HV/AZ002/2AZ023

nr kat. LB102HV/AZ002/2AZ029

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV 

z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV 

z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV 

Bez zatrzaśNików

nr kat. LB102HV

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1 32

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

STANdARdoWe koNFigURAcJe URządzeNiA

długość
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materiał: aramid

wykonanie: lina rdzeniowa  
w oplocie aramidowym

średnica: 11,4 mm

PARAMeTRy

cechy SzczegóLNe

ODPORNO

OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

jaK używać?

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

 B

 C

 D

 E

ed-1/05.03.2020

 A

PL LINKA BEZPIECZEŃSTWA

EN 354:2010

EN 354:2010

1
2
3
4
5
6

7

8

9

I II IV VIII VI

L

R

2

3

1
L<R

4. 
5 
6. 
7. 
8. 
9. 

zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.

· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR
Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m
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zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.

· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR
Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m

0001126

www.protekt.pl236 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 354, eN 358

LB 200 FLR Linka bezpieczeństwa regulowana, 
odporna na działanie czynników gorących
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nr kat. LB200FLR/AZ002/AZ023

nr kat. LB200FLR/AZ002/AZ029

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR 

z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR 

z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB200FLR/AZ003/AZ023

nr kat. LB200FLR/AZ003/AZ029

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR 

z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR 

z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB200FLR/2AZ003

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR 

z zatrzaśnikami 2xAZ 003  
(aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. LB200FLR/2AZ011

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR  
z zatrzaśnikami 2xAZ 011 

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. LB200FLR/2AZ002

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR 

z zatrzaśnikami 2xAZ 002  
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR
Bez zatrzaśNików

nr kat. LB200FLR

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

STANdARdoWe koNFigURAcJe URządzeNiA

1 2 długość
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materiał: aramid

wykonanie: lina rdzeniowa  
w oplocie aramidowym

średnica: 11,4 mm

PARAMeTRy

cechy SzczegóLNe

ODPORNO

OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

jaK używać?

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029
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zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.

· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR
Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m
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zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.

· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR
Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m

0001126
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nr kat. LB201FLR/AZ002/AZ023

nr kat. LB201FLR/AZ002/AZ029

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR 

z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR 

z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB201FLR/AZ003/AZ023

nr kat. LB201FLR/AZ003/AZ029

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR 

z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR 

z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB201FLR/2AZ003

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR  
z zatrzaśnikami 2xAZ 003  
(aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. LB201FLR/2AZ011

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR  
z zatrzaśnikami 2xAZ 011 

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. LB201FLR/2AZ002

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR 

z zatrzaśnikami 2xAZ 002  
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR
Bez zatrzaśNików

nr kat. LB201FLR

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

STANdARdoWe koNFigURAcJe URządzeNiA

1 2 długość
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materiał: aramid

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie aramidowym

średnica: 11,4 mm

PARAMeTRy

cechy SzczegóLNe

ODPORNO

OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

DOPUSZCZONE  

DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

www.protekt.pl240 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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nr kat. LB202FLR/AZ002/2AZ025

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR 

z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. LB202FLR/AZ003/2AZ024

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. LB202FLR/AZ003/2AZ023

nr kat. LB202FLR/AZ003/2AZ029

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR 

z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR 

z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB202FLR/3AZ011

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR 

z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. LB202FLR/AZ002/2AZ023

nr kat. LB202FLR/AZ002/2AZ029

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR  
z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Podwójna linka bezpieczeństwa LLB 202 FLR  
z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, 
otwarcie 50 mm)

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR  
Bez zatrzaśNików

nr kat. LB202FLR

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1 32 długość
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