3M™ DBI-SALA®
Horizontální
jistící systém 8mm.

www.3M.com/FallProtection

Ve vašem
odvětví působíme
už desítky let.
Životy pracovníků visí na laně každý den,
ale zajišťování jejich bezpečnosti začíná
dlouho před začátkem jejich práce.
Než navrhneme vaše vybavení, v divizi
3M Fall Protection usilovně pracujeme
na tom, abychom pochopili výzvy,
kterým čelíte. Proto jdeme dál,
než je jen dodržování předpisů,
abychom vytvořili širokou a inovativní
škálu vysoce kvalitního vybavení
pro ochranu před pádem pro ta
nejživější odvětví na světě. Když se
práci ve výšce nelze vyhnout a nelze
použít jiné prostředky ochrany, mnozí
se spoléhají na horizontální systémy
pro zachycení pádu.

Permanentní horizontální jistící
systém 3M™ DBI-SALA® lze použít
k vymezení pracovní oblasti nebo
k zachycení pádu a hodí se pro mnoho
různých aplikací. Uživatelům poskytuje
úplnou volnost pohybu, aby mohli
pracovat bez přerušení, podél osy
lana i okolo rohů, za předpokladu
že je k dispozici únosná konstrukce
pro instalaci hozizontálního jistícího
systému.
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Funkce a výhody
systému.
Patentovaná technologie absorpce
energie poskytuje předvídatelný lineární
výkon s vysokou kapacitou
•
•

Bezplatný cloudový software pro
výpočty a navrhování systému
Napínací nástroj nabízí rychlý
a snadný způsob napnutí systému
s 8mm bezpečnostním lanem
DBI-SALA®

•

Volitelné montážní konzoly
umožňují snazší vedení lana
okolo rohů a obrysů budovy

•

Jezdce mají velká oka ve tvaru D
pro snadné připojení Krátký rozvor
jezdce nad hlavou umožňuje hladký
pohyb přes rohy

•

Součásti z nerezové oceli 316
dlouhodobě odolávají korozi*

•

Systém byl testován podle
následujících norem:

- EN 795:2012 Typ
- CEN TS 16415:2013 Typ C
- a splňuje požadavky normy
OSHA 1926.502
•

Každý systém mohou využívat až
4 uživatelé. Všichni uživatelé mohou
v případě potřeby pracovat v jednom
intervalu současně, což umožňuje
koncentrovat pracovníky do jedné
konkrétní oblasti.

Instalace na stěnách
a podlahách.
• Ideálně se hodí k použití při moderních stavebních
projektech, rekonstrukcích a zajišťování bezpečnosti
v průmyslu
• Lze připojit na ocelové nosníky, beton a zdivo
• Hodí se k použití na starších střešních konstrukcích
ve spojení s prefabrikovanými kotvicími sloupky**
• Umožňuje intervaly až 15 m mezi podpůrnými
konzolemi pro více uživatelů.
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* Některá agresivní prostředí mohou způsobit korozi a změnu barvy nerezové oceli.
** Nedodává divize 3M Fall Protection.
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Instalace
nad hlavou.
• Speciálně navrženo k uspokojení
potřeb zákazníků z odvětví přepravy
a průmyslu
• Umožňuje bezpečné provádění práce
ve výškách na nákladních autech,
vlacích a letadlech, lávkách na jeřábech
a nakládacích rampách
• Řeší problémy s přístupem a bezpečností
v zábavním a výstavním průmyslu
• Unese zatahovací zahhycovače
a evakuační zařízení do hmotnosti
až 15 kg
• Umožňuje rozteč až 60 m pro 1 uživatele
a až 30 m pro více uživatelů*
• Pro použití nad hlavou jsou k dispozici
rohové konzoly.
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*Počet uživatelů systému a délky rozpětí musí být ověřeno výpočetním softwarem.

Výpočetní software pro
navrhování horizontálních
systémů 3M™ DBI-SALA®
Horizontální jistící systém 8mm je plně podporován
naším balíčkem výpočetního softwaru, který vám
umožní sestavit a specifikovat náš systém pro
projekty, přesně vypočítat vzdálenosti pádu
a vytvořit kompletní technickou zprávu pro klienta.

Při návrhu svého systému máte možnost vybrat
osobní ochranné prostředky a příslušenství, které
budou systém doplňovat. Například postroje, lana
s tlumičem, zatahovací zachycovače, abyste mohli
spočítat celý systém.

Umožňuje plný přístup ze stolního počítače nebo
tabletu pro snazší řízení projektů a efektivně ukládá
všechny potřebné informace na jednom místě.

Po dokončení výpočtu je vygenerován úplný rozpis
materiálů a prací pro systém i OOP, který lze použít
k zadání objednávky prostřednictvím našeho
oddělení služeb zákazníkům.

Absorpční části.
• K dispozici jsou možnosti odpovídající síle konstrukce
• Integrovaný napínák udržuje napětí systému při kolísání teploty
• Obsahuje indikátor optimálního napětí

Fáze jedna.
Je nainstalován nadhlavní systém při
systémovém napětí.

Fáze dva.
Pád aktivuje absorpční část.

Fáze tři.
Absorpční část poté, co zcela zastavila
pád jednoho uživatele.

Klíčové funkce
• NOVÝ bezplatný cloudový
software

• Umožňuje pořizovat a nahrávat
fotografie přímo do projektu

• Uživatelsky přívětivé rozhraní

• K dispozici je knihovna
dokumentů, jako jsou technické
listy, návody k použití
a certifikáty, které lze nahrát
do vašich projektů

• Umožňuje řídit a sledovat
projekty a instalované systémy
• Možnost přidat při návrhu
rozvržení systému obrázek pozadí
s mapou Google nebo obrázkem
ve formátu PDF
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• Vytváří kompletní technickou
zprávu a rozpis materiálu a prací
pro systém, včetně případných
OOP
• Přistup pro administátora
projektů a také pro jednotlivé
uživatele společnosti

Quality Lab - Test Report
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Kompatibilita součástí

Příklady instalace – na stěně a nad hlavou

Použití na stěnách/
podlahách

Použití nad hlavou

8 mm odpojitelný
jezdec
7241420

8 mm nadhlavní
jezdec
7241421

A
G

Systém na stěnu s ohybem
A Přímé oko
Multifixační kotvicí destička

D

7240122
7241417*

B 19 kN maximální síla, 0,8 kN maximální pnutí
absorpčního členu 11 kN mazimální síla, 0,8 kN
systémové pnutí absorpčního členu

7241422

C Šestihranný spojovací trn průchozí

7241430

D 8 mm lanko nerezové oceli 7×7s

7240211

E Středová konzole

7241412

F

7241420

G Šestihranná spojovací vidlice
Shoulder Hex Swage Toggle

7234011
7234246

H Vnitřní ohyb, 90°

7241406

Absorpční členy

8 mm odpojitelný jezdec

Střední konzoly

H

E

F

8 mm střední konzole

7241412

8 mm variabilní konzole

7241413

8 mm nadhlavní konzole

7241414

8 mm střední konzole 45°

7241415

11 kN maximální síla, 0,8 kN
systémové pnutí
absorpčního členu

7241422

19 kN maximální síla, 0,8 kN
systémové pnutí
absorpčního členu

7241424

19 kN maximální síla,
5 kN systémové pnutí
absorpčního členu

7241425

Vnitřní roh 90 stupňů

7241406

Vnitřní roh 90 stupňů

7241526

Roh 90 stupňů k montáži
na sloupek

7241408

Vnitřní roh 45 stupňů

7241409

8 mm přímé oko

7240122

Multifixační kotvicí destička

7241417

8 mm šestihranný
spojovací trn, průchozí

7241430

8 mm šestihranná
spojovací vidlice

7234011

B
A

B 19 kN mazimální síla, 5 kN systémové pnutí absorpčního členu

7241425

C Šestihranný spojovací trn průchozí

7241430

D Střední konzole s variabilním úhlem připevnění

7241414

E	Nadhlavní jezdec

7241421

F

8 mm lanko z nerezové oceli 1×19

7240212

G Šestihranná spojovací vidlice
Ramenní šestihranná spojovací vidlice

7234011*
7234246

H Zarážka jezdce

7241432
G

A

B
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* Tato položka se liší od té na obrázku.

C

H

E

D

A

F

H

Koncové kotvy

C

7241417
7240122*

Koncovky

A Multifixační kotvicí destička
Přímé oko

Rohy

Nadhlavní systém
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Součásti systému

Součásti systému
8 mm nadhlavní jezdec

7241421

8 mm odpojitelný jezdec

22 kN

0.78

8 mm přímé oko

7240122

12

22 kN

1.20

38 kN

0.35

38 kN

7241417

38 kN

1.50

8mm šestihranná spojovací vidlice

0.34

7234011

7241424

38 kN

2.20

Vnitřní roh 90 stupňů

Multifixační kotvicí destička

8 mm šestihranný spojovací trn, průchozí

7241430

7241420

19 kN maximální síla, 0,8 kN systémové pnutí
absorpčního členu

38 kN

7241406

7241409

7241425

38 kN

2.50

Vnitřní roh 90 stupňů k připevnění na stěnu

38 kN

1.80

45 Stupňový vnitřní roh

0.33

19 kN maximální síla, 0,8 kN systémové pnutí
absorpčního členu

7241526

38 kN

1.50

90 Stupňový post-montážní roh

38 kN

1.60

7241408

22.2 kN

0.60

13

Součásti systému

7241412

Doporučené produkty 3M™

8 mm variabilní konzole

8 mm střední konzole

24 kN

0.20

8 mm nadhlavní konzole

7241413

24 kN

0.30

Napínací nástroj

Dodává se s:
1500047

3101430

7241414

24 kN

0.28

8 mm šestihranná spojka

7241431

3.80

8 mm, kabel z nerezové oceli 7×7 a 1×19

7240211

7234012

14

38 kN

0.12

7240211

38.7 kN

0.24

7240212

47 kN

0.31

Zatahovací zachycovač
s popruhem 3M™ DBI-SALA®
Nano-Lok™ je určeno pro úvazy
na úrovni nohou a ostré okraje,
takže se skvěle hodí pro stavební
prostředí. Tento extrémně
kompaktní, lehký design s dvěma
rameny nabízí 100% úvaz
a navíjecí bezpečnostní lano
o délce 2,4 m a integrovaný
absorpční člen ve stylu batohu.
3101264

1112952

3504553

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok
Samonavíjecí bezpečnostní
lano je kompaktní a ergonomicky
navržené pro snadné použití
a skvěle se hodí pro přímé
připojení k většině postrojů.
Je kompatibilní s přípojkami
na úrovni ramenou a nohou
a díky udržování napětí na
bezpečnostním lanu pomáhá
snižovat vlečení, zamotávání
a zakopávání.

Pohodlný postroj
3M™ DBI-SALA® Delta™
s rychlozapínacími vidlicemi,
má všité polstrování na ramenou,
zádech a nohou, potahované,
nekorodující spojovací prvky,
a popruhy, které se neodírají.
Tělové nastavovací prvky
Revolver™ umožňují jednoduché
a rychlé nastavení bez volných
konců.

Zatahovací zachycovač pádu
3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ RSQ™
má dva režimy pro zastavení pádu
a záchranu, takže se skvěle hodí
jako příslušenství pro použití nad
hlavou. Také má otočnou kotvicí
hlavici, lehký termoplastický plášť
a rezervní bezpečnostní lano.
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3M Česko, spol. s.r.o.
Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel.:

261 380 111

Web:

www.3M.cz/OOPP

3M, DBI-SALA, Nano-Lok, Delta, Ultra-Lok jsou vlastnictvím 3M
Company a jejích poboček.
© 2018 3M. Všechna práva vyhrazena.
OMG9686

