
EN 795 B:2012

1019 38% dural

16% dyneema

46% ocel

TECHNICKÁ DATA

200g / 7.05 oz

2
YEARS

zárukajedineèné è.

N0

1 osoba

Snake Brace S
Snake Brace M

POPIS:

typ pevnost min. prùchozí otvor
(mm)

tlouš�ka konstrukce (mm)
minimální 
 prostor 

   

 

behind the hole 

  

>5  50  100  150  200  300
(mm)

otvor Ø max. (mm) 

S 18 kN 17,7 50 65 75 80 85 90  200

M 18 kN 22 175 195 210 225 235 255  450

Masivní duralová vzpìra

Dyneemová smyèka

Kotevní body Etikety

Pomocné lanko

Ochrana proti prodøení

Stabilizaèní kroužek

Polyamidová smyèka

VLASTNOSTI MATERIÁLYNORMY

Kotevní bod pro prùchozí otvory, navržen tak, aby fungoval jako spojovací èlánek mezi 
konstrukcí a systémem zachycení pádu, systémem pro pracovní polohování, systémem 
lanového pøístupu nebo záchranným systémem.

Kotevní bod pro prùchozí otvory, navržen tak, aby fungoval jako spojovací èlánek mezi konstrukcí a systémem zachycení pádu, systémem pro pracovní
polohování, systémem lanového pøístupu nebo záchranným systémem. Urèen pro prùchozí otvory, jejichž minimální a maximální prùmìr odpovídá danému 
typu Snake Brace ve vztahu ke skuteènì aktuální tlouš�ce konstrukce. Otvor nemusí být nijak pravidelný, ale minimální prùmìr musí být rovinný; za otvorem 
musí být minimální volný prostor pro instalaci. Urèen pouze pro jednoho uživatele. Maximální pevnost lze využít jen za pøedpokladu, že zatížení vydrží 
i konstrukce, ve které je kotevní otvor, a to v pøedpokládaných smìrech zatížení. Minimální nosnost konstrukce by mìla být dle EN 795 (pokud není dle 
EN 795, zatížitelnost mùže byt snížena). Snake Brace lze zatížit v kterémkoli smìru, jen pokud to dovoluje i konstrukce, ve které je kotven. 
Lze používat pouze s kompatibilními spojkami s pojistkou dle EN 362.

Snake Brace S Snake Brace M



POZNÁMKY:

30°C

-10 – 60°C

ÚDRŽBA

Životnost výrobku není výrobcem striktnì stanovena.        
V závislosti na stavu výrobku a historii jeho použití však 
mùže být nezbytné vyøadit jej z provozu okamžitì.
Maximální doba životnosti od data výroby vèetnì sklado-
vání je 15 let

TECHNICKÁ DATA

Kotevní otvor:

Instalace do kotevního otvoru:

Demontáž z kotevního otvoru:

Dovolené a zakázané možnosti instalace:

pozor na možnost zaseknutí
bìhem demontáže:

použití ochrany proti prodøení:


	Stránka 1
	Stránka 2

