
Návod na použití ROLLCLAMP – přenosné kotvící zařízení: 
 

1. ROLLCLAMP je možno použít na traverze profilu „H“ nebo „I“. Jde o přenosný dočasný 
kotvící prostředek, který splňuje evropskou normu EN795 třída B. K zapojení do systému 
jistícího řetězce je možno použít tlumič pádu (dle EN 355) a příslušné karabiny (EN 362).  K 
zajištění co nejlepší údržby a kontroly výrobku doporučujeme jeho používání jedním 
uživatelem. Toto zařízení je určeno k použití jedním uživatelem!  

2. Před použitím je nutno provést řádné zaškolení uživatele!! Uživatel musí znát a pochopit 
návod k použití a řídit se jím. Návod na použití uschovejte pro další záznamy a kontroly 
inspekčních orgánů!! 

3. Nikdy nepoužívejte toto zařízení, pokud máte pochybnosti o jeho bezvadném stavu a 
bezpečném používání!! Doporučuje se vizuální kontrola před každým použitím. Vyřaďte 
zařízení z používání, pokud je poškozené! 

4. Toto zařízení musí být kontrolováno nejméně jednou za rok kompetentní osobou (Tractel 
S.A.S. nebo osoba autorizovaná Tractelem).  Životnost je dána intenzitou a způsobem 
používání. Životnost je omezena na 6 let od data výroby vyznačeného na výrobku. 

5. Upozornění: pokud zařízení zachytilo pád, vyřaďte jej okamžitě z používání a zašlete ke 
kontrole vašemu dodavateli!! 

6. Způsob zapojení tohoto zařízení do systému zachycení pádu musí odpovídat normě EN 363. 
7. Toto zařízení lze použít venku, při teplotách v rozsahu –35 až + 60 °C. 
8. V průběhu používání průběžně kontrolujte nastavovací a připojovací prvky zařízení. 

Kontrolujte také, zda zařízení není poškozeno: použitím přes ostrou hranu, oděrem, tepelně 
apod. 

9. Důležité: Pokud jste odpovědný za vybavování pracovníků tímto zařízením, ujistěte se, že 
postupujete v souladu s veškerými předpisy a zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci. 

 
 
ES shodu prověřuje: 
Tractel S.A.S. – B.O.38-10102 Romilly-sur –Seine, France dále prohlašuje, že bezpečnostní zařízení 
popsané v tomto návodu,  
- je ve shodě s požadavky směrnice rady 89/686/EEC, z prosince 1989 
- je identické s OOP, který je předmětem ES ověření typu provedeného notifikovanou osobou 

SATRA, Satra house, Rockingham road, Kettering Northants NN16 9JH (č. 0321), v souladu 
s požadavky normy EN795 třída B. 

  
 
Údržba: 
Textilní popruh je možno umývat vlažnou mýdlovou vodou. 
Posuvný čep možno lehce promazat vlhkost neabsorbujícími mazivy. 
Skladovat v dobře větratelné místnosti bez přímého dopadu slunečních paprsků a UV záření 



 



 
 

 


