Práce ve výškách
zahrnuje práce, při nichž hrozí pády z výšky nebo do volné hloubky. Protože
se jedná o vysoce rizikové činnosti, které jsou příčinou až 40% smrtelných
pracovních úrazů, je nezbytné použití vhodných osobních ochranných pracovních prostředků.
Výrobky značky Climax byly vyvinuty, vyrobeny a testovány za úzké spolupráce techniků a uživatelů. Podařilo se přizpůsobit vybavení konkrétně na
různé rizikové situace, se kterými se pracovník může setkat při každodenní
práci. Každý uživatel by si proto měl pro svou práci vybrat nejvhodnější a
nejefektivnější vybavení v závislosti na nebezpečí, četnosti a druhu vykonávané práce.
Mimo výběr vhodného vybavení je nezbytné určení správného kotevního
místa. Každý pracovník by měl být před započetím práce seznámen s vhodnými kotevními místy.
Veškeré vybavení pro práce ve výškách smějí používat pouze kompetentní
a informované osoby nebo osoby pod přímým dohledem kompetentní a
informované osoby. Před použitím je nutné absolvovat vhodné proškolení.
Dále je nezbytné přijmout všechna potřebná opatření, aby mohl být uživatel
bezpečně zachráněn v případě, že by se setkal s nějakými potížemi. To předpokládá odpovídající proškolení také v záchranářských technikách.

NORMA

POPIS

EN 353-2

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně
poddajného zajišťovacího vedení

EN 354

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky

EN 355

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu

EN 358

Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy pro pracovní
polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky

EN 360

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu

EN 361

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje

EN 362

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky

EN 397

Průmyslové ochranné přilby

EN 813

Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje

ISO 1140

Textilní lana - Polyamid - 3-, 4- a 8-pramenná lana

EN 795

Prostředky ochrany osob proti pádu - kotvící lana
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práce na elektrických rozvodných sítích
práce na telekomunikačních sítích
průmyslové údržbářské práce
stavebnictví a rekonstrukce

SADA PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ROZVODNÝCH SÍTÍCH
VYBAVENÍ
Na elektrických rozvodných sítích jsou tři možná místa práce:
stožáry
dřevěné sloupy a betonové pilíře
elektrické rozvodny
Pro práci na každém z těchto pracovišť je nutné používat osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky.

I3017 CLIMAX CADÍ

I3012 CLIMAX 34-A

I3021 CLIMAX 31/1

I3024 DIELEKTRICKÝ POSTROJ
na objednávku

I3025 DIELEKTRICKÝ PÁS
na objednávku

I3019 CLIMAX CARRY BAG

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

I3022 VÁZACÍ POPRUH 1,2 M

I3023 HORIZONT COMPLET

I3001 CLIMAX ATLAS

I3009 CLIMAX 10
I3010 CLIMAX 20

I3013 CLIMAX 6

I3015 CLIMAX A.D.A 14

PRÁCE VE VÝŠKÁCH
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SADA PRO PRÁCI NA TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍCH
VYBAVENÍ
V této pracovní oblasti existuje mnoho situací, kdy pracovníkovi může hrozit riziko pádu.
Proto volba správného vybavení musí odpovídat vykonávané práci.
Práce na věžích zahrnuje opakující se činnost jako slaňování a lezení, proto musí být použito techniky sebejištění s použitím
dvojitých lan a tlumiče pádu nebo mobilních či pevných záchranných lan a správné techniky pracovního polohování.

I3021 CLIMAX 31/1
I3017 CLIMAX CADÍ

I3001 CLIMAX ATLAS
I3012 CLIMAX 53

I3019 CLIMAX CARRY BAG

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

I3023 HORIZONT COMPLET

I3009 CLIMAX 10
I3010 CLIMAX 20

I3015 CLIMAX A.D.A 14
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SADA PRO PRŮMYSLOVÉ A ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE
VYBAVENÍ
V této pracovní oblasti je mnoho situací, při kterých může být pracovník vystaven riziku pádu na různých úrovních.
Výběr vybavení proto závisí na typu práce.

I3014 CLIMAX 2,5

I3017 CLIMAX CADÍ

I3012 CLIMAX 34-A

I3003 CLIMAX 30-C

I3019 CLIMAX CARRY BAG

VOLITELNÉ VYBAVENÍ
I3009 CLIMAX 10
I3010 CLIMAX 20

I3015 CLIMAX A.D.A 14

I3022 VÁZACÍ POPRUH 1,2 M

I3023 HORIZONT COMPLET
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SADA PRO STAVEBNICTVÍ A REKONSTRUKCE
VYBAVENÍ
Stavební práce mohou být dvojího typu:
stavba nových budov
údržba
Je zde mnoho situací, při kterých jsou pracovníci vystaveni riziku pádu.
Použité vybavení je proto závislé na typu vykonávané práce.

I3009 CLIMAX 10
I3010 CLIMAX 20

I3012 CLIMAX 53

I3019 CLIMAX CARRY BAG

I3015 CLIMAX A.D.A 14

I3003 CLIMAX 30-C
I3017 CLIMAX CADÍ

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

I3013 CLIMAX 6

I3023 HORIZONT COMPLET

PRÁCE VE VÝŠKÁCH
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Charakteristika

I3001 CLIMAX ATLAS
		vysoce komfortní bezpečnostní zachycovací postroj
		s pracovním polohovacím pásem
		vhodný pro všechny druhy práce ve výškách
		5 připojovacích prvků, 4 připojovací body:
		2 zavěšovací prvky zachycující pád (hrudní a zádový),
		jeden připojovací prvek pro pracovní polohování
		a jeden břišní připojovací prvek
polstrovaný stehenní popruh
		rychloupínací přezky na stehenním popruhu
možnost nastavení ramenních a stehenních popruhů
		3 kroužky pro připojení materiálu
EN 361, EN 358, EN 813

I3001 CLIMAX ATLAS

I3003 CLIMAX 30-C

I3004 CLIMAX 25-C

		základní bezpečnostní zachycovací postroj
		45 mm polyesterový popruh
		možnost přizpůsobení stehenních
		a ramenních popruhů
		2 zavěšovací prvky zachycující pád: zádový
		s D kroužkem a hrudní složený ze dvou
		popruhů
EN 361

		pracovní polohovací pás pro práce, kde je
		požadováno dlouhodobé pracovní polohování
		polstrování v bederní oblasti
		dva postranní D kroužky - připojovací body
		pro pracovní polohování
		45 mm polyesterový popruh
		šířka bederního pásu 140 mm
		bez lana
		EN 358

I3002 CLIMAX 25-C + 28-C
		sada složená z bezpečnostního zachycovacího
		postroje 28-C s jedním zádovým zavěšovacím
		prvkem zachycujícím pád s D-kroužkem
		a z pracovního polohovacího pásu 25-C (bez lana)
		45 mm polyesterový popruh
		EN 361, EN 358

I3003 CLIMAX 30-C

I3002 CLIMAX 25-C + 28-C

PRÁCE VE VÝŠKÁCH
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I3006 CLIMAX PIPEFORM

I3007 CLIMAX CU.29/1

I3005 CLIMAX 30

I3005 CLIMAX 30
		karabina s manuálním šroubovacím zámkem
		
ocel, průměr 10 mm, otevření 16 mm,
		pevnost 22,2 kN, váha 175 g
		
použití pro ukotvení nebo připojení
		ke konstrukcím
EN 362
I3006 CLIMAX PIPEFORM
kotva s manuálním zavíráním a otevíráním
		6 mm ocelová trubka, délka 390 mm,
		otevření 100 mm
minimální pevnost 22,2 kN, váha 348 g
EN 362

Charakteristika

I3007 CLIMAX CU.29/1
		třípramenné polohovací lano s indikátorem
		opotřebení
		zakončeno smyčkami s očnicí
		polyamid, průměr 14 mm
		minimální zatížení při přetržení 3300 kg
celková délka 1,5 m
		
EN 354, EN 358

I3008 CLIMAX CU.30/1

I3021 CLIMAX CU.31/1

nastavitelný spojovací prostředek
třípramenné lano s indikátorem opotřebení
polyamid, průměr 14 mm
zakončeno jednou smyčkou s očnicí
seřizovač z lehké slitiny
		nastavitelná délka 0,85 m - 1,35 m
		EN 362

		nastavitelné polohovací zařízení, je
		nezbytné pro práce vyžadující stabilní
		pracovní pozici
polyamidové lano o průměru 14 mm
nastavitelná délka lana 0,85 m - 1,35 m
nastavovací zařízení délky lana z lehké
slitiny
		ocelová karabina model 30 a 32
EN 354, EN 358
I3022 VÁZACÍ POPRUH 1,2 m
polyamidový popruh, konce popruhu
		jsou sešité a vytvářejí uzavřenou smyčku
		délka 1,2 m
lze použít jako kotvící zařízení k připoje		ní systému zachycení pádu ke struktu		rálnímu kotevnímu bodu
minimální zatížení 22 kN
EN 795

I3021 CLIMAX CU.31/1

I3022 VÁZACÍ POPRUH 1,2 M

I3008 CLIMAX CU.30/1

PRÁCE VE VÝŠKÁCH
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I3011 CLIMAX 31-A
I3012 CLIMAX 34-A
		tlumič pádu, popruh šířky 47 mm
		součást systému zachycení pádu, pádová energie
		je absorbována postupným přetrháním speciálních švů
		maximální přípustná délka všech spojovacích
		prvků, tlumiče pádu, lana a spojek (karabin)
		nesmí přesáhnout 2 m
		požadovaná volná vzdálenost pod pracovním
povrchem je 6,5 m
I3011 celková délka 1,85 m, 2 karabiny model 30
		I3012 celková délka 1,75 m, s dvojitým spojovacím
		prostředkem tvaru Y, pro trvalé připojení díky dvěma
		popruhům, 1 karabina model 30 a 2 karabiny model 31
		EN 355, EN 362

I3009 CLIMAX 10
I3010 CLIMAX 20

I3009 CLIMAX 10
		
I3010 CLIMAX 20
		třípramenné stočené flexibilní kotevní lano
		polyamid, průměr 14 mm
		vysoká pevnost v tahu
		ukončení očnice s červeným zapouzdřením
		vertikální použití
I3009 celková délka 10 m
I3010 celková délka 20 m
		EN 353-2, ISO1140

I3011 CLIMAX 31-A

I3012 CLIMAX 34-A

I3013 CLIMAX 6
I3014 CLIMAX 2.5

I3020 CLIMAX 53
		smyčkový tlumič pádu s dvojitým spojovacím
		prostředkem vyrobeným z 19 mm širokého
		polyamidového popruhu
		navržen tak, aby mohl být použit pro jištění na
		konstrukcích
		design umožňuje obejmout konstrukci bez
		nutnosti zaškrcení popruhu
		nabízí jedinečnou všestrannost, protože
		délka přivázání může být libovolně
		prodlužována a zkracována
2 karabiny model 31, otevření 54 mm
		EN 355

Charakteristika

		zatahovací zachycovač pádu
		jakmile je bezpečně připojen
		ke konstrukčnímu kotvícímu bodu,
		umožňuje uživateli maximální volnost
		pohybu, bezpečnost a pohodlí při práci
		na svazích, střechách a v uzavřených
		prostorech
		I3013 25 mm popruh délky 6 m,
		karabina model 30 a automatická
		karabina, váha 1,6 kg
I3014 celková délka 2,5 m, zabudovaný
		tlumič pádu, 2 karabiny model 30, váha
		1,2 kg
		EN 360

I3013 CLIMAX 6

I3014 CLIMAX 2.5

I3020 CLIMAX 53

PRÁCE VE VÝŠKÁCH
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I3015 CLIMAX A.D.A 14
		pohyblivý zachycovač pádu na vertikálním
flexibilním kotevním laně
		průměr 14 mm
		bezpečnostní zámek a systém zajišťující
		správnou instalaci zařízení
		dovoluje volný vertikální pohyb pracovníka
		bez nutnosti manuálního nastavení
		v případě pádu se automaticky zablokuje
		na kotevním laně
		EN 353-2
I3023 HORIZONT COMPLET
		určeno pro práce, které vyžadují časté
		přemisťování kotvícího systému
		možnost regulace délky použitím ocelového
		napínače lana
		maximální délka 20 m
		maximální výchylka 1 m
		umožňuje připojení 2 uživatelů
		2 karabiny model 30
		PVC taška pro uchování popruhu, který se
		nepoužívá, současně slouží jako ochrana
		před jeho poničením a povětrnostními vlivy
		EN 795 TŘÍDA B

Charakteristika

I3023 HORIZONT COMPLET
I3015 CLIMAX A.D.A 14

I3017 CLIMAX CADÍ

I3018 CLIMAX HEAD LAMP

I3017 CLIMAX CADÍ
		ochranná přilba pro práci ve výškách
		ABS s vysoce kvalitní UV stabilizací
		s nastavitelným páskem a regulačním
		kolečkem
		zabudovaný 4-bodový podbradní
		textilní pásek
		s ventilací
		EN 397
I3018 CLIMAX HEAD LAMP
		vodotěsná čelová svítilna s 8 válcovými
		LED žárovkami
		3 režimy svícení, ABS pouzdro
		paprsek světla vertikálně nastavitelný
		nastavitelná elastická náhlavní páska
		3x AAA baterie nejsou součást balení
I3019 CLIMAX CARRY BAG
		černá přepravní taška z PVC, objem 35 l

I3019 CLIMAX CARRY BAG
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