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SpanSet je dlouholetým výrobcem textilních vázacích a upínacích prostředků. Byl u počátků
vývoje bezpečnostních pásů automobilů a v současnosti kromě vázacích prostředků má i své
důležité postavení v zajišťování každodenní bezpečné práce ve výškách.

POSTROJE SPANSET - jsou robustní a odolné.

Tvoří je:
1. Polyesterové (PES) popruhy s velkou pevností, s jemným povrchem, lehce se přizpůsobí
tvaru těla.
2. Poutka a přezky jsou dodávané v pozinkovaném nebo nerezovém provedení v závislosti na
typu. Poskytují vysokou odolnost proti korozi a jsou lehce nastavitelné.
3. Dodatečné zesílení v místech s větším zatížení a nebezpečím poškození oděrem.
4. Výrazné, čitelné označení odpovídající normám, s kódem pro čtecí zařízení. Označení je
chráněno folií proti zašpinění nebo oděru.
5. Textový návod doplněný srozumitelnými obrázky.
6. Švy jsou prováděny nitěmi s výraznou barvou pro usnadnění kontroly jejich neporušenosti.
7. Posuvky pro zajištění přečnívajících konců popruhů.
8. RFID čip pro možnost evidence prostředku prostřednictvím programu elektronické
evidence EPIS.
spojovací prostředky spanset (ČSN EN 355) - široký sortiment kvalitních prostředků

sestávajících z:

1. Polyesterová tkanina s vysokou pevností.
2. Jednoznačné určení typu, datu výroby, norem pro kontrolu a výrobního čísla
pro zpětnou vysledovatelnost.
3. Dodatečné zesílení v místech s větším zatížení a nebezpečím poškození oděrem.
4. Vestavěný tlumič pádu.
5. RFID čip pro možnost evidence prostředku prostřednictvím programu EPIS.
atlas - zachycovací postroj pro osoby s vyšší váhou až do 140 kg. Bez jakéhokoliv omezení

je ale možné je použít i pro menší osoby.

Výrobky s označením ATLAS - kromě výše uvedených východ mají:
6. Povlakování povrchu pro zvýšení životnosti, pevnosti a odolnosti proti UV záření. 		
7. Moderní vzhled s barevnou změnou povrchu při změně funkce vyvolané nadměrným 		
opotřebením.
8. Dvojité jištění zabudovaného tlumiče pádu.
Rozlišujeme čtyři kategorie ochranných prostředků proti pádu:
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Omezovací prostředky
Osobní ochrana
pro práci ve výškách

Jejich úkolem je omezit pohyb osoby po pracovní ploše tak, aby se nemohla dostat
do prostoru, kde hrozí nebezpečí pádu. Důležité je, aby všechny komponenty byly
kompatibilní a umožňovaly jak zabránění pádu, tak vykonávání pracovních činností.
Sestávají je 4 součástí:
Kotvící prvky
Spojovací prostředky
Postroje
Doporučení

Kotvící prostředky
Jsou prvotním předpokladem bezpečné ochrany před pádem. Kotvícímu zařízení je potřeba
věnovat náležitou pozornost. Musí být dimenzováno minimálně na trojnásobek váhy osoby
(BS8437). Je povoleno využít kotvících zařízení dle ČSN EN 795.
kot vící smyčky:
Označení

Pevnost
(kN)

Délka
(m)

Objednací číslo

BMS (ČSN EN 795)

70

1

1,5

D043112

D043113

D043114

RVS (ČSN EN 795)

33

1

2

3

D016408

D016409

D016410

BAS (ČSN EN 795)

25

0,6

0,9

1,2

D005691

D004584

D005557

2

Tyto smyčky je možno použít na průběžné hrany (bez otřepů, ostrých zubů apod.) do
poloměru 0,5 mm.

Horizontální bezpečnostní systémy:

SAFELINE (ČSN EN 795) - určen pro velkoplošné objekty (např. střechy), kde hrozí riziko
pádu. Umožňují nerušenou práci v přesně vymezeném prostoru podél vodícího lana. Přesto
jsou testovány na zadržení nárazů způsobených případným pádem. Pro více informací se na
nás obraťte s dotazem.
STOPPA (ČSN EN 795) - pro práce například na kontejnerech ISO nebo cisternových vozidlech.
Systém je možné pevně přimontovat na objekt. Stačí pak pouze připojit bezpečnostní pás
nebo postroj. Pro více informací se na nás obraťte s dotazem.

Spojovací prostředky
Délka spojovacího prostředku musí být zvolena tak, aby pracovníkovi neumožnila dosažení
místa s nebezpečím pádu. Pevně určená délka je efektivním řešením, i když může mírně
omezovat vykonávání některých činností.
RARL329 (ČSN EN 358) - nastavitelné lano, je určeno pouze jako spojovací prostředek.
Zabraňuje v dosažení nebezpečného prostoru. Je možné jej nastavit v rozmezí od 0,9 do
1,4m. Vybaveno šroubovací karabinou a karabinou Twistlock. (D013215)
TP 3L 252 (ČSN EN 355) - přestavitelný popruh s tlumičem pádu, na obou stranách karabiny
Twistlock. Do pásu jsou všita 3 zpevněná poutka, která umožňují připojením karabiny změnu
délky. Max. délka popruhu je 2m. Karabinou je možno jeje připojit přímo ke kotevnímu prvku
nebo vytvořením oka k rozměrnějšímu kotvícímu prvku. (D013217)
CLIMA WPL 10m CSN EN 358) - horizontální omezovací lano - je určeno pouze jako
horizontální spojovací prostředek. Používá se tam, kde nelze použít krátké spojovací
prostředky. Jezdec je možné instalovat v libovolném místě průběžného lana a tam jej
uzamknout. Tím nastavíme požadovanou délku. Lano je navrženo tak, aby uneslo váhu
uživatele a proto může být použito v omezovacích systémech. (D017236)
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Postroje
Osobní ochrana
pro práci ve výškách

Omezovací systémy mohou být vybaveny kterýmkoliv druhem postroje. Nejpoužívanější
budou vybaveny upínacím okem na zádech, které umožňují co nejvíce využít délku
spojovacího prostředku. Z praktického hlediska doporučujeme přednostně používat
bezpečnostní postroje před samotným bezpečnostním pásem.
1-X (ČSN EN 361) – jednobodový omezovací postroj - vychází z úspěšných postrojů ErgoStop.
Nemá však na zádech informační trojúhelník – evidenční štítek je umístěn v plastovém
pouzdře a umožňuje záznamy uživatele. Upínací neotočný bod má na zádech. (D038977)
DRIVER (ČSN EN 361 + ČSN EN 354 + ČSN EN 471) – jednobodový omezovací postroj s
výstražnou vestou - pro osoby, které pracují ve výškách a mimo to např. řídí vozidlo. Vesta
nepřekáží při řízení, má kapsy a při práci mimo vozidlo je zřetelně viditelná. (D024524)

Doporučení pro:
MANIPULAČNÍ PLOŠINY: - doporučujeme sadu ve složení:

1-X (ČSN EN 361) – jednobodový omezovací postroj - upínací neotočný bod má na zádech.
(D038977)
RARL329 (ČSN EN 358) – nastavitelné lano, je určeno pouze jako spojovací prostředek. Je
možné jej nastavit v rozmezí od 0,9 do 1,4m. (D013215)
TPA-G 2033 – spojovací prostředek je vybaven tlumičem pádu a na obou stranách karabinami
Twistlock. (D013218)
Transportní taška (D023161X)

PLOCHÉ STŘECHY: - doporučujeme sadu ve složení:

2-X – dvoubodový omezovací postroj - tvořen kvalitními popruhy opatřenými sponami s
protikorozní úpravou. Trojúhelník v oblasti zad vytvořený z popruhů zabraňuje nechtěnému
otáčení. Návod je proveden formou piktogramů, což usnadňují obsluhu postroje. Závěs na
hrudi a na zádech umožňuje použití v těžko dostupných prostorech nebo v nebezpečných
oblastech. (D038060)
CLIMA WPL 10m (ČSN EN 358) – horizontální omezovací lano - je určeno pouze jako
horizontální spojovací prostředek. Jezdec je možné instalovat v libovolném místě průběžného
lana a tam jej uzamknout. (D017236)
BMS (ČSN EN 795) – kotvící smyčka - pevnost 70 kN, lehká a skladná. Délka: 1; 1,5 nebo 2m
(D043112, D043113, D043114)
PSA kufr – (D002113)
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Polohovací prostředky
Osobní ochrana
pro práci ve výškách

Tato zařízení vytvářejí podmínky pro vykonávání pracovních činností v požadovaných výškách
pokud nelze využít výhod pracovních plošin. Umožňují pracovníkovi ve výšce bezpečně
setrvat v určité pracovní nebo odpočinkové pozici.
Kotvící bod (1-viz obr.)
Spojovací a zajišťovací-spojovací prostředek (2)
Postroj (3)
2

3

Telekomunikace

Sloupy

Šplhání po stavbách

Práce v šachtách

Kotvící prostředky
Kotvící bod - na efektivnost celého zařízení má významný vliv místo, kde se kotvicí bod
nachází. Jeho pevnost musí odpovídat požadovanému využití, musí odpovídat ČSN EN 795
a nesmí být poškozen. Místo je potřeba vybrat tak, aby splňovalo podmínky jak udržení v
pracovní poloze (nebo omezení pohybu po pracovišti), tak i bezpečné zachycení v případě
pádu.

ProofLoaderKit (ČSN EN 795) – kotvící souprava - skládá se ze zkušební trojnožky a dvou
roztahovacích kotvících bodů. Trojnožka slouží k provedení kontroly správné instalace
kotevních bodů SpanAnchor. Provádíme-li kontrolu tímto zařízením, je možné kotevní body
SpanAnchor požít i do jiných podkladových materiálu než pouze do betonu. (D030648)
SpanAnchor (ČSN EN 795) – roztahovací kotvící bod – jedná se o kovovou rozpínací hmoždinku
opatřenou lanovým okem, která se používá do betonových děr. Je možné ji použít opakovaně
– po ukončení práce je ji možné vyjmout a je opět připravena k dalšímu použití. (D041862)
DBA 252 (ČSN EN 795, CE0321) – mobilní trojnožka – je snadno sestavitelná a lehce přenosná.
K připojení je určeno připojovací oko. Pracovní výška je nastavitelná od 1,55m do 2,52m.
Zařízení je možné zatížit do 250 kg. (D003345)

Spojovací a zajišťovací spojovací prostředky
Spojovací prostředek – primární - jeho hlavním úkolem je udržet pracovníka v požadované
poloze tak, aby mohl pracovat volnýma rukama aniž by se musel přidržovat spojovacího
prostředku. To znamená že by měla být lehce upravitelná délka spojovacího prostředku.
Možností jak toho dosáhnout je více.
Zajišťovací spojovací prostředek - musí být schopen zajistit pracovníka v případě že
primární spojovací prostředek selže. Například při šplhání (výstupu) musí být schopen udržet
pracovníka v případě jeho pádu. Proto je označován jako sekundární spojovací prostředek.
Nejčastěji se jedná o prostředky s tlumiče pádu.

SPANHOIST 12,5 – pro slaňování - pomocí tohoto prostředku se pracovník dostane do prostoru
pracoviště a zpět. Systém může být ovládán i druhou osobou, která ovládá výstup nebo
spouštění pracovníka. Pro upevnění je možné vybrat z více druhů kotvení. Pro zvýšení pohodlí
doporučujeme doplnit soupravu postrojem CLIMA nebo sedačkou SITZBRETT. (D033968)
Délka lana: 50 m. Pracovní délka: 12,5 metrů. Jiné délky na vyžádání.
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WPLANY 2m (ČSN EN 358) – pro zavěšení - nejběžnější způsob polohování je prostřednictvím
polohovacího lana. Je zkonstruován tak, že po ukotvení a nastavení délky udrží pracovníka v
požadované poloze. Lano je snadno nastavitelné až do délky 2m. Lano je chráněno návlekem
proti oděru. Systém je vybaven šroubovací karabinou a pro ukotvení karabinou TWISTLOCK.
(D013232)

TPD C2 (ČSN EN 355) – zajišťovací spojovací prostředek Y - pro zajištění na téměř jakékoliv
konstrukci. Je vybaven 3mi karabinami TWISTLOCK. Na připojovací straně je možné vytvořit
dvě lanová oka. Prostředek je vybaven tlumičem pádu. (D013226)

EFA 15m (ČSN EN 353-2) – zajišťovací, průběžné lano – určené jako zachycovač pádu. Skládá
se ze tří částí: kotevního prvku s karabinou TWISTLOCK, lana a kovového jezdce. Jezdec se
pohybuje po laně volně, popřípadě je možné ho z lana jednoduše odejmout. V případě pádu
se jezdec na laně postupně zastaví, nikoliv okamžitě. Z tohoto důvodu není potřeba používat
tlumič pádu. (D013229)

CLIMA VL (ČSN EN 353-2) – zajišťovací, průběžné lano - určené jako zachycovač pádu. Dodává
se v délkách 15 nebo 20m. Je určen pro žebříky, sloupy, regálové paletové sklady apod. Lano
je kromě kotevního závěsu a jezdce vybaveno lanovou příchytkou, která umožňuje napnutí
lana. Souprava je uložena v přepravní tašce. (D037806)

Postroje
Postroj - musí pracovníka udržet v pohodlné pracovní poloze. Způsob, jakým postroj udržuje
pracovníka závisí na tom, zda se pracovník opírá například o budovu při zavěšení a nebo visí
ve volném prostoru a k budově je připojen pouze z důvodu jištění. Visí-li ve volném prostoru,
pak jej postroj musí zadržet v sedu. Visí-li na laně a zároveň se opírá o stěnu, pak je vhodné
postroj doplnit opěrným pásem.

CLIMA (ČSN EN 361; ČSN EN 813) – Tento postroj je kombinací postroje a sedáku. Je toho
dosaženo prostřednictvím polstrovaných popruhů na nohách. Je ideální pro práce prováděné
při zavěšení na laně. Postroj je opatřen závěsy na zádech a na hrudi, dále je opatřen
bederním pásem s postranními kruhy – ideální pro polohování. Po obvodě pasu jsou závěsy
pro zavěšení nářadí. (D013228)

EXCEL WPB (ČSN EN 361; ČSN EN 358) – Tento postroj je určen především pro práce s oporou
např.při práci na zdech apod. Kromě 4 závěsných bodů je vybaven zesíleným polstrováním
ramenních opěrek a bederního pásu s bočními pěrami. (D039760)

VESTA.4 (ČSN EN 361; ČSN EN 358) – celotělová výstražná vesta se 4 závěsnými body,
polstrovaným bederním pásem a reflexními pruhy. Je nastavitelná až po velikost XL. Obsahuje
jednu náprsní, dvě postranní kapsy a dvě kapsy na břiše. Je možné ji dodat i v provedení jako
plavací vestu. (D036903)
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Zachycovací prostředky
Osobní ochrana
pro práci ve výškách

Zachycovací systémy zkracují délku pádu a zmenšují jeho účinky na lidský organismus.
Pokud je pracovník nucen se z různých důvodů pohybovat v rozdílných výškových úrovních
popřípadě po větším členitém prostoru, pak se nelze zcela vyhnout nebezpečí pádu. V těchto
případech je důležité co nejvíce zmírnit účinky pádu. Takové situace se běžně vyskytují na
pracovištích jako jsou lešení, ocelové a jiné konstrukce, věžové jeřáby, regálové systémy
apod.
Ochrana při pádu znamená udržet délku pádu a působící síly v povolených mezích. Ale
pozor – takto zachyceného pracovníka je ještě potřeba z prostoru pádu vyprostit, ošetřit a
případně přepravit na další záchrannou etapu.
Kotvící bod (1-viz obr.)
Spojovací prostředek (2)
Postroj (3)
Doporučení

Kotvící prostředky
Kotvící bod - určený pro zajištění pádu. Musí být dimenzován tak, aby zachytil veškerou
energii vznikající pádem. Je nutné jednoznačně určit, zda je určen pouze pro omezení
pohybu v prostoru nebo pro zachycení pádu (dle ČSN EN 795)!

Ergoline HSL (ČSN EN 795) - horizontální jistící popruh - používá se tam, kde se ve výšce
často mění stanoviště uživatele. K tomu, aby se pracovník nemusel při každé změně znovu
připínat slouží systém HSL: mezi dva kotevní body připnete jistící popruh (s navlečeným
spojovacím prostředkem). Tento předepnete prostřednictvím ERGO ráčny. Zbylý popruh
uložíte do brašny aby nepřekážel. Nyní se můžete pohybovat podél celé délky popruhu.
			
			HSL.SK – dva háky se záklopkou (D002869)
			HSL.DW – dvě šroubovací karabiny (D000186)
			HSL.SL – dvě textilní oka (D000185)
ProofLoaderKit (ČSN EN 795) – souprava skládající se ze zkušební trojnožky a dvou
roztahovacích kotvicích bodů (D030648)
SpanAnchor. Trojnožka slouží k provedení kontroly správné instalace kotevních bodů
SpanAnchor. Provádíme-li kontrolu tímto zařízením, je možné kotevní body SpanAnchor požít
i do jiných podkladových materiálu než pouze do betonu. (D041862)

Označení

Pevnost
(kN)

Délka
(m)

Objednací číslo

BMS (ČSN EN 795)

70

1

1,5

2

D043112

D043113

D043114

BAS (ČSN EN 795)

25

0,6

0,9

1,2

D005691

D004584

D005557

Tyto smyčky je možno použít na průběžné hrany (bez otřepů, ostrých zubů apod.) do
poloměru 0,5mm.
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Spojovací prostředky
Osobní ochrana
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Spojovací prostředek - má náročný úkol: bez časové prodlevy zachytit padající osobu. V
případě, že je dostatek prostru (výšky), pak je ideální vybrat prostředky s tlumičem pádu.
HWB.2 (ČSN EN 360) – Lehký naviják s kovovým pouzdrem a textilním popruhem. Díky nízké
váze a jednoduché obsluze je vhodný pro různé druhy použití. (D013347)
HWPS (ČSN EN 360) – Pouzdro navijáku je vyrobeno z odolného plastu, takže naviják je
lehký. Proti korozi je použité pozinkované lanko. Je možné jej použít i pro malé výšky a pro
všechny typy zabezpečení a záchrany.
Označení

Lano průměr
(mm)

Objednací číslo

HWPS.4

4,5

D003309

HWPS.6

6

D003310

HWPS.12

12

D003311

Oba jsou testovány pro použití přes ostrou hranu do poloměru 0,5mm, vhodné i pro
horizontální použití.
HWS (ČSN EN 360) – Naviják předurčen pro profesionální použití při všech pracech ve výškách. Pouzdro je vyrobeno ze slitin hliníku a bezpečně chrání celý navíjecí a brzdící systém v
různých povětrnostních podmínkách. Lanko je pozinkované. Jiné délky na vyžádání.
Označení

Lano délka
(m)

Objednací číslo

HWS.12

12

D003306

HWS.18

18

D003308

HWS.24

24

D013749

Spojovací prostředky s různými druhy zakončení, standardně vybaveny čipem RFID. Odolné,
provedení odpovídá ČSN EN 354/355. Testovány na ostrou hranu.
TP-G (ČSN EN 355) Spojovací prostředek s tlumičem pádu,
délka 2m.
Označení

Karabina

Hák

Objednací číslo

TP-G-2024

ML2

5/1439

D013218

TP-G-2023

ML2

Twistlock
karabina 5/3043

D013211

TP-G-2022

2xML2

-

D013200

TPE-G (ČSN EN 355) Spojovací prostředek s tlumičem pádu,
maximální délka roztažení do 2m, nehrozí nebezpečí zakopnutí
Označení

Karabina

Hák

Objednací číslo

TPE-G-2024

ML2

5/1439

D020848

TPE-G-2024

Twistlock 5/3043

5/1439

D019244

TPA-G (ČSN EN 355) Spojovací prostředek s tlumičem pádu.
Délku je možné plynule nastavit na požadovaný rozměr.
Označení

Délka
(m)

Karabina

TPA-G-2033

1,2 - 1,8

Twistlock 5/3043

-

D013218

TPA-G-2034

1,3 - 2

Twistlock 5/3043

5/1439

D038821

Hák

Objednací číslo

TPD-G (ČSN EN 355) Spojovací prostředek Y (dvouramenný)
s tlumičem pádu.
Označení

Délka
(m)

Karabina

Hák

Objednací číslo

TPD-G-1534

1,5

Twistlock 5/3043

5/1439

D013220

TPD-G-2034

2

Twistlock 5/3043

5/1439

D016768

TPDE-G (ČSN EN 355) Spojovací prostředek Y (dvouramenný)
s tlumičem pádu, maximální délka roztažení do 2m.
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Označení

Délka
(m)

Karabina

Hák

Objednací číslo

TPDE-G-2024

1,5

ML2

5/1439

D029405

TPDE-G-2034

2

Twistlock 5/3043

5/1439

D032874

Osobní ochrana pro práci ve výškách

Osobní ochrana
pro práci ve výškách

ATLAS-G-2034 (ČSN EN 355) spojovací prostředek - nosnost 140kg. Při použití postrojů
ATLAS musíte použít i spojovací prostředky (tlumiče) s odpovídající nosností, tj 140kg. Délka
2m, s Twistlock karabinou 5/3043 a hákem 5/1439 (D022611)

ATLAS-D-G-2034 (ČSN EN 355) Spojovací prostředek Y (dvouramenný) - nosnost 140kg. Délka
2m, s Twistlock karabinou 5/3043 a hákem 5/1439 (D036153)
RŮZNÉ SPOJOVACÍ KARABINY:

CLIMA VL (ČSN EN 353-2) – záchytné lano. Je určeno pro žebříky, sloupy, regálové paletové
sklady apod. Lano je kromě kotevního závěsu a jezdce vybaveno lanovou příchytkou, která
umožňuje napnutí lana. Souprava je uložena v přepravní tašce.
Označení

Lano délka
(m)

Objednací číslo

CLIMA-VL-15

15

D037806

CLIMA-VL-20

20

D037809

StopLine – Záchytné lano, používá se ve vertikální poloze. Umožňuje provádět práce s oběma
volnýma rukama. Vysoce spolehlivý, bezúdržbový nerezový jezdec se pohybuje po laně průměru 12mm.
Označení

Lano délka
(m)

Objednací číslo

BF.KM.10

10

D002114

BF.KM.15

15

D002115

Postroje
2-X (ČSN EN 361) – lehký postroj tvořený kvalitními popruhy opatřenými sponami s protikorozní úpravou. Trojúhelník v oblasti zad vytvořený z popruhů zabraňuje nechtěnému otáčení.
Návod je proveden formou piktogramů, což usnadňují obsluhu postroje. Závěs na hrudi a na
zádech umožňuje použití v těžko dostupných prostorech nebo v nebezpečných oblastech.
(D038060)

EXCEL 2-X (ČSN EN 361) – vysoce kvalitní postroj. Určen pro práce vyžadující větší pohodlí.
Polstrovaný zadní díl a ramenní popruhy zajišťují ideální rozložení tlaku. Zaklapávací spony
spolu s polstrovanými popruhy usnadňují a urychlují manipulaci s postrojem. Přední a zadní
úchyty umožňují jejich použití jak v omezeném prostoru tak v prostoru s nebezpečím pádu.
(D027105)

ATLAS (ČSN EN 361) – je navržen pro uživatele s tělesnou váhou do 140 kg. Na tuto váhu je
otestován. Přední a zadní úchyty umožňují jejich použití jak v omezeném prostoru tak v
prostoru s nebezpečím pádu. Při jeho používání se ujistěte, že i ostatní připojené prostředky
mají zvýšenou nosnost – sortiment výrobků SpanSet s označením ATLAS. (D003346)

Zachycovací prostředky

339

Osobní ochrana pro práci ve výškách

Osobní ochrana
pro práci ve výškách

2-X vesta (ČSN EN 361) – výstražná vesta kombinovaná s postrojem. Umožňuje nastavení
délky popruhů na nohách, ramenech i na hrudi do velikosti XL. Vesta je nepromokavá
ale prodyšná, s našitými reflexními pruhy. Vestu je možné rozepnout a provést kontrolu
neporušenosti popruhů. Je opatřena předním a zadním závěsem, dvěma břišními a dvěma
bočními kapsami. (D037637)

ErgoPlusWind (ČSN EN 361) – postroj nejvyšší kvality. Díky měkkému polstrování a
pohodlnému nošení není problém jeho celodenní používání. Aby se zabránilo pocení jsou
všechna čalounění a zadní trojúhelník z jemné síťoviny. Z vnější strany jsou opatřeny
oděruvzdorným materiálem SliP. Tyto postroje byly vyvinuty pro použití v nejtěžších
podmínkách - například při stavbě větrných elektráren. Jsou testovány dle AS/NZ 1891.1
2007. (D042725)

CLIMA (ČSN EN 361, ČSN EN 358 + ČSN EN 813) – universální postroj. Je kombinací sedáku a
postroje. Díky polstrovaným popruhům na nohách je ideální pro vykonávání prací při zavěšení
na laně. Polstrovaný bederní pás spolu s bočními úchyty pak umožňuje provádět práce
při zavěšení s oporou. Postroj je opatřen i zvláštními úchyty pro zavěšení ručního nářadí.
(D013228)

Doporučení
Sady pro lešenářské konstrukce

Při stavbě lešení jsou stanoveny zvláštní požadavky na osobní ochranné prostředky. Pracovník
musí mát jak při stavbě, tak i při rozebírání na sobě postroj. Podle ČSN EN 355 však spojovací
prostředek může být dlouhý maximálně 2m (co nejkratší délka pádu). Některá lešení ale mají
šířku větší než 3m.
I zde Spanset nabízí řešení. Ve spolupráci s profesním sdružením nabízí certifikovanou sadu
sestávající z postroje se zadním připojením, prodlužovacího a spojovacího prostředku s
tlumičem pádu určenou speciálně pro lešení.
Lešenářská sada se skládá ze standardních komponentů, které lze navzájem kombinovat.
Můžete vybírat mezi 4mi postroji, 4mi prodlužovacími prostředky (se 3mi druhy karabin) a
pěti spojovacími prvky. Takže uživatel má možnost si vybrat podle konkrétní situace aniž by
je musel doplnit jinými nestandardními prostředky.
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Záchrana a evakuace v průmyslových objektech
Pokud pracujete v místě, kde hrozí nebezpečí pádu, pak musíte promyslet i způsob
vyproštění v případě pádu. Nějak se musíte k pracovníkovi dostat ať visí ve výšce 2m nebo
200m.
Samozřejmě ve větších výškách je tento úkol náročnější.
Pokud se spadnuvšímu pracovníkovi neposkytne ihned pomoc, může to být příčina jeho
bezvědomí nebo i smrti. Příčinou tohoto nebezpečí je zmenšení průtoku krve způsobené
nesprávnou polohou těla nebo tlakem postroje.
Použitím vhodného postroje je možné toto nebezpečí snížit ale v případě bezvědomí
pracovníka mohou být neúčinná pokud nebude včas vyproštěn. Proto je důležité na tuto
eventualitu být připraven předem.

Vyberte si správné řešení pro případnou záchranu
1.
Zachraňovaná osoba – co o ní víme:
-	Visí na jednom kotevním bodu
-	Má celotělový postroj
-	Je v nebezpečí, protože byla vystavena účinkům pádu
-	Pokud visí, není možné zahájit úkony první pomoci
2.
Zachránce – co je zapotřebí:
-	Musí zajistit v první řadě svoji bezpečnost
-	Musí jednat klidně a efektivně
-	Musí mít teoretické i praktické zkušenosti v poskytování záchrany
-	Měl by dokázat poškozenou osobu uklidnit
3.	Vybavení – co musí:
-	Spolehlivě transportovat zachraňovaného a za chránce na bezpečné místo
-	Být jednoduše ovladatelné
-	Být pro daný účel vyvinuto
Záchr anný systém

GOTCHA Basic Kit (ČSN EN 1496) – obsahuje lanovou kladku, kterou můžet prostřednictvím
závěsné smyčky kdekoliv zavěsit. Kotevní bod může být nad nebo i pod vámi. Záchranné
prostředky je možno připojit prostřednictvím teleskopické tyče (vyrobená z uhlíkových
vláken) na konci opatřené automatickou spojkou FROG. Záchrance nepodstupuje žádné
riziko – nemusí sestupovat k zachraňované osobě a zároveň nepotřebuje pomoc další osoby.
Zachraňovanou osobu pak může vyzvednout nebo spustit. Délka lana může být až 200m, což
umožní záchranu do hloubky 68m.
Označení

Lano délka
(m)

Objednací číslo
D008533

GOTCHA.Basic.50

50

GOTCHA.Basic.100

100

D015602

GOTCHA.Basic.200

200

D018548

evakuační systémy

GOTCHA Shark Kit (ČSN EN 341) – je vybaven pro evakuaci v nejtěžších podmínkách.
Prostřednictvím smyčky jej připevníte na konstrukci. Připojíte se a spustíte se k
zachraňovanému. Lanovým automaticky bržděným jezdecem RIDER můžete ovlivňovat
rychlost sestupu. Po připojení zachraňovaného jej odpojíte od původního spojovacího
prostředku (můžete použít např.připojené lanko na jeho přeříznutí) a řízený sestup
dokončíte. Jezdec RIEDER v případě jakékoliv nevhodné manipulace sestup zastaví.
Označení

Lano délka
(m)

Objednací číslo

GOTCHA.SHARK.66

66

D016537

GOTCHA.SHARK.100

100

D025286

GOTCHA.SHARK.150

150

D020615

GOTCHA CRD Kit (ČSN EN 1496, ČSN EN 341) – je slaňovací zařízení se speciálním navijákem.
Díky němu může zachránce sám vyzvednout osobu v bezvědomí například z kabiny jeřábu a
tuto osobu pak spustit až do hloubky 400m. Díky navijáku je možné provést evakuaci až dvou
osob najednou – nosnost zařízení je 225kg. Pomocí kliky je možné lano vytáhnout zpět. Při
spouštění udržuje naviják konstantní rychlost aniž by musela být přítomna obsluha - poslední
spouštěná osoba. (D013422)
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DBA 252 (ČSN EN 795, CE0321) – jedná se o mobilní trojnožku – je snadno sestavitelná a
lehce přenosná. K připojení je určeno připojovací oko. Pracovní výška je nastavitelná od
1,55m do 2,52m. Zařízení je možné zatížit do 250 kg. (D003345)

Naviják HRA 24 (ČSN EN 1496, ČSN EN 360, CE0321) – profesionální zařízení, kterým můžete
zachránit osoby buď vyzvednutím do výšky nebo spouštěním. Ovládání je klikou. Celé zařízení je uschováno v robustním krytu. Délka lana 24 metrů - jiné délky na poptání. (D003315)

Držák pro naviják HRA - zařízení, které se instaluje na trojnožku DBA a slouží k uchycení
navijáku, jehož lano je vedeno přes kladku uchycenou ve špici trojnožky.
Označení

Pro délku
(m)

Objednací číslo

H.HRA.24

24

D016054

H.HRA.30

100

D016056

Kladka – slouží pro správné vedení lana z navijáku do místa připojení. (D003304)

Naviják (ČSN EN 292) – určen pro dopravu materiálu. Je kompatibilní s trojnožkou DBA a
ostatními bezpečnostními systémy. Naviják je vyroben z korozivzdorného materiálu. Nosnost
250kg. (D003321)

Naviják (ČSN EN 292) – určen pro dopravu materiálu. Je kompatibilní s trojnožkou DBA a
ostatními bezpečnostními systémy. Naviják je vyroben z korozivzdorného materiálu. Nosnost
250kg. (D003321)

Suspension Loop (D015611) a Suspension Reliéf Straps (D037304) - jedná se o doplňková zařízení k záchranným soupravám. Je možné je použít pouze pro osoby , které nejsou v bezvědomí. Umožňují zmírnit zatížení způsobené visem v postroji.

Dvoudílný postroj – určen pro evakuaci osob, které pro svoji práci běžně nepotřebují postroj
(obsluha jeřábu a pod.). Jeho použití je velice jednoduché. Je možné ho použít i pro osobu v
bezvědomí. (D041639)
Lehký kladkový systém 6:1 (ČSN EN 1496; 341) – velice lehký transportní systém. Systém
kladek s poměrem 6:1 velmi ulehčuje manipulaci se zachraňovanou osobou. Na jedné kladce
je třmen pro připevnění celého systému na lano. Souprava vážící jen 600g je uložena v tašce.
(D011808)
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Jezdec GRABBA - je to doplněk soupravy GOTCHA Basic. S tímto jezdcem je možná záchrana
z velkých výšek pomocí lana. (D016954)
Řezné lanko s oky – Někdy je potřeba při vyprošťování odříznout původní jistící prostředek.
K tomu slouží toto lanko aniž by jste museli mít k dispozici nůž. (D020684)
Teleskopická tyč se spojkou FROG – teleskopická tyč je dlouhá až 2,75m. Je možno jimi
vybavit i soupravu GOTCHA CRD a tak získat všechny výhody. Více informací na dotaz
Odlehčovací pás – nesmí být použit jako prodlužovaní spojovací prostředek. (D038417)
Připojovací oko – přídavný kruh s klipem pro zavěšení až 80 kg nářadí a pomůcek. (D022901)
Závěs pro karabiny – doplněk pro správné rozmístění a zatížení jednotlivých karabin pokud
se jich sejde víc v jednom bodě. (D038975)
Sedák – doplněk k postrojům. Odlehčuje při sezení tlak postroje na nohy. (D041864)
Nožní smyčka – usnadňuje práci ve výškách. (D041801)
Lanový zámek – doplněk pro záchranné prostředky a pro práci ve výškách (D041638)
Jezdec - náhradní jezdec pro GOTCHA VL vertikální lano (D041863)
Závěsný nosník s okem – přídavná hrazda na nosníky typu H, testováno v souladu s ČSN EN
795 a ANSI Z359.1 (D041648)
Různé typy karabin – je možno dodat i samostatně. Jiné karabiny na poptávku.
Označení

Objednací číslo

NZ09

D036158

ML2

D015606

5/3043

D039616

C817

D035236

Návleky ASV – zabraňují roztřepení nebo jinému poškození spojovacího prostředku od působení drsného povrchu nebo ostrých otřepů hran objektů o něž se opírají.
Označení

Délka (m)

Objednací číslo

ASV.04

0,4

D013746

ASV.06

0,6

D013747

ASV.1

1,0

D004573

Přilba (ČSN EN 397) – tato přilba je testována dle ČSN EN 397 a dodávána v bílé barvě. Je
možno dodat i další příslušenství k ochraně zraku nebo sluchu. (D041758)
Rukavice MT.3 - jsou vyrobeny z umělé kůže se zesílením prstů a dlaně. 3 prsty jsou volné
pro usnadnění manipulace s karabinami apod. Mají pásek se suchým zipem pro bezpečné
uchycení. Dodávají se 2 velikosti:
Označení

Velikost

Objednací číslo

MT.3.M

M

D42292

MT.3.L

L

D42293

Tašky a batohy – nabízíme různé tašky, batohy a kufry na osobní věci, pomůcky a nářadí.
Označení

Vak

Objednací číslo

VAK.GOTCHA

skladovací

D029247

VAK.NARADI

na nářadí

D15023

VAK.MODRY

modrý zátěžový

D043214

KUFR

-

D002113

Skladovací vak GRABBA – tyto tašky jsou určeny pro a schváleny pro zvedání břemen (certifikováno dle ČSN EN 1492-1). Po obvodě jsou textilní madla, která jsou opatřena kroužky
- možnost zavěšení na jeřábový hák nebo do karabiny.
Označení

Velikost

Nosnost (kg)

Obsah (l)

Objednací číslo
D036487

VAK.GRABBA.M

malý

75

40

VAK.GRABBA.S

střední

125

60

D041646

VAK.GRABBA.V

velký

250

200

D036448

Kufr + vak na lana – SpanSet také nabízí možnost hermetického uzavření vaků s výbavou.
Pomocí indikátoru vlhkosti se dá jednoduše zjistit, zda byl vak otevřen. Výbavu v zapečetěném kufru je také možné umístit kdekoliv na pracovišti aby byla přístupná všem uživatelům a
přitom bylo jednoduché zjistit, zda byla otevřena – na dotaz.
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