Az ASAP és az ASAP LOCK 2019 aktualizálás: Mi változik?
Annak érdekében, hogy az új EVE-előírásoknak megfeleltessük termékeinket, a teljes
ASAP, ASAP LOCK és ASAP’SORBER termékcsaládot átdolgoztuk és 2019 tavaszán újra
bevizsgáltattuk. Magukon a termékeken nem történt jelentős változtatás, a
módosítások a kötelekkel, összekötőelemekkel és energiaelnyelőkkel való
kompatibilitásra korlátozódtak.
Az ASAP termékcsalád egyszerűsödése
2019 júliusáig két ASAP-modell létezett, az egyiknek kizárólag CE tanúsítványa volt és egy
OK TL karabinerrel volt kapható, a másik CE és ANSI tanúsítvánnyal rendelkezett és egy
OXAN TL karabinert mellékeltünk hozzá.

2019 júniusától ez a két termék egységes modellként, összekötőelem nélkül kapható.

Az ASAP továbbra is kompatibilis marad az OK TL (M33A TL) és OXAN TLA (M72A
TLA) összekötőelemekkel.
Az ASAP LOCK-nál nem változik semmi.

Az ASAP’SORBER termékcsalád egyszerűsödése
2019 júniusáig az ASAP’SORBER termékcsalád öt modellből állt:
•
•

•

ASAP’SORBER 20 és 40 az EN355 szabvány szerint bevizsgálva
ASAP’SORBER 20 és 40 nemzetközi változat, az ANSI Z359.13 szabvány szerint bevizsgálva és
az EN12841 és EN353-2 szabványnak megfelelő ASAP és ASAP LOCK zuhanásgátló rendszer
elemeként
ASAP’SORBER AXESS az ANSI Z359.13 szabvány szerint bevizsgálva, és az EN12841 és EN353-2
szabványnak megfelelő ASAP és ASAP LOCK zuhanásgátló rendszer elemeként

2019 júliusától a termékcsalád már csak három termékből fog állni és megfelelőségük
átláthatóbb lesz:
•
•

ASAP’SORBER 20 és 40 (azonos a korábbi nemzetközi változattal)
ASAP’SORBER AXESS (változatlan)

Mindegyik termék megfelel az EN355 és az ANSI Z359.13 szabványoknak.
Az ASAP’SORBER AXESS továbbra is az egyetlen modell, mely mentési szituációban akár
250 kg-mal is terhelhető. A CAPTIV ezentúl nincs mellékelve az ASAP’SORBER
csomagolásában. Vigyázat: Az ANSI Z359.13 szabványnak való megfelelőséghez a
CAPTIV használata kötelező.

A korábban eladott ASAP és ASAP LOCK modellek kompatibilisek a 2019 júliusa után
értékesített ASAP'SORBER-rel, de a rendszer nem rendelkezik EU-s megfelelőségi
tanúsítvánnyal.
A Bm’D kompatibilitása az ASAP-pal az ANSI Z359.15 szabvány keretein belül
Az ANSI Z359.15 szabványnak ezentúl az OXAN TLA összekötőelemen kívül a Bm’D TLU
használata is megfelel az ASAP-pal.

Új ASAP’AXIS, az EN353-2 szabványnak megfelelő, az ASAP és ASAP LOCK eszközökkel
kompatibilis kötél
Az új EVE-előírások megkövetelik, hogy a gyártó igazítsa termékeit a megváltozott
szabványokhoz. Ez vonatkozik az EN 353-2 szabványra is, mely a bevizsgálás szabályait
tartalmazza: A jövőben minden levehető energiaelnyelővel ellátott zuhanásgátlónak (pl.
ASAP-nak) energiaelnyelővel és anélkül is meg kell felelnie a bevizsgáláson (megtartási
rántás ≤ 6kN).
Ezért a Petzl kifejlesztett egy kötelet egy (a kötél kikötési pont felőli végén) beépített, az esés
energiáját csillapító elemmel: ez lett az ASAP’AXIS.

Az ASAP’AXIS használható ASAP’SORBER energiaelnyelővel ASAP-on és ASAP LOCKon.

EN 353-2 ASAP megfelelőség

Az EN353-2 szabvány szerint az ASAP-pal kizárólag az ASAP'AXIS kötél kompatibilis.

EN 353-2 ASAP LOCK megfelelőség

Az ASAP’AXIS, mint a Petzl valamennyi féltstatikus kötele, megfelel az EN1891
szabványnak. Elméletileg tehát használható az I‘D vagy RIG ereszkedő-, ill. az ASCENSION
vagy BASIC mászóeszközökkel stb. Ugyanakkor ezek a konfigurációk egy esés megtartásánál
aktiválhatják az energiaelnyelőt, ami a kötél idő előtti leselejtezését teheti szükségessé.

