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Haladás, a tudás megosztása...
A Petzl története a barlangászattal kezdődött, és a vállalat küldetése azóta sem
változott: olyan eszközöket fejleszt, amelyek kiváló segítséget nyújtanak a függőleges
falakon vagy vaksötétben mozgó emberek számára.
Miután Ferdinand Petzl megalkotta első mászóeszközét, a Petzl családi vállalkozássá
vált, s a barlangokban használt felszereléseket a függőleges világ más területein is
meghonosította: kezdetben a szikla- és hegymászók között, később pedig az ipari
alpin munkát végzők és a nehéz körülmények közt zajló mentések szakemberei
körében.
Minden Petzl termék egy válasz. Válasz egy olyan igényre, ami a szakmai felhasználás
során fogalmazódott meg.
A felhasználók számára elsőrendű szempont az eszközök megbízhatósága és
minősége. A Petzl olyan megoldásokat kínál, melyek egyszerűek, biztonságosak, és
megfelelnek az intenzív használat követelményeinek. Ezek a megoldások nemcsak
kézzel fogható termékek, hanem számtalan technikát és tanfolyamot is magukba
foglalnak, melyeket különböző kommunikációs eszközökkel és forgalmazóink
hálózatán keresztül közvetítünk. Ezen információk egy része a www.petzl.com
honlapon is elérhető.
A haladás nem ismer határokat, hiszen az emberi elme folyton új megoldásokat szül, és ez
így lesz, míg a világ világ.
Paul Petzl, elnök
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IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

A magasban végzett munka alapelvei

Figyelmeztetés
Kérjük, mindenképpen szánjon elegendő
időt a katalógusunkban és a termékhez
mellékelt használati utasításokban közölt
információk alapos áttanulmányozására
és megértésére. A megfelelő módszerek
elsajátítása és a szükséges óvintézkedések
megtétele mindenkinek saját felelőssége.

A munkahelyzet
pozicionálása
és a mozgástér
korlátozása

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

Ez a módszer arra épül, hogy a dolgozót távol
tartsuk a veszélyt jelentő zónától:
kantár + munkahelyzetet pozicionáló
beülőheveder (a kantár hosszát úgy kell
megválasztani, hogy a dolgozó ne érje el a
veszélyes zónát).

Mindent megtettünk annak érdekében,
hogy az itt közölt információk a kiadás
pillanatában a lehető legaktuálisabbak
legyenek. Ennek ellenére nem tudjuk
garantálni, hogy ezek az információk
mindenki számára minden esetben
mindenre kiterjedőek, kizárólagosak,
érthetőek és naprakészek legyenek.

A PETZL fenntartja a jogot ezen
információk tartalmának módosítására. Ha
olvasás közben bármilyen kérdése, kétsége
vagy fenntartása merülne fel, kérjük,
forduljon bizalommal a Petzl-hez.

Zuhanásgátlás
A zuhanást megtartó rendszer célja: az esés
következményeinek megelőzése:
- szerkezetnek vagy talajnak való nekiütközés,
- túl nagy megtartási rántás,
- mozdulatlan lógás a beülőben: a sérült
állapotának súlyosbodása.

A szükséges fékút csökkentése a zuhanás megtartásáig
A szükséges szabad esésteret biztosítani kell.
A szabad eséstér az a távolság a felhasználó alatt,
melyben egy esetleges zuhanás során nem ütközik
neki semmilyen akadálynak (lásd az ábrát).
Megjegyzések:
• a kantárak vagy energiaelnyelők együttes hossza
ne haladja meg a két métert,
• az esés magasságát lehetőség szerint mindig
minimalizálni kell,
• a szabad eséstér kiszámítása az alkalmazott
rendszertől függ: kantár, energiaelnyelő, mobil
zuhanásgátló, csörlő stb.
Az esés energiájának elnyelése, az emberi testet érő rántás
minimalizálása
A zuhanás megállítása során a dolgozó testét
nem érheti 6 kN-nál nagyobb erőhatás. Ez kétféle
módon biztosítható:
• önbiztosítással oly módon, hogy valamelyik
kantárszár mindig be van akasztva egy kikötési
pontba, fejmagasságban vagy annál magasabban,
ezzel minimalizálva a lehetséges esésmagasságot,
• ha a esésmagasság ily módon nem csökkenthető,
az esés energiáját elnyelő rendszer szükséges.
Erre az egyéni védőfelszerelések között a
leggyakrabban
használt eszközök az energiaelnyelők és a
dinamikus köteleket tartalmazó rendszerek.
A sérült megfelelő testhelyzetben tartása, a beülőben való
mozdulatlan lógás káros következményeinek csökkentése
A zuhanást megtartó rendszer célja, hogy a
gravitációnak az emberi testre gyakorolt hatását
minimalizálja (csökkentse a megtartási rántást,
megakadályozza vagy lassítsa a tárgyaknak való
nekiütközést). Ennek hiányában a lezuhanás igen
súlyos következményekkel járhat.
A beülőhevederzetben való mozdulatlan lógás
- függetlenül a beülő típusától - súlyos fiziológiai
problémákhoz vezethet.
Eszméleténél lévő és mozgásképes személy esetén
ezek a problémák nem lépnek fel, mivel ő időről
időre képes változtatni a hevederzet és saját teste
érintkezési pontjait.
A dolgozókat tehát elméletben és gyakorlatban is
megfelelően ki kell képezni, hogy képesek legyenek
bajba jutott, eszméletlen vagy önmagán segíteni
nem tudó társukat megmenteni.
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A szabad eséstér az a minimális távolság a
felhasználó alatt, amelyen belül a felhasználó
lezuhanás esetén nem ütközik semmilyen
tárgynak vagy a talajnak. Az energiaelnyelő
csökkenti a felhasználó testét érő megtartási
rántást. Nagy esés megtartásakor
energiaelnyelő nélkül a felhasználó testét érő
rántás súlyos sérülést okozhat. Az energia
elnyelése során a rendszer hossza megnő.
Ezt a nyúlást a szabad eséstér kiszámításánál
figyelembe kell venni.
(Példa a szabad eséstér kiszámítására a 73.
oldalon).

Az eséstényező az esés magasságának
és az esés megtartásában és az energia
elnyelésében résztvevő kötél vagy kantár
hosszának aránya. A következő módon
számolható ki:
Eséstényező = Az esés magassága / A kötél
vagy kantár hossza.

Energiaelnyelő nélkül

ABSORBICA-I 80
energiaelnyelővel

0,35 m

Legalább
4m

Megtartási rántás < 6 kN

Megtartási rántás > 8 - 10 kN

ABSORBICA-I 80
energiaelnyelővel

Energiaelnyelő nélkül

0,7 m

Megtartási rántás < 6 kN

Megtartási rántás > 10 - 14 kN
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ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

Legalább
4,35 m

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

CSIGÁK

2-es eséstényező

Olyan munkamódszer, melynek segítségével
a dolgozó felszerelését terhelve, szabad
kezekkel tevékenykedhet:
• ha a lezuhanás esélye nulla (enyhén
lejtős tető): elegendő a munkahelyzetet
pozicionáló beülőheveder és kantár
használata,
• ha lezuhanás veszélye áll fenn
(kollektív védelem nélküli vagy fedetlen
tetőszerkezet, meredek lejtő stb.): szükséges
amunkahelyzetet pozicionáló és
zuhanást megtartó teljes testhevederzet,
munkahelyzetet pozicionáló kantár és
zuhanást megtartó rendszer használata.

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

1-es eséstényező

TESTHEVEDERZETEK

Ipari alpin és
mentési technikák

Eséstényező és szabad eséstér

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

Munkahelyzet
pozicionálása

MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

A magasban végzett munkák során a
hatékonyság és biztonság előfeltétele
a megfelelő technikák magas szintű
és pontos alkalmazása. A különböző
kompetenciák csak az alkalmazás
szintjének megfelelő speciális
képzés és rendszeres gyakorlás útján

SISAKOK

sajátíthatók el. A Petzl javasolja, hogy
a felhasználók rendszeresen vegyenek
részt a tevékenységi körüknek megfelelő
szervezet által szervezett tanfolyamokon.
A következő oldalakon bemutatunk
néhányat a magasban végzett munkáknál
a gyakorlatban manapság használt
technikák közül.

ÖSSZEKÖTŐELEMEK

A technikák elsajátítása

Közlekedés kötélen
Ezt a módszert akkor ajánljuk, ha nincs kollektív
védőrendszer (korlát, védőháló stb.) vagy ha
áthajló szerkezetre vagy más, külső eszközzel
(kosaras kocsi, állványzat stb.) meg nem
közelíthető helyre kell feljutni.
Ugyanez a helyzet olyan munkahelyek esetében,
ahová csak ritkán illetve rövid időre kell eljutni, így
a kollektív védőrendszer kiépítése nem indokolt.
A kötéltechnikában szakképzett és jártas dolgozók
kötél segítségével jutnak el a munkahelyre. A
megközelítés történhet felülről (biztonságosabb
és könnyebb módja a munkahely elérésének,
ezért ha lehet, ezt a technikát kell előnyben
részesíteni) vagy alulról (az elölmászó feldobja
vagy sziklamászó technikával feljuttatja és kiköti a
biztosító- és a közlekedőkötelet egy fix ponthoz).
Ezt követően a csapat többi tagja már teljes
biztonságban közlekedhet a beszerelt köteleken.

Szűk helyek
A szűk helyen történő munkavégzés során több
speciális nehézséggel is számolni kell, nevezetesen
hogy a dolgozó mozgástere nagymértékben
korlátozott, és hogy gyakran nem képes külső
segítség nélkül közlekedni. Tevékenysége során a
csapat ezenkívül számos további nehézségekkel
találkozhat: a munka elhúzódik, a légkör minősége
romlik, a hőmérséklet változik stb. A dolgozót
ilyenkor folyamatosan segíteni kell, mivel önmaga
nem képes mozogni és biztosítani saját magát.
A szűk helyek megközelítése rendszerint felülről
történik. A dolgozó biztosítása egy függetlenül
működő, megbízható és megfordítható, két
irányba mozgatható rendszerrel történik, hogy
szükség esetén mielőbb ki lehessen őt menekíteni.
Acroterre Vertige, Avoriaz (France) © Pat Dion

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Megközelítés kötélen és szűk helyek

A ALVEO BEST: könnyű sisak magasban
E PROGRESS: dinamikus kötélből készült Y
végzett munkákhoz. Az állheveder biztosítja, kantár kötélen való közlekedésre.
hogy a sisak zuhanás közben mindvégig a
F RIG: kisméretű önfékező ereszkedőeszköz
fejen maradjon.
beépített blokkoló funkcióval, melynek
segítségével a kötél bármely pontján
B NAVAHO BOD CROLL FAST: munkahelyzetet
pozicionálhatja munkahelyzetét (gyakorlott
pozicionáló és zuhanás megtartására
valamint lógó helyzetben végzett munkákra felhasználók számára).
alkalmas teljes testhevederzet, kötélen való
G ASAP: mobil zuhanásgátló eszköz a
közlekedéshez CROLL hasi mászóeszközzel
biztosítókötélre,
mely a felhasználó külön
felszerelve.
beavatkozása nélkül működik.
C PODIUM: ülőpad hosszantartó lógás
H PARALLEL: 10,5 mm átmérőjű kötél
esetére.
nehezen megközelíthető helyekre.
D ASCENSION: ergonomikus kézi mászóeszköz
Valamennyi felszerelés: 40. - 149. oldal.
jobb- és balkezes változatban, kötélen való
felmászásra.
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ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

CSIGÁK
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ÖSSZEKÖTŐELEMEK

MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

TESTHEVEDERZETEK

Ipari alpin és
mentési technikák

Közlekedés kötélen
IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

A kötél beszerelése

Ha az egyik kikötési pont távolabbra esik

A kikötési pontok terhelésének elosztása a kötéllel
Teherelosztó-csomó (angol mentőcsomó)

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

Kötélvédő
használata

Rendkívüli eset: sérült kötélrész kiiktatása pillangócsomóval

Gerenda átkötése

Dupla halászcsomó (a kötél végére vagy kötélgyűrű megkötéséhez)
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Ipari alpin és
mentési technikák
TESTHEVEDERZETEK

Ereszkedés

SISAKOK

A kikötési pontok terhelésének elosztása hevederrel

ÖSSZEKÖTŐELEMEK

MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

A bezárt szög
és az erők
eloszlása

A munkahelyzet
pozicionálása

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

Éles eszközök használata vagy fröccsenő
fémolvadék veszélye

CSIGÁK

Az ereszkedőeszközt drótkötélből készült
(25 - 30 cm hosszúságú) kantárra kell
rögzíteni.
Fontos, hogy a felhasználó könnyen tudja
kezelni az ereszkedőeszközt és fölé
tudjon helyezni egy mászóeszközt.

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

Ideiglenes kikötési pont
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ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

Fix kikötési pont

Figyelem, megálláskor ne
feledje a kart leblokkolt állásba
fordítani.

Közlekedés kötélen
IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Felmászás

Közlekedés áthajlásban trepni segítségével

Hosszú felmászás kötélen ASCENSION kézi mászóeszközzel és PANTIN
bokakantyúval (szimultán technika)

ASCENSION
GRILLON

LOOPING

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

PANTIN

Rövid felmászás a kötélen

ASCENSION

I'D
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Ipari alpin és
mentési technikák

Szűk helyek

TESTHEVEDERZETEK

Kombinált eresztő- és húzórendszer

SISAKOK

• előnye: gyorsan válthatunk ereszkedésből mászásba vagy fordítva
• hátránya: nagy kötéligény (a megtett távolság 4-szerese)

PAW

I’D

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

MINDER

MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

ASCENSION

Felmászás

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

Ereszkedés

ÖSSZEKÖTŐELEMEK

TWIN

Független eresztő- és húzórendszerek
• előnye: kis kötéligény (a megtett távolsággal azonos
mennyiségű kötél)
• hátránya: nehezebb váltás ereszkedésből mászásba vagy
fordítva

I’D

PAW

I’D

TWIN

CSIGÁK

PAW

ASCENSION

BASIC

Ereszkedés

Felmászás

11

ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

TWIN

Ha a megközelítés külső eszközzel (pl. emelőkosár
vagy létra) nem lehetséges vagy nem megfelelő,
a favágók kötéltechnikát használnak. Ehhez
a talajról fel kell juttatni a kötelet a fára, és a
felmászáshoz és a lezuhanás elleni védelemhez
szükség van a megfelelő kötéltechnikai
eszközökre. Amint a favágó elérte munkahelyét,
kényelmesen megtámasztott egyensúlyi
helyzetben pozícionálja magát (megfelelő
bekötési pontok használatával a beülőhevederen
és állítható kantárakkal). Míg a dolgozó vágja a fát,
a munkahelyzetet pozicionáló rendszert mindig
meg kell kettőzni.

Champier, Menthon Saint Bernard (France) © Marc Daviet

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Veszélyes famunkák

A ALVEO VENT / VIZIR: könnyű, jól szellőző sisak
magasban végzett munkákhoz, biztonsági
zajvédő felszerelési lehetőséggel valamint
arcvédő.
B SEQUOIA SRT: nagy mozgásszabadságot

és rendkívüli kényelmet biztosító
favágóhevederzet hasi bekötési ponttal.

C ASCENTREE: ergonomikus dupla

mászóeszköz favágó-kötéltechnikákhoz.

D PANTIN: jobb vagy bal bokára szerelhető

kantyú a kötélen való felmászás
hatékonyságának növelésére.
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E MOBILE: igen kis méretű csiga nyitható
oldalrésszel. Ideális a pruszikcsomóval való
használatra.
F TREESBEE: heveder az ágvillába. A
különböző színű végződések megkönnyítik
a használatát a talajról.
G ECLIPSE: ötletes tárolózsák a dobózsinór és
a nehezékek számára.
Valamennyi felszerelés: 40. - 149. oldal.
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ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK
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KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

CSIGÁK

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

ÖSSZEKÖTŐELEMEK

MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

TESTHEVEDERZETEK

Ipari alpin és
mentési technikák

Veszélyes famunkák
IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Felmászás

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

• Megközelítési technika két
kötélszálon
A favágó felmászik a (zöld)
közlekedőkötélen. Ha darazsak
támadják meg vagy más
probléma adódik, a másik (sárga)
kötélszálon tud lemenekülni. A
pruszikcsomót lebiztosítja. Igen
hatékony technika.

Munkahelyzet pozicionálása állítható
kantárral
• Megközelítési technika két kötélszálon

Két kézi
mászóeszközre
beszerelt kötél
lebiztosítása és a
földön maradt
favágó által
kivitelezett
mentés.
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Ipari alpin és
mentési technikák
TESTHEVEDERZETEK

Kikötési pont az ágvillában

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

Pótlólagos kikötési pont beszerelése

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

ÖSSZEKÖTŐELEMEK

MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

Keresztezett beszerelés

SISAKOK

Legfeljebb
1m

Mozgás a koronában
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KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

CSIGÁK

• Egészköteles technika
Ezzel a technikával egy ág teljes
hosszán mozoghat a favágó.
Visszafelé a csigából kilépő
kötélszál behúzásával tud haladni.
Az oldalsó bekötési pontba
akasztott karabiner
megakadályozza a kötél
elvesztését az ág végénél.

Az alkalmazott technikák mindig a szerkezet
adottságaitól és a kollektív védőrendszer
meglététől vagy éppen hiányától függenek.
Hiányuk esetén a csapat tagjainak önmagukat
kell biztosítaniuk egyéni védőfelszerelésük
segítségével. Erre van szükség például
antennára vagy szélerőműre való felmászásnál
vagy különböző rendezvények helyszíneinek
felépítésénél és lebontásánál. A lezuhanás
elleni védelem érdekében minden személynek
kötelező zuhanást megtartó rendszert használnia
(pl. önbiztosítás energiaelnyelő kantárral a
szerkezeten vagy mobil zuhanásgátló eszközzel
a biztosítókötélen). Ha szükséges, a felszerelés
kiegészíthető munkahelyzetet pozicionáló
rendszerrel, hogy a dolgozó mindkét keze
szabad legyen a munkához. Ha a szerkezeten
van kollektív védőrendszer, elegendő lehet a
munkahelyzetet pozicionáló rendszer (állítható
kantár) használata. Kivételes esetekben
alkalmazhatók a sportból ismert közlekedési
technikák is: hegymászótechnika a biztosítókötél
feljuttatásához, húzórendszer kiépítése terhek
felhúzásához, kötélen való leereszkedés stb.

Altimum, Palézieux (Suisse) © Fred Moix

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Energiaszolgáltatás, távközlés

A VERTEX BEST / PIXA: kényelmes sisak
magasban végzett munkákhoz, rögzítési
lehetőséggel PIXA fejlámpához.

E ASAP: mobil zuhanásgátló eszköz a
biztosítókötélre, mely a felhasználó külön
beavatkozása nélkül működik.

B NAVAHO BOD FAST: munkahelyzetet
pozicionáló és zuhanás megtartására
valamint lógó helyzetben végzett munkákra
alkalmas teljes testhevederzet.

F AXIS: 11 mm átmérőjű, sokoldalúan
használható kötél varrott kötélvéggel.

C GRILLON HOOK: könnyen szabályozható
kantár munkahelyzet pozícionálására,
melynek használatával a felhasználó két
keze szabadon marad.
D ABSORBICA-Y MGO 150: energiaelnyelő kantár
MGO összekötőelemekkel a szerkezeten
való közlekedés megkönnyítésére.
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Valamennyi felszerelés: 40. - 149. oldal.
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ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

TESTHEVEDERZETEK

Ipari alpin és
mentési technikák

Energiaszolgáltatás, távközlés
IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Zuhanásgátlóval biztosított felmászás a kötélen

Megközelítés energiaelnyelővel ellátott Y
kantárral való biztosítás mellett

Példa a kötél beszerelésére előre
beszerelt biztosítórendszer
segítségével

NEWTON

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

ABSORBICA-Y- MGO

ASAP

RIG

18

Ipari alpin és
mentési technikák

Munkahelyzet pozicionálása állítható kantárral

TESTHEVEDERZETEK

Megközelítés sziklamászó
biztosítási technika alkalmazásával

SISAKOK

(próbálja meg a lehetséges esésmagasságot minimalizálni)

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

ASAP

ÖSSZEKÖTŐELEMEK

MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

GRILLON

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

Húzórendszer
A teher rögzítése húzórendszerekkel
ABSORBICA-Y MGO

PRO TRAXION

CSIGÁK

GRILLON
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I’D

A tetőn való munkálatok megkezdése előtt fel kell
szerelni egy biztosítórendszert, mely megcsúszás
vagy leesés esetén védi a dolgozókat.
A védőrendszer megválasztása függ a tevékenység
típusától és időtartamától. Ha hosszantartó
tevékenységről van szó, a védelmet kollektív
védőrendszer kiépítésével kell biztosítani, mely
kizárja a leesés lehetőségét. Eseti, rövid ideig
tartó tevékenységhez egyéni védőfelszereléssel
biztosíthatjuk a megfelelő biztonságot. (Az
egyéni védőfelszerelés általában szükséges
a kollektív védőrendszer kiépítéséhez, ha az
nem található eredetileg az épületen.) A leesés
veszélye ilyen esetben a legnagyobb. Minden
személynek kötelező egy zuhanást megtartó
rendszer használata (pl. energiaelnyelő mobil
zuhanásgátlóval a biztosítókötélen).
Ha a kollektív védőrendszer rendelkezésre áll és
a lezuhanás veszélye szempontjából kielégítő,
tökéletesen elegendő a munkahelyzetet
pozicionáló rendszer egy állítható kantárral.

Altius, Lyon Confluence (France) © Pat Dion

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Ácsolatok, tetők

A VERTEX VENT: kényelmes és jól szellőző
sisak magasban végzett munkákhoz. Az
állheveder biztosítja, hogy a sisak zuhanás
közben mindvégig a fejen maradjon.

E ASAP: mobil zuhanásgátló eszköz
függőleges vagy ferde biztosítókötélre, mely
a felhasználó külön beavatkozása nélkül
működik.

B NEWTON FAST JAK: teljes testhevederzet
zuhanás megtartására a felvételt
megkönnyítő mellénnyel.

F AXIS: 11 mm átmérőjű, sokoldalúan
használható kötél varrott kötélvéggel.

C GRILLON: gyorsan állítható rendszerű

vízszintes vezetőszár.

D ASAP’SORBER: energiaelnyelő és kantár,
melynek hosszától függően a felhasználó
a biztosítókötéltől jobban vagy kevésbé
távolodhat el.
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Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Ácsolatok, tetők

Eseti munkálatok

A biztosítókötélnek a földig kell érnie

Munka a tető közepén (korlátozottan megközelíthető helyszín)

ASAP

Munka a tető szélén

ASAP
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GRILLON

CSIGÁK

Munkahelyzet pozicionálása meredek tetőkön

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

ÖSSZEKÖTŐELEMEK

GRILLON

ABSORBICA-I

MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

TESTHEVEDERZETEK

Tető javítása egyéni és kollektív védőfelszereléssel
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Hosszantartó tevékenység
Ipari alpin és
mentési technikák

A mentés alapelvei
IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Magatehetetlen személynél a beülőben függve már rövid idő
elteltével súlyos keringési zavarok léphetnek fel. Baleset esetén
létfontosságú a mentés mielőbbi megkezdése a helyzetnek
megfelelő felszereléssel.

Önmentés
Olyan munkahelyeken, ahol a menekülési útvonalat tűz
zárhatja el, szükséges, hogy a személyek gyorsan ki tudjanak
menekülni az épületből. Ehhez mentőfelszerelésre van szükség.
Ez a mentőfelszerelés legyen könnyen szállítható és rögzíthető
a szerkezethez. Ha nincsenek azonosítható kikötési pontok, a
személyek kampós rendszereket használhatnak.
A menekülést mindkét esetben rendszeresen gyakorolni kell,
hogy éles helyzetben ne törjön ki pánik.

Társmentés
Építési terület létrehozásakor a munkáltatónak a veszélyek
megelőzése érdekében tervet kell készítenie (veszélyes szituációk
számbavétele):
1. Gondoskodnia kell a személyzet lezuhanás elleni védelméről.
A munka során a személyzet védelmére kollektív vagy egyéni
védőrendszereket kell kialakítani.
2. Baleset esetére a munkáltatónak gondoskodnia kell előre
meghatározott rendszerekről az áldozat elérésére, saját rendszeréről
való leválasztására és kimenekítésére. Ezeket a rendszereket létre
lehet hozni:
- a munkahely közelében elhelyezett, az előforduló szituációknak
megfelelő és egyszerűen használható mentőfelszerelésekből,
- a magasban dolgozó egyéni védőfelszereléséből (ez a megoldás
a felszerelések magas szintű ismeretét és a technikák tökéletes
begyakorlását követeli).
A személyzetnek mindkét esetben rendszeresen gyakorolnia kell a
mentést, hogy baleset esetén gyorsan be tudjon avatkozni.

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő
képzés elengedhetetlen.

Műszaki mentés
A mentőcsapatoknak bármilyen szituáció esetén késedelem nélkül
képesnek kell lenniük a beavatkozásra. Gyorsan kell elemezniük
a helyzetet, és minden technikát ismerniük kell a kötélen való
közlekedéssel és biztosítással kapcsolatban.
- Nehezen megközelíthető helyeken a mentők saját egyéni
védőfelszerelésüket alkalmazzák. Felszerelésük könnyű és
sokoldalúan használható.
- Könnyebben megközelíthető helyeken speciális, amennyiben az
lehetséges, motorizált eszközöket használnak.

Mentés felvonóból:
A felvonó utasainak mentése a mentési terv szerint történik. A
mentéshez szükséges, előre összeállított felszerelést mindig az adott
felvonóhoz kell igazítani.
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A bajbajutott megközelítése
Bizonyos esetekben a bajbajutott megközelítése bonyolult lehet. Ilyenkor
kötéltechnikát kell alakalmazni. Ha a megközelítés lehetséges felülről, a
mentők kötélen leereszkednek a bajbajutotthoz.
Ha beszerelték a közlekedőkötelet, a mentők kézi és hasi mászóeszközzel
fel tudnak rajta mászni. Más esetekben a mentők kénytelenek a
sziklamászó technikákat alkalmazni a bajbajutott elérésére.

Ipari alpin és
mentési technikák
TESTHEVEDERZETEK
SISAKOK

Húzórendszer

Lefelé a bajbajutottat ereszkedőeszköz segítségével lehet lejuttatni. Ez a
legegyszerűbb és a leggyakrabban alkalmazott technika. Ha a bajbajutott
leeresztése nem lehetséges, vízszintesen vagy felfelé kell őt kimenteni.
Felfelé a mentés történhet ellensúllyal vagy húzórendszerrel.
Vízszintes irányú mentéshez egy vagy több kötelet ki kell feszíteni. Egy
kötél szolgál a közlekedésre, egy másik lesz a biztosítókötél, egy pedig a
hordágy húzókötele.

Az erők megosztása csigarendszerrel. Segítségével a bajbajutott
könnyen felhúzható. Ha a mentő egyedül van, energiatakarékosabb
rendszert kell kiépítenie. Ennek hátránya, hogy több kötélre van
szüksége. Ha több mentő is rendelkezésre áll, kevésbé fontos a
húzórendszer sokszoros megosztása, így a mentők gyorsabban be tudnak
avatkozni.

Ellensúly

Lefelé:

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

Példa:

Felfelé:

CSIGÁK

Ellensúly

Példa:

ÖSSZEKÖTŐELEMEK

Az ellensúly elvén működő rendszer. Az egyik oldalon van a mentő, a
másikon a bajbajutott. A mentő felfelé húzza a bajbajutott kötélszálát,
így tehermentesíti azt. Ezáltal a bajbajutott felfelé halad, a mentő
leereszkedik. Ennek a rendszernek nagy előnye, hogy könnyen
beszerelhető és kis felszerelésigényű. A folyamat legnehezebb lépése az
ellensúlyként szolgáló személy beszállása. Ezt követően ügyelni kell arra,
nehogy a rendszer felgyorsuljon. Különös figyelmet igényel a sebesség
ellenőrzése, ha nagy a súlykülönbség a bajbajutott és a mentő között.

Húzórendszer

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

A bajbajutott lementése

MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

A bajbajutott leakasztása

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

Vízszintes irányú mentés:

27 daN
80 daN
100 daN

110 daN
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46 daN

Egy 2004-ben történt tragikus balesetet követően
New York város tűzoltósága (Fire Department of
New York - FDNY) szerette volna minden egyes
tűzoltóját olyan egyéni védőeszközzel felszerelni,
melynek segítségével szükség esetén önmentést
hajthat végre egy lángokban álló épületből.
Az FDNY rendkívül precíz tanulmányban
határozta meg ezzel kapcsolatos igényeit. Több,
mint negyven műszaki megoldás született
és 5000-nél több tesztet hajtottunk végre
oktatóközpontjukban. Ezen folyamat során az
FDNY és a Petzl álláspontjai egyre közeledtek
egymáshoz, míg végül a GRIGRI (ereszkedőbiztosítóeszköz) alapján megszületett egy új
eszköz és egy új menekülési technika. Szakértőink
együttműködésének gyümölcse, az EXO ma ott
van minden New York-i tűzoltó oldalán. Ezzel
az eszközzel valamennyi tűzoltó gyorsan és
biztonságosan hagyhatja el az égő épületet.

New-York Fire Department, New York (USA) © John Evans

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Önmentés EXO-val

EXO: egyéni mentőfelszerelés kampóval
olyan helyzetekhez, amikor a felhasználó
valószínűleg nem talál konkrét vagy biztos
kikötési pontot. Ez a változat elsősorban
tűzoltósági bevetésekre alkalmas (lángban
álló épületben végső esetben az ablak
szélébe beakasztva is lehetséges az
ereszkedés).
Valamennyi felszerelés: 40. - 149. oldal.
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Gyors vízszintes irányú
haladás

1

2

SISAKOK

EXO

A felhasználó a szabad kötélszálat
erősen kézben tartva
az ablak alatt rendezheti
testhelyzetét.

Ereszkedés közben egyik kézzel az
ereszkedőkart húzza, másikkal a
szabad kötélszálat tartva az
ereszkedést szabályozza.

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

ÖSSZEKÖTŐELEMEK

MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

Menekülés az ablakon keresztül, az
ablak szélébe akasztott kampót
használva kikötési pontnak. Bal lábbal a
belső falon támaszkodva segíthető a
mozgás.

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

3

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A
megfelelő képzés elengedhetetlen.

EZEN TERMÉK HASZNÁLATÁHOZ OKVETLENÜL SZÜKSÉGES A PETZL SPECIÁLIS KÉPZÉSÉN VALÓ RÉSZVÉTEL.
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CSIGÁK

EXO

Ha a sérült nem képes önmagán segíteni, a
munkahelyen tartózkodó munkatársainak azonnal
be kell avatkozniuk, és társukat biztonságos
helyre kell szállítani, hogy ott várják meg a külső
segítséget. Ehhez a dolgozóknak megfelelő
képzésben kell részesülniük, és a tanultakat
rendszeresen gyakorolniuk kell. A mentéshez
a munkahelyre vonatkozó mentési tervnek
megfelelően használhatják saját felszerelésüket
vagy külön mentőszettet.

Zenith Prévention, Crolles (France) © Patrick Magnier

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Társmentés

A I’D S: többfunkciós önfékező ereszkedőés biztosítóeszköz anti-pánik-funkcióval,
mellyel az ereszkedés sebessége könnyen
szabályozható.
B MICRO TRAXION: rendkívül kis méretű és
súlyú, nagy hatékonyságú visszafutásgátlós
csiga.
C GEMINI: könnyített kettős csiga
húzórendszerekhez, golyóscsapággyal
valamint alumínium oldalrésszel és
csigakerekekkel.
D AXIS: 11 mm átmérőjű, sokoldalúan
használható kötél varrott kötélvéggel.
E PORTAGE 30L: közepes méretű, masszív zsák.
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Társmentés
IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Mentés felfelé spanyol ellensúly-technikával
Ezzel a rendszerrel a sérült feljuttatható, ha a mentés lefelé nem lehetséges.
Ez a technika akkor alkalmazható, ha a kötél alul nincs kikötve.
1. A mentő kötélre helyezi a visszafutásgátló csigát és beleterhel a kötélbe.
2. A bajbajutott kötelét felfelé húzva létrehoz egy egyensúlyi helyzetet.
3. Kötélre helyezi ASCENSION kézi és CROLL hasi mászóeszközét, és felfelé mászva felhúzza a bajbajutottat.

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

MICRO TRAXION

ASCENSION

30

Ipari alpin és
mentési technikák

Mentés kísérő nélkül (a bajba jutott
személy nem igényel kíséretet vagy
nagy magasságból kell menteni)

1

2

3

2

3

TESTHEVEDERZETEK

Mentés mentőfelszereléssel

GEMINI

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

1. A mentőfelszerelés csatlakoztatása
a bajba jutott személyhez
2. Felhúzás (a húzórendszer lehetővé
teszi a kantár távol tartását a sérülttől)
3. Leeresztés a talajra

MICRO TRAXION

1
I’D

1. A mentőfelszerelés csatlakoztatása
a bajba jutott személyhez
2. Felhúzás (a húzórendszer lehetővé
teszi a kantár távol tartását a sérülttől)
3. Leeresztés a talajra

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

CSIGÁK

MICRO TRAXION

GEMINI
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ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

Mentés kísérettel
(a sérült védelme és távol tartása a
szerkezettől)

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

ÖSSZEKÖTŐELEMEK

MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

I’D

A műszaki mentést végző egységek bevetései
különösen nehéz és veszélyes körülmények
között zajlanak. Ennek megfelelően képzettségük
és kondíciójuk bármilyen körülmények között
lehetővé teszi bevetésüket. Valamennyien
szakértői az összes kötélen való közlekedési
és biztosítási technikának, beleértve a
legkomplexebbeket is: mentés lentről, fentről,
tiroli kötélpályán stb.

Bajbajutottak leeresztése
Ez a mentési mód a legegyszerűbb, a műveletet a
gravitáció is segíti, ezért lehetőség szerint ezt kell
előnyben részesíteni. A terepviszonyoktól függően
különféle technikák alkalmazhatók a sérült
leeresztésére.

Bajbajutottak felhúzása
A bajba jutottak felhúzása esetenként bonyolult
manővert igényel: húzórendszer csörlővel,
emelőcsigával, ellensúlyos technikával stb. A
bajbajutott felhúzása olyan összetett feladat, mely
minden résztvevőtől maximális odafigyelést és
tökéletes együttműködést követel meg.

Mentés tiroli kötélpályán
Ha a bajbajutott mentése nehéz (városi vagy
ipari környezet, szűk helyek, kanyonok stb.)
vagy valamilyen akadály miatt lehetetlen,
a mentés történhet tiroli kötélpályán. Ezt a
bonyolult műveletet csakis speciálisan képzett
mentőalakulat képes kivitelezni, mivel a kikötési
pontok terhelhetőségének megítélése és a
mentéshez használt technikák kiválasztása
(ferde tiroli kötélpálya egy szállító- és egy
biztosítókötéllel, drótkötélpálya, speciális, a
terepviszonyoknak megfelelő, több irányba
ereszthető pálya stb.) komoly hozzáértést és
rendkívüli körültekintést igényel.

GRIMP Aywaille, Aywaille (Belgique) © Stéphan Denys

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Műszaki mentés

A ALVEO VENT: kényelmes és jól szellőző sisak
mentéshez. Az állheveder biztosítja, hogy
a sisak zuhanás közben mindvégig a fejen
maradjon.
B ULTRA: nagy fényerejű fejlámpa.
C FALCON: könnyű beülőhevederzet
mentésekhez.
D I’D S: többfunkciós önfékező ereszkedő-

és biztosítóeszköz anti-pánik-funkcióval,
mellyel az ereszkedés sebessége könnyen
szabályozható és amelynek segítségével
megfordítható húzórendszerek építhetők ki.
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E MICRO TRAXION: rendkívül kis méretű és
súlyú, nagy hatékonyságú visszafutásgátlós
csiga.
F ASCENSION: ergonomikus kézi mászóeszköz
jobb és balkezes változatban, kötélen való
felmászásra és húzórendszerekhez ( a húzás
segítésére).
G PROGRESS: dinamikus kötélből készült Y
kantár kötélen való közlekedésre.
H TRANSPORT 45L: nagyméretű, masszív zsák.
Valamennyi felszerelés: 40. - 149. oldal.

NEW

A

B

C

D

E

F

G

H

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

NEW
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ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

CSIGÁK

NEW

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

ÖSSZEKÖTŐELEMEK

MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

TESTHEVEDERZETEK

Ipari alpin és
mentési technikák

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Műszaki mentés

Bajbajutottak leeresztése
Bajbajutottak felhúzása

Nagy létszámú mentőcsapat bevetése
Ellensúly-technika

PRO TRAXION

I'D
ASCENSION

I’D

ASCENSION

CROLL

PAW

JANE
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PROGRESS

Ipari alpin és
mentési technikák
TESTHEVEDERZETEK

Mentés tiroli kötélpályán
Biztosított mentési rendszer (vízszintes és függőleges)

SISAKOK

KOOTENAY

RESCUCENDER

RESCUE

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

RESCUE

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

ÖSSZEKÖTŐELEMEK

MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

• Fehér kötelek: dupla tiroli pálya.
A KOOTENAY csiga és a
lebiztosított (szürke) kötél
vezetése. (A kék kötélre helyezett
pruszikcsomóval elkerülhető a
szürke biztosítókötélen képződő
hurok.)
• Szürke kötél: biztosítókötél
(megvezetve)
• Kék kötelek: vízszintes irányú
mozgatás biztosítása (oda-vissza)
• Zöld kötél: Függőleges
mozgatást tesz lehetővé
(biztosított húzórendszerrel)

Mentés egyik kötélről a
másikra való átvezetéssel:

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

CSIGÁK

• Tiroli kötélpálya alternatívája: ehhez a
módszerhez nagyobb szabad térre van
szükség, mivel a kötelek kevésbé
feszesek. Gyorsan kiépíthető, kis
felszerelésigényű rendszer.
• A szürke kötél a biztosítókötél
• A zöld kötél a közlekedőkötél

35

ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

I’D

A sífelvonó meghibásodása esetén az
ügyeletesnek a mentési terv szerint ki kell
menekítenie az utasokat a fülkékből. A mentési
terv pontosan leírja a végrehajtandó műveleteket
és azok személyi és tárgyi feltételeit.
A mentést általában a szolgálatban lévő
személyzet végzi el. Az egész, mentési tervben
előírt bevetés időtartama legfeljebb 3,5 óra
lehet (a berendezés meghibásodásától az
utolsó kimentett utas biztonságos helyre való
megérkezéséig). Ez az időtartam a körülményektől
(időjárási viszonyoktól, a felvonó típusától, stb.)
függően kevesebb is lehet.
Ha a mentést a műszak nem tudja a
megszabott időn belül végrehajtani, a
műszakvezető kapcsolatba lép más, szervezett
mentőalakulatokkal (hegyimentők, polgári
védelem stb.). A felvonóból történő mentés a
drótkötélen való közlekedés speciális technikáinak
alkalmazásával lehetséges. A minél hatékonyabb
mentés érdekében a manővereket több önálló,
általában két fős csoportban kell végrehajtani,
ahol az egyik mentő a drótkötélen lógva kimenti
az utasokat, a másik pedig a földön várja őket,
és segíti társa tevékenységét. A mentés sikere
függ az ügyeletes műszak elméleti és gyakorlati
felkészültségétől valamint gyakorlottságától
(legalább évente egyszer mentési gyakorlatot kell
tartani).

Service des pistes, Les Arcs (France) © Arnaud Childéric / Kalice

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Mentés felvonóból

A VERTEX BEST: kényelmes sisak mentéshez.
Az állheveder biztosítja, hogy a sisak
zuhanás közben mindvégig a fejen
maradjon.

F BERMUDE: a sérültre könnyen, gyorsan
feladható mentőháromszög.

B NAVAHO BOD FAST: munkahelyzetet

Valamennyi felszerelés: 40. - 149. oldal.

pozicionáló és zuhanás megtartására
valamint lógó helyzetben végzett munkákra
alkalmas teljes testhevederzet.

C ROLLCAB: közlekedőcsiga sífelvonó
drótkötelére.
D I’D S: többfunkciós önfékező ereszkedő- és
biztosítóeszköz anti-pánik-funkcióval.
E GRILLON MGO: állítható kantár az ereszkedés
megkönnyítésére.
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G TRANSPORT 45L: nagyméretű, masszív zsák.

A

B

C

D

E

F

G
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ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

NEW

CSIGÁK

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

ÖSSZEKÖTŐELEMEK

MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

TESTHEVEDERZETEK

Ipari alpin és
mentési technikák

Ez a kiadvány nem tartalmaz minden szükséges tudnivalót. Olvassa el a használati utasításokat és a technikai útmutatókat is. A megfelelő képzés elengedhetetlen.

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Mentés felvonóból

Sífelvonó megközelítése a drótkötélpályán

A bajba jutott személy kimentése
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A sífelvonó megközelítése

ROLLCAB

SWIVEL

CONNEXION VARIO
I'D

GRILLON MGO
BERMUDE

BERMUDE

I’D

CSIGÁK

BERMUDE

BERMUDE

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

ÖSSZEKÖTŐELEMEK

GRILLON

MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

SWIVEL

PAW

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

ROLLCAB

SISAKOK

Beereszkedés a kabinba

I'D

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

Mentés a drótkötélpályán
TESTHEVEDERZETEK

A bajba jutott személy kimentése
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ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

Kabinból történő mentés a talajra
Ipari alpin és
mentési technikák

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

TERMÉKEK
A Petzl szakértelme a függőleges világ bejárásában mára speciálisan
a magasban végzett munkákhoz és mentésekhez használható
termékek széles kínálatát teremtette meg.
Ezek a termékek napjainkban valamennyi előforduló szituációra
kínálnak megoldást: nem jelent akadályt a felszerelések intenzív
és gyakori használata, sem a különböző klimatikus vagy
terepviszonyok. Eszközeink kialakításánál elsődleges szempontok
az ergonómia, az egyszerű, kényelmes használat és természetesen a
kompromisszumokat nem tűrő, kiváló minőség.

A felszerelés felülvizsgálata
Ahhoz, hogy egy eszköz élettartama minél hosszabb legyen,
fontos annak rendszeres felülvizsgálata. A www.petzl.com/PPE
honlapról ingyenesen letölthető Easy Inspect program, és benne a
számos szemléltető videofilm, fotó, a szabványok leírásai, műszaki
adatlapok stb. mindenkinek nélkülözhetetlen segítség a felülvizsgálat
elvégzésében. A program segítségével előre megtervezhetők,
elvégzésük után pedig dokumentálhatók a felülvizsgálatok is.
Az Easy Inspect program és a legtöbb eszközön megtalálható egyedi
azonosítószám segítségével valamennyi Petzl termék pontos és
megbízható módon nyilvántartható.
Az egyedi azonosítószám felépítése a következő: 10271AF0721
(példa)
- 10: a gyártás éve,
- 271: a gyártás évén belül a gyártás napja,
- AF: a Petzl belső kódja a gyártással összefüggésben,
- 0721: egyedi azonosítószám.

Speciális termékek fekete színben
Bizonyos egyéni védőfelszerelések, pl. beülők, mászóeszközök stb.
rendelhetők fekete színben is.
Ezeket a termékeket olyan tevékenységi körökhöz fejlesztettük
ki, ahol a diszkréció rendkívüli fontossággal bír. A fekete változat
elérhetőségét a katalógus termékleírásainak végén jelezzük.
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A Petzl megoldásai 100 kg-nál nagyobb
testsúly esetére
Tájékozódjon honlapunkon, a www.petzl.com/over100kg honlapon a
felszereléssel együtt 100 - 140 kg testúlyú munkások számára létező
felszerelésekről és technikai megoldásokról.
Háromféle megoldást ismertetünk:
- az esés magasságának csökkentését,
- a rendszer energiaelnyelő-képességének növelését,
- azt az esetet, amikor nem kell változtatni, mert a rendszer
energiaelnyelő-képessége elegendő.
Elérhetők továbbá kiegészítő információk a felszerelés
teherbírásáról, energiaelnyelő-kapacitásáról valamint az emberi test
ellenállóképességéről is.
További információk a www.petzl.com/over100kg honlapon

Kikötési pontok és kötelek

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

Zsákok és kiegészítők

ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

Mobil zuhanásgátló eszköz

Összekötőelemek

Ereszkedőeszközök

Mászóeszközök

Csigák
ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

Kantárak és energiaelnyelők

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

SISAKOK

Sisakok

CSIGÁK

TESTHEVEDERZETEK

Beülőhevederek
Ipari alpin és
mentési technikák

TESTHEVEDERZETEK
IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

A Petzl alkalmazkodik a magasban végzett munkák
sokféleségéhez és a különféle tevékenységek által
támasztott változó igényekhez, és ezeknek megfelelően
több testhevederzet-típust kínál. Ezek a termékek maximális
hatékonyságot és biztonságot garantálnak felhasználójuknak
a magasban végzett munkák során. Használatuk egyszerű,
kényelmes és szakmai szempontból tökéletesen megfelelnek
felhasználási területüknek. A Petzl kínálatában szerepelnek
különböző kiegészítők is, melyekkel a beülők felhasználási
területe tovább bővíthető, valamint megtalálhatók a különféle,
mentéshez szükséges felszerelések is.

Kényelem

A függő helyzetben végzett munkákhoz tervezett beülőknél a széles
derékrész és a leginkább terhelt részek vastag párnázása biztosítja a
megfelelő kényelmet. A felhasznált alapanyagok (perforált párnázás,
formatervezett erősítések stb.) egyszerre biztosítanak kiváló szellőzést,
csekély tömeget és megfelelő merevséget, ahol ez szükséges.

Bekötési pontok

A hasi bekötési pont a beülőben való függés esetén kiválóan osztja el a
terhelést a derékrész és a combrészek között. Az oldalsó bekötési pontok
szintén a terhelés elosztását szolgálják a derék magasságában, amikor
a felhasználó úgy terheli a beülőt, hogy lábait meg tudja támasztani
tevékenysége közben. A teljes testhevederzetek hátsó és mellkasi
bekötési pontjai a zuhanásgátló rendszerhez csatlakoztathatók.

Altimum, Palézieux (Suisse) © Fred Moix

Beállítás
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Minden Petzl testhevederzet állítható derékban és combban, valamint
adott esetben vállban is. Valamennyi állítható heveder önzáró
DoubleBack csatokkal van ellátva. Ezeknél a csatoknál nem szükséges
a kilógó hevedervégeket visszafűzni, és segítségükkel a kívánt méret
másodpercek alatt, könnyedén beállítható. Bizonyos hevederzetek
felvételét a derék- és combrészeken automata FAST csatok könnyítik
meg. A méreteket elegendő egyszer beállítani, a csatok könnyen és
gyorsan nyithatók illetve zárhatók.

Ipari alpin és
mentési technikák

Egyszerűen és könnyen felvehető beülőhevederek zuhanás
megtartására.

NEWTON FAST JAK

TOP

NEWTON

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

NAVAHO SIT FAST
NAVAHO SIT

• Nehezen megközelíthető helyekre szánt hevederzetek

NAVAHO SIT FAST
NAVAHO SIT

NAVAHO BOD CROLL FAST

TOP CROLL

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

Kényelmes beülők integrált hasi mászóeszközzel kötélen való felmászásra.

PODIUM

• Favágóhevederzetek

SEQUOIA SRT

SEQUOIA

CSIGÁK

Kényelmes beülők nagy mozgásszabadságot nyújtó áthidalóhevederrel (a háromszög forma nagy oldalirányú mozgásszabadságot nyújt).

SEQUOIA SWING

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

• Mentőhevederzetek

Könnyű, sokoldalú beülőhevederek a mentés különböző szituációihoz.

new

FALCON

FALCON MOUNTAIN

FALCON ASCENT
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ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

NAVAHO BOD FAST
NAVAHO BOD

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

Sokoldalúan használható és kényelmes beülőhevederek a zuhanás megtartására és
függő helyzetben történő munkára.

• Zuhanás megtartására szolgáló teljes
testhevederzetek

TESTHEVEDERZETEK

• Munkahelyzetet pozicionáló és zuhanás megtartására alkalmas
teljes testhevederzetek

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Munkahelyzetet pozicionáló és zuhanás megtartására alkalmas teljes
testhevederzetek
NAVAHO® BOD
Munkahelyzetet pozicionáló és zuhanás megtartására alkalmas teljes testhevederzetek

Az ergonomikus szabású, kényelmes,
párnázott vállhevederek nem dörzsölik
a nyakat.

A derékrész hátsó részében található
párnázás tökéletesen megtámasztja a
törzset, így hosszantartó beülőben való
függés esetén is kényelmes. A hátulsó
csatba karabiner akasztható, melybe
munkahelyzetet pozicionáló kantár
rögzíthető.

Irányban tartó összekötőelem
A derékrész oldalán és hátulján három
felszereléstartó fül található.
Ezekbe kis átmérőjüknek és
merevségüknek köszönhetően a
karabinerek könnyen beakaszthatók.

Megerősített derékrész

A combheveder FAST vagy DoubleBack
zárócsatja

A derékrészen több bújtató
felszereléstartó számára. A CARITOOL
felszereléstartó így tetszés szerinti
számban és elrendezésben rögzíthető.

• A széles, viszonylag merev derékrész kiváló
támaszt nyújt.
• A dupla habszivaccsal bélelt, lélegző
derék-és combrészek függő testhelyzetben
végzett munka során is maximális kényelmet
biztosítanak.
• A vállhevederek a nyaknál íveltek, nem
dörzsölik a bőrt; az irányban tartó hasi
összekötőelemhez csatlakoztatva felvételük is
egyszerű.
• A derékrész által felfogott esés energiája
eloszlik a vállhevedereken is.
• A hasi bekötési pont a beülőben való lógás
esetén kiválóan osztja el a terhelést a derékrész
és a combrészek között.
• A két oldalsó bekötési pont elosztja a
terhelést a derékrészen, így a felhasználó lábait
megtámasztva, kényelmes testhelyzetben
tevékenykedhet.
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• Egy mellkasi és egy hátsó bekötési pont a
zuhanást megtartó rendszer csatlakoztatására.
• A derékrészen egy hátulsó bekötési
pont munkahelyzetet pozicionáló kantár
csatlakoztatására.
• Három felszereléstartó fül védőbevonattal.
• Bújtatók CARITOOL felszereléstartó számára.
• A derékrészen és a combrészeken önzáró
DoubleBack csatokkal.
• Rendelhető a combrészeken önzáró
DoubleBack csatokkal vagy könnyen, gyorsan
nyitható és zárható, a beállított méreteket
megtartó automata FAST csatokkal.
• Kapható fekete változatban is valamint európai
vagy észak-amerikai és európai szabványoknak
megfelelő tanúsítvánnyal (lásd az összehasonlító
táblázatot).

• Európai szabványok szerint bevizsgált változat:
- NAVAHO BOD (C71000),
- NAVAHO BOD FAST (C710F0),
- NAVAHO BOD FAST fekete (C710FN).
• Észak-amerikai és európai szabványok szerint
bevizsgált változat:
- NAVAHO BOD (C71000 B),
- NAVAHO BOD FAST (C710F0 B),
- NAVAHO BOD FAST fekete (C710FN B).

Ipari alpin és
mentési technikák
TESTHEVEDERZETEK
SISAKOK
KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK
ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

TOP

CHESTER C64

Munkahelyzetet pozicionáló
beülőhevederzet

Mellheveder beülőhevederzetekhez

Mellheveder beülőhevederzetekhez

• A NAVAHO SIT, FALCON és SEQUOIA SRT
beülőhevederek átalakítására zuhanás
megtartását szolgáló teljes testhevederzetté.
• A beülő hátsó csatjához és hasi bekötési
pontjához csatlakoztatható.
• A párnázott vállhevederek a nyaknál íveltek,
nem dörzsölik a bőrt; az irányban tartó hasi
összekötőelemhez csatlakoztatva felvételük is
egyszerű.
• A derékrész által felfogott esés energiája eloszlik
a vállhevedereken is.
• Mellkasi bekötési pont zuhanás megtartását
szolgáló rendszer csatlakoztatásához.
• Mivel nincs hátsó bekötési pontja, nem
kényelmetlen hátizsákkal vagy más háton viselt
teher esetén sem.
• A vállpántokon önzáró DoubleBack csatokkal.

• A NAVAHO SIT beülőheveder átalakítására
zuhanás megtartását szolgáló teljes
testhevederzetté, annak hasi bekötési pontjához
csatlakoztatva.
• Mellkasi bekötési pont zuhanás megtartását
szolgáló rendszer csatlakoztatásához.
• A vállpántokon és a mellhevederen önzáró
DoubleBack csatokkal.

CSIGÁK
KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

• Kapható fekete változatban is valamint európai
vagy észak-amerikai szabványoknak megfelelő
tanúsítvánnyal (lásd az összehasonlító táblázatot).
• Európai szabványok szerint bevizsgált változat:
- NAVAHO SIT (C79000),
- NAVAHO SIT FAST (C790F0),
- NAVAHO SIT FAST fekete (C790FN).
• Észak-amerikai szabványok szerint bevizsgált
változat:
- NAVAHO SIT (C79000 A),
- NAVAHO SIT FAST (C790F0 A),
- NAVAHO SIT FAST fekete (C790FN A).

• Kapható fekete változatban is valamint európai
vagy észak-amerikai szabványoknak megfelelő
tanúsítvánnyal (lásd az összehasonlító táblázatot).
• Európai szabványok szerint bevizsgált változat:
- TOP (C81000),
- TOP fekete (C81000 N).
• Észak-amerikai szabványok szerint bevizsgált
változat:
- TOP (C81000 A).
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ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

• A széles, viszonylag merev derékrész kiváló
támaszt nyújt.
• A dupla habszivaccsal bélelt, lélegző derék-és
combrészek függő testhelyzetben végzett munka
során is maximális kényelmet biztosítanak.
• A hasi bekötési pont a beülőben való lógás
esetén kiválóan osztja el a terhelést a derékrész és
a combrészek között.
• A két oldalsó bekötési pont elosztja a
terhelést a derékrészen, így a felhasználó lábait
megtámasztva, kényelmes testhelyzetben
tevékenykedhet.
• A derékrészen egy hátulsó bekötési
pont munkahelyzetet pozicionáló kantár
csatlakoztatására vagy a beülő zuhanást megtartó
teljes testhevederzetté való átalakítására TOP
mellhevederrel.
• Három felszereléstartó fül védőbevonattal.
• Bújtatók CARITOOL felszereléstartó számára.
• A derékrészen önzáró DoubleBack csatokkal.
• Rendelhető a combrészeken önzáró DoubleBack
csatokkal vagy könnyen, gyorsan nyitható és
zárható, a beállított méreteket megtartó automata
FAST csatokkal.

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

NAVAHO® SIT

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Teljes testhevederzetek

NEWTON FAST JAK C73JFO
Egyszerű, állítható teljes testhevederzet JAK mellénnyel

Tartást biztosító JAK mellény

Két részből álló mellkasi bekötési pont
A JAK mellény és a combrészek FAST
automata gyorscsatjai megkönnyítik a
hevederzet felvételét.

Felszereléstartó

FAST automata csatok
A két részből álló mellkasi bekötési pont
a D alakú OMNI karabinerrel használható.

• A JAK mellény tartást ad a vállpántoknak.
• A combrészek FAST automata gyorscsatjai
megkönnyítik a hevederzet felvételét.
• Egy mellkasi és egy hátsó bekötési pont a
zuhanást megtartó rendszer csatlakoztatására.
• A vállpántokon önzáró DoubleBack csatokkal.
• Két felszereléstartó fül védőbevonattal.
• PAD FAST derékrésszel kiegészítve az oldalsó
bekötési pontok segítségével munkahelyzet
pozicionálására is alkalmas.
• LIFT emelőkantárral használva a felhasználó
függőleges testhelyzetben leereszthető.
• Fekete változatban is kapható, hátsó bekötési
pont nélkül: NEWTON FAST JAK STERNAL (C73JFN)

A lábak felemelése nélkül felvehető; a két részből álló bekötési pontnak és a FAST
automata gyorscsatoknak köszönhetően a beállított méretek megmaradnak.
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Ipari alpin és
mentési technikák
TESTHEVEDERZETEK
SISAKOK

LIFT

OMNI SCREW-LOCK

NEWTON C73000

OMNI

LIFT L54

Egyszerű, állítható teljes testhevederzet

Félkör alakú karabiner

• A hevederzet alsó és felső része különböző színű,
ami megkönnyíti a heveder felvételét.
• Egy mellkasi és egy hátsó bekötési pont a
zuhanást megtartó rendszer csatlakoztatására.
• A vállpántokon önzáró DoubleBack csatokkal.
• Két felszereléstartó fül védőbevonattal.
• PAD FAST derékrésszel kiegészítve az oldalsó
bekötési pontok segítségével munkahelyzet
pozicionálására is alkalmas.
• LIFT emelőkantárral használva a felhasználó
függőleges testhelyzetben leereszthető.

• Több irányban terhelhető karabiner a következő
felhasználási területekre:
- a NEWTON és FALCON ASCENT bekötési
pontjának zárására, a bekötési pont két felének
összekötésére,
- csatlakoztatható a zuhanást megtartó rendszer
(NEWTON) vagy a CROLL hasi mászóeszköz
(FALCON ASCENT).
• Szakítószilárdsága minden irányban 15 kN.
• A Keylock-rendszer segítségével a használat
során elkerülhető a karabiner véletlen beakadása.
• Lezáratlan állapotban piros jelzés látható (a
SCREW-LOCK változaton).
• Kétféle zárórendszerrel:
- OMNI (M37 SL): SCREW-LOCK,
- OMNI (M37 TL): TRIACT-LOCK.
• Fekete színben is rendelhető:
- OMNI (M37 SLN): SCREW-LOCK fekete,
- OMNI (M37 TLN): TRIACT-LOCK fekete.

NEWTON hevederzettel használható
emelőkantár függőleges testhelyzetben
történő leeresztéshez (zárt térben való
közlekedéshez)
• A háromszög formájú karabinerek köszönhetően
könnyen csatlakoztathatók a NEWTON hevederzet
bújtatóihoz.
• Merevségének köszönhetően nem zavarja a
felhasználót a mozgásban.
• Tömeg: 520 g
• Szabvány: CE

PAD FAST C89 F
Derékrész NEWTON hevederzethez

JAK C73101
A NEWTON hevederzet felvételét
megkönnyítő mellény
• A hevederzetet helyes pozícióban tartja, így
megkönnyíti annak felvételét.
• Bújtatókkal és tépőzárral rögzíthető.
• Kiválóan szellőző, hálószerű anyagból készül.
• Két méretben:
- 1. méret (250 g),
- 2. méret (290 g).
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ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

• Zuhanás megtartását szolgáló hevederzet
átalakításához munkahelyzetet pozicionáló és
zuhanás megtartására szolgáló testhevederzetté.
• A lábakat megtámasztva nagyfokú kényelmet
biztosít.
• Két oldalsó bekötési ponttal.
• Az automata FAST csat könnyen, gyorsan
nyitható. A méreteket elegendő egyszer beállítani.
• Szabvány: CE EN 358
• 3 különböző méretben:
- 0-s méret (C89 0F): 60 - 95 cm (344 g),
- 1-es méret (C89 0F): 75 - 105 cm (387 g),
- 2-es méret (C89 0F): 95 - 120 cm (417 g),

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

JAK

CSIGÁK

OMNI TRIACT-LOCK

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

PAD FAST

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Nehezen megközelíthető helyekre szánt hevederzetek

NAVAHO® BOD CROLL FAST C71CF0
Testhevederzet kötélen való közlekedéshez

Az ergonomikus szabású, kényelmes,
párnázott vállhevederek nem dörzsölik
a nyakat

A derékrész hátsó részében található
párnázás tökéletesen megtámasztja a
törzset, így hosszantartó beülőben való
függés esetén is kényelmes. A hátulsó
csatba karabiner akasztható, melybe
munkahelyzetet pozicionáló kantár
rögzíthető.

Irányban tartó összekötőelem
Megerősített derékrész

A combheveder FAST
zárócsatja

• Kötélen való felmászáshoz CROLL hasi
mászóeszközzel felszerelve.
• A széles, viszonylag merev derékrész kiváló
támaszt nyújt.
• A dupla habszivaccsal bélelt, lélegző derék-és
combrészek függő testhelyzetben végzett munka
során is maximális kényelmet biztosítanak.
• A párnázott vállhevederek a nyaknál íveltek, nem
dörzsölik a bőrt.
• A derékrész által felfogott esés energiája eloszlik
a vállhevedereken is.
• A hasi bekötési pont a beülőben való lógás
esetén kiválóan osztja el a terhelést a derékrész és
a combrészek között.
• A két oldalsó bekötési pont elosztja a
terhelést a derékrészen, így a felhasználó lábait
megtámasztva, kényelmes testhelyzetben
tevékenykedhet.
• Egy mellkasi és egy hátsó bekötési pont a
zuhanást megtartó rendszer csatlakoztatására.
• A derékrészen egy hátulsó bekötési
pont munkahelyzetet pozicionáló kantár
csatlakoztatására.
• Három felszereléstartó fül védőbevonattal.
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• Bújtatók CARITOOL felszereléstartó számára.
• A derékrészen és a combrészeken önzáró
DoubleBack csatokkal.
• A combrészeken könnyen, gyorsan nyitható és
zárható automata FAST csatokkal. A beállított
méretek megmaradnak.
• PODIUM ülőpaddal kiegészítve hosszantartó
munkavégzésre is alkalmas.
• Kapható fekete változatban is valamint európai
vagy észak-amerikai és európai szabványoknak
megfelelő tanúsítvánnyal (lásd az összehasonlító
táblázatot).
• Európai szabványok szerint bevizsgált változat:
- NAVAHO BOD CROLL FAST (C71CF0).
• Észak-amerikai és európai szabványok szerint
bevizsgált változat:
- NAVAHO BOD CROLL FAST (C71CF0 B),
- NAVAHO BOD CROLL FAST fekete (C71CFN B).

A kötélen való közlekedésre
szánt hevederzetek CROLL hasi
mászóeszközzel vannak felszerelve. A
vállhevederek állítócsatjával a CROLL
mindig helyes pozícióba hozható.
A mellhevederzetet a derékrésszel
összekötő elem meggátolja a hevederzet
megcsavarodását.

A derékrész oldalán és hátulján három
felszereléstartó fül található.
Ezekbe kis átmérőjüknek és
merevségüknek köszönhetően a
karabinerek könnyen beakaszthatók. A
derékrészen több bújtató felszereléstartó
számára. A CARITOOL felszereléstartó
így tetszés szerinti számban és
elrendezésben rögzíthető.

Ipari alpin és
mentési technikák
TESTHEVEDERZETEK
SISAKOK
KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

Munkahelyzetet pozicionáló
beülőhevederzet

Mellheveder beülőhevederzetekhez

Ülőpad hosszantartó lógás esetére

• Integrált CROLL hasi mászóeszközzel a
NAVAHO SIT, FALCON ASCENT és SEQUOIA SRT
beülők átalakítására kötélen való közlekedésre
alkalmas hevederzetekké.
• A beülő hátsó csatjához és hasi bekötési
pontjához csatlakoztatható.
• A hasi bekötési pont irányban tartó
összekötőelemmel (DELTA).
• A párnázott vállhevederek a nyaknál íveltek, nem
dörzsölik a bőrt.
• A derékrész által felfogott esés energiája eloszlik
a vállhevedereken is.
• Mellkasi bekötési pont zuhanás megtartását
szolgáló rendszer csatlakoztatásához.
• Mivel nincs hátsó bekötési pontja, nem
kényelmetlen hátizsákkal vagy más háton viselt
teher esetén sem.
• A vállpántokon önzáró DoubleBack csatokkal.

• A széles ülőrész nemcsak kényelmes, de rendkívül
stabil is.
• A merev szegélynek köszönhetően nem nyomja
a combot.
• Önzáró DoubleBack csatokkal állítható
felfüggesztőhevederek.
• Három felszereléstartó fül.
• Ha nincs rá szükség, a hát mögött rögzíthető.
• Tömeg: 1 170 g

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

• Kapható fekete változatban is valamint európai
vagy észak-amerikai szabványoknak megfelelő
tanúsítvánnyal (lásd az összehasonlító táblázatot).
• Európai szabványok szerint bevizsgált változat:
- NAVAHO SIT (C79000),
- NAVAHO SIT FAST (C790F0),
- NAVAHO SIT FAST fekete (C790FN).
• Észak-amerikai szabványok szerint bevizsgált
változat:
- NAVAHO SIT (C79000 A),
- NAVAHO SIT FAST (C790F0 A),
- NAVAHO SIT FAST fekete (C790FN A).
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ZSÁKOK ÉS
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• A széles, viszonylag merev derékrész kiváló
támaszt nyújt.
• A dupla habszivaccsal bélelt, lélegző derék-és
combrészek függő testhelyzetben végzett munka
során is maximális kényelmet biztosítanak.
• A hasi bekötési pont a beülőben való lógás
esetén kiválóan osztja el a terhelést a derékrész és
a combrészek között.
• A két oldalsó bekötési pont elosztja a
terhelést a derékrészen, így a felhasználó lábait
megtámasztva, kényelmes testhelyzetben
tevékenykedhet.
• A derékrészen egy hátulsó bekötési
pont munkahelyzetet pozicionáló kantár
csatlakoztatására vagy a beülő átalakítására
kötélen való közlekedésre alkalmas
testhevederzetté TOP mellhevederrel.
• Három felszereléstartó fül védőbevonattal.
• Bújtatók CARITOOL felszereléstartó számára.
• A derékrészen önzáró DoubleBack csatokkal.
• Rendelhető a combrészeken önzáró DoubleBack
csatokkal vagy könnyen, gyorsan nyitható és
zárható, a beállított méreteket megtartó automata
FAST csatokkal.

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

PODIUM S70

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

TOP CROLL C81C00

CSIGÁK

NAVAHO® SIT

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Favágóhevederzetek

SEQUOIA SRT C69AF0
Favágóhevederzet egy kötélszálon történő felmászási technikákhoz

Párnázott, dupla derékrész
Bekötési pont

A két nyitható gyűrű áthelyezésével
állítható a terhelés elosztása a derékrész
és az ülőpad között. Ugyanezzel a két
gyűrűvel közvetlenül a bekötési pontra
csatlakoztatható az S RING vagy a
SWIVEL kipörgetőszem is.

Nyitható gyűrűk

Párnázott combrészek
FAST csatokkal
A derékrész jól megtámasztja a törzset és
kiválóan szellőzik.
Hét rögzítési lehetőség CARITOOL
számára: a szerszámok egy kézzel
elrendezhetők és levehetők.

• A rendkívül széles, félmerev derékrész kiváló
támaszt nyújt a törzsnek és nagyszerűen szellőzik.
• A dupla habszivaccsal bélelt, lélegző derék-és
combrészek függő testhelyzetben végzett munka
során is maximális kényelmet biztosítanak.
• Az áthidalóheveder nagy oldalirányú
mozgásszabadságot nyújt.
• Az áthidalóheveder a derékrészhez és
a combrészekhez két nyitható gyűrűvel
csatlakoztatható, így:
- az erők eloszlása a derékrész és a combrészek
között szabályozható (három állás),
- az áthidalóheveder hossza beállítható ill. két
áthidalóheveder is felszerelhető,
- az áthidalóhevederhez közvetlenül
csatlakoztatható RING S gyűrű vagy SWIVEL
kipörgetőszem.
• Egy hasi bekötési pont és a derékrész hátulján
egy csat szolgál a CROLL csatlakoztatására egy
kötélszálas technikákhoz.
• A két oldalsó bekötési pont elosztja a
terhelést a derékrészen, így a felhasználó lábait
megtámasztva, kényelmes testhelyzetben
tevékenykedhet.
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• Öt felszereléstartó fül védőbevonattal.
• Két gyűrű kézifűrész felakasztására.
• Bújtatók CARITOOL felszereléstartó számára.
• A derékrészen önzáró DoubleBack csatokkal.
• A combrészeken FAST automata csatokkal.

Ipari alpin és
mentési technikák
TESTHEVEDERZETEK
SISAKOK
KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK
ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

RING S

SEQUOIA SWING C69SFA

RING S C04620

Favágóhevederzet hagyományos
(footlock) felmászási technikákhoz

Favágóhevederzet beépített ülőpaddal

Csatlakozógyűrű

• A rendkívül széles, félmerev derékrész kiváló
támaszt nyújt a törzsnek és nagyszerűen szellőzik.
• Maximális mozgásszabadságot nyújtó, integrált
ülőpad független combhevederekkel.
• A lapos ülőpad szélessége állítható, a lehető
legkisebb méret kiválasztása megkönnyíti a
koronában való mozgást.
• A derék- és combrészek FAST csatjainak
köszönhetően igen könnyen felvehető.
• Az áthidalóheveder nagy oldalirányú
mozgásszabadságot nyújt.
• Az áthidalóheveder a derékrészhez és
a combrészekhez két nyitható gyűrűvel
csatlakoztatható, így:
- a terhelés elosztható a derékrész és az ülőpad
között,
- az áthidalóheveder hossza beállítható ill. két
áthidalóheveder is felszerelhető,
- az áthidalóhevederhez közvetlenül
csatlakoztatható RING S gyűrű vagy SWIVEL
kipörgetőszem.
• A két oldalsó bekötési pont elosztja a
terhelést a derékrészen, így a felhasználó lábait
megtámasztva, kényelmes testhelyzetben
tevékenykedhet.
• Öt felszereléstartó fül védőbevonattal.
• Két gyűrű kézifűrész felakasztására.
• Bújtatók CARITOOL felszereléstartó számára.

Közvetlenül a SEQUOIA beülőheveder
áthidalóhevederéhez csatlakoztatva növeli a
felhasználó oldalirányú mozgásszabadságát,
egyértelmű ütközőként szolgálva a nyitható
gyűrűkön.

ÁTHIDALÓHEVEDER C69200
Áthidalóheveder SEQUOIA beülőkhöz

CSIGÁK

• 3 különböző hosszúságban:
- C69200 25: 25 cm
- C69200 30: 30 cm
- C69200 35: 35 cm

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

• A rendkívül széles, félmerev derékrész kiváló
támaszt nyújt a törzsnek és nagyszerűen szellőzik.
• A dupla habszivaccsal bélelt, lélegző derék-és
combrészek függő testhelyzetben végzett munka
során is maximális kényelmet biztosítanak.
• A derék- és combrészek FAST csatjainak
köszönhetően igen könnyen felvehető.
• Az áthidalóheveder nagy oldalirányú
mozgásszabadságot nyújt.
• Az áthidalóheveder a derékrészhez és
a combrészekhez két nyitható gyűrűvel
csatlakoztatható, így:
- az erők eloszlása a derékrész és a combrészek
között szabályozható (három állás),
- az áthidalóheveder hossza beállítható,
- akár két áthidalóheveder is felszerelhető vagy az
áthidalóhevederhez közvetlenül csatlakoztatható
RING S gyűrű vagy SWIVEL kipörgetőszem.
• A két oldalsó bekötési pont elosztja a
terhelést a derékrészen, így a felhasználó lábait
megtámasztva, kényelmes testhelyzetben
tevékenykedhet.
• Öt felszereléstartó fül védőbevonattal.
• Két gyűrű kézifűrész felakasztására.
• Bújtatók CARITOOL felszereléstartó számára.
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SEQUOIA C690F0

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

Bekötési pont

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Mentőhevederzetek

FALCON
Könnyű beülőhevederzet mentésekhez

Fémből készült hasi bekötési
pont

A keskeny, könnyű derékrész
és combrészek maximális
mozgásszabadságot nyújtanak.

A merevítőbetétes
felszereléstartó fülekre
a karabinerek könnyen
ráakaszthatók

Oldalsó textil bekötési pontok átmeneti
használatra

• A dupla habszivaccsal bélelt, lélegző derék-és
combrészek maximális kényelmet biztosítanak.
• A hasi bekötési pont a beülőben való lógás
esetén kiválóan osztja el a terhelést a derékrész és
a combrészek között.
• A két oldalsó, átmeneti használatra szánt textil
bekötési pont elosztja a terhelést a derékrészen,
így a felhasználó lábait megtámasztva, kényelmes
testhelyzetben tevékenykedhet.
• A derékrészen egy hátulsó bekötési
pont munkahelyzetet pozicionáló kantár
csatlakoztatására.
• Hátul csat a TOP és TOP CROLL mellhevederek
csatlakoztatására.
• A derék- és combrészeken két önzáró DoubleBack
csattal.
• Négy felszereléstartó fül: elöl két könnyen
elérhető, nagyméretű, merev fül, hátul két kisebb,
puha fül, melyek nem zavarnak hátizsák viselése
közben sem.
• Két bújtató CARITOOL felszereléstartó számára.
• Két változatban kapható:
- FALCON (C38AAA),
- FALCON fekete (C38AAN): fekete színben.
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A hátsó csathoz TOP mellhevedert
csatlakoztatva a FALCON helikopteres
hevederzetté, vagy TOP CROLL
csatlakoztatásával pedig kötélen való
közlekedésre szánt hevederzetté
alakítható.

Ipari alpin és
mentési technikák
TESTHEVEDERZETEK
KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

FALCON ASCENT C38BAA

OMNI

Beülőheveder hegyi mentésekhez

Beülőheveder kötélen való hatékony
felmászáshoz

Félkör alakú karabiner

• A dupla habszivaccsal bélelt, lélegző derék-és
combrészek maximális kényelmet biztosítanak.
• Két részből álló hasi bekötési pont a kötélen
való felmászáshoz CROLL hasi mászóeszköz
segítségével.
• A két oldalsó, átmeneti használatra szánt textil
bekötési pont elosztja a terhelést a derékrészen,
így a felhasználó lábait megtámasztva, kényelmes
testhelyzetben tevékenykedhet.
• A derékrészen egy hátulsó bekötési
pont munkahelyzetet pozicionáló kantár
csatlakoztatására.
• A beülő használható CROLL hasi mászóeszközzel,
mely SECUR mellhevederrel rögzíthető a
felsőtesten, vagy TOP CROLL mellhevederrel (a
csatlakoztatási pont a beülő derékrészén hátul
található).
• A derék- és combrészeken két önzáró
DoubleBack csattal.
• Négy felszereléstartó fül: elöl két könnyen
elérhető, nagyméretű, merev fül, hátul két kisebb,
puha fül, melyek nem zavarnak hátizsák viselése
közben sem.
• Két bújtató CARITOOL felszereléstartó számára.

• Több irányban terhelhető karabiner a következő
felhasználási területekre:
- a NEWTON és FALCON ASCENT bekötési
pontjának zárására, a bekötési pont két felének
összekötésére,
- csatlakoztatható a zuhanást megtartó rendszer
(NEWTON) vagy a CROLL hasi mászóeszköz
(FALCON ASCENT).
• Szakítószilárdsága minden irányban 15 kN.
• A Keylock-rendszer segítségével a használat
során elkerülhető a karabiner véletlen beakadása.
• Lezáratlan állapotban piros jelzés látható (a
SCREW-LOCK változaton).
• Kétféle zárórendszerrel:
- OMNI (M37 SL): SCREW-LOCK,
- OMNI (M37 TL): TRIACT-LOCK.
• Fekete színben is rendelhető:
- OMNI (M37 SLN): SCREW-LOCK fekete,
- OMNI (M37 TLN): TRIACT-LOCK fekete.

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

• A dupla habszivaccsal bélelt, lélegző derék-és
combrészek maximális kényelmet biztosítanak.
• Kengyeles konstrukció a hegymászótechnikák
alkalmazására.
• A két oldalsó, átmeneti használatra szánt textil
bekötési pont elosztja a terhelést a derékrészen,
így a felhasználó lábait megtámasztva, kényelmes
testhelyzetben tevékenykedhet.
• A derékrészen egy hátulsó bekötési
pont munkahelyzetet pozicionáló kantár
csatlakoztatására.
• A derék- és combrészeken két önzáró
DoubleBack csattal.
• Négy felszereléstartó fül: elöl két könnyen
elérhető, nagyméretű, merev fül, hátul két kisebb,
puha fül, melyek nem zavarnak hátizsák viselése
közben sem.
• Két bújtató CARITOOL felszereléstartó számára.
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FALCON MOUNTAIN C38CAA

CSIGÁK

OMNI TRIACT-LOCK

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

OMNI SCREW-LOCK

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Mentőháromszögek és hordágy
A mentőháromszögek elsősorban felvonókból
történő és tűzoltósági mentésekhez
használhatók. Segítségükkel a felszereléssel nem
rendelkező személyeket a lehető legrövidebb idő
alatt ki lehet menekíteni.

A NEST hordágyat a Francia Barlangi
Mentőszolgálattal (Secours Spéléo Français)
együttműködésben fejlesztettük ki. Ideális
eszköz szűk helyről történő mentéseknél, és
kötélen is jól mozgatható. Segítségével a sérült a
terepviszonyoknak megfelelően szállítható.

PITAGOR C80 BR

BERMUDE C80

NEST S61

Mentőháromszög mellhevederrel

Mentőháromszög mellheveder nélkül

• A vállpántoknak köszönhetően könnyen
felvehető.
• Mérete az önzáró DoubleBack csatokkal gyorsan
beállítható.
• Szabvány: CE EN 1497, CE EN 1498
• Tömeg: 1 290 g

• Akár ülő személyre is könnyen, gyorsan feladható.
• A bekötési pont különböző pozíciókba állítható,
így bármilyen testalkatú és méretű személyre
beállítható.
• Szabvány: EN 1498
• Tömeg: 795 g

Mentőhordágy szűk helyről történő
mentésekhez
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• A sérült függőleges, vízszintes és ferde
helyzetben is mozgatható.
• A hordágy belsejében a sérültet teljes
testhevederzet tartja biztonságos helyzetben.
• Önzáró DoubleBack csatokkal állítható
hevederek.
• A hordágy alja könnyen csúsztatható.
• Párnázás a sérült hátánál.
• A helyszín megközelítésének idejére
a merevítőket kivéve a hordágy kicsire
összehajtható.
• Méretei: 190 x 50 x 5 cm
• Tömeg: 11,50 kg

Ipari alpin és
mentési technikák
VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

TESTHEVEDERZETEK

Kiegészítők hevederzetekhez

CARITOOL P42 - P42 L
Felszereléstartó

CSIGÁK

• A felszerelés egy kézzel leakasztható vagy
elrendezhető.
• A lapos felületen a ráakasztott felszerelés
könnyen elrendezhető.
• Fűzőlyuk leejtés ellen biztosítandó eszközök
zsinórjának.
• A hátsó rész lapos kialakításánál fogva a
derékrész bújtatóiba vagy hevedere alá csúsztatva
mindig helyes állásban marad.
• Két méretben:
- CARITOOL (P42):
legnagyobb megengedett terhelés: 5 kg,
tömeg: 25 g,
- CARITOOL L (P42 L):
legnagyobb megengedett terhelés: 15 kg,
tömeg: 60 g.
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A felszereléstartó nem egyéni védőfelszerelés.

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Hevederzetek összehasonlító táblázata
Európai szabványnak megfelelő
változat

Világszerte szabványos verzió

Cikkszám

Cikkszám

Szabvány

C71000 1

C71000 1B

NAVAHO BOD
C71000 2
C710F0 1 / C710FN 1

NAVAHO BOD

CE EN 361
CE EN 358
CE EN 813

C71000 2B
C710F0 1B / C710FN 1B

NAVAHO BOD FAST / fekete
C710F0 2 / C710FN 2
C71CF0 1

NAVAHO BOD CROLL FAST
C71CF0 2

Szabvány

ANSI Z359.1
NFPA 1983 Class III
CSA Z259.10
CE EN 361
CE EN 358
CE EN 813

C710F0 2B / C710FN 2B
CE EN 361
CE EN 358
CE EN 813
CE EN 12841 B típus

C71CF0 1B / C71CFN 1B
C71CF0 2B / C71CFN 2B

C79000 1

C79000 1A

C79000 2

C79000 2A

ANSI Z359.1
CSA Z259.10
CE EN 361, CE EN 358,
CE EN 813,
CE EN 12841 B típus

NAVAHO SIT

NAVAHO SIT

C790F0 0

NAVAHO SIT FAST / fekete

CE EN 358
CE EN 813

-

C790F0 1 / C790FN 1

C790F0 1A / C790FN 1A

C790F0 2 / C790FN 2

C790F0 2A / C790FN 2A

C81000 1 / C8100N 1

TOP / fekete
C81000 2 / C8100N 2

TOP
C81C00 1

CE EN 361
(NAVAHO SIT, FALCON,
SEQUOIA SRT
beülőhevederekkel)
CE EN 361 (NAVAHO SIT,
FALCON, FALCON ASCENT,
SEQUOIA SRT
beülőhevederekkel)
CE EN 12841 B típus

C81000 1A
C81000 2A

NFPA 1983 Class III

NFPA 1983 Class III
(beülővel együtt)

-

-

-

-

C69AF0 1

-

-

C69AF0 2

-

-

-

-

-

-

C69SFA 1

-

-

C69SFA 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C73JFO O

-

-

C73JFO 1 / C73JFN 1S

-

-

-

-

C73000 1

-

-

C73000 2

-

-

TOP CROLL
C81C00 2

SEQUOIA SRT

C690F0 1

SEQUOIA

SEQUOIA
C690F0 2

CE EN 358
CE EN 813

SEQUOIA SWING

C38AAA 1 / C38AAN 1

FALCON / fekete
C38AAA 2 / C38AAN 2
C38CAA 1

FALCON

FALCON MOUNTAIN
C38CAA 2
C38BAA 1

FALCON ASCENT
C38BAA 2

NEWTON FAST JAK / fekete
NEWTON

C73JFO 2 / C73JFN 2S

CE EN 813
CE EN 358

CE EN 813
CE EN 358
CE EN 12277 C típus

CE EN 813
CE EN 358

CE EN 361

NEWTON
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Méret

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•
•/•/•
•

•
•
•
•
•

70 - 120 cm

50 - 65 cm

160 - 180 cm

1890 g

80 - 140 cm

60 - 75 cm

175 - 200 cm

2000 g

70 - 120 cm

50 - 65 cm

160 - 180 cm

1890 g

80 - 140 cm

60 - 75 cm

175 - 200 cm

2000 g

70 - 120 cm

50 - 65 cm

160 - 180 cm

2045 g

80 - 140 cm

60 - 75 cm

175 - 200 cm

2150 g

70 - 120 cm

50 - 65 cm

-

1190 g

80 - 140 cm

60 - 75 cm

-

1300 g

60 - 100 cm

45 - 57 cm

-

1190 g

70 - 120 cm

50 - 65 cm

-

1190 g

80 - 140 cm

60 - 75 cm

-

1300 g

-

-

-

160 - 180 cm

585 g

-

-

-

-

175 - 200 cm

635 g

-

-

-

-

160 - 180 cm

645 g

-

-

-

-

175 - 200 cm

695 g

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

70 - 100 cm

50 - 65 cm

-

1400 g

85 - 120 cm

60 - 75 cm

-

1460 g

70 - 100 cm

50 - 65 cm

-

1320 g

85 - 120 cm

60 - 75 cm

-

1370 g

70 - 100 cm

50 - 65 cm

-

2380 g

85 - 120 cm

60 - 75 cm

-

2420 g

70 - 120 cm

50 - 65 cm

-

840 g

80 - 140 cm

60 - 75 cm

-

930 g

70 - 120 cm

50 - 65 cm

-

795 g

80 - 140 cm

60 - 75 cm

-

830 g

70 - 120 cm

50 - 65 cm

-

780 g

80 - 140 cm

60 - 75 cm

-

800 g

-

-

68 - 95 cm

45 - 60 cm

165 - 180 cm

960 g

-

-

75 - 104 cm

53 - 66 cm

173 - 187 cm

1 020 g / 890 g

-

-

97 - 125 cm

55 - 75 cm

180 - 194 cm

1 070 g / 930 g

-

-

75 - 104 cm

53 - 66 cm

173 - 187 cm

780 g

-

-

97 - 125 cm

55 - 75 cm

180 - 195 cm

810 g

TESTHEVEDERZETEK

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Méret

SISAKOK

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Combrész

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

•
•
•
•
•
•

-

Derékrész

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

oldalsó

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

hasi

CSIGÁK

mellkasi

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

hátsó

Tömeg
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Bekötési pontok

SISAKOK
IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

A magasban végzett munkák és bizonyos ipari tevékenységek
során feltétlenül szükséges olyan védősisak viselése, mely
a felhasználó lezuhanása vagy egy tárgy leejtése esetén
hatékony védelmet nyújt.
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Mivel a szabványok nem fedik le pontosan a magasban
végzett munkák során előforduló szituációkat, a Petzl két
létező szabvány alapján rendszerezi munkavégzésre alkalmas
védősisakjait:
- az ipari védősisakokra vonatkozó szabvány (EN 397) valamint
- a hegymászósisakokra vonatkozó szabvány (EN 12492)
alapján.

Ipari alpin és
mentési technikák

VIZIR

VIZIR

A felhasználónak lehetősége van az
oldalsó furatok segítségével VIZIR arcvédő
felszerelésére, az oldalsó rések segítségével
pedig zajvédő felszerelésére.

A világítás számára minden sisakon
található egy rés elöl a PIXA fejlámpák
rögzítésére, valamint négy kampó elasztikus
fejpánttal rendelkező fejlámpák rögzítésére.

PIXA

PIXA

VIZIR

VIZIR
VERTEX

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

A VERTEX és ALVEO sisakok néhány pillanat
alatt felszerelhetők a kívánt világítással vagy
egyéb kiegészítőkkel.

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

PIXA

PIXA

Kiegészítők

SISAKOK

A CenterFit tökéletes beállítást tesz lehetővé, és segítségével a
sisak szilárdabban ül a fejen.

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

A fejpánt állítása a CenterFit két állítótárcsájának egyidejű
elforgatásával történik. Ezek az állítótárcsák kesztyűben is
könnyen kezelhetők.

TESTHEVEDERZETEK

CenterFit állítórendszer

ALVEO

Személyes kiegészítők
CSIGÁK

A VERTEX és ALVEO sisakok kiegészítői segítségével minden
felhasználó egyedi igényei szerint egészítheti ki felszerelését.
• Átlátszó matrica-szett: a sisak héján kívülről látható jelölést tesz
lehetővé.

• Nedvszívó fejpánt: az izzadságot felszívó textil fejpánt, mely
rendszeres tisztítást igényel.
• Tartalék fejpánt: a sisakhoz a csomagolásban mellékelt
fejpánttal azonos termék. Nem szívja fel az izzadságot.
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• Fényvisszaverő matrica-szett: segítségével a sisak viselője
sötétben is felhívhatja magára a figyelmet.

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Sisakok
A különböző felépítésű sisakok
VERTEX
A VERTEX és ALVEO sisakok
védelmet nyújtanak az ütések
ellen, az EN 397 és EN 12492
európai, valamint az ANSI Z89.1
Type 1 amerikai szabványnak
megfelelően.

A VERTEX sisakokban található hat ponton rögzített textil
belső rész követi a fej formáját, így maximális kényelmet
biztosít. Az ütések energiáját a sisak a héj deformációja
útján nyeli el.
455 g

A VERTEX sisakok a CSA
Z94.1 Type 1 szabványnak is
megfelelő védelmet nyújtanak.

A különbségek az állheveder csatjánál és a szellőzés területén
találhatók:

- magasban végzett
munkákhoz erős
állhevedert ajánlunk,
hogy kisebb legyen a sisak
elvesztésének veszélye
zuhanás közben (ilyen, az
EN 12492 szabványnak
megfelelő állheveder
található a BEST
és a VENT modelleken)

- a szellőző sisakhéj
kényelmes a felhasználónak,
ha magas hőmérsékleten
dolgozik, azonban az ilyen
sisak nem véd az áramütéstől
és a fröccsenő fémolvadéktól
Ha valamely veszélyforrás
ezek közül jelen van,
használjon szellőzőnyílás
nélküli sisakot.
A szellőzőnyílás nélküli
VERTEX és ALVEO
sisakok elektromos
szigetelés szempontjából
megfelelnek az EN 397
szabványnak, az EN 50365
szabványnak és az amerikai
ANSI Z89.1 Type 1 Class E
szabványnak. A VERTEX
BEST sisakok ezenkívül a
CSA Z94.1 Type 1 Class E
szabvány szerinti elektromos
védelmet is biztosítják.

További információk a sisakokkal kapcsolatban a
www.petzl.com/VERTEX és a www.petzl.com/ALVEO honlapon.
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ALVEO
Az ALVEO sisakok belső része habosított polisztirénből
készül, így a sisak igen könnyű. Az ütések energiáját a sisak
a belső habosított polisztirén réteg deformációja útján
nyeli el.
350 g

Ipari alpin és
mentési technikák
TESTHEVEDERZETEK

• Kényelmes sisakok
- Védősisak magasban végzett munkához és mentéshez:
Textil belső résszel rendelkező, kényelmes sisakok erős állhevederrel

VERTEX BEST

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

NEW

VERTEX VENT

VERTEX BEST DUO LED 14

- Ipari védősisakok:

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

Textil belső résszel rendelkező, kényelmes sisakok, melyeknek állhevedere beszorulás esetén könnyen nyílik

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

VERTEX ST

• Könnyű sisakok
Magasban végzett munkához és mentéshez:

ALVEO BEST

CSIGÁK

Habosított polisztirén belső réteggel ellátott, könnyű sisakok erős állhevederrel

ALVEO VENT

VIZIR

Átlátszó matricák

Fényvisszaverő matricák

Nedvszívó fejpánt

Tartalék fejpánt
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ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

• Kiegészítők VERTEX és ALVEO sisakokhoz

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Kényelmes sisakok

VERTEX BEST A10B
Kényelmes védősisak magasban végzett munkához és mentéshez

• A hat ponton rögzített textil belső rész követi
a fej formáját, így maximális kényelmet biztosít.
Az ütések energiáját a sisak a héj deformációja
útján nyeli el.
•A CenterFit tökéletes beállítást tesz lehetővé, és
segítségével a sisak szilárdabban ül a fejen.
• Oldalt rések zajvédő felszerelésére.
• Furatok VIZIR arcvédő felszerelésére.
• Rés PIXA fejlámpa rögzítésére.
• Négy kampó elasztikus fejpánttal rendelkező
fejlámpa rögzítésére.
• Az állheveder kialakítása csökkenti a sisak
elvesztésének kockázatát zuhanás közben
(szakítószilárdsága több, mint 50 daN).
A szellőzőnyílások nélküli héj védelmet nyújt
áramütés veszélye és fröccsenő fémolvadék
ellen.
• Kétféle méretű fejpánt a csomagolásban.
• Méret: 53 - 63 cm
• Tömeg: 455 g
• Európai és amerikai szabvány szerint bevizsgált
változat, hatféle színben kapható:
- VERTEX BEST (A10BYA): sárga,
- VERTEX BEST (A10BWA): fehér,
- VERTEX BEST (A10BRA): piros,
- VERTEX BEST (A10BNA): fekete,
- VERTEX BEST (A10BOA): narancs,
- VERTEX BEST (A10BBA): kék.
Szabvány:
- CE*,
- ANSI Z89.1-2009 Type I Classe E.
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Rés PIXA fejlámpa
rögzítésére

A CenterFit rendszer két állítótárcsája
segítségével a sisak akár kesztűyben is
könnyen beállítható, és a fejen mindig
tökéletesen középre hozható.

Állítható állheveder

Az állheveder és zárócsatja csökkenti a
sisak elvesztésének veszélyét zuhanás
közben.

• Európai, amerikai és kanadai szabvány szerint
bevizsgált változat, hatféle színben kapható:
- VERTEX BEST (A10BYC): sárga,
- VERTEX BEST (A10BWC): fehér,
- VERTEX BEST (A10BRC): piros,
- VERTEX BEST (A10BNC): fekete,
- VERTEX BEST (A10BOC): narancs,
- VERTEX BEST (A10BBC): kék.
Szabvány:
- CE*,
- ANSI Z89.1-2009 Type I Classe E,
- CSA Z94.1-05 Type 1 Classe E.
* Megfelel az EN 397 valamint az EN 12492
szabvány ütés elleni védelemre vonatkozó
előírásainak.
Elektromos szigetelés tekintetében megfelel az
EN 397 és az EN 50365 előírásainak. Fröccsenő
fémolvadék elleni védelem, oldalirányú
deformáció és alacsony hőmérsékleten való
használat tekintetében megfelel az EN 397
szabvány fakultatív előírásainak.

Tekintse meg a sisakot és a kiegészítőit
részletesen bemutató videofilmet a
www.petzl.com/VERTEX honlapon.

Ipari alpin és
mentési technikák

• A VERTEX BEST sisak masszív, -5 méterig vízálló
(IP X8) fejlámpával felszerelt változata.
• Tevékenységtől függően kétféle, igen nagy
teljesítményű fényforrás közül választhatunk:
- nagy világítótávolságú, fókuszálható halogén
izzó,
- három (maximális, optimális és gazdaságos)
fényerőfokozatban működtethető, közeli
környezetünket megvilgító, hosszú üzemidejű,
szabályozott 14 LED, mely az elemek csaknem
teljes élettartama alatt azonos fényerőt biztosít.
• Használata kényelmes és egyszerű:
- lezárható kapcsoló a véletlen bekapcsolódás
elkerülésére,
- dönthető lámpatest.
• A lámpa mögött tartalék halogén izzó.
• Méret: 53 - 63 cm
• Tömeg: 625 g (elemekkel)
• Szabvány:
- CE.*
* Megfelel az EN 397 valamint az EN 12492
szabvány ütés elleni védelemre vonatkozó
előírásainak.
Fröccsenő fémolvadék elleni védelem, oldalirányú
deformáció és alacsony hőmérsékleten való
használat tekintetében megfelel az EN 397
szabvány fakultatív előírásainak.

• A hat ponton rögzített textil belső rész követi a
fej formáját, így maximális kényelmet biztosít. Az
ütések energiáját a sisak a héj deformációja útján
nyeli el.
• A CenterFit tökéletes beállítást tesz lehetővé, és
segítségével a sisak szilárdabban ül a fejen..
• A szellőzőnyílások mérete a használat
körülményeinek megfelelően állítható be a kívülről
kezelhető, elcsúsztatható fedőlapokkal.
• Oldalsó rések zajvédő felszerelésére.
• Furatok VIZIR arcvédő felszerelésére.
• Rés PIXA fejlámpa rögzítésére.
• Négy kampó elasztikus fejpánttal rendelkező
fejlámpa rögzítésére.
• Az állheveder kialakítása csökkenti a sisak
elvesztésének kockázatát zuhanás közben
(szakítószilárdsága több, mint 50 daN).
• Kétféle méretű fejpánt a csomagolásban.
• Méret: 53 - 63 cm
• Tömeg: 455 g
• Hatféle színben kapható:
- VERTEX VENT (A10VYA): sárga,
- VERTEX VENT (A10VWA): fehér,
- VERTEX VENT (A10VRA): piros,
- VERTEX VENT (A10VNA): fekete,
- VERTEX VENT (A10VOA): narancs,
- VERTEX VENT (A10VBA): kék.
• Szabvány:
- CE EN 12492*,
- UIAA,
- ANSI Z89.1-2009 Type I Classe C.

• A hat ponton rögzített textil belső rész követi a
fej formáját, így maximális kényelmet biztosít. Az
ütések energiáját a sisak a héj deformációja útján
nyeli el.
• A CenterFit tökéletes beállítást tesz lehetővé, és
segítségével a sisak szilárdabban ül a fejen.
• Oldalsó rések zajvédő felszerelésére.
• Furatok VIZIR arcvédő felszerelésére.
• Rés PIXA fejlámpa rögzítésére.
• Négy kampó elasztikus fejpánttal rendelkező
fejlámpa rögzítésére.
• Az állheveder a sisak beszorulásakor könnyen
nyílik (szakítószilárdsága kevesebb, mint 25 daN).
A szellőzőnyílások nélküli héj védelmet nyújt
áramütés veszélye és fröccsenő fémolvadék ellen.
• Kétféle méretű fejpánt a csomagolásban.
• Méret: 53 - 63 cm
• Tömeg:455 g
• Kétféle színben kapható:
- VERTEX ST (A10SWA): fehér,
- VERTEX ST (A10SRA): piros.
• Szabvány:
- CE EN 397*,
- CE EN 50365*,
- ANSI Z89.1-2009 Type I Classe E.
* Ütés elleni védelem tekintetében megfelel az
EN 397 és az EN 12492 szabvány előírásainak.
Elektromos szigetelés tekintetében megfelel az
EN 397 és az EN 50365 előírásainak.
Fröccsenő fémolvadék elleni védelem, oldalirányú
deformáció és alacsony hőmérsékleten való
használat tekintetében megfelel az EN 397
szabvány fakultatív előírásainak.

* Ütés elleni védelem tekintetében megfelel az
EN 397 és az EN 12492 szabvány előírásainak.
Oldalirányú deformáció elleni védelem és alacsony
hőmérsékleten való használat tekintetében
megfelel az EN 397 szabvány fakultatív
előírásainak.
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VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

Kényelmes ipari védősisak

CSIGÁK

VERTEX® ST A10S

Kényelmes védősisak
szellőzőnyílásokkal, magasban végzett
munkához és mentéshez

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

VERTEX® VENT A10V

Kényelmes sisak kettős fényforrású
fejlámpával

ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

VERTEX BEST DUO A10BWE

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

TESTHEVEDERZETEK

NEW

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Könnyű sisakok

ALVEO VENT A20V
Könnyű védősisak szellőzőnyílásokkal magasban végzett munkához és mentéshez

Rés PIXA fejlámpa
rögzítésére

Állítható állheveder

• Könnyű sisak kényelmes fejpánttal, melyről
viselése közben akár el is feledkezhetünk. Az
ütések energiáját a sisak a belső habosított
polisztirén réteg deformációja útján nyeli el.
•A CenterFit tökéletes beállítást tesz lehetővé,
és segítségével a sisak szilárdabban ül a fejen.
• Jól szellőzik.
• Oldalsó rések zajvédő felszerelésére.
• Furatok VIZIR arcvédő felszerelésére.
• Rés PIXA fejlámpa rögzítésére.
• Négy kampó elasztikus fejpánttal rendelkező
fejlámpa rögzítésére.
• Az állheveder kialakítása csökkenti a sisak
elvesztésének kockázatát zuhanás közben
(szakítószilárdsága több, mint 50 daN).
• Kétféle méretű fejpánt a csomagolásban.
• Méret: 53 - 63 cm
• Tömeg: 340 g
• Háromféle színben kapható:
- ALVEO VENT (A20VYA): sárga,
- ALVEO VENT (A20VWA): fehér,
- ALVEO VENT (A20VRA): piros.
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• Szabvány:
- CE EN 12492*,
- UIAA,
- ANSI Z89.1-2009 Type I Classe C.
* Megfelel az EN 397 valamint az EN 12492
szabvány ütés elleni védelemre vonatkozó
előírásainak.

A CenterFit rendszer két állítótárcsája
segítségével a sisak akár kesztűyben is
könnyen beállítható, és a fejen mindig
tökéletesen középre hozható.

Az állheveder és zárócsatja csökkenti a
sisak elvesztésének veszélyét zuhanás
közben.

Tekintse meg a sisakot és a kiegészítőket
részletesen bemutató videofilmet a
www.petzl.com/ALVEO honlapon.

Ipari alpin és
mentési technikák
TESTHEVEDERZETEK

Kiegészítők

SISAKOK

Átlátszó matricák

Tartalék fejpánt

ALVEO BEST A20B

VIZIR A15

Átlátszó matricák A10100

Könnyű védősisak magasban végzett
munkához és mentéshez

Arcvédő VERTEX és ALVEO sisakokhoz

• Szett 36 átlátszó matricával a VERTEX és ALVEO
sisakok egyedi megjelölésére.
• Megírható alkoholos filctollal vagy
lézernyomtatóval.

Fényvisszaverő matricák
• Négy előre kivágott fényvisszaverő matrica, mely
biztosítja, hogy a felhasználó jobban látszódjon a
sötétben.
• Kétféle változatban kapható:
- VERTEX sisakokhoz : A10110,
- ALVEO sisakokhoz: A20110.

Nedvszívó fejpánt

CSIGÁK

• Kényelmes,nedvszívó fejpánt az izzadság
felszívására.
• Rendszeres tisztítást igényel.
• Mosógépben mosható.
• Tömeg: 15 g
• Kétféle változatban kapható:
- VERTEX sisakokhoz: A10200,
- ALVEO sisakokhoz: A20200.

Tartalék fejpánt
• Standard tartalék fejpánt:
- a legtöbb fejmérethez megfelelő fejpánt,
- vastag fejpánt kisebb fejmérethez.
• Könnyen tisztítható.
• Tömeg: 15 g
• Kétféle változatban kapható:
- VERTEX sisakokhoz: A10210,
- ALVEO sisakokhoz: A20210.

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

* Megfelel az EN 397 valamint az EN 12492
szabvány ütés elleni védelemre vonatkozó
előírásainak.
Elektromos szigetelés tekintetében megfelel
az EN 397 valamint az EN 50365 szabvány
előírásainak.
Fröccsenő fémolvadék elleni védelem, oldalirányú
deformáció és alacsony hőmérsékleten való
használat tekintetében megfelel az EN 397
szabvány fakultatív előírásainak.

• Az erre a célra szolgáló előre fúrt lyukak
segítségével könnyen felszerelhető a VERTEX és
ALVEO sisakokra.
• Kétféle állás:
- tárolóállás, a sisakra feltolva,
- munkapozíció, az arc elé lehajtva.
• Karc- és páramentes bevonattal.
• Tömeg: 60 g
• Szabvány: CE EN 166, 2B.

65

ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

• Könnyű sisak kényelmes fejpánttal, melyről
viselése közben akár el is feledkezhetünk. Az
ütések energiáját a sisak a belső habosított
polisztirén réteg deformációja útján nyeli el.
•A CenterFit tökéletes beállítást tesz lehetővé, és
segítségével a sisak szilárdabban ül a fejen.
• Oldalt rések zajvédő felszerelésére.
• Furatok VIZIR arcvédő felszerelésére.
• Rés PIXA fejlámpa rögzítésére.
• Négy kampó elasztikus fejpánttal rendelkező
fejlámpa rögzítésére.
• Az állheveder kialakítása csökkenti a sisak
elvesztésének kockázatát zuhanás közben
(szakítószilárdsága több, mint 50 daN).
A szellőzőnyílások nélküli héj védelmet nyújt
áramütés veszélye és fröccsenő fémolvadék ellen.
• Kétféle méretű fejpánt a csomagolásban.
• Méret: 53 - 63 cm
•Tömeg: 350 g
• Háromféle színben kapható:
- ALVEO BEST (A20BYA): sárga,
- ALVEO BEST (A20BWA): fehér,
- ALVEO BEST (A20BRA): piros.
• Szabvány:
- CE*,
- ANSI Z89.1-2009 Type I Classe E.

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

Nedvszívó fejpánt

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

Fényvisszaverő matricák

KANTÁRAK
IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Alapvetően kétféle kantártípus létezik:
• állítható kantárak a munkahelyzet kényelmes és biztonságos
pozicionálására,
• energiaelnyelő kantárak az esés megtartásakor a felhasználót
érő rántás csökkentésére.
A Petzl kantárak között találhatók speciális kantárak is,
melyek egy bizonyos felhasználási területre alkalmasak, így
például az Y kantárak nehezen megközelíthető helyekre,
ASCENSION mászóeszközzel való használatra, vagy az ASAP
mobil zuhanásgátlóval való használatra készült ASAP'SORBER
energiaelnyelő kantárak.

Varrott kötélvég

A kötélből készült energiaelnyelő kantárak varrott kötélvégződései
nagyobb teherbírást biztosítanak, mint a csomózott kötelek, ugyanakkor
kisebb terjedelműek is.
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Altimum, Palézieux (Suisse) © Fred Moix

Műanyag védőborítás és STRING

A műanyag borítás és a STRING hevedervédők helyes állásban tartják
az összekötőelemeket, ezenkívül védik a kopásnak jobban kitett
kantárvégeket az elhasználódástól.

Ipari alpin és
mentési technikák

GRILLON HOOK

GRILLON MGO

• Energiaelnyelővel ellátott kantárak

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

Lezuhanás veszélye esetén alkalmazható energiaelnyelő kantárak. A kantár hosszúságának megfelelően méretezett energiaelnyelő a zuhanás energiájának egy
részét egy heveder vagy speciális varratok felszakadásával nyeli el.
A Petzl kétféle energiaelnyelő kantártípust kínál:
- az egy szárral rendelkező I kantárakat az egy helyben végzett munkákhoz (ABSORBICA-I) vagy a két szárú Y kantárakat a közlekedéshez (ABSORBICA-Y),
- a legfeljebb két méter hosszúságú, más elemekkel együtt használható kantárakat (aszimmetrikus kantárak, két különböző összekötőelemmel felszerelt kantárak
stb. az ABSORBICA vagy a JANE felhasználásával).

DELTA

ABSORBICA-Y

• Y kantárak

ABSORBICA-Y MGO

Az ASCENSION kézi mászóeszközzel együtt használható kantárak a kötélen
való felmászáshoz.

NEW

PROGRESS

JANE

JANE MGO

ABSORBICA
CSIGÁK

ABSORBICA-I MGO

• Az ASAP mobil zuhanásgátlóval használható
energiaelnyelő kantárak

Kimondottan az ASAP mobil zuhanásgátlónak a beülőhöz való rögzítésére
szolgáló energiaelnyelő kantár.

ASAP'SORBER

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

ABSORBICA-I
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GRILLON

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

Állítható kantárak munkahelyzet pozicionálására a zuhanásgátló rendszer kiegészítéseként. Ezen kantárak hossza igen könnyen és pontosan beállítható az adott
munkahelyen szükséges méretre, így a munkahelyzet kényelmesen pozicionálható.

TESTHEVEDERZETEK

• Munkahelyzetet pozicionáló állítható kantárak

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Munkahelyzetet pozicionáló állítható kantár

Használat egyszerű kantárként
Ha a kikötési pont a felhasználó fölött van, a GRILLON kantárt a beülő
hasi bekötési pontjához rögzítve a terhelés jobban eloszlik a beülő
derékrészén és combrészein. A felhasználó a kar működtetésével állíthatja
be testhelyzetét, miközben a kantár terheletlen szálát mindvégig
szilárdan kézben tartja.

GRILLON L52A
Munkahelyzetet pozicionáló állítható
kantár

Használat két bekötési ponttal
A GRILLON kantár duplán is használható, a beülő oldalsó bekötési
pontjaihoz rögzítve, ha a felhasználó a lábait megtámasztva
tevékenykedik. Ez a használati mód a terhelés jobb elosztását
eredményezi a beülő derékrészén. A felhasználó az aszimmetrikus
csigakerék megnyomásával pontosan beállíthatja a kívánt testhelyzetet.
A GRILLON kantár kötélvédője elcsúsztatható a kötélen, így nagy
oldalirányú mozgásszabadságot nyújt.

• A munkahelyzet pozicionálására szolgáló, állítható
hosszúságú kantár.
• Kétféle módon használható:
- a beülő két oldalsó bekötési pontjához rögzítve
a terhelés jól eloszlik a derékrészen (a felhasználó
megtámasztott lábbal tevékenykedik): az állítás az
aszimmetrikus csigakerék megnyomásával történik,
- a beülő hasi bekötési pontjához rögzítve a terhelés
jól eloszlik a derékrész és a combrészek között
(a felhasználó a kantárban lóg): az állítás a kar
működtetésével lehetséges, miközben a kantár
terheletlen szálát végig kézben kell tartani.
• A kötelet a súrlódásnak leginkább kitett részekre
csúsztatható kötélvédő védi a káros hatásoktól. A
védőborítás visszahúzható, ha a kantárat egyszerű
kantárként használják, így a felhasználó jobban meg
tudja közelíteni a kikötési pontot.
• Többféle hosszúságban kapható:
- GRILLON (L52A 002): 2 m, 435 g
- GRILLON (L52A 003): 3 m, 515 g
- GRILLON (L52A 004): 4 m, 595 g
- GRILLON (L52A 005): 5 m, 675 g
• Szabvány: CE EN 358

MEGJEGYZÉS: a GRILLON kantárak használhatók
állítható kikötési pont és vízszintes vezetőszár
létrehozására is. Ezen használati módokat lásd a
GRILLON speciális változatai között.
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Valamennyi GRILLON rendelkezik egy karral, és
használható a beülő hasi bekötési pontjához
rögzítve szimpla kantárként.
A karral feloldható a szorítónyelv blokkolása.
A kar működtetése közben a kantár terheletlen
szálát szilárdan kézben kell tartani.

Állítható kantár munkahelyzet
pozicionálására nagy nyílású MGO
összekötőelemmel

• A munkahelyzet pozicionálására szolgáló,
állítható hosszúságú kantár.
• A beülő két oldalsó bekötési pontjához rögzítve
a terhelés jól eloszlik a derékrészen (a felhasználó
megtámasztott lábbal tevékenykedik): az állítás
az aszimmetrikus csigakerék megnyomásával
történik.
• A beülő hasi bekötési pontjához rögzítve a
terhelés jól eloszlik a derékrész és a combrészek
között (a felhasználó a kantárban lóg): az állítás
a kar működtetésével lehetséges, miközben
a kantár terheletlen szálát végig kézben kell
tartani.
• A kötelet a súrlódásnak leginkább kitett
részekre csúsztatható kötélvédő védi a káros
hatásoktól.
• Többféle hosszúságban kapható:
- GRILLON (L52H 002): 2 m, 625 g
- GRILLON (L52H 003): 3 m, 735 g
- GRILLON (L52H 004): 4 m, 815 g
- GRILLON (L52H 005): 5 m, 895 g
• Szabvány: CE EN 358

• A munkahelyzet pozicionálására szolgáló,
állítható hosszúságú kantár.
• A beülő hasi bekötési pontjához rögzítve a
terhelés jól eloszlik a derékrész és a combrészek
között (a felhasználó a kantárban lóg): az állítás
a kar működtetésével lehetséges, miközben
a kantár terheletlen szálát végig kézben kell
tartani.
• Egyetlen hosszúságban kapható:
- GRILLON (L52M 003): 3 m, 995 g.
• Szabvány: CE EN 358

A GRILLON kantárak kötelei külön
pótalkatrészként is kaphatóak:
- kötél GRILLON-hoz (L52R 002, 003, 004,
005),
- kötél GRILLON HOOK-hoz (L52RH 002, 003,
004, 005),
- kötél GRILLON MGO-hoz (L52RM 003).

CSIGÁK

Állítható kantár munkahelyzet
pozicionálására HOOK
összekötőelemmel

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

GRILLON MGO L52M 003

Tekintse meg valamennyi ajánlatukat a
GRILLON kantárakkal kapcsolatban a www.
petzl.com/GRILLON honlapon.
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GRILLON HOOK L52H

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

A GRILLON kantárak összekötőelem
felőli végén található színes címke segít
beazonosítani a kantár hosszúságát.

ABSORBICA-Y MGO 150

ABSORBICA-Y MGO 80

ABSORBICA-Y 150

ABSORBICA-Y 80

ABSORBICA-I MGO 150

ABSORBICA-I MGO 80

ABSORBICA-I 150

ABSORBICA-I 80

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Energiaelnyelővel ellátott kantárak

ABSORBICA-I

ABSORBICA-Y

Egy szárú energiaelnyelő kantár

Két szárú energiaelnyelő kantár

• Kantár (kötélből vagy drótkötélből készült) vízszintes vezetőszáron való
önbiztosításra.
• Az esés energiáját a speciális heveder varratainak felszakadása nyeli el.
• Az energiaelnyelőt a tépőzáras tok védi a kopástól és más behatásoktól,
ugyanakkor lehetővé teszi az energiaelnyelő rendszeres szemrevételezését.
• Az energiaelnyelő oldalán STRING hevedervédővel.
• Kapható összekötőelem nélkül vagy nagy nyílású MGO összekötőelemmel,
kétféle hosszúságban:
- ABSORBICA-I 80 (L58): 0,8 m
- ABSORBICA-I 80 MGO (L58 MGO): 1,05 m
- ABSORBICA-I 150 (L70150 I): 1,5 m
- ABSORBICA-I 150 MGO (L70150 IM): 1,75 m

• Kantár a folyamatos önbiztosításra osztásokon való áthaladásnál.
• Az esés energiáját a speciális heveder varratainak felszakadása nyeli el.
• Az energiaelnyelőt a tépőzáras tok védi a kopástól és más behatásoktól,
ugyanakkor lehetővé teszi az energiaelnyelő rendszeres szemrevételezését.
• Az energiaelnyelő oldalán STRING hevedervédővel.
• Kapható összekötőelem nélkül vagy nagy nyílású MGO összekötőelemmel,
kétféle hosszúságban:
- ABSORBICA-Y 80 (L59): 0,8 m
- ABSORBICA-Y 80 MGO (L59 MGO): 1,05 m
- ABSORBICA-Y 150 (L70150 Y): 1,5 m
- ABSORBICA-Y 150 MGO (L70150 YM): 1,75 m
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ABSORBICA

DELTA n°8

+

JANE MGO

DELTA n° 8 P11-8

JANE L50 - L53

Háromszög alakú acélmaillon

Nem állítható kantár dinamikus kötélből

• A JANE kantárak csatlakoztatására ABSORBICA
energiaelnyelőhöz.

• Kiegészíthető ABSORBICA energiaelnyelővel
valamint 2 méternél nem hosszabb, egy vagy két
szárú energiaelnyelő kantárral. .
• A kötélvégeken a műanyag védőburkolat helyes
állásban tartja a karabinert és védi a kötélvégeket
a kopástól.
• Kapható összekötőelem nélkül vagy nagy nyílású
MGO összekötőelemmel, mely nagy átmérőjű
fémszerkezetekbe, rudakba és drótkötelekbe
akasztható (ez az összekötőelem a kantár varrott
kötélvégébe véglegesen telepített, nagy nyílású,
automata záródású összekötőelem).
• Kantárak összekötőelem nélkül:
- JANE 0,6 m (L50 60): 110 g
- JANE 1 m (L50 100): 130 g
- JANE 1,5 m (L50 150): 185 g
- JANE 2 m (L50 200): 225 g
• Kantárak MGO összekötőelemmel:
- JANE MGO 0,6 m (L53 60): 565 g
- JANE MGO 1 m (L53 100): 585 g
- JANE MGO 1,5 m (L53 150): 640 g
• Szabvány: CE EN 354

Lásd az ÖSSZEKÖTŐELEMEK c. fejezetet.

ABSORBICA L57
ABSORBICA

JANE

Energiaelnyelő felszakadó hevederből
• JANE kantárral együtt használva, legfeljebb
2 m összhosszúságú energiaelnyelő kantár
kialakítására szolgál.
• A hevedervégeken a STRING helyes állásban
tartja a karabinert és védi a hevedert a kopástól.
• Kis méretű és súlyú.

71

CSIGÁK

+

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

JANE

ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

DELTA n°8

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

TESTHEVEDERZETEK

Energiaelnyelővel ellátott kantárak:

Kantárak zuhanás
megtartására

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Y kantárak

PROGRESS L44
Y kantár

NEW

Túl nagy esés megtartását jelző szál: ha
a kantárral túl nagy esést tartottak
meg, ezt a zöld jelzőszál eltűnése jelzi
(helytelen használat)

ASAP'SORBER

STRING
A műanyag védőburkolat helyes állásban
tartja az összekötőelemet, ezenkívül védi
a a kantárszár végét a kopástól

ASAP’SORBER L71
Az ASAP mobil zuhanásgátlóval
használható energiaelnyelő kantár
• Dinamikus kötélből készült kantár, mely
csökkenti a felhasználó testét érő rántást
mérsékelt nagyságú esésnél (a felhasználó ne
másszon a kikötési pont fölé).
• Túl nagy esés megtartását jelző szál: ha
a kantárral túl nagy esést tartottak meg,
ezt a zöld jelzőszál eltűnése jelzi (helytelen
használat) : a kantárat le kell selejtezni.
• Az Y szárak segítségével a felhasználó
haladás közben folyamatosan biztosítani
tudja magát.
• A hosszú szárat kötélen való
felmászásnál csatlakoztassa az ASCENSION
mászóeszközhöz.
• A rövid szárral kiakaszthatja magát az
osztásokon való átszerelésnél.
• A szárak végein a műanyag védőburkolat
helyes állásban tartja a karabinert és védi a
kantárszár végét a kopástól.
• Hosszúság:
- rövid szár: 30 cm,
- hosszú szár: 65 cm.
• Szabvány: CE EN 354
• Tömeg: 150 g
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Az ASAP’SORBER kantár jellemzőit lásd a 75.
oldalon.

STRING M90000 L - M90000 XL
Hevedervédő
• Helyes állásban tartja az összekötőelemet és védi
a hevedert a kopástól.
• Két méretben:
- STRING L (M90000 L): 15 - 20 mm széles
hevederekhez (SPELEGYCA, ABSORBICA-I és
ABSORBICA-Y),
- STRING XL (M90000 XL): 25 - 30 mm széles
hevederekhez (ASAP’SORBER, ABSORBICA).

Cikkszám

Ipari alpin és
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Hosszúság

Hosszúság teljes
felszakadás után

Szabad eséstér (2-es eséstényező)

Szabvány

Tömeg

0,2 m

1,6 m

3,9 m + az energiaelnyelő, a kantár és
az összekötőelemek hossza

CE EN 355

154 g

TESTHEVEDERZETEK

Kantárak összehasonlító táblázata

Energiaelnyelővel ellátott kantárak
L57

ABSORBICA-I 80

L58

160 g
0,8 m (összekötőelem
nélkül)

ABSORBICA-Y 80

1,5 m

SISAKOK

ABSORBICA

CE EN 355

L59

210 g
4,35 m

L59 MGO

ABSORBICA-I 150

L70150 I

1,05 m

CE EN 355, CE EN 362
1120 g

365 g
1,5 m (összekötőelem
nélkül)

ABSORBICA-Y 150

1,75 m

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

ABSORBICA-Y 80 MGO

655 g

3,35 m

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

L58 MGO

CE EN 355

L70150 Y

500 g
6,1 m

ABSORBICA-I 150 MGO

L70150 IM

825 g
1,75 m

ABSORBICA-Y 150
MGO

3,6 m

CE EN 355, CE EN 362

L70150 YM

1420 g

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

Példa a minimálisan előírt
szabad eséstér kiszámítására
energiaelnyelő használata mellett
ABSORBICA-I 80 MGO
2-es eséstényezőjű esésnél

Az
ABSORBICA-I 80 MGO
kantár hossza
+ karabiner
= 1,15 m

Összes szabad
eséstér-igény =
4,35 m

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

A beülő bekötési
pontja és a felhasználó
lábfeje közötti
távolság = 1,5 m

CSIGÁK

Az energiaelnyelő
nyúlása
= 0,7 m

A talajtól való
biztonsági távolság
=1m
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ABSORBICA-I 80 MGO

MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ ESZKÖZ
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Az ASAP mobil zuhanásgátló a biztosítókötélen külön beavatkozás
nélkül, magától követi a felhasználó mozgását lejtőn vagy a kötélen
függve, felfelé és lefelé közlekedés során egyaránt. Zuhanás vagy
hirtelen gyorsulás esetén az ASAP mobil zuhanásgátló blokkolókereke
rászorul a kötélre és megállítja az esést. Ha a biztosítókötéltől bizonyos
eltávolodásra van szükség, a mobil zuhanásgátlót energiaelnyelő
kantárral lehet a beülőhöz csatlakoztatni.

Normális használat mellett az ASAP mobil zuhanásgátló blokkolókereke
akadálytalanul gördül a függőleges vagy ferde kötélen, és követi a
felhasználó mozgását. Ha az eszközt rántás éri (zuhanás) vagy a mozgás
sebessége megnő (megcsúszás, kontrollálatlan ereszkedés), a kerék
leblokkol és megállítja az esést.

74
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Az ASAP mobil zuhanásgátló a blokkolókerék benyomásával a kötél
bármely pontján könnyen és gyorsan felhelyezhető.
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ASAP® B71
Mobil zuhanásgátló eszköz kötélre

SISAKOK

Csatlakozónyílás

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

OK TRIACT-LOCK karabiner
(mellékelve)

Védőburok

• Szabvány:
- CE EN 353 2 (zuhanást megtartó
rendszerek): az ASAP EN 1891 szabváyn A
típusnak megfelelő félstatikus (10,5 - 13 mm
átmérőjű, varrott kötélvéggel ellátott) kötéllel
használható. Például: AXIS 11 mm kötél varrott
kötélvéggel, lásd 110. oldal,
- CE EN 12841 A típus (nehezen megközelíthető
helyek): az ASAP bármely EN 1891 szabvány
A tíőusának megfelelő (10 - 13 mm átmérőjű)
félstatikus kötéllel használható. Példa: PARALLEL
10,5 mm kötél,
lásd 110. oldal.

ASAP’SORBER L71
Energiaelnyelő kantár ASAP-hoz
• Az ASAP mobil zuhanásgátló rögzítésére a
beülőhöz.
• Az esés energiáját a speciális varratok
felszakadása nyeli el.
• A hevedervégeken a STRING helyes állásban
tartja a karabinert és védi a hevedert a kopástól.
• Kétféle hosszúságban kapható, így igény szerint
választhatunk a biztosítókötéltől való nagyobb
távolság vagy a lehető legkisebb esésmagasság
között:
- ASAP’SORBER (L71 20): 20 cm (szükséges
szabad eséstér 3,15 m, tömeg 60 g),
- ASAP’SORBER (L71 40): 40 cm (szükséges
szabad eséstér 3,50 m, tömeg 100 g).
• Szabvány: CE EN 355

További információkat talál az ASAP mobil
zuhanásgátló összes lehetséges használati
módjával kapcsolatban, használatáról ferde tetőn,
valamint az esés megtartásáról laboratóriumban a
www.petzl.com/ASAP honlapon.
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• Megállítja a zuhanást, a csúszást és a
kontrollálatlan ereszkedést.
• A biztosítókötélen való használatra.
• Akkor is blokkol, ha a felhasználó zuhanás
közben rákap az eszközre.
• Függőleges vagy ferde kötélen működik.
• A felhasználó mozgását automatikusan követi
(felfelé és lefelé).
• A kötél bármely pontján könnyen kötélre
helyezhető és levehető.
• Energiaelnyelő kantárral kiegészíthető.
ASAP’SORBER a biztosítókötéltől való kisebb
vagy nagyobb távolság tartására.
• Automata zárórendszerű OK TRIACT-LOCK
karabinerrel szállítva.
• Tömeg: 425 g (350 g az ASAP és 75 g az
OK TRIACT-LOCK).

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

Blokkolókerék

ÖSSZEKÖTŐELEMEK
IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Az összekötőelemeknek rendkívül sokféle változata létezik,
ahogy gyakorlatban való felhasználásuk is igen sokrétű.
Különféle alapanyagaik, formájuk, méretük, nyílásuk és
zárórendszerük alapján minden egyes terméket más és más
felhasználásra terveztünk.

Keylock-rendszer

A tevékenységek hatékonysága érdekében minden Petzl karabiner
Keylock rendszerrel van ellátva: a nyelv és a test fogazat nélkül záródik,
így a használat során elkerülhető a karabiner véletlen beakadása a
kikötési pontba, kötélbe, beülő felszereléstartójába stb.

Lezáratlan állapotot jelző szín

76

Height Specialists, WestCord Hotel, Delft (Netherlands) © Alex Buiter

Kézi, csavaros zárórendszerű karabinereknél a felszerelés ellenőrzését
megkönnyíti a nyelv lezáratlan állapotában látható piros jelzőcsík.

Ipari alpin és
mentési technikák

Körte alakú karabinerek

Az aszimmetrikus forma megkönnyíti a ki- és
beakasztást, és segíti a karabiner helyes állásban
tartását, hogy az a hossztengely irányában
terhelődjön.

Az aszimmetrikus alaknak köszönhetően a nyelv
nyílása nagy, és több más eszköz is beakasztható.

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

D alakú karabinerek

A sokoldalúan használható szimmetrikus
forma elsősorban a nyitható eszközök
rögzítésére alkalmas (FIXE csiga, ASCENSION
mászóeszköz stb.).

Zárórendszerek
Eseti használatra: kézi zárórendszer

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

SCREW-LOCK
Kézi, csavaros zárórendszer
• Lezáratlan állapotban piros jelzés látható.
• Használata javasolt kedvezőtlen környezetben (sár,
jég), ahol a szennyeződés eltömítheti az automata
zárórendszert.
• Akkor ajánlott, ha a karabinert gyakran kell nyitni és
zárni.

Gyakori használatra: automata zárórendszer
TRIACT-LOCK
Automata zárórendszer

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

CSIGÁK

• A nyelv két mozdulattal, a zárógyűrű feltolásával és
elfordításával gyorsan nyitható.
• Akkor ajánlott, ha a karabinert gyakran kell nyitni és
zárni.

BALL-LOCK
Automata zárórendszer állapotjelzővel
• A zárógyűrűn lezárt állapotban zöld állapotjelző
látható.
• A nyelv két mozdulattal, a jelzőgomb megnyomásával
és a zárógyűrű egyidejű elfordításával gyorsan
nyitható.
• Egy kézzel kezelhető.
• Akkor ajánlott, ha a karabinert gyakran kell nyitni és
zárni.
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ZSÁKOK ÉS
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Ovális karabinerek

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

TESTHEVEDERZETEK

Forma

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Karabinerek
• Alumíniumkarabinerek

Könnyű karabinerek optimális tömeg/szakítószilárdság aránnyal magasban végzett munkákhoz.

WILLIAM

Am'D

OK

• Nagyméretű összekötőelemek

• Acélkarabinerek

Nagyobb igénybevételre is alkalmas karabinerek elsősorban kikötési pontok
létrehozására vagy a felhasználó kikötésére fémszerkezetekhez.

Nagy nyílású összekötőelemek nagy átmérőjű szerkezetekbe
való beakasztáshoz.

VULCAN

OXAN

MGO 110

• Speciális alumíniumkarabinerek

Könnyű karabinerek a következő felhasználási területekre: beülő zárása, fékerő növelése ereszkedésnél stb.

OMNI

FREINO

SPIRIT

• Maillon rapidok

Csavaros záródású maillonok a felszerelés gyakorlatilag végleges csatlakoztatására.

DELTA
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GO

DEMI ROND

MGO 60

Ipari alpin és
mentési technikák
SISAKOK

TESTHEVEDERZETEK

Alumíniumkarabinerek

Am'D SCREW-LOCK

OK SCREW-LOCK

WILLIAM TRIACT-LOCK

Am'D TRIACT-LOCK

OK TRIACT-LOCK

WILLIAM BALL-LOCK

Am'D BALL-LOCK

Nagyméretű alumíniumkarabiner

Aszimmetrikus alumíniumkarabiner

Ovális alumíniumkarabiner

• Nagy teherbírásánál fogva egyszerre több elem is
beleakasztható.
• A körte forma alkalmassá teszi félszorító nyolcas
csomóval való biztosításra.
• A Keylock-rendszer segítségével a használat
során elkerülhető a karabiner véletlen beakadása.
• Lezáratlan állapotban piros jelzés látható
(a SCREW-LOCK változaton).
• Háromféle zárórendszerrel:
- WILLIAM (M36 SL): SCREW-LOCK,
- WILLIAM (M36 TL): TRIACT-LOCK,
- WILLIAM (M36 BL): BALL-LOCK.
• Fekete színben is rendelhető:
- WILLIAM (M36 SLN): SCREW-LOCK fekete,
- WILLIAM (M36 TLN): TRIACT-LOCK fekete.

• Elsősorban eszközök összekötésére és kantár
végére szánt karabiner.
• Kiváló teherbírás/súly arány.
• A Keylock-rendszer segítségével a használat
során elkerülhető a karabiner véletlen beakadása.
• Lezáratlan állapotban piros jelzés látható
(a SCREW-LOCK változaton).
• Háromféle zárórendszerrel:
- Am’D (M34 SL): SCREW-LOCK,
- Am’D (M34 TL): TRIACT-LOCK,
- Am’D (M34 BL): BALL-LOCK.

• Az ovális forma sokoldalúan alkalmazható,
optimális megoldás a különböző eszközök (csigák,
visszafutásgátlók, mobil zuhanásgátló stb.)
rögzítésére.
• Húzórendszerekhez ideális.
• A Keylock-rendszer segítségével a használat
során elkerülhető a karabiner véletlen beakadása.
• Lezáratlan állapotban piros jelzés látható
(a SCREW-LOCK változaton).
• Kétféle zárórendszerrel:
- OK (M33 SL): SCREW-LOCK,
- OK (M33 TL): TRIACT-LOCK.
• Fekete színben is rendelhető:
- OK (M33 SLN): SCREW-LOCK fekete,
- OK (M33 TLN): TRIACT-LOCK fekete.
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CSIGÁK

OK M33 SL/SLN - M33 TL/TLN

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

Am’D M34 SL - M34 TL - M34 BL

ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

WILLIAM M36 SL/SLN - M36 TL/TLN - M36 BL

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

WILLIAM SCREW-LOCK

Nagyméretű
összekötőelemek

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Acélkarabinerek

OXAN SCREW-LOCK

VULCAN SCREW-LOCK

MGO 110

OXAN TRIACT-LOCK

VULCAN TRIACT-LOCK

MGO 60

OXAN

VULCAN

MGO

M72 SL/SLN - M72 TL - M72 TLA/TLN

M73 SL/SLN - M73 TL - M73 TLA/TLN

MGO 110 - MGO 60

Ovális acélkarabiner

Nagy szilárdságú acélkarabiner

• Nehéz körülmények közé alkalmas alapanyagból.
• A Keylock-rendszer segítségével a használat
során elkerülhető a karabiner véletlen beakadása.
• Lezáratlan állapotban piros jelzés látható (a
SCREW-LOCK változaton).
• Kétféle zárórendszerrel:
- OXAN (M72 SL): SCREW-LOCK,
- OXAN (M72 TL): TRIACT-LOCK.
• Kapható mind az európai, mind pedig az
észak-amerikai ipari alpin szabványnak megfelelő
változatban (lásd az összehasonlító táblázatot)
valamint fekete színben is.
- OXAN (M72 SLN): SCREW-LOCK fekete,
- OXAN (M72 TLA): TRIACT-LOCK (észak-amerikai
és európai szabványok),
- OXAN (M72 TLN): TRIACT-LOCK fekete (északamerikai és európai szabványok).

• Nehéz körülmények közé alkalmas alapanyagból.
• Nagy terhek beakasztására.
• Nagy teherbírásánál fogva egyszerre több elem is
beleakasztható.
• Nagy nyílásának köszönhetően nagy átmérőjű
kikötési pontokba is beakasztható.
• A Keylock-rendszer segítségével a használat
során elkerülhető a karabiner véletlen beakadása.
• Lezáratlan állapotban piros jelzés látható (a
SCREW-LOCK változaton).
• Kétféle zárórendszerrel:
- VULCAN (M73 SL): SCREW-LOCK,
- VULCAN (M73 TL): TRIACT-LOCK.
• Kapható mind az európai, mind pedig az
észak-amerikai ipari alpin szabványnak megfelelő
változatban (lásd az összehasonlító táblázatot)
valamint fekete színben is.
- VULCAN (M73 SLN): SCREW-LOCK fekete,
- VULCAN (M73 TLA): TRIACT-LOCK (észak-amerikai
és európai szabványok),
- VULCAN (M73 TLN): TRIACT-LOCK fekete (északamerikai és európai szabványok).

Igen nagy nyílású, automata záródású,
irányban tartott összekötőelem
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• Nagyméretű fémszerkezetekbe vagy nagy
átmérőjű drótkötelekbe történő beakasztáshoz.
• Ergonomikus nyitókar.
• Kétféle változatban:
- MGO (MGO 110): nyílás 110 mm,
- MGO (MGO 60): nyílás 60 mm.

DELTA (P11-8)

Ipari alpin és
mentési technikák
TESTHEVEDERZETEK

Maillon rapidok

Speciális alumíniumkarabinerek

SISAKOK

DELTA (P11-8B)

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SPIRIT

GO

DEMI ROND

OMNI M37 SL - M37 TL

SPIRIT M15 A

DELTA P11 - P11-8 - P11-8B

Több irányba terhelhető, félkör alakú
karabiner

Zárórendszer nélküli karabiner
köztesekbe

Háromszög alakú acélmaillon

• Több irányban terhelhető karabiner a következő
felhasználási területekre:
- a NEWTON és FALCON ASCENT bekötési
pontjának zárására,
- csatlakoztatható a zuhanást megtartó rendszer
(NEWTON) vagy a CROLL hasi mászóeszköz
(FALCON ASCENT).
• Szakítószilárdsága minden irányban 15 kN.
• A Keylock-rendszer segítségével a használat
során elkerülhető a karabiner véletlen beakadása.
• Lezáratlan állapotban piros jelzés látható (a
SCREW-LOCK változaton).
• Kétféle zárórendszerrel:
- OMNI (M37 SL): SCREW-LOCK,
- OMNI (M37 TL): TRIACT-LOCK.
• Fekete színben is rendelhető:
- OMNI (M37 SLN): SCREW-LOCK fekete,
- OMNI (M37 TLN): TRIACT-LOCK fekete.

• Csak sziklamászó technikák alkalmazása során
történő biztosításra.
• Zárórendszer nélküli, könnyen nyitható karabiner.
• A Keylock-rendszer segítségével a használat
során elkerülhető a karabiner véletlen beakadása.

Beépített fékezőrésszel ellátott karabiner
ereszkedőeszközökhöz
• Nagy teher estén a fékerő növelésére szolgáló
kampó segítségével az ereszkedés jobban
kontrollálható (mentési szituációban 2 személy
ereszkedése esetén).
• A fékezőrészbe a kötél könnyen, a karabiner
nyitása nélkül beakasztható.
• Automata TWIST LOCK zárórendszer, a nyelv a
zárógyűrű egyszerű elforgatásával nyitható.
• A Keylock-rendszer segítségével a használat
során elkerülhető a karabiner véletlen beakadása.
• Használható például az I’D és RIG önfékező
ereszkedőeszközökkel.

GO P15
Ovális alakú acélmaillon
• Csavarkulccsal zárható, és a kikötési pontban
véglegesen bennhagyható.

DEMI ROND P18
Félkör alakú maillon
alumíniumötvözetből
• Két bekötési ponttal rendelkező beülőhevederek
zárására alkalmas karabiner.
• Csavarkulccsal zárható, és a kikötési pontban
véglegesen bennhagyható.
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CSIGÁK

FREINO M42

• Csavarkulccsal zárható, és a kikötési pontban
véglegesen bennhagyható.
• Háromféle változatban:
- DELTA (P11): a test átmérője 10 mm,
- DELTA (P11-8): a test átmérője 8 mm,
- DELTA (P11-8B): a test átmérője 8 mm (a CROLL
mellhevederhez való csatlakoztatására).

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

FREINO

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

OMNI TRIACT-LOCK

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

DELTA (P11)

ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

OMNI SCREW-LOCK

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Összekötőelemek összehasonlító táblázata

Zárórendszer

Cikkszám

SCREW-LOCK

M36 SL / SLN

25 mm

TRIACT-LOCK

M36 TL / TLN

24 mm

BALL-LOCK

M36 BL

24 mm

SCREW-LOCK

M34 SL

21 mm

TRIACT-LOCK

M34 TL

21 mm

BALL-LOCK

M34 BL

22 mm

SCREW-LOCK

M33 SL / SLN

19 mm

Szabvány

Tömeg

Alumíniumkarabinerek

WILLIAM

Am’D

OK

25 kN

7 kN

7 kN

CE EN 362

90 g

28 kN

7 kN

8 kN

CE EN 362

75 g

7 kN

CE EN 362

75 g

10 kN
24 kN

TRIACT-LOCK

M33 TL / TLN

19 mm

SCREW-LOCK

M72 SL / SLN

21 mm

8 kN

Acélkarabinerek

TRIACT-LOCK

OXAN

M72 TL

21 mm

(észak-amerikai és európai
szabványok)

M72 TLA / TLN

19 mm

SCREW-LOCK

M73 SL / SLN

31 mm

(európai szabványok)

195 g
CE EN 362,
NFPA 1983, Light Use
27 kN

16 kN

CE EN 362,
ANSI Z359.1,
NFPA 1983, Light Use,
CSA Z259.12

TRIACT-LOCK

TRIACT-LOCK

VULCAN

(európai szabványok)

235 g

265 g
CE EN 362,
NFPA 1983, General Use

M73 TL

30 mm

M73 TLA / TLN

29 mm

MGO60

60 mm

25 kN

-

MGO110

110 mm

23 kN

M37 SL / SLN

22 mm
20 kN

40 kN

16 kN

285 g

11 kN
CE EN 362,
ANSI Z359.1,
NFPA 1983, General Use,
CSA Z259.12

305 g

-

CE EN 362

455 g

15 kN

7 kN

CE EN 362

940 g

15 kN

7 kN

CE EN 362

TRIACT-LOCK
(észak-amerikai és európai
szabványok)

215 g

7 kN

Nagyméretű összekötőelemek
MGO

Automata

Speciális alumíniumkarabinerek
SCREW-LOCK

OMNI

85 g

TRIACT-LOCK

M37 TL / TLN

22 mm

90 g

FREINO

TWIST-LOCK

M42

15 mm

25 kN

10 kN

9 kN

SPIRIT

-

M15 A

20 mm

23 kN

10 kN

9,5 kN

P11

12 mm

25 kN

10 kN

P11-8 / P11-8B

10 mm

25 kN

CE EN 362

85 g

CE EN 12275 B típus

50 g

-

CE EN 362 type Q

150 g

10 kN

-

CE EN 362 type Q

85 / 95 g

Maillon rapidok
DELTA

Maillon rapid

GO

Maillon rapid

P15

16 mm

25 kN

10 kN

-

CE EN 362 type Q

60 g

DEMI ROND

Maillon rapid

P18

10 mm

25 kN

10 kN

-

CE EN 362 type Q

55 g
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Kiegészítő információ

TESTHEVEDERZETEK

A karabiner a magasban végzett tevékenységek során használt
biztosítóeszközök láncának egyik eleme. Ezért alapvető fontosságú
megérteni különböző felhasználási területeiket és terhelhetőségük korlátait.
A karabinerek igen nagy szakítószilárdságúak, ha hossztengelyük irányában
terhelődnek.

• Bizonyos kivételes esetekben azonban a karabiner szakítószilárdsága csökkenhet:

3

4

Helyezzen be 3 irányba terhelhető
karabinert

A heveder meghosszabbítása
vagy megrövidítése

A heveder meghosszabbítása
vagy megrövidítése

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

2

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

1

SISAKOK

- ha nem hossztengelye irányában terhelődik (1. és 2. ábra),
- ha a nyelve nyitva van (3. ábra),
- ha kívülről nyomás éri (4. ábra).

A kantár végén használjon
STRING-et

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

• Petzl megoldások:

vagy

Mindig tartsa rajta a szemét a karabineren.

Milyen összekötőelemet használjunk a NEWTON-hoz?
A hátsó bekötési pont használata
Az összekötőelem csupán a hevederzet
zárására szolgál, az összekötőelem a
hossztengelye irányában terhelődik. Erre
a célra használjon az EN 362 szabványnak
megfelelő OK típusú karabinert.
Figyelem: zuhanást megtartó rendszer
csatlakoztatására kizárólag a hátsó bekötési
pont alkalmas.

CSIGÁK

A mellkasi bekötési pont használata
Az összekötőelem összekötési pontként
szolgál és 3 irányban terhelődik.
Használjon az EN 362 szabványnak megfelelő,
zárható, OMNI típusú karabinert.

NEWTON C73000
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ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

A NEWTON testhevederzettel
használandó összekötőelem
a zuhanást megtartó
rendszerhez való
csatlakoztatási ponttól függ.

ERESZKEDŐESZKÖZÖK
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IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Magasban végzett munkáknál és mentéseknél előnyben
részesítjük az ereszkedést, mivel így - kihasználva a gravitációt energiát takaríthatunk meg. Az ereszkedőeszközök segítségével
fix kötélen ereszkedve a fékerő szabályozható, az ereszkedés
kontrollálható. Segítségükkel a felhasználó a kötél tetszőleges
pontjain megállhat és tevékenykedhet.
Bizonyos ereszkedőeszközökkel társát is biztosíthatja, amikor az
a sziklamászó technikát alkalmazva előre mászik.

Ipari alpin és
mentési technikák

I'D L

RIG

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

I'D S

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

Az önfékező rendszerű, többfunkciós karral ellátott ereszkedőeszközökkel az ereszkedés jól kontrollálható és segítségükkel a kötél bármely pontján külön
manőver (ún. „lebikázás") nélkül megállhatunk. Ezeket az eszközöket elsősorban nehezen megközelíthető helyeken való munkavégzéshez és mentéshez terveztük
a munkahelyzet pozicionálására vagy ferde ill. vízszintes területeken való mozgásra.
Az ID L és ID S ereszkedőeszközök anti-pánik-funkcióval is rendelkeznek és fordítva kötélre helyezve is befékeznek. A RIG ereszkedőeszköz gyakorlott
felhasználóknak készült.

TESTHEVEDERZETEK

• Önfékező ereszkedőeszközök

• Egyéni mentőfelszerelések

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

A mentőfelszerelés segítségével egy személy szükség esetén kimenekülhet egy épületből vagy szerkezetről. Ezek a speciális felszerelések két változatban
kaphatók:
- EXO: kampóval ellátott változat olyan esetekre, melyekben a felhasználó valószínűleg nem talál konkrét kikötési pontot.
Ezen termék használatához okvetlenül szükséges a Petzl speciális képzésén való részvétel.
- EXO EASHOOK: karabinerrel felszerelve olyan helyzetben alkalmazható, amikor a mentési tervben a meneküléshez szükséges kikötési pontok világosan
definiálhatók.

EXO EASHOOK

CSIGÁK

EXO

• Klasszikus ereszkedőeszközök

HUIT

TUBA
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ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

RACK

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

Egyszerű felépítésű ereszkedőeszközök, melyek a kötélnek az eszközben való súrlódása útján fékezik a felhasználó ereszkedését. Az ereszkedés sebességét a
szabad kötélszál erősebb vagy gyengébb kézbentartásával szabályozhatjuk.

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Önfékező ereszkedőeszközök

I'D S D200S0 - D200SN

Biztosítás

Önfékező ereszkedő- és biztosítóeszköz anti-pánik funkcióval

Ereszkedés
Nyitható oldalrész

Anti-pánik
Befékezett állás
Szállítás
Zárónyelv
Csatlakozónyílás

Az I'D S többfunkciós karja segítségével
az ereszkedés szabályozható ill.
megállítható. Az eszköz anti-pánik
funkcióval rendelkezik, mely akkor is
működik, ha a felhasználó túl erősen
húzza meg a kart.

Többfunkciós kar

Nyomógomb vízszintes vagy ferde felületen
való haladás segítéséhez

• Többfunkciós kar, melynek segítségével az adott
szituációnak megfelelően:
- ereszkedhet és az ereszkedést a szabad kötélszál
szorításával szabályozhatja,
- a karon található gomb segítségével könnyedén
mozoghat ferde vagy vízszintes felületen is,
- munkahelyén az eszköz külön leblokkolása nélkül
megállhat.
• A beépített anti-pánik funkció akkor is működik,
ha a felhasználó túl erősen húzza meg a kart:fékez,
majd automatikusan megállítja az ereszkedést.
• A biztonsági nyelv csökkenti a kötél fordított
befűzéséből adódó balesetveszélyt. A nyelv
formájának köszönhetően felmászáshoz használva
a kötél könnyen csúszik az eszközben.
• A nyitható oldalrészen található zárónyelv
segítségével csökken a leejtés veszélye, az eszköz
a kötél bármely pontján kötélre helyezhető és az
osztásokon való áthaladás is gyors.
• Az aszimmetrikus csigakerék segítségével a
kötélhurok könnyedén behúzható. Segítségével
két irányba mozgatható húzórendszer is kiépíthető
ill. a kötélen rövid felmászás is lehetséges
(ASCENSION kézi mászóeszközzel és FOOTPRO
lépőszárral).
• Mentőfelszerelésbe való beszerelése után a
csavarral az I’D S teljesen lezárható.
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• Nehéz, akár 250 kg teherrel való ereszkedéshez
(használata magas szintű tudást és tapasztalatot
igényel, kérjük, olvassa el a használati utasítást a
www.petzl.com honlapon).
• 10 - 11,5 mm átmérőjű kötéllel működik.
• Kétféle színben kapható:
- I'D S (D200S0): sárga,
- I'D S (D200SN): fekete.
• Szabvány:
- CE EN 341 classe A
- CE EN 12841 type C
- NFPA 1983 Light Use
• Tömeg: 530 g

A kar végén található nyomógomb
segítségével a felhasználó könnyedén
haladhat vízszintes vagy ferde
felületeken.

A fogazott nyelv csökkenti a
kötél fordított befűzéséből
adódó balesetveszélyt. Az I'D
nyitható oldalrészén található
zárócsavar lezárásával az eszköz
mentőfelszerelésekbe is beépíthető (pl.
húzórendszerbe visszafutásgátlóként).

Ipari alpin és
mentési technikák
TESTHEVEDERZETEK

Biztosítás

SISAKOK

Automatikus e
eszkedőrendszerrel
rendelkező kar

Szállítás

Kisméretű önfékező ereszkedőeszköz

• Mentéshez: nincs zárónyelv.
• Többfunkciós kar, melynek segítségével az adott
szituációnak megfelelően:
- ereszkedhet és az ereszkedést a szabad kötélszál
szorításával szabályozhatja,
- a karon található gomb segítségével könnyedén
mozoghat ferde vagy vízszintes felületen is,
- az eszköz külön leblokkolása nélkül megállhat.
• A beépített anti-pánik funkció akkor is működik,
ha a felhasználó túl erősen húzza meg a kart, az
eszköz fékez, majd automatikusan megállítja az
ereszkedést.
• A biztonsági nyelv csökkenti a kötél fordított
befűzéséből adódó balesetveszélyt.
• Az elforduló szorítónyelv segítségével a
kötélhurok könnyedén behúzható. Segítségével
két irányba mozgatható húzórendszer is kiépíthető
ill. a kötélen rövid felmászás is lehetséges
(ASCENSION kézi mászóeszközzel és FOOTPRO
lépőszárral).
• Nehéz, akár 272 kg teherrel való ereszkedéshez
(használata magas szintű tudást és tapasztalatot
igényel, kérjük, olvassa el a használati utasítást a
www.petzl.com honlapon).
• 11,5 - 13 mm átmérőjű kötéllel működik.
• Kétféle színben kapható:
- I’D L (D200L0): piros,
- I’D L (D200LN): fekete.
• Szabvány:
- CE EN 341 classe A,
- NFPA 1983 General Use.
• Tömeg: 530 g

• Gyakorlott ipari alpinisták számára.
• Többfunkciós kar, melynek segítségével az adott
szituációnak megfelelően:
- ereszkedhet és az ereszkedést a szabad kötélszál
szorításával szabályozhatja,
- megállhat a munkahelyén az eszköz külön
leblokkolása nélkül.
• A kar automatikus behúzása segít elkerülni a
felhasználó által véletlenül elindított ereszkedést.
• Használaton kívül, a beülőn viselve a kar teljesen
benyomott állásban csökkenti a beakadás
veszélyét.
• A nyitható oldalrészen található zárónyelv
segítségével csökken a leejtés veszélye, az eszköz
a kötél bármely pontján kötélre helyezhető és az
osztásokon való áthaladás is gyors.
• Az aszimmetrikus csigakerék segítségével a
kötélhurok könnyedén behúzható. Segítségével
két irányba mozgatható húzórendszer is kiépíthető
ill. a kötélen rövid felmászás is lehetséges
(ASCENSION kézi mászóeszközzel és FOOTPRO
lépőszárral).
• Nehéz, akár 200 kg teherrel való ereszkedéshez
(használata magas szintű tudást és tapasztalatot
igényel, kérjük, olvassa el a használati utasítást a
www.petzl.com honlapon).
• 10,5 - 11,5 mm átmérőjű egészkötéllel működik.
• Kétféle színben kapható:
- RIG (D21A): sárga,
- RIG (D21AN): fekete.
• Szabvány:
- CE EN 12841 type C
- CE EN 341 classe A
- NFPA 1983 Light Use
• Tömeg: 380 g

További információk a RIG valamennyi
lehetséges felhasználási módjáról a www.
petzl.com/RIG honlapon.

CSIGÁK

Anti-pánik-funkcióval rendelkező
önfékező ereszkedőeszköz mentéshez .

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

RIG D21A - D21AN
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ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

I’D L D200L0 - D200LN

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

A RIG többfunkciós karja segítségével az
ereszkedés szabályozható ill. megállítható.
A kar automatikus behúzása segít elkerülni
a felhasználó által véletlenül elindított
ereszkedést.

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

Befékezett
állás

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

Ereszkedés

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Egyéni mentőfelszerelések

EXO D30015 B

1

Mentőfelszerelés kampóval (olyan esetekre, amikor a felhasználó valószínűleg
nem talál konkrét kikötési pontot)

2

Sokoldalúan használható kampó

3

7,5 mm átmérőjű, statikus Technora
kötél
Ha fémszerkezet köré hurkolva
használják, a kampót oldható hurok
segítségével kell rögzíteni.

EXO önfékező ereszkedőeszköz

OK TRIACT-LOCK karabiner

Nomex tárolózsák

A Technora (aramidszálas) kötél
különösen ellenálló a kopással és
a magas hőmérséklettel szemben.
Csekély nyúlásának köszönhetően igen
nagy magasságból lehetséges vele az
ereszkedés.

• Kétféleképpen használható kampó:
- egy oldható hurokkal fémszerkezet köré hurkolható,
- végszükség esetén az ablak peremébe is beakasztható.
• Önfékező rendszer, mely:
- gyors vízszintes irányú közlekedést tesz lehetővé,
- ablakból való kiereszkedésre is alkalmas,
- segítségével az ereszkedés jól szabályozható és bármikor
megállítható,
- használatával zuhanás megtartása esetén kisebb a
felhasználót érő rántás.
• 7,5 mm átmérőjű, kopással és magas hőmérséklettel
szemben igen ellenálló, statikus Technora (aramidszálas)
kötél.
• Nomex (aramidszálas) tárolózsák a felszerelés szállítására,
mely közvetlenül a beülőhöz csatlakoztatható.
• Szabvány: NFPA 1983 Light Use
• Tömeg: 1700 g (3.75 font)
• 15 m (50 láb) hosszúságú kötéllel kapható; rendelésre
más kötélhosszúsággal is szállítható.
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A KAMPÓ KÜLÖNLEGES ALAKJÁNÁL FOGVA AZ EXO
HASZNÁLATÁHOZ ELENGEDHETETLEN A PETZL SPECIÁLIS
KÉPZÉSÉN VALÓ RÉSZVÉTEL.

EXO EASHOOK D30015 CN - D30015 CNN

RACK D11

Egyéni mentőfelszerelés EASHOOK karabinerrel (amikor a
mentési tervben a meneküléshez szükséges kikötési pontok
világosan definiálhatók)

Ereszkedő xilofon változtatható fékerővel

Ipari alpin és
mentési technikák

• A könnyen beakasztható alsó fok segítségével a fékerő a lelógó kötél
súlyának függvényében az ereszkedés során is változtatható.
• A hőt és a súrlódást kedvezően osztja szét, így óvja a kötelet.
• A kötelet nem csavarja meg.
• 9 -13 mm átmérőjű egész- és dupla kötelekhez.
• Tömeg: 470 g

HUIT D02
Ereszkedőnyolcas
• A szögletes alaknak köszönhetően a kötél nem csavarodik, nem hurkolódik
össze.
• Igen kis méretű és súlyú.
• 8 -13 mm átmérőjű egész- és dupla kötelekhez.
• Tömeg: 100 g

TUBA D12
Eresztőeszköz

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

• Terhek nagy magasságból történő leeresztésére szolgál.
• Alakjának köszönhetően csomókat is átereszthetünk rajta.
• A fékerőt a kötélhurkok számának változtatásával szabályozhatjuk.
• Szabvány: NFPA 1983 General Use
• Tömeg: 1 240 g
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ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

• Könnyen kezelhető EASHOOK karabinerrel.
• 7,5 mm átmérőjű, kopással és magas hőmérséklettel szemben igen ellenálló,
statikus Technora (aramidszálas) kötél.
• Az önfékező rendszer segítségével:
- könnyebb a kötél adása,
- az ereszkedés jól szabályozható és bármikor megállítható,
- zuhanás megtartása esetén kisebb a felhasználót érő rántás.
• Nomex (aramidszálas) tárolózsák a felszerelés szállítására, mely közvetlenül a
beülőhöz csatlakoztatható.
• Fekete színben is kapható (D30015 CNN).
• Szabvány: CE EN 341 D típus
• Tömeg: 1300 g
• 15 m (50 láb) hosszúságú kötéllel kapható; rendelésre más kötélhosszúsággal
is szállítható.

TUBA

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

HUIT

CSIGÁK

RACK

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

TESTHEVEDERZETEK

Klasszikus ereszkedőeszközök

MÁSZÓESZKÖZÖK
IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

A mászóeszközök a kötélen való közlekedést és húzórendszerek
illetve csigasorok kiépítését szolgálják.

Praktikák a használat során

Egyszerűen és gyorsan kötélre helyezhető mászóeszközeink maximális
hatékonyságot garantálnak a felmászás, az osztásokon való átszerelés
valamint a mászásból ereszkedésbe való átszerelés során. A kiakasztható,
fogazott szorítónyelv tökéletes blokkolást biztosít a kötélen. A nyelv
kiakasztott állapotban nem akadályozza a kötél kivételét és behelyezését
a vájatba, ezzel is megkönnyítve az eszköz kötélre helyezését.

Optimális blokkolás a kötélen
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Acroterre Vertige, Avoriaz (France) © Pat Dion

A Petzl fogazott nyelvvel ellátott mászóeszközei a körülményektől
függetlenül kifogástalanul működnek: nedves, jeges, sáros kötélen stb.
is garantáltan tartanak. Ezt a speciális krómacél nyelv teszi lehetővé.
Alapvető kialakítása, fogainak geometriája és az öntisztulást segítő rés
tökéletes blokkolást tesz lehetővé a kötélen annak károsítása nélkül,
minimalizálva az eszköz feltolásához szükséges erőkifejtést.

Ipari alpin és
mentési technikák
TESTHEVEDERZETEK

• Mászóeszközök

Könnyen kötélre helyezhető, fogazott nyelvvel ellátott mászóeszközök kötélen való felmászásra (kézi, hasi vagy lábra szerelhető mászóeszközök).

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

NEW

LOOPING

ASCENTREE

CROLL

SECUR

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

FOOTPRO

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

PROGRESS

PANTIN

• Visszafutásgátló húzórendszerekhez

• Segédmászóeszköz

Rendkívül kis méretű és súlyú mászóeszköz szükség esetére, a kötélen
való felmászásra és húzórendszerekhez.

BASIC

CSIGÁK

ASCENSION

TIBLOC

RESCUCENDER

MICROCENDER

MICROGRAB
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ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

• Szorítónyelves mászóeszközök

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Mászóeszközök

ASCENSION B17WRA - B17WLA
Jobb- illetve balkezes markolattal ellátott mászóeszköz
Lyuk a kötél vezetésére vagy
visszafutásgátló csiga csatlakoztatására

NEW

Fogazott nyelv
A nyelv biztonsági nyitókarja

Párnázott markolat

Csatlakozónyílás a lépőszárnak és
a kantárnak
B17WLA

B17WRA

• Kötélen való felmászásra és esetlegesen
húzórendszerekhez (visszafutásgátló).
• Az ergonomikus, jól párnázott és kellően
széles markolat segíti a kényelmes és hatékony
munkavégzést.
• Fogazott, öntisztulást segítő réssel ellátott nyelv,
mely minden körülmények között (jeges, sáros
stb. kötélen is) optimális működést tesz lehetővé.
• Alsó csatlakozónyílások a PROGRESS kantár
csatlakoztatására és a FOOTPRO lépőszár
rögzítésére maillon rapiddal.
• Lyuk a kötél vezetésére vagy visszafutásgátló
csiga csatlakoztatására.
• Jobb- és balkezes változatban, fekete színben is
kapható:
- ASCENSION (B17 WRA): jobbkezes, sárga,
- ASCENSION (B17 WLA): balkezes, fekete,
- ASCENSION (B17 WRN): jobbkezes, teljesen
fekete,
- ASCENSION (B17 WLN): balkezes, teljesen fekete.
• 8-13 mm átmérőjű egészkötélhez.
• Szabvány:
- CE EN 567,
- CE EN 12841 B típus,
- NFPA 1983 Light Use.
• Tömeg: 195 g

PROGRESS L44
Y kantár

A két anyagból készült, párnázott
markolat felső kialakítása megtámasztja
a mutatóujjat, alul pedig kiszélesedik,
így a kéz nem csúszik le róla. A markolat
formája még extrém terhelésnél
is kényelmes fogást biztosít, ezzel
jelentősen növeli a kötélen való
felmászás hatékonyságát.

A fogazott nyelvű mászóeszköz
nyitókarja lehetővé teszi, hogy az eszközt
a kötél tetszőleges pontján, egy kézzel
kötélre helyezzük. Akár kesztyűben is
könnyen kezelhető.
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• Dinamikus kötélből készült kantár, mely
csökkenti a felhasználó testét érő rántást
mérsékelt nagyságú esésnél (a felhasználó ne
másszon a kikötési pont fölé).
• Túl nagy esés megtartását jelző szál: ha a
kantárral túl nagy esést tartottak meg, ezt a zöld
jelzőszál eltűnése jelzi (helytelen használat).
• Az Y szárak segítségével a felhasználó haladás
közben folyamatosan biztosítani tudja magát.
• A hosszú szárat kötélen való felmászásnál
csatlakoztassa az ASCENSION mászóeszközhöz.
• A rövid szárral kiakaszthatja magát az
osztásokon való átszerelésnél.
• A szárak végein a műanyag védőburkolat helyes
állásban tartja a karabinert és védi a kantárszár
végét a kopástól.
• Hosszúság:
- rövid szár: 30 cm,
- hosszú szár: 65 cm.
• Szabvány: CE EN 354
• Tömeg: 150 g

Ipari alpin és
mentési technikák
TESTHEVEDERZETEK
SISAKOK

SECUR C74

PANTIN B02ARA - B02ALA

Állítható lépőszár hevederből

Mellhevederzet a CROLL
pozicionálásához

Jobb és bal lábas bokakantyú

• Az ASCENSION mászóeszközhöz rögzítve a
kötélen való felmászás segítésére.
• A talprészen az erősítés hosszú élettartamot
biztosít, és merevsége megkönnyíti a belépést.
• Hossza a DoubleBack csattal könnyen állítható.
• SPEEDY P14 gyorsan nyitható maillon rapid
mellékelve.
• Tömeg: 135 g

LOOPING C25
Négy fokú trepni
• Az ASCENSION eszközre rögzítve kötélen való
felmászáshoz valamint áthajlásokban és tetők alatt
történő továbbhaladás segítéséhez.
• A talprészen az erősítés hosszú élettartamot
biztosít, és merevsége megkönnyíti a belépést.
• Tömeg: 145 g

• A beülő hátsó gyűrűjéhez önmagán átfűzve
csatlakoztatható.
• A DoubleBack csattal könnyen állítható.
• Tömeg: 120 g

CROLL B16AAA
Hasi mászóeszköz
• Az ASCENSION-nal együtt használva kötélen való
felmászásra alkalmas.
• Fogazott, öntisztulást segítő réssel ellátott nyelv,
mely minden körülmények között (jeges, sáros stb.
kötélen is) optimális működést tesz lehetővé.
• A mechanizmus teljesen védve van a
mászóeszköz testében, így azt súrlódás nem éri.
• A jól megfogható nyitókar megkönnyíti a
használatot.
• A csavart bekötési pontnak köszönhetően a
CROLL a testhez simul.
• SECUR mellhevederzettel használható, amely
helyes állásban tartja az eszközt.
• 8-13 mm átmérőjű egészkötélhez.
• Szabvány: CE EN 567, CE EN 12841 B típus
• Tömeg: 130 g

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

• CROLL, ASCENSION vagy ASCENTREE
mászóeszközökkel együtt használható.
• A nyelv már az első métereken könnyebben
engedi át a kötelet.
• Fogazott, öntisztulást segítő réssel ellátott nyelv,
mely minden körülmények között (jeges, sáros stb.
kötélen is) optimális működést tesz lehetővé.
• A mechanizmus teljesen védve van a
mászóeszköz testében, így azt súrlódás nem éri.
• Használatával a kötélen való feljutás gyorsabb és
kevésbé megterhelő.
• A láb egyetlen hátrafelé irányuló mozdulatával
levehető a kötélről.
• Kopásálló heveder Dyneema erősítéssel.
• A DoubleBack csattal könnyen állítható.
• Jobb és bal lábas változatban:
- PANTIN (B02ARA): jobblábas, sárga színben,
- PANTIN (B02ALA): ballábas, fekete színben.
• 8-13 mm átmérőjű egészkötélhez.
• Tömeg: 120 g

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

FOOTPRO C49

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

PANTIN ballábas

CSIGÁK

CROLL

LOOPING

A PANTIN nem egyéni védőfelszerelés.

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

FOOTPRO

PANTIN jobblábas
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SECUR

Visszafutásgátló
húzórendszerekhez

Segédmászóeszköz

ASCENTREE B19 WAA

BASIC B18AAA

TIBLOC B01

Kettős kézi mászóeszköz veszélyes
famunkákhoz

Fogazott nyelvvel ellátott mászóeszköz

Segédmászóeszköz

• Igen kis méretű és súlyú.
• Sokoldalú: húzórendszerekben
visszafutásgátlóként, önbiztosításra és fix kötélen
való felmászásra használható.
• Fogazott, öntisztulást segítő réssel ellátott nyelv,
mely minden körülmények között (jeges, sáros stb.
kötélen is) optimális működést tesz lehetővé.
• Alsó csatlakozónyílás kantár rögzítésére.
• Felső csatlakozónyílás a kötél karabinerrel történő
rögzítésére (önbiztosítás vagy húzórendszer
esetén).
• 8-13 mm átmérőjű egészkötélhez.
• Szabvány: CE EN 567
• Tömeg: 135 g

• Rendkívül kis méretű és súlyú: a magasban
dolgozó vagy mentést végző személy
alapfelszerelésének hatékony kiegészítője.
• Segítségével és egy zárható karabinerrel szükség
esetén könnyedén felmászhatunk a kötélen vagy
húzórendszert építhetünk ki (visszafutásgátló).
• A ferdén fogazott, öntisztulást segítő réssel
ellátott eszköz akár sáros, jeges kötélen is
működik.
• Leejtés elkerülésére a kis lyukba fűzött zsinórral
rögzíthető.
• 8 - 11 mm átmérőjű egészkötéllel, kerek vagy
ovális metszetű, 10 - 12 mm átmérőjű, zárható
karabinerrel (Am’D, WILLIAM stb.) használható.
• Szabvány: CE EN 567
• Tömeg: 40 g

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Mászóeszköz

• Két kötélszálon való felmászáshoz „footlock"
technikával vagy két PANTIN bokakantyúval.
• Az ergonomikus, jól párnázott markolatok segítik
a kényelmes és hatékony munkavégzést.
• Fogazott, öntisztulást segítő réssel ellátott nyelv,
mely minden körülmények között (jeges, sáros stb.
kötélen is) optimális működést tesz lehetővé.
• A nyelv teljesen védve van a testben, így azt
súrlódás nem éri.
• A széles fogantyúk vastag kesztyűben is jól
megfoghatók.
• Alsó csatlakozónyílás kantár rögzítésére.
• Alsó nyílás a kötél megvezetésére karabinerrel.
• Két, egyenként 8-13 mm átmérőjű kötélszálhoz.
• Szabvány: CE
• Tömeg: 390 g
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MICROCENDER B54

MICROGRAB B53

Szorítónyelvvel ellátott mászóeszköz

Szorítónyelvvel ellátott mászóeszköz

Fixen telepíthető visszafutásgátló

• A szorítónyelv tengelye kivehető, így az eszköz
a kötél bármely pontján felhelyezhető vagy
levehető.
• Zárószegecs: csökkenti a kötél véletlen
kiakadásának veszélyét.
• 9-13 mm átmérőjű egészkötélhez.
• Szabvány: CE EN 567
• Tömeg: 250 g

• A szorítónyelv tengelye kivehető, így az eszköz
a kötél bármely pontján felhelyezhető vagy
levehető.
• Zárószegecs: csökkenti a kötél véletlen
kiakadásának veszélyét.
• 9-13 mm átmérőjű egészkötélhez.
• Szabvány: CE EN 567
• Tömeg: 160 g

• Csavaros tengelye meggátolja a véletlen
kiakadást: a kötelet valamelyik végén kell befűzni.
• 9-13 mm átmérőjű egészkötélhez.
• Szabvány: CE EN 567
• Tömeg: 175 g
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RESCUCENDER B50
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SISAKOK

TESTHEVEDERZETEK

Szorítónyelves mászóeszközök

CSIGÁK
IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

A csigák segítségével megkönnyíthető a különféle terhek
felhúzása, mentésnél pedig a bajba jutott személyek szállítása.
A visszafutásgátlós csigák még egyszerűbbé teszik a manőverek
kivitelezését. Egyes csigákkal szállíthatók a menteni kívánt
személyek vagy a szállítandó terhek kötélen vagy drótkötélen is.

A csigák hatékonyságát két tényező határozza meg:

• A csigakerék mérete: minél nagyobb átmérőjű a kerék, annál
hatékonyabb a csiga.

• A csigakerék fajtái:
- az önkenő csapágyak nagyon hatékonyak, de rendszeresen be
kell őket olajozni vagy zsírozni,
- a vízhatlan golyóscsapágyak is kiváló hatékonyságúak, és
emellett semmiféle karbantartást nem igényelnek.
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Az adott szituációhoz legmegfelelőbb csiga könnyebb
kiválasztása érdekében valamennyi Petzl csapágyas csiga a
következő piktogrammal van jelölve:

A második piktogramm az adott csigával használható
legnagyobb kötélátmérőt jelöli:

Ipari alpin és
mentési technikák
TESTHEVEDERZETEK

• Visszafutásgátló csigák

A beépített visszafutásgátló rendszerrel rendelkező csigákkal húzórendszerekben helyettesíthetők a hagyományos csiga/visszafutásgátló kombinációk.

• Könnyített csigák

Nagy hatékonyságú csigák, melyek segítségével pruszikcsomó használatával könnyű
visszafutásgátlós rendszereket lehet kiépíteni, Az oldalrész formája meglazítja a pruszikcsomót,
ha a csiga nekinyomódik a csomónak.

PARTNER

MINI

GEMINI

RESCUE

MINDER

TWIN

• Futócsigák

Kötélen vagy drótkötélen való közlekedésre
szánt csigák. Ezek a csigák nyitható
oldalrészüknek köszönhetően a lehető
legegyszerűbben és leggyorsabban
helyezhetők kötélre, míg az egy sorban
elhelyezkedő csigakerekek maximális
stabilitást biztosítanak.

MOBILE

TANDEM

FIXE

TANDEM SPEED

• Speciális csigák

A speciális csigák elsősorban olyan
alkalmazási területeken hasznosak, ahol
pl. csomót kell átereszteni a csigán vagy
felvonó drótkötelén kell közlekedni.

CSIGÁK

Könnyű és sokoldalúan használható csigák olyan
használatra, amikor nincs szükség nagy teherbírásra (a
kötél elhúzása, irányváltása stb.).

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

• Egyszerű csigák

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

Sokoldalúan használható, nagy hatékonyságú csigák
intenzív használatra.

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

• Nagy hatékonyságú csigák

PRO TRAXION

KOOTENAY

ROLLCAB
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NEW

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Visszafutásgátló csigák

MICRO TRAXION P53
Nagy hatékonyságú visszafutásgátló csiga

NEW
Blokkolókerék

Csatlakozónyílás

Csigakerék

8 ≤ ø ≤ 13 mm

8 ≤ ø ≤ 11 mm

PRO TRAXION P51

• Csiga beépített visszafutásgátlóval: használható
egyszerű vagy visszafutásgátló csigaként is:
• A felső gomb segítségével a fogazott nyelv
nyitott állásban rögzíthető.
• Rendkívül hatékony, vízhatlan golyóscsapágyas
kerék.
• A fogazott nyelv sáros vagy jeges kötélen is
blokkol.
• Rendkívül kis méretű és súlyú.

Nagy hatékonyságú visszafutásgátló csiga
• Egyszerű vagy visszafutásgátlós csigaként is
használható csiga beépített visszafutásgátlóval:
- fogazott visszafutásgátló nyelv öntisztulást
szolgáló réssel, mely kifogástalanul működik akár
nedves, sáros kötélen is,
- az ergonomikus nyitókar akár kesztyűben is
könnyen kezelhető,
- a nyitókar nyitott állapotban rögzíthető, így az
eszköz egyszerű csigaként is használható.
• A nagy átmérőjű, vízhatlan golyóscsapágyas
alumínium csigakerék igen hatékony.
• A mobil oldalrész könnyen nyitható, így akár
a rendszerbe már beépített csiga is könnyedén
kötélre helyezhető.
• Alsó bekötési pont a csiga lezárására és különféle
csigasorok kiépítésére.
• OK vagy WILLIAM típusú karabinerrel használható.
• A felső gomb segítségével a fogazott
nyelv nyitott állásban rögzíthető.
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Könnyített csigák

SISAKOK

TESTHEVEDERZETEK

Nagy hatékonyságú
csigák

GEMINI

RESCUE

TWIN

PARTNER P52A

MINI P59A

MINDER P60A

Rendkívül kis méretű és nagy
hatékonyságú csiga

Nagy hatékonyságú könnyített csiga

Masszív, nagy hatékonyságú csiga

• Rendkívül kis méretű és súlyú csiga.
• Mindennapos munkákhoz és társmentéshez
(tiroli kötélpálya stb.).
• Rendkívül hatékony, vízhatlan golyóscsapágyas
kerék.

• A speciális kialakítású oldalrészek alkalmassá
teszik pruszikcsomóval kiépített visszafutásgátló
rendszerekben való használatra.
• Rendkívül hatékony, vízhatlan golyóscsapágyas
kerék.
• Kis méretű és súlyú.

• A speciális kialakítású oldalrészek alkalmassá
teszik pruszikcsomóval kiépített visszafutásgátló
rendszerekben való használatra.
• A nagy átmérőjű, vízhatlan golyóscsapágyas
csigakerék igen hatékony.
• Igen sokoldalú: egyszerre akár három karabiner is
beleakasztható.

RESCUE P50A - P50AN

GEMINI P66A
• A speciális kialakítású oldalrészek alkalmassá
teszik pruszikcsomóval kiépített visszafutásgátló
rendszerekben való használatra.
• A két párhuzamos, egymástól független,
vízhatlan golyóscsapágyas csigakeréknek és
a kiegészítő bekötési pontnak köszönhetően
különféle összetett csigasorok kiépítésére
alkalmas.
• A vízhatlan golyóscsapágyas csigakerekek
rendkívül hatékonyak.
• Kis méretű és súlyú.

TWIN P65A
Masszív, nagy hatékonyságú csiga
• A speciális kialakítású oldalrészek alkalmassá
teszik pruszikcsomóval kiépített visszafutásgátló
rendszerekben való használatra.
• A két párhuzamos, egymástól független,
vízhatlan golyóscsapágyas csigakeréknek és
a kiegészítő bekötési pontnak köszönhetően
legösszetettebb csigasorok kiépítésére is alkalmas.
• A nagy átmérőjű, vízhatlan golyóscsapágyas
csigakerekek igen hatékonyak.
• Igen sokoldalú: egyszerre akár három karabiner is
beleakasztható.

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

• Professzionális mentésekhez.
• Nagy terhek emeléséhez vagy intenzív
használatra.
• A nagy átmérőjű, vízhatlan golyóscsapágyas
csigakerék igen hatékony.
• A műveletek megkönnyítésére akár három
karabiner is beakasztható.
• Fekete színben is rendelhető.

Nagy hatékonyságú könnyített csiga két
csigakerékkel
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Masszív, nagy hatékonyságú csiga

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

ø ≤ 13 mm

ø ≤ 11 mm

ø ≤ 13 mm

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

MINDER

MINI

CSIGÁK

PARTNER

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

ø ≤ 13 mm

ø ≤ 11 mm

ø ≤ 11 mm

Futócsigák

Speciális csigák

260 mm

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Egyszerű csigák

ø ≤ 13 mm
MOBILE

ø ≤ 13 mm
KOOTENAY

470 mm

TANDEM

ø ≤ 13 mm
FIXE

ø ≤ 13 mm
TANDEM SPEED

ROLLCAB

MOBILE P03A

TANDEM P21

KOOTENAY P67

Rendkívül kis méretű, sokoldalúan
használható csiga

Dupla csiga kötélből kiépített tiroli
kötélpályákhoz

Csomózott kötelekkel is használható
csiga

• Kis méretű és súlyú.
• Húzórendszerekhez és elhúzásokhoz használható
csiga.
• Az önkenő csapágyas csigakerekek igen
hatékonyak.

• Az önkenő csapágyas alumínium csigakerekek
igen hatékonyak.
• Igen sokoldalú: egyszerre akár három karabiner is
beleakasztható.

• A csigakerék és a ház felső széle között
elegendően nagy hely van, az oldalrészek között
akár a csomózott kötél is gond nélkül áthúzható
(terhek nagy magasságba történő felhúzásához
vagy két kötélszálból kiépített tiroli pályákhoz
használható).
• A nagy átmérőjű, vízhatlan golyóscsapágyas
csigakerék igen hatékony.
• A csigakerék szegeccsel rögzíthető, így az eszköz
biztosítópontként is használható.
• Magasság: 260 mm

FIXE P05W - P05WN
Kisméretű, sokoldalúan használható
csiga
• A fix oldalrészeknek köszönhetően gyorsan
kötélre helyezhető és a visszafutásgátlókhoz
egyszerűen csatlakoztatható.
• Húzórendszerekhez és elhúzásokhoz használható
csiga.
• Az önkenő csapágyas csigakerekek igen
hatékonyak.
• OK vagy WILLIAM típusú karabinerrel
használható.
• Fekete színben is rendelhető.
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TANDEM SPEED P21 SPE
Dupla csiga kötélből vagy drótkötélből
kiépített tiroli kötélpályákhoz
• Kopásálló, rozsdamentes acél csigakerekek.
• A vízhatlan golyóscsapágyas csigakerekek
rendkívül hatékonyak.
• Igen sokoldalú: egyszerre akár három karabiner is
beleakasztható.

ROLLCAB P47
Közlekedőcsiga drótkötélre
• Felvonó drótkötelén történő közlekedésre és
mentésre tervezett csiga.
• A nagy átmérőjű csigakeréknek és a nagy
nyílásnak köszönhetően akár 55 mm átmérőjű
drótkötélre is felhelyezhető.
• Közlekedés az eszközzel kizárólag kantárral,
állandó önbiztosítás mellett.
• Magasság: 470 mm

Cikkszám

Ipari alpin és
mentési technikák

Szabvány

Kötélátmérő

Csigakerék
átmérője

Golyóscsapágyak

Hatékonyság

Szakítószilárdság

Tömeg

CE EN 567

8 - 11 mm

25 mm

OK

91 %

egyszerű csigaként: 2,5 kN x
2 = 5 kN

85 g

Visszafutásgátló csigák
MICRO
TRAXION

P53

PRO TRAXION

P51

egyszerű csigaként: 3 kN x
2 = 6 kN

CE EN 12278,
CE EN 567

8 - 13 mm

P52A

CE EN 12278

7 - 11 mm

25 mm

OK

91 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

56 g

P50A
P50AN
(fekete)

CE EN 12278,
NFPA 1983 General
Use

7 - 13 mm

38 mm

OK

95 %

4 kN x 2 = 8 kN

185 g

MINI

P59A

CE EN 12278,
NFPA 1983 Light Use

7 - 11 mm

25 mm

OK

91 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

80 g

GEMINI

P66A

CE EN 12278, NFPA
1983 Light Use

7 - 11 mm

25 mm

OK

91 %

2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN

135 g

MINDER

P60A

CE EN 12278, NFPA
1983 General Use

7 - 13 mm

51 mm

OK

97 %

4 kN x 2 = 8 kN

295 g

TWIN

P65A

CE EN 12278, NFPA
1983 General Use

7 - 13 mm

51 mm

OK

97 %

2 x 3 kN x 2 = 12 kN

450 g

P03A

CE EN 12278

7 - 13 mm

21 mm

nem alkalmas

71 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

75 g

P05WN
(fekete)

CE EN 12278

7 - 13 mm

21 mm

nem alkalmas

71 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

90 g

TANDEM

P21

CE EN 12278

kötél ≤ 13 mm

21 mm

nem alkalmas

71 %

10 kN

195 g

TANDEM SPEED

P21 SPE

CE EN 12278

26 mm

OK

95 %

10 kN

270 g

KOOTENAY

P67

CE EN 12278

8 - 19 mm

76 mm

OK

-

5 kN x 2 = 10 kN

1390 g

ROLLCAB

P47

CE EN 1909

drótkötél ≤ 55 mm

55 mm

nem alkalmas

-

5 kN

1470 g

38 mm

OK

95 %

SISAKOK

visszafutásgátlóként: 2,5 kN

TESTHEVEDERZETEK

Csigák összehasonlító táblázata

265 g

visszafutásgátlóként: 2,5 kN

RESCUE

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

PARTNER

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

Nagy hatékonyságú csigák

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

Könnyített csigák

Egyszerű csigák
MOBILE

FIXE

P05W (sárga)

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

drótkötél ≤ 12 mm

Speciális csigák
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kötél ≤ 13 mm

CSIGÁK

Futócsigák

Champier, Menthon Saint Bernard (France) © Marc Daviet

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

BIZTOSÍTÓPONTOK
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A kipörgetőszemek meggátolják, hogy az emelés közben elforduló teher
megcsavarja a kötelet. A teherelosztók segítségével a munkahelyen
rendezhető a felszerelés és megnövelhető a beakasztható összekötőelemek
száma.

CŒUR GOUJON

SWIVEL S

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

CŒUR

• Összekötőelemek

SWIVEL L

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

PAW
BAT’INOX

• Biztosítóhevederek

Hevedergyűrűk átmeneti, könnyen áthelyezhető és szabályozható ill.
választható hosszúságú kikötési pontok létrehozására.

• Gyorsan állítható kikötési pont

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

COLLINOX

GRILLON

CONNEXION

TREESBEE

TREESBEE SCREWLINK

• Átmeneti vízszintes vezetőszár (futóstand)

GRILLON
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KÖTELEK

CSIGÁK

ANNEAU

TESTHEVEDERZETEK

Átmeneti vagy végleges kikötési pontok létrehozására szolgáló eszközök.

SISAKOK

• Biztosítópontok kőzetbe és betonba

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Biztosítópontok kőzetbe és betonba

CŒUR GOUJON

COLLINOX

BAT’INOX

Cikkszám

P32

P33

P55

P57

Tömeg

85 g

120 g

95 g

250 g

Szabvány

EN 795 A1,
EN 959

EN 795 A1,
EN 959

EN 795 A1,
EN 959

EN 795 A1,
EN 959

CŒUR
Típus
Gránit, gneisz > 80 MPa

••

••

••

••

Kemény mészkő > 80 MPa

••

••

••

••

•

••

••

••

•

••

••

••

••

•

••

••

Kőzet
Közepes mészkő és homokkő
80 MPa - 45 MPa
Puha kőzet (puha mészkő) <
45 MPa

nem alkalmas

nem alkalmas

•

Igen jó minőségű
(útmunkálatok) > 50 MPa

Beton
Közepes minőségű 25 < x <
50 MPa

nem alkalmas

CŒUR GOUJON

• • : előzetes kipróbálás ajánlott / • : előzetes kipróbálás kötelező

Beszerelés
Hosszúság

55 mm

67 mm

70 mm

100 mm

Furathosszúság

≥ 55 mm

≥ 67 mm

70-75 mm

100-105 mm

Átmérő

10 mm

12 mm

10 mm

14 mm

Furatátmérő

10 mm

12 mm

12 mm

16 mm

Rögzítés módja

Önfeszítő

Önfeszítő

Ragasztó P56*

Ragasztó P41*

Ajánlott száradási idő

-

-

40 min
-> 10 h**

40 min
-> 10 h**

Szilárdság betonban 50 MPa

25 kN

25 kN

40 kN**

50 kN**

Szakítószilárdság betonban 50 MPa

18 kN

18 kN

35 kN**

50 kN**

Jellemzők

* vagy más, a Petzl által jóváhagyott ragasztó
** Az adatok a P41 és P56 ragasztókra vonatkoznak (függenek az alkalmazott ragasztóanyagtól és a
környezeti hatásoktól).
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COEUR P34050-P38150
Rozsdamentes acél nittfül
• Két változatban kapható:
- COEUR (P34050): nittfül 10 mm átmérőjű
csavarhoz,
- COEUR (P38150): nittfül 12 mm átmérőjű
csavarhoz.
• Tömeg: 40 g
• Szabvány : EN 795 A1

COEUR GOUJON P32-P33
Rozsdamentes komplett acél
biztosítópont
• 1 db COEUR nittfül, egy csavar és egy önfeszítő
dübel.
• Leszerelhető nittfül.
• Két változatban kapható:
- COEUR GOUJON (P32): COEUR nittfül 10 mm
tőcsavarral,
- COEUR GOUJON (P33): COEUR nittfül 12 mm
tőcsavarral.

COLLINOX

Ipari alpin és
mentési technikák
SISAKOK

TESTHEVEDERZETEK

Összekötőelemek

PAW S

PAW L

SWIVEL L

BAT’INOX

AMPOULE BAT’INOX

COLLINOX P55

PAW P63

SWIVEL P58

Ragasztható biztosítópont kovácsolt
rozsdamentes acélból

Teherelosztó

Kipörgetőszem

• Fix biztosítópont átlátható kialakítására és az
abba beakasztható elemek számának növelésére.
• A 19 mm átmérőlyű lyukak a legtöbb karabiner
beakasztására alkalmasak.
• Alumíniumból készül: könnyű, ugyanakkor igen
kopásálló.
• Szakítószilárdság: 36 kN
• 3 különböző méretben:
- PAW S (P63 S): kicsi (tömeg: 55 g),
- PAW M (P63 M): közepes (tömeg: 210 g),
- PAW L (P63 L): nagy (tömeg: 350 g).
• Fekete színben is rendelhető.
• Szabvány: NFPA 1983 General Use

• Megakadályozza, hogy a teher megpördülésekor
a kötél megcsavarodjon.
• Hatékony és megbízható, a vízhatlan
golyóscsapágyak nem igényelnek karbantartást.
• SWIVEL S (P58 S):
- egy személy súlyához tervezett eszköz,
- kisméretű,
- szakítószilárdság: 23 kN
- tömeg: 95 g
- minőségtanúsítvány: CE
• SWIVEL L (P58 L):
- két személy súlyának megtartására alkalmas,
végződéseibe akár három összekötőelem is
beakasztható,
- szakítószilárdság: 36 kN
- tömeg: 150 g,
- Szabvány: NFPA 1983 General Use

• 10 x 70 mm

AMPOULE COLLINOX P56
Ragasztószer COLLINOX
biztosítóponthoz

BAT’INOX P57
Ragasztható biztosítópont kovácsolt
rozsdamentes acélból
• 14 x 100 mm

AMPOULE BAT’INOX P41

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

SWIVEL S

CSIGÁK

PAW M

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

AMPOULE COLLINOX
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ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

Ragasztószer BAT'INOX biztosítóponthoz

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Biztosítóhevederek

TREESBEE

ANNEAU C40

CONNEXION FIXE C42

Hevedergyűrű

Biztosítóheveder

• Négyféle hosszúságban:
- ANNEAU (C40 60): 60 cm (tömeg: 60 g),
- ANNEAU (C40 80): 80 cm (tömeg: 80 g),
- ANNEAU (C40 120): 120 cm (tömeg: 100 g),
- ANNEAU (C40 150): 150 cm (tömeg: 135 g).
• Fekete színben is rendelhető:
- ANNEAU fekete (C40 60N): 60 cm (tömeg: 60 g),
- ANNEAU fekete (C40 80N): 80 cm (tömeg: 80 g),
- ANNEAU fekete (C40120N): 120 cm
(tömeg: 100 g).
• Szakítószilárdság: 22 kN
• Szabvány: CE EN 566, CE EN 795 B

• A hevedervégeken D alakú kovácsoltvas
végződésekkel.
• 3 különböző hosszúságban:
- CONNEXION FIXE (C42 100): 100 cm
(tömeg: 335 g),
- CONNEXION FIXE (C42 150): 150 cm
(tömeg: 390 g),
- CONNEXION FIXE (C42 200): 200 cm
(tömeg: 440 g).
• Szakítószilárdság: 35 kN
• Szabvány: CE EN 795 B, CE EN 354

CONNEXION VARIO C42 V
Állítható biztosítóheveder
• Az állítócsattal hossza 80 és 130 cm között
változtatható.
• A hevedervégeken D alakú kovácsoltvas
végződésekkel.
• Hosszúság: 80 - 130 cm
• Tömeg: 475 g
• Szakítószilárdság: 22 kN
• Szabvány: CE EN 795 B, CE EN 354

CONNEXION FAST C42 F
Gyorsan állítható biztosítóheveder
• Az állítócsattal hossza 20 és 150 cm között
változtatható.
• A hevedervégeken D alakú kovácsoltvas
végződésekkel.
• Hosszúság: 20 - 150 cm
• Tömeg: 390 g
• Szakítószilárdság: 18 kN
• Szabvány: CE EN 795 B
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TREESBEE SCREWLINK

TREESBEE C04110
TREESBEE SCREWLINK C04110 M
Varrott heveder a kötél ágvillába történő
feljuttatására veszélyes famunkákhoz
• Óvja a fát és segíti a kötél csúszását a kikötési
pont magasságában.
• A földről lehúzható.
• A széles heveder csökkenti a megcsavarodás
veszélyét.
• A nagy gyűrűnél a háromszoros vastagságú
hevedervég kellő merevséget adnak
ereszkedéskor.
• Két változatban kapható:
- heveder egy nagy és egy kis átmérőjű gyűrűvel
szemes kötélvéggel ellátott kötelekhez (a szemes
kötélvég átfér a kisebbik gyűrűn),
- heveder egy nagy átmérőjű gyűrűvel és egy
maillon rapiddal varrott kötélvéggel ellátott
kötelekhez (a varrott kötélvég a maillonba
akasztható).
• Könnyen azonosítható színkód.
• Hosszúság: 110 cm
• Kétféle összekötőelemmel kapható:
- TREESBEE (C04110): 240 g
- TREESBEE SCREWLINK (C04110 M): 295 g
• Szakítószilárdság: 23 kN
• Szabvány: EN 795 B

GRILLON L52A

GRILLON L52A

Gyorsan állítható kikötési pont

Átmeneti vízszintes vezetőszár
(futóstand)

Ipari alpin és
mentési technikák

Átmeneti vízszintes vezetőszár
(futóstand)

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK
CSIGÁK

• Segítségével gyorsan kiépíthető a vízszintes
vezetőszár, ha a munka során nagy felületen kell
mozogni.
• Az önfékező eszközzel a kötél hosszúsága és
a két kikötési pont közötti feszessége gyorsan
beállítható (a GRILLON után a kötelet önmagán
átfűzve le kell blokkolni).
• Idő- és kopásálló félstatikus kötél.
• A kötél mindkét végén varrott kötélvégződés
műanyag védőburkolattal, mely helyes állásban
tartja az összekötőelemeket és védi a kötelet a
kopástól.
• Négyféle hosszúságban:
- GRILLON (L52A 005): 5 m, 675 g
- GRILLON (L52A 010): 10 m, 1055 g
- GRILLON (L52A 015): 15 m, 1455 g
- GRILLON (L52A 020): 20 m, 1900 g
• Szabvány: CE EN 795 B

Tekintse meg valamennyi ajánlatukat a GRILLON
kantárakkal kapcsolatban a www.petzl.com/
GRILLON honlapon.

Tekintse meg valamennyi ajánlatukat a
GRILLON kantárakkal kapcsolatban a www.
petzl.com/GRILLON honlapon.
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ZSÁKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

• Segítségével gyorsan létrehozható egy két
méternél nagyobb hosszúságú, állítható kikötési
pont.
• Az önfékező eszközzel a kikötési pont hosszúsága
és feszessége gyorsan beállítható (a GRILLON után
a kötelet önmagán átfűzve le kell blokkolni).
• Hosszú élettartamú és kopásálló félstatikus kötél.
• A kötél mindkét végén varrott kötélvégződés
műanyag védőburkolattal, mely helyes állásban
tartja az összekötőelemeket és védi a kötelet a
kopástól.
• Négyféle változatban (összekötőelem nélkül):
- GRILLON (L52A 002): 2 m, 435 g
- GRILLON (L52A 003): 3 m, 515 g
- GRILLON (L52A 004): 4 m, 595 g
- GRILLON (L52A 005): 5 m, 675 g
• Szabvány: CE EN 795 B

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

TESTHEVEDERZETEK

Gyorsan állítható
kikötési pont

KÖTELEK
IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

A Petzl köteleket hivatásos ipari alpinistáknak szántuk.
Köteleink a magasban végzett munkák során előforduló
valamennyi kihívásra megoldást jelentenek: legyen szó nehezen
megközelíthető helyek eléréséről, műszaki mentésről vagy akár
ipari munkákról. A Petzl egyaránt kínál európai szabványoknak
megfelelő (félstatikus) és amerikai szabványoknak megfelelő
(statikus) köteleket, így termékeink világszerte használhatók.

Méretre vágott kötelek
(kizárólag az európai szabványoknak megfelelő kötelek esetén
igényelhető szolgáltatás)
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A Petzl különleges szolgáltatása az egyedi méretre vágott
kötelek árusítása. Ezzel tökéletesen igazodhatunk felhasználóink
speciális igényeihez. A kötelek a kívánt méretben, egy vagy
két végződésükön magas minőségű, védőburkolattal ellátott
varrott kötélvégződéssel is rendelhetők. Az ilyen kötelek
használatánál nincs szükség többé csomókra.
A varrott kötélvégződéseket védőburkolat védi, mely egyúttal
helyes állásban tartja az összekötőelemet és megkönnyíti a
használatot is.
A kötélvégződés a pereccsomónál nagyobb szakítószilárdságot
eredményez, melynek köszönhetően lehetővé válik bizonyos
szabványok, nevezetesen az EN 353-2 (mobil zuhanásgátló
rendszerek, ASAP + kötél) betartása.

Ipari alpin és
mentési technikák

Ipari kötelek

Tűzoltókötelek

PARALLEL 10,5 mm

AXIS 11 mm

AXIS 11 mm

GRIP 12,5 mm

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

Kötelek nehezen megközelíthető
helyekre

TESTHEVEDERZETEK

• Európai szabvány szerinti (félstatikus) kötelek

LINK 7 mm

VECTOR 11 mm

VECTOR 12,5 mm

8 mm RESCUE CORD

SET CATERPILLAR

ROLL MODULE

CSIGÁK

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

• Amerikai szabvány szerinti (statikus) kötelek

PROTEC
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KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

• Kötélvédők

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Európai szabvány szerinti (félstatikus) kötelek

PARALLEL 10,5 mm R77

AXIS 11 mm R74YT

AXIS 11 mm R74

Kötelek nehezen megközelíthető
helyekre

Rendkívül kopásálló félstatikus kötél
varrott kötélvégződéssel

Rendkívül kopásálló félstatikus kötél

• A kis átmérőnek köszönhetően kis súly és méret,
mely a használat és ereszkedés során szakértelmet
követel.
• Rendkívül puha, így könnyen kezelhető.
• Három színben kapható, így
megkülönböztethető a munkakötél, a
biztosítókötél és a közös közlekedőkötél.
• Standard méretek:
- 50 m : fehér (R77W 050),
- 50 m : sárga (R77Y 050),
- 50 m : fekete (R77N 050),
- 100 m : fehér (R77W 100),
- 100 m : sárga (R77Y 100),
- 100 m : fekete (R77N 100),
- 200 m : fehér (R77W 200),
- 200 m : sárga (R77Y 200),
- 200 m : fekete (R77N 200).

• A «standard» átmérő kötéltechnikában kevésbé
jártas felhasználók számára is alkalmas.
• 10 - 60 m hosszúságban rendelhető egy
varrott kötélvéggel, ASAP mobil zuhanásgátlóval
vagy mentőfelszereléshez I’D S eszközzel való
használatra.
• A varrott kötélvég műanyag burkolata helyes
állásban tartja az összekötőelemet és védi a
kötelet a kopástól.
• Standard méretek (egy varrott kötélvégződéssel):
- 10 m : sárga/fekete (R74YT 010),
- 20 m : sárga/fekete (R74YT 020),
- 30 m : sárga/fekete (R74YT 030),
- 40 m : sárga/fekete (R74YT 040),
- 50 m : sárga/fekete (R74YT 050),
- 60 m : sárga/fekete (R74YT 060).

• Egyedi méretek rendelésre:
- megadható a hosszúság (legfeljebb 500 m),
- igény szerint nulla, egy vagy két
kötélvégződés.
• CE, EN 1891 A típus (félstatikus kötelek)
• Szakítószilárdság pereccsomóval: ≥ 15 kN
• Szakítószilárdság varrott
kötélvégződéssel: ≥ 22 kN
• Megtartási rántás (0,3-as eséstényező): 5,1 kN
• Esésszám 1-es tényező mellett: 16
• Tömeg: 65 g/m
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• CE, EN 1891 A típus (félstatikus kötelek)
• Szakítószilárdság varrott
kötélvégződéssel: ≥ 22 kN
• Megtartási rántás (0,3-as eséstényező): 5,1 kN
• Esésszám 1-es tényező mellett: 20
• Tömeg: 73 g/m

• A «standard» átmérő kötéltechnikában kevésbé
jártas felhasználók számára is alkalmas.
• A három szín megkönnyíti a különböző
felszerelések megkülönböztetését.
• Standard méretek:
- 50 m : sárga/fekete (R74Y 050),
- 50 m : fekete (R74N 050),
- 100 m : sárga/fekete (R74Y 100),
- 100 m : sárga/fehér (R74W 100),
- 100 m : fekete (R74N 100),
- 200 m : sárga/fekete (R74Y 200),
- 200 m : fekete (R74N 200),
• Egyedi méretek rendelésre:
- megadható a hosszúság (legfeljebb 500 m),
- igény szerint nulla, egy vagy két
kötélvégződés.
• CE, EN 1891 A típus (félstatikus kötelek)
• Szakítószilárdság pereccsomóval: ≥ 15 kN
• Szakítószilárdság varrott
kötélvégződéssel: ≥ 22 kN
• Megtartási rántás (0,3-as eséstényező): 5,1 kN
• Esésszám 1-es tényező mellett: 20
• Tömeg: 73 g/m

Ipari alpin és
mentési technikák
TESTHEVEDERZETEK
SISAKOK
KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

Vezető segédkötél

• CE, EN 1891 A típus (félstatikus kötelek)
• Szakítószilárdság pereccsomóval: ≥ 15 kN
• Szakítószilárdság varrott
kötélvégződéssel: ≥ 22 kN
• Megtartási rántás (0,3-as eséstényező): 5,2 kN
• Esésszám 1-es tényező mellett: 20
• Tömeg: 101 g/m

• Egyedi méretek rendelésre:
- megadható a hosszúság (legfeljebb 800 m),
- igény szerint nulla, egy vagy két
kötélvégződés.
• CE, EN 564
• Szakítószilárdság pereccsomóval: ≥ 7 kN
• Szakítószilárdság varrott kötélvégződéssel: ≥ 10
kN
• Tömeg: 32 g/m

CSIGÁK

• Egyedi méretek rendelésre:
- megadható a hosszúság (legfeljebb 250 m),
- igény szerint nulla, egy vagy két
kötélvégződés.

• A hordágy vezetőkötelének vagy felszerelés
felhúzásának céljára alkalmas segédkötél.
• Szín: fehér.
• Standard méretek:
- 30 m (R75W 030),
- 60 m (R75W 060),
- 120 m (R75W 120).

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

• Átmérőjénél fogva igen kézhezálló.
• Szín: fehér.
• Standard méretek:
- 30 m (R78W 030),
- 60 m (R78W 060).

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

Nagy teherbírású félstatikus kötél
mentéshez

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

LINK 7 mm R75
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GRIP 12,5 mm R78

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Amerikai szabvány szerinti (statikus) kötelek

VECTOR 11 mm R11

VECTOR 12,5 mm R12

8 mm RESCUE CORD R846/R892

Félstatikus kötél nehezen
megközelíthető helyek elérésére és
lezuhanás elleni védelemre

Statikus kötél tűzoltósági mentésekhez

VECTOR 11 mm és VECTOR 12,5 mm
kötelekhez készült statikus pruszikzsinór

• A különleges Fusion Process™ eljárásnak
köszönhetően a kötél megtartja formáját és igen
könnyen kezelhető.
• A négy színben rendelhető, ami megkönnyíti a
különböző felszerelések megkülönböztetését.
• Standard méretek:
- 46 m / 150 láb: fehér (R1146 W),
- 46 m / 150 láb: piros (R1146 R),
- 46 m / 150 láb: kék (R1146 B),
- 46 m / 150 láb: fekete (R1146 N).
- 61 m / 200 láb: fehér (R1161 W),
- 61 m / 200 láb: piros (R1161 R),
- 61 m / 200 láb: kék (R1161 B),
- 61 m / 200 láb: fekete (R1161 N).
- 183 m / 600 láb: fehér (R11183 W),
- 183 m / 600 láb: piros (R11183 R),
- 183 m / 600 láb: kék (R11183 B),
- 183 m / 600 láb: fekete (R11183 N).
- 200 m / 656 láb: fehér (R11200 W),
- 200 m / 656 láb: fekete (R11200 N).
- 366 m /1200 láb: fehér (R11366 W),
- 366 m /1200 láb: fekete (R11366 N).

• A különleges Fusion Process™ eljárásnak
köszönhetően a kötél megtartja formáját és igen
könnyen kezelhető.
• Hat színben rendelhető, ami megkönnyíti a
különböző felszerelések megkülönböztetését.
• Standard méretek:
- 46 m / 150 láb: fehér (R1246 W),
- 46 m / 150 láb: piros (R1246 R),
- 46 m / 150 láb: kék (R1246 B),
- 46 m / 150 láb: sárga (R1246 Y),
- 46 m / 150 láb: narancs (R1246 O).
- 61 m / 200 láb: fehér (R1261 W),
- 61 m / 200 láb: piros (R1261 R),
- 61 m / 200 láb: kék (R1261 B),
- 61 m / 200 láb: sárga (R1261 Y),
- 61 m / 200 láb: narancs (R1261 O).
- 183 m / 600 láb: fehér (R12183 W),
- 183 m / 600 láb: piros (R12183 R),
- 183 m / 600 láb: kék (R12183 B),
- 183 m / 600 láb: sárga (R12183 Y),
- 183 m / 600 láb: narancs (R12183 O),
- 183 m / 600 láb: fekete (R12183 N).
- 366 m /1200 láb: fehér (R12366 W),
- 366 m /1200 láb: fekete (R12366 N).

• NFPA 1983 Light Use (statikus kötelek)
• Tömeg: 6 font/100 láb

• NFPA 1983 General Use (statikus kötelek)
• Tömeg: 7,7 font/100 láb
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• Igen hatékony «Tandem Pruszik» technikával
történő biztosításnál.
• A négy színben rendelhető, ami megkönnyíti a
különböző felszerelések megkülönböztetését.
• Standard méretek:
- 46 m / 150 láb: piros (R846 R),
- 46 m / 150 láb: narancs (R846 O),
- 46 m / 150 láb: zöld (R846 G),
- 46 m / 150 láb: fekete (R846 N).
- 92 m / 300 láb: piros (R892 R),
- 92 m / 300 láb: narancs (R892 O),
- 92 m / 300 láb: zöld (R892 G),
- 92 m / 300 láb: fekete (R892 N).
• NFPA 1983 Escape (statikus kötelek)
• Tömeg: 3,3 font/100 láb

Ipari alpin és
mentési technikák

SET CATERPILLAR P68

ROLL MODULE P49

Varrott kötélvédő

Elemekből álló kötélvezető

Elemekből álló kötélvezető görgősor

• Fixen beszerelt kötelek kopásnak kitett
szakaszainak védelmére.
• Tartós és hajlékony PVC burkolat a kötél számára.
• A tépőzárral és a végén található csíptetővel
könnyen, gyorsan kötélre helyezhető.
• Tömeg: 95 g

• Nem fixen beszerelt kötelek kopásnak kitett
szakaszainak védelmére.
• Az elemeket maillon rapidok tartják össze: a
körülményeknek megfelelően alakítható,
bővíthető.
• Az elemek egymástól függetlenül
pozícionálhatók: tökéletesen igazodik a felszín
adottságaihoz.
• Szettben kapható: 4 elem + 6 maillon rapid.
• Tömeg: 1 055 g

• Nem fixen beszerelt kötelek vezetésére és
kopásnak kitett szakaszainak védelmére.
• A függőleges és vízszintes görgők minimális
súrlódás mellett vezetik a mozgó kötelet.
• Az elemek egymástól függetlenül
pozícionálhatók: tökéletesen igazodik a felszín
adottságaihoz.
• Az elemeket maillon rapidok tartják össze: a
körülményeknek megfelelően alakítható,
bővíthető.
• Szettben kapható: 4 elem + 6 maillon
rapid + tárolózsák.
• Tömeg: 1330 g
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PROTEC C45 N

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

TESTHEVEDERZETEK

Kötélvédők

GRIMP Aywaille, Aywaille (Belgique) © Stéphan Denys
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ZSÁKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
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KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

BUCKET 35L

CRAB 6

• Merev falú zsák tetővel
ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

PORTAGE 30L

BUCKET 25L

• Kiegészítők

ECLIPSE

SPIKY PLUS

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

TRANSPORT 45L
PERSONNEL 15L

CORDEX

BOLTBAG
PORTO
KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

NEW

CORDEX PLUS

CSIGÁK

NEW

TESTHEVEDERZETEK

NEW

SPATHA
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• Masszív zsákok ponyvából
Ipari alpin és
mentési technikák

IPARI ALPIN MEGOLDÁSOK

Masszív zsákok ponyvából

TRANSPORT 45 l S42Y 045
Nagyméretű, masszív zsák

NEW
NEW

• Párnázott hát, derékrész és vállhevederek teszik
kényelmessé viselését akár hosszútávon is.
• A belső fedőlapon zseb a jelölőcédula számára.
• Az alja és az oldala erős, PVC-mentes ponyvából
készül, igen tartós.
• A tankával egyszerűen zárható, nehéz
helyzetekben is könnyen kezeléhető.
• Oldalt és felül fogantyú a cipeléshez.
• Felül heveder a felhúzáshoz.
• A belső heveder segítségével a zsák nyitott
állapotban is felakasztható.
• Űrtartalom: 45 l
• Tömeg: 1 250 g
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PORTAGE 30 l S43Y 030
Közepes méretű, masszív zsák

Az új típusú tanka könnyen kezelhető, és
nehéz helyzetekben is jól működik.

• A párnázott vállpántokkal kényelmesen
viselhető.
• A belső fedőlapon zseb a jelölőcédula számára.
• Az alja és az oldala erős, PVC-mentes ponyvából
készül, igen tartós.
• A tankával egyszerűen zárható, nehéz
helyzetekben is könnyen kezeléhető.
• Oldalt és felül fogantyú a cipeléshez.
• Felül heveder a felhúzáshoz.
• A belső heveder segítségével a zsák nyitott
állapotban is felakasztható.
• Űrtartalom: 30 l
• Tömeg: 850 g

Ipari alpin és
mentési technikák
TESTHEVEDERZETEK
SISAKOK
KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

NEW

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

PORTO

PORTO C33

Kisméretű masszív zsák

Felszereléstartó heveder

• Egyszerű és könnyű zsák.
• A belső fedőlapon zseb a jelölőcédula számára.
• Az alja és az oldala erős, PVC-mentes ponyvából
készül, igen tartós.
• A tankával egyszerűen zárható, nehéz
helyzetekben is könnyen kezeléhető.
• Oldalt és felül fogantyú a cipeléshez.
• Felül heveder a felhúzáshoz.
• Űrtartalom: 15 l
• Tömeg: 450 g

• Könnyen csatlakoztatható a zsákokban található
belső hurokra, így a felszerelés.jól áttekinthető.
• Tömeg: 18 g

BOLTBAG C11
Szerszámtáska

KIKÖTÉSI PONTOK ÉS
KÖTELEK

CSIGÁK

• Kalapács, fúrók, nittek és egyéb apróságok
tárolására.
• Egy nagyméretű, gyorscsattal zárható zseb.
• Belül egy kisméretű rekesz, kívül egy zseb a
kalapácsnak, kettő a fúrószáraknak.
• Övre fűzve viselhető.
• Tömeg: 170 g
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PERSONNEL 15 l S44Y 015

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

BOLTBAG

Kiegészítők
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Merev falú zsák
tetővel

ECLIPSE

BUCKET 35 l

BUCKET

BUCKET 25 l

BUCKET S41Y

ECLIPSE S03Y

Merev falú zsák tetővel

Tároló dobózsineg számára

• Merev falú, önmagában megálló zsák a pakolást
megkönnyítő, kifelé hajtható tetővel.
• Egy cipzáras külső zseb a személyes holmiknak.
• A zsák külső oldalán egy átlátszó fóliával fedett
zseb, melybe jelölőcédula csúsztatható.
• Két nagy fogantyú könnyíti meg a szállítást.
• Egy állítható hosszúságú vállpánt.
• Egy belső heveder a kötél kikötésére.
• Ponyvából készült, igen tartós aljzat.
• Vízhatlan szövet.
• Két változatban kapható:
- BUCKET 25 liter (S41Y 025): 525 g,
- BUCKET 35 liter (S41Y 025): 630 g,

• Széles nyílása megkönnyíti a zsineg beleszedését.
• A dupla aljzat lehetővé teszi két zsineg egymástól
elszeparált tárolását is.
• Két csatlakozó a zsineg két vége számára.
• Négy hálós zseb a nehezékeknek.
• Az egész tároló összehajtható, és a kis tokba
helyezhető (így tökéletesen illeszkedik a BUCKET
zsákba).
• Tömeg: 500 g
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TESTHEVEDERZETEK
KANTÁRAK ÉS
ENERGIAELNYELŐK

SISAKOK

CRAB 6

CORDEX K52

CORDEX PLUS K53

CRAB 6 64160

Könnyű kesztyű biztosításhoz és
ereszkedéshez

Kesztyű biztosításhoz és ereszkedéshez

6 fogú hágóvas

• Természetes, kiváló minőségű bőrből készül, a
tenyéren erősítéssel.
• Igen tartós: a leginkább igénybevett részeken
(ujjak végei, tenyér, a hüvelyk- és mutatóujj között)
kettős bőrréteg.
• A kézháton masszív bőrből, az ízületeknél
kopásálló, elasztikus nylonnal.
• Tépőzáras, neoprén mandzsetta.
• A nyílás segítségével a kesztyű a beülőre
akasztható.
• Különböző méretekben:
- fekete szín:
. S (K53 SN),
. M (K53 MN),
. L (K53 LN),
. XL (K53 XLN).
- bézs szín:
. XS (K53 XST),
. S (K53 ST),
. M (K53 MT),
. L (K53 LT),
. XL (K53 XLT).
• Szabvány: CE

• Havas vagy jeges rézsűn, lejtőn való
közlekedéshez.
• Oldalt a kettős állítórendszer segítségével
minden cipőmérethez hozzáigazítható.
• Hevederekkel rögzíthető.
• Tömeg: 2 x 200 g

SPIKY PLUS
Csúszásgátló talp
• Havon, csúszós vagy jeges felületen való
közlekedéshez.
• Kaucsukból készült talprész karbonfogakkal.
• Bármilyen típusú cipőre felvehető (városi, sport-,
túracipő stb.).
• 3 különböző méretben:
- SPIKY PLUS 1 (79510): 41-es méretig,
- SPIKY PLUS 2 (79520): 42 - 45-ös méretig,
- SPIKY PLUS 3 (79530): 46-os méret felett.

Sokoldalúan használható kés
• A beülőre könnyen rögzíthető a CARITOOL vagy
más karabiner segítségével.
• Két méretben:
- SPATHA S (S92 S): 98 mm (zárt állapotban),
- SPATHA L (S92 L): 120 mm (zárt állapotban).
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• Természetes, kiváló minőségű bőrből készül.
• Igen tartós: a leginkább igénybevett részeken
(ujjak végei, tenyér, a hüvelyk- és mutatóujj között)
kettős bőrréteg.
• A kézháton jól szellőző, elasztikus nylonnal.
• Tépőzáras, neoprén mandzsetta.
• A nyílás segítségével a kesztyű a beülőre
akasztható.
• Különböző méretekben:
- fekete szín:
. S (K52 SN),
. M (K52 MN),
. L (K52 LN),
. XL (K52 XLN).
- bézs szín:
. XS (K52 XST),
. S (K52 ST),
. M (K52 MT),
. L (K52 LT),
. XL (K52 XLT).
• Szabvány: CE

CSIGÁK

SPATHA

VISSZAFUTÁSGÁTLÓK ERESZKEDŐESZKÖZÖK

ÖSSZEKÖTŐELEMEK MOBIL ZUHANÁSGÁTLÓ
ESZKÖZ

SPIKY PLUS
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Centrale hydroélectrique EDF de Super Bissorte, Modane (France) © Pat Dion

Legfontosabb tudnivalók a világításról

VILÁGÍTÁS

A világítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A következő oldalakon található kiegészítő információk
segítséget nyújtanak a fejlámpák műszaki adatainak
jobb megértéséhez.
Többek között választ találhat a következő gyakori
kérdésekre:

- melyek a fejlámpa alapvető
jellemzői?
- mik a Petzl belső előírásai?
- milyen modellek használhatók
robbanásveszélyes környezetben?

A fénycsóva homogenitása
A homogén fénycsóva maximális vizuális kényelmet biztosít
a felhasználónak: a megvilágítás állandó, nincs fényesebb
középső csóva, nincsenek foltok vagy árnyékosabb részek.

Az optika minősége
A tökéletesen homogén fénycsóva csakis
kompromisszumoktól mentes kialakítású, kiváló
minőségű fényforrással érhető el.

A középső erősebb rész elkerülése a
csóvában

Zavaró egyenetlenségek elkerülése a
csóvában

Ha a csóva középső része erősebb fényű, az zavar
a látásban, mivel elvakítja a felhasználót és arra
kényszeríti őt, hogy ezt az erősebb részt pontosan
arra a zónára irányítsa, amelyben látni kíván. A
tökéletesen homogén fénycsóva ezzel szemben
kiküszöböli ezt a két hibát: nem vakít el és a
csóvát nem kell olyan pontosan a kívánt területre
irányítani.

A homogén fénycsóva mentes a foltoktól,
gyűrűktől vagy egyéb árnyékos zónáktól. Ezek
az egyenetlenségek ugyanis zavarják a látást,
akadályozzák a tevékenységet és elvonhatják a
figyelmet.

A fénycsóva alakja
A fejlámpa fénycsóvájának alakja közvetlenül meghatározza a
lámpa felhasználási területét.
Alapvetően három fénycsóvatípus létezik.

Széles fénycsóva

Vegyes fénycsóva

Fókuszált fénycsóva

A széles csóva szórt fényt ad, mely ideális a
karnyújtásnyira végzett munkákhoz.

Rendelkezik egy széles, közelre világító csóvarésszel
és egy fókuszált résszel, mely távolabbra világít.

A fókuszált fénycsóva koncentrálja a fényt, ezáltal
megnő a világítótávolság és a fénycsóva jobban
irányítható.
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Műszaki tájékoztató a
fejlámpákról

Szabályozott fényerő
A fejlámpák állandó fényerejét elektronikus
szabályozórendszer felügyeli, mely biztosítja az
állandó fényerőt és világítótávolságot, amíg ehhez
elegendő a tápegység által szállított elektromos
feszültség. Amint a feszültség túl gyenge lesz
ehhez, a fényerő minimális szintre csökken. Ez
az ún. „takarék" fényerőfokozat még mindig
elegendő ahhoz, hogy a felhasználó befejezze
tevékenységét vagy eljusson valahová, és hogy
kicserélje az elemeket.

A nem szabályozott fényerejű lámpák csak
néhány tíz percen át képesek teljes egészében
produkálni a megadott fényerőt. Ezt követően a
világítás fényereje az elemek vagy akkumulátorok
lemerülésével egyenes arányban csökkenni kezd.

Kompakt és masszív fejlámpák

A szabályozott fényerejű fejlámpák fő előnye,
hogy bizonyos időn keresztül stabil teljesítményt
garantálnak. Ez az időtartam a fejlámpára
megadott üzemidőnek felel meg. A felhasználó így
biztos lehet abban, hogy a megadott időtartamon
belül sem a fényerő, sem a világítótávolság nem
fog csökkenni.

Világítótávolság (méter)

t0

12 h

60 h

Nem szabályozott fényerő

120 h

Fejlámpák kettős fényforrással

Szabályozott fényerő

Üzemidő
(óra)

Az üzemmódok
A fejlámpák legtöbbször többféle üzemmódban
működtethetők, hogy a felhasználó szükségleteihez igazíthassa
a fényáram mennyiségét és a fénycsóva formáját.
A különböző üzemmódok segítségével a felhasználó igény
szerint beállíthatja a világítás hatékonyságát vagy az üzemidő
hosszát.
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Ultrakompakt fejlámpák

Société Française du Tunnel Routier du Fréjus, Tunnel d’Orelle (France) © Yannick Siegel / Kalice

Fényereje alapján minden lámpa alkalmas valamilyen
meghatározott tevékenységre. A világítás hatékonysága
összefüggést mutat a fénycsóva milyenségével: a közeli
környezetünk megvilágítására szolgáló lámpa általában széles
fénycsóvát és közepes fényerőt produkál. Az olyan lámpák,
melyeket távolabbi célpontok megvilágítására terveztek,
jellemzően fókuszált fénycsóvát bocsátanak ki és nagyobb
teljesítménnyel világítanak.

Szuperhatékony fejlámpák

A világítás hatékonysága

VILÁGÍTÁS

A Petzl belső előírásai
A Petzl a termékfejlesztés során minden fejlámpát
mechanikus, elektronikus és optikai teszteknek
vet alá, hogy meggyőződjön a termékek
tökéletes teljesítményéről és minőségéről.
Ezeket a vizsgálatokat szigorú előírások szerint
végezzük, melyek jóval nagyobb követelményeket
támasztanak a termékekkel szemben, mint a
szabványok. Ez a szigorú ellenőrzési folyamat
biztosítja, hogy minden műszaki megoldást
megvizsgáljunk a használat során is, és hogy
valamennyi termékre figyelmet fordítsunk.

A tesztelés feltételei
Mind a teljesítmény mérésével, mind pedig a
mechanikus ellenállóképességgel kapcsolatos
vizsgálatokat laboratóriumban végezzük. Ezeket
a próbákat először 20 °C hőmérsékleten, majd
extrém -30 °C és +60 °C hőmérsékleten végezzük
el.

A Peztl LED-ek
A Petzl által használt LED-ek megfelelnek
egy pontos feltételrendszernek, melyet a
termékfejlesztési részlegünk szakértői állítottak
össze.
Ezeket a LED-eket (szúrópróbaszerűen) a
lámpákba való beszerelés előtt is ellenőrizzük,
hogy színük, fogyasztásuk, fényáramuk és
fényerejük megfelel-e az elvárásoknak.

A szabványok
A Petzl új termékcsaládja megfelel a
világítóteljesítmény méréséről szóló északamerikai ANSI/NEMA FL1 szabványnak.
Bizonyos termékcsaládok rendelkeznek a
speciális ATEX (európai) és HAZLOC (amerikai)
minőségtanúsítványokkal és használhatók
robbanásveszélyes környezetben is.
További információk a www.petzl.com honlapon.

124

Ezenkívül laboratóriumi tesztek és az első
prototípusok terepen való használata teszi
lehetővé, hogy a lámpák megbízhatóságát,
használhatóságát és ergonómiáját valós
körülmények között is megismerjük.
A termék piacra kerülését több hónapos fejlesztési
és tesztelési folyamat előzi meg.

Műszaki tájékoztató a
fejlámpákról

A teljesítmény

A fényáram

Üzemidő

A lámpa teljesítménye ill. a fényáram mennyisége
megmutatja a lámpa minden irányban kibocsátott
összes fény mennyiségét. A fényáram mennyisége
lumenben (lm) fejezhető ki. A fényáram értékét
laboratóriumban, gömb felületű mérőműszerrel
mérjük.

Az üzemidőt egy fénymérővel felszerelt
tesztpadon mérjük. Ezzel a berendezéssel mérhető
a fejlámpa által kibocsátott fény ereje.
Az üzemidő a hasznos világítás időtartamának
függvénye, tehát az az időtartam, amely során a
lámpa fénye állandó. Ezen az időtartamon felül
a felhasználónak rendelkezésére áll egy „tartalék
világítási idő" is, mely során a fényerő még nem
csökken 0,25 lux alá (ennek hossza modellenként
változó).

A világítótávolság

Megjegyzés: a 0,25 lux küszöbértéket 2 méter
távolságban mérjük (ez a fényerő felel meg a
telihold fényének).
További információk a „Szabályozott fényerő" c.
pontban.

Fejlámpák kettős fényforrással

Közvetlenül a bekapcsolás után a lámpa
világítóteljesítménye szisztematikusan csökken.
Ezután a szabályozó technológia segít stabilizálni
a fényerőt egy adott időtartamra. A Petzl csak
ezeket a stabilizált, ún. „hasznos munkaértékeket"
közli, így a felhasználó a valóságnak megfelelő
adatokkal találkozik.
A Petzl méri a lámpák által kibocsátott fényáram
mennyiségét, a világítótávolságot és az üzemidőt.

A Petzl mérési módszerének definíciója szerint
a világítótávolság az a távolság, amelyben a
fejlámpa fényének fényárama még legalább
0,25 lux vagy annál több.

Kompakt és masszív fejlámpák

A világítás hatékonysága

Az ellenállóképesség

A megbízhatóság

Egyedi tesztelés

A lámpák mechanikus ellenállóképességét leejtés,
ütés és szétzúzás során teszteljük. Ezeknek a
próbáknak minden lámpát kétszer vetünk alá,
hat oldalról, a legtörékenyebb részein (lencse,
forgókapcsoló stb).

A működőképesség vizsgálata során
meggyőződünk minden termék mozgó
alkatrészeinek mechanikus tartósságáról.
Minden funkciót automata tesztpad tesz
próbára, hogy meggyőződjünk az adott alkatrész
működőképességéről és tartósságáról:
- nyomógomb,
- homlokrész,
- elemtartó stb.

A gyártási folyamat legvégén minden egyes Petzl
fejlámpát egyedileg is tesztelünk. Ez a művelet
tartalmaz egy fényerősségmérést, melyet egy
speciális digitális kamera végez el, valamint egy
vízhatlansági vizsgálatot.

Egy további teszt során a lfejámpát igen erős
vibrációnak tesszük ki.

Ha egy termék nem felel meg ezeken a
vizsgálatotkon, kivonjuk a termékáramból, és
ez a lámpa a Petzl szakértőinek asztalára kerül.
Itt alapos vizsgálat dönti el a probléma okát és
orvoslásának lehetőségét.

Ultrakompakt fejlámpák

A tesztek részét képezi:
- leejtés: a lámpát leejtjük 10 m, 5 m, 2 m végül 1 m
magasságból,
- ütés: 40 cm magasságból 500 g súlyt ejtünk a
lámpára,
- szétzúzás: 80 kg súlyt gördítünk a lámpára.

Szuperhatékony fejlámpák

Mechanikai jellemzők
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Környezetvédelem és szabványok
A robbanásveszélyes légkör
(az ATEX és HAZLOC szabványok)

Az ATEX szabvány
Mi is az ATEX?
Az ATEX szabályozás egy európai szabvány, mely előírja az intézmények
felelős személyei számára, hogy az egyes légkörök viszonylagos
robbanásveszélyességét ellenőrzés alatt tartsák. Ehhez szükséges az
üzemen belül a robbanásveszély felbecsülése, valamennyi helyszín
beazonosítása, ahol robbanásveszélyes légkör képződhet, valamint
megfelelő eszközök alkalmazása a robbanás elkerülésére.

A levegő oxigénje

Hogyan válasszuk ki a robbanásveszélyes környezetnek
megfelelő felszerelést?
Az ATEX szabvány a környezetet 3 típusú zónára osztja:
- 0, 1 vagy 2 zónák a gázokra,
- 20, 21 vagy 22 zónák porokra.

A gyújtóforrás
(láng, szikra, forró
pont)

Gyúlékony
anyag
(gyúlékony gáz
vagy gőz, por)

Kétféle felszereléstípus létezik:
- «I. csoport»: bányák speciális esete (nagyobb veszélyességi fokozat),
- «II. csoport»: minden felszíni iparág.
A «II. csoport» (felszíni iparágak) esetében minden ATEX besorolású zónához
tartozik megfelelő kategóriájú felszerelés:

A zónák osztályozása

A használandó eszközök ATEX
osztályozása
(a II. csoport esetében a felszíni
iparágakhoz kapcsolódóan)

0 zóna (gázok)
20 zóna (porok)

1. kategória

Milyen körülmények között keletkezhet robbanás?
Akkor beszélünk robbanásveszélyről, ha több tényező van jelen:
- gyújtóanyag: pl. a levegő oxigénje,
- gyúlékony anyag:
. gázok vagy gőzök: szénhidrogén, oldószerek, lakkok, hígtók, benzin,
alkohol, festékanyagok, illatszerek, vegyi anyagok, műanyaggyártás
hatóanyagai stb.
. szemcsés anyagok és porok: magnézium, alumínium, kén, cellulóz,
gabonák, szén, fa, tej, gyanta, cukor, keményítő, polisztirén, műtrágya stb.
- egy forró pont vagy gyújtóforrás.
Ez a helyzet például a gabonasilók kiürítésekor, amikor a por koncentrációja
a levegőben igen magas Ilyenkor tehát a légkör veszélyessé válik: a
hőmérséklet növekedése vagy a legkisebb szikra is robbanást okozhat.
Ha a környezet (gáz vagy por jelenléte miatt) robbanásveszélyes, biztonsági
előírások lépnek érvénybe, melyeknek megfelelően ilyen környezetben
speciális, ún. robbanásbiztos felszerelések használhatók. Ezek a felszerelések
különböző védelmi módok segítségével csökkentik a robbanásveszélyt.

ÁLLANDÓ VESZÉLY

RENDKÍVÜL MAGAS SZINTŰ
VÉDELEM

A robbanásveszélyes elegy folyamatosan vagy hosszú időn át tartósan
jelen van
1 zóna (gázok)
21 zóna (porok)
GYAKORI VESZÉLY

2. kategória
MAGAS SZINTŰ VÉDELEM

A berendezés normális használata során robbanásveszélyes elegy
képződhet
2 zóna (gázok)
22 zóna (porok)
ESETI VESZÉLY

3. kategória
NORMÁL SZINTŰ VÉDELEM

Robbanásveszélyes elegy kis valószínűséggel képződik és csak rövid
időtartamig marad fenn
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Műszaki tájékoztató a
fejlámpákról
Kompakt és masszív fejlámpák

Mik a bevizsgált lámpák speciális jellemzői?
Az egyes csoportokba sorolt termékek különféle módokon védenek a
robbanásveszélytől. Ezek a módok az adott zónától függenek, melyben az
eszközt használni fogják. Például: 1/21 zónák,
2/22 zónák.
Minél nagyobb védelemre van szükség egy lámpához (1/21 zóna, 0/20
zóna), annál kisebb lesz a fényereje. A megengedett intenzitás és a
feszültség alacsony, mert csak így garantálható, hogy az eszköz ne
produkáljon íváramot, szikrát vagy felülete ne melegedjen fel veszélyes
mértékben.

Hogyan történik a gázok osztályozása?
Az ATEX szabvány a robbanásveszélyes gázokat is osztályokba sorolja,
melyekkel szemben a felhasználónak a bevizsgált eszközök megfelelő
védelmet nyújtanak.

A gázok és porok hőmérsékletének osztályozása
A robbanásbiztos lámpák testének külső felületén nem keletkezhet
öngyulladást kiváltó forró pont. A különféle anyagok különböző
hőmérsékleten gyulladnak meg. Minél alacsonyabb az anyag öngyulladási
hőmérséklete, annál veszélyesebb anyagról beszélünk. Ennélfogva minden
robbanásveszélyes környezetben való használatra bevizsgált eszközt
osztályoznak a felületén keletkező maximális hőmérséklet alapján.
Hat hőmérsékleti osztály létezik, T1 - T6 jelöléssel.
További információk a www.petzl.com/atex honlapon.

Példa a jelölés értelmezésére:
CE 0081

II 2 GD Ex nAnL IIB T4

- CE: a felszerelés megfelel a rá vonatkozó európai normáknak
- 0081: azon notifikált szervezet azonosítókódja, mely a gyártás folyamatát
ellenőrizte. A példában a szám a LCIE – Bureau Véritas szervezet kódja. Ez a
szám lehet 0080, pl. az INERIS szervezet száma is
: használata robbanásveszélyes környezetben engedélyezett
- II : felszerelés csoportja
(I = bányák, II = felszíni iparágak)
- 2: a felszerelés kategóriája
(1 = állandó veszély (0 és 20 zónák), 2 = gyakori veszély (1 és 21 zónák),
3 = eseti veszély (2 és 22 zónák))
- GD : gyúlékony anyag típusa: G = gázok és gőzök, D = porok
- Ex : a termék megfelel a Cenelec védelmi előírásainak
- nAnL : a védelem módja
- IIB : azon gáz jelölése, mely ellen az eszköz védelmet nyújt
- T4 : azon felületi hőmérsékleti kategória, melyben az eszköz használható

Fejlámpák kettős fényforrással

Minden robbanásveszélyes zónán belül használható eszközön speciális jelzés
található. Ez a jelölés tartalmaz minden szükséges információt a lehetséges
használat zónáinak meghatározására.

Szuperhatékony fejlámpák

Néhány gáz besorolása:
- I. csoport: metán,
- IIA csoport: propán,
- IIB csoport: etilén,
- IIC csoport: hidrogén/acetilén.
További információk a www.petzl.com/atex honlapon.

Hogyan értelmezhető a jelölés?

Ultrakompakt fejlámpák

A II csoportba tartozó felszerelések védelmet nyújtanak a IIA (legkevésbé
veszélyes) gázoktól a IIC (legveszélyesebb) gázokig besorolt anyagok
jelenlétében
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Környezetvédelem és szabványok
Az HAZLOC szabvány
Mi az a HAZLOC?
A HAZLOC minősítés kizárólag Észak-Amerikában használatos.
Célja, hogy az egyes légkörök viszonylagos robbanásveszélyességét ellenőrzés
alatt tartsák.
A minősítés két részből áll:
- az alkalmazott termékek tesztelése és értékelése,
- a gyártás ellenőrzése.

Hogyan válasszuk ki a robbanásveszélyes környezetnek
megfelelő felszerelést?
A HAZLOC szerint a veszélyzónák háromféleképpen osztályozhatók:
- típus szerint,
- a körülmények szerint,
- a veszélyes anyag természete szerint.
• Típusok
A veszélyes környezet három osztályba sorolható:
- «I. osztály»: bizonyos gázok vagy gőzök robbanáshoz vagy gyulladáshoz
elegendő mennyiségben való lehetséges jelenléte miatt veszélyes légtért
jelöl. Példák: kőolajfinomítók, benzinelosztó-zónák, porlasztóberendezések
gyártásának utolsó zónái stb.
- «II. osztály» : gyúlékony porok a légkörben való lebegő jelenléte miatt
veszélyes légtért jelöl. Példák: gabonasilók, műanyaggyárak, alumíniumgyárak,
gyógyszergyárak, tűzijáték-gyárak stb.
- «III. osztály»: olyan légterek jelöl, melyben a lebegő szálak és részecskék
össze tudnak gyűlni pl. egy gép körül vagy a világítótesteken, és hő,
szikra vagy forró fémfelület által meggyulladhatnak. Példák: textilgyárak,
lenfeldolgozóüzemek, olyan fafeldolgozók, ahol fűrészpor vagy más lebegő
részecskék keletkeznek stb.
• Körülmények
A körülmények két típusba sorolhatók:
- «1. csoport» (normál körülmények): a veszély a gyártás vagy a javítási vagy a
karbantartási munkálatok szokásos menete során áll fenn,
- «2. csoport» (rendkívüli körülmények): a veszélyes anyag csak baleset vagy
hibás működés következtében van jelen.
• A veszélyes anyag természete
Az «I. osztály»-ba sorolt környezet gázai és gőzei négy csoportba
sorolhatók: A, B, C és D (ezek az anyagok gyulladási hőmérsékletük, robbanási
nyomásuk és egyéb jellemzőik alapján csoportosíthatók).
A «II. osztály»-ba sorolt környezet gázai és gőzei három csoportba
sorolhatók: E, F és G. Ezek a csoportok gyulladási hőmérsékletükés a veszélyes
anyagok vezetőképessége alapján csoportosíthatók. A vezetőképesség
elsősorban a fémporokat érinti.

Az I., II. és III. osztályokba sorolt környezetek összefoglalása
Osztályok Csoportok

Alcsoportok
1

2

I. Gázok,
A: Acetilén
Állandó
gőzök és B: Hidrogén stb.
robbanásveszély
folyadékok C: Éter stb.
D: Szénhidrogének,
üzemanyagok, oldószerek
stb.

Általában
nincs jelen a
robbanáshoz
szükséges
koncentrációban
(de véletlenszerűen
előfordulhat ez a
szituáció)

II Porok

A porok
mennyisége
elegendő a
gyulladáshoz
vagy normál
körülmények
között vezető
porok vannak jelen

Általában
nincs jelen a
gyulladáshoz
szükséges
koncentrációban
(de véletlenszerűen
előfordulhat ez a
szituáció)

A gyártás során
használatos

Tárolóhelyiségben
raktározott vagy
használt (gyártáson
kívül)

E: Fémporok (vezetők és
obbanásveszélyesek)
F: Szénporok
(egyes esetekben
vezetők és mindig
robbanásveszélyesek)
G: Liszt, keményítő,
gabonás, gyúlékony
műanyagok vagy
vegyi anyagok porai
(robbanásveszélyesek)

III Lebegő Textilipar, faüzemek stb.
szálak és
részecskék

Mik a bevizsgált lámpák speciális jellemzői?
Minél nagyobb védelemre van szükség egy lámpához, annál kisebb lesz a
fényereje. A megengedett intenzitás és a feszültség alacsony, mert csak így
garantálható, hogy az eszköz ne produkáljon íváramot, szikrát vagy felülete ne
melegedjen fel veszélyes mértékben.

Hogyan értelmezhető a jelölés?
Minden robbanásveszélyes zónán belül használható eszközön speciális jelzés
található. Ez a jelölés tartalmaz minden szükséges információt a lehetséges
használat zónáinak meghatározására.

Példa a jelölés értelmezésére:
FLASHLIGHT FOR USE IN HAZ. LOC.
CLASS I, DIV. 2 GROUPS C, D, CLASS II, DIV. 2 GROUP G
- Class I : robbanásveszély gáz formájában
(I. osztály = gázok, II. osztály = porok, III. osztály = szálak)
- 2. alcsop. = körülmények típusa
(1. alcsop.: normál körülmények, 2. alcsop.: normálistól eltérő körülmények)
- C és D CSOPORTOK: megfelel azon gázok osztályának, melyekkel a termék
használható
- II. osztály : poros környezet
- 2. alcsop : normálistól eltérő körülmények
- G CSOPORT: megfelel azon gázok osztályának, melyekkel a termék
használható.
További információk a www.petzl.com/hazloc honlapon.
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Szilárd és folyékony testektől való védelem

Hogyan értelmezhető a védelmi fokozat?
Példa: IP 67
Az első számjegy a szilárd testek elleni effektív védelmet jelöli.
A második számjegy a folyékony testek elleni effektív védelmet jelöli.
Az IP 67 besorolás tehát tökéletes védelmet garantál a porok ellen és
védettséget az alámerítéssel szemben.
Megjegyzés: Ha valamelyik kritériumot nem vizsgálják, a számjegyet nagy
„X" betűvel helyettesítik (pl. az IP X6 jelölés szerint az eszközt nem tesztelték
szilárd testek behatolására nézve).

A második számjegy jelöli a védelmi fokozatot folyékony anyagokkal szemben:

X = Nincs adat

—

X = Nincs adat

—

0 = Nem védett

—

0 = Nem védett

—

1 = Védett szilárd idegen testek behatolása ellen, ha azok
átmérője ≥ 50 mm

1 = Függőleges víz cseppjeivel szemben védett

2 = Védett szilárd idegen testek behatolása ellen, ha azok
átmérője ≥ 12,5 mm

2 = Vízcseppekkel szemben védett (15° szögben)

3 = Védett szilárd idegen testek behatolása ellen, ha azok
átmérője ≥ 2,5 mm

3 = Esővel szemben védett (60° szögben)

4 = Védett szilárd idegen testek behatolása ellen, ha azok
átmérője ≥ 1 mm

4 = Víz befecskendezésével szemben védett

5 = Por ellen védett (a behatolás korlátozott, káros
lerakódás nem történik)

5 = Víz tömlőből való befecskendezésével szemben
védett

6 = Por ellen tökéletesen védett

6 = Víz tömlőből való erőteljes befecskendezésével
szemben védett

Szuperhatékony fejlámpák

Az első számjegy mutatja a védelmi fokozatot szilárd anyagokkal szemben:

Fejlámpák kettős fényforrással

Az IP védelmi fokozat egy nemzetközi szabvány. Ez a jelölés osztályozza az
eszköz védelmi fokozatát szilárd testek (porok) és folyadékok (víz, olaj stb.)
behatolása ellen.

Kompakt és masszív fejlámpák

Az IP védelmi fokozat

7 = ideiglenes alámerítés (-1 méter 30 percig)

Ultrakompakt fejlámpák

8 = tartós alámerítés (több, mint 1 méter mélység, a
gyártó által definiált időtartamon át)

Elektromágneses összeférhetőség
Az elektromágneses összeférhetőség azt jelenti, hogy az elektromos készülék a
környezetből érkező esetleges elektromágneses pertubációktól függetlenül jól
működik és maga ilyen pertubációkat nem bocsát ki.
A Petzl fejlámpák megfelelnek a 89/336/CEE szabvány előírásainak
elektromágneses összeférhetőség tekintetében: nem zavarják más CEjelöléssel ellátott készülékek működését.
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Fejlámpák
A Petzl immár 30 éve fejleszt és gyárt fejlámpákat és
olyan felszereléseket, melyek még hatékonyabbá teszik a
sötétben dolgozók munkáját.
Több évtizedes tapasztalatunkat és szaktudásunkat
latba vetve a Petzl fejlámpák a legzordabb körülmények
között ismindenütt megbízható, ergonomikus és
hatékony eszközök a legkülönfélébb tevékenységek
során, a karbantartástólaz ipari vagy építőipari
területeken át a mentésekig.

A világítás hatékonysága (lumen)

Nagy teljesítményű
fejlámpák

400
300
200
100

75
Kisméretű, masszív fejlámpák
50

25

Fejlámpák kettős fényforrással

Ultrakompakt fejlámpák

Eseti használat
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Intenzív használat

Műszaki tájékoztató a
fejlámpákról
Kompakt és masszív fejlámpák

Kisméretű, masszív fejlámpák

Fejlámpák kettős fényforrással

Mindennapi használatra szánt
fejlámpák.

Fejlámpák kettős fényforrással

Szuperhatékony fejlámpák

Intenzív használatra szánt fejlámpák.

Nagy teljesítményű fejlámpák

Ultrakompakt fejlámpák

Intenzív használatra szánt fejlámpák
nagy fényerővel.

Ultrakompakt fejlámpák
Rövid idejű használatra és vészhelyzet
esetére szánt fejlámpák.
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Kisméretű, masszív fejlámpák
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A PIXA fejlámpacsalád tagjai kifejezetten olyan szakemberek
számára készültek, akik mindennapi munkájuk során sötétben
is tevékenykednek. Használójuk mindkét keze szabadon marad,
így segítik a hatékony és kényelmes munkavégzést.
Alapvető előnyük, hogy masszívak, megbízhatóak, könnyen
kezelhetők és igen sokoldalúan használhatók. A négy
különböző modell mind más és más felhasználási területen
alkalmazható.

További információk a
PIXA fejlámpacsaláddal
kapcsolatosan a
www.petzl.com/PIXA
honlapon.

Műszaki tájékoztató a
fejlámpákról

Háromféle rögzítési lehetőség

Petzl sisakon

+

+

Többféle típusú megvilágítás
Széles fénycsóva közeli
környezetünk megvilágítására

Földre helyezve

Vegyes fénycsóva
közlekedéshez

Szabályozott fényerő
Nagy világítótávolságú
fókuszált fénycsóva
A PIXA lámpákba beépített
elektronika által vezérelt
szabályozó egyenletes fényerőt
biztosít, mely az elemek
lemerülésével nem csökken.

Fejlámpák kettős fényforrással

A fejen

Kompakt és masszív fejlámpák

A PIXA lámpák a gyakorlatban előforduló szituációknak megfelelően viselhetők az elasztikus fejpánttal a fejen, fejpánt nélkül rögzíthetők a Petzl VERTEX vagy
ALVEO sisakokon (a mellékelt lap segítségével) vagy egyszerűen a talajra helyezhetők.

Egyszerű és intuitív használat

Vízállóság

Az elforgatható kapcsoló könnyen
elérhető és akár kesztyűben is
kezelhető. Ezzel a kapcsolóval
gyorsan és biztosan váltogathatunk a
különböző fényerőfokozatok között.

A PIXA fejlámpák vízhatlanok, így
mindig használatra készek. Akár
víz alá is meríthetők (IP 67 védelmi
fokozat).

Mechanikusan igen ellenálló

Vegyi anyagokkal szembeni
ellenállóképesség

Ütés, leejtés, összezúzás: ezek
a lámpák elviselnek minden
megpróbáltatást, ami csak a
mindennapi munkásélet velejárója
lehet.

A lámpák agresszív környezetben is
garantáltan megbízhatóan működnek,
teszteltük őket számos vegyi anyaggal
szemben (részletes lista a
www.petzl.com honlapon).

„Parkolóállás"

ATEX és HAZLOC tanúsítvány

A PIXA lámpák „parkolóállásba"
állítva védik a lencsét a
sérülésektől és a kapcsolót a
véletlen bekapcsolódástól a
szerszámosládában.

A PIXA fejlámpák robbanásveszélyes
környezetben is használhatók.
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Ultrakompakt fejlámpák

Masszív, tartós kialakítás

Szuperhatékony fejlámpák

A PIXA lámpák a munkahelyen előforduló különböző szituációknak megfelelően többféle megvilágítást
kínálnak. Fénycsóvájuk mindig homogén és a munkahelyet egyenletesen világítja meg.

VILÁGÍTÁS

Kisméretű, masszív fejlámpák
• PIXA 3R
Sokoldalúan használható fejlámpa testreszabható fényerőfokozatokkal és tölthető akkumulátorral.

NEW

• PIXA 3
Fejlámpa a gyakorlatban előforduló minden szituációhoz: közvetlen vagy a távolabbi környezet megvilágítására és közlekedésre.

• PIXA 2
Sokoldalúan használható fejlámpa, mely közvetlen vagy távolabbi környezetünket egyaránt biztonságosan világítja meg.

• PIXA 1
Igen egyszerűen használható fejlámpa közvetlen környezetünk kényelmes megvilágítására.

• Kiegészítők

NEW

RUBBER
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POCHE

TÖLTHETŐ AKKUMULÁTOR
PIXA 3R LÁMPÁHOZ

NEW

AUTÓSTÖLTŐ

PIXA 1

25 lm

PIXA 3R
MAX AUTONOMY

PIXA 3R E78CHR - E78 CHR UK

PIXA 2

12 h

20 m

12 h

NEW

6h

3h

15 m

12 h

22 m

12 h

30 lm

Sokoldalúan használható fejlámpa testreszabható fényerőfokozatokkal és
tölthető akkumulátorral
3O m

65 m

40 lm

38 m

BELT

E78CHR UK

30 m

6h

40 lm

55 m

3h

50 lm

13 m

12 h

A töltőre a lámpát közvetlenül is rá lehet
helyezni, az akkumulátor kivétele nélkül.
PIXA
Az3Rakkumulátor külön is tölthető, így
MAX
POWER akár a töltéssel egyidejűleg is
a lámpa
használható.

30 lm

17 lm

• Fejlámpa munkavégzéshez: viselhető az
• Elforgatható kapcsoló, mely akár kesztyűben is
elasztikus fejpánttal a fejen, a mellékelt lappal
könnyen kezelhető.
rögzíthető sisakra vagy a talajra helyezhető.
• Masszív:
120 m- a leejtésnek
350 lm ütéseknek és a
1 h 30 (2 méterig),
• A tölthető, polimer lítiumionos akkumulátor
csatlakoztatható a gyorstöltőhöz (töltési idő 3 óra),
szétzúzásnak (80 kg) tökéletesen ellenáll,
így kiválóan alkalmas gyakori használatra.
- tárolóállás a lencse védelmére és a véletlen
• Három különböző beállítás közül választhatja ki a 80 m bekapcsolódás
megakadályozására.
190 lm
4 h 45
szükségleteinek legmegfelelőbbet:
• Kényelmes, állítható, mosásához könnyen
- ‘STANDARD’ :
lecsatolható fejpánt.
kompromisszum a fényerő és az üzemidő
• Az elem lemerülését villogással és piros fénnyel
tekintetében,
40 m jelző16LED.
50 lm
h 45
- ‘MAX AUTONOMY’ :
• Vízálló -1 m vízmélységig 30 percen át (IP 67),
elsődleges szempont a hosszú üzemidő (12 óra),
lemerítés után nincs szükség külön tisztításra.
- ‘MAX POWER’ :
• Szabvány: CE,
elsődleges szempont a nagy fényerő (55 lumen).
- ATEX: 2/22 zóna,
• Három fényerőfokozat:
- HAZLOC: I és II osztály 2. alcsop.,
- karnyújtásnyi közelségben végzett
- ANSI/NEMA FL1.
tevékenységekhez: széles és homogén fénycsóva, 120 m• Vegyi
ellenálló
350szemben
lm
3 hanyagokkal
15
- közlekedéshez: széles, középen erősebb fényű
(lásd a www.petzl.com/PIXA honlapon).
vegyes fénycsóva,
• Tömeg: 145 g
- nagy távolságra lévő célpontok megfigyelése:
• Garancia: a lámpára 3 év, az akkumulátorra 1 év.
erősen fókuszált fénycsóva
változatban:
80 m • Kétféle
190 lm
9 h 30
• Szabályozott, a megadott üzemidő során
- EU és US töltővel: E78CHR
mindvégig garantáltan állandó fényerő.
- UK töltővel: E78CHR UK
• Az elem teljes lemerülése előtt „tartalék"
40 m
50 lm
34 h
üzemmód (2 órán át legalább 5 méter
világítótávolság).

A PIXA 3R fejlámpa fényerőfokozatai
testreszabhatók, így a világítás
hatékonysága, az üzemidő és a
világítótávolság az adott szituációhoz
igazítható.

További információk a PIXA 3R
fejlámpával kapcsolatosan a
www.petzl.com/PIXA honlapon.

A világítás hatékonysága:
PIXA 3R
STANDARD

PIXA 3R
MAX AUTONOMY

STANDARD

MAX AUTONOMY

23 m

65 m

3h

PIXA 3R
MAX POWER

12 h

25 lm

15 m

12 h

25 lm

25 m

3h

55 lm

35 m

6h

35 lm

25 m

12 h

25 lm

45 m

3h

55 lm

75 m

3h

55 lm

40 m

12 h

25 lm

75 m

3h

55 lm
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3h

3h

MAX POWER

15 m

12

40 m

Fejlámpák kettős fényforrással

RA

E78CHR

12 h

Szuperhatékony fejlámpák

KA

15 m

Ultrakompakt fejlámpák

PIXA 3

Kompakt és masszív fejlámpák

15 m

6h

Műszaki tájékoztató a
fejlámpákról

30 m

00min

00h

00m

Kisméretű, masszív fejlámpák

Modes de port
Sur la tête
avec bandeau

VILÁGÍTÁS

PETZL :
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mains
bres

clairage
onstant
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ptique
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Sur casque
avec bandeau

Sur casque
avec clip

Pos

00m

Eclairage
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A1

00h 00min

PETZL :

mains
libres

lampe
frontale

Eclairage
constant

Eclairage
décroissant

000 g

PIXA 3 E78CHB

80 kg állítható fénycsóvával közeli vagy távolabbi
Fejlámpa
környezetünk megvilágítására illetve közlekedésre

• Fejlámpa munkavégzéshez: viselhető az elasztikus fejpánttal a fejen, a
Poids
mellékelt lappal rögzíthető sisakra vagy a talajra helyezhető.
• Három fényerőfokozat:
- karnyújtásnyi közelségben végzett tevékenységekhez: széles és homogén
fénycsóva,
- közlekedéshez: széles, középen erősebb fényű vegyes fénycsóva,
- nagy távolságra lévő célpontok megfigyelése: erősen fókuszált fénycsóva.
Résistance
• A megadott üzemidő során a fényerő nem csökken, a lámpa ezen időtartam
écrasement
alatt állandó fényerőt biztosít.
• Amikor az elem már csaknem teljesen lemerült, a lámpa „tartalék" fokozatra
vált (15 méter világítótávolság legalább 10 órán át).
• Elforgatható kapcsoló, mely akár kesztyűben is könnyen kezelhető.
Bloc
• Masszív:
optique
- a leejtésnek (2 méterig), ütéseknek és a szétzúzásnak (80 kg) tökéletesen
Résistance aux
ellenáll,
orientable
- tárolóállás a lencse védelmére és
a véletlenchimique
bekapcsolódás
produits
megakadályozására.
OK
• Kényelmes, állítható, mosásához könnyen lecsatolható fejpánt.
Bouton
• Elemek feltöltöttségét jelző LED: villogással vagy piros fénnyel jelzi
az elemek
állapotát.
rotatif
• Vízálló -1 méter vízmélységig 30 percen át (IP 67), lemerítés utánavec
nincsgants
szükség külön tisztításra.
• Szabványok: CE,
- ATEX : CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4,
Bandeau
- HAZLOC: class I Groups C & D div II, Class II Group G div II.
A minőségtanúsítványok kizárólag alkáli elemekkel érvényesek. lavable à
15 m
12 h
25
lm
- ANSI / NEMA FL1.
60°
• Vegyi anyagokkal szemben ellenálló (lásd www.petzl.com).
• 2 db AA/LR6 elemmel működik (mellékelve), használható alkáli elemekkel
vagy Ni-MH akkumulátorokkal, valamint lítiumionos elemekkel, melyek
kétszeres üzemidőt biztosítanak azonos fényerő mellett.
• Tömeg (elemekkel): 160 g
• 3 év garancia.
20 m

12 h

PIXA 2 E78BHB

Fejlámpa állítható fénycsóvával közeli környezetünk
megvilágítására és közlekedésre
• Fejlámpa munkavégzéshez: viselhető az elasztikus fejpánttal a fejen, a
mellékelt lappal rögzíthető sisakra vagy a talajra helyezhető.
• Két000
üzemmód:
g
- közvetlen környezetünk megvilágítására alkalmas üzemmód: széles és
homogén fénycsóva (20 méter világítótávolsággal 12 órán át, 30 lumen),
- közlekedésre alkalmas üzemmód: vegyes fénycsóva a felső részében egy
fókuszált csóvával(30 méter világítótávolsággal 6 órán át, 40 lumen).
• A megadott
80 kg üzemidő során a fényerő nem csökken, a lámpa ezen időtartam
alatt állandó fényerőt biztosít.
• Amikor az elem már csaknem teljesen lemerült, a lámpa „tartalék" fokozatra
vált (10 méter világítótávolság legalább 10 órán át).
• Elforgatható kapcsoló, mely akár kesztyűben is könnyen kezelhető.
• Masszív:
- a leejtésnek (2 méterig), ütéseknek és a szétzúzásnak (80 kg) tökéletesen
ellenáll,
- tárolóállás a lencse védelmére és a véletlen bekapcsolódás
megakadályozására.
PIXA 3Rkönnyen lecsatolható fejpánt.
• Kényelmes, állítható, mosásához
15 m
• Elemek feltöltöttségét jelzőSTANDARD
LED: ismételt villogással jelzi az elemek állapotát.
• Vízálló -1 méter vízmélységig 30 percen át (IP 67), lemerítés után nincs
szükség külön tisztításra.
• Szabványok: CE,
30 m
- ATEX : CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4,
- HAZLOC: class I Groups C & D div II, Class II Group G div II.
A minőségtanúsítványok kizárólag
alkáli elemekkel
Résistance
aux érvényesek.
- ANSI/NEMA FL 1.
65 m
produits chimique
• Vegyi anyagokkal szemben ellenálló (lásd www.petzl.com).
OK
• 2 db AA/LR6 elemmel működik (mellékelve), használható alkáli elemekkel
vagy Ni-MH akkumulátorokkal, valamint lítiumionos elemekkel, melyek
kétszeres üzemidőt biztosítanak azonos fényerő mellett.
• Tömeg (elemekkel): 160 g
PIXA 3R
• 3 év garancia.
MAX AUTONOMY

3O m

A3

15 m
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6h

12 h

6h

3h

15 m

12 h

22 m

12 h

38 m

12 h

23 m

3h

40 m

3h

65 m

3h

30 lm

PIXA 1

A2

12 h

15 m

40 lm

30 lm

PIXA 2

30 m

6h

40 lm

55 m

3h

50 lm
PIXA 3

12 h

25 lm

20 m

12 h

30 lm

3O m

6h

40 lm

PIXA 3R
MAX POWER

15 m

12 h

30 lm

00h 00min

00h

RUBBER

Sur la tête
TÖLTHETŐ AKKUMULÁTOR
avec bandeau
PIXA 3R LÁMPÁHOZ

sistance
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°

Fejlámpa homogén fénycsóvával közvetlen környezetünk
megvilágítására

Kaucsuk fejpánt PIXA lámpák bármilyen típusú sisakra való
rögzítéséhez

• Fejlámpa munkavégzéshez: viselhető az elasztikus fejpánttal a fejen, a
mellékelt lappal rögzíthető sisakra vagy a talajra
helyezhető.
Eclairage
• Egyetlen, közvetlen környezetünk megvilágítására
alkalmas
décroissant
üzemmód: széles, homogén fénycsóva. (15 méter világítótávolsággal 12 órán
át, 25 lumen).
• A megadott üzemidő során a fényerő nem csökken, a lámpa ezen időtartam
alatt állandó fényerőt biztosít.
• Amikor az elem már csaknem teljesen lemerült, a lámpa „tartalék" fokozatra
vált (5 méter világítótávolság legalább 10 órán át).
• Elforgatható
000 gkapcsoló, mely akár kesztyűben is könnyen kezelhető.
• Masszív:
- a leejtésnek (2 méterig), ütéseknek és a szétzúzásnak (80 kg) tökéletesen
ellenáll,
- tárolóállás a lencse védelmére és a véletlen bekapcsolódás
megakadályozására.
80 kg
• Kényelmes, állítható, mosásához könnyen lecsatolható fejpánt.
• Vízálló -1 méter vízmélységig 30 percen át (IP 67), lemerítés után nincs
szükség külön tisztításra.
• Szabványok: CE,
- ATEX : CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4,
- HAZLOC: class I Groups C & D div II, Class II Group G div II.
A minőségtanúsítványok kizárólag alkáli elemekkel érvényesek.
- ANSI/NEMA FL 1.
• Vegyi anyagokkal szemben ellenálló (lásd www.petzl.com).
• 2 db AA/LR6 elemmel működik (mellékelve), használható alkáli elemekkel
vagy Ni-MH akkumulátorokkal, valamint lítiumionos elemekkel, melyek
kétszeres üzemidőt biztosítanak azonos fényerő mellett.
• Tömeg (elemekkel): 160 g
• 3 év garancia.

• Ideális olyan ipari védősisakokhoz, melyeken nincs fejlámpa rögzítésére
szolgáló kampó.
• A kaucsuk igen jól tartja a lámpák a sisakon.
• A lámpa a rögzítőlap segítségével gyorsan és egyszerűen rögzíthető a
pánton.
• Bármilyen szituációban használható, beleértve az agresszív környezetet is (a
kaucsuk igen ellenálló anyag).
• Könnyen kezelhető állítócsattal.
• 3 év garancia.

Résistance aux
produits chimique

OK

POCHE E78001
Tok PIXA lámpák tárolására
• Könnyen nyitható patentos fedéllel.
• A patenttal záródó hevederrel övre fűzve biztonságosan viselhető.
• 3 év garancia.

Tölthető akkumulátor PIXA 3R lámpához E78003
930 mAh kapacitású polimer lítiumionos akkumulátor
• A mellékelt töltővel tölthető; külön vagy a PIXA 3R lámpával együtt töltőre
helyezhető.
• Gyors töltés, mindössze 3 óra töltési idő.
• Egy évre vagy 300 töltési ciklusra szóló garancia.

Autóstöltő E78004
12 V-os autósadapter standard USB csatlakozóval
• Segítségével a PIXA 3R lámpa az USB csatlakozóval és a lámpához mellékelt
töltővel tölthető.
• Gyors töltés, mindössze 3 óra töltési idő.
• 3 év garancia.
PIXA 3R
STANDARD

1

2

12 h

25 lm

PIXA 3R
MAX AUTONOMY

20 m

3O m

12 h

6h

Fejlámpák kettős fényforrással

RUBBER E78002
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15 m
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Szuperhatékony fejlámpák

ids

PIXA 1 E78AHB

Sur casque
AUTÓSTÖLTŐ Sur casque
avec bandeau
avec clip

15 m

12 h

30 m

6h

65 m

15 m

Ultrakompakt fejlámpák
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0m

22 m

12 h

3h

12 h

30 lm

40 lm
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Fejlámpák kettős fényforrással
VILÁGÍTÁS

A DUO lámpákat nehéz körülmények között dolgozó
szakemberek számára terveztük. Ezek a fejlámpák vízhatlanok.
Ellenállnak az ütéseknek, súrlódásnak, nem árt nekik a sár,
a nedvesség. Nagyszerű mechanikus tulajdonságaik kiváló
teljesítménnyel párosulnak. A DUO lámpák két irányítható
fényforrása lehetővé teszi, hogy szituációtól függően
válasszunk a kisebb vagy nagyobb világítótávolság közül.

Kettős fényforrás

A kettős fényforrással ellátott lámpák a munkavégzés közben előforduló
csaknem minden szituációra kínálnak megoldást: a LED-ekkel közvetlen
környezetünket, a halogén izzóval vagy az 1 W-os LED-del pedig
távolabbi pontokat világíthatunk meg.

Kapcsoló
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A ki/bekapcsoló gomb egy kézzel kezelhető és a sárga emelőkar
átbillentésével lezárható, ezzel a lámpa véletlen bekacsolása elkerülhető.

Vízhatlan elemtartó

A DUO lámpák elemtartója a legzordabb körülményeknem is
ellenáll. A két fémkampó tökéletes záródást és -5 méter vízmélységig
vízhatlanságot biztosít.

Műszaki tájékoztató a
fejlámpákról

• Fejlámpa kettős fényforrással és ATEX tanúsítvánnyal

Kompakt és masszív fejlámpák

Robbanásveszélyes környezetben is használható fejlámpa.

DUO ATEX LED 5

• Fejlámpák kettős fényforrással

Fejlámpák kettős fényforrással

Intenzív használatra, nehéz körülmények közé tervezett fejlámpák.
Kisebb méretű hagyományos változat (lámpa és elemtartó a fejen) vagy BELT verzió (különálló elemtartóval) a fejre jutó súly csökkentésére.

DUO LED 14

DUO LED 5

FIXO DUO LED 14

Szuperhatékony fejlámpák

DUO LED 14 ACCU

DUOBELT LED 14

Ultrakompakt fejlámpák

DUOBELT LED 5

• Kiegészítők

ACCU DUO ATEX

ACCU DUO

Chargeurs DUO

MODU’LED 14 DUO

CROCHLAMP S
CROCHLAMP L
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Fejlámpák kettős fényforrással

DUO® ATEX LED 5 E61L5 4
Szikramentes vízhatlan fejlámpa kettős fényforrással: 1 nagy teljesítményű LED / 5 LED

Állítható elasztikus fejpánt

Vízhatlan lámpatest és elemtartó (-5 m
vízmélységig)
Ki/bekapcsoló gomb beépített
zárórendszerrel
Kettős fényforrás

Európai és USA szabványnak megfelelő
töltő

• -5 méterig vízálló fejlámpa minden terepre.
• Tevékenységtől függően két fényforrás közül
választhatunk:
- az egyetlen, nagy teljesítményű LED nagy
világítótávolságú, fókuszálható fénycsóvát ad,
- az 5 LED hosszú időn át, szórt fénnyel világítja
meg közeli környezetünket.
• Használata kényelmes és egyszerű:
- kényelmes, állítható elasztikus fejpánt,
- lezárható kapcsoló a véletlen bekapcsolódás
elkerülésére,
- dönthető lámpatest.
• A csomagolásban mellékelve:
- szikramentes akkumulátor E61100 2 (NiMH, 2700
mAh)
- töltő E65200 2 Európa és USA (110/240 V - 5060
Hz kompatibilis).
• -5 méteres mélységig vízálló: IP 68.
• Tömeg: 340 g (akkumulátorral)
• Fejlámpa ATEX minősítéssel: Gáz (1. és 2. zóna)
jelenlétében és por (21. és 22. zóna) jelenlétében
használható fejlámpa, melynek öngyulladási
hőmérséklete normál légköri nyomáson
magasabb mint 200° C (a lámpa maximális felületi
hőmérséklete 200° C ).
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• Szabvány:
- ATEX : Ex II 2 GD, Ex ia IIB T3, Ex iaD 21 T200° C,
- CE EN 50014, EN 50020,
- CEI 61241-0, CEI 61241-11.
• A használat hőmérséklete: -5° C à +40° C
• CE
• 3 év garancia.

A két fényforrás egyike a hosszú
üzemidejű, közelre világító öt LED, a
másik egyetlen nagy teljesítményű,
állítható fókuszú optikával felszerelt,
nagy világítótávolságú LED.

A Ni-Mh robbanásmentes akkumulátor:
csökkenti az íváram keletkezésének és a
lámpa túlmelegedésének veszélyét.

Műszaki tájékoztató a
fejlámpákról
Kompakt és masszív fejlámpák

FIXO DUO LED 14

DUO® LED 5

DUO® LED 14

DUO® LED 14 ACCU E72 AC

Vízhatlan fejlámpa kettős fényforrással:
halogén izzó / 5 LED

Vízhatlan fejlámpa kettős
fényforrással: halogén / 14 szabályozott,
3 fényerőfokozatban működtethető LED

Vízhatlan akkumulátoros fejlámpa kettős
fényforrással: halogén / 14 szabályozott,
3 fényerőfokozatban működtethető LED

• -5 méterig vízálló fejlámpa minden terepre.
• Tevékenységtől függően kétféle, igen nagy
teljesítményű fényforrás közül választhatunk:
- messzire világító, állítható fókusztávolságú
halogén izzó,
- a 14 LED közeli környezetünket széles
fénycsóvával világítja meg és három (maximális,
optimális és gazdaságos) fényerőfokozatban
használható.
• Hosszú üzemidejű, állandó fényerejű közeli fény:
- az elektronikusan szabályozott 14 LED az elemek
csaknem teljes élettartama alatt állandó fényerőt
biztosít ,
- amikor ez elemek csaknem teljesen lemerültek, a
lámpa automatikusan „tartalék" üzemmódra vált.
• Használata kényelmes és egyszerű:
- kényelmes, állítható elasztikus fejpánt,
- lezárható kapcsoló a véletlen bekapcsolódás
elkerülésére,
- dönthető lámpatest.
• A lámpa mögött tartalék halogén izzó.
• -5 méteres mélységig vízálló: IP X8.
• CE
• 3 év garancia.

• A DUO LED 14 akkumulátorral felszerelt változata:
- nagy kapacitású akkumulátor,
- gyors feltöltés.
• -5 méterig vízálló fejlámpa minden terepre.
• Tevékenységtől függően kétféle, igen nagy
teljesítményű fényforrás közül választhatunk:
- messzire világító, állítható fókusztávolságú
halogén izzó,
- a 14 LED közeli környezetünket széles
fénycsóvával világítja meg és három (maximális,
optimális és gazdaságos) fényerőfokozatban
használható.
• Hosszú üzemidejű, állandó fényerejű közeli fény:
- az elektronikusan szabályozott 14 LED az elemek
csaknem teljes élettartama alatt állandó fényerőt
biztosít,
- amikor ez elemek csaknem teljesen lemerültek, a
lámpa automatikusan „tartalék" üzemmódra vált.
• Használata kényelmes és egyszerű:
- kényelmes, állítható elasztikus fejpánt,
- lezárható kapcsoló a véletlen bekapcsolódás
elkerülésére,
- dönthető lámpatest.
• A lámpa mögött tartalék halogén izzó.
• ACCU DUO akkumulátor + gyorstöltő (lásd E65 2)
mellékelve:
- Ni-MH 2700 mAh (4 elemből álló) akkumulátor,
- mintegy 500 alkalommal újratölthető,
- töltési idő: kb. 4 óra (töltődést és feltöltött
állapotot jelző LED),
- a gyorstöltő kompatibilitása: 110 / 240 V.
• -5 méteres mélységig vízálló: IP X8.
• Tömeg: 380 g elemekkel.
• CE
• 3 év garancia.

• -5 méterig vízálló fejlámpa minden terepre.
• Tevékenységtől függően két fényforrás közül
választhatunk:
- messzire világító, állítható fókusztávolságú
halogén izzó,
- az 5 LED hosszú időn át, szórt fénnyel világítja
meg közeli környezetünket.
• Használata kényelmes és egyszerű:
- kényelmes, állítható elasztikus fejpánt,
- lezárható kapcsoló a véletlen bekapcsolódás
elkerülésére,
- dönthető lámpatest.
• A lámpa mögött tartalék halogén izzó.
• -5 méteres mélységig vízálló: IP X8.
• CE
• 3 év garancia.
• Kétféle változatban:
• DUO LED 5 (E69 P): Négy db AA / LR6
elemmel (mellékelve) vagy ACCU DUO E65100
2 akkumulátorral (külön rendelhető) működik.
Tömeg: 300 g elemekkel,
- DUOBELT LED 5 (E73 P): különálló elemtartó
a fejre jutó súly csökkentésére, négy db C/LR14
elemmel működik (elemek mellékelve).
Tömeg: 550 g (lámpa 140 g a fejen + elemtartó
410 g)

• Négyféle változatban kapható:
• DUO LED 14 (E72 P): Négy db AA / LR6
elemmel (mellékelve) vagy ACCU DUO (E65100
2) akkumulátorral (külön rendelhető) működik.
Tömeg: 300 g elemekkel,
- FIXO DUO LED 14 (E63 L14): Négy db AA / LR6
elemmel (mellékelve) vagy ACCU DUO (E65100
2) akkumulátorral (külön rendelhető) működik.
Tömeg: 180 g elemekkel,
- DUOBELT LED 14 (E76 P): különálló elemtartó
a fejre jutó súly csökkentésére, négy db C/LR14
elemmel működik (elemek mellékelve).
Tömeg: 550 g (lámpa 140 g a fejen + elemtartó
410 g),
- VERTEX BEST DUO LED 14 (A10BWE) :
kényelmes sisak kettős fényforrású fejlámpával
felszerelve, lásd a 63. oldalon.
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Fejlámpák kettős fényforrással

DUOBELT LED 14

Szuperhatékony fejlámpák

DUOBELT LED 5

DUO LED 14

Ultrakompakt fejlámpák

DUO LED 5

VILÁGÍTÁS

Fejlámpák kettős fényforrással

ACCU DUO ATEX

DUO töltő

Izzó / LED

ACCU DUO

Autóstöltő DUO 12 V

CROCHLAMP S

ACCU DUO + töltő EUR / US

MODU’LED 14 DUO

CROCHLAMP L

ACCU DUO® ATEX E61100 2

DUO® töltő E65200 2

DUO halogén izzó FR0500 BLI

Nagy teljesítményű akkumulátor DUO
ATEX lámpához

Gyorstöltő ACCU DUO-hoz

Halogén izzó 6 V

• Robbanásveszélyes környezetben is használható
akkumulátor: az elektromos szikra keletkezésének
és a túlmelegedés veszélye minimális.
• Nagy kapacitású Ni-MH akkumulátor:
- NiMH 2700 mAh (4 elem),
- mintegy 500 alkalommal újratölthető,
• Szabvány:
- ATEX : Ex II 2 GD, Ex ia IIB T3, Ex ia D21 T200°C,
- CE EN 50014, EN 50020,
- CEI 61241-0, CEI 61241-11.
• 3 év garancia.

ACCU DUO® E65100 2
Nagy kapacitású akkumulátor DUO LED 5
és DUO LED 14 lámpákhoz
• Nagy kapacitású Ni-MH akkumulátor:
- NiMH 2700 mAh (4 elem),
- mintegy 500 alkalommal újratölthető,
• 3 év garancia.

ACCU DUO® + EUR/US töltő E65 2
Nagy teljesítményű akkumulátor
gyorstöltővel DUO LED 5 és DUO LED 14
fejlámpákhoz
• Nagy kapacitású Ni-MH akkumulátor:
- NiMH 2700 mAh (4 elem),
- mintegy 500 alkalommal újratölthető,
• A gyorstöltő kompatibilitása: 110 / 240 V:
- töltési idő: kb. 4 óra (töltődést és feltöltött
állapotot jelző LED),
- európai és észak-amerikai szabványnak
megfelelő dugasz mellékelve.
• 3 év garancia.
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• A gyorstöltő kompatibilitása: 110 / 240 V:
- töltési idő: kb. 4 óra (töltődést és feltöltött
állapotot jelző LED),
- európai és észak-amerikai szabványnak
megfelelő dugasz mellékelve.
• 3 év garancia.

DUO® autóstöltő 12 V E65300 2
Autóstöltő ACCU DUO-hoz
• 3 év garancia.

MODU’LED 14 DUO® E60970
Reflektor kettős fényforráshoz 3
fényerőfokozatban használható,
szabályozott 14 LED-es modullal
• DUO és DUOBELT fejlámpák két tűs izzója vagy
LED-es modulja helyére illeszthető fényforrás.
• 14 szabályozott LED túlélő üzemmóddal.
• Tömeg: 8 g
• CE
• 3 év garancia.

LED 1 W DUO ATEX E61700 2
1 Wattos LED foglalattal

CROCHLAMP S E04350
Kampók fejlámpa rögzítésére vékony
peremű sisakhoz
• Segítségükkel a lámpák olyan sisakra is
rögzíthetők, melyeken nincs egyéb rögzítési
lehetőség.

CROCHLAMP L E04405
Kampók fejlámpa rögzítésére vastag
peremű sisakhoz
• Segítségükkel a lámpák olyan sisakra is
rögzíthetők, melyeken nincs egyéb rögzítési
lehetőség.

Műszaki tájékoztató a
fejlámpákról
Fényáram
maximális
mennyisége

50 m --> 10 h 30

10 h 30

30 lumen

22 m --> 13 h

13 h

-

0m

4h

40 lumen

20 m

10 m

65 h

40 lumen

0m

0m

5 h 30

40 lumen

12 h

40 lumen

4h

36 lumen

26 m --> 10 h

10 h

13 lumen

Szabályozott

34 m --> 3 h 30

3 h 30

67 lumen

Gazdaságos

Szabályozott

15 m --> 63 h

63 h

43 lumen

-

Nem szabályozott

5 h 30

36 lumen

Optimális

Szabályozott

26 m --> 17 h

17 h

13 lumen

Maximum

Szabályozott

34 m --> 5 h

5h

67 lumen

Gazdaságos

Szabályozott

15 m --> 70 h

70 h

43 lumen

Fényforrás

Fókuszált

1 W LED

-

Szabályozott

Széles

5 LED

-

Szabályozott

Fókuszált

Halogén

-

Nem szabályozott

100 m

70 m

0m

Széles

5 LED

-

Nem szabályozott

28 m

24 m

Fókuszált

Halogén
(ACCU DUO-val)

-

Nem szabályozott

100 m

75 m

Széles

5 Led
(ACCU DUO-val)

-

Szabályozott

Fókuszált

Halogén

-

Nem szabályozott

Optimális

Szabályozott

Maximum

Fényerőfokozat A fényerő típusa

t=0

t = 0 h 30

t = 10 h

t = 30 h

Kompakt és masszív fejlámpák

Üzemidő

Távolság

Fénycsóva
típusa

DUO ATEX LED 5
E61L5 3

E69 P

24 m --> 12 h

100 m

70 m

0m

0m

Fejlámpák kettős fényforrással

DUO LED 5

DUO LED 14
E72 P

VERTEX BEST
DUO LED 14
A10BWE

FIXO DUO LED 14

Széles

14 LED

Fókuszált

Halogén

100 m

75 m

0m

0m

Szuperhatékony fejlámpák

E63 L14

DUO LED 14 ACCU
E72 AC

Széles

14 LED

Fókuszált

Halogén

-

Nem szabályozott

100 m

80 m

35 m

0m

11 h 30

30 lumen

Széles

5 LED

-

Nem szabályozott

28 m

24 m

22 m

19 m

350 h

40 lumen

Fókuszált

Halogén

-

Nem szabályozott

100 m

80 m

35 m

0m

11 h 30

32 lumen

Optimális

Szabályozott

26 m --> 35 h

35 h

13 lumen

Maximum

Szabályozott

34 m --> 9 h 30

9 h 30

67 lumen

Gazdaságos

Szabályozott

15 m --> 210 h

210 h

43 lumen

DUOBELT LED 5

Ultrakompakt fejlámpák

E73 P

DUOBELT LED 14
E76 P

Széles

14 LED
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Szuperhatékony fejlámpák
VILÁGÍTÁS

Az ULTRA és ULTRA BELT fejlámpákat kimondottan olyan
tevékenységekre szántuk, ahol egyszerre van szükség nagy
teljesítményre és széles fénycsóvára. Ezeknél a lámpáknál
kiváló a tömeg/teljesítmény aránya. A két verzió közül
mindenki kiválaszthatja az igényeinek legmegfelelőbbet
aszerint, hogy a kisebb méretet (ULTRA) vagy a kisebb fejre
jjutó súlyt (ULTRA BELT) részesíti előnyben.

Széles és erős fénycsóva

Az ULTRA és ULTRA BELT fejlámpák széles, távolra világító és tökéletesen
homogén fénycsóvát adnak.

Elforgatható kapcsolókar
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GRIMP Aywaille, Aywaille (Belgique) © Stéphan Denys

Az egyes üzemmódokat az elforgatható kapcsolóval egyszerűen ki lehet
választani. A kapcsoló akár kesztyűben is könnyen kezelhető. A kapcsoló
lezárt állásában elkerülhető a lámpa véletlen bekapcsolódása pl. szállítás
során.

Lítiumionos akkumulátor

A lítiumionos technológia segítségével a nagy teljesítményű világítás
szabályozható, miközben a fejlámpa tömege lényegesen csökken.

000 g
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2

3

Résistance aux
produits chimique

OK

PIXA 1

15 m

ULTRA E52 AC

Résistance aux
produits chimique

OK
Szuperhatékony fejlámpa 3 fényerőfokozatban működtethető
szabályozott LED-ekkel és tölthető ACCU 2 ULTRA
akkumulátorral
PIXA 2
• Szuperhatékony fejlámpa.
• Szituációtól függően három fényerőfokozat közül választhatunk:
- gazdaságos: 40 méter világítótávolság 16.45 órán keresztül (50 lumen),
- optimális: 80 méter világítótávolság 4.45 órán keresztül (190 lumen),
- maximális: 120 méter világítótávolság 1.30 órán keresztül (350 lumen).
15 m
h
25 lm
• A megadott üzemidő során a fényerő nem csökken,
a12lámpa
ezen
időtartam
alatt állandó fényerőt biztosít, majd amikor az akkumulátor csaknem teljesen
PIXA
3
lemerült, átvált «tartalék» üzemmódra, melyben még legalább 30
percig
világít.
• Nagy teljesítményű LED-ek.
• Kényelmes és ergonomikus:
- kényelmes viselet: kompakt dizájn, a homlokon puha szivaccsal párnázott,
20 m
12
h
30 lm
stabil lap fekszik föl, a fejpánt széles és felső fejpánttal
kiegészíthető,
- használata egyszerű: a kívánt fényerőfokozat a forgatható kapcsolóval
könnyedén kiválasztható.
• Nagy teljesítményű, tölthető akkumulátor:
3O m
6h
40 lm
- nagy kapacitású, 2000 mAh lítiumionos akkumulátor,
mely alacsony
külső
hőmérséklet esetén is kiválóan megállja a helyét, ugyanakkor a lehető
legkisebb súlyú,
- az akkumulátor feltöltöttsége egy nyomógombbal ellenőrizhető,
ZIPKA
• Megbízható és masszív:
- masszív felépítésű és ellenáll az időjárás viszontagságainak (IP 66),
- az izzót nem kell cserélni,
15 m
12 h
30 lm
- a fejlámpára és az akkumulátorra 3 garanciát nyújtunk.
• Sokoldalú:
- a függőlegesen dönthető lámpatest segítségével a fénycsóva iránya
30 m
6h
40 lm
beállítható,
ULTRA
- a csatlakozó kialakításának köszönhetően az akkumulátor töltés céljára
gyorsan levehető,
- az akkumulátorra ragasztható fényvisszaverő matricával.
55 m
3h
50 lm
• Védelmi fokozat: IP 66.
• Tömeg: 345 g (a lámpa ACCU 2 ULTRA akkumulátorral).
• CE
• 3 év garancia.

13 m

12 h

17 lm

ULTRA BELT

12 h

25 lm

ULTRA BELT ACCU 4 E53 AC
PIXA 3R
Szuperhatékony fejlámpa
3 fényerőfokozatban működtethető
STANDARD
m
12 h
30 lm
szabályozott LED-ekkel és különálló20elemtartóban
elhelyezett,
tölthető ACCU 4 ULTRA akkumulátorral

• Szuperhatékony fejlámpa.
30 m
m választhatunk:
6h
40 lm
• Szituációtól függően három fényerőfokozat3Oközül
- gazdaságos: 40 méter világítótávolság 34 órán keresztül (50 lumen),
- optimális: 80 méter világítótávolság 9 órán keresztül (190 lumen),
65 m
- maximális: 120 méter világítótávolság 3 órán keresztül (350 lumen).
• A megadott üzemidő során a fényerő nem csökken, a lámpa ezen időtartam
alatt állandó fényerőt biztosít, majd amikor az akkumulátor csaknem teljesen
lemerült, átvált «tartalék» üzemmódra, melyben
még legalább
45
percig
15 m
12 h
30 lm
világít.
• Nagy teljesítményű LED-ek.
• Kényelmes és ergonomikus:PIXA 3R
15 m
AUTONOMY
- kényelmes viselet: kompaktMAX
dizájn,
a homlokon
30 m puha6szivaccsal
h
40párnázott,
lm
stabil lap fekszik föl, a fejpánt széles és felső fejpánttal kiegészíthető,
- a különálló elemtartóban elhelyezett akkumulátor zsebben vagy övre fűzve is
viselhető, így a fejre jutó súly minimális,
22 m
3 h kapcsolóval
50 lm
- használata egyszerű: a kívánt fényerőfokozat55amforgatható
könnyedén kiválasztható.
• Nagy teljesítményű, tölthető akkumulátor:
38 m
- nagy kapacitású, 4000 mAh lítiumionos akkumulátor, mely alacsony külső
hőmérséklet esetén is kiválóan megállja a helyét, ugyanakkor a lehető
legkisebb súlyú,
13 m
12 h
17 lm
- az akkumulátor feltöltöttsége egy nyomógombbal
ellenőrizhető,
• Megbízható és masszív:
- masszív felépítésű és ellenáll az időjárás viszontagságainak (IP 66),
- az izzót nem kell cserélni, PIXA 3R
23 m
MAX POWER
- a fejlámpára és az akkumulátorra
3 garanciát nyújtunk.
• Sokoldalú:
m
350 lm
1 hiránya
30
- a függőlegesen dönthető lámpatest segítségével a120
fénycsóva
beállítható,
40 m
- a csatlakozó kialakításának köszönhetően az akkumulátor töltés céljára
gyorsan levehető,
80 m
190 lm
4 h 45
- az akkumulátorra ragasztható fényvisszaverő matricával.
65 m
• Védelmi fokozat: IP 66.
• Tömeg: 495 g (lámpa a fejen 230 g + ACCU 4 ULTRA különálló akkumulátor
265 g).
40 m
50 lm
16 h 45
• CE
• 3 év garancia.

1 h 30

350 lm

120 m

3 h 15

350 lm

80 m

4 h 45

190 lm

80 m

9 h 30

190 lm

40 m

16 h 45

50 lm

40 m

34 h

50 lm

120 m

15 m
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12 h

Fejlámpák kettős fényforrással

Bandeau
lavable à
60°

Kompakt és masszív fejlámpák

80 kg

6h

3h

12 h

12 h

12 h

Szuperhatékony fejlámpák

sistance
asement

Bloc
optique
orientable

3h

3h

3h

Ultrakompakt fejlámpák

ds

Eclairage
décroissant
Műszaki tájékoztató a
fejlámpákról

airage
nstant

VILÁGÍTÁS

Szuperhatékony fejlámpák

ACCU 2 ULTRA E55450

ACCU 4 ULTRA E55400

ULTRA gyorstöltő E55800

Nagy teljesítményű, nagy kapacitású
akkumulátor ULTRA és ULTRA BELT
lámpákhoz

Nagy teljesítményű, rendkívül nagy
kapacitású akkumulátor ULTRA és
ULTRA BELT lámpákhoz

Gyorstöltő ACCU 2 ULTRA és ACCU 4
ULTRA akkumulátorokhoz

• 2000 mAh lítiumionos akkumulátor.
• Könnyű akkumulátor.
• A lítiumionos technológiának köszönhetően
nagy kapacitású és kiválóan teljesít alacsony
hőmérsékleten is.
• Az akkumulátort beépített elektromos védőkör
óvja a túlmelegedéstől és a háttérben zajló
lemerüléstől.
• A feltöltöttség egy nyomógombbal ellenőrizhető.
• Tömeg: 145 g
• CE
• 3 év garancia.

• 4000 mAh kapacitású lítiumionos akkumulátor.
• A lítiumionos technológiának köszönhetően
igen nagy kapacitású és kiválóan teljesít alacsony
hőmérsékleten is.
• Az akkumulátort beépített elektromos védőkör
óvja a túlmelegedéstől és a háttérben zajló
lemerüléstől.
• A feltöltöttség egy nyomógombbal ellenőrizhető.
• Tömeg: 265 g
• CE
• 3 év garancia.
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• A töltő kompatibilitása: 100/240 V EUR/US.
• Töltési idő:
- ACCU 2 ULTRA akkumulátor: 3 óra,
- ACCU 4 ULTRA akkumulátor: 5 óra,
• Töltés befejezését jelző LED.
• Európai és észak-amerikai szabványnak megfelelő
dugasz mellékelve.
• CE
• 3 év garancia.

Ultrakompakt fejlámpák

SNCF - UO Voie Isère, Saint André Le Gaz (France) © Arnaud Childéric / Kalice
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Szuperhatékony fejlámpák

Fejlámpák kettős fényforrással

Kompakt és masszív fejlámpák

Műszaki tájékoztató a
fejlámpákról

Rendkívül kis méretű fejlámpa
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Centrale hydroélectrique EDF de Super Bissorte, Modane (France) © Pat Dion

VILÁGÍTÁS

Rendkívül kis méreténél és súlyánál fogva a ZIPKA fejlámpa
tökéletes választás olyan munkákhoz, ahol esetenként
sötétben is szabad kezekre van szükség. Igény szerint viselhető
fejen, csuklón vagy rögzíthető egyéb helyekre. Szabályozott
fényerejű lámpa, mely adott ideig állandó fényerőt garantál.

Ki/bekapcsoló nyomógomb

000 g

Széles, homogén fénycsóva
(egyenletesen és a szemnek kellemes
fénnyel világítja meg a munkahelyet)

80 kg

Rendkívül kis méretű, önbehúzó zsinórja
igen tartós

Bloc
optique
orientable
Bouton
rotatif
avec gants
Bandeau
lavable à
60°

PIXA 1

PIXA 2

PIXA 3

Kompakt és masszív fejlámpák

Rendkívül kis méretű fejlámpa önbehúzó zsinórral és széles
fénycsóvával közeli környezetünk megvilágítására

e+LITE® E02 P2
Szikramentes fejlámpa
mentési szituációkhoz

• Fejlámpa munkavégzéshez: a ZIP önbehúzó
zsinórral viselhető fejen, csuklón vagy rögzíthető
egyéb helyekre.
• Rendkívül kis méretű és súlyú: a ZIP önbehúzó
zsinór ideális eseti használatra.
• Minimális méreténél fogva akár zsebben is elfér.
• Egyetlen, közvetlen környezetünk
megvilágítására alkalmas üzemmód: széles és
homogén fénycsóva 13 méter világítótávolsággal
Résistance aux
12 órán át (17 lumen).
produits chimique
• A megadott üzemidő során a fényerő nem
OK
csökken, a lámpa ezen időtartam alatt állandó
fényerőt biztosít.
• „Takarék» világítás, amikor az elemek már
csaknem lemerültek: 5 méter világítótávolság
legalább 10 órán át.
• Használata egyszerű:
- ki/bekapcsoló nyomógomb,
- könnyen nyitható elemtartó.
• Vízálló (IP X4).
• Szabványok:
15 m
12 h
25 lm
- CE,
- ANSI / NEMA FL1.
• Három db AAA / LR03 alkáli elemmel működik
(elemek mellékelve). Használható alkáli, tölthető
A ZIP önbehúzó zsinóros fejlámpa
Ni-Mh és Ni-Cd valamint lítiumos elemekkel.
viselhető fejen, csuklón vagy rögzíthető
• Tömeg (elemekkel): 70 g
egyéb helyekre.
• 3 év garancia.
20 m
12 h
30 lm

3O m

6h

40 lm

15 m

12 h

30 lm

30 m

6h

40 lm

55 m

Az önbehúzó zsinóros rendszernek
köszönhetően a lámpa igen kis helyen
elfér, könnyen tárolható. Ideális választás
3 heseti használatra.
50 lm

• Megbízható, minden körülmények között éveken
át működőképes marad:
- extrém hőmérsékleti viszonyoknak is ellenáll:
-30 °C - +60 °C (-22 °F - +140 °F),
- mindig használatra kész: elemekkel együtt akár
10 évig tárolható,
- vízálló -1 m vízmélységig,
- gáz (2. zóna) jelenlétében és por (22. zóna)
jelenlétében is szállítható és használható fejlámpa,
melynek öngyulladási hőmérséklete normál
légköri nyomáson magasabb mint 85 °C (a lámpa
maximális
PIXA 3Rfelületi hőmérséklete 85 °C ).
STANDARD
- rendkívül
kis méretű és súlyú (28 g), mindig
kéznél van,
- a forgatható kapcsoló lezárt állapotában a
véletlen bekapcsolódás elkerülhető.
• Hatékony fényforrás:
- fehér fénnyel két fényerőfokozat: maximális és
gazdaságos,
- egy piros üzemmód,
- pirosan vagy fehéren villogó üzemmód
(vészjelzés leadásához),
- fényénél kényelmesen közlekedhetünk: akár
19 m távolságra elvilágít,
- akár négy éjszakán (45 órán) át folyamatosan
világít,
PIXA 3R
- igenMAX
sokoldalúan
AUTONOMY használható fényforrás.
• A nagy hatótávolságú síppal lehet kommunikálni
vagy önmagunkra felhívni a mentők figyelmét.
Hangja akár 500 m távolságra is elhallatszik.
• Rendkívül praktikus:
- rögzíthető fejre, csuklóra, nyakra vagy a klipsz
segítségével bármilyen vékony tárgyra,
- mindig a kívánt irányba állítható: a fényforrás az
alaplapon 360°-ban elforgatható,
- a piros fény diszkrét éjszakai fényforrás.
• Szabványok:
- CE,
- ATEX : Ex 3 GD Ex ic IIC T6, Ex td A22,
- IP68PIXA
T85°C.
3R
• Két MAX
CR2032
lítium elemmel működik (elemek
POWER
mellékelve).
• Tok a csomagolásban mellékelve.
• -1 méteres mélységig vízálló: IP 68.
• Tömeg: 28 g elemekkel.
• 10 év garancia.

15 m

13 m

12 h

17 lm
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12

30 m

6h

65 m

3h

15 m

22 m

12

12

38 m

12

23 m

3h

40 m

65 m

PKA

Fejlámpák kettős fényforrással

Résistance
écrasement

Eclairage
décroissant

Szuperhatékony fejlámpák

Poids

ZIPKA® E79AZB

Ultrakompakt fejlámpák

Eclairage
constant

Sur casque
avec clip

Fejlámpa
vészhelyzet esetére

lampe
frontale

mains
libres

Sur casque
avec bandeau

Műszaki tájékoztató a
fejlámpákról

Sur la tête
avec bandeau

PETZL :

3h

3h

Termékmutató
TERMÉK

TERMÉK

CIKKSZÁM

OLDAL

DUO LED 14

E72 P / E63 L14 / E76 P

141

65

DUO LED 14 ACCU

E72 AC

141

DUO LED 5

E69 P / E 73P

141

ABSORBENT FOAM FOR VERTEX A10200
HELMET

65

DUO WALL CHARGER

E65200 2

142

ABSORBICA

L57

71

ABSORBICA-I

L58 / L58 MGO / L70150 I / L70150 IM

70

ABSORBICA-Y

L59 / L59 MGO / L70150 Y / L70150 YM

70

E+LITE

E02 P2

149

ACCU 2 ULTRA

E55450

146

ECLIPSE

S03Y

118

ACCU 4 ULTRA

E55400

146

EXO

D30015 B

88

ACCU DUO

E65100 2

142

EXO EASHOOK

D30015 CN / D30015 CNN

89

FALCON

C38AAA / C38AAN

52

FALCON ASCENT

C38BAA

53

FALCON MOUNTAIN

C38CAA

53

FIXE

P05W / P05WN

100

FOOTPRO

C49

93

FREINO

M42

81

CIKKSZÁM

OLDAL

A
ABSORBENT FOAM FOR ALVEO
HELMET

A20200

E

ACCU DUO + EUR / US CHARGER E65 2

142

ACCU DUO ATEX

E61100 2

140

ALVEO BEST

A20B

65

ALVEO VENT

A20V

64

AM’D

M34 SL - M34 TL - M34 BL

79

AMPOULE BAT’INOX

P41

105

AMPOULE COLLINOX

P56

105

ANNEAU

C40

106

ASAP

B71

75

ASAP’SORBER

L71

75

G

ASCENSION

B17WRA / B17WLA

92

GEMINI

P66A

99

ASCENTREE

B19 WAA

94

GRILLON

L52A

68 / 107

AXIS 11 MM

R74YT

110

GRILLON HOOK

L52H

69

AXIS 11 MM

R74

110

GRILLON MGO

L52M 003

69

GRIP 12,5 MM

R78

111

D02

89

I’D L

D200L0 / D200LN

87

I’D S

D200S0 / D200SN

86

JAK

C73101

47

JANE

L50 - L53

71

P67

100

B
BASIC

B18AAA

94

BAT’INOX

P57

105

BERMUDE

C80

54

BOLTBAG

C11

117

BUCKET

S41Y

118

C
CAR CHARGER

E78004

137

CARITOOL

P42 / P42 L

55

CHESTER

C64

45

CŒUR

P34050 / P38150

104

CŒUR GOUJON

P32 / P33

104

COLLINOX

P55

105

F

H
HUIT

I

J

K
KOOTENAY

CONNEXION FAST

C42 F

106

CONNEXION FIXE

C42

106

CONNEXION VARIO

C42 V

106

CORDEX

K52

119

LIFT

L54

47

CORDEX PLUS

K53

119

LINK 7 MM

R75

111

CRAB 6

64160

119

LOOPING

C25

93

CROCHLAMP L

E04405

144

CROCHLAMP S

E04350

144

CROLL

B16 AAA

93

MGO

MGO60 - MGO110

80

MICROCENDER

B54

95

MICROGRAB

B53

95

D

L

M

DUO 12 V CAR CHARGER

E65300 2

142

MICRO TRAXION

P53

98

DUO ATEX 1 W LED

E61700 2

142

MINDER

P60A

99

DUO HALOGEN BULB

FR0500 BLI

142

MINI

P59A

99
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TERMÉK

CIKKSZÁM

OLDAL

MOBILE

P03A

100

MODU’LED 14 DUO

E60970

142

N
NAVAHO BOD

C71000 / C710F0 / C710FN / C71000 B /
C710F0 B / C710FN B

44

NAVAHO BOD CROLL FAST

C71CF0 / C71CF0 B / C71CFN B

48

NAVAHO SIT

C79000 / C790F0 / C790FN / C79000 A /
C790F0 A / C790FN A

45 / 49

NEST

S61

54

NEWTON

C73000

47

NEWTON FAST JAK

C73JFO / C73JFN

46

OK

M33 SL/SLN - M33 TL/TLN

79

OMNI

M37SL / M37 TL / M37SLN / M37 TLN

81

OXAN

M72 SL/SLN - M72 TL - M72 TLA/TLN

80

O

P

TERMÉK

CIKKSZÁM

OLDAL

SECUR

C74

93

SEQUOIA

C690F0

51

SEQUOIA SRT

C69AF0

51

SEQUOIA SWING

C69SFA

50

SET CATERPILLAR

P68

113

SPATHA

S92 S / S92 L

119

SPIKY PLUS

79510 / 79520 / 79530

119

SPIRIT

M15 A

81

STANDARD REPLACEMENT
FOAM FOR ALVEO HELMET

A20210

65

STANDARD REPLACEMENT
FOAM FOR VERTEX HELMET

A10210

65

STRING

M90000 L / M90000 XL

72

SWIVEL S / L

P58 S / P58 L

105

TANDEM

P21

100

TANDEM SPEED

P21 SPE

100

TIBLOC

B01

94

TOP

C81000 / C81000 N / C81000 A

45

TOP CROLL

C81C00

49

TRANSPARENT STICKERS

A10100

65

TRANSPORT 45L

S42Y 045

116

TREESBEE

C04110

106

TREESBEE SCREWLINK

C04110 M

106

TUBA

D12

89

TWIN

P65A

99

S

T

PAD FAST

C89 F

47

PANTIN

B02ARA / B02ALA

93

PARALLEL 10,5 MM

R77

110

PARTNER

P52A

99

PAW S / M / L

P63 S / P53 M / P53 L

105

PERSONNEL 15L

S44Y 015

117

PITAGOR

C80 BR

54

PIXA 1

E78AHB

137

PIXA 2

E78BHB

136

PIXA 3

E78CHB

136

PIXA 3R

E78CHR / E78CHR UK

135

POCHE

E78001

137

ULTRA

E52 AC

145

PODIUM

S70

49

ULTRA BELT ACCU 4

E53 AC

145

PONT D’ATTACHE

C69200

51

ULTRA QUICK CHARGER

E55800

146

PORTAGE 30L

S43Y 030

116

PORTO

C33

117

PROGRESS

L44

72 / 92

VECTOR 11 MM

R11

112

PRO TRAXION

P51

98

VECTOR 12,5 MM

R12

112

PROTEC

C45 N

113

VERTEX BEST

A10B

62

VERTEX BEST DUO LED 14

A10BWE

63

VERTEX ST

A10S

63

89

VERTEX VENT

A10V

63

137

VIZIR

A15

65

VULCAN

M73 SL/SLN - M73 TL - M73 TLA/TLN

80

M36 SL/SLN - M36 TL/TLN - M36 BL

79

E79AZB

149

R
RACK

D11

RECHARGEABLE BATTERY FOR
PIXA 3R

E78003

REFLECTIVE STICKERS FOR
ALVEO HELMET

A20110

65

REFLECTIVE STICKERS FOR
VERTEX HELMET

A10110

65

RESCUCENDER

B50

95

RESCUE

P50A / P50AN

99

RESCUE CORD 8 MM

R846/R892

112

RIG

D21A / D21AN

87

RING S

C04620

51

ROLL MODULE

P49

113

ROLLCAB

P47

100

RUBBER

E78002

137

U

V

W
WILLIAM

Z
ZIPKA
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Tanfolyamok
Az oktatás - egy nélkülözhetetlen tényező
A Petzl termékek használatához elengedhetetlenül
szükségesek bizonyos elméleti és gyakorlati ismeretek.
Ezért a Petzl minden felhasználójának és viszonteladójának
többféle speciális szakképzést is kínál a magasban végzett
tevékenységekkel kapcsolatos területeken.
Modulokból álló képzési programjában a Petzl az ipari
alpinistáktól a mentőalakulatokon és a kalandparkot építő
vagy üzemeltető szakembereken át a végfelhasználókig
mindenkinek kínál oktatást.
Nemzetközi szinten ennek megvalósítását az ún. Petzl Training
Partner hálózat teszi lehetővé.
A Petzl tanfolyamai valós körülmények között, a gyakorlatra
épülve zajlanak. Jó példa erre az EXO-tanfolyam: az egyéni
mentőfelszerelés használatának oktatása tűzoltók számára.
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Petzl, Crolles (France) © Lafouche

A tanfolyamokról bővebb információért keresse
forgalmazóinkat.

A Petzl Alapítvány
A 2006-ban alapított Petzl Alapítvány nonprofit
szervezetek projektjeit támogatja, elsősorban a
következő három területen:
- megelőzés és a biztonságra való fokozott törekvés,
- környezetvédelem,
- tudományos kutatások.
A magasban tevékenykedő dolgozók biztonsága a
világon mindenütt elsőrangú kérdés és közös érdek.
A Petzl értékrendjénak megfelelően az alapítvány
is egyik fő céljának tekinti a magasban dolgozó
szakemberek biztonságát.
Az egyes országok adottságainak és igényeinek
megfelelően és a helyi szervekkel vagy
kormányzatokkal együttműködésben a Petzl
Alapítvány különböző képzési programokat, egyéni
oktatási módszereket és eszközöket kínál.
A folyamatban lévő kutatásokról bővebben a
www.petzl-foundation.org honlapon olvashat.
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