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SkyReach Anchor Sikkerhedsinstruktioner

Generelt
SkyReach Anchor er udviklet til at forhindre fald fra højder, 
hovedsageligt ved arbejde ved kanten af dækket til horisontal 
forskalling. Sammen med forskellige systemelementer, beslag 
og godkendt personligt faldsikringsudstyr (PFPE) er den et 
faldsikringssystem, der bidrager til en sikker arbejdsplads.
SkyReach Anchor fungerer også sammen med COMBISAFE 
Lastningssystem MkII, der anvendes til sikker på- og aflæsning af 
fladvogne.
SkyReach Anchor is 3,1 m høj, og forankringsbommen er 2 m lang, 
hvilket giver et arbejdsområde på op til 8,5 meter og adgang til 
et overfladeareal på knap 230 m2, når udstyret anvendes med 
en 6,2 m optrækkelig Falcon faldsikringsblok. SkyReach Anchor 
er letvægtsudstyr, der er nemt at folde sammen ved flytning eller 
transport. Det kan installeres af en person eller flyttes med kran.
SkyReach Anchor er fuldt ud i overensstemmelse med standarden 
EN 795:2012 Type B og er CE-certificeret af DEKRA Testing 
and Certifiaction GmbH, Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, 
Tyskland med identifikationsnr. 0158.
Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. 
Kontakt Combisafe i tilfælde af spørgsmål.
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Sikkerhedsinstruktioner SkyReach Anchor

Hurtigguide
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SkyReach Anchor Sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhedsinstruktioner
SkyReach Anchor må kun anvendes til de formål, der angivet 
i brugsvejledningen, anden brug er ikke tilladt. SkyReach 
Anchor er en ankerenhed til personlig faldsikring, der bruges 
til at beskytte personer, der arbejder i højden. Hvis systemet 
anvendes forkert, er der en potentiel risiko for, at både brugeren 
og andre personer i området kan komme ud for en ulykke. Læs 
brugsvejledningen grundigt før brug.

• Systemet må under ingen omstændigheder anvendes som nødkran 
eller løfte-/sænkeenhed.

• Kun komponenter, der medfølger, må anvendes. Det gælder også ved 
udskiftning eller som følge af eget valg, da det kan påvirke systemets 
ydelse.

• Der skal udvises forsigtighed under transporten af systemet mellem 
områder. Hvis der registreres beskadigelse af komponenter, må kom-
ponenten ikke anvendes, og skal kontrolleres af en faglært medarbej-
der, og om nødvendigt udskiftes.

• Der skal udvises forsigtighed under montering af systemet, og hvis 
der forekommer eller registreres beskadigelse af komponenter, må 
komponenten ikke anvendes og skal kontrolleres af en faglært med-
arbejder og om nødvendigt udskiftes.

• Der skal udarbejdes en redningsplan for det område, hvor SkyReach 
Anchor skal anvendes, til brug ved en eventuel faldulykke.

• Systemet må kun anvendes af en person ad gangen. Flere personer 
må under ingen omstændigheder fastgøres til systemet.

• Vær opmærksom på kranens bevægelser, når SkyReach Anchor-en-
heden løftes med en kran, og hold arbejderne på sikker afstand.

• SkyReach Anchor skal anvendes inden for et faldsikringssystem uden 
tolerance. Sørg for, at forankringen altid er overliggende, og at livlinen 
er stram mellem forankringspunktet og arbejderen.

• Forankringspunktets maksimale lodrette afvigelse, når systemet er i 
drift, er 0,7 m.

• Hvis SkyReach Anchor videresælges uden for oprindelseslandet, skal 
forhandleren stille brugsvejledning til rådighed på sproget i det land, 
hvor systemet anvendes.

• Når der refereres til de medfølgende komponenter, der ikke er frem-
stillet af Combisafe, henvises til den relevante brugsvejledning/ma-
nual for denne specifikke komponent.
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Sikkerhedsinstruktioner  SkyReach Anchor

• Når der anvendes en optrækkelig faldsikringsblok, er certificering af 
dette produkt kun gyldigt, når det anviste stop anvendes, da det er 
testet og godkendt i kombination med SkyReach Anchor.

• PFPE, der anvendes sammen med SkyAnchor Reach, skal være 
CE-mærket og godkendt i anvendelseslandet.

• Det er forbudt at anvende produkterne i denne brugsvejledning, hvis 
man er gravid, lider af hjerte-karsygdomme, er påvirket af stoffer og 
alkohol, eller lider af andre sygdomme, der kan påvirke den psykiske 
eller fysiske tilstand.

Kontrollér altid produkter og udstyr før brug
Kontrollér alle komponentdele i SkyReach Anchor, før det bliver 
samlet. Anvend aldrig beskadigede eller rustne dele, da det kan 
påvirke sikkerheden. Se tjeklisten i afsnittet Vedligeholdelse, der 
skal følges før ibrugtagning.
Produkterne må aldrig kombineres
Det frarådes at installere, kombinere eller indbyrdes sammenkoble 
produkter med undtagelse af produkter, der er leveret af Combisafe. 
Combisafes produktansvar er udelukkende begrænset til korrekt 
installerede Combisafe produkter.
Brug altid personligt faldsikringsudstyr
Personligt faldsikringsudstyr (PFPE) skal altid bæres under 
montering og afmontering, hvis der er fare for fald, se figur 1. Det 
gælder også arbejdet, der udføres fra MEWP‹er (Mobile Elevating 
Working Platforms).

 
Figur 1. Personligt faldsikringsudstyr
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SkyReach Anchor Sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhedsafstand for fald
Bemærk! Det er nødvendigt at sikre tilstrækkelig frihøjde til 
nærmeste underliggende genstand, se figur 2 nedenfor.

A
A+

B

A+
B

C

Figur 2. Forklaring på sikkerhedsafstand for fald

A: 0,7 [m] SkyReach Anchor-punktets lodrette afvigelse
B: X PFPE-udstyrets bremseafstand. Se venligst 
 producentens brugerinstruktioner for specifik værdi.
C: 1 [m] Sikkerhedsafstand.
Samlet påkrævet sikkerhedsafstand for fald = A+B+C
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Sikkerhedsinstruktioner SkyReach Anchor

Periodisk inspektion/inspektion efter et fald
For at sikre systemets funktion og sikkerhed skal der udføres en 
sikkerhedsinspektion af SkyReach Anchor og PFPE. Inspektionen 
skal foretages mindst en gang årligt af en kompetent medarbejder. 
Inspektionerne skal dokumenteres i en komponentlog.
Hvis der er sket en ulykke, f.eks. hvis en person er faldet, skal 
komponenterne øjeblikkeligt tages ud af brug og kontrolleres af en 
kompetent medarbejder i henhold til producentens sikkerhedstjek.
Kontakt Combisafe for mere information om inspektioner og 
tilknyttede dokumenter.
 BEMÆRK 
SkyReach Anchor er udformet til at deformere, absorbere 
energi og reducere opdriftskræfterne, hvis der sker fald. 
Forankringspunktets maksimale lodrette afvigelse, når 
systemet testes, er 0,7 m.
  
Redning
Hvis en person, der er faldet ned, skal reddes, kan SkyReach Anchor 
bidrage ved hjælp af en SafEscape Elite (varenr. CM1028770) 
og en forankringsstrop (varenr. CM1002918). Der er udføres en 
redningsaktionen ved slå en løkke rundt om den nederste del af 
masten med stroppen. Det er ikke tilladt at tilslutte SafEscape til 
ankerpunktet på SkyReach Anchor. Husk, at en redningsaktion 
kun kan udføres af en person, der er uddannet i brugen af 
SafEscape. Derfor kan en redningsmetode ikke beskrives i denne 
brugsvejledning. Aktionen skal planlægges af sikkerhedschefen 
på arbejdspladsen og vurderes i henhold til det pågældende 
ulykkestilfælde med en separat risikoanalyse.
Husk
• Udarbejd en faldbeskyttelsesplan på et tidligt tidspunkt for at forhin-

dre fald. Det er en fordel for alle.
• Brug kun sikkerhedskontrollerede produkter.
• Begræns adgang nedenunder og omkring installationen og arbejds-

området for at forhindre, at andre kommer til skade ved en faldulykke.
• Anvend redskaber, der er udviklet til den type arbejde, der skal udføres.
• Sørg for at installationsområdet er ryddeligt.
• En sikker arbejdsplads er en god arbejdsplads.
• Mange faldulykker sker fra en lav højde.
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SkyReach Anchor Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer
SkyReach Anchor
SkyReach Anchor er letvægtsudstyr, der er nemt at folde sammen 
ved flytning eller transport. Udstyret er pladsbesparende og nemt 
at flytte, se figur 3. Den medfølgende låsestift anvendes til at 
sikre begge positioner (samlet og foldet). SkyReach Anchor er et 
letvægtssystem, der nemt kan installeres af en person.
SkyReach Anchor har to dele med 2 m uendelig strop (100605), så 
produktet kan løftes med kran. Til dette formål er der to løfteringe 
på SkyReach.
Materiale: Varmforzinket galvaniseret/lakeret stål
Vægt: 25 kg
Højde: 3,1 m
Bredde, samlet: 2,0 m
Bredde, pakket: 0,2 m

2,0 m

3,
1 

m

0,14 m

 Figur 3. SkyReach Anchor samlet og foldet
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Tekniske specifikationer SkyReach Anchor

SkyReach Anchor mærkater og markeringer
Figur 4 nedenfor viser alle mærkater og markeringer på SkyReach 
Anchor.
Følgende figurer (figur 5, figur 6 og figur 7) viser disse vigtige 
elementer.

6

4

1

2

873

5

Figur 4. Mærkater og markeringer på SkyReach Anchor

1. Typeskilt
2. Refleksbånd
3. Bånd med skridsikkert greb
4. Markeringsmærkat til indføring
5. 5 x refleksbånd
6. Combisafe-mærkat
7. Bånd med skridsikkert greb
8. Produktinformationsmærkat
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SkyReach Anchor Tekniske specifikationer

 
Figur 5. Nærbillede på typeskiltet med serienummeret.

w
w

w
.com

bisafe.com

0158  EN 795:2012SKYREACH Anchor #8100
#8200
Type B

#8500/8501
Type B

#8800
Type E#8100

TP TC
019/2011

Combisafe International AB
Tallbacksgatan 16A,19572 Rosersberg, 
Sweden

© Combisafe International AB 100583 -1947

Figur 6. Detaljeret visning af produktinformationsmærkaten

1. Producent.
2. Produktnavn.
3. Piktogrammer: Læs brugsvejledningen før brug.
4. Identifikationsnummer på det bemyndigede organ: DEKRA Te-

sting and Certification GmbH, ansvarlig for kvalitetskontrol i 
CE-produktion. Opfylder EN 795:2012.

5. Piktogrammer, EuroAsian Conformity mark, overholder TP TC 
019/2011.

6. Anvendelse.
7. Produktkombination med forskellige beslag.
8. Piktogram med produktionsdato i MM/ÅÅÅÅ format.

M
A

X
5

m
m

M
A

X
5

m
m

Figur 7. Nærbillede af markeringsmærkaten til indføring, der viser 
tolerancer, når SkyReach Anchor sættes ind i sit beslag

1 2 3 4 6 75

8
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Tekniske specifikationer SkyReach Anchor

Personligt faldsikringsudstyr
For at sikre et komplet system, der beskytter arbejderen, når denne 
arbejder i højden, skal SkyReach Anchor udstyres med personligt 
faldsikringsudstyr (Personal Fall Protection Equipment (PFPE)). 
Figur 8 viser et eksempel på, hvordan SkyReach Anchor udstyres 
med anbefalet PFPE. Alt PFPE, der anvendes, skal godkendes i 
henhold til gyldige standarder og godkendes i det land, hvor det 
anvendes.

Følgende PFPE er godkendt til anvendelse sammen med SkyReach 
Anchor:

SRL
Faldsikringsblok, certificeret i henhold til EN 360
Kun Miller Falcon på 6,2 m, Miller Falcon på 10 m, Miller Falcon 
Edge på 6,2 m eller Miller Falcon Edge på 9 m er blevet testet og 
godkendt i kombination med SkyReach Anchor og er derfor den 
eneste SRL (Self Retracting Lifeline), der bevirker, at systemet kan 
blive CE-mærket. Brug af andre typer SRL vil ugyldiggøre CE-
mærkningen.

Sele
Fuld faldsikringssele, certificeret i henhold til EN 361

Sikkerhedsline
Ikke støddæmpende sikkerhedsliner, certificeret i henhold til EN 
354
Kan anvendes separat eller sammen med den EN 355 certificerede 
sikkerhedsline eller med en maksimal længde på 0,6 sammen med 
Falcon faldsikringsblokken.

Sikkerhedsline
Stødabsorberende sikkerhedsliner, certificeret i henhold til EN 
355
Kan anvendes separat eller sammen med en EN 354-certificeret 
sikkerhedsline. Må IKKE anvendes sammen med Falcon 
faldsikringsblok.
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SkyReach Anchor Tekniske specifikationer

2

3

1

4

Figur 8. Figuren viser SkyReach Anchor, fuldt udstyret med PFPE

Komponent Art. nr. Betegnelse Vægt
1 8100 SkyReach Anchor 25 kg

2 - Fuld faldsikringssele, certificeret 
i henhold til EN 361 -

3 CM1002889 Miller ekstra strop, 0,3 m 0,2 kg

4 CM1011729 Miller Falcon faldblok, 6,2 m 4 kg
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Tekniske specifikationer SkyReach Anchor

Beslag
SkyReach Anchor er testet og godkendt til brug sammen med 
følgende systemelementer og beslag. Husk, at CE-mærkningen af 
SkyReach Anchor kun er gyldig, når den anvendes sammen med 
disse systemelementer og beslag.
Støbekrave (art. nr. 8200)
Støbekraven er i en metalsokkel, der skal støbes direkte i betonen 
på byggepladsen for at fungere som kabinet til SkyReach Anchor, 
se figur 9.
En plastikprop dækker åbningen for at beskytte mod indtrængen 
af snavs og vand. Den fjernes, før SkyReach Anchor placeres i 
kraven. Se afsnittet Installation af systemelement og beslag for 
information om støbning af kraven i betonen.
Materiale: Galvaniseret stål/oliebehandliet indvendig flade
Vægt: 2,3 kg
Højde: 0,8 m
Diameter: 76 mm

 

76�  mm

0,
8 

m

1

 Figur 9. Støbekravekorpus med plastikprop

1. Plastprop
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Tekniske specifikationer SkyReach Anchor

Stålflangeklampesæt MkII - NY (Art. 8501)
Denne stålflangeklampe MkII - 8501 er en ny afløser for den gamle 
klampe 8500. Klampen er udviklet til placering på stålpiller med 
en flangebredde mellem 12 og 45 cm, se figur 11. Til brug af hvert 
SkyReach Anchor skal der bruges to stålflangeklamper MkII og 
en stålflangeklampeskål. Art. nr. for denne kombination er  8501. 
Efter installation kan SkyReach Anchor indføres i klamperne og 
er klar til at dreje. Se afsnittet Installation af systemelementer og 
beslag for information om støbning af kraven i betonen.
Materiale: Varmforzinket galvaniseret stål
Totalvægt: 20 kg
Længde: 0,9 m
Passer til flangebredder: 0,12 – 0,45 m

 
Figur 11. Stålflangeklampesæt MkII - NY
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SkyReach Anchor Tekniske specifikationer

Lastningssystem MkII (art. 8800)
SkyReach Anchor kan anvendes sammen med COMBISAFE 
Lastningssystem MkII til sikker af- og pålæsning af f.eks. ladvogne, 
se figur 12. Denne kombination er certificeret i henhold til EN 
795:2012 Type E. 
Se UI Lastningssystem MkII fra Combisafe.

Materiale:  Lakeret stål/galvaniseret stål
Totalvægt: 275 kg
Højde: 2,4/3,6 m
Bredde: 1,4 m
Dybde: 1,4 m

 
Figur 12. SkyReach Anchor placeret i en base i COMBISAFE 

Lastningssystem MkII-base
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Tekniske specifikationer SkyReach Anchor

Valgfrie komponenter
Følgende dele medfølger ikke som standard med SkyReach 
Anchor, men kan bestilles separat, hvis ønsket.
Nivelleringselement (Art. 83416)
Nivelleringselementet er et stålrør med vaterpas øverst, se figur 
13. Det anvendes til at sikre vertikal placering af støbekraven, når 
den er placeret i beton. Nivelleringselementet skal sænkes ned i 
støbekraven, mens betonen stadig er våd, for at sikre nivelleringen.
Materiale: Galvaniseret stål
Vægt: 2,8 kg
Højde: 1,0 m
Diameter: 72 mm

1

Figur 13. Combisafe nivelleringselement

1. Vaterpas

SkyReach Reach-krog (art. 11530)
Reach-krogen anvendes til at få fat i tilstødende SkyReach 
Anchors, der er uden for manuel rækkevidde, når forankringen 
skiftes. Den kan også være nyttig til at føre SkyReach Anchor ind 
i systemelementet/beslaget, hvis forankringen løftes af en kran. 
Den har et udtrækkeligt skaft, og længden kan variere fra 1,2 til 
2,7 m. Figur 14 viser et billede af komponenten.
Materiale: Varmforzinket galvaniseret stål/aluminium
Vægt: 1,0 kg
Længde: 1,2 – 2,7 m

Figur 14. SkyReach Reach-krog



18

SkyReach Anchor Tekniske specifikationer

Latexkegle (art. 100608)
Latexkeglen er en pakning, der beskytter mod indtrængen af vand. 
Den placeres på masten af SkyReach Anchor, se figur 15. Formålet 
er at forhindre indtrængen af vand og snavs i støbekraven, når 
SkyReach Anchor er placeret i kraven, og forhindrer derfor, at 
SkyReach Anchor fryser fast i kraven. Da den er fremstillet af latex, 
er den fleksibel og kan trækkes ud fra bunden af masten og op i 
den bredeste del af masten. 
Sørg for, at latexkeglen trækkes højt nok op, så markeringsmærkaten 
til indføring er synlig. Placér SkyReach Anchor i støbekraven i 
henhold til afsnittet Montering. Når den er korrekt monteret, kan 
pakningen trækkes ned og dække kravens åbning.
Materiale: Latex
Vægt: 0,03 kg
Højde: 125 mm

100608

 Figur 15. Latexkegle
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Installation af systemelementer og beslag SkyReach Anchor

Installation af systemelementer og beslag
Montering af støbekraven
1. Når der er hældt cement i støbeformen, placeres en støbekrave 

i den øvre side af pillen, mens betonen stadig er våd. Støbekra-
ven skal rage 30-80 mm op over overfladen på pillen. Se figur 
16. Kraven skal anvendes som kabinet til SkyReach Anchor.

 
Figur 16. Placering af støbekravens hylster i betonpillen

2. Fjern plastproppen på toppen af støbekraven, og anvend nivel-
leringselementet for at sikre, at kraven er i vertikal placering, se 
figur 17. Foreskrevne tolerancer skal respekteres.
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SkyReach Anchor Installation af systemelementer og beslag

 
Figur 17. Nivellering af støbekravens hylster.

  BEMÆRK  
Støbekraven kan hæve sig, efterhånden som betonen tørrer. 
For at forhindre det skal røret belastes, alternativt fastgøres til 
armeringsjern for at holde den foreskrevne tolerance.
  
På figur 18 vises pillens tværsnitområde og den acceptable 
placering af støbekraven. Støbekravens acceptable placering 
varierer i henhold til følgende formel:

Cmin=maksimumsværdi på (dg+5 mm);(Øbar);(20 mm), hvor:

Cmin: minimumafstand mellem ydre overflade på støbekraven og 
nærmeste armeringsstang
dg: maksimumstørrelse på aggregat anvendt i beton
Øbar: maksimumsdiameter på en af armeringstængerne, anvendt 
i pillen
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Installation af systemelementer og beslag SkyReach Anchor

Hvis eksempelvis den maksimale størrelse på aggregatet er 16 
mm, skal en Ø 20 mm lodret bjælke og en Ø 12 mm vandret bjælke 
anvendes i en pille. Så skal minimumsstørrelse til den nærmeste 
stang være 21 mm, derfor er den fastlagte værdi dg= 16+5=21 mm. 
De to andre alternativer Øbar eller 20 mm er begge 20 mm. Således 
kan minimumstørrelsen aldrig være mindre end 21 mm. Se figur 
18 for et eksempel.

1

1

3

22

2
2

2

4

 Figur 18. Accepteret placering for støbekrave på to forskellige måder.

 1. Pillebredde
 2. Cmin
 3. Støbekrave
 4. Grænselinje for accepteret placering af støbekrave

3. Efter nivellering kan plastproppen sættes i igen øverst på kra-
ven for at forhindre indtrængen af vand eller snavs.

SkyReach Anchor er testet og godkendt i henhold til EN 795:2012 
Type B, i en støbekrave, støbt ind en pille med et tværsnit på 250 
x 250 mm. I tilfælde af piller med mindre dimensioner, kontakt 
Combisafe for installationsinformation.
 BEMÆRK! 
Vent altid mindst 24 timer, efter der er hældt beton i, før 
SkyReach Anchor bliver installeret og brugt. Ellers er betonen 
ikke stærk nok til at modstå belastningerne, der forekommer 
ved et fald.
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SkyReach Anchor Installation af systemelementer og beslag

Belastning på struktur
Den struktur, som SkyReach Anchor bliver monteret på, skal 
kunne bære brugslasten. De maksimale kræfter, der overføres til 
strukturen under service, vises på figur 19.

 
Figur 19. Maksimale belastninger, der overføres til strukturen
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Installation af systemelementer og beslag SkyReach Anchor

Installation af stålflangeklampe
Installationen af stålflangeklampen vises på figur 20.
1. Løsn justeringsmøtrikken, og øg mellemrummet mellem 
kæberne nok til at placere klampen over bjælkeflangen.
2. Sørg for, at center-til-center afstanden mellem den øvre og den 
nedre klampe er 700 mm, og at klamperne er retvinklede på pillen.
3. Når klamperne er korrekt placeret på pillen, strammes møtrikken 
for at sikre placeringen og for at undgå utilsigtet placering af 
stålflangeklampen.
4. Brug en hammer for at tilstramme møtrikken godt.

Figur 20. Fastgørelse af klamperne til pillen.

  BEMÆRK  
Møtrikken og gevindstangen skal rengøres for snavs og være fri 
for rust.
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SkyReach Anchor Installation af systemelementer og beslag

5. Installer koppen i den nedre stålflangeklampe. Der er en stift 
på hver side af koppen, der skal gennem rillerne på hvert øje på 
klampen. Rillerne i øjerne på klampen flugter ikke, så koppen skal 
drejes for komme gennem begge øjer. Se figur 21 for detaljeret 
visning.

 

2

1

 Figur 21. Montering af stålflangekoppen

1. Rille
2. Pind
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Installation af systemelementer og beslag SkyReach Anchor

Installation af stålflangeklampesæt MkII
Installationen af stålflangeklampesæt MkII vises på figur 22.

1. Løsn justeringsmøtrikken, og øg mellemrummet mellem kæ-
berne nok til at placere klampen over bjælkeflangen.

2. Sørg for at center-til-center afstanden mellem den øvre og den 
nedre klampe er 700 mm, og at klamperne er retvinklede på pil-
len.

3. Når klamperne er korrekt placeret på pillen, strammes møtrik-
ken for at sikre placeringen og for at undgå utilsigtet placering 
af stålflangeklampen.

4. Brug en hammer for at tilstramme møtrikken godt.

 
Figur 22. Montering af stålflangekoppen.

  BEMÆRK  
Møtrikken og gevindstangen skal rengøres for snavs og være fri 
for rust.
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SkyReach Anchor Installation af systemelementer og beslag

5. Installer koppen ind i den nedre stålflangeklampe MkII på pil-
len. Når koppen er indsat i den nedre stålflangeklampe MkII, 
indsættes hurtigudløsningspinden i koppens låsehul og sikres. 
Se figur 23 for detaljeret visning.

 
Figur 23. Montering af stålflangekop

1. Stålflangeklampe MkII
2. Stålflangeklampekop
3. Hurtigudløsningspind
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Belastning på struktur
Den struktur, som SkyReach faldsikringsystem bliver monteret på, 
skal kunne bære brugslasten. De maksimale kræfter, der overføres 
til strukturen, vises på figur 24.

 
Figur 24. Maksimale belastninger, der overføres til strukturen.

  BEMÆRK  
Det er vigtigt at tage pillens kvalitet og stabilitet i betragtning 
under belastningen. Vurder alle kræfterne, der påvirker 
bygningsstrukturen. Fastgør aldrig stålflangeklamper til en 
pille, der ikke kan klare belastningen fra fald af en person, der 
anvender SkyReach Anchor.
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SkyReach Anchor Montering

Montering
I dette dokument beskrives to forskellige metoder til at samle og 
installere SkyReach Anchor. Enten manuelt eller ved hjælp af en 
kran. Resultatet af din risikoanalyse, afhængig af arbejdssteder, 
fastlægger den metode, der skal bruges.
Manuel installation
SkyReach Anchor er et letvægtssystem, der nemt kan flyttes og 
installeres af en person. Følg vejledningen herunder for at udføre 
installationen sikkert og effektivt.
Metoden kan kun anbefales, når afstanden mellem hvert 
installeret SkyReach Anchor er 8,5 m eller derunder, og når Falcon 
faldsikringsblokken på 6,2 m og ekstra strop på 0,3 m anvendes.
1. Fjern plastproppen på støbekraven. Transportér SkyReach An-

chor foldet til placeringen ved pillen. Bær systemet på skulde-
ren for nemmere transport, se figur 25. Sænk forankringen, og 
indsæt den i kraven. SkyReach Anchor skal være helt isat.

 Figur 25. Manuel flytning af SkyReach Anchor
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Montering SkyReach Anchor

  BEMÆRK  
SkyReach Anchor skal isættes i den korrekte længde i henhold 
til markeringsmærkaten til indføring. Støbekravens øvre kant 
skal flugte med mærkatens nedre kant, se figur 26 for større 
illustration af mærkaten.
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Figur 26. Nærbillede af markeringsmærkaten til indføring

2. Tag stiften ud af låsepinden, der sidder i nedre åbning på ma-
sten, som sikrer arm og stiver. Udløs armen og stiveren på Sky-
Reach Anchor, og fortsæt i henhold til figur 27.

 
Figur 27. Udfoldning af SkyReach Anchor
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SkyReach Anchor Montering

3. Fortsæt enten ved: (1) at samle SkyReach Anchor helt ved at 
sætte stiverens krog i de nedre øjer ved masten i henhold til fi-
gur 28, sikre stiveren med låsestiften i henhold til figuren. Sæt 
derefter faldsikringsblokken fast på ankerpunktet, og sørg for, 
at det er korrekt fastgjort. Eller(2) fortsæt med at placere afmen 
og stiveren i henhold til figur 29, sæt derefter faldsikringsblok-
ken fast på ankerpunktet, da det nu sidder lavere, før stiveren 
sikres til masten.

  BEMÆRK  
Udvis altid forsigtighed under installation. Hænderne må ikke 
komme i nærheden af hængslede eller foldede dele for at undgå 
ulykker. Hold godt fast i stiveren på SkyReach Anchor, når den 
foldes endeligt ud, for at undgå kontakt med eller påvirkning af 
hovedet og andre dele af kroppen.
  

 
Figur 28. Samling af SkyReach Anchor og fastgørelse af en Falcon 

faldsikringsblok på 6,2 m
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Montering SkyReach Anchor

 
Figur 29. Fastgørelse af en Falcon faldsikringsblok på 6,2 m i 

lavere højde.

4. Trinnene i sikkerhedskontrollen i afsnittet Vedligeholdelse skal 
følges og udføres nøje. Nu er SkyReach Anchor klar til brug!

 BEMÆRK! 
Sørg for, at låsestiften er korrekt monteret, at rigelen er nedfældet, 
og at den er sikret med wiren. Der må under ingen omstændigheder 
bruges en låsestift, der ikke er leveret af Combisafe.
SkyReach Anchor skal kunne dreje frit efter installationen. Sørg 
for, at der ikke er forhindringer for rotationen.
  
Installation med kran
Med denne metode kan selve SkyReach Anchor foldes ud, samles 
på jorden og løftes på plads af en kran. Følg instruktionerne 
nedenfor.
Denne metode anbefales kun, når afstanden mellem hvert installeret 
SkyReach Anchor er 8,5-11 m, når Falcon faldsikringsblokken på 
6,2 m anvendes.
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1. Montér SkyReach Anchor i fire lette trin, se figur 30.
1. Placer det foldede SkyReach Anchor på jorden, og tag stiften 
ud af låsepinden for at udløse stiver og arm på SkyAnchor.
2. Indstil placeringen af armen.
3. Flyt stiveren på SkyReach Anchor, og sørg for, at stiverens 
krogbeslag (B) passer ind i de nedre øjer/åbninger (A).
4. Sikr positionen fra trin 3 med den påmonterede låsestift, 
som vist på C.

 
Figur 30. Monteringsproces for SkyReach Anchor på jorden

  BEMÆRK  
Sørg for, at låsestiften er korrekt monteret, at rigelen er 
nedfældet, og at den er sikret med wiren. Der må under ingen 
omstændigheder bruges en låsestift, der ikke er leveret af 
Combisafe.
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2. Næste trin er at forbinde faldsikringsblokken. Sørg for, at kom-
ponenten er korrekt monteret og fastgjort til SkyReach Anchor. 
Figur 31 viser, hvordan den 6,2 m lange Falcon faldsikringsblok 
er fastgjort til ankerpunktet.

 
Figur 31. Fastgørelse af en Falcon faldsikringsblok på 6,2 m

  BEMÆRK  
SkyReach Anchor er udstyret med to uendelige stropper, der 
anvendes til at løfte SkyReach Anchor med kran. Anvend kun 
de stropper, der leveres af Combisafe. Anvend kun stropperne 
til de formål, der er beskrevet i denne brugsvejledning. Læs 
brugsvejledningen for de uendelige stropper for yderligere 
oplysninger.
  
3. De indbyggede uendelige stropper skal være korrekt fastgjort 

til løfteringene på stiver og mast. Det er nødvendigt at bruge 
begge stropper, som hver er forbundet til en løftering. Fastgør 
krogen på kranen til begge stropper, og løft SkyReach Anchor. 
Fjern plastproppen fra støbekraven og sænk derefter SkyReach 
Anchor ned i kraven, se figur 32. Om nødvendigt kan SkyReach 
Reach-krogen bruges til at føre SkyReach Anchor på plads ved 
at fastgøre krogen til masten og guide ankeret på plads.
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  BEMÆRK  
Kontroller, at støbekraven er tom og fri for snavs, f.eks. 
byggestøv, beton, is, osv., før installationen af SkyReach Anchor. 
SkyReach Anchor skal isættes i den korrekte længde i henhold 
til markeringsmærkaten til indføring. Den øvre kant på kraven 
skal flugte med den nedre del af mærkaten, se figur 33.
  

 
Figur 32. Placering af SkyReach Anchor
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Figur 33. Nærbillede af markeringsmærkaten til indføring
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4. Alle trinnene i sikkerhedskontrollen i afsnittet Vedligeholdelse 
skal følges og udføres nøje. Nu er SkyReach Anchor klar til brug!

Demontering
Ved demontering skal monteringsproceduren udføres i omvendt 
rækkefølge. Når SkyReach hæves fra sin position med kran, skal 
du kontrollere, at ingen dele bøjes eller beskadiges.
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Arbejdsprocedure
For at sikre korrekt funktion af SkyReach Anchor skal den 
foreslåede installationsmetode anvendes på en kontrolleret og 
disciplineret måde. Hvis arbejdsmetoden ikke følges, kan det 
resultere i et fald, som kan medføre ulykke eller død. Udfør altid en 
risikoanalyse og tag action, før der fortsættes. Det anbefales altid 
at benytte kantbeskyttelse sammen med SkyReach Anchor, når 
den anvendes til afdæknings- forskallingsarbejde.
Hvis SkyReach anvendes uden kantbeskyttelse på bygningen, 
skal du være opmærksom på, hvordan maksimumslængden af dit 
PFPE påvirker, hvor tæt på bygningen SkyReach kan isættes, for 
at undgå et farligt fald ved pendulsvingning. Se figur 34 nedenfor 
for mere information.

 
Figur 34. Afstand fra SkyReach til kanten af bygningen

Hvis Z falder, skal X øges. Følgende forhold skal altid følges:
Z – Y ≥ (A+C)
Værdierne for A og C står i figur 2 og i forklaringen af ”Sikkerhedsafstand 
for fald”.
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Hvis der bruges kantbeskyttelse, behøver ovennævnte ikke at 
tages i betragtning, og SkyReach kan isættes så tæt på kanten 
som ønsket. Illustrationerne i følgende installationsbeskrivelse 
viser metoden, når kantbeskyttelsen anvendes.

Alle brugere, der udfører denne handling, skal være iført:
• Egnet fodtøj,
• Vest med reflekser og hjelm med hagestrop,
• Faldsikringssele
• Ekstra strop 0,3 m for udvidet rygforankring.

1. Forbered altid område på forhånd, og find det mest egnede 
sted til den første SkyReach. Det er meget vigtigt, at det beskyt-
tede område er afdækket på en progressiv, avanceret måde, der 
arbejder fra SkyReach Anchor i prioritetsfrekvensen, som vist i 
figur 35.

2. Området inden for 2 meter rundt om SkyReach Anchor og pillen 
skal være afdækket først og derefter fastgøres til områderne på 
tilstødende forskallinger for at danne en avanceret kant ca. 2 
meter foran SkyReach Anchor-enhederne.

  BEMÆRK  
Metoden skal justeres efter alle ”mandestørrelse”-huller, 
efterhånden som arbejdet skrider frem, og ikke efterlade dem 
som ubeskyttede hulrum i forskallingen.
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Figur 35. Forskallingsproces.

3. Efter alle tilgængelige områder med SkyReach Anchor i brug er 
dækket, skal forbindelsen ændres, og sekvensen startes igen. 
De områder, som er beskyttet af SkyReach Anchors fra tilstø-
dende piller, vil overlappe, så arbejderne kan beskytte hinan-
den, og det sikrer en almindelig, progressiv avanceret kant.

4. Tilslut til et tilstødende SkyReach Anchor, og fortsæt med at 
etablere de områder, der kan nås fra denne forankring, se figur 
36. Gentag proceduren ved at skifte til de forankringer, der er 
placeret i resten af pillerne, og som der er behov for til at dække 
hele etableringen.
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Figur 36. Forskallingsproces efter ændring af ankerpunkt.

  BEMÆRK  
Forkanten af alle forskallingssektioner skal løbende 
fordeles over hele bredden af det cirkulære arbejdsområde. 
Ingen forskallingssektion bør stikke særlig langt ud foran 
forskallingssektionen ved siden af den. Det forhindrer pendulfald 
mod SkyReach Anchor, hvor den lodrette faldafstand bliver 
betydeligt højere.
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Et eksempel på forkert forskallingsarbejde vises på figur 37.

 
Figur 37. Forkert forskallingsarbejde. Det er ikke tilladt
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Ændring af forankring
SkyReach Anchor er udviklet til at tillade, at brugeren kan ændre 
forankring, før vedkommende frigør sig selv fra den første forankring 
og dermed altid overholder sikkerheden, se figur 38. Brugen af 
den ekstra strop på 0,3 m, der er fastgjort til faldsikringsselen, 
giver hurtig og bekvem fastgørelse på en snapkrog eller hurtig 
frigørelse, hvis der skulle opstå en farlig situation.

 
Figur 38. Udskiftning af ankerpunkter mellem tilstødende 

SkyReach Anchor-enheder

Brug SkyReach Reach-krogen til at nå ud til næste SkyReach 
Anchor, hvis det ikke kan nås med hånden.

  BEMÆRK  
SkyReach-krogen må aldrig hænges på SkyReach-kabinettet, 
når den er i brug. Det kan forårsage personskade eller 
beskadigelse af SkyReach Anchor.
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Vedligeholdelse
Sikkerhedskontrol før hver brug
Kontrol af systemet kan udføres, hver gang det skal bruges. Hvis 
nogen af punkterne nedenfor ikke er opfyldt, skal alle problemer 
løses, for produktet anvendes.
Kontrollen omfatter:

SkyReach Anchor:
• Der må ikke være nogen borehuller.
• Der må ikke være korrosion, der kan påvirke systemkomponentens 

styrke.
• Der må ikke være svejseskader eller deformation på nogen systemele-

menter.
• Løfteøjnene må ikke være beskadiget, det samme gælder svejsnin-

gerne på øjnene.
• Boltene skal være korrekt tilstrammet.
• Låsestiften skal være tilsluttet til wiren, der er fastgjort på det nedre 

øje på masten. Den skal være korrekt monteret på det rigtige sted og 
må ikke være beskadiget eller deform.

• Produktmærkningen skal kunne læses.
• Krogen forneden på afstivningen må ikke være beskadiget, og skal 

nemt kunne placeres i de nedre øjer på masten, når monteringen 
udføres.

• Faldsikringsblokken eller sikkerhedslinen skal være helt fastgjort til 
ankerpunktet.

• SkyReach Anchor skal være indført helt i Lastningssystemet MkII og 
skal kunne dreje frit.

• Kontroller, at de uendelige stropper ikke er beskadigede.
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Støbekrave:
• Der må ikke være nogen borehuller.
• Der må ikke være korrosion, der kan påvirke systemkomponentens 

styrke.
• Der må ikke være svejseskader eller deformation på nogen systemele-

menter.
• SkyReach Anchor skal kunne isættes korrekt og kunne rotere frit.
• Støbekraven skal rage op inden for det accepterede mål fra betonpil-

lens øverste overflade.

Stålflangeklampe
• Der må ikke være nogen borehuller.
• Der må ikke være korrosion, der kan påvirke systemkomponentens 

styrke.
• Der må ikke være svejseskader eller deformation på nogen systemele-

menter.
• Sørg for at den justerende fløjmøtrik drejer korrekt, og at kæberne 

bevæger sig.
• Koppen skal være korrekt isat i den nedre klampe.
• Afstanden mellem øvre og nedre klampe skal være korrekt.
• Klamperne skal være retvinklet på pillen.
• SkyReach Anchor skal kunne isættes korrekt og kunne rotere frit.

PFPE
• Følg producentens anbefalinger vedrørende sikkerhed og kontrol.

Hvis nogen af punkterne nedenfor ikke er opfyldt, skal alle 
problemer løses, før produktet anvendes.
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Rengøring
Delene skal rengøres regelmæssigt udvendigt. Aftør alle elementer 
med en fugtig klud for at fjerne fedt eller snavs, eller anvend et 
mildt rengøringsmiddel og tør efter med en tør klud.
Der må ikke bruges rengøringsmidler, der kan påvirke elementerne 
styrke.
Opbevaring
Opbevar altid Combisafe-produkter i et tørt og ventileret område, 
der er beskyttet mod vejrpåvirkninger og korrosive stoffer.
Genanvendelse
Når SkyReach Anchor og stålflangeklamperne er udtjent, kan de 
genanvendes som stål.
De uendelige stropper og plastpropperne kan genbruges i henhold 
til materialespecifikationerne på elementerne.
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EN/ Notified body having carried out the EU test of type: /BG/ 
: /CS/ Oznámený orgán, který provedl EU test typu: /DA/Godkendt organisme, der har udført EU-ty-

peafprøvningen: /DE/ Zugelassene Stelle, welche die EU-Typprüfung durchge führt hat: /EL/:
:  /ES/ Organismo notificado que ha realizado el examen UE  de tipo: /ET/Teavi-

tatud asutus, mis tegi EL-tüübikatse: FI/ llmoitettu jãrjestõ, joka on suorittanut EU-tyyppitarkastuksen: /FR/ Organisme 
notifié ayant réalisé l’examen UE de Type: /HR/ Nadležno tijelo, koje je izvršilo EU tipsko testiranje: /HU/: A típus EU tesztjét 
elvégző kijelölt szervezet: /IT/ Organismo notificato che ha effettuato il controllo UE del Tipo: /LT/ Informuota institucija, at-
likusi ES tipo testą: /LV/ Pilnvarotā iestāde, kas veikusi tipa ES pārbaudi: /NL/ Erkend organisme dat het EU type-onderzoek 
uitvoerde: /NO/ Notifisert organ som har utført EU-typeundersøkelse: /PL/Jednostka notyfikowana zrealizowała badanie 
UE typu: /PT/ Organismo notificado tendo realizado o exame de tipo UE  /RO/ Organismul notificat care a efectuat testarea 
UE de tip: /RU/ : /SK/ Notifikovaný orgán, 
ktorý vykonal skúšku typu EÚ: /SV/ Officiellt provningsorgan som utfört EU-kontrollen av Typ: /TR/ AB tip testini yürütmüş 
olan onaylı kuruluş: 

EN/ Notified body involved in the monitoring of production (module C2): /
CS/ Oznámený orgán zapojený do sledování výroby (modul 

C2): /DA/ Bemyndiget organ involveret i overvågning af produktion (modul C2): /DE/Benannte Stelle, die an der Überwa-
chung der Produktion beteiligt ist (Modul C2): /EL/: 

C2)) /ES/ Organismo notificado involucrado en el monitoreo de producción (módulo C2): /ET/
Tootmist jälgiv teavitatud asutus (moodul C2) : /FI/ Ilmoitettu taho, joka mukana laitteen valmistuksen valvonnassa (moduuli 
C2): /FR/ Organisme notifié intervenant dans le suivi de production (module C2): /HR/ Nadležno tijelo uključeno u nadzor 
proizvodnje (modul C2): /HU/ A termelés felügyelését biztosító szerv (C2 modul): /IT/ Organismo notificato coinvolto nel mo-
nitoraggio della produzione (modulo C2) /LT/ Notifikuotoji įstaiga, atliekanti gamybos stebėjimą (C2 modulis): /LV/ Pilnvarotā 
iestāde, kas iesaistīta ražošanas pārraudzībā (modulis C2): /NL/ Erkend organisme dat betrokken is bij het toezicht op de 
productie (module C2): /NO/ Notifisert organ involvert i overvåkning av produksjon (modul C2): /PL/Jednostka notyfikowana 
zaangażowana w monitorowanie produkcji (moduł C2): /PT/Organismo notifiicado incluído para a monitorização da produção 
(módulo C2) : /RO/ Organismul notificat responsabil cu monitorizarea producției (modulul C2): /RU/

: /SK/ Notifikovaný orgán zapojený 
do monitorovania výroby (modul C2): /SL/ Obveščeni organ, ki je vključen v nadzorovanje izdelovanja (modul C2): /SV/ Offi-
ciellt provningsorgan ansvarigt för produktionsövervakning och inspektion: /TR/ Üretim izleminde görev alan onaylı kuruluş 
(Modül C2) 

C2):/

C2)
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/EN/ Honeywell Fall Protection hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other rele-
vant provisions of Regulation EU 2016/425 and all other EU directive requirements. The complete declaration of conformity can 
be found at: /BG/ 

: /CS/ Honeywell Fall Protection tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní 
ustanovení Nařízení EU 2016/425 a všechny ostatní požadavky směrnic EU. Úplné prohlášení o shodě lze nalézt na: /DA/ Honeywell 
Fall Protection erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre  relevante bestemmelser i Fo-
rordning EU 2016/425 og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde  overensstemmelseserklæring kan findes på: /DE/ Die Honeywell 
Fall Protection erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Verord-
nung EU 2016/425 und weitere EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter: /EL/ 

 /ES/ Por la presente, Honeywell Fall Protection declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con 
otras cláusulas relevantes de la Reglamento EU 2016/425 y con todos los demás requisitos de directivas de la UE. La declaración 
de conformidad completa se puede encontrar en: /ET/ Käesolevaga deklareerib Honeywell Fall Protection, et see toode vastab ELi 
määruse EL 2016/425 ja kõikide muude ELi direktiivide põhinõuetele ja muudele asjakohastele nõuetele. Täieliku vastavusdeklarat-
siooni võite leida saidilt: /FI/   nedium äkes 524/6102 UE sutesA äättyät etout ämät ätte ,netät aattuukav noitcetorP llaF llewyenoH 
EU-direktiivien olennaiset vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa: /FR/ Honeywell Fall Protection 
déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions du Règlement UE 2016/425 et des autres directives 
européennes applicables. L’attestation complète de conformité est  disponible à l’adresse: /HR/ Honeywell Fall Protection izjavljuje da 
proizvod ispunjava zahtjeve i druge odgovarajuće odredbe Uredba EU 2016/425 i ostalih EU-Direktiva. Potpunu Izjavu o suglasnosti 
potražite na: /HU/ A Honeywell Fall Protection nyilatkozza, hogy a termék megfelel az érvényes követelményeknek és a 216/425 sz. 
EU Rendelet előírásainak és a többi EU-s irányelvek előírásainak. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot megtekintheti a weboldalon. 
/IT/Honeywell Fall Protection dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni  applicabili 
dal Regolamento UE 2016/425 e di tutte le altre direttive UE. La dichiarazione di conformità completa è  disponibile all’indirizzo: 
/LT/ Šiuo dokumentu „Honeywell Fall Protection“ pareiškia, kad šis produktas atitinka 2016/425 ES reglamentas ir kitų ES direktyvų 
atitinkamus esminius reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Visą atitikties deklaraciją galite rasti: adresu /LV/ Uzņēmums Honey-
well Fall Protection ar šo paziņo, ka šis produkts atbilst Regulas (ES) 2016/425 pamatprasībām un saistītajiem noteikumiem, kā arī 
visu citu ES direktīvu prasībām. Pilna atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: /NL/Honeywell Fall Protection verklaart hierbij dat dit 
product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Verordening EU 2016/425 en alle andere vereis-
ten van de EU-Reglementeringen. De volledige  conformiteitsverklaring kunt u vinden op: /NO/ Honeywell Fall Protection erklærer 
herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende og andre relevante krav i  henhold til forordning EU 2016/425 og alle 
andre krav i EU-direktiver. Den fullstendige overholdelseserklæringen  finner du på: /PL/ Firma Honeywell Fall Protection niniejszym 
deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w rozporządzeniu EU 2016/425 oraz 
innych dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji  zgodności jest dostępna w witrynie: /PT/ A Honeywell Fall Protection declara pelo 
presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras disposições relevantes, da Rerulamento EU 
2016/425 e todos os outros requisitos de diretivas da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontrase 
em: /RO/ Honeywell Fall Protection declară prin prezentul că acest produs respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale 
Regulamentului UE 2016/425 și ale tuturor celorlalte cerințe ale directivelor UE. Declarația completă de conformitate poate fi gă-
sită la: /RU/ 

/SK/ Spoločnosť 
Honeywell Fall Protection týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanove-
niami nariadenia EÚ 2016/425 a všetkými ostatnými požiadavkami smernice EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode možno nájsť na adrese: 
/SL/ Honeywell Fall Protection s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen s ključnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Uredbe EU 
2016/425 in vsemi drugimi zahtevami direktive EU. Celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na: /SV/ Härmed förklarar Honeywell 
Fall Protection att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och  föreskrifter som uppställts enligt Förordning EU 
2016/425 och andra EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på: /TR/ Honeywell Düşme Önleyici Tertibat 
işbu belgede bu ürünün AB Yönetmeliği 2016/425’in temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine ve diğer tüm AB yönergesi 
gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder. Tam uygunluk beyanı adresinde mevcuttur. 

https://doc.honeywellsafety.com

/EN/ Honeywell Fall Protection hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other rele-
vant provisions of Regulation EU 2016/425 and all other EU directive requirements. The complete declaration of conformity can 
be found at: /BG/ 

: /CS/ Honeywell Fall Protection tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní 
ustanovení Nařízení EU 2016/425 a všechny ostatní požadavky směrnic EU. Úplné prohlášení o shodě lze nalézt na: /DA/ Honeywell 
Fall Protection erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre  relevante bestemmelser i Fo-
rordning EU 2016/425 og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde  overensstemmelseserklæring kan findes på: /DE/ Die Honeywell 
Fall Protection erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Verord-
nung EU 2016/425 und weitere EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter: /EL/ 

 /ES/ Por la presente, Honeywell Fall Protection declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con 
otras cláusulas relevantes de la Reglamento EU 2016/425 y con todos los demás requisitos de directivas de la UE. La declaración 
de conformidad completa se puede encontrar en: /ET/ Käesolevaga deklareerib Honeywell Fall Protection, et see toode vastab ELi 
määruse EL 2016/425 ja kõikide muude ELi direktiivide põhinõuetele ja muudele asjakohastele nõuetele. Täieliku vastavusdeklarat-
siooni võite leida saidilt: /FI/   nedium äkes 524/6102 UE sutesA äättyät etout ämät ätte ,netät aattuukav noitcetorP llaF llewyenoH 
EU-direktiivien olennaiset vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa: /FR/ Honeywell Fall Protection 
déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions du Règlement UE 2016/425 et des autres directives 
européennes applicables. L’attestation complète de conformité est  disponible à l’adresse: /HR/ Honeywell Fall Protection izjavljuje da 
proizvod ispunjava zahtjeve i druge odgovarajuće odredbe Uredba EU 2016/425 i ostalih EU-Direktiva. Potpunu Izjavu o suglasnosti 
potražite na: /HU/ A Honeywell Fall Protection nyilatkozza, hogy a termék megfelel az érvényes követelményeknek és a 216/425 sz. 
EU Rendelet előírásainak és a többi EU-s irányelvek előírásainak. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot megtekintheti a weboldalon. 
/IT/Honeywell Fall Protection dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni  applicabili 
dal Regolamento UE 2016/425 e di tutte le altre direttive UE. La dichiarazione di conformità completa è  disponibile all’indirizzo: 
/LT/ Šiuo dokumentu „Honeywell Fall Protection“ pareiškia, kad šis produktas atitinka 2016/425 ES reglamentas ir kitų ES direktyvų 
atitinkamus esminius reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Visą atitikties deklaraciją galite rasti: adresu /LV/ Uzņēmums Honey-
well Fall Protection ar šo paziņo, ka šis produkts atbilst Regulas (ES) 2016/425 pamatprasībām un saistītajiem noteikumiem, kā arī 
visu citu ES direktīvu prasībām. Pilna atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: /NL/Honeywell Fall Protection verklaart hierbij dat dit 
product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Verordening EU 2016/425 en alle andere vereis-
ten van de EU-Reglementeringen. De volledige  conformiteitsverklaring kunt u vinden op: /NO/ Honeywell Fall Protection erklærer 
herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende og andre relevante krav i  henhold til forordning EU 2016/425 og alle 
andre krav i EU-direktiver. Den fullstendige overholdelseserklæringen  finner du på: /PL/ Firma Honeywell Fall Protection niniejszym 
deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w rozporządzeniu EU 2016/425 oraz 
innych dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji  zgodności jest dostępna w witrynie: /PT/ A Honeywell Fall Protection declara pelo 
presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras disposições relevantes, da Rerulamento EU 
2016/425 e todos os outros requisitos de diretivas da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontrase 
em: /RO/ Honeywell Fall Protection declară prin prezentul că acest produs respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale 
Regulamentului UE 2016/425 și ale tuturor celorlalte cerințe ale directivelor UE. Declarația completă de conformitate poate fi gă-
sită la: /RU/ 

/SK/ Spoločnosť 
Honeywell Fall Protection týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanove-
niami nariadenia EÚ 2016/425 a všetkými ostatnými požiadavkami smernice EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode možno nájsť na adrese: 
/SL/ Honeywell Fall Protection s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen s ključnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Uredbe EU 
2016/425 in vsemi drugimi zahtevami direktive EU. Celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na: /SV/ Härmed förklarar Honeywell 
Fall Protection att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och  föreskrifter som uppställts enligt Förordning EU 
2016/425 och andra EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på: /TR/ Honeywell Düşme Önleyici Tertibat 
işbu belgede bu ürünün AB Yönetmeliği 2016/425’in temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine ve diğer tüm AB yönergesi 
gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder. Tam uygunluk beyanı adresinde mevcuttur. 

https://doc.honeywellsafety.com
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