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Urządzenie kotwiczące SkyReach Instrukcje bezpieczeństwa

Ogólne
Urządzenie kotwiczące SkyReach jest produktem przeznaczonym 
do zapobiegania upadkom z wysokości, głownie podczas 
wykonywania wszelkich prac związanych z układaniem płyt 
szalunków poziomych. Wraz z poszczególnymi mocowaniami 
i certyfikowanymi osobistymi uprzężami ochronnymi tworzy 
osobisty system ochrony przed upadkiem z wysokości zwiększający 
bezpieczeństwo miejsca pracy.
Urządzenie kotwiczące SkyReach jest również zgodne z systemem 
ładowania COMBISAFE MkII, który umożliwia bezpieczne 
ładowanie i rozładowywanie pojazdów skrzyniowych.
Wysokość urządzenia kotwiczącego SkyReach wynosi 3,1 metra, a 
długość wysięgnika urządzenia kotwiczącego wynosi 2 metry, co 
umożliwia systemowi obsługę obszaru roboczego o promieniu do 
8,5 metra i zapewnia dostęp do powierzchni roboczej wynoszącej 
niemal 230 m2 w przypadku użycia z samohamowną uprzężą 
ochronną Falcon o długości 6,2 m. Lekka konstrukcja urządzenia 
kotwiczącego SkyReach umożliwia instalację urządzenia i 
manewrowanie nim przez jedną osobę. W razie potrzeby urządzenie 
może być również przenoszone za pomocą dźwigu.
Urządzenie kotwiczące SkyReach zostało przetestowane pod 
kątem zgodności z normą EN 795:2012 Typ B i posiada certyfikat 
CE o numerze identyfikacyjnym 0158 wydany przez firmę DEKRA 
EXAM GmbH, Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Niemcy.
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie 
zapoznać się niniejszą instrukcją. W przypadku pytań i niejasności 
należy skontaktować się firmą Combisafe, aby uzyskać pomoc.
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Urządzenie kotwiczące SkyReach Instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcje bezpieczeństwa
Urządzenie kotwiczące SkyReach jest przeznaczone wyłącznie do celów 
określonych w tej instrukcji i nie należy go używać w żadnym innym 
celu. Urządzenie kotwiczące SkyReach jest urządzeniem kotwiczącym 
zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości, służącym do ochrony 
pracowników wykonujących prace na wysokości. Nieprawidłowe 
użycie może być przyczyną wypadków z udziałem użytkownika i osób 
trzecich znajdujących się w pobliżu. Przed rozpoczęciem użytkowania 
urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

• Pod żadnym pozorem nie należy używać produktu jako prowizorycznego 
dźwigu lub urządzenia do podnoszenia/opuszczania.

• Pod żadnym pozorem nie należy używać innych elementów niż dostarczone z 
systemem zastępczo lub z wyboru, ponieważ mogą one mieć wpływ na działa-
nie produktu.

• Należy zachować ostrożność podczas transportu produktu między lokaliza-
cjami. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia elementu powinien on zostać 
wyłączony z użycia i skontrolowany przez wykwalifikowaną osobę w celu 
stwierdzenia, czy wymaga on wymiany.

• Należy zachować ostrożność podczas instalowania produktu, a w przypadku 
stwierdzenia uszkodzenia elementu powinien on zostać wyłączony z użycia i 
skontrolowany przez wykwalifikowaną osobę w celu stwierdzenia, czy wymaga 
on wymiany.

• Na placu budowy, na którym używane jest urządzenie kotwiczące SkyReach, musi 
istnieć plan ratunkowy w razie wypadku związanego z upadkiem z wysokości.

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez jedną osobę jednocześnie. 
Pod żadnym pozorem do urządzenia nie może być zamocowanych wiele osób 
jednocześnie.

• Jeśli do podnoszenia używany jest dźwig, pracownicy powinni obserwować 
ruch dźwigu i znajdować się w bezpiecznej odległości od niego.

• Urządzenie kotwiczące SkyReach jest przeznaczone do użytku w systemie 
ochrony przed upadkiem z wysokości o współczynniku zerowym. Należy upew-
nić się, że mocowanie znajduje się zawsze nad użytkownikiem, a samohamują-
ca lina asekuracyjna jest napięta między punktem mocowania i pracownikiem.

• Maksymalne odgięcie w pionie od punktu mocowania, które może wystąpić 
podczas pracy wynosi 0,7 m.

• W przypadku odsprzedaży urządzenia kotwiczącego SkyReach poza pierwot-
ny kraj przeznaczenia, sprzedawca musi dostarczyć instrukcję użytkownika w 
języku obowiązującym w kraju, w którym system będzie używany.

• Aby uzyskać informacje na temat dołączonych elementów wyprodukowanych 
przez firmy inne niż Combisafe, należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją 
/ podręcznikiem użytkownika dla danego elementu.
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• W przypadku korzystania z samohamującej uprzęży bezpieczeństwa certyfi-
kat tego produktu jest ważny tylko pod warunkiem użycia wskazanego hamul-
ca, ponieważ został on przetestowany i zatwierdzony do użytku z urządzeniem 
kotwiczącym SkyReach.

• Osobiste uprzęże ochronne używane z urządzeniem kotwiczącym SkyReach 
muszą posiadać certyfikat CE i atest do użytku w określonym kraju.

• Zabronione jest użytkowanie produktów, których dotyczy niniejsza instrukcja 
obsługi, przez osoby w ciąży, osoby cierpiące na choroby układu krążenia, 
osoby pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz osoby cierpiące na inne 
schorzenia mogące mieć wpływ na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne.

Przed użyciem zawsze sprawdzać produkty i sprzęt.
Przed montażem urządzenia kotwiczącego SkyReach należy zawsze 
sprawdzać elementy składowe. Nigdy nie używać części uszkodzonych 
lub skorodowanych, ponieważ mogą one negatywnie wpływać na 
bezpieczeństwo. Przed rozpoczęciem użytkowania należy wykonać 
czynności wyszczególnione na liście kontrolnej w rozdziale Konserwacja.

Nigdy nie łączyć produktów
Nie zalecamy montażu, łącznego używania ani łączenia produktów 
innych niż te dostarczane przez Combisafe. Odpowiedzialność firmy 
Combisafe ma zastosowanie wyłącznie do prawidłowo zamocowanych 
produktów firmy Combisafe.

Zawsze stosować osobistą uprząż ochronną
Jeśli istnieje ryzyko upadku z wysokości, należy zawsze stosować uprząż 
ochronną podczas montażu i demontażu (patrz rys. 1). Dotyczy to również 
do prac na ruchomych podestach roboczych z podnośnikiem (MEWP).

 
Rysunek 1. Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem
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Odległość umożliwiająca bezpieczne zapobiegnięcie 
upadkowi
Należy pamiętać, że konieczne jest zapewnienie odpowiedniej odległości 
do najbliższego obiektu znajdującego się poniżej (patrz rys. 2 poniżej).

A
A+

B

A+
B

C

Rysunek 2. Wyjaśnienie odległości umożliwiającej bezpieczne 
zapobiegnięcie upadkowi

A: 0,7 [m] Odgięcie w pionie od punktu mocowania urządzenia kotwiczącego  
 SkyReach
B: X Odległość hamowania uprzęży ochronnej. Prosimy zapoznać 
  się z instrukcjami obsługi producenta, w których zawarto   
 poszczególne wartości.
C: 1 [m] Bezpieczna odległość.
Wymagana wysokość umożliwiająca bezpieczne zapobiegnięcie upadkowi = A+B+C
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Kontrola okresowa / kontrola po upadku
W celu zapewnienia prawidłowego działania i bezpieczeństwa elementów 
składowych, wymagana jest kontrola bezpieczeństwa urządzenia kotwi-
czącego SkyReach, zamocowań i uprzęży ochronnej przez wykwalifiko-
waną osobę co najmniej raz na 12 miesięcy. Kontrole należy udokumento-
wać w dokumentacji elementów składowych.
Jeśli wydarzył się wypadek, np. upadek osoby, elementy powinny zostać 
natychmiast wyłączone z użytkowania i poddane kontroli przez wykwalifi-
kowaną osobę zgodnie z procedurą kontroli bezpieczeństwa producenta.
Skontaktuj się firmą Combisafe, aby uzyskać więcej informacji na temat 
kontroli i powiązanej dokumentacji.

 UWAGA 
Urządzenie kotwiczące SkyReach zostało zaprojektowane w taki 
sposób, aby ulegać odkształceniu w razie upadku w celu pochłonięcia 
energii i zmniejszenia powstających sił. Podczas testów maksymalne 
odgięcie w pionie względem punktu mocowania wynosi 0,7 m.
  
Udzielanie pomocy
W razie potrzeby udzielenia pomocy osobie po upadku urządzenie 
kotwiczące SkyReach może ułatwić udzielanie pomocy przy użyciu 
urządzenia SafEscape Elite (nr części CM1028770) i zawiesia typu 
zamkniętego (pętli) (nr części CM1002918). Czynności ratunkowe 
można przeprowadzić, mocując pętlę stanowiskową wokół dolnej części 
masztu urządzenia kotwiącego SkyReach. Zabronione jest mocowanie 
urządzenia SafEscape do punktu mocowania urządzenia kotwiącego 
SkyReach. Należy pamiętać, że czynności ratunkowe powinny być 
wykonywane przez osobę przeszkoloną w zakresie obsługi urządzenia 
SafEscape. Z tego względu żadna metoda udzielania pomocy nie została 
opisana w niniejszej Instrukcji obsługi. Operację należy zaplanować z 
kierownikiem ds. bezpieczeństwa na budowie i poddać ocenie względem 
rzeczywistego zdarzenia z zastosowaniem oddzielnej analizy ryzyka.

Pamiętać, by:
• Odpowiednio wcześnie zaplanować ochronę przed upadkiem.
• Należy używać wyłącznie produktów o kontrolowanym bezpieczeństwie.
• Ograniczyć dostęp do przestrzeni pod obszarem roboczym i obszarem insta-

lacji oraz wokół niego, aby chronić inne osoby przed zagrożeniami związany-
mi ze spadającymi obiektami.

• Stosować narzędzia przeznaczone do wykonywanych prac.
• Utrzymywać porządek w strefie instalacji.
• Bezpieczne miejsce pracy jest przyjazne dla wszystkich.
• Wiele upadków zdarza się na małych wysokościach.
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Dane techniczne
Urządzenie kotwiczące SkyReach
Urządzenie kotwiczące SkyReach jest produktem o lekkiej konstrukcji, 
który można łatwo złożyć, aby oszczędzać miejsce podczas transportu i 
przechowywania (patrz rysunek 3). Do zabezpieczania obu pozycji (tryb 
zmontowany i złożony) służy dołączona zawleczka. Lekka konstrukcja 
urządzenia kotwiczącego SkyReach umożliwia jego instalację przez 
jedną osobę.
Do urządzenia kotwiczącego SkyReach są dołączone dwa 2 m 
zawiesia typu zamkniętego (100605) umożliwiające podnoszenie za 
pomocą dźwigu. W tym celu urządzenie kotwiczące SkyReach zostało 
wyposażone w dwa zaczepy oczkowe.
Materiał: stal ocynkowana ogniowo / malowana
Waga: 25 kg
Wysokość: 3,1 m
Szerokość zmontowanego produktu: 2,0 m
Szerokość po spakowaniu: 0,2 m

2,0 m

3,
1 

m

0,14 m

 Rysunek 3. Urządzenie kotwiczące SkyReach w trybie zmontowanym i 
złożonym
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Etykiety i oznaczenia na urządzeniu kotwiczącym 
SkyReach
Na poniższym rysunku 4 przedstawiono wszystkie etykiety i oznaczenia 
na urządzeniu kotwiczącym SkyReach.
Te istotne elementy przedstawiono na poniższych rysunkach (rys. 5, rys. 
6 i rys. 7).

6

4

1

2

873

5

Rysunek 4. Etykiety i oznaczenia na urządzeniu kotwiczącym SkyReach

1. Tabliczka identyfikacyjna
2. Taśma odblaskowa
3. Taśma przeciwpoślizgowa
4. Oznaczenie głębokości montażu
5. 5 x taśma odblaskowa
6. Etykieta Combisafe
7. Taśma przeciwpoślizgowa
8. Etykieta informacyjna produktu
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Rysunek 5. Zbliżenie tabliczki identyfikacyjnej zawierającej numer seryjny.

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

Rysunek 6. Szczegółowy widok etykiety informacyjnej produktu

1. Producent.
2. Nazwa produktu.
3. Piktogramy: Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z 

instrukcją.
4. Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, DEKRA Testing and 

Certification GmbH, odpowiedzialnej za kontrolę jakości produkcji w 
zakresie oznaczenia CE. Zgodność z normą EN 795:2012.

5. Piktogramy, euro-azjatycki znak zgodności, zgodność z TP TC 
019/2011.

6. Opis użycia.
7. Połączenia produktu z różnymi mocowaniami.
8. Piktogram z datą produkcji w formacie MM/RRRR.

M
A

X
5

m
m

M
A

X
5

m
m

Rysunek 7. Zbliżenie oznaczenia głębokości montażowej, na którym 
przedstawiono akceptowalne wartości tolerancji głębokości montażu 

urządzenia kotwiczącego SkyReach w mocowaniu

1 2 3 4 6 75

8
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Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem
W celu utworzenia kompletnego systemu ochrony osoby pracującej na 
wysokości, urządzenie kotwiczące SkyReach należy wyposażyć w środek 
ochrony indywidualnej przed upadkiem - osobistą uprząż ochronną. 
Rysunek 8. przedstawia przykład wyposażenia urządzenia kotwiczącego 
SkyReach w zalecany środek ochrony indywidualnej przed upadkiem. 
Wszystkie używane środki ochrony indywidualnej muszą posiadać 
certyfikat CE i atest do użytku w określonym kraju.

Następujące środki ochrony indywidualnej są zatwierdzone do użytku z 
urządzeniem kotwiącym SkyReach:

SRL - samohamująca lina asekuracyjna
Urządzenie samohamowne z certyfikatem zgodności z normą EN 360.
Tylko produkty Miller Falcon 6,2 m, Miller Falcon 10 m lub Miller Falcon 
Edge 6,2 m, Miller Falcon Edge 9 m zostały przetestowane i zatwierdzone 
do użytku z urządzeniem kotwiczącym SkyReach, dlatego są to jedyne 
urządzenia samohamowne umożliwiające uzyskanie certyfikatu CE 
przez cały system. Użycie innej samohamującej liny asekuracyjnej 
spowoduje unieważnienie certyfikacji CE.

Uprząż
Pełne uprzęże ochronne z certyfikatem zgodności z normą EN 361

Linka bezpieczeństwa
Linki bezpieczeństwa z certyfikatem zgodności z normą EN 354
Możliwość użycia oddzielnie lub z amortyzatorem z certyfikatem 
zgodności z normą EN 355 lub o maksymalnej długości wynoszącej 0,6 
m z urządzeniem samohamownym Falcon.

Linka bezpieczeństwa
Linki bezpieczeństwa z amortyzatorem z certyfikatem zgodności z 
normą EN 355
Możliwość użycia oddzielnie lub z linką bezpieczeństwa z certyfikatem 
zgodności z normą EN 354. NIE używać z urządzeniem samohamownym 
Falcon.
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2

3

1

4

Rysunek 8. Rysunek przedstawia urządzenie kotwiczące SkyReach wraz ze 
środkami ochrony indywidualnej.

Element Nr art. Oznaczenie Masa
1 8100 Urządzenie kotwiczące SkyReach 25 kg

2 - Pełna uprząż ochronna z certyfikatem 
zgodności z normą EN 361 -

3 CM1002889 Dodatkowa taśma Miller, 0,3 m 0,2 kg

4 CM1011729 Urządzenie samohamowne Falcon, 6,2 m 4 kg
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Mocowania
Urządzenie kotwiczące SkyReach zostało przetestowane i zatwierdzone 
do użytku z mocowaniami opisanymi poniżej. Należy pamiętać, że 
certyfikat CE urządzenia kotwiczącego SkyReach jest ważny tylko w 
przypadku użycia z tymi mocowaniami.

Gniazdo do montażu w betonie (art. nr 8200)
Gniazdo do montażu w betonie, które należy zalać betonem bezpośrednio 
na placu budowy w celu zamocowania urządzenia kotwiczącego 
SkyReach - patrz rysunek 9.
Otwór jest zatkany korkiem z tworzywa sztucznego, aby zapobiec 
dostawaniu się do środka zanieczyszczeń i wody. Należy go usunąć przed 
umieszczeniem urządzenia kotwiczącego SkyReach w gnieździe. Więcej 
informacji dotyczących zalewania gniazda betonem znaleźć można w 
rozdziale Instalacja mocowania.
Materiał: Powierzchnia wewnętrzna ze stali galwanizowanej / pokrytej 
olejem
Waga: 2,3 kg
Wysokość: 0,8 m
Średnica: 76 mm

 

76�  mm

0,
8 

m

1

 Rysunek 9. Korpus gniazda do montażu w betonie z korkiem z tworzywa 
sztucznego

1. Korek z tworzywa sztucznego
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Zestaw uchwytów mocowanych do półki belki stalowej 
MkII - NOWOŚĆ (art. 8501)
Ten uchwyt mocowany do półki belki stalowej MkII - 8501 zastępuje 
stary uchwyt 8500. Uchwyt jest przeznaczony do umieszczenia 
na belkach z półką o szerokości od 12 do 45 cm, patrz rys. 11. Do 
korzystania z każdego urządzenia kotwiczącego SkyReach wymagane 
są dwa uchwyty mocowane do półki belki stalowej MkII i jeden kielich 
z uchwytem do półki belki stalowej. Wspólny numer artykułu dla tego 
zestawu to 8501. Po instalacji urządzenie kotwiczące SkyReach można 
umieścić w uchwytach, które umożliwiają jego swobodne obracanie. 
Więcej informacji dotyczących zalewania gniazda betonem znaleźć 
można w rozdziale Instalacja mocowania.
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Masa całkowita: 20 kg
Długość: 0,9 m
Pasuje do półek o szerokości: 0,12 – 0,45 m

 
Rysunek 11. Zestaw uchwytów mocowanych do półki belki stalowej MkII 

- NOWOŚĆ
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System ładowania Loading System MkII 
(art. nr 8800)

Urządzenie kotwiczące SkyReach może być używane z systemem 
ładowania COMBISAFE Loading System MkII umożliwiającym 
bezpieczne ładowanie i rozładowywanie np. skrzyniowych pojazdów 
ciężarowych (patrz rysunek 12). To połączenie ma certyfikat zgodności 
z normą EN 795:2012 Typ E. 
Należy zapoznać się z dokumentem UI Loading System MkII 
dostarczanym przez firmę Combisafe.

Materiał: Stal malowana, stal galwanizowana/malowana
Masa całkowita: 275 kg
Wysokość: 2,4/3,6 m
Szerokość: 1,4 m
Głębokość: 1,4 m

 
Rysunek 12. Urządzenie kotwiczące SkyReach umieszczone w 

podstawie systemu przeładunkowego COMBISAFE Loading System MkII
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Elementy opcjonalne
Następujące elementy nie są dostarczane standardowo z urządzeniem ko-
twiczącym SkyReach, ale można zamówić je oddzielnie w razie potrzeby.

Element do poziomowania (art. 83416)
Element do poziomowania to stalowa rura z poziomnicą w górnej części 
(patrz rys. 13). Jest używany do poziomowania gniazda do montażu w 
betonie podczas zalewania betonem. Element do poziomowania należy 
umieścić w gnieździe do montażu w betonie, gdy beton jest jeszcze 
mokry, aby zweryfikować prawidłowe wyrównanie.
Materiał: Stal ocynkowana ogniowo
Waga: 2,8 kg
Wysokość: 1,0 m
Średnica: 72 mm

1

Rysunek 13. Element do poziomowania Combisafe

1. Poziomnica

Wysięgnik z hakiem SkyReach Reach Hook (art. nr 11530)
Wysięgnik Reach Hook służy do sięgania do pobliskich urządzeń 
kotwiczących SkyReach znajdujących się poza zasięgiem rąk podczas 
zmiany mocowania. Może on również służyć do prowadzenia urządzenia 
kotwiczącego SkyReach do mocowania, gdy urządzenie kotwiczące 
jest przenoszone za pomocą dźwigu. Jest on wyposażony w wysuwany 
trzpień o długości od 1,2 do 2,7 m. Element ten przedstawiono na 
rysunku 14.
Materiał: Aluminium / stal ocynkowana ogniowo
Waga: 1,0 kg
Długość: 1,2 – 2,7 m

Rysunek 14. Wysięgnik z hakiem SkyReach Reach Hook
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Stożek lateksowy (art. nr 100608)
Stożek lateksowy to uszczelka chroniąca przed czynnikami 
atmosferycznymi umieszczana na maszcie urządzenia kotwiczącego 
SkyReach (patrz rys. 15). Zapobiega on przedostawaniu się wody i 
zanieczyszczeń do gniazda do montażu w betonie, gdy urządzenie 
kotwiczące SkyReach jest umieszczone w gnieździe, zapobiegając 
zamarzaniu urządzenia kotwiczącego SkyReach w gnieździe. Dzięki 
temu, że jest wykonany z lateksu jest elastyczny i można przeciągnąć go 
z dolnej części masztu na jego najszerszą część. 
Należy upewnić się, że stożek lateksowy został umieszczony na 
odpowiedniej wysokości, wystarczającej, by etykieta z oznaczeniem 
głębokości montażu była nadal widoczna, a następnie umieścić 
urządzenie kotwiczące SkyReach w gnieździe do montażu w betonie 
zgodnie z procedurą przedstawioną w rozdziale Montaż. Prawidłowo 
zamontowaną uszczelkę można ściągnąć w dół, aby zakryć otwór w 
gnieździe.
Materiał: Lateks
Waga: 0,03 kg
Wysokość: 125 mm

100608

 Rysunek 15. Stożek lateksowy
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Instalacja mocowania Urządzenie kotwiczące SkyReach

Instalacja mocowania
Instalacja gniazda do montażu w betonie
1. Zalaniu formy w kształcie kolumny betonem umieścić gniazdo do 

montażu w betonie w górnej części kolumny, gdy beton jest jeszcze 
mokry. Gniazdo musi wystawać 30-80 mm ponad górną powierzch-
nię kolumny. Patrz rysunek 16. Gniazdo będzie pełnić rolę mocowania 
urządzenia kotwiczącego SkyReach.

 
Rysunek 16. Umieszczanie korpusu gniazda do montażu w betonowej 

kolumnie

2. Należy usunąć korek z tworzywa sztucznego z górnej części gniazda 
do montażu w betonie i użyć elementu do poziomowania, aby upewnić 
się, że gniazdo jest ustawione pionowo (patrz rys. 17). Należy prze-
strzegać wskazanych tolerancji.
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Rysunek 17. Poziomowanie korpusu gniazda do montażu w betonie.

 UWAGA 
Podczas utwardzania betonu gniazdo do montażu w betonie może 
zostać uniesione. Aby temu zapobiec, należy obciążyć rurę lub 
przymocować ją do zbrojenia w celu zachowania tolerancji wystającej 
części.
  
Na rys. 18 przedstawiono przekrój kolumny oraz dopuszczalne położenie 
gniazda do montażu w betonie. Dopuszczalne położenie gniazda jest 
różne i jest obliczane przy użyciu następującego wzoru:

Cmin= wartość maksymalna (dg+5 mm);(Øpręta);(20 mm), gdzie:

Cmin: minimalna odległość zewnętrznej powierzchni gniazda do montażu 
w betonie od najbliższego pręta zbrojeniowego;
dg: maksymalny rozmiar kruszywa używanego do produkcji betonu;
Øpręta: maksymalna średnica prętów zbrojeniowych użytych w kolumnie.
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Przykładowo, jeśli maksymalny rozmiar kruszywa wynosi 16 mm, a 
w kolumnie użyto prętów pionowych Ø 20 mm i prętów poziomych Ø 
12 mm. Minimalna odległość od najbliższego pręta wynosi 21 mm, 
ponieważ obliczona wartość to dg= 16+5=21 mm. Pozostałe dwie 
wartości opcjonalne Øpręta, lub 20 mm wynoszą 20 mm. Z tego względu 
minimalna odległość nie może być w żadnym przypadku mniejsza niż 21 
mm. Przykład przedstawiono na rys. 18.

1

1

3
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 Rysunek 18. Dopuszczalne położenie gniazda do montażu w betonie  
w dwóch różnych konfiguracjach.

 1. Szerokość kolumny
 2. Cmin

 3. Gniazdo do montażu w betonie
 4. Linia graniczna dopuszczalnego położenia gniazda do montażu  
 w betonie

3. Po zakończeniu poziomowania, korek z tworzywa sztucznego można 
umieścić ponownie w gnieździe, aby uniemożliwić przedostanie się do 
środka wody i gruzu.

Urządzenie kotwiczące SkyReach zostało przetestowane i zatwierdzone 
do użytku zgodnie z normą EN 795:2012 Typ B w gnieździe do montażu 
w betonie zalanym w kolumnie o przekroju 250 x 250 mm. W przypadku 
kolumn o mniejszych wymiarach należy skontaktować się z firmą 
Combisafe, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące instalacji.

 UWAGA 
Należy zawsze odczekać co najmniej 24 godziny po wylaniu betonu 
przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania urządzenia kotwiczącego 
SkyReach. W przeciwnym razie beton może nie osiągnąć wystarczającej 
wytrzymałości na obciążenia powstające w razie upadku.
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Obciążenie konstrukcji
Konstrukcja, na której montowane jest urządzenie kotwiczące SkyReach 
musi mieć odpowiednią nośność, aby wytrzymać obciążenia użytkowe. 
Maksymalne siły działające na konstrukcję podczas użytkowania 
przedstawiono na rysunku 19.

 
Rysunek 19. Maksymalne obciążenia przenoszone na konstrukcję
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Montaż uchwytu mocowanego do półki belki stalowej
Sposób montażu uchwytu mocowanego do półki belki stalowej 
przedstawiono na Rysunku 20.
1. Poluzować nakrętkę regulacyjną i odpowiednio zwiększyć rozwarcie 
szczęk, aby umożliwić umieszczenie uchwytu na półce belki.
2. Upewnić się, że odległość od środka górnego uchwytu do środka 
dolnego uchwytu wynosi 700 mm, a uchwyty są umieszczone 
prostopadle do kolumny.
3. Po umieszczeniu uchwytów w odpowiednim położeniu na kolumnie, 
dokręcić nakrętkę, aby uniknąć niezamierzonego przemieszczenia 
uchwytu przymocowanego do półki belki stalowej.
4. Użyć młotka, aby odpowiednio dokręcić nakrętkę.

Rysunek 20. Mocowanie uchwytów do kolumny.

 UWAGA 
Nakrętka i pręt gwintowany powinny być czyste i pozbawione rdzy.
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5. Zamontować kielich w dolnym uchwycie do kolumny stalowej. Na 
boku kielicha znajduje się sworzeń, która musi zostać wprowadzona w 
rowki w obu profilach uchwytu. Rowki w profilach nie znajdują się jednej 
linii, dlatego kielich należy obrócić, aby umieścić go w obu profilach. Na 
rys. 21 przedstawiono szczegółowy widok.

 

2

1

 Rysunek 21. Montaż kielicha mocowanego do półki belki stalowej

1. Rowek
2. Sworzeń
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Instalacja zestawu uchwytów mocowanych do półki 
belki stalowej MkII
Sposób montażu zestawu uchwytów mocowanych do półki belki stalowej 
MkII przedstawiono na rys. 22.

1. Poluzować nakrętkę regulacyjną i odpowiednio zwiększyć rozwarcie 
szczęk, aby umożliwić umieszczenie uchwytu na półce belki.

2. Upewnić się, że odległość od środka górnego uchwytu do środka dol-
nego uchwytu wynosi 700 mm, a uchwyty są umieszczone prostopadle 
do kolumny.

3. Po umieszczeniu uchwytów w odpowiednim położeniu na kolumnie, 
dokręcić nakrętkę, aby uniknąć niezamierzonego przemieszczenia 
uchwytu do belki stalowej.

4. Użyć młotka, aby odpowiednio dokręcić nakrętkę.

 
Rysunek 22. Montaż kielicha mocowanego do półki belki stalowej.

 UWAGA 
Nakrętka i pręt gwintowany powinny być czyste i pozbawione rdzy.
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5. Zamontować kielich do dolnego uchwytu mocowanego do półki belki 
stalowej MkII na kolumnie. Po włożeniu kielicha w dolny uchwyt do 
belki stalowej MkII należy włożyć sworzeń szybkiego zwalniania w kie-
lich, aby zablokować otwór i zabezpieczyć go. Na rys. 23 przedstawio-
no szczegółowy widok.

 
Rysunek 23. Montaż kielicha z uchwytem do półki belki stalowej

1. Uchwyt mocowany do półki belki stalowej MkII
2. Kielich z uchwytem mocowanym do półki belki stalowej
3. Sworzeń szybkiego zwalniania
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Obciążenie konstrukcji
Konstrukcja, na której montowany jest system zapobiegania upadkom 
SkyReach musi mieć odpowiednią nośność, aby wytrzymać obciążenia 
użytkowe. Maksymalne siły działające na konstrukcję przedstawiono na 
rysunku 24.

 
Rysunek 24. Maksymalne obciążenia przenoszone na konstrukcję.

 UWAGA 
Należy uwzględnić jakość kolumny i jej stabilność pod obciążeniem. 
Należy obliczyć wszystkie siły działające na konstrukcję budynku. 
Zabronione jest mocowanie uchwytów belki stalowej do kolumny, 
która nie ma wytrzymałości wystarczającej, aby przenieść obciążenie 
spowodowane upadkiem osoby korzystającej z urządzenia 
kotwiczącego SkyReach.
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Montaż
W niniejszym dokumencie opisano dwie różne metody montażu i 
instalacji urządzenia kotwiczącego SkyReach. Urządzenie można 
zainstalować ręcznie lub za pomocą dźwigu. Metoda, której należy użyć, 
zależy od wyniku analizy ryzyka.

Instalacja ręczna
Lekka konstrukcja urządzenia kotwiczącego SkyReach umożliwia jego 
łatwe przenoszenie i instalację przez jedną osobę. Aby bezpiecznie 
i sprawnie przeprowadzić instalację, należy postępować według 
poniższych instrukcji.
Ta metoda jest zalecana tylko wtedy, gdy odległość między 
poszczególnymi urządzeniami kotwiczącymi SkyReach wynosi 8,5 m lub 
mniej i używane jest urządzenie samohamowne Falcon o długości 6,2 m 
oraz dodatkowa taśma bezpieczeństwa o długości 0,3 m.
1. Wyjąć korek z tworzywa sztucznego z gniazda do montażu w betonie. 

Przenieść urządzenie kotwiczące SkyReach w pozycji złożonej do ko-
lumny, w której ma zostać zainstalowane. Aby ułatwić przenoszenie, 
należy umieścić urządzenie na ramieniu, jak pokazano na rysunku 25. 
Opuścić urządzenie kotwiczące i umieścić je w gnieździe. Upewnić się, 
że urządzenie kotwiczące SkyReach jest całkowicie wsunięte w gniazdo.

 Rysunek 25. Ręczne przenoszenie urządzenia kotwiczącego SkyReach
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 UWAGA 
Należy upewnić się, że urządzenie kotwiczące SkyReach jest 
umieszczone na odpowiednią głębokość w gnieździe, obserwując 
etykietę z oznaczeniem głębokości montażu. Górna krawędź gniazda 
musi być wyrównana z dolną krawędzią etykiety (zbliżenie etykiety 
przedstawiono na rys. 26).
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Rysunek 26. Zbliżenie etykiety z oznaczeniem głębokości montażu

2. Wyjąć zawleczkę znajdującą się w dolnym uchwycie masztu, który słu-
ży do mocowania wysięgnika i podpory. Zwolnić wysięgnik i podporę 
urządzenia kotwiczącego SkyReach i kontynuować zgodnie instrukcją 
na rysunku 27.

 
Rysunek 27. Rozkładanie urządzenia kotwiczącego SkyReach
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3. Kontynuować wykonywanie jednej z dwóch następujących procedur: 
(1) w pełni zmontować urządzenie kotwiczące SkyReach, umieszcza-
jąc hak podpory w dolnych uchwytach w maszcie, jak przedstawiono 
na rys. 28, zabezpieczyć podporę przy użyciu zawleczki, jak przedsta-
wiono na rysunku. Następnie zamocować linę asekuracyjną w punk-
cie mocowania i upewnić się, że jest zamocowana prawidłowo. Lub 
(2) kontynuować, ustawiając wysięgnik i podporę, jak przedstawiono 
na rys. 29, zamocować linę asekuracyjną w punkcie mocowania, który 
znajduje się teraz niżej, przed zamocowaniem podpory do masztu.

 UWAGA 
Należy zawsze zachować ostrożność podczas instalacji. Należy 
trzymać dłonie z dala od części składanych lub na zawiasach, 
aby uniknąć urazów. Należy mocno trzymać podporę urządzenia 
kotwiczącego SkyReach, aby uniemożliwić kontakt z nią / uderzenie 
w głowę i inne części ciała.
  

 
Rysunek 28. Montaż urządzenia kotwiczącego SkyReach i mocowanie 

urządzenia samohamownego Falcon o długości 6,2 m
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Rysunek 29. Mocowanie urządzenia samohamownego Falcon 6,2 m na 

niższej wysokości.

4. Upewnić się, że wykonano wszystkie czynności przedstawione na li-
ście kontrolnej w rozdziale Konserwacja. Urządzenie kotwiczące Sky-
Reach jest gotowe do użycia!

 UWAGA 
Należy upewnić się, że zawleczka jest założona prawidłowo, a zatrzask 
jest opuszczony i zabezpieczony linką. Pod żadnym pozorem nie 
należy używać innej zawleczki niż dostarczona przez firmę Combisafe.
Urządzenie mocujące SkyReach powinno móc swobodnie obracać się 
po instalacji. Należy upewnić się, że nic nie uniemożliwia obrotu.
  
Instalacja za pomocą dźwigu
Ta metoda polega na rozłożeniu i zmontowaniu urządzenia kotwiczącego 
SkyReach na poziomie terenu, a następnie podniesieniu go i umieszczeniu 
w odpowiednim miejscu za pomocą dźwigu. Należy postępować zgodnie 
z poniższymi instrukcjami.
Ta metoda jest zalecana tylko wtedy, gdy odległość między poszczególnymi 
urządzeniami kotwiczącymi SkyReach wynosi 8,5-11 mniej i używane jest 
urządzenie samohamowne Falcon o długości 6,2 m.
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1. Montaż urządzenia kotwiczącego SkyReach w czterech prostych kro-
kach przedstawiono na rys. 30.
1. Umieścić złożone urządzenie kotwiczące SkyReach na podłożu 
i wyjąć zawleczkę, aby zwolnić podporę i wysięgnik urządzenia 
kotwiczącego SkyReach.
2. Ustawić wysięgnik w odpowiednim położeniu.
3. Przesunąć podporę urządzenia kotwiczącego SkyReach i upewnić 
się, że wspornik haka podpory (element B) jest umieszczony w dolnych 
uchwytach (element A).
4. Zabezpieczyć urządzenie w położeniu z kroku 3 przy użyciu 
dołączonej zawleczki, jak przedstawiono na widoku C.

 
Rysunek 30. Proces montażu urządzenia kotwiczącego SkyReach na 

poziomie terenu

 UWAGA 
Należy upewnić się, że zawleczka jest założona prawidłowo, a zatrzask 
jest opuszczony i zabezpieczony linką. Pod żadnym pozorem nie 
należy używać innej zawleczki niż dostarczona przez firmę Combisafe.
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2. Kolejnym krokiem jest zamocowanie urządzenia samohamownego. 
Upewnij się, że komponent jest prawidłowo przymocowany i zabezpie-
czony urządzeniem kotwiczącym SkyReach. Rysunek 31 pokazuje, w 
jaki sposób urządzenie samohamowne Falcon 6,2 m jest przymoco-
wane do punktu zakotwienia.

 
Rysunek 31. Mocowanie urządzenia samohamownego Falcon 6,2 m

 UWAGA 
Urządzenie kotwiczące SkyReach jest dostarczane z dwoma 
zawiesiami typu zamkniętego służącymi do podnoszenia urządzenia 
kotwiczącego SkyReach za pomocą dźwigu. Należy używać wyłącznie 
zawiesi dostarczonych przez firmę Combisafe. Zawiesi należy używać 
wyłącznie do celów wskazanych w niniejszej instrukcji obsługi. Więcej 
informacji zawiera instrukcja obsługi zawiesi typu zamkniętego.
  
3. Należy upewnić się, że zawiesia typu zamkniętego są prawidłowo zamo-

cowane do zaczepów oczkowych na podporze i maszcie. Należy użyć 
obu zawiesi, a każde z nich powinno być zamocowane do jednego za-
czepu oczkowego. Zamocować oba zawiesia do haka dźwigu i podnieść 
urządzenie kotwiczące SkyReach. Wyjąć korek z tworzywa sztucznego z 
gniazda do montażu w betonie, a następnie opuścić urządzenie kotwi-
czące SkyReach, umieszczając je w gnieździe (patrz rysunek 32). W razie 
potrzeby można użyć wysięgnika z hakiem SkyReach, aby umieścić urzą-
dzenie kotwiczące SkyReach w odpowiednim miejscu, zaczepiając je o 
maszt i naprowadzając urządzenie kotwiczące w odpowiednie położenie.
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 UWAGA 
Przed instalacją urządzenia kotwiczącego SkyReach należy upewnić 
się, że gniazdo do montażu w betonie jest puste i pozbawione 
zanieczyszczeń (np. gruzu, betonu, lodu). Należy upewnić się, że 
urządzenie kotwiczące SkyReach jest umieszczone na odpowiednią 
głębokość w gnieździe, obserwując etykietę z oznaczeniem głębokości 
montażu. Górna krawędź gniazda musi być wyrównana z dolną 
krawędzią etykiety (patrz rysunek 33).
  

 
Rysunek 32. Umieszczanie urządzenia kotwiczącego SkyReach
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Rysunek 33. Zbliżenie etykiety z oznaczeniem głębokości montażu
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Montaż Urządzenie kotwiczące SkyReach

4. Upewnić się, że wykonano wszystkie czynności przedstawione na li-
ście kontrolnej w rozdziale Konserwacja. Urządzenie kotwiczące Sky-
Reach jest gotowe do użycia!

Demontaż
Demontaż to procedura odwrotna w stosunku do montażu. Podczas 
podnoszenia urządzenia SkyReach z jego stanowiska za pomocą 
dźwigu należy upewnić się, że żadna część nie jest zdeformowana ani 
uszkodzona.
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Urządzenie kotwiczące SkyReach Procedura robocza

Procedura robocza
W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia kotwiczącego 
SkyReach należy zastosować proponowaną metodę instalacji w sposób 
kontrolowany i rzetelny. Niezastosowanie tej metody pracy może skutko-
wać upadkiem, który może być przyczyną obrażeń ciała, a nawet śmier-
ci. Należy zawsze wykonać analizę ryzyka przed rozpoczęciem działań. 
Zawsze zalecane jest użycie zabezpieczenia krawędzi w połączeniu z 
urządzeniem kotwiczącym SkyReach Anchor podczas prac związanych 
z układaniem płyt szalunków.
Jeśli urządzenie kotwiczące SkyReach jest używane bez zabezpieczenia 
krawędzi budynku, należy pamiętać, że maksymalna długość osobistej 
uprzęży ochronnej będzie mieć wpływ na to, jak blisko krawędzi budynku 
będzie można umieścić urządzenie kotwiczące SkyReach, aby zapobiec 
niebezpiecznemu upadkowi wahadłowemu. Wyjaśnienie przedstawiono 
na rysunku 34.

 
Rysunek 34. Odległość urządzenia SkyReach do krawędzi budynku

W przypadku zmniejszenia wartości Z, wartość X musi wzrosnąć. Zawsze 
musi być zachowana następująca zależność:
Z – Y ≥ (A+C)
Wartości A i C można znaleźć na rysunku 2 oraz w wyjaśnieniu w sekcji 
„Odległość umożliwiająca bezpieczne zapobiegnięcie upadkowi”.



37

Procedura robocza Urządzenie kotwiczące SkyReach

W przypadku użycia zabezpieczenia krawędzi nie jest konieczne 
stosowanie powyższych zaleceń, a urządzenie SkyReach można umieścić 
tak blisko krawędzi, jak to niezbędne. Na rysunkach w poniższym opisie 
instalacji przedstawiono metodę z użyciem zabezpieczenia krawędzi.

Wszyscy robotnicy wykonujący tę czynność powinni nosić:
• odpowiednie obuwie,
• kamizelkę odblaskową oraz kask z paskiem pod brodą,
• pełną uprząż ochronną,
• dodatkową taśmę o długości 0,3 m przedłużającą mocowanie z tyłu.

1. Należy zawsze planować obszar z wyprzedzeniem i upewnić się, że 
wybrano najodpowiedniejsze miejsce dla pierwszego urządzenia Sky-
Reach. Niezwykle istotne jest stopniowe układanie płyt krawędzią czo-
łową w obszarze chronionym od urządzenia kotwiczącego SkyReach w 
kolejności pierwszeństwa przedstawionej na rysunku 35.

2. W pierwszej kolejności należy ułożyć płyty na obszarze 2 m wokół 
urządzenia kotwiczącego SkyReach i kolumny, a następnie na obsza-
rach przyległych szalunków, aby utworzyć krawędź czołową w odległo-
ści około 2 m przed urządzeniami kotwiczącymi SkyReach.

 UWAGA 
Metodę pracy należy dostosować, aby przykryć wszystkie otwory 
„rozmiaru człowieka” podczas pracy, nie pozostawiając ich jako 
niezabezpieczone puste przestrzenie w podkładzie roboczym.
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Urządzenie kotwiczące SkyReach Procedura robocza

 
Rysunek 35. Proces układania płyt.

3. Po przykryciu wszystkich obszarów dostępnych podczas korzystania 
z urządzenia kotwiczącego SkyReach należy zmienić mocowanie i po-
nownie rozpocząć pracę we wskazanej kolejności. Obszary chronione 
przy użyciu urządzeń kotwiczących SkyReach na przyległych kolum-
nach będą zachodzić na siebie, umożliwiając pracownikom wzajemną 
pomoc i utworzenie wspólnej, ciągłej krawędzi czołowej.

4. Należy zamocować uprząż do sąsiedniego urządzenia kotwiczącego 
SkyReach i kontynuować układanie płyt na obszarze dostępnym przy 
użyciu tego urządzenia kotwiczącego, patrz rys 36. Należy powtarzać 
procedurę, zmieniając mocowania do urządzeń kotwiczących na po-
zostałych kolumnach, aby pokryć całą konstrukcję.
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Procedura robocza Urządzenie kotwiczące SkyReach

 
Rysunek 36. Proces układania płyt po zmianie punktu mocowania.

 UWAGA 
Krawędź czołowa wszystkich płyt musi być ciągła, rozłożona wokół 
całej szerokości okrągłego obszaru roboczego. Żadna z płyt nie 
powinna za mocno wystawać przed płytę obok niej. Zapobiega to 
wystąpieniu spadania ruchem wahadłowym w stosunku do urządzenia 
kotwiczącego SkyReach, gdzie odległość spadania swobodnego w 
kierunku pionowym istotnie się wydłuża.
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Przykład nieprawidłowej instalacji szalunku przedstawiono na rysunku 
37.

 
Rysunek 37. Nieprawidłowy sposób instalacji szalunku - niedozwolone
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Zmiana mocowania
Urządzenie kotwiczące SkyReach zostało zaprojektowane w taki sposób, 
aby umożliwić robotnikowi zmianę mocowania przed odpięciem od 
pierwszego urządzenia kotwiczącego, zapewniając bezpieczeństwo 
przez cały czas (patrz rysunek 38). Użycie zalecanej dodatkowej taśmy 
o długości 0,3 m zamocowanej do pełnej uprzęży ochronnej umożliwia 
szybkie i komfortowe mocowanie przy użyciu karabińczyka lub szybkie 
wypinanie w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji.

 
Rysunek 38. Zmiana punktów mocowania między sąsiednimi 

urządzeniami kotwiczącymi SkyReach

Gdy sąsiednie urządzenie kotwiczące SkyReach jest poza zasięgiem rąk, 
należy skorzystać z wysięgnika z hakiem SkyReach.

 UWAGA 
Zabronione jest wieszanie wysięgnika z hakiem na korpusie urządzenia 
kotwiczącego SkyReach podczas jego użytkowania. Może to być 
przyczyną obrażeń ciała lub nieprawidłowego działania urządzenia 
kotwiczącego SkyReach.
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Konserwacja
Kontrola bezpieczeństwa przed rozpoczęciem 
użytkowania
Przed każdym użyciem systemu należy przeprowadzić kontrolę. Jeśli 
dowolne z poniższych wymagań nie jest spełnione, należy rozwiązać 
problem przed rozpoczęciem użytkowania produktu.
W ramach kontroli należy wykonać następujące czynności:

Urządzenie kotwiczące SkyReach:
• Upewnić się, że nie wywiercono żadnych nowych otworów.
• Upewnić się, że na elementach składowych nie pojawiła się korozja, która 

mogłaby mieć wpływ na wytrzymałość.
• Upewnić się, że spawy elementów składowych nie są uszkodzone lub zdefor-

mowane.
• Upewnić się, że zaczepy oczkowe ani ich spawy nie są uszkodzone.
• Upewnić się, że wszystkie śruby są dokręcone.
• Upewnić się, że zawleczka jest przypięta do linki zamocowane do dolnego 

uchwytu na maszcie, znajduje się w odpowiednim miejscu i nie jest uszkodzo-
na lub zdeformowana.

• Upewnić się, że oznaczenia na produkcie są czytelne.
• Upewnić się, że hak na końcu podpory nie jest uszkodzony i może zostać bez 

problemu umieszczony w dolnych uchwytach na maszcie podczas montażu.
• Upewnić się, że lina asekuracyjna lub urządzenie samohamowne jest prawi-

dłowo zamocowane do punktu mocowania.
• Upewnić się, że urządzenie kotwiczące SkyReach jest całkowicie umieszczone 

w mocowaniu i może swobodnie się obracać.
• Upewnić się, że zawiesia typu zamkniętego nie są uszkodzone.
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Gniazdo do montażu w betonie:
• Upewnić się, że nie wywiercono żadnych nowych otworów.
• Upewnić się, że na elementach składowych nie pojawiła się korozja, która 

mogłaby mieć wpływ na wytrzymałość.
• Upewnić się, że spawy elementów składowych nie są uszkodzone lub zdefor-

mowane.
• Upewnić się, że urządzenie kotwiczące SkyReach można prawidłowo umieścić 

w gnieździe i może ono swobodnie się obracać.
• Upewnić się, że gniazdo do montażu w betonie wystaje na odpowiednią wyso-

kość nad górną powierzchnię betonowej kolumny.

Uchwyt do belki stalowej:
• Upewnić się, że nie wywiercono żadnych nowych otworów.
• Upewnić się, że na elementach składowych nie pojawiła się korozja, która 

mogłaby mieć wpływ na wytrzymałość.
• Upewnić się, że spawy elementów składowych nie są uszkodzone lub zdefor-

mowane.
• Upewnić się, że regulacyjna śruba motylkowa obraca się prawidłowo, a szczę-

ki poruszają się.
• Upewnić się, że kielich jest zamocowany prawidłowo na dolnym uchwycie.
• Upewnić się, że odległość między górnym i dolnym uchwytem jest prawidło-

wa.
• Upewnić się, że uchwyty są ustawione prostopadle do kolumny.
• Upewnić się, że urządzenie kotwiczące SkyReach można prawidłowo umieścić 

w gnieździe i może ono swobodnie się obracać.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
• Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi bezpie-

czeństwa i kontroli.

Jeśli dowolne z powyższych wymagań nie jest spełnione, należy 
rozwiązać problem przed rozpoczęciem użytkowania produktu.
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Czyszczenie
Należy regularnie czyścić części z zewnątrz. Wytrzeć wszystkie części 
wilgotną szmatką, w razie potrzeby używając łagodnego środka 
czyszczącego, aby usunąć smar lub zabrudzenia, a następnie osuszyć 
je ręcznikiem.
Nie używać środków czyszczących, które mogą mieć wpływ na 
wytrzymałość części.

Magazynowanie
Produkty Combisafe należy przechowywać w miejscu suchym, z 
dostępem powietrza, chronionym przed wpływami atmosferycznymi i 
substancjami wywołującymi korozję.

Recykling
Po wykluczeniu z eksploatacji urządzenia kotwiczącego SkyReach i 
uchwytów do belki stalowej można poddać je recyklingowi jako stal.
Zawiesia typu zamkniętego i korki z tworzywa sztucznego można poddać 
recyklingowi zgodnie ze specyfikacją materiałową na tych elementach.
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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)



47

/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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