
Räddnings-/ 
	 nedfirningsutrustning

Miller	SafEscape	ELITE™

Nästa generations 

räddningslösning 



Miller SafEscape ELITE,  

det professionella valet för:

 ökad säkerhet

 större besparingar

 ökad lättanvändbarhet

 global användning

Miller	SafEscape	ELITE	-	nästa	generations	
räddningsutrustning

Säkerheten är av yttersta vikt vid räddning eller evakuering av en 
höghöjdsarbetare och därför har vi utvecklat nästa generations 

räddningsutrustning. 
Utrustningen har utformats för att tillgodose de krävande 

testmetoderna i den nya EN 341/2008-standarden. 
Detta kommer att säkerställa säkerheten för dem som 

arbetar på hög höjd.

Ökad säkerhet
Vid en räddning eller evakuering har du ofta tiden och de 
yttre förhållandena emot dig och behöver därför kunna 
lita på din säkerhetslösning. Du kan lita på att vår Mil-
ler SafEscape ELITE tar dig till säker zon, även under 
svåra förhållanden: 

· Miller SafEscape ELITE uppfyller kraven i den nya  
 EN 341/2008-standarden som fastställer de mest  
 grundliga testerna för räddningsutrustning, bland  
 annat

 ·	 8000	m	nedfirning	för	100	kg	(16	x	500	m)
	 ·		högsta	nedfirningshöjd:	500	m
 ·  för användning i en nödsituation av två personer  
	 	 som	väger	upp	till	250	kg

· Har testats för att klara dåligt väder: under torra,  
 men enligt den nya EN341/2008 även under våta  
 förhållanden

· Tack vare dess slitstarka hus i anodiserat aluminium  
 av hög kvalitet upprätthålls utrustningens optimala  
 användningsskick även i de tuffaste miljöerna

Större besparingar
En	omcertifiering	på	fabriken	eller	av	en	Miller	Service	
Point krävs först efter sju år tack vare de robusta och 
mycket beständiga komponenterna. Detta minskar 
väntetiden vid besiktning och sänker ägarkostnaden.

Ökad lättanvändbarhet
Handhjulets placering och utformning gör att det gungar 
mindre vid lyft och underlättar evakueringsförfarandet. 
Nedfirningen	går	snabbt	(1	m/s)	och	smidigt	tack	vare	
en	 centrifugal	 broms	 som	 kontrollerar	 nedfirningen	
och minskar vibrationerna. 

Global användning 
Miller SafEscape ELITE är CE-certifierad och uppfyller 
ANSI- och OSHA-krav, vilket gör den till en perfekt 
utrustning när det krävs en global lösning.
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Miller SafEscape ELITE

•	 Nedfirningslaster	från	30	kg	till	250	kg	 
	 (2	personer)
•		75	kg	/	högst	20	x	500	m	(10	000	m)
•		100	kg	/	högst	16	x	500	m	(8	000	m)
•		150	kg	/	högst	4	x	250	m	
•		250	kg	/	högst	2	x	200	m	
•		även	godkänd	för	vikter	upp	till	250	kg,
Maximal	nedfirningshöjd:	500	m
Kontrollerad	nedfirningshastighet:	 
1 m/sekund
Vikt	(utan	rep):	2,2	kg

Uppfyller standarderna:
•	 nya	EN	341:2008
•		EN	1496
•		ISO	22159
•		ANSI	Z359.4-2007

Utbildning är en väsentlig del av vilken räddnings- 
och evakueringsverksamhet som helst och Miller 
by Sperian erbjuder en komplett uppsättning 
räddningskurser som passar alla näringsgrenar 
och räddningstjänster.

Miller by Sperian erbjuder standardkurser eller 
skräddarsydda kurser, inklusive teori och praktik. 
Utbildning kan tillhandahållas över hela världen 
på våra kurscenter eller på plats. 

Miller by Sperian tillhandahåller en fullständig 
lösning för räddning och evakuering.

Utbildning

Fo
to
:	P

ix
el
io
.d
e/
Cl
au

di
a	
H
au

tu
m
m

Perfekt för räddningssituationer 
från:

•	 vindkraftverk

•		telecom-master

•		högspänningsmaster

•		kranar

och områden som normalt är otillgängliga 
med konventionella medel.

Specifikation



SPERIAN PROTECTION NORDIC AB 
Strandbadsvägen	15
SE-252	29	Helsingborg
Kundtjänst: 042-88 200
Växel:	042-88	100
Fax:	042-73	968
infonordic@sperianprotection.com

Miller	SafEscape	ELITE	-	Tillbehör	för	räddning
Miller SafEscape ELITE
Räddnings-/nedfirningsutrustning 
=> utan handhjul
=> med handhjul
=> med handhjul och stegfäste*

Artikelnummer fås på begäran –  
beror på repets längd

*Stegfästet måste användas tillsammans med en justerbar  
stödlina som central förankring till stegen.
Fästet är INTE huvudförankringen.
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www.sperianprotection.com

Räddningstriangel
•	Behövs	om	slutanvändaren	inte	arbetar	med	 
 sele och behöver använda utrustningen för  
 evakuering i nödsituation
•		Passar	kortvariga	räddnings-	och	evakueringso- 
 perationer av skadad person
•		Reglerbar	för	vuxna	och	barn
•		Uppfyller	EN1498	B
•		Vikt:	1	164	kg

Ref:	10	04	876

Arbetspositioneringslina
•	Används	för	att	hålla	stegfästet	på	plats
•	 Polyamid
•		Repets	diameter:	16	mm
•		Längdjustering,	en	självstängande	och	själv- 
	 låsande	liten	karbinhake	(MS	51)	samt	repskydd	 
 medföljer
•		Uppfyller	EN358
•		Längd:	1,5	m,	Vikt:	1,1	kg

Ref:	10	02	878

Enkel pulley i aluminium
•	Används	för	att	anpassa	repets	linje	på	avstånd	 
 från förankringspunkten
•		Talja	med	svängsida	och	lättoljade	lager	
•		Repets	diameter:	<	12,7	mm
•		Vikt:	0,12	kg

Ref:	10	07	038

Replås för räddning 
•	 Fästes	vid	räddningsutrustningens	”aktiva”	 
	 repända	och	används	”upp-och-ned”	på	 
 falldämparlina eller stödlina för att lyfta  
 arbetaren som ska räddas
•		Passar	10/12	mm	rep
•		Uppfyller	EN353-2

Ref:	10	28	807

Karbinhake med twistlock
•	 Karbinhake	i	aluminium	med	automatiskt	lås
•		Öppning:	22	mm
•		Vikt:	0,076	kg
•		Brottstyrka:	>28	kN

Ref:	10	02	835

Teleskopstång
•	Används	för	att	på	avstånd	fästa	räddningslinan	 
 i selen på klättraren som ska räddas
•		Karbinhaken	hålls	i	öppet	läge
•		Teleskopstången	i	fiberglass	kan	skjutas	ihop	 
 till 1,8 m
•		Max	längd:	4,6	m

Ref:	10	17	824

Förankringssling, 0,8 m / 1,2 m
•	 20	mm	vävband	av	polyamid
•		Uppfyller	EN795-B
•		Brottstyrka:	>22	kN

Längd:	0,8	m,	Vikt:	0,07	kg
Ref:	10	02	917

Längd: 1,2 m, Vikt: 0,1 kg
Ref:	10	02	918
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1) Kantskyddsplåt
•	Hindrar	repet	från	att	skäras	av	mot	en	skarp	 
 kant när en person lyfts eller firas ned
•		Rostfritt	stål
Ref: 10 28 808

2) T-stång
•	Används	för	att	ta	lyfta	upp	repet	från	kanten
Ref:	10	28	809

Räddningsbag
•	 För	att	bära	med	sig	Miller	SafEscape	Elite,	 
 repet och tillbehören
•		Vattentät	

•	 Storlek:	M	-	23	cm/59	cm
Ref:	10	10	191

•	 Storlek:	L	-	26	cm/69	cm
Ref:	10	10	190

Rep för Miller SafEscape ELITE
•	Olika	längder	 
	 (40,	60,	80,	100	m	eller	kundanpassad	längd)
•		Statiskt	kärnmantelrep
•		Diameter:	10,5	mm	(EN1891)
•		Vikt:	6,8	kg/100	m
•		Utrustad	med	två	karbinhakar	i	båda	ändarna		

Rep monteras på fabriken

The Miller SafEscape ELITE  
levereras även i ett särskilt räddningskit:

•	 1	räddningsutrustning	för	nedfirning	med	 
 handhjul och stegadapter
•		80	m	rep
•		1	räddningsbag
•		2	förankringsslingor,	1,4	m

•		1	replås	för	räddning	
•		4	karbinhakar
•		1	pulley
•		1	kantskyddsplåt
•		1	T-stång

Ref: 10 28 811


