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Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
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Úvod
Tento dokument (EN 12841:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 160 „Ochrana proti
pádům z výšky včetně pracovních pásů“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu
je nutno zrušit nejpozději do února 2007.
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU 89/686/EEC.
Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.
Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.
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Předmluva

V systémech lanového přístupu, jsou nastavovací zařízení lana použita v kombinaci s kotvícími
vedeními, kterými mohou být pracovní vedení nebo bezpečnostní vedení, obvykle vyrobena z lan
odpovídajících typu A podle EN 1891. Nastavovací zařízení lana jsou určena k používání pro připojení
sedacích postrojů (podle EN 813) nebo zachycovacích postrojů (podle EN 361) k pracovnímu vedení a
bezpečnostnímu vedení pro umožnění přístupu, odchodu a změny v pracovním polohování, pro získání
podpory a ochrany proti pádům.
Pozornost je vedena k omezení nastavovacích zařízení lana. Typy A nastavovacích zařízení lana jsou
pro použití na bezpečnostních vedeních k zabránění pádu v případě selhání pracovního vedení nebo
jeho součástí. Nicméně, za extrémních okolností, takových jako je selhání pracovního vedení nebo
jeho součástí v průběhu nevhodného použití systému, mohou být typy A nastavovacích zařízení lana
donuceny k zabránění nebo zachycení omezeného pádu. Toto je zohledněno ve zkušebních
požadavcích. Typy B a C nastavovacích zařízení lana jsou určeny pro výstup a slanění po pracovním
vedení a naopak, ale také mají ochranou funkci. Návrh každého typu muže být začleněn do jiného,
když, v každém případě splňují požadavky společné nebo podobné zkoušky.
V systému lanového přístupu by měl být pracovník chráněn nastavovacím zařízením lana typu A
připojeným k bezpečnostnímu vedení a nastavovacím zařízením typu B připojeným k pracovnímu
vedení. Dvě nastavovací zařízení lana s jejich příslušným kotvicím vedením jsou všechny součásti
ochranného systému. Pro bezpečné použití systému lanového přístupu je podstatné, že pracovník je
vždy připojen k oběma kotvicím vedením, ale že je i zároveň zamezeno jakémukoliv průvěsu na
kotvicích vedeních a připojených spojovacích prostředcích.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma platí pro nastavovací zařízení lana určená pro použití v systémech lanového
přístupu. Norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované
výrobcem. Nastavovací zařízení lana odpovídající této evropské normě mohou být navržena pro použití
jednou osobou, nebo v případě záchrany, pro dvě osoby současně. Nastavovací zařízení lana jak jsou
specifikována, nejsou vhodná pro použití v systému zachycení pádu.

-- Vynechaný text --

