מעבה כבל הכולל סופג אנרגיה-לעבודה עם בולם נגלל.
מעבה הכבל מכיל סופג אנרגיה המחובר לכבל מתכת,סופג האנרגיה עשוי מרצועת פוליאמיד,האורך הכולל של מעבה הכבל
כולל המחברים לא יעלה מעל  2מטרים,מעבה יש להשתמש במעבה הכבל אך ורק במוצרים נגללים לפי הוראות השימוש.
מעבה הכבל מאושר על פי תקן ?EN 354

סימון המוצר-תגית הזיהוי
שם המוצר:
קרא את ההוראות:

מספר סריאלי:
תאריך ייצור:

לוגו החברה:
מספר תקן:

מספר תקן אירופאי:
השימוש לעבודה בגובה:
מעבה הכבל נוסה בהצלחה למקרי נפילה ממשטח עבודה בגובה על פי תקן .PPE-Directive 89/686/ECC
אפשר לעשות שימוש במעבה הכבל במשטחי עבודה בעלי קצוות אשר דומים לדוגמאות הנלוות :פרופילי ברזל עגול,קורות
עץ ומעקות ברזל .במקרה שקצוות משטח העבודה הינם חדים ,בעלי בליטות חדות,חלודה,בטון חד או מרוסק יש להתקין
מגן קצה על גבי מעבה הכבל.
העבודה עם מעבה הכבל תעשה רק עם בולם נגלל בעל תקן .EN360
קצה מעבה הכבל אמור להתחבר למחבר בבולם הנגלל,והקצה השני של הסופג אנגיה יחובר בטבעת  Aאל הרתמה.הבולם
הנגלל חייב להיות מחובר למבנה במרחק של לפחות  3מטרים מהקצה כולל מרחק העובד.נקודת החיבור של הבולם תהיה
באותו הגובה או מעל קצה משטח העבודה.
מרחק העבודה לצדדים עם הבולם הנגלל לא יעשה על מטר וחצי מנקודת הבולם,משמע מקו אמצי הבולם מטר וחצי לכל
צד .מרחק הנפילה הפנוי יהיה  3מטרים+חצי מגובה הצידוד אך לא יהיה פחות ממינימום  3מטרים בכדי למנוע פציעה
במהלך נפילה מגובה.בכדי להימנע מתנועת מטוטלת בזמן נפילה יש להתחשב במרחק העבודה מהבולם הנגלל והצידוד
ממרכז הבולם.
על המשתמש לקחת בחשבון את הסכנות הממשיות בעבודה בגובה ותוך כדי נפילה תוך כדי שימוש בציוד לעבודה בגובה
ולהיות מוכן לכל תרחיש כולל אחזקת ציוד חילוץ ותירגולו.

בדיקות לפני השימוש:
על המשתמש לבדוק את מעבה הכבל לפני כל שימוש ולשים דגש על כל שינוי או בעיה אשר נראית לעין כמו קצוות
חתוכים,קורוזיה,שחיקה או עבודה לא תקינה של האביזר.מעבה כבל עם בולם נגלל  UN50405ייאסר לשימוש בכל מקרה
של חשש לתקינותו המלאה ולא יהווה בו שימוש עד שיקבל אישור מהיצרן או מבא כוחו.
בדיקות תקופתיות:
יש לבצע בדיקות תקופתיות כל  12חודשים על ידי אדם מוסמך בארגון או על ידיי החברה או באיי כוחה.יש לרשום את
תוצאות הבדיקה על תגית הזיהוי.
זמן השימוש:
מעבה כבל  AZ800שמיש לתקופה של  5שנים מיום השימוש הראשוני.לאחר תקופה זו יש להוציא את המוצר משימוש.
חובת העסק ,של המשתמש ,לספק תגית זיהוי למוצר ולמלא בו את הפרטים הנחוצים על ידי אדם מוסמך לכך.יש למלא את
תגית הזיהוי לפני השימוש הראשוני.יש לוודא שכל המידע לגבי בדיקות תקופתיות,תיקונים,או סיבות להוצאה משימוש יהיו
רשומים.יש לשמור על תגית הזיהוי למשך כל זמן השימוש במוצר.
אל תשתמש במוצר ללא תגית הזיהוי.

תורגם על ידי חברת בגבהים.
www.bagvahim.co.il
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