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Introductie
SFS HLL-systemen zijn ontworpen om te werken als een 
preventiemethode om vallen te voorkomen, of als een middel 
om de gevolgen van een val te minimaliseren als deze zich 
voordoen - het risico op letsel of overlijden voor werknemers 
op hoogte te verminderen.

Het is daarom van essentieël belang het SFS systeem correct 
wordt geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt zoals uiteengezet 
in deze handleiding.

Het SFS-systeem is een reeks vaste schokabsorberende 
ankerpunten verankerd aan de buitenste daklaag, verbonden 
door een reeks componenten om een systeem te creëren met 
behulp van een 7x7 8 mm draadkabel. In sommige gevallen 
kunnen systemen direct worden geïnstalleerd op constructies 
met in-line schokdempers in plaats van schokabsorberende 
posten.

Het systeem voldoet aan alle door de industrie erkende 
richtlijnen; 

 
Alle gebruikers van het systeem moeten bekend zijn met 
algemene werkzaamheden op hoogte, systeemcontroles vóór 
gebruik, beperkingen, voorzorgsmaatregelen en werking van 
het systeem. Ze moeten competent zijn in het gebruik van 
het systeem, deze handleiding volledig hebben gelezen en 
begrepen, en zijn opgeleid door een vakbekwaam persoon.

Om veiligheids - en reddingsredenen raden wij af alleen 
dakwerkzaamheden te verichtten.

• EN795: 2012 Single User Class A & C 
• CEN: TS16514 Multi-User Class A & C 
• ACR Magenta guidelines BS8610 
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Systeem ontwerp
Het SFS HLL-systeem kan worden gebruikt als zowel een
gebiedsbegrenzend- als een valstopsysteem. De erkende SFS 
HLL installateur zal naar vele factoren hebben gekeken voordat 
hij het veiligste systeemontwerp heeft gekozen dat relevant is 
voor de behoefte en risico´s op locatie. Gebiedsbegrenzende 
systemen moeten altijd worden gepromoot voordat 
valstopsystemen worden overwogen.

Gebiedsbegrenzende systemen 
Gebiedsbegrenzende systemen zijn de veiligste methode voor 
het ontwerpen van HLL-systemen. Door de gebruiker in 
bedwang te houden, wordt de mogelijkheid van een val 
uitgesloten. Het gebruikerspad en waar ze toegang toe 
hebben, kunnen worden gedicteerd en gecontroleerd.
De belangrijkste voordelen van gebiedsbegrenzende systemen:
• Geen mogelijkheid tot vallen met correct PBM-gebruik
•  Geen reddingsplan nodig

Het is absoluut noodzakelijk dat de gebruiker(s) bekend zijn met 
het geïnstalleerde systeem type, het juiste gebruik hiervan met 
de bijbehorende PBM om veilig op hoogtes te kunnen werken en 
risico‘s kunnen minimaliseren.
 
Dit wordt beschreven op pagina 15, Contractspecifieke 
gebruikersinformatie, geleverd door de erkende SFS installateur.

•  Aangrenzende gebouwen / lager gelegen daken en 
valvrijheden hoeven niet te worden meegenomen 

Valstopsystemen
Valstopsystemen zijn ontworpen om de gevolgen van een val te 
beperken. Het SFS HLL-systeem zal de val van een gebruiker alleen 
stoppen als de vereiste valvrijheden voldoende zijn.

Hoewel valstopsystemen vaak worden gebruikt om een 
gebruiker volledige toegang tot het dak te geven, hebben ze 
grote nadelen, zoals:
•   Ze verhinderen niet dat een val van hoogte kan optreden 

omdat de gebruiker de PBM-lengte zelf kan bepalen.
•  Ze kunnen alleen worden gebruikt in gebouwen met de 

vereiste valvrijheid van alle gevaren, inclusief objecten onder 
daglichten. 

• Er moet een volledig reddingsplan zijn om de gebruiker in 
veiligheid te brengen

  

Als er een Valstopsysteem is geïnstalleerd moet er een redding-
splan aanwezig zijn zodat in geval van een val, noodsituatie, 
correct gehandeld kan worden.
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Installatie
Alleen door SFS opgeleide erkende installateurs zijn 
gecertificeerd om ontwerpen, installaties en her certificeringen 
uit te voeren van de SFS HLL systemen. Indien dit niet wordt 
opgevolgd kan het gebruik van het systeem levens in gevaar 

brengen. Contractspecifieke gebruikersinformatie, op pagina 
15, geeft details over de minimale informatie die moet worden 
verstrekt ter ondersteuning en zorg voor een veilig gebruik van 
het systeem.

Her-certificering
Alle horizontale veiligheidslijn-systemen moeten opnieuw 
worden gecertificeerd in perioden van maximaal 12 maanden om 
ze in gebruik te houden volgens EN 795: 2012. Deze periode kan
worden verkort op locaties met veel corrosie of als de systemen
als intensief worden gebruikt. Dit wordt bepaald door SFS en
vastgelegd in de door de installateur geleverde documentatie.
Hercertificeringen mogen alleen worden uitgevoerd door
competente personen die bekend zijn met de basisprincipes van
het SFS-systeem, en bij voorkeur degenen die erkende
installateurs zijn. 

Probeer nooit een systeem te repareren, aan te passen, te
ontmantelen of de ingestelde spanning aan te passen, tenzij  
u een erkend SFS-installateur of een bevoegd persoon bent, 
omdat dit de installatie ongeldig maakt en levens in gevaar
kan brengen.

Algemeen onderhoud 
Het SFS-systeem is volledig gemaakt van roestvrij staal en is
ontworpen om een levensduur te hebben die langer meegaat 
dan het dak zelf.

Hoewel ze als onderhoudsvrij worden beschouwd, kunnen 
factoren zoals corrosieve omgevingen en agressieve 
omstandigheden het uiterlijk nadelig beïnvloeden. In deze 
gebieden adviseren wij het systeem regelmatig te reinigen met 
een mild schoonmaakmiddel, warm water, grondig te spoelen.

Garantie 
Hoewel onze producten bestendig zijn tegen de meeste 
omgevingsomstandigheden, adviseren wij dat er zorg voor wordt 
gedragen dat contact met zachte staalmaterialen,verf, cement, 
zuren enz. wordt voorkomen Indien verontreiniging optreedt, neem 
dan contact op met SFS of uw erkende installateur voor advies.

SFS biedt een garantie van maximaal 25 jaar voor SFS-producten,
vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum bij normaal gebruik, 
correcte installatie en regelmatig goedgekeurde hercertificering. 
Deze garantie dekt alleen de producten, niet de installatie. Elke 
garantie moet worden aangevraagd en is onderworpen aan onze 
standaardvoorwaarden (beschikbaar op aanvraag). 

Controle vooraf
Het wordt aanbevolen om een gedetailleerd logboek bij te 
houden waarnaar wordt verwezen voordat het systeem wordt 
gebruikt.
Dit moet informatie bevatten zoals:
• Data voor systeemgebruik
• Naam en competentie gebruiker (s)
• Redenen voor gebruik en toegankelijke gebieden
• Visuele inspectie opmerkingen
• PBM staat / inspectie registratie

Deze informatie moet op een veilige plaats worden bewaard, 
samen met PBM en gebruikersapparatuur welke na elk gebruikt 
dient te worden ingevuld.

De Slyder loopkat 
Het Slyder-apparaat is vervaardigd van roestvrij staal en dient 
samen met de overige PBM / gebruiksapparatuur te worden 
bewaard. De Slyder loopkat mag nooit op het veiligheidssysteem 
achterblijven! Dit zal helpen ervoor te zorgen dat de Slyder in 
goede staat en uit de buurt van mogelijke verontreinigingen blijft.
• Controleer de Slyder loopkat op zichtbare schade
• Het apparaat moet vrij openen en sluiten
• Het apparaat is ´vergrendeld´ wanneer een karabijnhaak is 
bevestigd 
• Alleen SFS mag onderhoud aan het apparaat uitvoeren.

De Slyder loopkat is de enige geteste ´traveler´ voor gebruik
met het SFS HLL-systeem. Door het ontwerp van de Slyder 
loopkat kan de gebruiker het hele systeem doorlopen zonder de 
verbinding te verbreken. De Slyder loopkat passeert alle 
tussensteunen (zelfs tot 45 graden) en hoekpalen. Zie pagina 
12 en 14 voor informatie over het gebruikt van de Slyder 
loopkat.
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CERTIFICATION TAG

Contract No.

SYSTEM TYPE

Restraint

Arrest

PPE REQUIREMENTS

No. of persons

Max lanyard length

Date installed

Inspection due

M

       

Systeem label 
Een systeemlabel of tag moet duidelijk zichtbaar zijn bij het
toegangspunt tot het systeem of bij het startpunt van het 
systeem. Dit moet vóór gebruik worden geïnspecteerd en 
corresponderen met systeemspecifieke documentatie die door 
de installateur is verstrekt, waarbij wordt gewaarborgd dat:
•  Het systeem is up-to-date en certificering is geldig
•  Het systeemtype is gedetailleerd en de risico´s worden 

begrepen
•  Als het systeem is gespecificeerd, worden aspecten zoals vrije 

valafstanden niet gewijzigd
• De juiste PBM / gebruikersapparatuur wordt gebruikt
•  Het maximale aantal gebruikers is niet overschreden
•  Leveranciers gegevens zijn bekend indien vragen. 

Als de tag / het label ontbreekt of de hercertificeringsperiode 
is overschreden, mag het systeem niet worden gebruikt totdat 
het systeem opnieuw is gecertificeerd en opnieuw is getagd 
als veilig voor gebruik.

Documentatie & Certificaat 
Er dient vooraf naar contract- / systeemspecifieke informatie 
worden verwezen om ervoor te zorgen dat de gebruiker (s) het 
volgende volledig begrijpen:
• Toegangspunten
• Systeem ontwerp
• Systeemdoel: tot welke gebieden gebruikers toegang hebben
• Systeemtype en bijbehorende risico›s
• Geldigheid systeemcertificatie
• Maximaal aantal gebruikers die het systeem mogen gebruiken

Deze documenten worden aangeleverd door de erkende 
installateur en worden gedetailleerd beschreven in paragraaf 9.0.

Systeem Inspectie 
Voer indien mogelijk een visuele inspectie van het systeem uit
voordat u het op het systeem aansluit / het dakgebied 
betreedt. Controleer of er geen duidelijke tekenen van schade 
zijn, zoals: 

• Uitgetrokken ankerpunten
• Het ´te´ los hangen van de kabel
• Knikken of breuken in de draad
• Diensten of goederen die de route van de gebruiker 

belemmeren of op de lijn rusten of zelf rusten.

Indien er twijfels zijn over het uiterlijk van de systeem of de 
algemene staat van het systeem neem dan contact op met de 
installateur en gebruik het systeem niet tot een eventueel 
probleem is verholpen.
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Persoonlijke  
beschermingsmiddelen (PBM)
Het is absoluut noodzakelijk dat de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen, zoals vermeld op zowel de tag en het 
systeemontwerp, worden gedragen en dat het juiste gebruik 
ervan wordt begrepen. 

Het wordt ook aanbevolen dat de PBM set, waar mogelijk, aan 
één gebruiker wordt afgegeven voor eigen gebruik. 

Harnas & Leeflijn Inspectie
Alle PBM´s moeten vóór gebruik worden onderzocht en een
onderzoeksverslag moet worden ingevuld. Het is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om een visuele inspectie
van zijn apparatuur uit te voeren. Stel de apparatuur in geval van
twijfel buiten gebruik. De buiten gebruik gestelde apparatuur 
moet worden geïnspecteerd door een bevoegde persoon 
(anders dan de gebruiker) voordat deze weer in gebruik wordt 
genomen. Een volledige uitgebreide inspectie van het harnas en 
de leeflijn mag niet langer zijn dan 12 maanden - met deze 
periode verkort als de apparatuur intensief wordt gebruikt, en 
geregistreerd.

Reiniging, opslag en levensduur 
Reiniging: 
Harnas en leeflijn moeten worden gereinigd in warm water met 
een mild schoonmaakmiddel, grondig worden afgespoeld en op 
natuurlijke wijze drogen op een afstand van open vuur of 
andere directe warmtebronnen.

Opslag: 
De apparatuur moet op de juiste manier worden opgeslagen en
vervoerd in de meegeleverde tas om elk contact met scherpe
voorwerpen en schadelijke stoffen te voorkomen en worden
opgeslagen in een ruimte die droog is en vrij van direct zonlicht.

Levensduur: 
De levensduur van persoonlijke beschermingsmiddelen is over het
algemeen 10 jaar vanaf de productiedatum in ongeopende zakken, 
5-7 jaar vanaf het eerste gebruik (individuele fabrikanten kunnen
enigszins verschillen). De levensduur wordt verkort door 
ouderdom, algemene slijtage en gebruiksfrequentie.

Correcte gebruik van het harnas 
Het wordt aanbevolen dat de gebruiker een ophangingstest op
een veilige plaats uitvoert voordat hij het harnas voor de eerste
keer gebruikt, om er zeker van te zijn dat het de juiste maat 
heeft, voldoende afstelling en een acceptabel niveau van 
comfort heeft.
 
Het harnas is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming 
met BS EN361: 2002: Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen
vallen van hoogte - Full Body Harnesses.

Het volledige lichaamstuig kan als volgt worden gebruikt:
• Als onderdeel van een samenstel om de gebruiker te 

beschermen tegen vallen van hoogte
• Gebruikt met een veiligheidssleutelkoord om te voorkomen dat 

de gebruiker valt
• Gebruikt als onderdeel van een werkpositioneringssamenstel
• Gebruikt als onderdeel van een reddings-systeem

Correct gebruik harnas (vervolg)

Inspectie Checklist

• Er moet een informatielabel aanwezig zijn
• Controleer alle weefsel en stiksels. Er mogen geen aanwijzingen zijn voor sneetjes, rafelen of verbranding, het weefsel mag niet 

verkleurd zijn en elk steekpatroon moet worden onderzocht. Er mogen geen gebroken steken of insnijdingen zijn, het steekpatroon 
moet intact zijn.

• Alle metalen fittingen moeten vrij zijn van overmatige slijtage, roest en vervorming. Zorg ervoor dat alle bewegende delen schoon 
zijn en indien nodig gesmeerd.

• Vermijd elk contact met chemicaliën. In het algemeen, als het de oppervlakte beschadigt, zal het de apparatuur beschadigen. 
Bewijs van chemische verontreiniging wordt aangetoond door verkleuring of poedervorming van het weefsel.

• Alle markeringen op het product moeten duidelijk en leesbaar zijn
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Betekenissen

Boek symbool:
lees de instructies voordat u
het apparaat gebruikt.

CE Symbool:
Deze apparatuur voldoet aan de  
EU-voorschriften

Letter ‘A’: 
‘A’ is lasermarkering op elk  
bevestigingspunt

0120

A

Aantrekken harnas:

I In het geval dat de gebruiker van hoogte valt, is het beoogde
doel van het harnas de gebruiker in een veilige en 
rechtopstaande positie te houden en de resulterende druk op  
het lichaam gelijkmatig te verdelen.

Wanneer gebruikt om de gebruiker te beschermen in geval van
een val, moet het harnas worden gebruikt in combinatie met een
energie-absorbeerder (vervaardigd volgens BS EN355), een
koord (vervaardigd volgens BS EN354) en een verankeringspunt
(volgens BS EN795). De gebruiker moet zich ervan bewust zijn
dat, meestal, wanneer een lanyard van 2 meter met een energie
absorbeerder wordt ingezet, de lengte van de leeflijn zal
Toenemen tot 3,75 meter. De gebruiker moet altijd de
beschrijvingen van de fabrikant lezen, die altijd toegevoegd zijn 
bij de lanyard en de absorbeerder om de juiste metingen te 
verifieren.

Voordat u een absorbeerder, die deel uitmaakt van een
valstopsysteem, gebruikt, moet u controleren of er voldoende
vrije valruimte is, vrij van gevaren onder de voeten van de
gebruiker om botsing met structuren of de grond te voorkomen.
Deze informatie moet ook gedetailleerd worden beschreven in 
de contracts pecifieke documentatie die door de installateur 
wordt verstrekt - waaruit blijkt dat de vrije val voldoende is.

Ref 1: 
Houd het harnas vast aan het dorsale bevestigingspunt op de 
achterkant van het harnas.

Ref 2: 
Bevestig de schouderbanden en zorg ervoor dat de achterste 
D-link zich aan de buitenkant van het harnas bevindt en het 
harnas niet gedraaid zit.
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Ref 3: 
Breng de borstriem aan en pas deze aan.

Ref 4: 
Breng de dijriemen aan en zorg ervoor dat de riemen weer aan 
de juiste gesp worden bevestigd, zodat het het harnas niet 
gedraaid is.

Ref 5: 
Stel de banden zo af dat de achterste onderste banden onder 
de billen passen. 
 

Ref 6: 
Stel het harnas af om een comfortabele spanning te bereiken. 
Schuif de dichtstbijzijnde elastische netjes op zijn plaats naar 
de metalen fittingen en gebruik de tweede elastische netjes 
om overtollige singels te behouden..
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Gesp sluitingen

Leeflijn bevestiging 
Of er nu een schokabsorberend koord of een vast koord is
voorgeschreven, beide moeten met de gebruiker worden
verbonden aan de dorsale bevestiging van het harnas. Het is 
absoluut noodzakelijk dat de juiste leeflijn overeenkomt met 
zowel de gedetailleerde specifieke systeeminformatie die door 
de installateur wordt geleverd als de tag / het label op het 
systeem zelf.

Bij gebruik van een schokabsorberend koord, moet het
schokabsorberende uiteinde worden verbonden met het
dorsale hulpstuk.

Zorg er altijd voor dat het vergrendelingsmechanisme op elke 
karabijn volledig is vergrendeld.

Stap 1 Stap 2

Stap 3 Stap 4
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Verstelbare leeflijnen ´Rope and Grab´
Het gebruik van rope and grab uitrusting mag alleen worden 
uitgevoerd door personen die bekwaam en getraind zijn in het 
veilige gebruik ervan, vanwege de grotere kans op een val met 
een val stop systeem. We raden aan dat gebruiker (s) site-
specifieke apparatuurtraining, volgen met betrekking tot het 
geïnstalleerde systeem en de lay-out.

In het algemeen:
•  Verbinding met de Slyder loopkat op het systeem, moet 

worden gemaakt met behulp van de karabijnhaak aan het 
uiteinde van het touw zelf. 

•  De grijper moet aan het touw worden bevestigd met de pijl 
omhoog in de richting van het lijnsysteem

• De vrije karabijnhaak van het schokabsorberende koord moet 
dan worden vastgezet aan de ring van de grijper, dit beperkt de 
mogelijke zwaai bij een val.

• De gebruiker kan dan, terwijl hij de grijper in één hand houdt, 
zichzelf verplaatsen naar het gebied waar hij wenst te werken, 
rekening houdend met de lengte van het koord

• Het wordt aanbevolen dat de gebruiker het touw altijd op de 
kortst mogelijke lengte houdt tijdens de teruggang naar het 
systeem. Dit om struikelgevaar te voorkomen.

Als een systeem is geïnstalleerd met anti pendule ankerpunten, 
moet de gebruiker zijn touw door de karabijnhaak bevestigen die 
aan de paal is bevestigd voordat hij een dakrand nadert. Dit 
beperkt de mogelijke zwaai bij een val.
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Roof Access
Fall protection required 

beyond this point.

Gebruik van het systeem
Het systeem is klaar voor gebruik zodra alle documentatie door
de bevoegde gebruiker (s) is begrepen, alle controles voor
gebruik zijn voltooid en het systeemcertificaat geldig is.
Eenzaam gebruik van HLL-systemen wordt niet aanbevolen.
Twee gebruikers zorgen ervoor dat medewerkers elkaars
apparatuur kunnen controleren voor gebruik en in geval van een
ongeluk een redding uitvoeren.

Toegang tot het systeem 
Het unieke ontwerp van de Slyder loopkat zorgt voor
aankoppeling / ontkoppeling van de lijn op elk punt.

Het systeem moet toegankelijk zijn vanaf het aangewezen 
punt, zodat de gebruiker vóór gebruik het informatietag en de 
datum van de laatste inspectie kan controleren.

Wanneer toegang wordt verkregen door gebruik te maken van
een hoogwerker of externe ladder, moet ervoor worden 
gezorgd dat de gebruiker te allen tijde aan een ankerpunt is 
bevestigd tijdens toegang en uitgang van het systeem. Dit kan 
worden bereikt door een dubbelvoudige leeflijn. De gebruiker 
kan dan verbonden, op het hoofdsysteem doorlopen en zijn 
Slyder loopkat aansluiten. 

Slyder loopkat
•  De Slyder loopkat is een mobiel anker, ontworpen voor gebruik 

met het SFS HLL-systeem als een werk- of valstopapparaat voor 
één persoon

•  Het apparaat moet worden gebruikt met de volgende 
PBM-apparatuur; Full Body Safety Harnas samen met een 
vast koord voor gebiedsbegrenzingssyteem of een 
schokabsorberend koord voor valstopsystemen.

•  Het draagkoord moet zijn aangesloten op het apparaat 
zoals weergegeven in de illustraties op de volgende pagina.

Waarschuwingen
• Het is niet raadzaam om het apparaat te gebruiken als u 

zwanger bent of medicijnen gebruikt die slaperigheid 
kunnen veroorzaken of de gebruiker instabiel kunnen 
maken.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt door getrainde of 
competente personen.

• Het apparaat is voor slechts één persoon, te gebruiken op 
een valstop of gebiedsbegrenzingssyteem SFS HLL-systeem 
en mag niet voor een ander doel worden gebruikt. De 
beoordeling van het systeem kan voor meerdere gebruikers 
zijn, maar slechts één gebruiker per apparaat.

• Het is op geen enkele manier toegestaan om het apparaat 
te wijzigen of te repareren zonder schriftelijke toestemming 
van de fabrikant.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt op 
gecertificeerde SFS HLL-systemen en worden 
aangesloten op het systeem zoals hiernaast weergegeven.

• Het apparaat moet uit gebruik worden genomen na een val.
Als er twijfel bestaat over de staat en de staat van het 
apparaat, moet dit worden teruggestuurd naar SFS of 
schriftelijk worden bevestigd door een bevoegde persoon 
dat het apparaat nog steeds geschikt is voor het doel.

• Nadat het apparaat op het HLL-systeem is vergrendeld, 
moet worden gecontroleerd of het apparaat niet van het 
staaldraad kan komen zonder de karabijn te verwijderen en 
het apparaat te ontgrendelen. Deze controle zorgt ervoor 
dat het apparaat niet bij een val betrokken is geweest en dat 
de opening nog steeds binnen de tolerantie valt.

• Het apparaat is vervaardigd van roestvrij staal 316 en 
vereist geen onderhoud, maar moet vóór gebruik worden 
gecontroleerd op eventuele schade.

• Het moet worden vervoerd en opgeslagen in een geschikte 
verpakking om schade te voorkomen



13

Tips and Tricks/Ease of Use 
Het SFS HLL-systeem is speciaal ontworpen zodat het eenvoudig 
en gemakkelijk te gebruiken is. Vanwege de manier waarop de 
Slyder loopkat is ontworpen, kan de gebruiker het hele systeem 
doorlopen zonder de verbinding te verbreken. De Slyder loopkat 
passeert alle tussenliggende beugels (zelfs tot 45 graden) en 
hoekankers.

Om ankers en beugels met gemak te doorkruisen, moet de 
gebruiker langs het systeem lopen en met één hand zijn koord, 
vasthouden, zodat de Slyder loopkat horizontaal blijft met een 
zekere mate van doorhang in het koord zelf. Dit zorgt ervoor dat de 
Slyder over elke beugel glijd.

Passeer punten 
Het unieke passeer oog op de tussenbeugel stelt gebruikers die 
op dezelfde lijn zijn aangesloten in staat elkaar te passeren zonder 
de lijn volledig te hoeven loskoppelen.

Eén gebruiker moet het reservekoord op zijn tweezijdig lanyard 
gebruiken en zijn karabijnhaak verbinden met het passeer oog 
op de tussenbeugel. Eenmaal verbonden zijn ze veilig om hun 
Slyder loopkat van de lijn zelf te verwijderen. Hiermee kan de 
andere gebruiker slagen. De eerste gebruiker kan vervolgens zijn 
Slyder-apparaat opnieuw aan de lijn bevestigen voordat hij zijn 
reservekoord uit het passeer oog verwijdert.

Passeer Oog

Dit zorgt ervoor dat geen van beide gebruikers op enig moment 
wordt losgekoppeld van het systeem.

Dit mag alleen worden gedaan in een veilige omgeving, uit de 
buurt van mogelijke valgevaren (d.w.z. daklichten)

Na een val

Het is absoluut noodzakelijk dat de eigenaar van het gebouw 
de middelen heeft om een gebruiker te herstellen in geval van 
een val, anders is een valstop systeem geen veilig middel voor 
valbeveiliging en moet in plaats daarvan een gebiedsbegrenzend 
systeem worden aangeboden.

Reddings- en noodprocedure 
Het wordt ten zeerste aanbevolen dat de eigenaar van het 
gebouw een schriftelijk nood- en reddingsplan opstelt. Degenen 
die verantwoordelijk zijn voor redding moeten op het vereiste 
niveau worden getraind. Dit omvat het begrip en de behandeling 
van presyncoopsymptomen (licht gevoel in het hoofd; 
misselijkheid; blozen, tintelingen of gevoelloosheid van de armen 
of benen; angst; visuele stoornis; of een gevoel dat ze op het 
punt staan flauw te vallen) of syncope (bewusteloosheid) bij de 
betreffende persoon.

Zoals eerder opgemerkt, is de beste praktijk voor daktoegang 
om dit niet alleen te doen. Door altijd 2 werknemers te hebben, 
kan de een de redding van de ander helpen, of snel alarm slaan 
en hulp oproepen.

Systeem opnieuw in gebruik nemen 
Als er een val op het systeem optreedt, moet deze onmiddellijk 
buiten gebruik worden genomen door het systeemlabel / de tag te 
verwijderen om het symbool ‘niet gebruiken’ te tonen. Het systeem 
moet vervolgens worden onderhouden en opnieuw gecertificeerd 
worden door een erkend SFS installateur voordat het opnieuw mag 
worden gebruikt.

Als er een valstopsysteem is geïnstalleerd, moet er een red-
dingsplan zijn voor het geval zich een val voordoet, zonder alleen 
op hulpdiensten te vertrouwen.
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Werking Slyder Loopkat

Figuur 1 toont de slyder open 
(bovenaanzicht) om verbinding met het 
staaldraad mogelijk te maken. 

Figuur 2 toont de toename tussen de 
kaken van het apparaat (onderaanzicht).

Figuur 3 toont de offset van de kaken en 
het in elkaar grijpende gedeelte van de 
twee delen.

Slyder loopkat open

Figuur 4 toont het appraat gesloten 
(bovenaanzicht) zonder karabijnhaak.

Figuur 5 toont de afname tussen de kaken 
wanneer gesloten.

Figuur 6 toont alles in lijn met de 
verkleinde afstand wanneer gesloten.

Slyder loopkat gesloten

Figuur 7 toont Slyder gesloten op de 
draad maar niet vergrendeld.

Figuur 8 toont volledig gesloten klaar voor 
vergrendeling op de draadkabel.

Figuur 9 toont volledig gesloten en 
vergrendeld met de karabijnhaak.

Slyder loopkat open, gesloten en vergrendeld met karabijnhaak
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Contract specifieke  
gebruiksinformatie
Het is belangrijk dat het systeeminstallatieprogramma 
specifieke gebruikersinformatie biedt ter ondersteuning 
van deze gebruikershandleiding, ook bekend als een O & 
M-handleiding die het volgende gedetailleerd moet beschrijven 
om veilig gebruik van het systeem mogelijk te maken:

•  Klant, locatie, projectnaam, adres
• Systeem ontwerp, type systeem, reden van betreding, geeft 

toegang tot, toegangspunt(en)
• Geldig testcertificaat inclusief voltooiingsdatum van de 

installatie
• PBM & systeemgebruik historie
• Risicobeoordeling
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