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Introductie
Deze handleiding is opgesteld om er zeker van te zijn dat de 
juiste installatie van de SFS Overhead Leeflijnsystemen te allen 
tijde wordt 

De Installateur dient te beschikken over kennis van de SFS 
Overhead leeflijnsystemen, inzicht in het ontwerp en 
deelgenomen te hebben aan de SFS Training.

Het is belangrijk dat d einstallateur deze handleiding volledig 
begrijpt voordat met de installatie op de bouwplaats wordt 
aangevangen!

Overhead Leeflijnsystemen zijn ontworpen als 
valpreventiemethode, of als middel om de gevolgen van een val 
te beperken, mocht die zich voordoen

Alleen opgeleid personeel mag betrokken zijn bij het ontwerp, de 
correcte installatie en de hercertificering van Overhead 
leeflijnsystemen. Het niet volgen van deze gids kan 
mensenlevens in gevaar brengen.

Het is van het grootste belang dat de juiste componenten 
worden gebruikt voor de specifieke toepassing en bij twijfel 
moet advies worden ingewonnen bij SFS Valbeveiliging.
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Erkende Installateurs
Allen door SFS opgeleide, bevoegde installateurs zijn 
gecertificeerd voor uitvoering van de installatie en hercertificatie 
van het SFS Overhead Leeflijnsysteem.

Erkende installateurs moeten ervoor zorgen dat hun ter plaatste 
aanwezige personeel bevoegd is, en getraind volgens de normen 
die door SFS worden verwacht.

Conformiteit
SFSS Overhead Leeflijnsystemen zijn een reeks roestvrijstalen 
ankerpunten en tussenbeugels welke aan muren, balken en 
andere ondergronden worden bevestigd om een system te 
creeren dat gebruikt maakt van een 7x7x8mm of 1x19x8mm 
roestvrijstalen draadkabel. Getest door SATRA volgens 
EN795:2012 en CEN/TS16415:2013.

Het systeem omvat ankerpunten, componenten en draadkabel. 
Geen van deze onderdelen mag worden vervangen door niet 
goedgekeurde componenten, noch worden gemodificeerd of 
gewijzigd zonder voorafgaande toestemming van SFS. Systemen 
mogen niet worden gedemonteerd of aangepast, omdat dit kan 
leiden tot wijziging van de systeemprestaties en tot het ongeldig 
worden van de certificering, wat tot ernstig letsel of de dood kan 
leiden!.

Ontwerp en Calculatie
SFS valbeveiliging wordt geleverd met een eigen 
berekeningspakket waarmee berekeningen kunnen worden 
gemaakt voor eindbelastingen, doorbuigingen van het systeem 
en andere gedetailleerde informatie die de systeemontwerper 
helpt om een systeem voor te stellen dat geschikt is voor het 
beoogde doel.

De systeemvereisten, samen met het aantal gebruikers, de 
omstandigheden ter plaatse, de vrije valafstanden en de 
structuren waaraan het systeem moet worden bevestigd, 
worden allemaal bekeken door een SFS-specialist of erkend 

installateur die berekeningen uitvoert en advies geeft over een 
veilige, werkbare oplossing.
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Systeem typen
Er zijn twee SFS Overhead Leeflijnsystemen om een scala aan 
vereisten voor werken op hoogte op te lossen.

Multi-Span overhead systeem 

• Systemen met meerdere spanbreedtes, tot een lengte van 
250m 

• Systeemlengtes tot 175m met 1 hoek, 150m met 2-4 hoeken, 
125m met 5+ hoeken

• Tot maximaal 4 gebruikers 
• Keuze uit aan de muur of boven het hoofd gemonteerde 

onderdelen 
• Interne en externe hoeken kunnen alleen aan de muur worden 

gemonteerd 

• Aan de muur gemonteerde hoeken kunnen alleen worden 
gebruikt met de SFS Slyder loopkat

• 7x7x8mm en 1x19x8mm roestvrij staaldraad kan worden 
gebruikt 

• Opgespannen tot 0,8 kN met gebruik van standaard  
schokdemper

• SFS Slyder loopkat kan worden gebruikt op systemen die 
binnen het directe bereik van de gebruiker liggen

• Systemen buiten direct bereik moeten worden gebruikt met 
een bovenloopwagen 

High tension overhead system met één overspanning 

• Eén overspanning tot 30m lengte zonder tussensteunen 
• Alleen rechte lijnen 
• Tot maximaal 4 gebruikers 
• 1x19x8mm draad 
• Opgespannen tot 5kN met gebruik van hoogbelastbare 

schokdemper 

• Keuze uit aan de muur of boven het hoofd gemonteerde 
onderdelen

•  Bovengrondse trolley te gebruiken voor High Tension syste-
men
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SFS Code Onderdeel # Beschrijving Afbeelding

FP-OS-SF 1543658 Heavy Duty Shark Fin End Anchor

FP-OS-IB 1501246 Overhead Intermediate Bracket

FP-OS-HIB 1591639 Horizontal Mounting Intermediate

Bracket

FP-OS-LT-D5 1501248 5kN Combined Line Tensioner & 
Indicating Disc for 1x19x8mm wire, 
high tension single span systems

FP-AC-TF 1520785 Toggle Fork

FP-OS-TD 1501245 Overhead Traveller Device

FF-PP-LA 1501268 Slyder Line Attachment Device

Componenten lijst
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SFS Code Onderdeel # Description Image

FP-SA-HT 1618716 High Tension Shock Absorber

FP-SA-LT 1625565 Low Tension Shock Absorber

FP-LT-D 1501205 0.8Kn Combined Line Tensioner & 
Indicating Disc for 7x7x8mm, low 
tension systems

FP-AC-C-1198 1555100 Stainless Steel 1x19x8mm High tension 
wire

FP-AC-C-778 1501253 Stainless Steel 7x7x8mm Low tension 
wire

FP-CK-EXT 1625333 External Corner

FP-CK-INT  1625335  Internal Corner

Black

Grey
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PBM

Lanyard 
Lanyards moeten geschikt zijn voor het systeemontwerp, waar 
mogelijk altijd de kortst haalbare gebruiken. Voldoen aan 
EN355:2002. Conforming to EN355:2002.

Full body harness 
Volledige harnasgordel Voldoet aan EN361.

De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) worden 
bepaald door de eisen en het systeemtype dat door SFS en/of de 
erkende installateur wordt voorgesteld.

Valblokken  
Alleen door SFS geleverde valbeveiligingsapparaten mogen worden 
gebruikt op SFS overhead systemen. Alle door SFS geleverde 
blokken zijn voorzien van een intern remmechanisme om de 
valstopkracht te reduceren tot minder dan 6kN.

Installatie
Eindverbindingen en tussenliggende onderdelen moeten aan 
de constructie worden bevestigd met een methode waarvan is 
aangetoond dat deze de door SFS of een erkende installateur 
gespecificeerde belasting oplevert, gegenereerd uit het  
SFS-rekenpakket. 

Gereedschapslijst  
Naast het gereedschap dat nodig is om de onderdelen aan de 
muren/constructies enz. te bevestigen, is het volgende nodig:

• 17mm sleutel/moersleutel 
• 19mm sleutel/moersleutel 
• 19mm verlengde moersleutel 
•  2 x buisklemmen 
• Markeerstift 
• Meetlint 
• Mes 
• Cembre 130kN hydraulische krimper 
• Cembre hydraulische draadschaar

Dit moet duidelijk worden aangegeven op het informatieplaatje 
van het systeem en de specifieke gebruikersinformatie die bij het 
geïnstalleerde systeem wordt geleverd.
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Hydraulische draadsnijder voor 8mm roestvrij draad

Vereist specialistisch gereedschap

130kN Hydraulische krimper voor 8mm roestvrij draad

Draad meten en knippen

1. Voordat een nauwkeurige meting kan worden verricht, moet 
de draad eerst losjes worden getrokken vanaf het begin van het 
systeem, door elk onderdeel dat tot het eindpunt is aangebracht.

3. Werk vanaf een ankerpunt langs de lijn, trek de spanning op 
om zoveel mogelijk doorhangen te verwijderen. Klem af bij het 
laatste onderdeel.

4. Krimp de tesioner en span de lijn totdat de indicatiering vrij 
ronddraait en de doorbuiging uit het systeem is verwijderd.

2. Voor een zo nauwkeurig mogelijke meting wordt geadviseerd 
het eindstuk te krimpen en aan de eindankers te bevestigen. Als 
het eindcomponent een lijnspanner is, zorg er dan voor dat de 
spanner volledig is uitgewikkeld voordat u gaat krimpen. Zie het 
gedeelte over krimpen/zwaaien voor meer details.
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Knippen en krimpen

3. Omdat de draad nu op de juiste lengte is afgeknipt, kan de 
spanner van het beginpunt worden verwijderd, klaar voor het 
krimpen.

4. Steek de draad volledig in het uiteinde en markeer de draad 
aan het uiteinde hiervan.

2. Monteer de spanner losjes op het beginpunt, en terwijl u de 
draad strak trekt, markeert u de draad met een markeerstift 
tegen het aandrukken op de spanner. U kunt nu de draad op de 
markering afknippen met de Cembre HT-TC026 hydraulische 
kniptang. Zo weet u zeker dat de draad op de juiste manier wordt 
doorgeknipt.

1. Neem de gecombineerde spanner/lijnspanner en draai eerst 
beide uiteinden volledig af . Draai vervolgens beide uiteinden 
weer twee volledige slagen op. Dit maximaliseert de 
hoeveelheid spanning die opgenomen kan worden.

5. Verwijder de draad en leg hem naast het eindstuk tot aan het 
zojuist gemarkeerde punt.

6. Markeer nu op het eindstuk waar de draad eindigt. Dit geeft 
aan waar het holle deel van de draadbeëindiging eindigt en waar 
de eerste krimp moet komen. Dit moet worden gedaan op alle 
uiteinden.

7. Steek de draad er weer volledig in en zorg ervoor dat de draad 
tot het gemarkeerde punt volledig in het eindstuk zit.
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12. Verwijder het uiteinde en controleer of de krimp volledig is 
ingedrukt en de stempel A10 draagt. Dit toont aan dat de krimp 
correct is uitgevoerd en dat de bekken zelf niet zijn versleten.

13. Zorg ervoor dat er een tussenruimte van 1 mm is tussen elke 
krimp. Het is ook aan te raden om het uiteinde na elke krimp te 
draaien, zodat ze niet in hetzelfde vlak worden gedrukt, waardoor 
wordt voorkomen dat het uiteinde enigszins doorbuigt.

14. Alle vijf de krimpen moeten worden aangebracht op het holle 
gedeelte met rechte schacht van het eindstuk en vóór het 
afgeschuinde uiteinde. Bij elke krimp moet de A10-stempel 
duidelijk zichtbaar zijn en mag deze niet overlappen.

15. Het eindstuk is nu volledig geplooid en kan aan de paal 
worden bevestigd door de pen/bout te verwijderen en aan de 
begin/eindpaal vast te maken.

8. Neem de Cembre HT-131-C krimptang en zet deze op ‘sluiten’.

9. Plaats het centrale deel van de bekken zodanig dat de eerste 
krimp naast de op de beëindiging zelf gemarkeerde lijn wordt 

10. Zorg ervoor dat de draad tijdens de eerste krimp op zijn 
plaats wordt gehouden, zodat hij niet wegglijdt. Druk de hendel 
op de krimptang in totdat u een duidelijke ‘klik’ hoort en de druk  
wordt opgeheven.

11. Draai de krimper naar ‘open’ en pomp de hendel één keer om 
de bekken los te maken.
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Systeem Labelen 
Het is belangrijk dat alle geïnstalleerde systemen op het 
toegangspunt worden voorzien van een certificeringsplaatje, 
zoals het plaatje hiernaast, conform BS EN 365:2004. 

Het certificatieplaatje moet de volgende informatie bevatten ter 
ondersteuning van de meer gedetailleerde O&M-handleiding: 

• Contractnummer/naam, zodat het systeem kan worden 
geïdentificeerd 

• Type systeem - beveiligingssysteem/beveiligingssysteem 
• PBM-vereisten voor de gebruiker om het systeem veilig en 

correct te gebruiken 
• Aantal personen waarvoor het systeem is ontworpen
• Maximale lebgte lanyard - absoluut noodzakelijk in 

arbeidsbeveiligingssystemen
• Datum installatie
• Datum voor hercertificering/inspectie  

Als de hercertificeringsdatum is verstreken, mag het systeem 
niet worden gebruikt totdat een erkende installateur het systeem 
opnieuw heeft gecertificeerd als geschikt voor gebruik. 

CERTIFICATION TAG

Contract No.

SYSTEM TYPE

Restraint

Arrest

PPE REQUIREMENTS

No. of persons

Max lanyard length

Date installed

Inspection due

M
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Jaarlijks onderhoud 
en hercertificering
Algemene opmerkingen  
Veiligheidslijnsystemen moeten worden geïnspecteerd en 
gehercertficeerd met intervallen van niet langer dan 12 maanden

Verticale leeflijnsystemen ondervinden invloed van 
temperatuurwijzigingen; de gevolgen zijn uitzetten/samentrekken 
van de kabel. Waar systemen onderhevig zijn aan significante 
seizoenstemperatuurvariaties, zullen deze opnieuw moeten 
worden gespannen voor bedrijf in de zomer en in de winter.

Alleen door SFS vervaardigde en geleverde componenten 
zijn toegestaan voor gebruik. De uitzonderingen hierop 
zijn maatwerk-bevestigingsmiddelen die nodig zijn om het 
systeem aan bepaalde constructies te bevestigen. Waar 
mogelijk moeten maatwerkbe-vestigingsmiddelen worden 
ontworpen en vervaardigd door SFS, of moet het ontwerp 
ervan door SFS worden goedgekeurd. Als dergelijke 
maatwerkbevestigingsmiddelen afkomstig zijn van een andere 
bron, is het de verantwoordelijkheid van het installatiebe-drijf om 
ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn voor het beoogde doel en 
de nodige goedkeuringen hebben verkregen.

In geen geval mag een standaard SFS-component worden 
gewijzigd of door componenten uit een andere bron worden 
vervangen.

Het is belangrijk dat alle SFS-apparaten zichzelf correct 
synchroniseren met alle componenten, en dat er geen obstakels 
of structuren zijn die interfereren met het Slyder-apparaat, of het 
pad van de kabels afbuigen.

De structuur waarop systemen moeten worden geïnstalleerd, 
moeten voldoende sterk zijn om de valstop-/valbeveiligingsbe-
lastingen aan te kunnen waarvoor het systeem is ontworpen. 
Deze belastingen kunnen door de installateur worden berekend 
of door SFS worden verstrekt. Als er ook maar enige twijfel is 
over het vermogen van de structuur om dergelijke belastingen 
aan te kunnen, mag het systeem niet worden geïnstalleerd 
zonder dat er eerst geschikte tests op het substraat worden 
uitgevoerd.

Inspectie procedure 
VISUELE INSPECTIE VAN HET COMPLETE SYSTEEM

• Controleren op in het oog springende schade
• Chemische besmetting
• Losse bevestigingen
• Aanpassingen aan het gebouw die een verminderde 

valvrijheid/vrije-valafstand tot gevolg hebben gehad
• Kabelschade, met speciale aandacht voor kabels die door 

steunen lopen
• Te slappe kabel 

CONTROLEREN VAN AFZONDERLIJKE COMPONENTEN
• De onderdelen moeten goed vastzitten en worden 

aangedraaid met 42 Nm. 
• Beschadigde onderdelen moeten worden vervangen en alle 

kabels die door de beschadigde onderdelen lopen moeten 
zorgvuldig worden geïnspecteerd. 

Draad 
• 7x7x8mm Roestvrij stalen kabel (minimale breukbelasting 

38kN). 
• Visueel onderzoek van de kabel, de tussen- en eindankers.  

De kabel moet worden vervangen als er tekenen van beschadi-
ging zijn (knikken, vervormingen). 

• Alle systemen moeten goed gespannen zijn en als zodanig 
voorzien zijn van een door SFS geleverde lijnspanner en 
spanschijfindicator. 

• De juiste voorspanning is bereikt wanneer de schijf van de 
lijnspanner vrij ronddraait. Nooit een systeem te strak  
spannen. 

Struiken/krimpen 
• Voor het stuiken van kabels moeten zeskantige vormstempels 

(6 mm) worden gebruikt in 5 doorlopende ‘happen’.
• Opmerking: de afmeting 6 mm heeft betrekking
• op de breedte van elk zijvlak. De doorsnede na het stuiken
• is meestal 11 mm.
• Het is mogelijk de stuikverbindingen te testen met speciale 

apparatuur van Hydrajaws Ltd.
• Bij een rvs-kabel van 7 x 7 x 8 mm moeten de verbindingen 

worden getest met maximaal 15 kN.
• Handhaaf de belasting een minuut lang voordat u stopt met 

belasten.
• Onderzoek het volgende grondig:
• Alle gestuikte verbindingen op ‘slippen’
• Alle componenten op schade
• Eindverankeringen en tussenliggende verankeringen op 

schade/slippen
• De kabel op schade
• Test alle systeemeindpunten en in-line gestuikte verbindingen.
• Let er bij gebruik van kabelgrijpers goed op dat er geen schade 

aan de kabel optreedt en dat er geen belastingen worden 
doorgegeven aan de tussenliggende verankeringen.
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De SFS SFS-garantie* dekt alle systemen die zijn geïnstalleerd 
op daken met trapeziumdakplaten, daken met staande naden en 
platte daken.

De valbeschermingsserie bestaat uit onderdelen gemaakt van 
niet-ijzerhoudende metalen en roestvast staal. De systemen uit 
deze serie hebben een ontwerplevensduur die langer is dan die 
van het gebouw.

Algemene voorwaarden worden gedekt door onze verzekering 
en zijn op aanvraag beschikbaar.

*er zijn hierbij voorwaarden van toepassing

Bediening en onderhoud/ 
Instructies voor gebruikers
Het is absoluut noodzakelijk dat elk veiligheidslijnsysteem, zodra 
het is geïnstalleerd, vergezeld gaat van een volledige bedienings-
en onderhoudshandleiding, en tevens een handleiding met 
gebruikersinstructies. Deze handleiding moet aan de eigenaar 
van het gebouw worden verstrekt.

Elke medewerker die het systeem gaat gebruiken, moet 
toegang hebben tot dit document, zodat hij of zij begrijpt hoe het 
systeem veilig kan worden gebruikt, maar ook in goede staat 
kan worden gehouden en met de juiste intervallen kan worden 
gehercertificeerd.

In de bedienings- en onderhoudshandleiding moet het volgende 
worden beschreven:

• Locatie van de werkomgeving, naam van het gebouw en 
dakreferentie/locatie van de lijn.

• Installatiecertificaat inclusief installatiedatum en uiterste 
datum hercertificering.

• Contactgegevens van goedgekeurd bedrijf dat de lijn heeft 
geïnstalleerd.

• Systeemlay-outs.

• Het doel waarvoor of de gebieden waartoe het systeem 
toegang verleent.

• Aanbevolen PBM om te dragen.
• Details van gebruikersapparatuur met het oog op veilig gebruik 

– het allerbelangrijkste zijn de werklijnlengten.
• Systeemtype – valbeveiliging/valstop.
• Aantal personen waarvoor het systeem is ontworpen.
• Toegangspunt
• Kaart voor vastlegging gebruik.
• Algemeen veilig gebruik en aanbevelingen.
• Aanhaken van loopkat.
• Inspectie- en onderhoudslogboeken.

Garantie 
Bij alle valbeschermingsproducten van de SFS Group ontvangt u 
een standaard ‘fit for purpose’-garantie* van 12 maanden.

In gevallen waarin klanten extra zekerheid willen, kan een 
verlengde garantie worden aangevraagd.* Dit moet door de 
installateur van het systeem worden gedaan binnen de eerste 3 
maanden na installatie.

De garantietermijnen kunnen 1-24 jaar zijn, of zelfs langer, 
afhankelijk van de voorwaarden en de projectspecificatie.

Voor deze aanvullende garantie moet vooraf een vragenlijst 
worden ingevuld over het gebouwgebruik en de nabijheid van 
chemische stoffen of kustgebieden.

Bij alle garanties moeten met voorgeschreven intervallen 
inspecties en hercertificeringen van het systeem worden 
uitgevoerd door een erkende SFS-systeeminstallateur.
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Testnormen
Alle SFS valbeveiligingsproducten zijn getest conform, en 
voldoen aan, alle relevante en erkende industrienormen voor elk 
type 

Het SFS Verticale Leeflijnsysteem voldoet aan de EN353-
1:2011+(Al 2017). De verticale traveller heft ook een CE 
markering. 

Alle tests zijn bijgewoond en gecertificeerd door de 
onafhankelijke testinstantie SATRA. Deze tests zijn uitgevoerd 
op zowel de testlocatie van SFS als de eigen locatie van SATRA.

Referenties
BS EN 795:2012 Type A  Anchor device with one or more stationary anchor points while in use, and with the need for a 

structural anchor(s) or fixing element(s) to fix to the structure

BS EN 795:2012 Type C  Protection against falls from height Single User (anchor devices employing a flexible anchor line 
which deviates from the horizontal by not more than 15°)

PD CEN/TS 16415:2013 Type C  Protection against falls from height multi-user HLL (anchor devices employing a flexible anchor 
line which deviates from the horizontal by not more than 15°)

BS 7883: 2005  Code of practice for the design, selection, installation, use and maintenance of anchor devices 
conforming to BS EN 795

BS 8610:2016 Personal Fall Protection equipment anchor systems

CE 0321 EN 795:1996 Class B Travelling device CE marking

EN ISO 9227 Salt Spray Corrosion Test for CE

EN 361:2002 Full Body Safety Harness

EN 362:2002 Karabiners/connectors

EN 355:2002 Lanyard Shock Absorbers

EN 354:2002 Fall Arrest Lanyards

BS EN 365:2004  Instructions for marking products with user instructions, inspection periods and re-testing

ISO 9001  International standard that specifies requirements for a quality management system (QMS)
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