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Introductie
Deze gids is opgesteld om ervoor te zorgen dat de correcte 
installatie van Verticale Leeflijn Systemen te allen tijde wordt 
nageleefd. 

De installateur moet eerdere kennis hebben van de installatie van 
Verticale Leeflijn Systemen, inzicht hebben in het ontwerp en 
hebben deelgenomen aan de SFS training. 

Het is belangrijk dat de installateur deze gids volledig begrijpt 
voordat met de installatie op de bouwplaats wordt begonnen. 
Verticale Leeflijn Systemen zijn ontworpen als 
valpreventiemethode, of als middel om de gevolgen van een val 
te beperken, mocht die zich voordoen. 

Alleen getraind personeel mag betrokken zijn bij het ontwerp, de 
correcte installatie en de hercertificering van verticale 
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 
Alleen bevoegde installateurs die door SFS zijn opgeleid, zijn 
gecertificeerd om de installatie en hercertificering van het 
Verticale Leeflijn Systeem uit te voeren. 

Erkende installateurs moeten ervoor zorgen dat hun personeel 
ter plaatse competent is en is opgeleid volgens de normen die 
door SFS worden verwacht

Conformiteit
SFS Verticale Leeflijn Systemen zijn een reeks gefabriceerde 
roestvrijstalen ankerpunten en tussenbeugels die aan vaste 
ladders worden bevestigd, verbonden door een reeks 
componenten om een systeem te creëren met behulp van een 
7x7x8mm of 1x19x8mm roestvrijstalen draadkabel. Getest door 
SATRA volgens EN353-1:2014+(A1 2017). 

Het «systeem» verwijst naar de onderdelen en de draadkabel 
van SFS Valbeveiliging, waarvan geen enkel onderdeel mag 
worden vervangen door niet-goedgekeurde onderdelen, 
gewijzigd of aangepast zonder voorafgaande toestemming van 
SFS. Systemen mogen niet worden ontmanteld of 
gemanipuleerd, aangezien hierdoor de prestaties van het 
systeem kan wijzigen en de certificering ongeldig kan maken, 
hetgeen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Ontwerp en gebruiksparameters
Het SFS verticale leeflijnsysteem is getest in overeenstemming 
met EN353-1:2014+(A1 2017) voor één gebruiker (tussen 
70-100kg in gewicht inclusief gereedschap) en kan worden 
gemonteerd op een verscheidenheid aan ladder-/traptypes en 
lengtes. 

Wij adviseren verticale systemen alleen te monteren op ladders 
zonder kooien, omdat deze het systeem kunnen belemmeren 
bij het stoppen van de val van een gebruiker. 

SFS Verticale systemen mogen alleen worden gebruikt met het 
SFS verticale apparaat met ingebouwde schokdemper. 

SFS Vertical systems should only be used with the SFS vertical 
device with in-built shock absorber.

• Systeem voor één gebruiker 
•  Lijnlengtes tot 200m 
•  7x7x8mm of 1x19x8mm draadkabel 
•  Tussenbeugels moeten worden gebruikt bij systemen langer 

dan 6m om windtikken te voorkomen 
•  Beugels passen op laddersporten van 25-40mm
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Ontwerp en gebruiksparameters

SFS Code Onderdeel # Omschrijving Afbeelding

FP-VS-UL 1501229 Verlengde montage bovenladder beugel 
Bracket

FP-VS-LL 1501230 Standaard ladderbeugel 

FP-VS-IB 1607550 Standaard ladderbeugel 

FP-LT-D 1501205 0,8kN gecombineerde lijnspanner & 

Indicatieschijf voor 7x7x8mm 

FP-AC-TF 1520785 Toggle Fork 

FP-VS-AT 1501242 Verticale Traveller/Geleider 

Onderdelen lijst
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PBM 

Full body harness 
Conform EN361 

Alleen het SFS Vertical Traveller-harnas compleet met 
schokdemper mag worden gebruikt met het Vertical-systeem, 

Verticale Traveller/Geleider 

Installatie
Gereedschapslijst 

• 17mm sleutel/moersleutel 
• 19mm sleutel/moersleutel 
• 2 x paar Griptangen 
• Markeerstift 
• Meetlint 
• Mes 
• Cembre 130kN hydraulische krimper 
• Hydraulische draadknipper Cembre 

samen met een goedgekeurd volledig lichaamsharnas compleet 
met D-ring bevestiging aan de voorzijde.

Hydraulische draadknipper voor 8mm roestvrij draad 

Vereist specialistisch gereedschap

130kN Hydraulische draadknipper voor 8mm roestvrij draad
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Installatiegids 

1. Bovenste verlengde of standaard montagebeugels te 
installeren op de juiste laddersporten. 

2. Bevestig met de meegeleverde U-klemmen en koppel aan tot 
42Nm. 

3. De tussenbeugels moeten op een afstand van maximaal 6 m 
van elkaar worden geïnstalleerd. (De beugels moeten op 
ongelijke afstanden worden geplaatst om harmonische 
schommelingen te voorkomen). 

4. Bevestig de Toggle aan de draad en monteer de beugel. 

5. Daal de ladder af door de kabel door een tussenbeugel te 
leiden. 

6. Knip, krimp en span de draad op de juiste lengte, zoals 
beschreven op pagina 8.
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Eindpunt struiken/krimpen

3. Omdat de draad nu op d ejuiste lengte is geknipt kan de 
spanner van de begincomponent worden verwijderd, klaar voor 
krimpen/struiken.

4. Steek de kabel helemaal in het eindpunt en markeer de kabel 
aan het uiteinde van het eindpunt. 

2. Bevestig de spanner losjes aan de begincomponent. Trek de 
kabel strak aan en markeer bij de inkeping op de spanner de 
kabel met een markeerstift. U kunt nu de kabel op de markering 
doorknippen met de Cembre HT-TC026 hydraulische 
draadschaar. Dit zorgt ervoor dat de draad correct wordt 
doorgeknipt. 

1. Neem de gecombineerde spanner / lijnspanner en draai eerst 
beide uiteinden volledig uit de centrale handgreep. Draai 
vervolgens beide uiteinden weer in, twee keer ronddraaien. Zo 
wordt de spanning die de spanner kan opnemen 

5. Verwijder de kabel en houd deze naast het eindpunt tot aan 
het zojuist gemarkeerde punt. 

6. Markeer nu op het eindpuunt waar de kabel eindigd. Hieraan 
kunnen we zien waar het holle deel van het eindpunt eindigt en 
waar de eerste krimp zal worden geplaatst. Dit moet worden 
gedaan voor alle eindpunten-spanners en uiteinden van 
gaffelterminals. 

7. Steek de kabel weer helemaal in het eindpunt en controleer of 
d ekabel helemaal in het eindpunt is opgenomen, tot aan het 
gemerkeerde punt.
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12. Verwijder het eindpunt en controleer of de krimp volledig is 
ingedrukt en met A10 is gestempeld. Hieraan kunt u zien dat de 
krimp coorect is uitgevoerd en de stempel zelf niet versleten is. 

13. In de richting van het uiteinde van het eindpunt moeten er 
nog 4 krimps worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat er tussen de 
krimps steeds een afstand van 1mm wordt aangehouden. Het is 
ook aan te bevelen na elke krimp het eindpunt een beetje te 
draaien zodat de krimps niet in hetzelfde vlak worden gedrukt, 
waardoor wordt voorkomen dat het eindpunt enigszins wordt 
verbogen. 

14. Alle vijf krimps moeten op het rechte holle schachtgedeelte 
worden aangebracht vóór het afgeschuinde uiteinde. Op elke 
krimp moet de A-10  stempel duidelijk te zien zijn en de krimps 
mogen elkaar niet overlappen.

15. Het eindpunt is nu volledig gekrompen en kan aan het 
ankerpunt worder bevestigd door de pen-bout te verwijderen en 
de gaffel vast te maken aan het begin-/eind anker.

8. Pak de Cembre HT-131-C krimptang en stel de handgreep in 
op “sluiten”. 

9. Plaats het centrale gedeelte van de stempel zodanig dat de 
eertse krimp wordt gemaakt vlak naast de markeerstreep die op 
het eindpunt zelf is gezet. 

10. Zorg er tijdens de eerste krimp voor dat de kabel goed op zijn 
plaats wordt gehouden, zodat hij niet wegglijdt. Pomp met  
de handgreep.

11. Draai de handgreep van de krimptang naar “openen”, pomp 
éénmaal met de handgreep om de bekken vrij te geven.
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Tensioning

1. Om het spannen van de draad te vergemakkelijken, trekt u de 
draad door een willekeurige tussenbeugel en klemt u hem af op 
de laagste beugel. 

4. Zodra de vereiste spanning is bereikt, zal de witte 
spanningsindicatieschijf (gemarkeerd met 0,8kN) loskomen en 
vrij ronddraaien.* 

5. De moeren op de spanner kunnen nu tegen de spanschroef 
worden aangedraaid, waardoor deze op zijn plaats wordt 
vergrendeld. Alle onderdelen van het systeem moeten worden 
gecontroleerd om er zeker van te zijn dat alles goed vastzit en 
dat niets over het hoofd is gezien. 

3. Door de gekrompen trommel en de lijn in de ene hand te 
houden, kan de spanschroef/centrale trommel van de spanner 
worden gedraaid, waarbij de lijn met de andere hand wordt 
gespannen. 

2. Zodra het eindstuk van de gecombineerde lijnspanner volledig 
gekrompen is, kan het op de juiste wijze aan de 
ladderbevestigingssteun worden bevestigd door de bout aan te 
draaien totdat deze minimaal twee schroefdraden door het 
nylon-gedeelte van de moer steekt. 

* Opmerkingen
Hoewel dit aangeeft dat de vereiste spanning is bereikt, is het de 
verantwoordelijkheid van de installateur om te controleren of elke 
spanwijdte voldoende spanning heeft en of de spanning 
gelijkmatig over het systeem is verdeeld.
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Systeem Label maken
Het is belangrijk dat alle geïnstalleerde systemen op het 
toegangspunt voorzien zijn van een certificeringslabel, zoals het 
label hiernaast, conform BS EN 365:2004 

Het certificatielabel moet de volgende informatie bevatten 
ter ondersteuning van de meer gedetailleerde bedienings- en 
onderhoudshandleiding:  

• Contractnummer/naam, zodat het systeem kan worden 
geïdentificeerd Type systeem 

• PBM die de gebruiker nodig heeft om het systeem veilig en 
correct te gebruiken 

• Datum van 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. 

De systemen moeten jaarlijks opnieuw worden gecertificeerd.

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. 
 
Inspectieprocedure 
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 

• Components should be secure and tightened to 42Nm. 
• Damaged components should be replaced and a careful 

inspection of any wire passing through the damaged parts is 
required.  

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  
beschadiging 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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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.
• Reddingsplan voor als zich een val voordoet.
• 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.

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
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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°)

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)

EN 353-1:2014 Guided type fall arresters including an anchor line
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