
Forankringen skal være 
solid, pålidelig og passende 
placeret. 
Minimum forankringsstyrke 
15kN eller i 
overensstemmelse med 
EN 795:2012 (Se Generelle 
instruktioner 13. Forankring). 
Forankringspunkterne til 
rebets adgangssystem 
skal være over brugerens 
selefastgøringspunkt (fig. 3a). 
Catch’en og andre enheder 
skal altid monteres fra 
en sikker position. Det 
kan være nødvendigt at 
installere yderligere to 
sikkerhedssystemer (fig. 3b). 
Brugeren må aldrig befinde 
sig over forankringspunkerne 
(fig. 3c).  
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F504DK/QA/05/OCT.2018VIGTIGT: Læs venligst og forstå denne information før ibrugtagning, gem venligst denne information til fremtidig brug.

Montering til backup-reb (sikkerhedsreb) 
Catch’en skal altid monteres fra en sikker 
position. 
Montér Catch til backup-rebet (fig. 4a - 4c). 
Vær opmærksom på funktionsretningen, der 
er afmærket på Catch’en. 
Til brug for en person: Brug en sikkerhedsline 
eller Cowstail på MAKS. 0.8 m (inklusive 
forbindelsesstik) til at forbinde enheden 
til brugerens sele (EN 361:2002 eller EN 
813:2008). Det er dog tilladt at bruge et 
Cowstail-reb med min. diameter på 10,5 
mm fremstillet af reb, der overholder 
betingelserne i EN 892:2012 eller EN 
1891:1998, såvel som sikkerhedsreb af wire 
eller tekstil, der er i overensstemmelse med 
EN 354:2010. 
Brug altid låsestik der er i overensstemmelse 
med EN 362:2004. 
Afmontering fra backup-reb  
Følg fig. 4c - 4a.

4. Montering og afmontering

4a. 4b. 4c. 4d.

Brugeren skal inspicere Catch’en 
visuelt og funktionelt umiddelbart 
før hver anvendelse for at sikre, 
at produktet er i brugbar stand 
og fungerer korrekt. Kontroller 
sidepladerne, forbindelseshullerne, 
trissen og knastskiven for slitage 
(fig. 2a & 2b), revner, udhulinger, 
misdannelser, skarpe kanter og 
tæring. Knastskiven skal kunne 
bevæges frit med fjedertryk, og 
afmærkningerne skal være læselige. 
Enheden skal desuden være helt fri 
for forhindringer eller genstande, 
der kan påvirke funktionen, f.eks. 
mudder, cement, maling, grus, 
blade, tøj eller andet. Hvis der 
efter inspektion er nogen som 
helst tvivl til stede, skal produktet 
straks tilbagekaldes og inspiceres 
af en kompetent person, (evt. 
producenten). 
(Se Generel information 3.  - 7. og 
16.)

2. Inspektion

2a.

2b.

3a.

De forskellige deles terminologi:
1. Forsideplade
2. Bagsideplade 
3. Fastgøringshuller 
4. Knastskive 
5. Trisse 
6. Trækbar udløsermekanisme 
7. Udløsersplitsamling 
8. Skrue til sidepladens låsesystem 
9. Sidepladens låsesystem 
10. Forbindelseskabelsamling 
11. Udløsernagle

1. Terminologi

4.

7.

3.

9.

8.1.10.

6.

2.

3. Forankringsposition 
3b. 3c.

5.

11.

BRUGERVEJLEDNING
DETTE PRODUKT ER TIL PROFESSIONEL BRUG OG MÅ KUN BRUGES AF FULDT UDDANNET OG KVALIFICERET MANDSKAB.

Advarsel! Arbejde med højde, klippeklatring, bjergbestigning og lignende sportsgrene er i sig selv farlige aktiviteter. Det påhviler enhver, der anvender dette udstyr til at lære og praktisere de korrekte teknikker til brug af udstyr til sine udpegede formål sikkert. Samt at forudse 
og træffe de rette forholdsregler, i tilfæde der skulle opstår en rednings sltuation. Selv den korrekte brug af udstyr og teknikker kan resultere i fatale konsekvenser. Medicinske tilstande kan påvirke sikkerheden for brugeren ved normal og brug i nødsituationer. Enhver person som 
anvender dette udstyr paatager sig al risko for enhver form for skade, herunder personskade, som maatte opstaa som følge af dets brug. Det er umuligt at dække alle anvendelsesmaader. Følgende instruktioner og diagrammer viser nogle af de fælles rigtige og forkerte metoder til 
brug, er det umuligt at forudsige dem alle. Der findes ingen erstatning for undervisning af en uddannet og kompetent person.

VIGTIGT: Læs venligst og forstå denne information før ibrugtagning, gem venligst denne information til fremtidig brug.

16. Levetid og forældelse
16.1 Levetid: Dette er den maksimale levetid, afhængigt af detaljerede betingelser, som fabrikanten anbefaler, at 
produktet kan forblive i anvendelse. 
Maximum Levetid: Tekstilvarer - 10 år fra datoen for fremstillingen. Metalprodukter - uden tidsbegrænsning.
Bemærk: Det kan være så lille som en enkelt anvendelse, eller endda mindre, hvis den er beskadiget (f.eks. under 
transit eller opbevaring) før første anvendelse. For at produktet kan forblive i anvendelse, skal det bestå en visuel 
og taktil inspektion, hvor følgende kriterier overvejes: faldsikring, almindelig slitage, kemisk forurening, korrosion, 
mekanisk fejl / deformation, revner, løse nitter, løse kabelender, flosset og / eller bøjet wire, varme forurening 
(over normale klimatiske forhold), skære syning, flosset tape, nedbrydning af tape og / eller tråd, løse tråde i tape, 
langvarig udsættelse for UV, klar og letlæselig mærkning (f.eks mærkning, batch reference, individuel serienumre 
osv). 
Hvis sådanne produkter er permanent fastgjort til andre produkter i et system, henvises til producentens 
anbefalinger af det samlede system.
16.2. Forældelse: Et produkt kan blive forældre før afslutningen af dets levetid.
Grunde til dette kan omfatte ændringer i relevante standarder, forskrifter,
lovgivning, udvikling af nye teknikker, uforenelighed med andet udstyr osv.
17. Undersøgelsestype i den Europæiske Union: Undersøgelsestype i EU
for dette produkt udføres af Bemyndiget Organ nr. 0120:-SGS (UK) Ltd., Worle
Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Storbritannien.
18. Forklaring til mærkninger:
DMM Wales - Navn på fabrikant/oprindelsesland.
Catch CTC 100 - Produktets navn og produktkode
Ø Rope 11mm - Reb diameter der skal anvendes sammen med produktet.
Max xxxkg - Maksimal belastning
0120CE - CE mærke (almindeligt kendt kropsnummer og CE mærket).
EN 12841:2006 A - Europæiske standard, som produktet er i overensstemmelse.
ARDAGXXXX# - År/dag i fremstilling og individuelt serienummer.
 EN 1891:1998 Type A - Europæisk standard, som reb skal overholde.  

Anker, Arrow piktogrammer - Retning af orientering til brug.
                

X 1  Enkelt person Pictogram - For enkelt person bruker bare.

 Bog piktogram - Påmindelse om, at slutbrugeren skal læse og forstå disse vejledninger samt de 
vejledninger, der leveres med andre PPE enheder, hvis de skal anvendes sammen med denne enhed.

Rescue =    -For Redning læse § 14. Redning
19.CE/EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING: dmmwales.com

Garanti
DMM garanterer dette produkt i 3 år mod eventuelle fejl i materialer eller fremstilling. Garantien dækker ikke dette 
produkt for normal slitage gennem brug, forkert opbevaring, ringe vedligeholdelse, hændelig skade, uagtsomhed, 
eventuelle ændringer eller forandringer, korrosion, eller for nogen brug, som produktet ikke er beregnet.

5. Funktionstest før brug
Funktionstest før brug (fig. 5a.)
Hold fast i Cowstail/sikkerhedsrebet 
eller forbindelsesstikket, og træk 
hårdt nedad.Catch’en skal låses på 
plads på backup-rebet. 
Udløseraktiveringstest 
1. Montér Catch’en til backup-rebet 
(se fig. 4a & 4b). 
2. Tryk på udløseren (fig. 5b). 
3. Udløseren skal frigøre sig fra 
udløsersplit (fig. 5c). 
4. Før brug sikres, at udløseren er 
samlet igen (fig. 5d & 5e). 
Test af fri bevægelighed 
Bevæg Catch’en både op og ned 
på backup-rebet for at sikre, at den 
bevæger sig frit (fig. 6a & 6b). Når du 
slipper Catch’en, skal den forblive i 
samme position.

5a. 5b. 5c. 5d. 5e.

Generel information 
1. Disse anvisninger gælder brugen af DMM Catch, der svarer til en eller flere internationale 
standarder. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din leverandør eller DMM.
2. Dette produkt kan anvendes sammen med relevante dele af dit Personlige 
Beskyttelsesudstyr (PPE), i forhold til gældende EU Direktiv 89/686/ EEC / PPE-forordning 
(EU) 2016/425. Det kan muligvis accepteres til brug i andre anvendelser, spørg venligst din 
leverandør. RISIKO: Denne PPE er designet til at beskytte mod fald fra højde.
3. Umiddelbart før brug inspiceres produkt visuelt og funktionelt, for at tilsikre at denne 
produkt er i funktionsdygtig tilstand og fungerer korrekt. Vi anbefaler en grundig inspektion 
mindst én gang om hver 6 måneder af en kyndig person (dette kan være fabrikanten). 
Denne inspektion bør noteres på den vedlagte inspektionsblanket.
4. Personlig version: dette produkt kan gives til personlig brug, og kan anvendes enten 
alene eller som del af et system.
5. Andre menneskers liv eller død kan afhænge af dit udstyr. Brugeren bør nøje kende 
udstyrets historie (anvendelse, opbevaring, eftersyn mm). Hvis udstyret ikke er for personligt 
brug (for eksempel udstyr tilhørende bjergbestigningscentre) vil vi alvorligt anbefale en 
form for systematisk bogført kontrol. Denne bør altid udføres af en kompetent person.
6. ADVARSEL: Hvis du er i tvivl om sikker tilstand af dette produkt, skal den straks udskiftes.
7. ADVARSEL: Hvis produktet er blevet anvendt til at forhindre et fald, skal det efterses 
grundigt af en kompetent person for at fastslå, om det er velegnet til fortsat brug. I 
tvivlstilfælde, skal produktet øjeblikkeligt tilbagekaldes, destrueres og udskiftes. 
8. Sørg for at instruktioner vedrørende andre komponenter, som anvendes I forbindelse 
med dette udstyr, bliver overholdt. Det er brugerens ansvar at sikre sig at han/hun forstaar 
hvordan dette udstyr anvendes korrekt og forsvarligt.
9. Dette produkt er designet til anvendelse under normale klimatiske forhold (-40°C - +50°C). 
Våde forhold, støv og is påvirker ikke produktets styrke, men kan påvirke dets funktion 
sammen med rebet. Må ikke bruges på reb, der er forurenet af smøremidler, f.eks. olie og 
dieselolie. Det kan muligvis anvendes under andre forhold, spørg venligst din leverandør.
10. DMM paatager sig intet ansvar for nogen form for ulykke, persoskade eller død 
foraarsaget af misbrug. Hvis du er i tvivl, kontakt din leverandør eller DMM.
11. Ingen specielle transport forholdsregler er nødvendige, men undgå al kontakt med 
kemiske reagenser eller andre ætsende stoffer. I tvivlstilfælde, skal produktet øjeblikkeligt 
tilbagekaldes, destrueres og udskiftes.
12. Der skal udvises forsigtighed for at undgå at indlæse dette produkt over kanter og andre 
forhindringer. Tjek den forventede orientering under læsning før brug.
13. Forankring. 
13.1. Forankringspunktet i faldstopsystemet skal befinde sig over brugerens 
selefastgøringsposition og have en minimumsstyrke på 15kN eller være i overensstemmelse 
med EN 795:2012. 
13.2. Placering af forankringspunktet er afgørende for sikker fald og dette skal der tages 
hensyn til forventede faldlængde herunder reb stretch, indsættelsen af dæmpningssystem 
(hvor sådanne anvendes) og længden af konnektoren, så hindringer (såsom jorden ) kan 
være sikker undgås.

14. Reb 
Catch må KUN anvendes med følgende reb, der er i overensstemmelse med enten EN 1891:1998 Type A reb med lavt stræk eller 
NFPA 1983 (2012 ED) reb og godkendt til brug med Catch’en under CE-certificering til EN 12841:2006, som anført nedenfor. 
  

Fabrikant Rep Diameter EN 12841:2006 Rep Typen
BEAL Access Unicore 11 mm Pass EN 1891:1998 A
BEAL Industrie 11 mm Pass EN 1891:1998 A
BEAL North Sea 11 mm Pass EN 1891:1998 A
BEAL Pro Water 11 mm Pass EN 1891:1998 A
BLUE WATER DGR 11 mm Pass NFPA 1983 (2012 ED)
BLUE WATER Protac 7/16 in Pass NFPA 1983 (2012 ED)
BLUE WATER Safeline 7/16 in Pass NFPA 1983 (2012 ED)
DMM Worksafe 11 mm Pass EN 1891:1998 A
DMM Worksafe Plus 11 mm Pass EN 1891:1998 A
EDELRID Performance Static 11 mm Pass EN 1891:1998 A
EDELRID Power Static 2 11 mm Pass EN 1891:1998 A
EDELRID Safety Super 2 11 mm Pass EN 1891:1998 A
MAMMUT Performance Static 11 mm Pass EN 1891:1998 A
MARLOW LSK 11 mm Pass EN 1891:1998 A
PETZL Axis 11 mm Pass EN 1891:1998 A
STERLING Safety Pro 11 mm Pass EN 1891:1998 A
STERLING Superstatic 2 7/16 in Pass NFPA 1983 (2012 ED)
TENDON Static 11 mm Pass EN 1891:1998 A
TEUFELBERGER              Patron                                     11mm                    Pass                            EN 1891:1998 A
TEUFELBERGER              Patron Plus                            11mm                    Pass                            EN 1891:1998 A

15. Vedligeholdelse og service
Dette produkt må ikke være mærket, ændret eller repareret af brugeren medmindre de er godkendt af DMM. Bemærk: dette 
produkt er ikke bruger vedligeholdes med undtagelse af følgende:
15.1. Desinfektion: Desinficer med et desinfektionsmiddel indeholdende kvaternære ammoniumforbindelser forstærket med 
klorhexidin (f.eks Savlon) i tilstrækkelige mængder til at være effektive. Soak produktet i 1 time ved fortyndinger anbefales til 
almindelig brug med rent vand pr (15.2), der ikke overstiger 25 ° C og derefter skylles grundigt som per (15.2).
15.2. Rengøring: Skylles i rent varmt vand fra vandhanen, hvis beskidt (maksimumtemperatur 25°C) med mildt 
rengøringsmiddel i passende fortyndingsgrad (pH-værdi 5,1-8,5). Skyl set grundigt af of lad det tørre naturligt I et varmt 
ventileret rum vaek fra direkte varme. Vigtigt: det anbefales, at udstyret gøres rent efter hver gang det er brugt i havmiljøer.
15.3. Produktet kan også rengøres med mineralsk terpentin. Må ikke gennemvædes. Produktet skal derefter rengøres som 
beskrevet i 15.2. 
15.4. Smøring: Smør knastskiveakslen med en almindelig smøreolie. Det bør gøres efter rengøring. Alt overskydende 
smøremiddel SKAL fjernes fuldstændigt fra enheden før brug. Rengøring og smøring kan rette op på en defekt mekanisme, 
men hvis det ikke sker, skal produktet straks udskiftes. BEMÆRK: Smøring anbefales efter hver anvendelse i havmiljøer. 
15.5. Opbevaring: Efter nødvendig rengøring opbevares udstyret uindpakket paa et køligt, mørkt sted i kemisk neutrale 
omgivelser i passende afstand fra stærk varme eller i direkte varmekilder, høj fugtighed, skarpe kanter, ætsende stoffer eller 
andre mulige aarsager til beskadigelse. Maa ikke opbevares fugtigt. Må ikke opbevares i våd tilstand.
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6. Placering
6a.

11a.

Catch’en har været brugt til 
opgaver, der ligger uden for 
anvendelsesområdet i EN 12841A 
og enhedens CE-mærke. Systemets 
design, planlægning og verifikation af 
systemets egnethed til den specifikke, 
planlagte opgave er brugerens ansvar. 
Alle forankringspunkter skal være 
velegnede til den planlagte belastning. 

Under alle træningsøvelser 
kræves indgående kendskab 
til alle applikationer, og der 
kan være behov for yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger inklusive 
tæt overvågning udført af en 
kompetent instruktør. 

Brugere skal tage alle afsnit i disse 
instruktioner i betragtning og især 
være opmærksomme på: 
Afsnit 6. Placering - Advarsel, Afsnit 8. 
Forkert brug 
Afsnit 9. Frihøjder, især med hensyn til 
rebets længeforøgelse. 

Funktionen af alle monterede enheder 
skal kontrolleres hver for sig med 
velegnet opbakning på plads før 
enhver operation med reb.

7. Arbejdsposition

Når Catch’en ikke er i bevægelse, er det vigtigt at sikre, at 
den er placeret så højt som muligt over brugeren og inden 
for rækkevidde på backup-rebet (fig. 7a). 
Catch’en må under ingen omstændigheder være placeret 
under fastgøringspunktet på brugerens sele (fig. 7b).

Udfør altid en funktionstest af nedstigningsenheden, før Catch’en flyttes. 
Opstigning 
Flyt Catch’en op ad backup-rebet ved at holde fast i Cowstail/sikkerhedslinen eller forbindelsesstikket og trække opad (fig. 6a). 
Nedstigning 
Sørg for, at den trækbare udløsermekanisme er forbundet til udløsersplitten. Flyt Catch’en ned ad backup-rebet ved at holde fast i den 
trækbare udløsermekanisme under udløsernaglen i en stilling, der tillader aktivering ved tryk, og træk nedad (fig. 6b & 6c). 
ADVARSEL - UNDLAD at holde den trækbare udløsermekanisme over udløsernaglen som vist i fig. 6d, da det muligvis ikke aktiverer 
Catch’en. 
ADVARSEL -Brugeren må IKKE bevæge Catch’en ved at anbringe sin hånd direkte på eller over enheden (fig. 8c & 8d). 
Hvis brugeren har til hensigt at bruge Catch’en ved samtidig brug af en nedstigningsenhed, anbefales det, at brugeren udfører en 
fuldstændig funktionstest og er forberedt på at aktivere eller frigøre udløseren straks, om nødvendigt. Brugere skal altid holde i den 
trækbare udløsermekanisme under udløsernaglen for at sikre den korrekte aktiveringsposition.

8. Forkert brug

Omvendt montering (fig. 8a) 
Catch’en er en retningsbestemt enhed og fungerer kun korrekt i én orientering. Den må ikke 
monteres omvendt. Straks efter, at Catch’en er forbundet til backup-rebet, og før brug, kontrolleres, at 
stopretningen er korrekt for den retning, Catch’en skal bruges i. 
Forkert fastgøring af stik (fig. 8b) Forkert fastgøring af forbindelsesstikket medfører, at Catch’en ikke 
fungerer korrekt. 
Forkert placeringsteknik (fig. 8c & 8d) Hvis der holdes fast i selve Catch’en, hvis backup-rebet holdes 
over Catch’en, eller hvis den trækbare udløsermekanisme holdes i en position, der forhindrer aktivering, 
vil det medføre, at Catch’en ikke låses til backup-rebet.

9. Frihøjde Dette er den nødvendige minimumsdistance 
under brugerens fødder for at undgå 
sammenstød med en forhindring eller 
jorden, hvis Catch’en aktiveres. Den faktiske, 
nødvendige frihøjde afhænger af, men er ikke 
begrænset til, adskillige faktorer: 
a) Catch’ens position i forhold til selens 
fastgøringspunkt. (Se 7. Arbejdsposition) 
b) Den faktiske længdeforøgelse af det 
anvendte reb. 
c) Rebets længde mellem Catch og 
forankringspunkt. 
d) Brugerens vægt. 
e) Knudernes stramning. 
f ) Selens stræk. 
g) Andre faktorer, der skal undersøges af 
brugeren. 
NB På lange reb vil den faktiske 
længdeforøgelse af rebet, når det er belastet, 
være betydelig, især hvis brugeren arbejder 
tæt på en forhindring eller jorden. 
Anbefaling: Catch’ens skridning reduceres 
betydeligt, hvis den holdes så højt som 
muligt over brugeren, men stadig inden for 
rækkevidde. 
Vigtigt: Hvis brugeren er tættere på 
forhindringen/jorden, end den beregnede 
frihøjde, må Catch’en IKKE opereres samtidig 
med nedstigningsenheden.

12. Skrånende overflader

Placer Catch’en højt 
og på den ene side af 
brugeren (fig. 12a). 
Sørg for, at der ikke 
er noget, der kan 
forhindre Catch’en i at 
fungere korrekt.

12b.

12a.

0°- 90°

11. Faremomenter

Pendulsving (fig. 11a) Undgå at komme ud for pendulsving. 
Vind/Slapt reb (fig. 11b) Tilsæt backup-rebet under brugeren tilstrækkelig vægt for at undgå slapt reb over brugeren. 
Kanter (fig. 11c) Beskyt alle reb mod kanter. Hvis rebet kommer ud for nogen form for forhindring, skal der foretages en risiko-
vurdering af disse forhindringer, og de aktuelle risici skal begrænses. 
Lavt forankringspunkt (fig. 11d) Ingen forankringspunkter bør befinde sig under brugeren. 
Forhindringer på reb Ingen enheder, knuder eller andre forhindringer må være fastgjort til backup-rebet inden for 3 meter 
under Catch’en. Hvis der forekommer forhindringer inden for 3 meter under brugeren, skal Catch’en fastholdes så højt som 
muligt med minimum af slæk i sikkerhedslinen eller cowstail’en indtil forhindringen er elimineret. Hvis rebet møder nogen form 
for forhindring, skal der foretages en fuld risikovurdering af disse forhindringer, og de aktuelle risici skal begrænses.

x 2 = 200kg max.

Redning på reb: 
Redningsaktioner skal være planlagt og 
tilrettelagt, så teamets medlemmer er 
mindst muligt udsatte. Redninger på reb 
bør kun foretages, hvis den tilskadekomne 
har brug for evakuering på grund af 
hastende behov for lægehjælp. Træning og 
kompetence er påkrævet for alle personer, 
der udfører redningsopgaver. 
Under alle redningsaktioner på 
reb skal Catch’en holdes over både 
redningsmandens og den tilskadekomnes 
skulderhøjde. Hvor det er muligt, anbefales 
det, at der bruges en Catch til hver person 
på hver deres reb, som kontrolleres 
individuelt af nedstigningsenheden. 
Redningsreb skal være passende forankrede 
og holdes fri af skadelige elementer. 
Brugere skal tage alle faktorer i betragtning, 
der kan påvirke Catch’ens funktion inklusive 
forhindringer, ekstra længeforøgelse af 
rebet og forøgede krav til frihøjde samt 
andre afsnit i brugsanvisningen. 
Catch’en fungerer i overensstemmelse med 
EN12841:2006 på en 100 kg spændt line. 

14. Redning 16. Anbefaling

Undgå at få håret i klemme

Brug handsker

Hvis Catch’en er aktiveret, er det ikke tilladt at trække i den eller i den trækbare udløsermekanisme for at aflæsse den delvist/fuldt lastede Catch’en. 
Utilsigtet aktivering 
Det er vigtigt, at alle brugere har indgående kendskab til den nødvendige teknik for at undgå utilsigtet aktivering og belastning af enheden. Hvis utilsigtet 
belastning forekommer, kontrolleres først arbejdsrebets udstyr, og dernæst bruges teknikken til at fire arbejdsrebet ned, indtil Catch’en ikke længere er 
belastet. To sikkerhedssystemer skal være på plads til enhver tid. 
Aktivering i nødsituationer 
Ved fejl på arbejdssystemet (f.eks. fejl på arbejdsrebet), hvis brugeren løsrives fra arbejdsrebet eller der forekommer ukontrolleret fald, og brugeren hænger 
i backup-rebet, skal brugeren og andre kvalificerede operatører overveje den planlagte fremgangsmåde med hensyntagen til alle hændelsens faktorer. Det 
skal bemærkes, at den fulde belastning af backup-rebet betyder, at det nu er arbejdsrebet, og at der kan være akut behov for et andet sikkerhedsreb/-system. 
Alle nødsituationer skal udføres, efter at der er foretaget en risikovurdering af situationen. 
Efter enhver aktivering i nødsituation skal alt udstyr tages ud af drift og inspiceres af en kompetent person. 
ADVARSEL - Efter EN HVILKEN SOM HELST overbelastning eller dynamisk aktivering kan ALLE systemets elementer inklusive Catch’en, backup-rebet, 
Cowstail’en/sikkerhedslinen, selen og forbindelsesstikkene være beskadigede. Disse elementer skal inspiceres af en kompetent person før yderligere brug. I 
tvivlstilfælde skal de øjeblikkeligt tilbagekaldes, destrueres og udskiftes.

10. Låsefunktioner under brug
10a. 10b. 10c. 10d.

Låsning af Catch’en på backup-rebet - Belastning/træk i 
sikkerhedsline. (fig. 10a) 
Aktivering, når den trækbare udløsermekanisme ikke er i 
brug (f.eks. fejl på arbejdsreb) - Brugeren skal ikke foretage sig 
noget for at låse Catch’en til backup-rebet. (fig. 10b) 
Aktivering, mens den trækbare udløsermekanisme er i brug 
(f.eks. fejl i arbejdsreb, brugeren mister kontrol) - Brugeren skal 
trykke på den trækbare frigøringsmekanisme (fig. 10c) eller 
fjerne hånden fra den trækbare frigøringsmekanisme (fig. 10d) 
for at låse Catch’en til backup-rebet.

Bær en hjelm

Undlad at arbejde 
i en position, hvor 
Catch’en kan komme 
i klemme mellem den 
skrånende overflade 
og brugeren (eller 
noget som helst 
andet). Så fungerer 
den muligvis ikke 
korrekt (fig. 12.b).

13. Regulerbar fastholdelse

Catch’en kan bruges som del af et planlagt fastholdelsessystem med tilstrækkelig styrke til en 
potentiel belastning. 
Længden af rebet, de
r er til rådighed, skal være mindre end afstanden fra dets forankringspunkt til enhver 
ubeskyttet kant eller potentiel farezone for fald. I situationer, hvor brugeren helt eller delvist 
skal belaste systemet i enhver farezone (f.eks. for at give støtte eller delvis støtte), skal endnu et 
system være på plads før enhver belastning.

Yderligere informationer

6d.6c.6b.

7a. 7b.

8d.8c.8b.8a.

11b. 11c. 11d.

Typiske resultater, der viser Catch-skrid (cm) og kollisionskraft (kN) i forskellige faldfaktor-scenarier

100kg, 0.8m 
Sikkerhedsline

120kg, 0.8m 
Sikkerhedsline

200kg, 0.8m 
Sikkerhedsline

200kg, 0.4m 
Sikkerhedsline

FF0 0.00m, 1.5kN 0.01m, 2kN 0.02m, 4.5kN 0.01m, 3.5kN
FF0.5 0.10m, 4.5kN 0.25m, 5kN 0.70m, 5.5kN 0.45m, 4.5kN
FF1 0.28m, 5kN 0.30m, 5.5kN Må ikke anvendes 1.80m, 4.0kN
FF2 Må ikke anvendes Må ikke anvendes Må ikke anvendes Må ikke anvendes

Nøgle
Anbefalet brug
Flyt Catch’en over skulderhøjde hurtigst muligt
Catch må IKKE anvendes i denne situation!

Stopknude

15. Catch-test

Catch’en er testet i overensstemmelse med kravene i EN 12841:2006. Det indebærer, at Catch’en kan standse et fald af en stålmasse på 
100 kg i en faldfaktor 2-situation (FF2) på en specifik sikkerhedslinelængde med maks. skrid på 2 meter og med en kollisionskraft under 
6kN. Det er imidlertid god praksis og anbefalelsesværdigt, at Catch’en aldrig anbringes under selens fastgøringspunkt (FF1). Testen 
kræver, at de reb, Catch’en blev testet og godkendt på, specificeres (se Generelle informationer, Afsnit 14). 

Yderligere tests og informationer 
Skemaet nedenfor viser typiske testresultater af skrid- og kollisionskraft for forskellige masser, faldfaktorer og sikkerhedslinelængder. 
Disse tests blev gennemført med et DMM Worksafe 11 mm diameter reb.

C = (R x 10%) + LL + AF + 2

     C          = Clearance (m)
R x 10% = Rope Stretch (m)
     LL        = Lanyard Length (m)
     AF       = Harness attachment point to feet (m) 

R 

LL

AF

C

Sikkerhedslinens længde (m)


