
Het anker moet stevig en 
betrouwbaar zijn en goed 
geplaatst worden. 
Minimale sterkte van 
het anker is 15kN of 
overeenkomstig EN 795:2012 
(Zie Algemene instructies 13. 
Ankers). 
De ankerpunten van het Rope 
Access-systeem dienen zich 
boven de harnasbevestiging 
van de gebruiker te bevinden 
(figuur 3a). 
De Catch en andere 
apparaten dienen altijd te 
worden aangebracht vanuit 
een veilige positie. Mogelijk 
moet men hiervoor twee 
extra veiligheidssystemen 
aanbrengen (figuur 3b). 
De gebruiker mag zich nooit 
boven de ankerpunten 
bevinden (figuur 3c).  
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F504NL/QA/05/Oct.2018BELANGRIJK: Lees deze informatie zorgvuldig door voor het in gebruik nemen van dit product en bewaar voor toekomstig gebruik.

Aanbrengen op de veiligheidslijn (back-
uplijn
Breng de Catch altijd aan vanuit een veilige 
positie. 
Breng de Catch op de veiligheidslijn aan 
(figuur 4a - 4c). Let op de werkrichting die op 
de Catch gemarkeerd staat. 
Voor gebruik door één persoon: gebruik 
een veiligheidslijn of Cowstail met een 
MAXIMALE lengte van 0.8 m (met inbegrip 
van verbindingen) om het apparaat aan 
het harnas van de gebruiker te bevestigen 
(EN 361:2002 of EN 813:2008). Het is echter 
toegestaan om een Cowstail van touw met 
een minimale diameter van 10,5 mm te 
gebruiken dat voldoet aan EN 892:2012 of EN 
1891:1998, maar ook een veiligheidslijn van 
draad of textiel dat voldoet aan EN 354:2010. 
Gebruik altijd vergrendelende verbindingen 
die voldoen aan EN 362:2004. 
 
Verwijderen van de veiligheidslijn 
Volg figuur 4c - 4a.

4. Aanbrengen en verwijderen

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

Onmiddellijk voor gebruik moet 
de gebruiker de Catch visueel en 
functioneel inspecteren om zich 
ervan te verzekeren dat het product 
zich in een goede conditie bevindt 
en goed functioneert. Controleer 
de zijplaten, bevestigingsgaten, 
spoel en nok op slijtage (figuur 2a & 
2b), scheuren, gutsen, vervorming, 
scherpe randen en roest. De nok 
moet vrij kunnen bewegen onder 
de veerdruk en de markeringen 
moeten leesbaar zijn. Verder moet 
het product vrij zijn alle obstructies 
of voorwerpen die van invloed 
kunnen zijn op het functioneren 
ervan, zoals modder, cement, 
verf, grit, bladeren, kleding of iets 
dergelijks. Indien men na inspectie 
toch twijfelt dient het product 
niet meer te worden gebruikt en 
door een competent persoon 
geïnspecteerd worden (dit kan ook 
de fabrikant zijn). 
(Zie Algemene informatie 3. - 7. 
en 16.)

2. Inspectie

2a.

2b.

3a.

Naamgeving van onderdelen: 
1. Voorste zijplaat
2. Achterste zijplaat 
3. Bevestigingsgaten
4.  Nok 
5.  Spoel 
6.  Verplaatsbaar     
 ontgrendelingsmechanisme  
7.  Ontgrendelingspal 
8.  Schroef voor vergrendelsysteem  
  zijplaat 
9.  Vergrendelsysteem zijplaat 
10.  Constructie voor aansluitsnoer 
11.  Klinknagel in handgreep

1. Naamgeving 

4.

7.

3.

9.

8.1.10.

6.

2.

3. Positie van ankers
3b. 3c.

5.

11.

GEBRUIKSAANWIJZING
DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR EXPERTS EN MAG ALLEEN GEBRUIKT WORDEN DOOR VOLLEDIG OPGELEID EN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

Waarschuwing! Werken op hoogte, rotsklimmen, bergsport en aanverwante activiteiten houden gevaarlijk. Het ls de verantwoordelijkheid van eenieder die dit uitrusting gebruikt om goede technieken voor het veilige gebruik van dit materiaal en voor het beoogde doel te leren en in praktijk te brengen en om on situaties 
waarin een reddingsoperatie nodig is Vooruit te zien en de juiste acties te ondernemen. Zelfs het juiste gebruik van apparatuur en technieken kan leiden tot fatale gevolgen. Medische aandoeningen kunnen invloed hebben op de veiligheid van de gebruiker in normale en gebruik in noodgevallen. Elk gebruik van deze 
apparatuur neemt alle risico’s en de volledige verantwoordelijkheid voor alle schade of letsel die het gevolg kunnen zijn van het gebruik ervan. Het is onmogelijk om alle gebruiksmethoden tonen. De volgende instructies en diagrammen tonen enkele van de gemeenschappelijke juiste en onjuiste wijze van gebruik, het is 
onmogelijk te voorspellen allemaal. Er is geen substituut voor instructie door een ervaren en competent persoon.

BELANGRIJK: Lees deze informatie zorgvuldig door voor het in gebruik nemen van dit product en bewaar voor toekomstig gebruik.

14. Levensduur en veroudering.
14.1 Levensduur: Dit is de maximale door de fabrikant aanbevolen levensduur van het product, behoudens 
gedetailleerde voorwaarden, welke de periode aangeeft dat het product in gebruik kan blijven. 
Maximale Levensduur: Textielproducten - 10 jaar vanaf de datum van fabricage. Metaalproducten - geen 
tijdslimiet.
Opmerking: Dit kan slechts worden Opmerking: Dit kan zo weinig als een gebruik, of zelfs minder wanneer het 
product beschadigd is voorafgaand aan het eerste gebruik (bijv. tijdens vervoer of opslag). Om het product te 
kunnen blijven gebruiken dient het een visuele en tactiele inspectie te doorstaan waarbij de volgende criteria in 
aanmerking genomen worden: valbelasting, algemene slijtage, chemische contaminatie, corrosie, mechanische 
storing / vervorming/Scheuren, Losse klinknagels, Losse strands van draad, gerafeld en / of gebogen draad, 
hitteblootstelling (boven normale klimaatomstandigheden), kapotte naaisteken,  versleten tape, verslechtering van 
tape en / of draad, losse draden in de tape, langdurige blootstelling aan UV-Licht, duidelijk leesbare markeringen 
(bijv. markering, partijnummer, individuele serienummers, enz.).
Wanneer dergelijke producten als deel van een systeem permanent aan andere producten bevestigd zijn, verwijzen 
wij naar de aanbevelingen van de fabrikant van het volledige systeem.
14.2 Veroudering: Een product kan voor het einde van de levensduur verouderd raken. Redenen hiervoor kunnen 
zijn: gewijzigde van toepassing zijnde normen, regelingen, wetgeving, ontwikkeling van nieuwe technieken, 
incompatibiliteit met andere producten, enz.
15. EG-Typeonderzoek: EG-typeonderzoek voor dit product wordt uitgevoerd door aangemelde instantie nr. 0120 
:-SGS (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Groot-Brittannie.
18. Betekenis van de markeringen:
DMM Wales - Naam van fabrikant / land van herkomst
Catch CTC 100 - Naam van het product en de product code
Ø Rope 11mm - Lijn Diameter gebruik met het product
Max xxxkg - Maximale belasting
0120CE - CE-markering (nummer van aangemelde instantie en CE-markering).
EN 12841:2006 A - Europese norm waaraan het product voldoet
JADAGXXXX# - Jaar/Dag van de vervaardiging en de individuele serienummer 

EN 1891:1998 Type A - Europese norm waaraan lijn moet voldoen 

Anker, Arrow Pictogrammen - Richting van de oriëntatie voor gebruik
              

X 1  Single Person Pictogram - Voor één persoon alleen

Book Boek pictogram - Herinnering aan de eindgebruiker dat hij/zij deze aanwijzingen, alsmede de aanwijzingen 
van andere Persoonlijke Beschermingsmiddelen die samen met dit product gebruikt worden, dient door te lezen en 
te begrijpen.

Rescue =    - Voor Rescue lezen Sectie 14. Rescue

19. CE/EU CONFORMITEITSVERKLARING: dmmwales.com

Garantie
DMM garandeert dit product gedurende 3 jaar op alle gebreken in materialen of fabricage.
De garantie dekt geen van dit product normale slijtage door gebruik, slechte berging, slecht onderhoud, 
accidentele schade, nalatigheid, wijzigingen of wijzigingen, corrosie, of voor een gebruik waarvoor het product niet 
is ontworpen.

te begrijpen.

5. Testen vóór het gebruik
Testen van de vergrendelfunctie 
(figuur 5a.)
Houd de Cowstail/veiligheidslijn of 
verbinding vast en trek stevig naar 
beneden; de Catch moet zich op de 
veiligheidslijn vergrendelen. 
Testen van activering van de 
handgreep 
1. Installeer de Catch op de 
veiligheidslijn (zie figuur 4a & 4b). 
2. Knijp in de handgreep (figuur 5b). 
3. De handgreep moet loskomen 
van de ontgrendelingspal (figuur 
5c). 
4. Controleer voor gebruik of de 
handgreep opnieuw verbonden is 
(figuur 5d en 5e). 
Testen van vrije beweging 
Verplaats de Catch omhoog en 
omlaag langs de veiligheidslijn 
om te controleren of deze vrij kan 
bewegen (fig. 6a & 6b). Als de Catch 
wordt losgelaten moet deze in 
dezelfde positie blijven.

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

Algemene informatie:
1. Deze instructies omvatten het gebruik van DMM  Catch, volgens een of meer internationale 
normen. In geval van twijfel contact op met uw leverancier of DMM.
2. Dit product mag gebruikt worden in combinatie met enig ander toepasselijk Persoonlijk be-
schermingsmiddel (PBM) relevant aan de Europese Richtlijn 89/686/EEG / PPE-verordening (EU) 
2016/425. Het kan ook toegestaan zijn om dit product in andere toepassingen te gebruiken, neemt u 
alstublieft contact op met uw leverancier. RISICO: Deze PBM is ontworpen om te beschermen tegen 
vallen van hoogte.
3. Vlak voor gebruik visueel / functioneel te inspecteren om ervoor te zorgen dat dit product in een 
bruikbare staat en goed werkt. Deze inspectie dient te worden opgenomen op de meegeleverde 
inspectieformulier. Wij raden een grondige inspectie ten minste een keer om de 6 maanden door 
een bevoegde persoon (dit kan de fabrikant).
4. Persoonlijk gebruik: dit product kan worden afgegeven voor persoonlijk gebruik, en kan gebruikt 
worden hetzij afzonderlijk of als onderdeel van een systeem.
5. Van uw uitrusting kunnen levens afhangen. De gebruiker moet volledig op de hoogte zijn van 
de geschiedenis van de uitrusting (zoals gebruik, opslag, inspecties). Als deze uitrusting niet voor 
persoonlijk gebruik is bestemd (bijv. voor gebruik in bergsportcentra), raden wij sterk aan om de 
gegevens op systematische wijze bij te houden. Dit moet altijd gebeuren door een competente 
persoon.
6. WAARSCHUWING: als u niet helemaal zeker bent van de veilige staat van dit produkt moet het 
onmiddellijk worden vervangen.
7. WAARSCHUWING: Als het product gebruikt is om een val te stuiten, dient een grondig onderzoek 
ingesteld te worden door een competent persoon om de geschiktheid voor verder gebruik zeker te 
stellen. Bij twijfel mag het product niet meer worden gebruikt en dient het te worden vernietigd en 
vervangen. 
8. Zorg ervoor dat de instukties Van andere onderdelen waarmee dit product in combinatie wordt 
gebruikt, worden opgevolgd. De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat 
hij/zij begrijpt hoe dit product op correcte en veilige manier moet worden gebruikt.
9. Dit product is bedoeld voor gebruik in normale klimatologische omstandigheden (-40 ° C - +50 
° C). 9. Vochtige condities, stof en ijs zullen de sterkte van het product niet beïnvloeden, maar 
kunnen wel invloed hebben op de werking ervan in combinatie met het touw. Niet gebruiken met 
touwen die vervuild zijn met smeermiddelen, zoals olie en diesel. Het kan geschikt zijn voor andere 
aandoeningen, neem dan contact op met uw leverancier.
10. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade, letsel, en overlijden als gevolg van 
misbruik. Als contact in geval van twijfel uw leverancier of DMM.
11. Er zijn geen speciale transport voorzorgsmaatregelen nodig, maar elk contact vermijden met 
chemische reagentia of andere bijtende stoffen. Bij twijfel mag het product niet meer worden 
gebruikt en dient het te worden vernietigd en vervangen.
12. Zorg moet worden genomen om te voorkomen dat het laden van dit product over randen en 
andere obstakels. Controleer de verwachte oriëntatie tijdens het laden voor gebruik.
13. Ankers 
13.1. Het ankerpunt van het valbeveiligingssysteem moet zich hoger dan het bevestigingspunt van 
het harnas bevinden en een minimale sterkte hebben van 15kN of te voldoen aan EN 795:2012. 
13.2. Plaatsing van de verankeringspunt is van cruciaal belang voor een veilige valbeveiliging en 
dit moet rekening worden gehouden met de verwachte daling van afstand met inbegrip van touw 
stretch, de inzet van de schok absorptie systeem (waar gebruikt) en de lengte van de connector, 
zodat obstakels (zoals de grond ) kan veilig worden vermeden.

14. Touwen  
14.1 De Catch mag ALLEEN gebruikt worden met de volgende touwen, die voldoen aan EN 1891:1998, Type A touw 
met lage rekbaarheid of aan NFPA 1983 (2012 ED) en goedgekeurd zijn voor gebruik met de Catch door middel van 
een CE-certificatie met EN 12841:2006, zoals hieronder vermeld.

Fabrikant Touwen Diameter EN 12841:2006 Touwen Type
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. Onderhouds  en reparatie-instrukties.
Dit product mag niet worden gemarkeerd, aangepast of gerepareerd door de gebruiker, tenzij daartoe door DMM.
Let op: dit product is niet door de gebruiker te onderhouden, met uitzondering van het volgende:
15.1. Desinfecteren: Gebruik een desinfecterend middel dat voor een vierde deel bestaat uit ammoniak, versterkte 
met chloorhexidine (bijv. Savlon), in voldoende hoeveelheden om doeltreffend te zijn. Laat het produkt een uur lang 
weken in een oplossing die voor algemene doeleindenl wordt aanbevolen en gebruik schoon water volgens (15.2) met 
een temperatuur van hoogstens 25°C. Vervolgens spoelen volgens (15.2).
15.2 Reinging: Bij vervuiling spoelen met zuiver water, zoals bijvoorbeeld leidingwater (maximum temperatuur 25°C) 
in de juiste verhoudingen met een zachte detergent aangelengd (P.H.-waarde 5.5 - 8.5). Grondig naspoelen en aan 
de lucht laten drogen in een warme, goed geventileerde ruimte uit de buurt van een directe warmteborn. Belangrijk: 
Schoonmaken wordt aanbevolen na elk gebruik in een zee-omgeving.
15.3 Ook kan men het product schoonmaken met terpentine. Product niet weken. Het product moet daarna 
schoongemaakt worden zoals beschreven in 15.2. 
15.4 Smering: Smeer de nokkenas met een smeerolie voor algemeen gebruik. Men dient dit na het schoonmaken 
te doen. Eventueel overtollig smeermiddel MOET voor gebruik volledig van het apparaat verwijderd worden. 
Schoonmaken en smeren kan een defect mechanisme weer doen functioneren, als dit niet het geval is dient het 
product onmiddellijk vervangen te worden. OPMERKING: Na elk gebruik in een maritiem milieu wordt smeren 
aanbevolen.  
13.5 Opslag: Na de nodige reinigings-winkel uitgepakt op een koele, droge en donkere plaats in een chemisch 
neutrale omgeving uit de buurt van hitte of warmtebronnen, hoge vochtigheid, scherpe randen, corrosieve of andere 
mogelijke oorzaken van schade. Niet nat opslaan.
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Sleutel
Aanbevolen gebruik
Plaats de Catch zo snel mogelijk opnieuw boven schouderhoogte
Gebruik de Catch NIET in deze situatie!

6d.6b.
6. Positioneren

6a.

11a.

De Catch is gebruikt voor toepassingen 
die buiten het bereik van EN 12841A 
en de CE-markering van het apparaat 
liggen. Het ontwerp van systemen, 
de planning en verificatie van de 
geschiktheid van systemen voor de 
specifiek bedoelde toepassing zijn de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
Alle ankerpunten moeten geschikt zijn 
voor de geplande belasting. 

Tijdens trainingsoefeningen 
is competentie vereist voor 
alle toepassingen en extra 
veiligheidsmaatregelen zijn wellicht 
nodig, waaronder scherpe supervisie 
door een competente instructeur. 

Gebruikers dienen al deze instructies 
zorgvuldig door te lezen, met extra 
aandacht voor: 
Deel 6 Positioneren - Waarschuwing, 
Deel 8. Verkeerd gebruik, 
Deel 9 Vrije ruimte, met name wat 
betreft de rek van het touw 

Alle gebruikte apparaten dienen 
onafhankelijk te werken en dienen een 
geschikte back-up te hebben, voordat 
men met het touw gaat werken

7. Werkpositie

Wanneer stationair dient de Catch zo hoog mogelijk en 
binnen bereik boven de gebruiker op de veiligheidslijn 
gepositioneerd te zijn (figuur 7a). 
In geen geval dient de Catch onder het bevestigingspunt 
van het harnas van de gebruiker geplaatst te worden (fig. 
7b).

Voer altijd een functietest uit van het afdaalapparaat voordat u de Catch verplaatst. 
Stijgen 
Om de Catch omhoog langs de veiligheidslijn te verplaatsen houdt u de Cowstail/lanyard of verbinding vast en trekt u Catch omhoog 
(figuur 6a). 
Afdalen 
Zorg ervoor dat het verplaatsbaar ontgrendelingsmechanisme verbonden is met de ontgrendelingspal. Om de Catch langs de 
veiligheidslijn omlaag te verplaatsen houdt u het verplaatsbaar ontgrendelingsmechanisme vast onder de klinknagel van de 
handgreep zodat deze, als de handgreep wordt samengeknepen, geactiveerd wordt en naar beneden getrokken kan worden (fig. 6b 
& 6c). 
WAARSCHUWING - Houd het verplaatsbaar ontgrendelingsmechanisme NIET vast boven de klinknagel van de handgreep zoals u ziet 
in fig. 6d, dit kan het functioneren van de Catch verhinderen. 
WAARSCHUWING -De gebruiker mag de Catch niet verplaatsen door zijn/haar hand direct op of boven het apparaat te plaatsen 
(figuur 8c & 8d). 
Als de gebruiker de Catch tegelijkertijd met een afdaalapparaat gaat gebruiken, wordt deze geadviseerd een functioneringstest 
uit te voeren en voorbereid te zijn om, indien nodig, de handgreep onmiddellijk te activeren of los te laten. De gebruiker dient het 
verplaatsbaar ontgrendelingsmechanisme altijd onder de klinknagel van de handgreep vast te houden, waardoor de positie voor 
activering altijd correct is.

8. Verkeerd gebruik

Omgekeerde installatie(Fig. 8a)  
De Catch is een richtingsapparaat en zal alleen in één richting goed werken. Deze dient daarom 
niet ondersteboven geïnstalleerd te worden. Onmiddellijk na het installeren van de Catch op de 
veiligheidslijn en vóór gebruik dient er gecontroleerd te worden of de stoprichting juist is voor de 
gewenste gebruiksrichting. 
Onjuiste bevestiging van verbinding (Fig. 8b) Het onjuist bevestigen van de verbinding zal leiden tot 
het niet goed werken van de Catch. 
Onjuiste techniek van positioneren (Fig. 8c & 8d) Het vasthouden van het basisdeel van de Catch, 
het vasthouden van de veiligheidslijn boven de Catch of het zo positioneren van het verplaatsbaar 
ontgrendelingsmechanisme dat gebruik onmogelijk wordt, zal ertoe leiden dat de Catch niet op de 
veiligheidslijn zal vergrendelen.

9. Vrije ruimte Dit is de noodzakelijke minimale afstand 
onder de voeten van de gebruiker om te 
vermijden dat men in contact komt met 
een obstakel of met de grond wanneer de 
Catch geactiveerd wordt. De noodzakelijke 
vrije ruimte hangt af van, maar is niet 
beperkt tot, een aantal factoren: 
a) De positie van de Catch in relatie tot het 
bevestigingspunt van het harnas. (Zie 7. 
Werkpositie) 
b) De werkelijke rek van het gebruikte 
touw. 
c) De lengte van het touw tussen de Catch 
en het ankerpunt. 
d) Het gewicht van de gebruiker. 
e) Hoe stevig de knopen zijn vastgemaakt. 
f ) De rekbaarheid van het harnas. 
g) Andere factoren die door de gebruiker 
moeten worden bepaald. 
N.B. Op lange touwen is de werkelijke 
rek van het touw onder belasting zeer 
belangrijk, met name als de gebruiker 
dichtbij een obstakel of de grond werkt. 
Advies: Het slippen van de Catch zal 
aanzienlijk verminderd worden als deze 
zo hoog mogelijk boven de gebruiker 
geplaatst wordt, maar wel binnen bereik. 
Belangrijk: Als de gebruiker dichter 
bij het obstakel/de grond is dan de 
berekende vrije ruimte, dient de Catch 
NIET tegelijk gebruikt te worden met het 
afdaalapparaat.

12. Hellende oppervlakken

Plaats de Catch hoger 
en naast de gebruiker 
(fig. 12a). 
Zorg ervoor dat 
niets het juiste 
functioneren van de 
Catch belemmert.

12b.

12a.

0°- 90°

11. Gevaren

Slingeren (Fig. 11a) Vermijd situaties waarbij slingeren optreedt. 
Wind/loshangende lijn (Fig. 11b) Voeg voldoende gewicht toe aan de back-uplijn onder de gebruiker om te voorkomen dat de lijn boven de 
gebruiker gaat loshangen. 
Randen (Fig. 11c) Bescherm alle lijnen tegen scherpe randen. Als de lijn in aanraking komt met obstructies, dient men een volledige 
risicobeoordeling van deze obstructies uit te voeren en moeten de risico’s worden geminimaliseerd. 
Laag ankerpunt (Fig. 11d) Ankerpunten mogen nooit lager dan de gebruiker liggen. 
Obstakels in het touw Er mogen geen apparaten, knopen of andere obstakels aan/in de veiligheidslijn zitten in de 3 meter onder de Catch. 
Indien er zich binnen 3 meter onder de gebruiker obstakels bevinden, moet de Catch zo hoog mogelijk gehouden worden en de vallijn of de 
cowstail zo strak mogelijk, totdat het obstakel veilig gepasseerd is. Als het touw in aanraking komt met een obstructie dient een volledige 
risicobeoordeling van deze obstructie uitgevoerd te worden en de risico’s geminimaliseerd worden.

x 2 = 200kg max.

Redding aan een touw: 
Men dient reddingen zo te plannen en 
te ontwerpen dat de blootstelling aan 
gevaar van leden van het reddingsteam 
beperkt wordt. Reddingen met een touw 
dienen alleen uitgevoerd te worden 
als het slachtoffer urgent medische 
aandacht nodig heeft waardoor evacuatie 
noodzakelijk is. Alle personen die reddingen 
uitvoeren dienen getraind en competent 
te zijn. 
Tijdens alle reddingen met een touw 
moet de Catch boven schouderhoogte, 
van zowel de redder als het slachtoffer, 
gehouden worden. Als dat praktisch 
mogelijk is, wordt aanbevolen dat er per 
persoon één Catch gebruikt wordt op 
aparte touwen en onafhankelijk van het 
afdaalapparaat. Reddingslijnen moeten 
goed verankerd zijn en vrij van mogelijke 
beschadigingsbronnen. 
Gebruikers moeten rekening houden met 
alle factoren die het functioneren van de 
Catch kunnen beïnvloeden, waaronder 
obstakels, extra rek van het touw en meer 
vrije ruimte, en ook andere delen van deze 
gebruikersinstructies. 
De Catch zal op een met 100 kg belast touw 
functioneren volgens EN12841:2006. 

14. Redding 16. Advies

Voorkom dat uw haar vast komt 
te zitten

Draag handschoenen

Als de Catch wordt geactiveerd, trek niet aan het product of het verplaatsbaar ontgrendelingsmechanisme om de gedeeltelijk/geheel belaste Catch te 
ontlasten.  
Toevallige activering 
Het is essentieel dat alle gebruikers de techniek beheersen die nodig is om accidentele activering en belasting van het apparaat te overkomen. Bij accidentele 
belasting moet eerst de uitrusting van de werklijn gecontroleerd worden, waarna de gebruiker omhoog op de werklijn dient te klimmen, totdat de Catch niet 
meer belast is. Er moeten altijd twee veiligheidssystemen in positie zijn.  
Activering in noodgevallen 
Indien het werksysteem niet werkt (bijv. falen van de werklijn), de gebruiker losraakt van de werklijn of er een ongecontroleerde afdaling plaatsvindt en de 
gebruiker aan de veiligheidslijn komt te hangen, dienen de gebruiker en andere gekwalificeerde personen de geplande procedurele opties in overweging 
te nemen, rekening houdend met alle factoren van het incident. Let wel dat het volledig belasten van de veiligheidslijn betekent dat dit nu de werklijn is 
en dat er urgent een andere veiligheidslijn/-systeem moet worden aangebracht. Alle handelingen in een noodgeval dienen uitgevoerd te worden na een 
risicobeoordeling van de situatie. 
Na activering in een noodgeval dient alle apparatuur buiten gebruik gesteld en door een competent persoon geïnspecteerd te worden
WAARSCHUWING- na ELKE overbelasting of dynamische activering kunnen ALLE elementen van het systeem waaronder ook de Catch, veiligheidslijn, 
Cowstail/vallijn, het harnas en de verbindingen beschadigd zijn. Deze elementen moeten door een competent persoon geïnspecteerd worden voordat de 
Catch opnieuw gebruikt wordt. Bij twijfel mag het product niet meer worden gebruikt en dient het te worden vernietigd en vervangen.

10. Vergrendelingsfunctie tijdens gebruik
10a. 10b. 10c. 10d.

Om de Catch op de veiligheidslijn te vergrendelen - Belast/
trek aan de vallijn (fig. 10a). 
Activering wanneer het verplaatsbaar 
ontgrendelingsmechanisme niet gebruikt wordt (bijv. falen 
werklijn) - geen actie vereist door gebruiker om de Catch op de 
veiligheidslijn te vergrendelen  (fig. 10b). 
Activering tijdens gebruik van het verplaatsbaar 
ontgrendelingsmechanisme (bijv. falen werklijn, gebruiker 
verliest controle) - gebruiker moet het verplaatsbaar 
ontgrendelingsmechanisme belasten (fig. 10c) of de hand van 
het verplaatsbaar ontgrendelingsmechanisme verwijderen (fig. 
10d) om de Catch op de veiligheidslijn te vergrendelen.

Draag een helm

Werk niet in een 
positie waarbij de 
Catch mogelijk 
bekneld raakt 
tussen het hellende 
oppervlak en de 
gebruiker (of iets 
anders). Mogelijk 
werkt deze dan niet 
goed (fig. 12 b).

13. Aanpasbare beperkingen

De Catch kan gebruikt worden als onderdeel van een gepland beperkingssyseem van 
voldoende sterkte voor elke mogelijke belasting. 

De lengte van de beschikbare lijn moet minder zijn dan de afstand van het ankerpunt tot een 
rand of mogelijke zone waarin gevaar voor vallen bestaat. In situaties waarbij de gebruiker 
het systeem in een gevarenzone gedeeltelijk of geheel moet belasten (om bijvoorbeeld 
steun of gedeeltelijke steun te geven) moet er voor het belasten een tweede systeem worden 
aangebracht.

Aanvullende informatie

6c.

7a. 7b.

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

11b. 11c. 11d.

Standaard resultaten die het slippen van de Catch (cm) en de valimpact (kN) voor verschillende valfactoren aangeven.

100kg, 0.8m vallijn 120kg, 0.8m vallijn 200kg, 0.8m vallijn 200kg, 0.4m vallijn
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 Niet gebruiken 1.80m, 4.0kN
FF2 Niet gebruiken Niet gebruiken Niet gebruiken Niet gebruiken

Stopknoop

15. Het testen van de Catch

De Catch is getest in overeenstemming met de vereisten van EN 12841:2006. Dit vereist dat de Catch de val stuit van een stalen massa 
van 100 kilogram in een situatie met een valfactor 2 (FF2) bij een opgegeven lengte van de vallijn met een maximale verschuiving van 2 
meter, met een valimpact van minder dan 6kN. Het verdient echter aanbeveling en het is een goede gewoonte, dat de Catch nooit onder 
het bevestigingspunt van het harnas wordt geplaatst (FF1). Voor de test is het noodzakelijk dat de touwen waarop de Catch werd getest 
en aan welke hij voldeed, worden gespecificeerd (zie Algemene informatie deel 14). 

Extra tests en informatie 
De onderstaande tabel geeft de testresultaten weer van normale vormen van slippen en valimpact voor verschillende massa’s, 
valfactoren en lengtes van de vallijn. 
Deze tests werden uitgevoerd met behulp van een DMM Worksafe touw met een diameter van 11 mm.

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

De lengte van de vallijn (m)


