
Sikringen må være solid, 
pålitelig og riktig plassert. 
Minste sikringsstyrke er 15 
kN, eller oppfylle kravene i 
EN 795:2012 (se Generelle 
instruksjoner 13. Sikringer). 
Sikringspunktet i 
tautilgangssystemet må 
være over festeposisjonen til 
brukerens sele (fig. 3a). 
Catch og andre enheter 
må alltid festes fra en 
trygg posisjon. Dette 
kan innebære at det er 
nødvendig å feste ytterligere 
sikkerhetssystemer (fig. 3b). 
Brukeren må aldri 
klatre høyere enn 
sikringspunktene (fig. 3c).  
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F504NO/QA/05/Oct.2018VIGTIGT: Vennligst les og forstå denne informasjonen før bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse.

Festing på sikringstau 
Fest alltid Catch fra en trygg posisjon. 
Fest Catch på sikringstauet (fig. 4a–4c). Merk 
deg aktiveringsretningen som er merket på 
Catch. 
Til én person: bruk en line eller Cowstail med 
en MAKSIMAL lengde på 0.8 m (inkludert 
karabiner) til å knytte sammen enheten 
med brukerens sele (EN 361:2002 eller EN 
813:2008). Det er imidlertid lov å bruke et 
Cowstail-tau med en minimumsdiameter 
på 10,5 mm som er produsert av tau som 
oppfyller kravene i EN 892:2012 eller EN 
1891:1998, samt tråd- eller tekstilliner som 
oppfyller kravene i EN 354:2010. 
Bruk alltid låsekarabiner som oppfyller 
kravene i EN 362:2004. 
Avhekting fra sikringstau 
Følg fig. 4c–4a.

4. Festing og avhekting

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

Umiddelbart før utstyret tas i 
bruk, må du inspisere Catch og 
kontrollere at produktet er i god 
stand og fungerer som det skal. 
Se etter slitasje (fig. 2a og 2b), 
sprekker, hull, deformeringer, skarpe 
kanter og korrosjon på sideplater, 
tilkoblingshull, spoler og kamskive. 
Kamkilen skal bevege seg fritt 
med fjærtrykket, og markeringene 
skal være leselige. Enheten skal 
dessuten være fri for eventuelle 
blokkeringer eller objekter som 
kan påvirke funksjonen, f.eks. søle, 
sement, maling, sandkorn, løv, tøy 
eller andre objekter. Hvis det er 
noen som helst tvil om produktets 
funksjon etter inspeksjonen, skal 
det tas ut av bruk og inspiseres 
av en kompetent person (f.eks. 
produsenten). 
(Se Generell informasjon 3. - 7. og 
16.)

2. Inspeksjon

2a.

2b.

3a.

Fagterminologi for deler:
1. Fremre sideplate
2. Bakre sideplate
3. Festehull 
4. Kamskive 
5. Spole 
6. Tilkoblet utløsningsmekanisme 
7. Utløserpinne 
8. Skrue til låsesystem på sideplate
9. Låsesystem på sideplate
10. Tilkoblingskabel
11. Utløserfeste

1. Fagterminologi

4.

7.

3.

9.

8.1.10.

6.

2.

3. Plassering av sikringer 
3b. 3c.

5.

11.

BRUGERVEJLEDNING
DETTE PRODUKTET ER BEREGNET PÅ PROFESJONELLE KLATRERE, OG MÅ KUN BRUKES AV KVALIFISERTE PERSONER SOM HAR FÅTT FULL OPPLÆRING

Advarsel! Arbeid i hoyden, klippeklatring, fjellklatring og  relaterte aktiviteter er naturlig farlig. Det påhviler enhver bruker av dette utstyret at de lærer og følger sikre teknikker for korrekt bruk av utstyret Og at de forutser og tar nødvendige forholdsregler i situasjoner hvor det kan bli nødvendig å redde noen. Personer 
som benytter dette utstyret påtar seg all risiko og har det hele og fulle ansvar for enhver skade Eller personskade som kan oppstå som følge av bruk av utstyret. Det er umulig å dekke alle metoder for bruk. Følgende instruksjoner og diagrammer viser noen av de vanligste riktige og feil metoder for bruk, det er umulig å 
forutsi dem alle. Instruksjoner kan aldri erstatte opplæring av en competent person med den rette faglige bakgrunnen.

VIGTIGT: Vennligst les og forstå denne informasjonen før bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse.

16. Levetid og ukurans
16.1 Levetid: Dette er maksimal levetid for et produkt, styrt av detaljerte forhold, som produsent anbefaler at 
produktet skal kunne være i bruk. 
Maksimal Levetid: Tekstilprodukter - 10 år fra produksjonsdato. Metallprodukter - ingen tidsbegrensning.
Merk: Dette kan være så lite som ett bruk, eller tidligere dersom skader (under frakt eller lagring) før produkt tas 
i bruk. For at produkt skal kunne være i fortsatt bruk, må det passere en visuell og rutinebasert inspeksjon etter 
følgende kriterier:
fallsikring, generell slitasje, kjemisk forurensning, korrosjon, mekanisk svikt / deformasjon, sprekker, løse nagler, 
løse tråder av wire, frynsete og / eller bøyd wire, varme forurensning (over normale klimatiske forhold), kutte søm, 
frynsete tape, nedbrytning av tape og / eller tråd, løse tråder i bånd, langvarig eksponering for UV,synlig og lesbar 
merking(serienummer, batchnummer, annen merking).
16.2. Ukurant: Et produkt kan bli ukurant før levetid utløper. Grunner kan være forandringer i etablerte standarder, 
reguleringer, lovgivning, utvikling av nye teknikker, inkompatibilitet med annet utstyr etc.
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 - Navn på produkt og Produktkode
Ø Rope 11mm - Tau diameter som skal brukes sammen med produktet.
Max xxxkg - Maksimal belastning
0120CE - CE-mærke (bemyndiget organnummer og CE-mærket).
EN 12841:2006 A - Europeisk standard som produktet oppfyller.
YRDAYXXXX# - År/dag for produksjon og individuelt serienummer.
 EN 1891:1998 Type A - Europeisk standard som tau, må samsvare.  

Anker, Arrow piktogrammer - Retning av orientering til bruk.                

X 1  Single Person Pictogram - For enkelt person bruker bare.

Bogpiktogram: påmindelse at brugeren bør læse og forstå disse
anvisninger og anvisningerne som kommer med andre parter af de personlige
værnemidler hvis de bruges i forbindelse med dette produktet.

Rescue =    -For . Redningsarbeid lese § 14. . Redningsarbeid 

19. CE/EU-SAMSVARSERKLÆRING: dmmwales.com

Garantere
DMM garanterer dette produktet i 3 år mot defekter i materialer eller produksjonsfeil.
Garantien dekker ikke dette produktet for normal slitasje gjennom bruk, feil lagring, dårlig vedlikehold, utilsiktet 
skade, uaktsomhet, eventuelle endringer eller modifikasjoner, korrosjon, eller for noen bruk som produktet ikke er 
beregnet på.

5. Tester før bruk
Test av låsefunksjon (fig. 5a.)
Hold Cowstail/linen eller karabinen 
og trekk bestemt nedover. Catch 
skal låses i posisjon på sikringstauet. 
Test av utløser 
1. Fest Catch på sikringstauet (se fig. 
4a og 4b). 
2. Klem på utløseren (fig. 5b). 
3. Utløseren skal frigjøre seg fra 
utløsningspinnen (fig. 5c). 
4. Påse at utløseren er festet igjen 
før bruk (fig. 5d og 5e). 
Test av fri bevegelse 
Flytt Catch både opp og ned på 
sikringstauet for å sjekke at den 
beveger seg fritt (fig. 6a og 6b). 
Når du slipper, skal Catch låse seg i 
posisjon.

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

Generell informasjon.
1. Disse instruksjoner dekket bruken av DMM  Catch, tilpasser en eller flere internasjonal standarder. 
Hvis du er i tvil kan du kontakte din leverandør eller DMM.
2. Dette produktet kan benyttes sammen med personlig verneutstyr som faller inn under EU-direktiv 
89/686/EEC / PPE forordning (EU) 2016/425. Den kan være tilladelig for andre anvendelser, kontakt 
vennligst din leverandør. RISIKO: Denne PPE er designet for å beskytte mot fall fra høyde.
3. VIKTIG: rett før bruk skal alt utstyr inspiseres visuelt for å sikre at produktet er i skikket tilstand 
og fungerer på den riktige måte. Vi anbefaler grundig inspeksjon minst en gang hver 6 måned. Slik 
inspeksjon bør utføres av en kompetent person (dette kan være produsenten). Denne inspeksjonen 
ska opp på inspeksjon som levert.
4. Personlig udgivelse: Dette produktet ka n enten udgives enkelt til en person eller som del af et 
system.
5. Andres liv kan være avhengig av utstyret. Brukeren må ha oversikt over historikken (bruk, lagring, 
inspeksjon osv.). Hvis utstyret ikke er til personlig bruk (f.eks. til bruk i fjellklatringssenter), anbefaler 
vi en systematisk loggføring. Dette bør utføres av en kompetent person.
6. Advarsel! :Dersom du på noen som helst måte er i tvil om dette produktet er i sikker stand, må du 
omgående bytte det ut med et nytt.
7. Advarsel!: Hvis produktet har vært brukt til å stoppe et fall, må det undersøkes grundig av en 
kvalifisert person for å sikre at det fortsatt er egnet til bruk. Hvis det finnes noen som helst tvil, skal 
produktet straks tas ut av bruk, destrueres og erstattes. 
8. Påse at instruksjonene som gjelder for annet utstyr som brukes sammen med dette produktet, 
overholdes. Det er brukerens ansvar å sørge for at han eller hun vet hva som er riktig og sikker bruk 
av dette produktet.
9. Dette produktet er designet til anvendelse under normale klimatiske forhold (-40°C - +50°C}. 
Produktets styrke påvirkes ikke av regn, støv eller is, men dette kan likevel påvirke hvordan produktet 
fungerer sammen med tauet. Må ikke brukes på tau som er kontaminert med smøremidler, f.eks. olje 
og diesel. Det kan muligvis anvendes under andre forhold, kontakt vennligst din leverandør.
10. DMM fraskriver seg ethvert ansvar ved skade på utstyr eller personer eller ved dødsfall som 
skyldes feil bruk. Hvis du er i tvil, kontakt din leverandør eller DMM.
11. Det kreves ikke spesielle foranstaltninger ved transport, med en bør likevel unngå enhver 
kontakt med kjemiske reagenser eller andre korrosive stoffer. Hvis det finnes noen som helst tvil, skal 
produktet straks tas ut av bruk, destrueres og erstattes. 
12. Forsiktighet må utvises for å unngå lasting dette produktet over kanter og andre hindringer. 
Sjekk den forventede retningen under lasting før bruk.
13. Sikringsmidler. 
13.1. Sikringspunktet i fallsikringssystemet må være over festeposisjonen til brukerens sele, og ha en 
minstestyrke på 15 kN eller innfri kravene i EN 795:2012. 
13.2. Posisjonering av forankringspunktet er avgjørende for sikker fallsikring og dette må tas hensyn 
til forventede fallstrekken inkludert tau strekk, deployering av dempningssystem (der brukes) og 
lengden av kontakten, slik at hindringer (for eksempel bakken ) kan være trygt unngås.

14. Tau 
Catch må KUN brukes sammen med følgende tau, som innfrir kravene i enten EN 1891:1998 Type A semistatisk 
strømpetau eller NFPA 1983 (2012 ED)-tau og ble godkjent til bruk med Catch i forbindelse med CE-sertifiseringen til 
EN 12841:2006, som oppgitt nedenfor. 

Produsenten Tau Diameter EN 12841:2006 Tau 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. Vedlikehold og service.
Dette produktet må ikke merkes, endres eller repareres av brukeren uten autorisasjon fra DMM. Merk: Dette produktet 
er ikke bruker vedlikeholde med unntak av følgende:
15.1. Desinfeksjon: Desinfiser med et desinfeksjonsmiddel som inneholder kvaternære ammoniumforbindelser 
forsterket med klorhexidin (f.eks Savlon) i tilstrekkelige mengder for å være effektive. La produktet ligge til bløt i én 
time; løsningen skal ha samme styrke som det som anbefales til alminnelig rengjøring. Bruk rent vann (15.2) som 
holder en temperatur på maks 25°C, skyll deretter godt (15.2).
13.2. Rengjøring: Hvis skittent skyll i rent varmt vann av innenlandske leveringskvalitet (maksimumstemperatur 25 ° 
C) med et mildt vaskemiddel på passende fortynning (pH-område 5.5 til 8.5). Skyll og tørk naturlig i en varm ventilert 
rom vekk fra direkte varme. Viktig: Rengjøring anbefales etter hver bruk i et marint miljø.
15.3. Produktet kan også rengjøres med mineralterpentin, f.eks. white spirit. Må ikke legges i væske. Produktet må 
deretter rengjøres som beskrevet i 15.2. 
15.4. Smøring: Smør kamakselen med en universalsmøreolje. Dette skal utføres etter rengjøring. Eventuell overflødig 
smørning MÅ fjernes fullstendig fra enheten før bruk. Rengjøring og smøring kan fikse en defekt mekanisme. Gjør det 
ikke det, må produktet skiftes ut umiddelbart. MERK: Vi anbefaler at du smører produktet etter hver bruk i havmiljø. 
15.5. Opbevaring: Oppbevares etter eventuell rengjøring uinnpakket på et kjølig, tørt og mørkt sted i kjemisk 
nøytrale omgivelser. Unngå sterk varme eller andre varmekilder, høy luftfuktighet, skarpe kanter, korrosive midler eller 
andre potensielle skadekilder. Må ikke lagres på vått sted.
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6. Plassering
6a.

11a.

Catch har blitt brukt til bruksområder 
som ligger utenfor definisjonsområdet 
til EN 12841A og enhetens CE-merke. 
Det er brukers eget ansvar å utforme 
systemer og planlegge og bekrefte 
utstyrets egnethet for en bestemt bruk. 
Alle sikringspunktene må være egnet 
for den planlagte belastningen. 
Det er viktig at brukerne har god 
kjennskap til alle bruksområder og 
at det eventuelt benyttes ytterligere 
sikkerhetstiltak i forbindelse med 
opplæring, inkludert oppfølging av en 
kompetent instruktør. 
Brukere må vurdere alle sider ved 
disse instruksjonene og særlig være 
oppmerksom på følgende: 
Del 6. Plassering – Advarsel, del 8. Feil 
bruk 
Del 9. Klaringer, særlig hva angår 
taustrekk. 
Funksjonen til alle monterte enheter 
skal kontrolleres hver for seg med en 
egnet sikring før de brukes på tauet.

7. Klatreposisjon

Påse at Catch er plassert så høyt over bruker som mulig og 
samtidig innenfor rekkevidde på sikringstauet (fig. 7a) når 
bruker står i ro. 
Catch må ikke under noen omstendigheter plasseres under 
festepunktet på brukerens sele (fig. 7b).

Utfør alltid en funksjonstest av rappellenheten før du flytter på Catch. 
Klatring 
Flytt Catch oppover sikringstauet ved å holde Cowstail/linen eller karabinen og trekke oppover (fig. 6a). 
Rappellering 
Sørg for at den tilkoblede utløsningsmekanismen er koblet til utløserpinnen. Flytt Catch nedover sikringstauet ved å holde den 
tilkoblede utløsningsmekanismen under utløserfestet i en posisjon hvor den aktiveres hvis den klemmes sammen, og trekk nedover 
(fig. 6b og 6c). 
ADVARSEL – Hold IKKE den tilkoblede utløsningsmekanismen over utløserfestet, som vist i fig. 6d, da dette kan føre til at Catch ikke 
aktiveres. 
ADVARSEL – Bruker må IKKE flytte Catch ved å plassere hendene rett på eller over enheten (fig. 8c og 8d). 
Hvis bruker ønsker å bruke Catch samtidig med en rappellenhet, anbefales det at bruker utfører en fullstendig funksjonstest 
og er klar til å aktivere eller utløse utløseren manuelt hvis det skulle bli nødvendig. Brukere må alltid holde den tilkoblede 
utløsningsmekanismen under utløserfestet, da dette sikrer korrekt aktiveringsposisjon.

8. Feil bruk

Montering opp ned (fig. 8a) 
Catch er en retningsbestemt enhet og fungerer bare i én retning. Den må ikke monteres opp ned. 
Straks Catch er festet på sikringstauet, og før den tas i bruk, må du kontrollere at bremseretningen er 
riktig for tiltenkt bruksretning. 
Feil feste av karabin (fig. 8b) Hvis karabinen festes feil, vil det føre til at Catch svikter. 
Feil plasseringsteknikk (fig. 8c og 8d) Hvis du holder over hoveddelen av Catch, holder like over Catch 
på sikringstauet, eller holder den tilkoblede utløsningsmekanismen i en posisjon som forhindrer at den 
utløses, vil det føre til at Catch ikke klarer å bremse på sikringstauet.

9. Klaring Dette er den minste påkrevde avstanden 
under brukerens føtter for at han/hun skal 
unngå å treffe hindringer eller bakken hvis 
Catch aktiveres. Den faktiske klaringen som 
kreves, er avhengig av, men ikke begrenset til, 
flere faktorer: 
a) Posisjonen til Catch i forhold til 
festepunktet i selen. (Se 7. Klatreposisjon) 
b) Hvor langt tauet som brukes, kan strekkes. 
c) Taulengden mellom Catch og 
sikringspunktet. 
d) Brukerens vekt. 
e) Stramming av eventuelle knuter. 
f ) Selens elastisitet. 
g) Andre faktorer som må avgjøres av 
brukeren. 

Obs! På lange tau vil den faktiske, utstrekte 
taulengden når tauet belastes, være 
betydelig, særlig hvis bruker arbeider nær et 
hinder eller bakken. 
Anbefaling: Fallengden med Catch blir 
betydelig mindre hvis den holdes så høyt over 
bruker som mulig, men innenfor rekkevidde. 
VIKTIG: Hvis bruker er nærmere hinderet 
eller bakken enn den beregnede klaringen, 
må Catch IKKE brukes samtidig som 
rappellenheten.

12. Hellinger

Plasser Catch høyt og 
på siden av brukeren 
(fig. 12a). 
Sørg for at det ikke er 
noe som vil påvirke 
funksjonen til Catch.

12b.

12a.

0°- 90°

11. Farer

Pendel (fig. 11a) Unngå pendelbevegelser. 
Vind / slakt tau (fig. 11b) Legg nok vekt på sikringstauet under brukeren til å forhindre slakk over brukeren. 
Kanter (fig. 11c) Beskytt alle tau mot kanter. Hvis tauet kommer i kontakt med hindringer, må det foretas en fullstendig 
risikovurdering av disse hindringene, og eventuelle risikoer minimeres. 
Lavt sikringspunkt (fig. 11d) Ingen sikringspunkter skal være lavere enn bruker. 
Hindringer på tau Ingen enheter, knuter eller andre hindringer må festes til sikringstauet nærmere enn tre meter under 
Catch. Hvis det forekommer hindringer nærmere enn tre meter under bruker, må Catch holdes så høyt som mulig med så 
lite slakk i line eller cowstail som mulig, frem til hindringen er trygt forsert. Hvis tauet kommer i kontakt med hindringer, 
må det foretas en fullstendig risikovurdering av disse hindringene, og eventuelle risikoer minimeres.

x 2 = 200kg max.

Redningsarbeid i tau: 
Redningsaksjoner skal planlegges og 
utformes med minst mulig risiko for 
redningsarbeiderne. Redningsarbeid i 
tau skal kun utføres hvis den forulykkede 
har behov for rask medisinsk hjelp og 
evakuering. Alle personer som utfører 
redningsarbeid, skal ha fått relevant 
opplæring og ha kompetanse innenfor 
dette feltet. 
Ved redningsarbeid i tau må Catch 
holdes over skulderhøyde for både 
redningspersonen og den forulykkede. Så 
langt det lar seg gjøre anbefales det å bruke 
én Catch per person, på hvert sitt tau, som 
betjenes uavhengig av rappellenheten. 
Redningstauene må være godt sikret og fri 
for skade. 
Brukere må ta hensyn til alle faktorer som 
kan påvirke Catch, herunder hindringer, 
ekstra taustrekk og økt behov til klaring, 
så vel som alle de andre delene i 
brukerinstruksjonene. 

Catch fungerer i henhold til EN12841:2006 
på et tau med 100 kg belastning. 

14. Redningsarbeid 16. Anbefaling

Unngå å sette fast håret

Bruk hansker

Hvis Catch aktiveres, må du ikke prøve å dra i den eller den tilkoblede utløsningsmekanismen for å fjerne belastningen på den delvis/fullt belastede Catch. 
Utilsiktet aktivering 
Det er avgjørende at alle brukere har full kunnskap om teknikkene som kreves for å takle en utilsiktet aktivering og belastning av enheten. Skulle enheten 
utilsiktet bli belastet, må du først kontrollere klatretauutstyret og deretter bruke riktige teknikker for å klatre opp klatretauet til Catch ikke lenger belastes. Det 
må til enhver tid benyttes to sikringssystemer. 
Aktivering i nødssituasjon 
Hvis klatresystemet svikter (f.eks. svikt i klatretau), fører det til at bruker kobles fra klatretauet eller faller ukontrollert nedover og blir hengende i sikringstauet. 
Bruker og andre kvalifiserte brukere må vurdere de videre mulighetene nøye og ta alle faktorer ved uhellet med i betraktning. Vær oppmerksom på at når 
sikringstauet belastes fullt ut, vil det i praksis si at det går over til å være klatretau. Det betyr at man må legge til et nytt sikringstau/-system så snart det lar 
seg gjøre. Alle nødhandlinger skal foretas etter en grundig risikovurdering av situasjonen. 
Etter nødaktivering må alt utstyr tas ut av tjeneste og inspiseres nøye av en kompetent person. 
ADVARSEL – ENHVER overbelastning eller dynamisk aktivering kan føre til at SAMTLIGE systemelementer, inkludert Catch, sikringstauet, Cowstail/line, sele 
og karabiner kan ha blitt skadet. Disse elementene må undersøkes av en kompetent person før de brukes på nytt. Hvis det finnes noen som helst tvil, skal 
elementene straks tas ut av bruk, destrueres og erstattes.

10. Låsefunksjon ved bruk
10a. 10b. 10c. 10d.

For å låse Catch på sikringstauet– belast / dra i linen. (Fig. 10a) 
Aktivering når den tilkoblede utløsningsmekanismen ikke 
er i bruk (f.eks. svikt i klatretau) – Bruker trenger ikke foreta seg 
noe for å låse Catch på sikringstauet. (Fig. 10b) 
Aktivering når den tilkoblede utløsningsmekanismen er i 
bruk (f.eks. svikt i klatretau, bruker mister kontrollen) – Bruker 
må klemme den tilkoblede utløsningsmekanismen (fig. 10c) 
eller slippe taket i den tilkoblede utløsningsmekanismen (fig. 
10d) for å låse Catch på sikringstauet.

Bruk hjelm

Arbeid ikke i en 
posisjon hvor Catch 
kan bli sittende fast 
mellom hellinger 
og bruker (eller noe 
annet). Det kan føre til 
at den ikke virker som 
den skal (fig. 12b).

13. Justerbar sperre

Catch kan brukes som en del av et planlagt sperresystem med tilstrekkelig styrke til å tåle den 
planlagte belastningen. 

Lengden på det tilgjengelige tauet må være kortere enn avstanden fra sikringspunktet til en 
eventuell ubeskyttet kant eller potensiell fallsone. I situasjoner hvor bruker trenger å belaste 
systemet helt eller delvis i en risikosone (f.eks. for å gi støtte eller delvis støtte), må et ekstra 
system tas i bruk før det påføres belastning.

Ytterligere informasjon

6d.6c.6b.

7a. 7b.

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

11b. 11c. 11d.

Standardresultater viser fallengde (cm) og støtkraft (kN) for Catch i forskjellige fallfaktorscenarioer

100kg, 0.8m line 120kg, 0.8m line 200kg, 0.8m line 200kg, 0.4m line
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 brukes 1.80m, 4.0kN
FF2 Må ikke brukes Må ikke brukes Må ikke brukes Må ikke brukes

Line
Anbefalt bruk
Flytt og fest Catch over skulderhøyde så raskt som mulig
Bruk IKKE Catch i denne situasjonen!

Stoppknute

15. Testing av Catch

Catch er testet i henhold til kravene i EN 12841:2006. Det betyr at Catch skal være i stand til å bremse fallet av en stålmasse på 100 
kg med fallfaktor 2 (FF2) på en bestemt linelengde med en maksimalt fallengde på 2 meter, med en støtkraft på under 6 kN. Det er 
imidlertid god arbeidspraksis og til å anbefale at Catch aldri plasseres under festepunktet for selen (FF1). Testen krever at tauene som 
Catch ble testet og godkjent på, spesifiseres (se Generell informasjon, del 14). 

Ytterligere tester og informasjon 
I tabellen nedenfor vises standard testresultater for fallengde og støtkraft for diverse masser, fallfaktorer og linelengder. 
Disse testene ble utført med et DMM Worksafe-tau med en diameter på 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

Linelengde (m)


