
Förankringen måste vara 
stabil, pålitlig och korrekt 
placerad. 
Minsta förankringsstyrka 
15kN eller i enlighet med 
kraven för EN 795:2012 (se 
Allmänna anvisningar 13. 
Förankringar). 
Förankringspunkterna för 
repet måste vara ovanför 
användarens selfäste (fig. 
3a). 
Catch fallskyddet och andra 
anordningar måste alltid 
vara installerade från en 
säker position. Detta kan 
kräva att ytterligare två 
säkerhetssystem installeras 
(fig. 3b). 
Användaren får aldrig 
befinna sig ovanför 
förankringspunkterna 
(fig. 3c).  
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F504SE/QA/05/Oct.2018VIKTIGT: Läs och se till att förstå denna information före användning. Behåll denna information för senare bruk.

Installation på säkerhetsrep (reservrep)  
Installera alltid Catch fallskyddet från en säker 
position. 
Installera Catch fallskyddet på säkerhetsrepet 
(fig. 4a - 4c). Notera användningsriktningen 
som är markerad på Catch fallskyddet. 
Vid användning för en person: använd ett 
fångrep eller kosvans med en MAXIMAL 
längd på 0.8 m (inklusive kopplingar) för 
att ansluta anordningen till användarens 
sele (EN 361:2002eller EN 813:2008). Det är 
dock tillåtet att använda ett rep av typen 
kosvans med en minimidiameter på 10,5 
mm, tillverkat i enlighet med kraven för 
EN 892:2012eller EN 1891:1998,såväl som 
fångrep av metall eller textil som uppfyller 
kraven för EN 354:2010. 
Använd alltid låskopplingar som uppfyller 
kraven för EN 362:2004. 
Avlägsnande från säkerhetsrep
Följ fig. 4c - 4a.
Removal from Back Up Rope 
Follow Fig. 4c - 4a.

4. Installation & avlägsnande

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

Omedelbart före varje 
användningstillfälle måste användaren 
inspektera Catch fallskyddet 
visuellt och funktionsmässigt för 
att säkerställa att produkten är 
i användbart skick och fungerar 
korrekt. Inspektera sidoplattorna, 
anslutningshålen, spolen och kammen 
för tecken på slitage (fig. 2a & 2b), 
sprickor, urgröpningar, deformationer, 
vassa kanter och rost. Kammen måste 
kunna röra sig fritt med fjädertryck 
och markeringarna måste vara läsbara. 
Dessutom måste enheten vara fri 
från alla hinder eller objekt som kan 
påverka dess funktion, t.ex. lera, 
cement, färg, grus, lövverk, kläder eller 
andra föremål. Om det framkommer 
några tvivel under inspektionen, bör 
produkten tas ur bruk omedelbart 
och inspekteras av en behörig person 
(detta kan vara tillverkaren). 
(Se Allmän information 3. - 7. och 16.)

2. Inspektion

2a.

2b.

3a.
Terminologi för delar: 
1. Främre sidoplatta 
2. Bakre sidoplatta 
3. Fästhål
4. Kam
5. Spole 
6. Dragbar frigöringsmekanism 
7. Frikopplingssprint 
8. Skruv för sidoplattans låssystem 
9. Låssystem för sidoplatta 
10. Anslutningskabelmontage
11. Utlösningsnit

1. Nomenclature

4.

7.

3.

9.

8.1.10.

6.

2.

3. Placering av förankringar 
3b. 3c.

5.

11.

BRUKSANVISNING
DENNA PRODUKT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR EXPERTER OCH FÅR ENDAST ANVÄNDAS AV FULLSTÄNDIGT UTBILDAD OCH KVALIFICERAD PERSONAL

VARNING Arbete på hög höjd klippklättring och bergsklättring och liknande aktiviteter är farliga i sig. Det åligger varje person som använder denna utrustning att lära sig och tillämpa lämpliga tekniker för användning av denna utrustning till sina avsedda ändamål på ett säkert sätt och att förutse och vidta lämpliga 
åtgärder i situationer där räddningsinsatser kan krävas. Även den korrekta användningen av utrustning och tekniker kan få dödliga följder. Varje person som använder denna utrustning påtar sig alla risker och fullt ansvar för alla material- eller personskador som kan resultera av dess användning. Det är omöjligt att 
behandla alla användningssätt. Följande instruktioner och diagram visar några av de vanligaste korrekta och felaktiga metoder för användning, det är omöjligt att förutsäga dem alla. Inget kan ersätta utbildning av en utbildad, kompetent person.

VIKTIGT: Läs och se till att förstå denna information före användning. Behåll denna information för senare bruk.

16. Livstid och föråldring.
16.1. Livstid: Detta är produktens maximala livstid, där detaljvillkor måste uppfyllas, som Tillverkaren 
rekommenderar att man ska fortsätta använda produkten. 
Maximal Livstid: Textilprodukter - 10 år från tillverkningsdatum. Metallprodukter - ingen tidsbegränsning.
Obs: Det kan vara så lite som en användning, eller inte ens det utifall den skadats (t ex. vid transport eller förvar) 
före att den används för första gången. För fortsatt användning av produkten måste den få godkänt i syn- och 
beröringstest med hänsyn till följande kriterier: fallstopp, skär allmänt slitage, kemisk förorening, korrosion, 
mekanisk felfunktion / deformation, sprickor, lösa nitar, lösa delar av tråd, sliten och / eller böjd tråd, värme 
förorening (över normala klimatförhållanden), sömnad, sliten band, nedbrytning av tejp och / eller tråd, lösa 
trådar i bandet, långvarig exponering för UV, tydlig och lättläst märkning (t.ex. märkning, varupartiets, individuell 
serienummer osv.)
Utifall sådana produkter är permanent kopplade till andra produkter i ett system v.g. hänvisa till Tillverkarens 
rekommendationer för ett komplett system.
16.2. Föråldring: En produkt kan komma att anses vara föråldrad före utgång av användbar livstid. Detta 
kan bero på bland annat förändringar i gällande standarder, regler, lagstiftning, utveckling av nya tekniker, 
inkompatibilitet med annan utrustning 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. Explanation of Markings:
DMM Wales - Namn på tillverkare / ursprungsland.
Catch CTC 100 - Namn på produkt och produktkod.
Ø Rope 11mm - Rep diameter som skall användas med produkten.
Max xxxkg - Maximal belastning.
0120CE - CE märket (notifierat nummer och CE-märke).
EN 12841:2006 A - Europeisk standard och klass som produkten överensstämmer.
ARDAGXXXX# - År och dag för tillverkning och individuella serienummer.
 EN 1891:1998 Type A - Europeisk standardtill vilken lina måste uppfylla.  

Anchor, Arrow Piktogram - Riktning av orientering för användning.
                

X 1  Enskild Person Piktogram - För enskild person endast använda.

Kirjasymboli - muistuttaa siitä, että loppukäyttäjän tulee lukea ja ymmärtää nämä ohjeet sekä muiden tämän 
tuotteen kanssa käytettävien henkilösuojainten mukana toimitetut ohjeet.

Rescue =    - För Rescue läste 14 § Räddnings 

19. CE/EU-FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE: dmmwales.com

Garanti - DMM garanterar denna produkt under 3 år mot defekter i material eller tillverkning. Garantin täcker inte 
denna produkt för normalt slitage genom användning, felaktig förvaring, dåligt underhåll, skador, försummelse, 
ändringar eller ombyggnad, korrosion, eller för någon användning för vilken produkten ursprungligen avsedda.

5. Tester före användning Test av låsfunktion (fig. 5a.)
Håll kosvansen/fångrepet 
eller kopplingen och drag 
kraftigt neråt; Catch fallskyddet 
måste låsas fast i position på 
säkerhetsrepet. 
Test för aktivering av utlösaren 
1. Installera Catch fallskyddet på 
säkerhetsrepet (fig. 4a & 4b). 
2. Tryck på utlösaren (fig. 5b). 
3. Utlösaren måste frigöras från 
frikopplingssprinten (fig. 5c). 
4. Säkerställ att utlösaren är 
återansluten före användning (fig. 
5d & 5e). 
Test för fri rörlighet 
Förflytta Catch fallskyddet 
både uppåt och nedåt på 
säkerhetsrepet för att säkerställa 
att det rör sig fritt (fig. 6a & 6b). 
När man släpper, måste Catch 
fallskyddet förbli i position.

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

Allmänna upplysningar:
1. Disse instruksjoner dekket bruken av DMM Catch, tilpasser å et antall internasjonal standarder. 
2. Detta produkt kan användas tillsammans med all lämplig personlig skyddsutrustning i enlighet 
med EU-direktivet 89/686/EEC / PPE-förordningen (EU) 2016/425. Det kan vara acceptabelt för 
användning i andra tillämpningar; rådfråga din leverantör. RISK: Denna PPE är utformad för att 
skydda mot fall från höjd.
3. I Inspektera omedelbart före användning visuellt/funktionellt för att försäkra dig om att detta 
produkt är i funktionsdugligt skick och fungerar korrekt (Se figur 2 Inspektion). Vi rekommenderar en 
noggrann besiktning minst en gång om var 6 månad av en behörig person (som t.ex. tillverkaren). 
Denna besiktning bör föras in på det tillhandahållna besiktningsformuläret.
4. Personlig utrustning: den här kopplingen bör användas som användarens personliga utrustning 
antingen separat eller som del av ett system.
5. Liv kan komma att bero på din utrustning. Användaren bör vara helt medveten om utrustningens 
historik (användning, förvaring, inspection osv.). Utifall utrustningen inte är avsedd för personlig 
användning (t ex. På bergsklättringscenter) rekommenderar vi starkt att man anammar ett 
systematiskt inspektions- och noteringssystem. Detta bör utföras av en behörig person.
6. VARNING: Om du har några som helst tvivel angående produktens Säkerhet ska du byta ut den 
omedelbart.
7. VARNING: Om produkten har använts för att stoppa ett fall, måste en grundlig inspektion utföras 
av en behörig person för att avgöra lämpligheten för fortsatt användning. Vid tvivel bör produkten 
omedelbart tas ur bruk, förstöras och ersättas. 
8. Kontrollera att instruktionerna för annan utrustning som används tillsammans med denna 
produkt efterföljs. Det är användarens ansvar att se till att han/hon förstår rätt och säker användning 
av denna produkt.
9. Detta produkt är konstruerad för användning i normala klimatförhållanden (-40 ° C - +50 ° C). 
Våta förhållanden, damm och is kommer inte att påverka produktens styrka, men det kan påverka 
funktionen i kombination med repet. Använd inte rep som har kontaminerats med smörjmedel, t.ex. 
olja eller diesel. Det kan vara lämpligt för andre villkor, kontakta din leverantör.
10. DMM tar inget ansvar för skadegörelse, personskada eller dödsfall som uppkommit till följd av 
felaktig användning. Om du är osäker kontakta din leverantör eller DMM.
11. Inga speciella förebyggande åtgärder vid transport är nödvändiga, emellertid ska all kontakt 
med kemiska reagenter och andra korrosiva substanser undvikas. Vid tvivel bör produkten 
omedelbart tas ur bruk, förstöras och ersättas.
12. Man måste vara försiktig för att undvika att ladda denna produkt över kanter och andra hinder. 
Kontrollera förväntade orienteringen vid lastning före användning.
13. Förankringar.
13.1. Förankringspunkterna för fallskyddssystemet måste befinna sig ovanför selens fästposition på 
användaren och ha en minsta styrka på 15 kN eller uppfylla kraven för EN 795:2012. 
13.2. Placering av förankringspunkten är otroligt viktigt för en säker bromsning av fall och för detta 
måste man ta hänsyn till den förväntade fallhöjden inclusive sträckning av rep, användning av ett 
stötdämpande system (vid användning) och längden på kopplingen så att hinder (som t ex. marken) 
kan undvikas på ett säkert sätt.

14. Rep
14.1 Catch fallskydd får ENDAST användas med följande rep, som uppfyller kraven för antingen 1891:1998 Typ A rep med 
låg sträckning eller rep av typen NFPA 1983 (2012 ED) och är godkända för användning tillsammans med Catch fallskydd 
under CE-certifiering enligt EN 12841:2006, enligt vad som anges nedan.   

Tillverkare Rep Diameter EN 12841:2006 Rep Typ
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. Instuktioner för service och underhåll.
Denna produkt får inte märkas, modifieras eller repareras av användaren inte tillstånd från DMM. OBS: 
Denna produkt är inte användaren underhållas med undantag av följande:
15.1.Desinfektion: Desinficera med ett desinfektionsmedel innehållande kvartära ammoniumföreningar som är armerade 
med klorhexidin (t.ex. Savlon) i tillräckliga mängder för att vara effektiva. Blötlägg produkten för 1 timme vid spädningar 
rekommenderas för allmänt bruk med rent vatten enligt (15.2) som inte överstiger 25°C och skölj noga enligt (15.2).
15.2. Rengöring: skölj blocket om smutsigt i rent varmt vatten av hushållskvalitet (max temperatur 25ºC) med ett milt 
tvättmedel lämpligen utspätt (pH mellan 5,5-8,5). Skölj noga och torka naturligt i ett varmt ventilarat rum borta från direkt 
hetta. Viktigt: Rengöring rekommenderas efter varje användning i marina omgivningar.
15.3. Produkten får även rengöras med mineralsprit, t.ex. lacknafta. Blötlägg inte. Produkten måste därefter rengöras i 
enlighet med 15.2. 
15.4. Smörjning: Smörj kamaxeln med en smörjolja av allroundtyp. Detta bör göras efter rengöring. Allt 
överskottssmörjmedel MÅSTE avlägsnas fullständigt från produkten innan användning. Rengöring och smörjning kan 
reparera en defekt mekanism. Om så inte är fallet, byt ut produkten omedelbart. OBSERVERA: Smörjning rekommenderas 
efter varje användningstillfälle i marina miljöer. 
15.5. Förvaring: Efter erforderlig rengöring, förvara oförpackat i mörkt, tort utrymme i en kemiskt neutral miljö borta från 
hetta eller värmekällor, hög fuktighet, skarpa kanter, korrosiva medel eller andra möjlig upphov till skada. Förvara inte i 
fuktigt tillstånd.
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6. Positionering
6a.

11a.

Catch fallskyddet har använts för 
användningsområden utanför vad 
som omfattas av EN 12841A och 
anordningens CE-märkning. Systemens 
design, planering och verifiering av 
systemets lämplighet för det specifika 
avsedda användningsområdet, 
åligger användarens ansvar. 
Alla förankringspunkter måste 
vara lämpliga för den planerade 
belastningen. 

Under alla typer av träningsövningar 
krävs kompetens för alla 
användningsområden och 
kompletterande säkerhetsåtgärder kan 
krävas, inklusive nära övervakning av 
en kompetent instruktör. 

Användarna måste beakta samtliga 
avsnitt i dessa anvisningar, med 
särskild tyngdpunkt på: 
Avsnitt 6. Positionering - Varning, 
Avsnitt 8. Felaktig användning 
Avsnitt 9. Fritt spelrum, särskilt vad 
gäller repförlängning. 

Samtliga installerade enheter bör 
funktionskontrolleras oberoende 
av varandra, med lämpliga 
reservanordningar installerade innan 
repen används.

7. Arbetsposition

Vid stationär position, säkerställ att Catch fallskyddet är 
positionerat så högt som möjligt ovanför användaren och 
inom räckhåll, på säkerhetsrepet (fig. 7a). 
Under inga omständigheter bör Catch fallskyddet 
positioneras nedanför fästpunkten på användarens sele 
(fig. 7b).

Utför alltid ett funktionstest för nedstigningsanordningen innan du förflyttar Catch fallskyddet. 
Uppklättring - För att förflytta Catch fallskyddet uppåt längs med säkerhetsrepet, håll kosvansen/fångrepet eller kopplingen och 
drag uppåt (fig. 6a). 
Nerklättring - Säkerställ att den dragbara utlösningsmekanismen är ansluten till frikopplingssprinten. För att förflytta Catch 
fallskyddet nedåt längs med säkerhetsrepet, håll den dragbara utlösningsmekanismen nedanför utlösningsniten i en position där 
aktivering är möjlig när man trycker och drag nedåt (fig. 6b & 6c). 
VARNING - Håll INTE den dragbara utlösningsmekanismen ovanför utlösningsniten enligt vad som visas i fig. 6d eftersom detta kan 
leda till att Catch fallskyddet inte aktiveras. 
VARNING - Användaren får INTE förflytta Catch fallskyddet genom att placera handen direkt på eller ovanför anordningen (fig. 8c & 
8d). 
Om användaren har för avsikt att använda Catch fallskyddet medan man samtidigt använder en nedstigningsanordning, 
rekommenderas det att användaren utför ett fullständigt funktionstest och är beredd att vid behov aktivera eller frigöra utlösaren 
omedelbart.  Användaren bör alltid hålla den dragbara utlösningsmekanismen nedanför utlösningsniten, vilket säkerställer korrekt 
aktiveringsposition.

8. Felaktig användning

Inverterad installation (fig. 8a) 
Catch fallskyddet är en riktningsberoende anordning och kommer endast att fungera korrekt i en 
riktning. Det får inte installeras upp och ned. Omedelbart efter anslutning av Catch fallskyddet 
till säkerhetsrepet och före användning, kontrollera att stoppriktningen är korrekt för avsedd 
användningsriktning. 
Felaktig kopplingsanslutning (fig. 8b) Felaktig anslutning av kopplingen kommer att leda till 
funktionsfel för Catch fallskyddet. 
Felaktig positioneringsteknik (fig. 8c & 8d) Att greppa huvuddelen av Catch fallskyddet, hålla 
säkerhetsrepet ovanför Catch fallskyddet, eller hålla den dragbara utlösningsmekanismen i en position 
som förhindrar aktivering, kommer att leda till att Catch fallskyddet inte kan låsas på säkerhetsrepet.

9. Fritt spelrum Detta är det nödvändiga minimiavståndet, 
under användarens fötter, som krävs för att 
undvika kollision med ett hinder eller marken 
om Catch fallskyddet aktiveras. Det lämpliga 
fria spelrummet som krävs är beroende av, men 
inte begränsat till, flera faktorer: 
a) Placeringen av Catch fallskyddet i relation till 
selens fästpunkter. (se 7. Arbetsposition) 
b) Den föreliggande repförlängningen för det 
använda repet. 
c) Längden på repet mellan Catch fallskyddet 
och förankringspunkten. 
d) Användarens vikt. 
e) Åtdragningen för eventuella knopar. 
f ) Selens sträckning. 
g) Andra faktorer som måste fastställas av 
användaren. 
OBS! För långa rep, kommer den verkliga 
längden för repförlängningen vid belastning 
vara mycket betydelsefull, i synnerhet om 
användaren arbetar nära ett hinder eller 
marken. 
Rekommendation: Glidningen för Catch 
fallskyddet kommer att minskas betydligt om 
det bibehålls så högt som möjligt ovanför 
användaren, men fortfarande inom räckhåll. 
Viktigt: Om användaren befinner sig 
närmare hindret/marken än det beräknade 
fria spelrummet, får Catch fallskyddet under 
INGA omständigheter hanteras samtidigt som 
nedstigningsanordningen.

12. Sluttande ytor

Positionera Catch 
fallskyddet högt 
och på ena sidan av 
användaren (fig. 12a). 
Säkerställ att inget 
kommer att påverka 
korrekt funktion för 
Catch fallskyddet.

12b.

12a.

0°- 90°

11. Risker

Pendling (fig. 11a) Undvik pendling. 
Vind/slackande rep (fig. 11b) Belasta säkerhetsrepet med tillräckligt med vikt under användaren för att förhindra att repet 
slackar ovanför användaren. 
Kanter (fig. 11c) Skydda alla rep från kanter. Om repet utsätts för några hinder, bör en fullständig riskutvärdering av dessa 
hinder utföras och riskerna minimeras. 
Låg förankringspunkt (fig. 11d) Ingen förankringspunkt bör vara under användaren. 
Hinder på repet  Inga enheter, knopar eller andra hinder bör fästas på säkerhetsrepet närmare än 3 meter under Catch 
fallskyddet. Om hinder påträffas inom 3 meter under användaren, bör Catch fallskyddet hållas så högt som möjligt med 
minsta möjliga slackning i fångrepet eller kosvansen tills hindret har passerats på ett säkert sätt. Om repet utsätts för några 
hinder, bör en fullständig riskutvärdering av dessa hinder utföras och riskerna minimeras.

x 2 = 200kg max.

Räddning via rep: 
Räddningsåtgärder bör planeras på 
ett sätt som begränsar riskerna för 
räddningspersonalen. Räddning via 
rep bör endast genomföras om den 
förolyckade är i akut behov av läkarvård 
som kräver evakuering. Utbildning och 
kompetens krävs av all personal som deltar i 
räddningsarbete. 

Under alla räddningsaktioner via rep, 
måste Catch fallskyddet hållas ovanför 
skulderhöjd för både räddningspersonalen 
och den förolyckade. Om tillämpligt, 
rekommenderar vi att ett Catch fallskydd 
används för varje person, vardera på ett 
separat rep och individuellt kontrollerat via 
nedstigningsanordningen. Räddningsrep 
måste vara lämpligt förankrade och fria från 
skadekällor. 

Användarna måste beakta samtliga faktorer 
som påverkar Catch fallskyddets funktion, 
däribland hinder, extra repförlängning och 
högre krav på fritt spelrum såväl som alla 
övriga avsnitt i bruksanvisningen.
 
Catch fallskyddet fungerar i enlighet med 
EN12841:2006 på ett spänt 100-kilosrep. 

14. Räddning 16. Råd

Undvik att håret fastnar

Använd handskar

Om Catch fallskyddet aktiveras, försök inte att dra i det eller i den dragbara utlösningsmekanismen för att avlasta det delvis/fullständigt belastade Catch 
fallskyddet. 
Oavsiktlig aktivering 
Det är av fundamental betydelse att alla användare är bevandrade i de tekniker som krävs för att åtgärda oavsiktlig aktivering och belastning av anordningen. 
Om oavsiktlig belastning inträffar, kontrollera först arbetsreputrustningen och använd därefter lämplig teknik för att klättra upp för arbetsrepet tills Catch 
fallskyddet inte längre är belastat. Två säkerhetssystem måste alltid användas. 
Nödaktivering 
Vi fel för arbetssystemet (t.ex. fel för arbetsrepet), användaren kopplas loss från arbetsrepet eller okontrollerad nedstigning inträffar och användaren blir 
hängande i säkerhetsrepet, måste användaren och övriga kvalificerade operatörer överväga de planerade tillvägagångsalternativen och beakta alla faktorer 
som incidenten omfattar. Det bör observeras att den fullständiga belastningen av säkerhetsrepet innebär att detta nu är arbetsrepet och att ett annat 
säkerhetsrep/-system kan behöva användas som en nödåtgärd. Alla nödåtgärder bör utföras efter en riskutvärdering av situationen. 
Efter alla nödsituationer måste all utrustning tas ur bruk för inspektion av en kompetent person. 
VARNING - Efter ALLA överbelastningar eller dynamiska aktiveringar, kan ALLA systemkomponenter, inklusive Catch fallskyddet, säkerhetsrepet, kosvansen/
fångrepet, selen och kopplingar ha tagit skada. Dessa komponenter måste inspekteras av en kompetent person innan de används på nytt. Vid tvivel bör 
komponenterna omedelbart tas ur bruk, förstöras och ersättas.

10. Låsfunktion under användning
10a. 10b. 10c. 10d.

För att låsa Catch fallskyddet på säkerhetsrepet - Belasta/
drag i fångrepet. (fig. 10a) 
Aktivering när man inte hanterar den dragbara 
utlösningsmekanismen (t.ex. vid fel för arbetsrepet) - Ingen 
åtgärd krävs från användaren för att låsa fallskyddssystemet vid 
säkerhetsrepet. (fig. 10b) 
Aktivering vid hantering av den dragbara 
utlösningsmekanismen (t.ex. fel för arbetsrepet, användaren 
förlorar kontrollen) - Användaren måste trycka på den dragbara 
utlösningsmekanismen (fig. 10c) eller ta bort handen från den 
dragbara utlösningsmekanismen (fig. 10d) för att låsa Catch 
fallskyddet på säkerhetsrepet.

Bär hjälm

Arbeta inte i en 
position där Catch 
fallskyddet kan fastna 
mellan sluttande ytor 
och användaren (eller 
någonting annat). 
Detta kan leda till 
att systemet inte 
fungerar korrekt (fig. 
12b).

13. Justerbar fasthållningsanordning

Catch fallskyddet kan användas som en del av ett planerat fasthållningssystem med tillräcklig 
styrka för all potentiell belastning. 

Längden för det tillgängliga repet måste vara kortare än avståndet från dess förankringspunkt 
till eventuella oskyddade kanter eller potentiella fallriskområden. I situationer där användaren 
måste belasta systemet helt eller delvis i något riskområde (t.ex. för att skapa stöd eller partiellt 
stöd), måste ett sekundärt system installeras innan någon typ av belastning.

Ytterligare information

6d.6c.6b.

7a. 7b.

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

11b. 11c. 11d.

Typiska resultat som visar Catch fallskyddets glidning (cm) och stötkraft (kN) i situationer med olika fallfaktorer 

100kg, 0.8m Fångrepets 120kg, 0.8m Fångrepets 200kg, 0.8m Fångrepets 200kg, 0.4m Fångrepets

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 Använd inte 1.80m, 4.0kN
FF2 Använd inte Använd inte Använd inte Använd inte 

NYCKEL
Rekommenderad användning 
Ompositionera Catch fallskyddet ovanför skulderhöjd så snart som möjligt. 
Använd INTE Catch fallskyddet i denna situation! 

Stoppknop

15. Testning av Catch fallskyddet

Catch fallskyddet har testats i enlighet med kraven för EN 12841:2006. Detta kräver att Catch fallskyddet kan stoppa ett fall med en 
stålvikt på 100 kg i en fallfaktor 2 (FF2)-situation med en specificerad fångreplängd med maximal glidning på 2 meter, med en stötkraft 
på mindre än 6 kN. Dock rekommenderas det och är god arbetspraxis att Catch fallskyddet aldrig placeras under selens fästpunkt (FF1). 
Testet kräver att repen på vilka Catch fallskyddet testades och godkändes, specificeras (se Allmän information, avsnitt 14).

Ytterligare tester och information 
Tabellen nedan visar typiska testresultat för glidning och stötstyrka för olika vikter, fallfaktorer och fångreplängder. 
Dessa tester utfördes med ett rep av typen DDM Worksafe 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

Fångrepets längd (m)


