
                                                    

Les nøye bruksanvisningen før bruk 

Bruk- og monteringsanvisning for forankringspunkt AT150

AT150
EN 795:2012 Type A

Figur 2. Generelle dimensjoner av AT150

Figur 3. Merking av enheten

Figur 4. Boring av monteringshull i stålprofiler

Figur 5. Montering av boltefester med 
forankringspunktet til en stålkonstruksjon

Figur 8. Plassering av EPDM-skive 
under AT150-ankeret

Figur 9. Boring av hull for 
AT150-ankeret

Figur 10. Festing av segmentankre
i betong

Figur 11. Stramming av ankeret 
med en momentnøkkel

Figur 7. Estimering av maksimal tillatt 
ujevnhet i en betongkonstruksjon
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En795 Typ A – Standarto numeris
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At150 – Įrenginio kataloginis numeris

Gamintojo ženklas

Figur 6. Stramming av bolter som fester
forankringspunktet til stålkonstruksjonen 
ved hjelp av en momentnøkkel

Figur 1. Tillatte lastretninger
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Figur 12. Tilkobling av fallbeskyttelsesutstyr til AT150

1. Generelt
AT150 forankringspunkt er en A-klasse forankringsordning i henhold til EN 795 og er beregnet for å beskytte én person. AT150 
forankringspunktet kan kun brukes som personlig verneutstyr for å beskytte en ansatt mot fall fra høyde og skal ikke brukes til å løfte 
laster. Enheten er laget av aluminiumlegering ved trykkstøping. I henhold til EN 795:2012 type A, er styrken til dette produktet minst 
12 kN i hvilken som helst retning (fig. 1). Enheten brukes til å beskytte én person.
Maksimallast som enheten kan overføre til konstruksjonen er 9 kN. Denne lasten er virkelig kraft som forankringspunktet overfører til 
konstruksjonen under et fall. Hvis enheten brukes som del av et fallsikringssystem, skal brukeren være utstyrt med en falldemper som 
reduserer bremsekraften som påvirker brukeren under fall til maks. 6 kN.

2. Generelle dimensjoner av AT150
Se fig. 2

3. Levetid
Levetiden er ubegrenset forutsatt at enheten fungerer korrekt.
Produktet må umiddelbart tas ut av drift og kasseres (ødelegges) hvis det er tvil om dets tilstand eller sikker fungering, eller hvis det 
har vært brukt til å stoppe et fall.
OBS: Levetiden beror på intensiteten av bruk og miljøforhold. Hvis enheten brukes under vanskelige forhold, på steder med skarpe 
kanter, høye temperaturer eller etsende stoffer og ved hyppig kontakt med vann, kan det være nødvendig å ta den ut av drift selv eter 
engangs bruk.

4. Periodiske kontroller
Minst en gang i året, etter hver 12-måneders bruk, skal en grundig periodisk kontroll gjennomføres. Kontrollen bør utføres av et 
godkjent servicesenter
(PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, Polen)
eller en person som har egnet kunnskap og utdanning for slike kontroller. En utdannet person er en person som på grunnlag av sin 
spesialopplæring og erfaring har tilstrekkelig kunnskap om installerte sikkerhets- og redningsanordninger og er kjent med gjeldende 
HMS-forskrifter, retningslinjer og generelt anerkjente tekniske prinsipper godt nok for å vurdere driftssikkerhet og korrekt anvendelse 
av vernemidler. Det anbefales at enheten kontrolleres av produsenten eller dens representant etter 5 års bruk.
Før hver bruk av enheten bør man sjekke om fristen for neste tekniske kontroll ikke er utløpt. Etter denne dato skal enheten ikke 
brukes. Før og etter hver bruk skal man visuelt sjekke om systemet er komplett og i  orden; stramming av stålwiren skal også sjekkes.
Ved konstatering av eventuelle feil eller mangler kan systemet ikke brukes. Ved tvil, vennligst kontakt produsenten og forsøk ikke å 
reparere systemet selv!
Dersom systemet har vært brukt til å stoppe et fall, skal det umiddelbart tas ut av drift.
Et slikt system kan brukes igjen først etter at produsenten eller dens autoriserte representant utfører en grundig kontroll og utsteder 
en skriftlig sikkerhetsattest.
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Under bruk av systemet bør man vise spesiell oppmerksomhet og unngå farlige situasjoner som kan påvirke driften av verneutstyret og 
brukerens sikkerhet, særlig: Vikling av liner og kontakt med skarpe kanter; fall med pendeleffekt; strømledning; ekstreme 
temperaturer; værpåkjenninger; påvirkning av kjemikalier, forurensinger.
Det er forbudt å utføre selv reparasjoner, endringer eller utskifting av systemkomponenter. Det anbefales å merke enheten med en 
spesiell klistremerke med dato for neste kontroll – se eksempel nedenfor.

OBS: Før første gangs bruk, merk første kontrolldato (dato for første bruk + 12 måneder, f.eks. første bruk – 01.2017; kontrolldato – 
01.2018).
Bruk av utstyret etter gyldighetsdato er forbudt.

5. Merking
Se fig. 3.

6. Installering av forankringspunktet
· Før installering skal AT150 oppbevares på et rent sted, beskyttet fra damper av etsende midler og mekanisk skade. Ta hensyn til 
miljøforholdene på installasjonsstedet, som kan forårsake korrosjon av forankringspunktet og festeelementer.
· Forankringspunktet skal installeres i henhold til reglene for festing til en stålkonstruksjon eller betongelementer. Bruk M12 bolter 
med valgfri lengde og styrkeklasse minst A2/70 ved festing til metalloverflater. Ved festing til betongoverflater, bruk M12 
segmentankere eller M12 kjemiske ankre.
· Installering ved hjelp av ankre bør skje i henhold til produsentens anvisninger.
· Følg hovedreglene for bruk av personlig fallsikringsutstyr i henhold til EN795:2012.
· Ved installering på betongunderlag med segmentankre eller kjemiske ankre må underlagets styrke overstige 20 MPa.
· AT150 bør være plassert over arbeidsplassen.
· Eksempler på installering er vist i figurene.

7. Montering på stålunderlag og på betongunderlag
For å installere forankringspunktet til en stålkonstruksjon, må den være tykkere enn 3 mm. Det skal borres to hull med diameter på 
12,5- 13 mm med avstand på 100 mm ± 5 mm (fig. 4). Stålkonstruksjonen som forankringspunktet monteres på må være beregnet og 
ha en styrke på minst 12 kN.
AT150 skal festes i disse hullene ved hjelp av M12 bolter med egnet lengde og minimal styrkeklasse på:
· For galvaniserte bolter: 8.8
· For rustfritt stål (A2) og syrefast stål (A4) bolter: 70 (fig. 5).
Boltene skal strammes med en momentnøkkel med moment opptil 40 Nm. Et større moment kan føre til skade på forankringspunktets 
aluminiumstruktur eller brudd hvis kontaktflaten er ujevn (fig. 6).
Forankringspunktet kan også monteres på betongkonstruksjoner med mekaniske ankre (segmentankre) eller kjemiske ankre med 
diameter på 12 mm. Ved montering med mekaniske og kjemiske festeelementer skal produsentens anbefalinger følges nøye 
(borredybde, bordiameter  tiltrekkingsmoment).
Betongkonstruksjonen skal være fast, uten tegn på sprekker eller avskalling. Betongstyrken bør være større enn 20 MPa.
Før montering i betongkonstruksjon skal overflaten vurderes med hensyn til ujevnheter. Hvis det oppdages ujevnheter større enn 2 
mm (fig. 7) langs monteringslinjen, skal en spesiell EPDM skive (PS150) brukes for å kompensere for spenninger i forankringspunktets 
aluminiumstruktur (fig. 8). Ved mindre ujevnheter kan gummiskiven sløyfes. Bor to hull i betong med diameter på 12 mm og dybde på 
ca. 120 mm, med avstand på
100 mm ± 5 mm (fig. 9). Plasser ankre i disse hullene ved hjelp av en hammer (i henhold til monteringsanvisningen til ankrene) (fig. 
10).
Stram ankrene med en momentnøkkel med tiltrekkingsmoment spesifisert av produsenten (som regel 40 Nm) (fig. 11).

8. Tilkobling av fallbeskyttelsesutstyr til AT150
Personlig verneutstyr bør kun festes til AT150 ved hjelp av karabinkroker som oppfyller kravene i EN362.
Systemet skal være koblet til AT150 på en slik måte at funksjonen til et hvilket som helst systemelement ikke forstyrrer noen annen 
funksjon. Se fig. 12.

9. Grunnleggende regler for bruk av personlig fallbeskyttelse
· Forankringspunktet AT150 skal brukes i samsvar med bruksanvisninger til verneutstyret og følgende standarder: 
EN 361 – for sikkerhetsseler
EN 352-3; EN355; EN360 – for verneutstyr mot fall fra høyder 
EN 362 – for koplingsstykker
EN 795 – for forankringspunkter

· Personlig verneutstyr bør kun anvendes av personer som har gjennomgått et nødvendig kurs.
· Personlig verneutstyr skal ikke brukes når brukerens helsetilstand kan påvirke negativt sikkerheten eller redningsaksjon.
· Det skal utarbeides en redningsplan som kan brukes ved behov.
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· Det er forbudt å utføre noen endringer i utstyret uten skriftlig tillatelse fra produsenten.
· Eventuelle reparasjoner kan kun utføres av produsenten eller dens autoriserte representant.
· Personlig verneutstyr skal ikke brukes til andre formål enn det tiltenkte formålet.
· Personlig verneutstyr skal brukes av én person.
· Sjekk før bruk at alle deler av fallbeskyttelse fungerer sammen på en riktig måte. 
Regelmessig sjekk tilkoplingene og tilpassing av utstyrets komponenter for å unngå utilsiktet løsning eller frakopling.
· Det er forbudt å bruke personlig verneutstyr, dersom fungering av én komponent påvirker negativt fungering av en annen 
komponent.
· Før hver bruk av personlig verneutstyr skal man nøyaktig sjekke utstyrets tilstand og fungering.
· Under inspeksjonen skal man sjekke alle komponenter med særlig vekt på skader, slitasje, korrosjon, kutt og uriktig fungering. Vær 
spesielt oppmerksom på følgende elementer:
- Sikkerhetsseler og belter for posisjonering: braketter, justeringselementer, festepunkter, bånd, sømmer, sløyfer; falldempere: 
koplingssløyfer, bånd, sømmer, hus, koplingsstykker;
- Tekstil liner og skinner: linen, sløyfer, kauser, koplingsstykker, justeringselementer, spleising;
- Stål liner og skinner: linen, tråd, klemmer, sløyfer, kauser, koplingsstykker, justeringselementer;
- Selvbremsende utstyr: line eller bånd, riktig fungering av spoleanordningen og låsemekanismen, hus, falldemper, koplingsstykker;
- Selvlåsende utstyr: utstyrets kropp, riktig bevegelse på skinnen, fungering av låsemekanismen, taljer, bolter og nagler, 
koplingsstykker, falldemper;
- Koplingsstykker (karabinkroker): kropp, nagler, hovedsperre, låsemekanisme.
· Minst en gang i året, etter hver 12-måneders bruk skal personlig verneutstyr sendes til produsenten for en grundig periodisk 
kontroll. Kontrollen kan utføres av person som er ansvarlig for sikkerhetsutstyr i bedriften, med passende utdanning.
Kontrollen kan også utføres av produsenten eller dens autoriserte representant. Sjekk alle komponenter med særlig vekt på skader, 
slitasje, korrosjon, kutt og uriktig fungering (se forrige avsnitt). I noen tilfeller, hvis verneutstyret har en komplisert og kompleks 
struktur, slik som selvbremsende anordninger, kan periodiske kontroller kun utføres av produsenten eller dens autoriserte 
representant. Etter kontrollen skal en ny kontrolldato fastsettes.
· Regelmessige periodiske kontroller er avgjørende når det kommer til utstyrets tilstand og brukernes sikkerhet, som avhenger av 
utstyrets perfekt tilstand og holdbarhet.
· Under periodisk kontroll skal man sjekke om alle merkinger (merkelapp) er lesbare.
· Alle opplysninger om verneutstyret (navn, serienummer, kjøpsdato og første bruksdato, brukernavn, opplysninger om reparasjoner, 
kontroller og tilbaketrekking) må noteres på ID-kortet. Bedriften der utstyret brukes er ansvarlig for notater på ID-kortet. ID-kortet 
fylles ut av den person som er ansvarlig for sikkerhetsutstyr i bedriften. Aldri bruk personlig verneutstyr som ikke har et utfylt ID-kort.
· Dersom utstyret er solgt utenfor opprinnelseslandet, må leverandøren legge ved bruksanvisning, vedlikeholdsanvisning og 
opplysninger om periodisk kontroll og reparasjon oversatt til språket som brukes i landet.
· Personlig verneutstyr må umiddelbart tas ut av drift hvis det er tvil om utstyret tilstand eller fungering. Utstyret kan brukes igjen 
først etter att produsenten eller dens autoriserte representant utfører en grundig kontroll og utsteder en skriftlig attest.
· Personlig verneutstyr tas ut av drift og kasseres (tilintetgjøres) hvis utstyret har vært brukt til å stoppe et fall.
· Sikkerhetssele er den eneste akseptable anordningen for posisjonering av kroppen i personlig verneutstyr mot fall fra høyder.
· Fallbeskyttelse system kan kun festes til sikkerhetsselens festeelementer merket med «A» (bøyler, sløyfer).
· Forankringspunkt (anordning) til verneutstyr mot fall fra høyder bør ha en stabil struktur og plassering som begrenser fare for fall og 
minimerer lengden på fritt fall. Forankringspunktet bør ligge over brukerens arbeidsplass. Forankringspunktets form og konstruksjon 
skal sikre varig kopling og forhindre tilfeldig frakopling av utstyret. Det anbefales å bruke sertifiserte og merkede forankringspunkter i 
henhold til EN 795.
· Det er absolutt nødvendig å sjekke fritt rom under arbeidsstedet hvor personlig verneutstyr mot fall fra høyde skal brukes, for å 
unngå å treffe objekter eller flater ved fall. Nødvendig størrelse på fritt rom under arbeidsstedet er angitt i verneutstyrets 
bruksanvisning.
· Under bruk av utstyret bør man vise spesiell oppmerksomhet og unngå farlige situasjoner som kan påvirke driften av utstyret og 
brukerens sikkerhet, særlig:
- Vikling av liner og kontakt med skarpe kanter;
- Fall med pendeleffekt;
- Strømledning;
- Skader som kutt, slitasje, sprekker, korrosjon;
- Påvirkning av ekstreme temperaturer;
- Værpåkjenninger;
- Aggressive stoffer, kjemikalier, løsningsmidler, syrer.
· Personlig verneutstyr skal transporteres i emballasjer som beskytter det mot skade eller vann, for eksempel i poser laget av 
impregnert stoff eller i kofferter/esker av stål eller plast.
· Personlig verneutstyr bør rengjøres og desinfiseres slik at utstyrets materiale ikke skades. Tekstilmaterialer (bånd, line) rengjøres 
med milde vaskemidler. Rengjøres manuelt eller i vaskemaskin. Plastdeler rengjøres kun med vann. Utstyret som er blitt våt under 
bruk eller rengjøring må tørkes grundig i naturlige forhold, vekk fra varmekilder. Metalldeler og mekanismer (fjærer, hengsler, låser 
osv.) kan av og til smøres lett for å forbedre fungering.
· Personlig verne- og redningsutstyr skal oppbevares løst pakket, på et godt ventilert, tørt sted, beskyttet mot lys, UV-stråling, støv, 
skarpe gjenstander, ekstreme temperaturer og etsende stoffer.
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10.Garanti
Produsenten gir en 12-måneders garanti fra innkjøpsdato. Dersom feil oppdages i garantiperioden, vil garantiperioden 
forlenges med den tiden som er nødvendig for reparasjon og effektiv utbedring av feilen.
Garantien dekker:
· Materialefeil,
· Konstruksjonsfeil,
· Feil på rustbeskyttelse

Garantiens gyldighet forutsetter at brukeren følger rutinene til periodiske kontroller som er beskrevet i avsnitt 4 i 
bruksanvisningen.

11.ID-KORT

                                                    
 

 
         

ID-KORT TIL AT150 FORANKRINGSPUNKT (iht. EN365)

Tekniske kontroller

AT150Varenummer:

PROTEKT - STARORUDZKA 9, 93-403 ŁÓDŹ, POLEN, www.protekt.com.pl

Installasjonssted:

Brukernavn:

Dato for første bruk 
(installasjon):

Serienummer: ..............................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

........................ ........................ ........................Produksjonsdato:

Kontroll dato Type kontroll/reparasjon Merknader Dato for neste 
kontroll

Navn og underskrift av 
personen som utfører 

vedlikehold
 Nº

Innkjøpsdato:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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