
CT104 Toggle Lok Anchor  

 

 

Šroubový kotevní bod 

Kód: CT104 

Schválené normy: OSHA 1926.502 CE 0321, ANSI Z359.1-2007, ANSI Z359.7-2011, EN 795:1996 

(+A1:2000) třída B 

Tyto ClimbTechtm  Toggle Lok Anchor kotevní bod je přenosný a vhodný pro opakované použití. Může 

být použit jako součást pružného horizontálního systému záchranného lana (pro max. 2 uživatele) 

nebo jako přímý kotevní bod (jeden uživatel). Toggle Lok může být použit v prefabrikovaném betonu a 

na ocelových přírubách. Může být umístěn horizontálně, vertikálně a na horních plochách. Tato kotva 

by měla být umístěna do otvorů min. 20mm hlubokých. 

Technické parametry zařízení: 

Typ vedení: Kabel 

Bezpečné pracovní zatížení (kg) 1 uživatel: 140 

Bezpečné pracovní zatížení (kg) 2 uživatelé: 181 

Min. statická pevnost v tahu (kN): 22 

Váha (g): 181 

Průměr (mm): 20 

Délka (mm): 273 



 

Návod použití pro TLA075N Toggle Log Anchor 

Přečtěte si návod k použití před použitím tohoto zařízení. Špatné použití nebo nedodržení pokynů 

může mít za následek vážné zranění nebo smrt. Každý uživatel si musí přečíst a porozumět návodu, 

instrukcím, omezení použití a údržbě výrobku a jeho součástí.  

Účel: SWY100N je kotevní bod navržen tak, aby fungoval jako prostředník mezi ukotvením a ochranou 

proti pádu, pracovním polohováním, přístupem lana nebo záchranného systému za účelem splňovat 

požadavky připojení k ukotvení. Reference ke kotevnímu bodu v tomto manuálu se vztahují na tento 

výrobek SWY100N. 

Návod:  

1. Před použitím osobního systému k zachycení pádu musí být uživatel vyškolen v souladu 

s požadavky OSHA 29 CFR 1910.66 v bezpečném používání zařízení a jeho složek.  

2. Používejte pouze s ANSI / OSHA kompatibilním osobním postrojem pro zachycení pádu nebo 

zádržným systémem. Ukotvení musí splňovat požadavky statického zatížení, které je 

aplikované ve směru povoleném systémem, nejméně 10.000-lbf (44kN) bez certifikace.  

3. Použití tohoto zařízení musí být schváleno inženýrem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby 

bylo kompatibilní se všemi strukturálními a provozními charakteristikami zvoleného umístění. 

Systém musí být připojen ke kotvě. Nesprávné použití může mít za následek vážné zranění 

nebo smrt.  

4. Kotevní bod musí být kontrolován před každým použitím z důvodu opotřebení nebo 

poškození. V případě vadné součástky musí být okamžitě vyřazen z provozu v souladu 

s požadavky OSHA 29 CFR 1910.66 a 1926.502. 

5. Kompletní systém proti pádu musí být před použitím zkontrolován a řádně vypočítán (včetně 

všech součástí, jako výpočet pádu vůle, houpací pád).  

6. Záchranný plán a prostředky k jeho provedení musí být umístěny tak, aby mohly poskytnout 

okamžitou záchranu uživatelů v případě pádu, aby mohli uživatelé zachránit sami sebe.  

7. Poté, co dojde k pádu, musí být kotevní konektor okamžitě vyřazen z provozu a zničen. 

Omezení použití:  

1. Kotevní bod je určen pro až dva uživatele o hmotnosti každého až 310lb (140kg) včetně oblečení, 

nářadí apod. (Viz. kotevní požadavky v návodu pro systém horizontálního záchranného lana). Při 

použití jako přímé kotevní spojení je určeno pro max. jednoho uživatele o hmotnosti 400lbs 

(181kg) včetně oblečení, nářadí apod.  

2. Kotevní bod může být tažen v libovolném směru, který je naznačen v diagramu.  

3. Kotevní bod je možné použít při teplotách – 40°C až +54°C. 



4. Nevystavujte konektor chemikáliím, které mohou mít škodlivý účinek. 

5. V žádném případě neměňte ani neupravujte tento produkt.  

6. Mějte zvýšenou opatrnost při manipulaci s jakoukoli součástkou na ochranu proti pádu, 

pracovnímu polohování, lanovému přístupu nebo záchrannému systému zejména v umístění 

v blízkosti pohybujících se strojů, elektrického proudu, ostrých hran nebo abrazivních površích. 

Jakýkoli kontakt může způsobit selhání zařízení, osobní zranění nebo smrt.  

7. Nepoužívejte zařízení bez řádného tréninku způsobilou osobou, jak je definováno v OSHA 29 CFR 

1926.32(f). 

8. Neodstraňujte označení tohoto produktu.  

9. Na zařízení se mohou vztahovat dodatečné požadavky a omezení v závislosti na kotevním typu a 

upevňovací možnosti. Všechna umístění musí být schválena inženýrem nebo jinou kvalifikovanou 

osobou. Nesprávné použití může způsobit vážné zranění nebo smrt.  

Kompatibilita omezení: 

Všechna spojení musí být připojena pouze do kompatibilních konektorů. OSHA 29 CFR 1926.502 

zakazuje použití karabin s různými zařízeními, pakliže nejsou splněny tyto podmínky: musí to být 

karabina zamykacího typu a musí být navržena a vyrobena za účelem spojení. Je třeba vyvarovat se 

následujících typů připojení, protože mohou vést k uvolnění karabiny z jiného zařízení, k němuž je 

karabina připojena: 

- Přímé připojení karabiny na horizontální lano. 

- Dvě (nebo více) karabin připojeny k jednomu D-kroužku. 

- Dvě karabiny vzájemně propojené.  

- Karabina připevněna jen ke své smyčce. 

- Karabina připevněná k popruhu smyčky nebo k popruhu krku.  

- Nesprávné rozměry D-kroužku, výztuže nebo jiného přípojného bodu ve vztahu k rozměrům 

karabiny, které mohou způsobit nepřiměřenou zátěž na karabinu.  

Údržba, čištění a skladování: 

Pravidelné čištění prodlouží životnost a řádné fungování výrobku. Četnost čištění je určena při 

kontrole v závislosti na prostředí. Čistěte stlačeným vzduchem a / nebo tvrdým kartáčem s použitím 

čisté nebo mýdlové vody, opláchněte. Nepoužívejte chemické prostředky, které mohou poškodit 

výrobek. Vždy otřete celý povrch čistým, suchým hadříkem a nechte volně uschnout, případně 

použijte stlačený vzduch. V případě nepoužívání výrobku skladujte v chladném, suchém a čistém 

prostředí, mimo dosah slunečního záření. 

 

 



Instalace:  

1. Vyvrtejte otvor průměru 

20mm 

2. Otočte přepínač do vertikální 

polohy.  

3. Vertikální poloha 

4. Vložte do otvoru. 

5. Zatlačte dolů.  

6. Zatáhněte nahoru.  

 

 

Indikátor aktivace : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instalace do betonu s dutým jádrem: 

1. Vyvrtejte otvor průměru 3/4 " (20mm) uprostřed betonu s dutým jádrem. Beton musí být 

minimálně 5.000-psi (34,5MPa) s tloušťkou stojiny 1-3/4´´ (44.5mm). Vhodné pro 6´´ (152mm) 

duté jádro a větší.  

2. Nikdy nevrtejte otvor blíž než 6´´ (152mm) od okraje nebo rohu. 

3. Při použití dříve vyvrtaného otvoru jej vždy zkontrolujte.  

4. Ujistěte se, že je přepínač plně usazen v uzamčené poloze (viz. Indikátory aktivace).  

5. Zástrčka by měla být plně vložena do vyvrtaného otvoru betonu. 

Instalace do oceli: 

1. Vyvrtejte otvor průměru 3/4 ´´ (20mm) do ocelové příruby. Ocelová příruba musí být nejméně 

1/4´´ (64mm) silná. 

2. Nikdy nevrtejte otvor blíž než  6´´ (152mm) od okraje nebo rohu. 

3. Při použití dříve vyvrtaného otvoru jej vždy zkontrolujte.  

4. Ujistěte se, že je přepínač plně usazen v uzamčené poloze (viz. Indikátory aktivace).  

Odinstalace:  

1. Pro vyjmutí umístěte palec uvnitř kotevní smyčky a dva prsty mějte na spoušti. Svírejte prsty a 

palec dokud se spoušť a pružina plně nestlačí. 

2. Zatímco mačkáte zástrčku a smyčku, 

vytáhněte kotvu z otvoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Může být použito jako kotvící bod na přední hraně 

zádržného systému. Příkladem jsou volitelná umístění 

kotevního bodu.  Použití dvou kotev není nutné při 

použití na přední hraně zádržných systémů, není-li 

stanoveno jinak výrobcem.  

Beton musí být 5.000-psi nebo víc a plně tvrzen. 

Instalace umístění musí být schválena kvalifikovanou 

osobou.  

Délka volného pádu nesmí přesáhnout 6ft (1,8m).  

Nikdy nepracujte nad kotevním bodem.  

Pád do houpačky se může stát, nejste-li přímo pod 
kotevním bodem.  

Po pádu musí být minimální vzdálenost nohou od země 
1m (nutno počítat i s vypáráním tlumiče).   

 

 

 

 

 

 

Materiály příslušenství: 

Hlavní kabel: letecký kabel.  

Kruhová tyč: nerezová ocel.  

Přepínač: nerezová ocel.  

Zástrčka: hliník. 

Pružina: pozinkovaná ocel.  

Objímka: pozinkovaná ocel.  

Spouštěcí  drát: letecký kabel.  



Obal smyčky: polyuretan.  

Kontrola a údržba: 

ČÍSLO MODELU:________________________ 
DATUM VÝROBY/ UVEDENÍ DO PROVOZU:________________________ 

Datum Identifikační 
číslo výrobku 

Poznámka Jméno revizora 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Oficiální pravidelná kontrola musí být provedena nejméně 1x za 12 měsíců. Při práci za nepříznivých 
podmínek musí být kontroly prováděny častěji. Kontrola musí být provedena osobou odborně 
způsobilou (znající problematiku těchto zařízení) nebo kvalifikovanou osobou pověřenou výrobcem 
nebo dovozcem. A to vždy v souladu s tímto návodem.  

Zkontrolujte, zda zařízení nejeví viditelné známky poškození či opotřebení, které by mohly mít vliv na 
provoz. Ujistěte se, že má zařízení všechna náležitá označení. Zkontrolujte, zda zařízení pracuje 
hladce. Při opětovném využití vyvrtaného otvoru, zkontrolujte před vrtáním, zda v něm nejsou 
nečistoty. Výsledky zaznamenejte do revizní karty výše.  

* Existuje-li jakékoliv poškození, které by mohly mít vliv na nosnost nebo funkčnost je nutné zařízení 
vyřadit z provozu a řádně zlikvidovat.  

 

 

 


