
AM53 – dočasný kotevní prostředek na teleskopickou tyč (EN 795 B) 
(návod k použití) 

 
Technická specifikace 

 

Model  Tyč Spojka 
Hmotnost (kg) 2,4 0,55 

Rozměry  2,40 m složená  
6,20 m rozložená 

Prostor při otevřené západce 53 mm 

 

 

 

Varování 

1.Tyč je příslušenství, které se používá k dosažení určitého 
výškového bodu. M53 je spojka, která je vybavena 
konzolou/držákem pro připevnění na tyč. Při společném použití 
obou částí je možné ze vzdálenosti připevnit jistící podporu anebo 
záchranné lano typu bloc-for®. Toto zařízení může používat 
pouze jedna osoba, vybavená postrojem pro zachycení pádu (EN 
361) a systémem zachycení pádu (EN 363). 

2.Před použitím je zcela zásadní, aby byli uživatelé proškoleni 
v používání tohoto zařízení, aby si důkladně přečetli příručku a 
dodržovali pokyny v ní obsažené. Uživatelská příručka musí být 
dodána s každým systémem nebo komponentem. 

3.Místo ukotvení by mělo být přednostně nad uživatelem. 

4.Nikdy nepoužívejte spojku, pokud máte pochyby ohledně její 
bezpečnosti. Doporučuje se provést vizuální kontrolu před 
každým použitím. Vraťte poškozenou spojku anebo spojku 
konektor společnosti Tractel anebo distributorovi. 

5.Toto zařízení musí každoročně zkontrolovat kompetentní osoba 
(Tractel S.A.S. anebo opravář, pověřený společností Tractel). 
Životnost tohoto zařízení je 10 let. 

6.Společnost Tractel nepřebírá žádnou odpovědnost za následky 
jakékoliv úpravy spojky ani za jakékoliv používání, skladování 
nebo údržbu, které se neprovádějí v souladu s tím, co je uvedeno 
na Obr. 4. 

7.Upozornění: Pokud spojka spadne na tvrdý povrch, je nezbytné ji 
okamžitě vyřadit z používání a všechna připojovaná zařízení musí 
být zkontrolována společností Tractel S.A.S. anebo kompetentní 
osobou. 

8. Konektory jsou vhodné pro venkovní použití a v teplotním 
rozmezí od        -35°C do +60°C. 

9. Pokyny pro připojovaná zařízení, která společně tvoří systém 
zachycení pádu, musí být dodrženy v souladu s normou EN 363. 

 

10.Během používání je nutné kontrolovat nastavovací a 
připevňovací prvky. Rovněž je nutné zkontrolovat, že je spojka 
chráněna před veškerými riziky (ostré hrany, tření, zdroje tepla, 
kroucení, atd.).. 

11.Důležité: Pokud zodpovídáte za přidělení tohoto zařízení 
zaměstnanci nebo jiné osobě, ujistěte se, že jednáte ve shodě 
s platnými BOZP předpisy. 

 
 
 
 

Použití 

Nasaďte spojku M53 na závitový konec tyče TRACTEL  anebo na 
tyč, jejíž závit má tytéž parametry. Do oka spojky M53 vložte další 
spojku EN 362 pomocí níž připojte zařízení k zachycení pádu, 
které je v souladu s jednou z uvedených norem EN353-2, EN360, 
nebo E355 

Roztáhněte tyč tak, aby dosáhla až do výšky místa ukotvení. 

UPOZORNĚNÍ 

Před použitím a během použití je třeba zvážit, jak by mohla být 
účinně a bezpečně provedena případná nezbytná záchranná 
operace.  

Otočte spojku M53 čelem ke kotvení a umístěte ji do oka kotvení 
jednoduše tak, že zatáhnete za šňůru a tím otevřete její západku.  

 

Demontáž 

 Zatáhněte za šňůru, abyste ze vzdálenosti otevřeli 
bezpečnostní západku. 

 Zvedněte tyč a konektor M53 uvolněte z oka kotvení.   
 Potom uvolněte šňůru a složte tyč. 

Shoda zařízení 

Tractel S.A.S. RN 19-Saint Hilaire sous Romilly-F-10102 Romilly-
sur-Seine Francie tímto prohlašuje, že bezpečnostní zařízení, 
popisované v této příručce 

• vyhovuje požadavkům evropské Směrnice 89/686/EHS z 
prosince 1989, 

• je zcela identické se zařízením PPE, které má Osvědčení o 
typové zkoušce ES, vydané CETE Apave Sud Europe, 177, 
route de Saint-Bel B.P.3-69811 Tassin-La-Demi-Lune cedex a 
které bylo testováno v souladu s normami EN 362 a  EN 795 
třída B. 

• a že se na něho vztahuje postup, uváděný v článku 11B 
Směrnice 89/686/EHS a prováděný za kontroly notifikovaného 
orgánu. 

 

SPECIÁLNÍ OBLASTI POUŽITÍ 

Chcete-li zařízení použít pro nějakou speciální aplikaci, spojte 
se prosím se společností TRACTEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Povolená připojovaná zařízení 
 
 EN 795 Kotevní prostředek 
  
 EN 362 Spojky 
 
 EN 3XX systémy zachycení pádu 
  
 EN 361 Postroj pro zachycení 
pádu 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


