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Subtelna konstrukcja dziêki wykorzystaniu kompaktowych elementów stali odpornej na korozjê;

Wielofunkcyjny system zabezpieczenia poziomego, z którego mo¿e korzystaæ jednoczeœnie nawet 7 u¿ytkowników;

U¿ytkownicy mog¹ pracowaæ na obu koñcach systemu;

Minimalne nak³ady na konserwacjê systemu dziêki komponentom wykonanym ze stali odpornej na korozjê; 

System sk³ada siê z niewielu czêœci, dziêki czemu odstêpy miêdzy poszczególnymi punktami mocuj¹cymi mog¹ dochodziæ 

   nawet do 20m (w zale¿noœci od zastosowanej liny);

£atwy w monta¿u bez wzglêdu na powierzchniê: na œcianie, ponad g³ow¹, na ziemi;

Szeroka gama punktów mocuj¹cych umo¿liwia monta¿ systemu na ró¿nych typach dachów;

Pewnoœæ i precyzja ju¿ przy planowaniu monta¿u dziêki oprogramowaniu obliczeniowemu;

Skrócony czas monta¿u i co za tym idzie  redukcja kosztów.

System zabezpieczenia poziomego

  Wszêdzie tam, gdzie przeprowadzane s¹ prace konserwacyjne, przegl¹dy instalacji lub gdzie konieczne 

jest bezpieczne dotarcie do miejsca pracy na wysokoœci, System zabezpieczenia poziomego Xenon 

jest idealnym rozwi¹zaniem dla zagwarantowania bezpieczeñstwa pracownikom.

Subtelne wykonanie
  Idea projektu systemu zabezpieczenia poziomego 

Xenon, opiera siê na subtelnym wykonaniu ze stali 

odpornej na korozjê kompaktowych elementów 

wysoce efektywnego systemu, który mo¿na 

dopasowaæ do ka¿dej konstrukcji.

Podwójna ochrona
  System zabezpieczenia poziomego Xenon, ma 

spe³niaæ dwie podstawowe funkcje zabezpieczenia 

przed upadkiem:

- Powstrzymanie pracownika przed  osi¹gniêciem  

   punktu gdzie istnieje niebezpieczeñstwo  

   potencjalnego upadku,

- Zagwarantowanie bezpieczeñstwa pracownika 

   w razie upadku.

Funkcjonalna konstrukcja
  System zaprojektowany tak, aby zachowywa³ najwiêksz¹ 

swobodê  ruchów  u¿ytkownika  w  ka¿dej  pozycji;  przystosowany 

do wykonywania wszelkiego rodzaju  prac  na  wysokoœci  zarówno 

w linii prostej, naro¿nikach i zakrêtach  wszêdzie tam, gdzie 

wymagany jest system zabezpieczenia poziomego.

Œwiatowe rozwi¹zanie

  System spe³nia wymagania ISO 9001 i jest pierwszym systemem 

zabezpieczenia poziomego, który spe³nia wszystkie standardy 

miêdzynarodowe (CE, OSHA, AS/NZS, CSA).

Zalety!Zalety!
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Indywidualne rozwi¹zania Soll 

Wózek Mocowanie 

poœrednie

Wielofunkcyjny 

amortyzator

  Wózek systemu 

zabezpieczenia poziomego 

Xenon charakteryzuje siê 

licznymi nowatorskimi, 

rewolucyjnymi cechami:

Lepsze zabezpieczenie dziêki 

podwójnemu mechanizmowi 

blokuj¹cemu

U¿ytkownik mo¿e siê ³atwo i szybko 

jedn¹ rêk¹ wczepiæ i wyczepiæ na 

ca³ej d³ugoœci liny.

£atwoœæ u¿ycia

        Szeroki ergonomiczny uchwyt 

        umo¿liwia wykorzystanie w pracy 

        dowolnego rodzaju zatrzaœnika.

        Do wózka mo¿na z ³atwoœci¹ 

        przypi¹æ linkê bezpieczeñstwa. 

        Wózek posiada zaœwiadczenie 

        o mo¿liwoœci ³¹czenia go z 

        urz¹dzeniami samohamownymi  

        Bacou-Dalloz.

Odpornoœæ na niesprzyjaj¹ce 

warunki 

        Wykonany ze stali odpornej 

        na korozjê wózek, posiada zaledwie 

        kilka ruchomych elementów, 

        jest idealnym rozwi¹zaniem przy 

        pracy wykonywanej w piaszczystym,  

        zapylonym czy zasolonym otoczeniu.

  Mocowania poœrednie 

systemu zabezpieczenia 

poziomego Xenon s¹ tak 

zaprojektowane, aby wózek 

móg³ siê lekko przez nie 

przemieszczaæ.

Zwiêkszone bezpieczeñstwo 

i komfort

Mocowania poœrednie mog¹ byæ 

montowane zarówno jako ruchomy 

punkt przejœcia (w pracach na 

wysokoœci), jako sta³y punkt kotwicz¹cy 

(w pracach wykonywanych przy 

œcianach i na ziemi), lub mog¹ zawieraæ 

wbudowan¹ sprê¿ynê, tak ¿e w czasie 

pracy mocowanie mo¿e siê odchylaæ 

po czym powraca do pierwotnego 

ustawienia.

Gwarancja bezpieczeñstwa dziêki 

³atwej konserwacji

W razie upadku, mocowanie poœrednie 

jest zaprojektowane tak, aby chroniæ 

w³aœciwoœci zabezpieczaj¹ce ca³ego 

systemu nawet przy dzia³aniu znacznych 

si³. Ta cecha pozwala na 

przeprowadzenie póŸniejszego 

przegl¹du i naprawy liny mocuj¹cej 

z zachowaniem bezpieczeñstwa nawet 

podczas trwaj¹cej pracy z systemem. 

Mocowanie poœrednie mo¿e byæ 

wymienione bez koniecznoœci 

przecinania liny.

System zabezpieczenia 

poziomego Xenon jest 

wyposa¿ony w rewolucyjny 

amortyzator „4 w 1”. 

Urz¹dzenie ³¹czy w sobie 

cechy tradycyjnego 

amortyzatora, urz¹dzenia 

reguluj¹cego naprê¿enie liny, 

wskaŸnika obci¹¿enia 

pocz¹tkowego i wskaŸnika 

upadku.

Zwiêkszone bezpieczeñstwo

Zasadnicz¹ funkcj¹ urz¹dzenia 

jest z³agodzenie si³y uderzenia 

wystêpuj¹cej w razie upadku, tak, 

aby chroniæ zarówno u¿ytkownika 

jak i ca³y system. Integraln¹ czêœci¹ 

urz¹dzenia jest widoczny wskaŸnik 

obci¹¿enia liny ostrzegaj¹cy 

u¿ytkownika o wszystkich si³ach 

dzia³aj¹cych na system.

        £atwy monta¿ i konserwacja

Pojedynczy element pozwala na 

sprawne weryfikowanie i regulowanie 

obci¹¿enia.

Wszechstronnoœæ zastosowania

        Szeroka gama amortyzatorów sprawia, 

        ¿e system Xenon znajduje 

        zastosowanie przy wszystkich 

        rodzajach prac w ka¿dych warunkach.
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 Elementy  systemu

A mortyzatory

Amortyzator z os³on¹

Obecnie Söll oferuje szerok¹ gamê amortyzatorów do systemu zabezpieczenia poziomego Xenon. Scharakteryzowane poni¿ej 

urz¹dzenia zosta³y zaprojektowane tak, aby zoptymalizowaæ ka¿dy system oraz aby chroniæ ca³y system przed dzia³aniem si³y 

upadku. Wszystkie s¹ wyposa¿one w urz¹dzenie reguluj¹ce naprê¿enie liny, wskaŸnik obci¹¿enia pocz¹tkowego i wskaŸnik 

upadku. Dodatkowo do ka¿dego rodzaju amortyzatora dostêpne s¹ teraz liny 8 i 10mm.

Wyposa¿ony w os³onê wykonan¹ z aluminium/stali 

odpornej na korozjê w celu zwiêkszenia odpornoœci 

podczas wykonywania prac w trudnych warunkach 

(iskry, opi³ki, py³y).

Amortyzator wyd³u¿ony

Zaprojektowany do wykorzystania z krótkimi linami, 

wszêdzie tam gdzie wystêpuj¹ du¿e naprê¿enia.

Amortyzator ze wskaŸnikiem obci¹¿enia pocz¹tkowego

Zaprojektowany do powstrzymania upadku i do 

wykorzystania w pracach gdzie konieczne jest obci¹¿enie 

liny. Obci¹¿enie mo¿e byæ regulowane miêdzy 0,6 a 2kN.

Amortyzator dodatkowy

Zaprojektowany w celu zredukowania obci¹¿enia na ca³ym 

systemie, zw³aszcza w miejscach gdzie przerwy miêdzy 

mocowaniami znajduj¹ siê w linii prostej. Oprogramowanie 

obliczeniowe uwzglêdni monta¿ w systemie dodatkowego 

amortyzatora.

 

Z akoñczenia lin
Liny wykonane s¹ ze stali odpornej na korozjê (œrednica: 8 i 10 mm); koñcówki liny s¹ po³¹czone z p³ytk¹ kotwicz¹c¹.

Standardowe koñcówki

£atwe w monta¿u, idealnie dopasowane do punktów      

mocuj¹cych systemu Xenon.

Koñcówki wyd³u¿one
Wzajemnie po³¹czone elementy miêdzy lin¹ a elementem 

mocuj¹cym, z mo¿liwoœci¹ regulacji liny.

W ózek
Gwarantuj¹cy bezpieczeñstwo dziêki podwójnemu mechanizmowi 

blokuj¹cemu i ergonomicznemu kszta³towi. Szeroki uchwyt umo¿liwia 

zastosowanie go z dowolnym rodzajem zatrzaœnika i linki bezpieczeñstwa.

Wykonany ze stali odpornej na korozjê jest idealnym rozwi¹zaniem 

w trudnych warunkach pracy.
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M ocowania naro¿ne

Standardowe
Giêtkie i ³atwe w monta¿u zarówno po wewnêtrznej jak 

i zewnêtrznej stronie ³uku. Mocowania s¹ dostêpne o k¹cie 

rozwarcia 90° lub jako zestaw do wyginania dowolnego 

³uku (0°-90°). Instalacja jest z ³atwoœci¹ dokonywana za 

pomoc¹ dwóch mocowañ.

o
Pojedyncze pod k¹tem 90
Solidne i ³atwe w monta¿u. Ten element jest specjalnie 

zaprojektowany do monta¿u na stanowiskach na dachu, 

gdzie dostêpny jest tylko jeden punkt mocuj¹cy.

L ina
Bardziej uniwersalna i elastyczna dla zredukowania 

kosztów.

Lina 8 mm  odleg³oœæ miêdzy mocowaniami poœrednimi 

mo¿e wynosiæ do 15m. Zatwierdzona do jednoczesnego 

u¿ytku maksymalnie przez 4 osoby.

Lina 10 mm  mocowania poœrednie mog¹ byæ 

rozmieszczone nawet w 20m odstêpach. Zatwierdzona 

do jednoczesnego u¿ytku maksymalnie przez 7 osób.

K oñcówki kotwicz¹ce

Oczka kotwicz¹ce

Pojedyncze koñcówki kotwicz¹ce w postaci pierœcieni 

do ³¹czenia ze standardowymi elementami systemu Xenon 

oraz na spadzistych stanowiskach pracy (dachy).

P³ytki kotwicz¹ce

P³ytki kotwicz¹ce wykonane ze stali odpornej na korozjê 

mocuj¹ system bez oddzia³ywania na naprê¿enie liny i 

spójnoœæ systemu.

M ocowania poœrednie

Mocowania poœrednie umo¿liwiaj¹ swobodne przemieszczanie 

siê wózka bez koniecznoœci wyczepiania siê u¿ytkownika. Dziêki 

ró¿nym mo¿liwoœciom instalacji, mocowanie mo¿na zamontowaæ 

jako ruchomy b¹dŸ sta³y punkt mocuj¹cy; mocowanie mo¿e byæ 

wyposa¿one w sprê¿ynê w przypadku monta¿u na kalenicy.

Wymiana mocowania nie wymaga przecinania liny.
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W ykorzystanie systemu Xenon

Na wysokoœci

Wszechstronnoœæ Systemu zabezpieczenia poziomego Xenon umo¿liwia jego szerokie zastosowanie w 

pracach na wysokoœci. Pojedyncze elementy takie jak uniwersalne mocowania poœrednie, mog¹ byæ z 

³atwoœci¹ montowane na œcianach, na wysokoœci czy na kalenicach. Wykonane ze stali odpornej na 

korozjê komponenty przystosowane s¹ do u¿ytkowania nawet w najtrudniejszych warunkach. Dostêpna 

szeroka gama amortyzatorów sprawia, ¿e system mo¿e znaleŸæ dodatkowe zastosowania:

System zabezpieczenia poziomego Xenon to 

mocny i trwa³y system do zamontowania powy¿ej 

u¿ytkownika, np. w halach, fabrykach, hangarach…

Bacou-Dalloz oferuje tak¿e szeroki zakres linek 

bezpieczeñstwa, które mog¹ byæ ³¹czone z 

Systemem Xenon pod warunkiem, ¿e nie s¹ 

ciê¿sze ni¿ 6kg a poni¿ej u¿ytkownika  w razie 

upadku - dostêpna jest wystarczaj¹ca przestrzeñ.

Œciany

System Xenon mo¿e byæ z ³atwoœci¹ 

zamontowany na œcianie dziêki koñcówkom 

kotwicz¹cym, mocowaniom poœrednim 

i odpowiednio dobranym amortyzatorom. 

Idealny do u¿ytkowania na gzymsach i dachach; 

system zwykle wykorzystywany w po³¹czeniu z 

link¹ bezpieczeñstwa.
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Trudne warunki pracy

Komponenty wykonane ze stali odpornej na korozjê 

w po³¹czeniu z amortyzatorem z os³on¹ sprawiaj¹, 

¿e system zabezpieczenia poziomego Xenon jest 

optymalnym rozwi¹zaniem zabezpieczaj¹cym 

przed upadkiem nawet w najtrudniejszych 

warunkach.

Zabezpiezpieczenie

System zabezpieczenia poziomego Xenon to 

system gwarantuj¹cy zabezpieczenie przed 

upadkiem na dŸwigach czy suwnicach. 

£atwy w monta¿u; mocowania poœrednie mog¹ 

byæ umieszczone bezpoœrednio w filarach 

budynku.
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Czy chcesz TAK ryzykowaæ?



  Wielofunkcyjnoœæ systemu, jego 

prostota i minimalne nak³ady na 

konserwacjê sprawiaj¹, ¿e System 

zabezpieczenia poziomego Xenon 

jest idealnym narzêdziem dla 

in¿ynierów, przedsiêbiorców 

budowlanych i architektów, dziêki 

któremu bezpieczeñstwo w pracach 

na budowach, mostach, 

halach czy budynkach u¿ytku 

publicznego jest zapewnione.

astosowanieZ
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