W celu uzyskania pomocy w prawid³owym i ekonomicznym doborze sprzêtu prosimy zwróciæ siê o poradê do naszych konsultantów technicznych

1.

Odpowiednio dobrane zestawy
asekuracyjne u³atwiaj¹ pracê
i czyni¹ j¹ bezpieczniejsz¹

TITAN
Zestawy asekuracyjne
1. Titan

Seria Titan jest kompletn¹ lini¹
sprzêtu zapewniaj¹cego ochronê przed
upadkiem z wysokoœci, przeznaczon¹
do zastosowania w przemyœle.
Standardowe produkty wzbogacone
o dodatkowe elementy, sprawiaj¹ ¿e
seria Titan jest najbardziej efektywnym
cenowo i u¿ytkowo rozwi¹zaniem zapewniaj¹cym bezpieczeñstwo przy
pracy na wysokoœci.

1 zestaw asekuracyjny

Idealne rozwi¹zanie do pracy na p³askich
powierzchniach, takich jak dachy, gdzie nie
grozi nam upadek z wysokoœci.
- szelki Titan z 1 punktem zaczepowym barkowym
- 2 m linka zabezpieczaj¹ca z 2 zatrzaœnikami

2.

nr zam. 10 118 97
2. Titan

2 zestaw zabezpieczaj¹cy przed
upadkiem z wysokoœci
Idealne rozwi¹zanie do prac monta¿owych na dachach
- szelki Titan z 1 punktem zaczepowym barkowym
- 2 m linka z amortyzatorem i 2 zatrzaœnikami zakrêcanymi

nr zam. 10 118 96

3.

3. Titan

3 zestaw zabezpieczaj¹cy przed
upadkiem z wysokoœci do pracy na dachach

Szelki bezpieczeñstwa TITAN

Idealne rozwi¹zanie do prac monta¿owych i dekarskich
na dachach p³askich i skoœnych o du¿ych powierzchniach.
- szelki Titan z 2 punktami zaczepowymi,
klamry zaczepowe tylna i przednia
- urz¹dzenie samozaciskowe Titan z link¹ 10 m i 30 cm
³¹cznikiem z zatrzaœnikiem automatycznym

Lekkie, wytrzyma³e i miêkkie taœmy
poliamidowe zapewniaj¹ce komfort
i niezawodnoœæ przez ca³y dzieñ pracy.

nr zam. 10 118 95
4. Titan

4 zestaw do pracy na konstrukcjach

- Pe³na regulacja, rozmiar uniwersalny
- Tylna klamra zaczepowa ruchoma
- Pas do pracy w podparciu zapewnia
wysoki komfort
- 45 mm taœmy spinane ³atwymi
w regulacji klamrami

Idealne rozwi¹zanie do prac monta¿owych
i konserwacyjnych na konstrukcjach stalowych
- szelki Titan z 1 punktem zaczepowym z ty³u
- osobiste urz¹dzenie samohamowne z taœm¹ 2,5 m
i 2 zatrzaœnikami zakrêcanymi

4.

nr zam. 10 118 98
5. Titan

Szelki bezpieczeñstwa

5 zestaw do pracy w podparciu

Idealne rozwi¹zanie do prac monta¿owych
i konserwacyjnych na konstrukcjach stalowych
oraz na s³upach kratowych i ¿erdziowych

1.

- szelki z 2 punktami zaczepowymi
i pasem do pracy w podparciu, klamra zaczepowa
barkowa i przednia (z przodu zaczepy taœmowe)
- osobiste urz¹dzenie samohamowne
z taœm¹ 2,5 m i 2 zatrzaœnikami zakrêcanymi
- linka do pracy w podparciu
z 2 zatrzaœnikami zakrêcanymi

5.

2.

3.

4.

nr zam. 10 118 99

Powy¿sze zestawy mog¹ byæ rozbudowywane
o inne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce
Trójnóg 500 asekuracyjny

Belka asekuracyjna do otworów drzwiowych lub okiennych

(nr zam. 1017014)
umo¿liwiaj¹cy zak³adanie
punktu asekuracyjnego
nad otworami

Dalloz

(nr zam. 1012030) pozwalaj¹ca
na budowê punktu asekuracyjnego
dla 2 osób we framugach drzwi lub
okien o szerokoœci do 140 cm.
W po³¹czeniu z zestawem Titan 3
pozwala na bezpieczn¹ pracê przy
monta¿u, wymianie lub myciu okien
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1. TITAN 1 - nr zam. 101 18 90
Szelki z jednym punktem zaczepowym. Klamra zaczepowa barkowa.
Spe³niaj¹ wymagania normy PN-EN 361

3. TITAN 2 - nr zam. 101 18 91
Szelki z dwoma punktami zaczepowymi. Klamra zaczepowa barkowa
i punkt zaczepowy z przodu. Spe³niaj¹ wymagania normy PN-EN 361

2. TITAN 1P - nr zam. 101 18 93
Szelki z jednym punktem zaczepowym i pasem do pracy w podparciu.
Klamra zaczepowa barkowa i dwie klamry boczne do pracy
w podparciu. Spe³niaj¹ wymagania normy PN-EN 361 i PN-EN 358

4. TITAN 2P - nr zam. 1011894
Szelki z dwoma punktami zaczepowymi i pasem do pracy w podparciu.
Klamra zaczepowa barkowa, punkt zaczepowy z przodu i dwie klamry boczne
do pracy w podparciu. Spe³niaj¹ wymagania normy PN-EN 361 i PN-EN 358
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Linki zabezpieczaj¹ce z amortyzatorem

TITAN Linka do pracy w podparciu
d³ugoœæ 1,8 m

nr zam. 10 082 85 bez zatrzaœnika
nr zam. 10 082 86 pêtla i zaczep hakowy 20 mm
nr zam. 10 082 87 pêtla i zatrzaœnik zakrêcany
nr zam. 10 082 88 2 zatrzaœniki zakrêcane
Regulowana 12 mm linka poliamidowa

Ca³y sprzêt do pracy w podparciu
TITAN posiada certyfikaty CE
i jest zgodny z norm¹ PN-EN 358

TITAN B - nr zam. 1008275

TITAN B1 - nr zam. 1008276

TITAN C3 - nr zam. 1008281

TITAN N - nr zam. 1008282

12 mm linka poliamidowa
z amortyzatorem,
bez zatrzaœników,
d³ugoœæ: 1,8 m

12 mm linka poliamidowa
z amortyzatorem,
zaczep automatyczny
i zatrzaœnik zakrêcany,
d³ugoœæ: 2,0 m

12 mm linka poliamidowa
z amortyzatorem,
zatrzaœnik zakrêcany
i zaczep hakowy
(przeœwit 60 mm),
d³ugoœæ: 2,0 m

Amortyzator z dwoma
punktami zaczepienia
do do³¹czenia do linki
zabezpieczaj¹cej
lub do systemu asekuracyjnego
(urz¹dzenia samozaciskowe)

TITAN Urz¹dzenie samozaciskowe
Automatycznie zaciska siê na linie w razie upadku

Wszystkie linki z amortyzatorami posiadaj¹ certyfikaty CE i s¹ zgodne z norm¹ PN-EN 355

Linki zabezpieczaj¹ce serii TITAN
Do u¿ytku tam, gdzie nie wystêpuje
zagro¿enie upadkiem z wysokoœci

TITAN R14 - nr zam. 1008273
Regulowana 12 mm poliamidowa
linka zabezpieczaj¹ca, bez zatrzaœnika,
d³ugoœæ: 1,8 m

TITAN poliamidowa linka
zabezpieczaj¹ca (12 mm)
bez zatrzaœników

nr zam.1008271 d³ugoœæ 1,0 m
nr zam.1008272 d³ugoœæ 1,5 m
nr zam.1008273 d³ugoœæ 1,2 m

- Wytrzyma³e, odporne na korozje, ze stali nierdzewnej
- Lekkie, ³atwe w u¿yciu bez koniecznoœci u¿ycia r¹k,
gwarantuje maksymaln¹ swobodê ruchów
- £¹cznik z zatrzaœnikiem do szelek, d³. 0.3 m
Lina asekuracyjna O 12 mm

nr zam. 10 113 44 d³ugoœæ 10 m
nr zam. 10 113 45 d³ugoœæ 20 m
nr zam. 10 113 46 d³ugoœæ 30 m
Urz¹dzenie samozaciskowe z lin¹ asekuracyjn¹ O 12 mm o d³ugoœci
nr zam. 10 111 90 d³ugoœæ 10 m
nr zam. 10 117 70 d³ugoœæ 15 m
nr zam. 10 111 91 d³ugoœæ 20 m
nr zam. 10 111 92 d³ugoœæ 30 m

Urz¹dzenie samozaciskowe TITAN posiada certyfikat CE
i jest zgodne z norm¹ PN-EN 353-2

Osobiste urz¹dzenie samohamowne
Titan CMS
Przeznaczone do prac na ma³ych wysokoœciach

Titan Zaczep taœmowy
Idealny do budowania punktów asekuracyjnych

- Zredukowana odleg³oœæ przeœwitu dziêki szybko reaguj¹cemu mechanizmowi samohamownemu
- Wewnêtrzny mechanizm amortyzuj¹cy poch³aniaj¹cy energiê upadku
- Dostarczany z 2 zatrzaœnikami lub bez zatrzaœników
- Dostarczany z obudow¹ ochronn¹ lub bez obudowy
- Taœma szerokoœci 50 mm
- Robocza d³ugoœæ taœmy 2,5 m

Wszystkie osobiste urz¹dzenia samohamowne Titan CMS posiadaj¹ certyfikaty
CE i s¹ zgodne z norm¹ PN-EN 360
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- 20 mm taœma poliamidowa

nr zam. 10 083 60 d³ugoœæ: 0,6 m
nr zam. 10 083 61 d³ugoœæ: 0,8 m
nr zam. 10 083 62 d³ugoœæ: 1,0 m
nr zam. 10 083 63 d³ugoœæ: 1,2 m
nr zam. 10 083 64 d³ugoœæ: 1,5 m
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