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Worldwide Experts in
Fall Protection Safety
EN Capital Safety is the world leader in fall

protection equipment, systems and anchors.
Capital Safety continues to combine technical expertise and a passion
safety when working at height. Capital Safety comprises three global
brands for height safety; DBI-SALA® , PROTECTA® and UNILINE®

representing over 65 years experience within the fall protection industry.

Capital Safety

for developing products of the best quality – reducing risk and increasing

CZ Capital Safety je světová jednička v oblasti
ochranných zařízení, systémů a ukotvení.

Capital Safety spojuje technické zkušenosti se zaujetím pro rozvoj výrobků
nejvyšší kvality s cílem zajistit minimální riziko a maximální bezpečnost při
výškových pracích. Capital Safety představuje tři světové značky výrobků
pro bezpečnou práci ve výškách: DBI-SALA®, PROTECTA® a UNILINE®, které
těží z více než 65 let zkušeností v oblasti ochrany proti pádu.

00 800 999 55500
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Capital Safety
The Ultimate
in Fall Protection.

Maximální ochrana
proti pádu.

DBI-SALA® embodies a commitment
to excellence and innovation with
its extensive range of fall protection
solutions, designed to keep you
working at height; safely, efficiently,
comfortably.
The ultimate in fall protection for any
work environment.

DBI-SALA®, to je spojení vynikající
kvality s pokrokem, které naleznete v
rozsáhlé řadě řešení pro ochranu proti
pádu, určených k bezpečné, efektivní
a pohodlné práci ve výškách.
Jednička v oblasti ochrany proti pádu
uplatňovaná ve všech pracovních
podmínkách.

Engineered Systems
for Safety at Height.

Technicky dokonalé
systémy zajišťující
bezpečnou práci ve výškách.

Uniline® is recognised as a technical
leader in permanently installed fall
protection products and systems.
Providing you with local support and
installation services to meet your
specific height safety objectives.

Značka Uniline® je považována za
výrobce technicky nejvyspělejších
výrobků v oblasti systémů ochrany
proti pádu určených k permanentní
instalaci.
Svým zákazníkům nabízí místní
podporu a instalaci produktů s cílem
plnit jejich požadavky na zvýšenou
bezpečnost.
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Trusted, quality fall
protection for over
50 years.

Ochrana proti pádu,
které důvěřujeme
již více než 50 let.

With over 50 years experience,
Protecta® provides the complete line
of fall protection products you can
rely on, at exceptional value.

S více než padesátiletou zkušeností je
Protecta® zárukou v oblasti ochrany
proti pádu. Na její výrobky se můžete
spolehnout vždy a ve všech situacích.

www.capitalsafety.eu

The ABCs of Fall Protection
A typical Personal Fall Arrest
System (PFAS) incorporates three
components often described
as the ABCs of fall protection.
The anchorage/anchorage connector, body
support and connecting device, when used
together, form a complete system for
maximum worker protection.
But don’t forget about another required
component of any fall protection program - the
descent, rescue and retrieval of a fallen worker.

A

Anchorages

Anchorages are a secure point of attachment. Anchorage
connectors vary by industry, job, type of installation and
structure. They must be able to hold fast under more
than a minimum force of 10kN.
Ukotvení představuje bezpečnostní bod pro veškerá
připojení. Způsob ukotvení se liší podle pracovního
terénu, akce, typu instalace a struktury sloužící k
ukotvení. Musí pevně udržet více než minimální sílu
10 kN.

C

Connectors

Typický systém ochrany osob
proti pádu (PFAS) se skádá
ze tří částí, které jsou často
označovány jako ABC ochrany
proti pádu.
Kotvící systém (konektor ukotvení), podpora
těla a spojovací zařízení tvoří společně
kompletní systém zajišťující pracovníkům
maximální ochranu.
Nesmíme však zapomenout na další
požadovanou součást všech programů ochrany
- spuštění, vytažení a vyproštění pracovníka.

B

Body Support

Harnesses distribute fall forces over
the upper thighs, pelvis, chest and
shoulders. They provide a connection
point on the worker for the personal
fall protection system.
Postroje rozdělují pádovou sílu mezi
horní část stehen, pánev, hrudník a
ramena. Představují úchytný bod
pracovníka k systému ochrany osob
proti pádu.

D

Descent and Rescue

Connectors elements such as shock absorbing lanyards
or self retracting lifelines connect a worker’s harness to
the anchorage.

Descent and rescue devices are used to
retrieve an injured worker or lower him
to the ground.

Připojovací prvky, jako jsou bezpečnostní
lana s ochranou proti pádu nebo
samonavíjecí bezpečnostní
lana, spojují postroje
pracovníka s
kotvícím bodem.

Zařízení určená ke spouštění a
vytahování slouží k vyproštění
poraněného pracovníka
vytažením nahoru nebo
spuštěním na zem.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

7

Capital Safety
Essential Skills
for Working at Height

Workers’ lives are on the line every day, but ensuring their safety starts long before the job begins.
No one understands this better than Capital Safety. Our training is based on 65 years of expertise
and jobsite implementation around the globe.
Životy pracovníků „visí na laně“ prakticky každý den a příprava na zajištění jejich bezpečnosti začíná
mnohem dříve, než samotná práce. Nikdo nedokáže pochopit tento problém lépe než Capital Safety.
Naše školení vycházejí z 65 let zkušeností a práce v terénu po celém světě.

When it comes to protecting your workforce, we deliver.
We offer superior courses in world-class training facilities,
based on standard curriculums or tailored programmes
specific to your jobsite.
Our comprehensive training provides practical, hands-on
experience, including construction, telecoms, utilities,
renewable energy and oil and gas. Every course we offer
exceeds the relevant industry standards and statutory
requirements.

8
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Jsme všude tam, kde je potřeba zajistit ochranu vašich
pracovníků. Ve školících zařízeních na nejvyšší úrovni
nabízíme prvotřídní kurzy založené na standardních
požadavcích a speciální programy přizpůsobené
konkrétním pracovním podmínkám.
Naše školící programy jsou zaměřeny na získání
praktických zkušeností v konkrétních oborech, jako
je stavitelství, telekomunikace, technologické služby,
obnovitelné energie a ropa a zemní plyn. Každý námi
nabízený kurz splňuje všechny platné normy a zákonné
požadavky na danou oblast.

www.capitalsafety.eu

Training

Open Enrolment Courses
Capital Safety Training
offers a vast range of
courses covering the topics
below. Please contact us
directly for details on all
courses.
Full Range of Height Safety
Courses

Školení Capital Safety
nabízejí širokou nabídku
kurzů zaměřených na
následující oblasti:
Kontaktujte nás a my vám
sdělíme bližší informace o
všech nabízených kurzech.

Competent
Person Courses

Kompletní nabídka kurzů
zaměřených na bezpečnost
ve výškách

Rope Access Courses

Kurzy pro oprávněné osoby

Confined Space
& Rescue Courses

Kurzy zacházení s
bezpečnostním lanem

Industry-Specific
& Bespoke Courses
Health & Safety guidance and
Site Surveys

Kurzy zásahů v uzavřených
prostorách a záchranných akcí
Kurzy „šité na míru“ pro
konkrétní oblasti
Zdraví a bezpečnost, dohled
nad pracovním prostředím a
podmínkami

00 800 999 55500
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Capital Safety
On-Site Training
For greater flexibility, Capital Safety can bring standard
courses, or a customised version, directly to your location.
We will provide the necessary equipment and trainers
required for your class size. Availability depends on
location.
Capital Safety nabízí také standardní a speciální kurzy
přímo na vašem pracovišti. Zajistíme potřebné vybavení
a školitele v souladu s velikostí (třídou) vašeho podniku.
Dostupnost této služby závisí na daném místě.

10

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

Training
Industry-Specific and Custom Courses
In addition to basic courses, we offer courses
for particular trades and specific industry work
requirements. These include Oilfield Rig Workers
Awareness, Rig Rescue, Tower Climbing/Rescue,
Confined Space Entry, Retrieval and more. Please
contact your CSG training provider to discuss your
custom requirements. We’ll also customise courses
for the Emergency Services, Utilities, Transportation
Infrastructure operative.

Kromě základních kurzů nabízíme také speciální kurzy
splňující požadavky na konkrétní pracovní prostředí.
Jako příklad uvádíme práce na ropných polích,
záchranářské akce, výstup/sestup z věží, spouštění
do uzavřených prostor, vyprošťování atd. Obraťte
se prosím na svého školitele, který s vámi probere
konkrétní požadavky. Jsme schopni zajistit také kurzy
přizpůsobené oblasti záchranářství, technických služeb a
dopravní infrastruktury.

Fall Protection Awareness Demonstrations
Our European fleet of specialised vehicles can bring
on-site, hands-on fall protection demonstrations to your
workforce. We demonstrate actual drop-tests with force
measuring instruments so workers are familiar with the
arresting forces they may experience during a fall. This
provides an excellent introduction to fall protection.

Náš vozový park s více než 40 specializovanými
vozidly se může přemístit k vám a předvést vašim
zaměstnancům konkrétní využití v terénu. Zaměřujeme
se na pádové zkoušky s uplatněním nástrojů na
měření síly, což umožňuje pracovníkům seznámit se s
podmínkami pádu a vynaloženými silami. Toto školení
představuje vynikající úvod do problematiky ochrany
proti pádu.

00 800 999 55500
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Intelligent Safety Systems

EN i-Safe™ is an intelligent safety system that uses Radio Frequency

Identification (RFID) to maximise the effectiveness and minimise
the total cost of your safety programme.
i-Safe™ allows you to easily record and access information on inspections, inventory and use.
It tracks equipment assignments by worker or location and automates the inspection process. There are
multiple system options available that allow for easy-access and time-saving information. Whatever your
business size, i-Safe™ makes it easier to manage your safety inspection programme.

CZ i-Safe™ je inteligentní bezpečnostní systém využívající

identifikaci na rádiové frekvenci (RFID) k zajištění maximálního
výkonu a minimálních nákladů na váš bezpečnostní program.
i-Safe™ umožňuje snadné zaznamenávání a přístup k informacím týkajících se kontrol, inventáře a využití.
Zajišťuje sledování přiřazení vybavení podle pracovníka nebo místa a automatizaci kontrolního procesu. K
dispozici je řada různých možností, které usnadňují přístup a poskytují informace, které šetří váš čas. Bez
ohledu na to, jak je váš podnik velký, vám i-Safe™ usnadní řízení programu bezpečnostní kontroly.

12
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i-Safe™

Please contact
us for further
information on
the complete
range of i-Safe™
products
Kontaktujte
nás a získejte
více informací
o kompletní
nabídce výrobků
i-Safe™

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Harnesses
Capital Safety harnesses are available with a wide variety of features
and benefits and for many different applications.
Postroje Capital Safety mohou lze doplnit o množství doplňujících prvků
a vylepšení vhodných pro různé aplikace.

Elite
ExoFit NEX™
ExoFit™ XP Flotation
ExoFit™ Derrick

26
44
48

Premium
Delta™
Delta™ II Kevlar®
Flexa™

50
62
64

Standard
Pro™
First™

14
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72
86
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Elite Performance
DBI-SALA®
ExoFit™ NEX
P. 26

DBI-SALA®
ExoFit™
P. 46

Elite
This range of harnesses are the newest, most advanced in the industry and are the culmination
of our experience, on-going research and incorporation of new materials and innovative features.
When you purchase an Elite harness, you can be certain you are purchasing the finest harness
available on the market today.
Elite
Tato řada postrojů představuje nejnovější a nejpokročilejší řadu produktů v dané oblasti a je také
vyvrcholením našich zkušeností, probíhajícího výzkumu a využití nových materiálů a inovativních
vlastností. Zakoupením postrojů Elite získáváte jistotu, že vlastníte nejlepší dostupné postroje na
současném trhu.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Premium Quality
DBI-SALA®
Delta™
P. 50

Protecta®
Flexa™
P. 64

Premium
This range has provided innovative full body support along with “industry-first” advancements
with popular features that have made these harnesses the workhorse of the industry.
Today, these harnesses represent the culmination of design, research, manufacturing
know-how and on the job performance. They are as tough as those who wear them.
Premium
Tato řada představuje inovativní celotělovou podporu doplněnou o prvotřídní pokročilé funkce a
oblíbené vlastnosti, které z tohoto zařízení činí jedničku v dané oblasti. V současné době jsou tyto
postroje naprostým vrcholem, co se týče designu, výzkumu, výrobních postupů a výkonu v terénu.
Jsou tak houževnaté, jako ti, co je používají.

16
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Standard Value
Protecta®
Pro™
P. 72

Protecta®
First™
P. 86

Standard
This range utilises our depth of experience in fall protection and provides a low-cost, quality range
of harnesses. They are practical and user friendly and are suitable for a wide variety of trades,
industries and applications.
Standard
Tato řada těží z našich dlouholetých zkušeností v oblasti ochrany proti pádu a představuje kvalitní
postroje za zajímavé ceny.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

17

General | Obecné

Dimension

Grammes

Kilogrammes

Quantity

Diameter

Rozměr

Gramy

Kilogramy

Množství

Průměr

i-Safe™

ATEX

Certification

Certification (Value)

i-Safe™

ATEX

Certifikace

Certifikace (hodnota)

Certification
(Value & Class)
Certifikace
(hodnota a třída)

User

User (Value)

Material Type

Coating Type

Webbing

Uživatel

Uživatel (hodnota)

Typ použitého
materiálu

Typ pláště

Popruhy

Material: Aluminium

Material: Nylon

Material: Polyurethane

Material: Reflective

Materiál: Hliník

Materiál: Nylon

Materiál: Polyuretan

Materiál: Reflexní

Material: Steel

Material: Steel Alloy

Material: Stainless Steel

Material: Thermoplastic

Materiál: Ocel

Materiál: Ocelová slitina

Materiál: Nerezová ocel

Materiál: Termoplast

Coating: Galvanised
Steel

Coating: Sand Blasted

Coating: Zinc Plated

Plášť: Opískovaný

Plášť: Zinek

Type | Typ

Plášť: Galvanické
pokovení
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Harnesses | Postroje

Chest

Leg

Shoulders

Waist

180° Positioning Belt

Hrudník

Nohy

Ramena

Pas

Nastavitelný pás 180°

Adjustable Waist
with back pad

Adjustable Chest

Adjustable Leg

Adjustable Shoulder

Adjustable Waist

Nastavitelná oblast
hrudníku

Nastavitelná oblast
nohou

Nastavitelná oblast
ramen

Nastavitelná oblast
pasu

Nastavitelná oblast
pasu se zádovým
chráničem

Dorsal D-Ring

Dorsal Shock Absorber

Sternal D-Ring

Zádový úchyt ve tvaru D

Zádový tlumič pádu

Hrudní úchyt ve tvaru D

Lumbar Positioning
Ring

Pectoral D-Ring

Rescue
Attachment Point

Suspension
Attachment Point

Fall Indicator

Articulation Ring

Úchytný bod pro
vytažení

Úchytný bod pro
zavěšení

Indikátor pádu

Kloubové kroužky

Revolver™ Vertical
Torso Adjuster

Rigid Hip Padding
Loops

Rigid Shoulder Caps

Front Loops

Otočné vertikální
nastavovací prvky těla

Pevná polstrovaná oka v
oblasti boků

Pevné ramenní
vycpávky

Přední oka

Pass Through Buckle

Quick Connect Buckle

Boční úchyt ve tvaru D

Carrying Pocket
Kapsa

Duo-Lok™ Buckle
Přezka Duo-Lok™

Protahovací přezka

Bederní polohovací
kroužek

Tongue & Grommet
Buckle

Rychloupínací přezka

Přezka s jazýčkem a s
poutkem

Work Positioning
Nastavitelná pracovní
poloha

Twist Lock
Šroubovací zámek

Visit www.capitalsafety.eu for a full glossary
Comfort Pads

Elastic Webbing

TechLite™

Pohodlné polstrování

Elastické popruhy

TechLite™

Kompletní rejstřík naleznete na
www.capitalsafety.eu

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Harnesses
1. DORSAL CONNECTION
The main fall arrest point is located
on the back, positioned between
the shoulder blades. Most harness
would always include a dorsal
attachment point.

2. WEBBING
Essential for the durability and safety
of the harness, webbing has to be strong
enough to endure rough use and exposure
to the elements without tearing or fraying.
Speciality applications such as welding
require Nomex ®/Kevlar ® that offers high
temperature resistance.

3. ADJUSTING POINTS
Whether you wear a harness 4 hours
a day or 14, it needs to fit correctly
for safety and comfort. Harnesses
with adjusting points on the legs,
waist (belt models), chest and torso
allow a better fit.

4. LEG STRAPS
Depending on worker preference
leg strap fasteners may be available
in different styles, including:
PT Pass Through Buckle
QC Quick Connect Buckle
TG Tongue & Grommet Buckle

5. PELVIC SUPPORT
A sub-pelvic strap provides
additional support, security and
comfort for the user. Properly
positioned, it better distributes
forces during a fall.

6. BOOK STYLE LABELS
Book style labels put product and
inspection information at the workers’
fingertips. Pages may include sizing,
operating instructions, inspection
log, warning labels and compliance
information. These labels promote quick
inspection, compliance and safety.

20

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

1. UCHYCENÍ V OBLASTI ZAD
Hlavní bod ochrany proti pádu
se nacházejí v zádové části mezi
lopatkami. Zádový úchytný bod je
součástí většiny postrojů.

2. POPRUHY
Vzhledem k tomu, že je popruh zásadním
prvkem zajišťujícím odolnost a bezpečnost
postroje, musí být dostatečné silný na to, aby
odolal drsnému zacházení a povětrnostním
podmínkám, aniž by se přetrhl nebo roztřepil.
Zvláštní podmínky, jako je např. sváření,
vyžadují materiál Nomex ®/Kevlar ® s odolností
proti vysokým teplotám.
3. NASTAVOVACÍ BODY
Bez ohledu na to, zda jej používáte 4
nebo 14 hodin denně, postroj musí
být za všech okolností bezpečný a
pohodlný. Postroje s nastavovacími
body umístěnými v oblasti nohou,
pasu (pásové modely), hrudníku a
trupu umožňují lepší uchycení.
4. NOŽNÍ POPRUHY
V závislosti na požadavcích
pracovníka jsou k dispozici různé
styly nožních popruhů:
PT Provlékací přezka
QC Rychloupínací přezka
TG Přezka s jazýčkem a kroužkem

5. PÁNEVNÍ PODPORA
Pás v podpánevní oblasti
poskytuje uživateli lepší podporu,
bezpečnost a pohodlí. Při
správném umístění zajišťuje
efektivní rozložení síly v případě
pádu.

6. KNÍŽKOVÉ ŠTÍTKY
Díky knížkovým štítkům má pracovník
veškeré informace o produktu a jeho
použití stále na dosah. Stránky mohou
obsahovat rozměry, pokyny k použití,
záznamy o kontrole, varovná loga a
informace o způsobilosti. Cílem těchto
informací je urychlení kontroly, plnění
požadavků a bezpečnost.

Choosing Your Harness

Harnesses

00 800 999 55500
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7. STITCHING
Quality, high strength thread and
specifically designed stitch patterns provide
maximum strength and durability. Its sewnin quality you can trust.

8. PADDING
Cushioned shoulder, leg and hip pads keep
the pressure off, providing extra worker
comfort for long hours of wear. In a fall, they
absorb shock and help distribute your
weight. They may be built-in to avoid
slipping or may be removable.

9. SUSPENSION RELIEF STRAPS
Built in, or retrofit, they are quickly deployed
by the user in the event of a fall. They
provide a web loop allowing the user to stand
and relieve some pressure from the legs.

10. IMPACT INDICATORS
Impact indicators provide immediate
notice that the worker and harness have
been in a fall. This feature promotes safety
and proper inspection.

11. LANYARD KEEPERS
A lanyard keeper provides a place to
park your lanyard when not in use.
It prevents tripping and entanglement
for enhanced safety and will breakaway,
saving the user from potentially high
impact forces, due to ‘short circuiting’
of the absorber.

12. BREATHABLE LININGS
The ExoFit™ series of harnesses feature
breathable linings that wick moisture
away from your body, So you stay dry
and comfortable in heat or cold.
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7. PROŠÍVÁNÍ
Pevná, vysoce kvalitní vlákna a speciální
způsob prošívání zajišťují maximální
sílu a odolnost. Prošití, kterému můžete
důvěřovat.

8. VYZTUŽENÍ
Měkké vyztužení v oblasti ramen, nohou
a boků odlehčuje a poskytuje pracovníku
pohodlí po celé dlouhé hodiny. V případě
pádu tlumí vyztužení náraz a pomáhá při
rozložení vlastní váhy. Vyztužení může
být integrované, což brání klouzání, nebo
odnimatelné.

9. ZÁVĚSNÉ ODLEHČOVACÍ PÁSKY
Integrované nebo jako doplněk, jejich použití
je v případě pádu rychlé a snadné. Vytvářejí
podpěru, díky níž se uživatel může postavit a
odlehčit tlak v oblasti nohou.

10. UKAZATELE NÁRAZU
Ukazatele nárazu ihned informují o pádu
pracovníka a postroje. Tento prvek zajišťuje
větší bezpečnost a přesnější kontrolu.

11. POUTKA SPOJOVACÍCH PRVKŮ
Držáky bezpečnostních lan poskytují
místo pro umístění lana, když jej právě
nepoužíváte. Brání uvolnění a zapletení lana
a v případě „zkratu“ tlumiče chrání uživatele
před nárazovými silami.

12. PRODYŠNÁ PODŠÍVKA
Série postrojů ExoFit™ je vybavena
prodyšnými podšívkami určenými k
odsávání vlhkosti z těla, což umožňuje
pohodlnou práci v teple i v zimě.

Choosing Your Harness

Harnesses

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Capital Safety harnesses are available in different types, with various features, depending on their intended use.
K dispozici jsou různé typy postrojů Capital Safety s různými doplňky, v závislosti na použití, k němuž jsou určeny.

MULTI-PURPOSE HARNESS
This type typically includes multiple
attachment points for fall arrest, (front
and back) which allow work in a variety
of situations.
VÍCEÚČELOVÉ POSTROJE
Tento typ postrojů je většinou vybaven
několika úchytnými body určenými k
ochraně proti pádu (v přední a v zadní
části), což umožňuje jejich využití v
různých situacích.

WORK POSITIONING HARNESS
Includes work positioning D-rings on the hips
and integral waist pads for additional back
lumbar support. For use with pole straps or work
positioning lanyards allowing hands-free operation.
NASTAVITELNÉ POSTROJE
Jsou vybaveny nastavitelnými úchyty ve tvaru D,
umístěnými v oblasti boků, a jednodílnou výztuž v
oblasti pasu zajišťující efektivnější podporu bederní
oblasti. Používají se ve spojení s popruhy nebo
nastavitelnými bezpečnostními lany, což umožňuje
mít volné ruce při práci.

24
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Choosing Your Harness

Harnesses

CONFINED ENTRY/RETRIEVAL HARNESS
Either attachment point located on each
shoulder can be used with a specific lanyard
or lifting strap for upright retrieval from
confined spaces.
POSTROJE PRO SPOUŠTĚNÍ/VYTAHOVÁNÍ Z
UZAVŘENÝCH PROSTOR
K vytažení pracovníka z omezeného prostoru
lze použít kterýkoli z úchytných bodů
umístěných na ramenou, společně s příslušným
bezpečnostním lanem či popruhem.

SUSPENSION HARNESS
Typically have low frontal attachment
points for use with descent control
devices and rope access equipment.
ZÁVĚSNÉ POSTROJE
Jsou vybaveny nízko položenými
předními úchytnými body určenými
k připojení zařízení na ovládání
sestupu a zařízení umožňujícího
přístup k lanu.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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ExoFit NEX™ Harness

CZ

Postroj ExoFit NEX™ poskytuje pracovníkům maximální volnost pohybu a důvěru
v jeho funkčnost. Inovativní ochranné prostředky a průkopnický design umožňuje
pracovníkům pracovat chytře a rychle a bezpečným způsobem zvyšovat výkon.
Navržené postroje jsou vybaveny měkkými a mimořádně odolnými a pevnými
nesavými popruhy odolnými proti otěru, postroje dennodenně splňují ty
nejpřísnější požadavky. Byly sestrojeny v těch nejdrsnějších podmínkách, aby
splnily nejvyšší normy. Nosnost 140 kg.

Elite

The ExoFit NEX™ harness gives workers the freedom and confidence to function
to their maximum. Innovative safety devices and groundbreaking design features
allow workers to work smart, fast and safe increasing productivity. Designed using
soft yet extremely durable anti-absorbent, abrasion resistant webbing of lasting
strength, harnesses can withstand the most severe demands, day in, day out.
They are built to perform to the highest standards in the harshest environments.
140kg capacity.

Harnesses

EN

Applications | Použití

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Moulded Lanyard Keepers
Easy holstered snap hooks
breakaway to avoid trip hazard.

28

Tvarovaná poutka
spojovacích prvků
Jednoduchá zasouvací poutka
bránící proklouznutí.

Covered labels
& i-Safe™

Kryté štítky a technologie
i-Safe™

A Velcro® cover protects
harness labels and holds
DBI-SALA’s i-Safe™
identification tag. It gives
you an efficient way of
recording and storing
information on inspections.

Suchý zip Velcro® chrání
štítky a nese identifikační
znak DBI-SALA i-Safe™.
Efektivní způsob
zaznamenávání a ukládání
informací pro kontrolní
účely.

Duo-Lok™ Quick Connect
Buckles

Rychloupínací spony
Duo-Lok™

Lightweight one-handed use
with memory-fit web-lock
ensures fast, non-slipping
connections.

Jednoduché spony s pamětí
umožňují rychlé zapojení
jednou rukou bez prokluzu.

Revolver™ Vertical Torso
Adjusters

Otočné vertikální
nastavovací prvky těla

Simple and fast adjustments
that eliminate loose
ends and lock into place,
preventing slippage.

Rychlé a jednoduché
nastavovací prvky brání
rozpojení a prokluzu.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

ExoFit NEX™ Harness

Harnesses
Elite

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Repel™ Technology
Webbing

Popruhy s odpuzující
technologií Repel™

Water repellent to reduce
attraction of mould and
dirt - also has up to 5 times
more abrasion resistance.

Povrch odpuzuje vodu a
brání tak nanášení bahna a
špíny, a jeho další výhodou
je 5krát vyšší odolnost vůči
odírání.

Stand Up Dorsal D-Ring

Stojací dorzální
„D“ kroužek

Patented spring-loaded
design automatically
stands-up, ensuring fast,
easy and safe connectios to
your fall arrest system.

Built-in Impact Indicators
Rip-stitch indicators allow
you to inspect the harness
at a glance, for prior
damaging impact loads.

30

Patentovaný design s
pružinou se automaticky
postaví a umožní tak rychlé
a snadné připojení sytému
jištění proti pádu.

Zabudované indikátory
nárazu
Indikátory přetrhu umožňují
okamžitou kontrolu stavu
popruhů po práci s těžkým
nákladem.

Integrated Suspension
Relief Straps

Integrované závěsné
odlehčovací pásky

Provide an adjustable,
continuous loop for post fall,
offering suspension relief.

Nastavitelná smyčka
zajišťující úlevu při zavěšení
po pádu.

00 800 999 55500
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ExoFit NEX™ Harness

Harnesses
Elite

00 800 999 55500
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Choosing the correct size of harness

1.98
1.93

XL

1.88
1.83

L

Metres

1.78
1.73
1.68
1.63

S

M

1.52
1.47
45 54 63 73 82 91 100 109 118 127 136 145
Kg

1113900
1113901
1113902
1113903
1113910
1113911
1113912
1113913
1113970
1113971
1113972
1113973
1113975
1113976
1113977
1113978
1113210
1113211
1113212
1113215
1113216
1113217

00 800 999 55500

Výběr správné velikosti postroje
Je nezbytný nejen pro vaši bezpečnost a pohodlí,
ale umožňuje taktéž efektivnější práci. K výběru
nejvhodnější velikosti postroje použijte tabulku
uvedenou na této stránce.

1.58
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Selecting the correct size of harness is not only
essential for your safety and comfort but will also
allow you to work more efficiently. Use the table
on this page to choose the harness size that is best
suited to you.

www.capitalsafety.eu

ExoFit NEX™ Harness

Harnesses
Elite

00 800 999 55500
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ExoFit NEX™
with Belt

ExoFit NEX™

34

1113900

S

1.86

1113910

S

2.75

1113901

M

1.90

1113911

M

2.81

1113902

L

1.95

1113912

L

2.86

1113903

XL

1.99

1113913

XL

2.92

00 800 999 55500
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ExoFit NEX™ Harness

Harnesses
Elite

ExoFit NEX™ Rescue
with Belt

1113975

S

2.93

1113976

M

3.02

1113977

L

3.01

1113978

XL

3.08

ExoFit NEX™
Rescue

1113970

S

2.02

1113971

M

2.06

1113972

L

2.11

1113973

XL

2.15

Rescue Positioning Lanyard
KF71201466

00 800 999 55500

P. 113

www.capitalsafety.eu
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ExoFit NEX™
Wind Energy

36

ExoFit NEX™
Wind Energy with Belt

1113210

S

1113211

M

1113212

L

00 800 999 55500

1113215

S

3.00

1.91

1113216

M

3.05

1.95

1113217

L

3.10

1.86

www.capitalsafety.eu

ExoFit NEX™ Harness

Harnesses
Elite

Radio
Holster

Replaceable Lumbar
Protectors

For use with all ExoFit NEX™ Harnesses. Also adapts to fit
most full body fall arrest harnesses.
K použití se všemi postroji ExoFit NEX™. Je také
přizpůsoben pro většinu celotělových zachycovacích
postrojů.

9505494

0.10

For use with harness codes 1113215-217.
K použití u postrojů s kódy 111321-217.

9505504

S/M

0.10

9505515

L/XL

0.10

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Moulded Lanyard Keepers
Easy holstered snap hooks
breakaway to avoid trip hazard.

Jednoduchá zasouvací poutka
bránící proklouznutí.

Tech-Lite™ Aluminium
Front Suspension Point

Přední závěsný prvek
Tech-Lite™

Versatile attachment
point at centre of gravity
for comfort and ease of
movement while working in
suspension.

Univerzální upínací bod v
centru gravitace umožňuje
volný a snadný pohyb při
práci v zavěšené poloze.

Hybrid Comfort Pads
& Ultra-Soft Edging

Hybridní komfortní
výztuže a ultra měkké
lemování

Lightweight, moisture
wicking, and breathable
padding won’t move or
slip, keeping the wearer
comfortable at all times.

38

Tvarovaná poutka spojovacích
prvků

Lehké prodyšné vycpávky
odsávají vlhkost a
nekloužou, což zaručuje
maximální pohodlí při práci.

Duo-Lok™ Quick Connect
Buckles

Rychloupínací spony
Duo-Lok™

Lightweight one-handed use
with memory-fit web-lock
ensures fast, non-slipping
connections.

Jednoduché spony s pamětí
umožňují rychlé zapojení
jednou rukou bez prokluzu.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

ExoFit NEX™ Suspension Harness

Harnesses
Elite

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Tech-Lite™ Aluminium
Rear Fall Arrest Point

Zadní zachycovací prvek
Tech-Lite™

Extremely lightweight alloy
commonly used in military
and aerospace offers a
higher level of security and
comfort.

Extrémně lehká slitina
běžně používaná ve
vojenství a v letectví
poskytuje nejvyšší možnou
bezpečnost a komfort.

Covered labels
& i-Safe™

Kryté štítky a technologie
i-Safe™

A Velcro® cover protects
harness labels and holds
DBI-SALA’s i-Safe™
identification tag. It gives
you an efficient way of
recording and storing
information on inspections.

Suchý zip Velcro® chrání
štítky a nese identifikační
znak DBI-SALA i-Safe™.
Efektivní způsob
zaznamenávání a
ukládání informací
pro kontrolní účely.

Repel™ Technology
Webbing

Popruhy s odpuzující
technologií Repel™

Water repellent to reduce
attraction of mould and
dirt - also has up to 5 times
more abrasion resistance.

Povrch odpuzuje vodu a
brání tak nanášení bahna
a špíny, a jeho další
výhodou je 5krát vyšší
odolnost vůči odírání.

1113960
1113961
1113962
1113963
1113965
1113966
1113967
1113968

40
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ExoFit NEX™ Suspension Harness

Harnesses
Elite

00 800 999 55500
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ExoFit NEX™
Suspension Black

ExoFit NEX™
Suspension

42

1113960

S

2.20

1113965

S

2.20

1113961

M

2.30

1113966

M

2.30

1113962

L

2.40

1113967

L

2.40

1113963

XL

2.50

1113968

XL

2.50

00 800 999 55500
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ExoFit NEX™ Suspension Harness

Harnesses
Elite

00 800 999 55500
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The ExoFit™ XP Personal Flotation Device harness is designed for use in open
or closed waters. The Personal Flotation Device can be deployed manually or
automatically. The harness has stainless steel hardware for enhanced corrosion
resistance in harsh environments, front loops for fall arrest, large rear D-ring for
connections to fall protection systems and is i-Safe™ equipped.

CZ

Postroj se záchrannou vestou ExoFit™ XP je určen k použití ve volných nebo
uzavřených vodách. Záhrannou vestu lze nafouknout ručně nebo automaticky.
Postroj je vybaven nerezovým kováním, čímž je v drsném prostředí zajištěna
zvýšená odolnost proti korozi, předními oky pro zajištění proti pádu, velkým
„D” kroužkem vzadu pro připojení prostředků ochrany proti pádu a je vybaven
technologií i-Safe™.

1102169
1102170
1102171
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ExoFit™ XP Harness

Harnesses
Elite

ExoFit™ XP with Personal Flotation Device

1102169

M

2.70

1102170

L

2.80

1102171

XL

2.90

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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The original ExoFit™ harnesses offer the ultimate in comfort with padding, a
no-tangle design, quick connect buckles and roll-bar buckle adjustments enabling
the user to put the harness on quickly. Breathable lining technology pulls moisture
away from the body and evaporates keeping the user dry. i-Safe™ equipped.
The ATEX model offers the ultimate security in high risk environments,
conforming to EN361 & EN13643-1 for use in potentially explosive atmospheres.

CZ

Originální postroj ExoFit™ nabízí díky polstrování, provedení zabraňující zamotání,
rychloupínacím sponám a možnosti nastavení posuvných spon maximální
pohodlí a současně umožňuje uživateli rychlé nasazení postroje. Technologie
prodyšné podšívky absorbuje pot a udržuje tělo v suchu. Vybaveno technologií
i-Safe™. Model ATEX nabízí maximální bezpečnost ve vysoce rizikových
prostředích, je v souladu s normou EN361 a EN13643-1 pro použití v prostředí s
nebezpečím výbuchu.

KB11101391
KB11101392
KB11101390
KB1EXO/S
KB1EXO/M
KB1EXO/L

46
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ExoFit™Harness

Harnesses
Elite

ExoFit™
KB11101391

S

1.74

KB11101392

M

1.78

KB11101390

L

1.82

KB1EXO/S

S

1.74

KB1EXO/M

M

1.78

KB1EXO/L

L

1.82

00 800 999 55500
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The ExoFit™ Derrick harness is designed specifically for the workers who operate
monkey and tubing boards in the harsh environment of oil rigs. They are designed
for comfort, security and longevity. These models include connections for an
optional derrick belt, which provides comfort while positioning for the next drilling
pipe. i-Safe™ equipped.

CZ

Postroj Derrick ExoFit™ je navržen výhradně pro pracovníky, kteří pracují na
vysokozdvižných plošinách a trubkách plošinách v drsném prostředí plošin pro
těžbu ropy. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly pohodlí, bezpečí a dlouhou
životnost. Tyto modely jsou vybaveny spojeními pro uchycení doplňkového
popruhu, který poskytuje pohodlí při přemístění na další vrtnou trubku.

KB11111620
KB11111621
KB11111622
KB11111623
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ExoFit™ Derrick Harness

Harnesses
Elite

Monkey Board Belt for
use with Derrick Harness
KB01000570

3.45

ExoFit™ Aluminium
Seat Sling
KB01150064 (pictured with harness)

S

1.60

KB01150068

M

1.60

KB01150069

L

1.60

ExoFit™ Derrick
KB11111620

S

3.45

KB11111621

M

3.50

KB11111622

L

3.55

KB11111623

XL

3.60

00 800 999 55500
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Delta™ Harness

CZ

Nejnovější celotělové postroje Delta™ z celosvětově nejprodávanější řady
celotělových postrojů nabízí nejlepší vlastnosti v oboru, jakými jsou například
vylepšená ergonomie a pohodlí, odlehčené spony a vysoce pevné popruhy.
Využití patentovaného trojúhelníkového vzoru No-Tangle™ vytváří takové
uspořádání, díky kterému postroj při oblékání jednoduše padne. Nový postroj
Delta je vybaven voděodolnými popruhy Repel™ a prvky pro nastavení
Revolver™ Torso, které umožňují rychlé nastavení a vytržení volných konců
popruhů.

Premium

From the biggest selling range of harnesses in the world, the newest Delta™
full-body harness offers industry-first features such as an improved ergonomic
fit and feel, lighter-weight buckles and high-strength webbing. Employing a
patented No-Tangle™ triangle pattern creates a frame that allows the harness
to easily fall into place when donned. The new Delta™ harness features liquidresistant Repel™ webbing and Revolver™ Torso adjusters, which allow for quick
adjustment and eradicates loose strap ends. i-Safe™ equipped.

Harnesses

EN

Applications | Použití

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Repel™ Technology
Webbing

Popruhy s odpuzující
technologií Repel™

Water repellent to reduce
attraction of mould and dirt
- also has up to 5 times more
abrasion resistance.

Povrch odpuzuje vodu a brání
tak nanášení bahna a špíny,
a jeho další výhodou je 5krát
vyšší odolnost vůči odírání.

Lanyard Keepers

Poutka popruhu

Avoids carrying
lanyard by hand when no
longer in use.

Odstraňují potřebu držení
lana v rukách, pokud zrovna
není používáno.

Revolver™ Vertical Torso
Adjusters

Otočné vertikální
nastavovací prvky trupu
Revolver™

Simple and fast
adjustments that eliminate
loose ends and lock into
place, preventing slippage.

Surefit™ No-tangle Design
Surefit™ ensures correct
fitting of the harness in
the event of a fall while still
providing additional comfort
for everyday use.

52

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

Rychlé a jednoduché
nastavovací prvky brání
rozpojení a prokluzu.

Nezamotávající se
provedení Surefit™
Surefit™ zajišťuje precizní
uchycení popruhů v
případě pádu, aniž by bylo
ovlivněno pohodlí určené
pro každodenní použití.

Delta™ Harness

Harnesses
Premium

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Stand Up Dorsal D-Ring
Patented spring-loaded
design automatically
stands-up, ensuring fast,
easy and safe connectios to
your fall arrest system.

No-tangle™ design
Defining the Delta™ name,
the patented triangular
design creates a frame that
allows the harness to fall
into place when donned.

Built-in Impact Indicators
Rip-stitch indicators allow
you to inspect the harness
at a glance, for prior
damaging impact loads.

54

Stojací dorzální
„D“ kroužek
Patentovaný design s
pružinou se automaticky
postaví a umožní tak rychlé
a snadné připojení sytému
jištění proti pádu.

Nezamotávající se
provedení
Zajišťuje precizní uchycení
popruhů v případě pádu,
aniž by bylo ovlivněno
pohodlí určené pro
každodenní použití.

Zabudované indikátory
nárazu
Indikátory přetrhu umožňují
okamžitou kontrolu stavu
popruhů po práci s těžkým
nákladem.

Covered labels
& i-Safe™

Kryté štítky a technologie
i-Safe™

A Velcro® cover protects
harness labels and holds
DBI-SALA’s i-Safe™
identification tag. It gives
you an efficient way of
recording and storing
information on inspections.

Suchý zip Velcro® chrání
štítky popruhu a nese
identifikační znak DBI-SALA
i-Safe™. Efektivní způsob
zaznamenávání a ukládání
informací pro kontrolní
účely.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

Delta™ Harness

Harnesses
Premium

00 800 999 55500
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Harnesses
Choosing the correct size of harness

1.98
1.93
1.88

XL

1.83
Metres

1.78
1.73
1.68
1.63

S

Výběr správné velikosti postroje

U

Je nezbytný nejen pro vaši bezpečnost a pohodlí,
ale umožňuje taktéž efektivnější práci. K výběru
nejvhodnější velikosti postroje použijte tabulku
uvedenou na této stránce.

1.58
1.52
1.47
45 54 63 73 82 91 100 109 118 127 136 145
Kg

1112915
1112916
1112917
1112900
1112901
1112902
1112918
1112919
1112920
1112912
1112913
1112914
1112906
1112907
1112908
1112909
1112910
1112911
1112903
1112904
1112905
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00 800 999 55500

Selecting the correct size of harness is not only
essential for your safety and comfort but will also
allow you to work more efficiently. Use the table
on this page to choose the harness size that is best
suited to you.

www.capitalsafety.eu

Delta™ Harness

Harnesses
Premium

00 800 999 55500
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Harnesses

Delta™

Delta™ Quick Connect
Kg

1112916

58

S

1.40

1112919

S

1.60

1112915

U

1.45

1112918

U

1.65

1112917

XL

1.55

1112920

XL

1.75

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

Delta™ Harness

Harnesses
Premium

Delta™

1112901

Delta™ Quick Connect

1112913

S

1.50

1112900

U

1.55

1112912

U

1.75

1112902

XL

1.65

1112914

XL

1.85

00 800 999 55500

S

1.70

www.capitalsafety.eu
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Harnesses

Delta™ with Belt
Quick Connect

Delta™ with Belt

1112907

60

S

2.35

1112910

S

2.55

1112906

U

2.40

1112909

U

2.60

1112908

XL

2.50

1112911

XL

2.70

00 800 999 55500
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Delta™ Harness

Harnesses
Premium

Delta™ Rescue

Rescue Positioning Lanyard
KF71201466

1112904

S

P. 113

1.70

1112903

U

1.75

1112905

XL

1.85

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Harnesses
EN

The Delta™ high temperature harness is constructed from webbing with a Nomex®
outer and a Kevlar® core. The webbing has a 425oC char temperature resistance level.
This innovative webbing is as flexible and soft to the touch as any traditional webbing.
The harness also incorporates the Delta patented No-Tangle™ triangular frame that
allows the harness to easily fall into place when donned and increases comfort during
use. Also incorporates covered labels and i-Safe™.

CZ

Delta™ je postroj určený do vysokých teplot, popruhy jsou vyrobeny na povrchu
technologií Nomex® a uvnitř Kevlar®. Popruhy odolávají teplotám 425°C. Tyto
inovativní popruhy jsou stejně flexibilní a měkké na dotek jako jakékoli jiné běžné
popruhy. Postroj také zahrnuje Delta patentované trojúhelníkové uspořádání
No-Tangle™, díky kterému postroj při oblékání jednoduše padne a během použití
nabízí větší pohodlí. Je také vybaven krytými štítky a technologií i-Safe™.

KB1K-P29

1101714

62

00 800 999 55500
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Delta™ Harness

Harnesses
Premium

Delta™ Nomex ®
Kevlar ® Webbing

KB1K-P29

M

Delta™ Nomex ®
Kevlar ® Webbing

1.45

1101714

00 800 999 55500

U

1.71

www.capitalsafety.eu
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Harnesses

64

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

Flexa™ Harness

CZ

Určeno pro nejnáročnější uživatele, řada postrojů Flexa™ v sobě zahrnuje bezpečí,
pohodlí a výkonnost. Elastické ramenní popruhy a kloubové kroužky poskytují
uživateli větší volnost pohybu. Řada Flexa™ nabízí tři typy uzavření pro přesné
a praktické přizpůsobení postroje. Postroj perfektně sedí na celém těle díky více
možnostem úprav, je tak zajištěno lepší pohodlí a menší únava uživatele. Postroj
Flexa™ je také vybaven krytými štítky.

Premium

Designed for the most demanding of users, the Flexa™ range of harnesses
combine safety, comfort and productivity. Elastic shoulder straps, as well as
articulation rings, provide the user with greater freedom of movement. The Flexa™
range is available with three types of closure for precise and practical adjustment
of the harness. Multiple adjustments allow the harness to be perfectly fitted over
the whole body, improving user comfort and reducing fatigue. The Flexa™ harness
also includes covered labels.

Harnesses

EN

Applications | Použití

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Harnesses

Elastic shoulders
Elastická ramena

Fall indicator
Indikátor pádu

180° Rotational work
positioning belt
Pracovní polohovací pás
otočný o 180°

Lanyard keepers
Poutka popruhu

66

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

Flexa™ Harness

Large back pad
Velká zadní výztuha

Harnesses
Premium

Covered identification
labels
Kryté identifikační
štítky

Articulation rings
Kloubové kroužky

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Harnesses
Choosing the correct size of harness

1.98

Selecting the correct size of harness is not only
essential for your safety and comfort but will also
allow you to work more efficiently. Use the table
on this page to choose the harness size that is best
suited to you.

1.93
1.88
1.83
Metres

1.78
1.73
1.68

S

M/L

XL

Je nezbytný nejen pro vaši bezpečnost a pohodlí,
ale umožňuje taktéž efektivnější práci. K výběru
nejvhodnější velikosti postroje použijte tabulku
uvedenou na této stránce.

1.63
1.58
1.52
1.47
45 54 63 73 82 91 100 109 118 127 136 145
Kg

AB12332
AB12333
AB12334
AB12432
AB12433
AB12434
AB12532
AB12533
AB12534
AB126326
AB126336
AB126346
AB127324
AB127334
AB127344
AB128326
AB128336
AB128346

68

00 800 999 55500

Výběr správné velikosti postroje
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Flexa™ Harness

Harnesses
Premium

00 800 999 55500
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Harnesses

Flexa™

AB12332

S

1.18

AB12333

M/L

1.22

AB12334

XL

1.26

Flexa™

Flexa™

70

AB12432

S

AB12433

M/L

AB12434

XL

00 800 999 55500

1.44

AB12532

S

1.48

AB12533

M/L

1.47

1.52

AB12534

XL

1.51

www.capitalsafety.eu

1.43

Flexa™ Harness

Harnesses
Premium

Flexa™ with Belt

AB126326

S

2.38

AB126336

M/L

2.42

AB126346

XL

2.46

Flexa™ with Belt

Flexa™ with Belt

AB127324

S

AB127334

M/L

AB127344

XL

AB128326

S

2.78

AB128336

M/L

2.42

2.82

AB128346

XL

2.46

2.74

00 800 999 55500

2.38

www.capitalsafety.eu
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Harnesses

72

00 800 999 55500
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Pro™ Harness
The Protecta® Pro™ Harness range is extensive with a suitable model for
everyone and every job, along with specific models for confined space/rescue
and rope access work. Constructed to exacting standards, from highest quality
components. The right harness, with the right quality, at the right value, that’s Pro!

CZ

Řada Protecta® Pro™ Harness je rozšířena o modely, které jsou vhodné pro
každého a jsou určeny pro každou práci, je současně doplněna o modely zvláště
určené pro práci ve stísněných prostorech/vyprošťovací práce a práce s lanovým
přístupem. Je zkonstruována na základě přísných norem z těch nejkvalitnějších
komponent. Pravý kvalitní postroj za dobrou cenu, to je Pro!

Harnesses

EN

Standard

Applications | Použití

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Harnesses

Large back plate
Velký chránič páteře

Large choice of
attachment points
Velký výběr
kotvících prvků

Front spring loaded
torso adjusters
Přední pružinové
nastavovací prvky těla

74

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

Pro™ Harness

Fall indicator
Indikátor pádu

Harnesses
Standard

Covered identification
labels
Kryté identifikační štítky

1.98
1.93
1.88

Choosing the correct size of harness

1.83
Metres

1.78
1.73
1.68

S

M/L

XL

1.63

Selecting the correct size of harness is not only
essential for your safety and comfort but will also
allow you to work more efficiently. Use the table
on this page to choose the harness size that is best
suited to you.

Výběr správné velikosti postroje

1.58
1.52
1.47
45 54 63 73 82 91 100 109 118 127 136 145

Je nezbytný nejen pro vaši bezpečnost a pohodlí,
ale umožňuje taktéž efektivnější práci. K výběru
nejvhodnější velikosti postroje použijte tabulku
uvedenou na této stránce.

Kg

00 800 999 55500
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Harnesses

AB10032
AB10033
AB10034
AB10112
AB10113
AB10114
AB10112HV
AB10113HV
AB10114HV
AB10212
AB10213
AB10214
AB11212
AB11213
AB11214
AB11312
AB11313
AB11314
AB11312HV
AB11313HV
AB11314HV
AB11312R
AB11313R
AB11314R
AB20212
AB20213
AB20214
AB21312
AB21313
AB21314
AB23012
AB23013
AB23014
AB105125
AB105135
AB105145
AB104125
AB104135
AB104145
AB114125
AB114135
AB114145
AB214325
AB214335
AB214345
AB260126
AB260136
AB260146
AB101/19
AB35132
AB35133
AB35134

76

00 800 999 55500
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Pro™ Harness

Harnesses
Standard

00 800 999 55500
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Harnesses

Pro™

Pro™

78

AB10112

S

1.10

AB10113

M/L

1.12

AB10114

XL

1.15

AB10212

S

1.28

Pro™

AB10032

S/M

0.82

AB10033

M/L

0.86

AB10213

M/L

1.30

AB10034

XL

0.92

AB10214

XL

1.31

00 800 999 55500
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Pro™ Harness

Harnesses
Standard

Pro™

AB11212

S

1.31

AB11213

M/L

1.36

AB11214

XL

1.41

Pro™ with Energy
Absorber Lanyard

Pro™

AB11312

S

AB11313

M/L

1.18

AB11314

XL

1.21

1.13

AB101/19

M/L

00 800 999 55500

2m

50mm

2.20

www.capitalsafety.eu
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Harnesses

Pro™ Rescue

Pro™ Hi Viz

AB11312R

S

1.20

AB11312HV

S

1.62

AB11313R

M/L

1.25

AB11313HV

M/L

1.66

AB11314R

XL

1.28

AB11314HV

XL

1.70

AB20212

S

1.42

Pro™
Quick Connect

Pro™ Hi Viz

80

AB10112HV

S

AB10113HV

M/L

1.56

AB20213

M/L

1.44

AB10114HV

XL

1.60

AB20214

XL

1.46

00 800 999 55500

1.50
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Pro™ Harness

Harnesses
Standard

Pro™
Quick Connect

AB21312

S

1.34

AB21313

M/L

1.36

AB21314

XL

1.38

Pro™ Quick
Connect

Pro™ with Belt

AB23012

S

1.53

AB105125

S

2.07

AB23013
AB23014

M/L

1.69

AB105135

M/L

2.14

XL

1.73

AB105145

XL

2.21

00 800 999 55500
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Harnesses

Pro™ with Belt

82

AB104125

S

AB104135
AB104145

Pro™ with Belt

1.83

AB114125

S

2.02

M/L

2.03

AB114135

M/L

2.06

XL

2.06

AB114145

XL

2.15

00 800 999 55500
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Pro™ Harness

Harnesses
Standard

Pro™ with Belt
Quick Connect

AB214325

S

2.30

AB214335

M/L

2.40

AB214345

XL

2.50

Pro™ with Belt
Quick Connect

Pro™ Suspension

AB260126

S

2.60

AB35132

S

1.84

AB260136

M/L

AB260146

XL

2.65

AB35133

M/L

1.86

2.70

AB35134

XL

1.89

00 800 999 55500
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Harnesses

Construction Kit
1 x AB11313 Harness
1 x AC400 Rope Grab
1 x AC410 10m Braided Rope with Carabiner
AA095

1 x AK053 Back Pack

84

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

3.10

Pro™ Kits

x2

Harnesses

Building Kit

Construction Kit
1 x AB11313 Harness

1 x AC2010 Rope Grab/10m Rope

1 x AC400 Rope Grab

2 x AJ501 Carabiner

1 x AC410 10m Braided Rope with Carabiner

1 x AK053 Back Pack

1 x AM450/80 0.8m Webbing Sling

Standard

1 x AB11313 Harness

1 x AK053 Back Pack

AA097

3.10

Metal Construction Kit

AA195

3.15

Industrial Maintenance Kit

1 x AB10033 Harness

1 x AB10033 Harness

1 x AE522 2m Energy Absorber with Carabiners

1 x AD104 2.1m Mini-Bloc with Connectors

1 x AM450/80 0.8m Webbing Sling

1 x AM450/80 0.8m Webbing Sling

1 x AK053 Back Pack

1 x AK053 Back Pack

AA410

1.97

AA420

00 800 999 55500

2.60
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Harnesses

First™ Harness

First™ Harness with Belt

AB17511UNI

U

0.95

AB17611UNI

U

1.40

AB17511SM

S

0.85

AB17611SM

S

1.30

First™ Harness with Belt

First™ Harness

86

AB17711UNI

U

1.05

AB17811UNI

U

1.45

AB17711SM

S

0.95

AB17811SM

S

1.35

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

First™

1.75m

Double absorber 1.75m
– AJ514 & 2x AJ595
Dvojitý tlumič 1,75 m
- AJ514 a 2x AJ595

1.15

AE5211

1.75m

Simple back support pad on belt
Vyztužená podpěrka zad na pásu

1.75

AB0400

Standard

AE5111

First™ Work
Positioning Belt

First™ Lanyards

Single absorber 1.75m
– AJ514 & AJ595
Samostatný tlumič 1,75 m
- AJ514 a AJ595

Harnesses

First™ Lanyards

0.45

17mm

50mm

First™ Rope-grab Fall Arrester

Protecta® Mini Bloc
With 17 mm opening AJ565
carabiner
S karabinou AJ565 o otvoru
17 mm

AD111

3m

AJ565

17mm

Compact, automatic rope-grab fall arrester
mounted onto rope
Kompaktní automatický pohyblivý zachycovač
pádu nasazený na laně.

25mm

1.40

AC2010

10m

1.20

12mm

AC2015

15m

1.62

12mm

AC2020

20m

2.19

12mm

AC2030

30m

2.89

12mm

00 800 999 55500
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Harnesses
Anti-Slip Kit
Anti-slip kit for 45mm harness webbing
Protiskluzová sada pro 45mm popruh postroje

1150063

x6

0.05

Tool Lanyards
Adjustable length 86cm - 127cm
(harness & tool not included)
Nastavitelná délka 86 cm až 127 cm (bez postroje)

1150914

1

1

1

6.80

0.10

1150915

1

2

0

6.80

0.15

1150916

1

2

0

13.60

0.18

1150917

2

3

0

13.60

0.29

Belt Pouch
Pouch for belt, attached with loops, Velcro cover
Brašna k pasu opatřena oky se zavíráním na suchý zip

5900892

0.27

Webbing Strap

Tool Parking Point

Webbing strap
Popruh

KM4040W

88

00 800 999 55500

Tool or lanyard parking point, Velcro attached
Odkládací prvek na nářadí nebo lano opatřený
suchým zipem

40cm

0.19

www.capitalsafety.eu

9504374

0.45

Harness Accessories

Harnesses

Large Transport Bag

Back Pack

Large transport bag (yellow and blue)
Velká přepravní taška (žluto-modrá)

KK02050

60x25x30cm

Blue and grey DBI-SALA® back pack
Modrý a šedý batoh DBI-SALA®

1.52

Delta™ Pad

0.44

Suspension Relief Straps

Delta™ pad for full body harness
Výztuha Delta™ pro celotělový postroj

KK09501207

KK053

Suspension Relief safety strap
for full body harness
Závěsný odlehčovací bezpečnostní
pásek pro celotělový postroj
0.19

9501403

00 800 999 55500

0.14
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Harnesses

Back D-Ring Extension Strap

Comfort Pads

Back D-Ring extension strap 45mm webbing.
Screw gate triangle to attach to harness
Zadní 45mm prodlužovací popruh s „D» kroužkem.
Šroubovací karabina ve tvaru trojúhelníku pro
připojení k postroji

AB011

40cm

0.19

Red Plastic Suitcase

90

0.14

Protecta® Nylon transport bag
Nylonový přepravní vak Protecta®

500x370x125mm

00 800 999 55500

AK010

Nylon Transport Bag

Red plastic PVC suitcase
Červený plastový PVC kufřík

AK041

Comfort pad for shoulders or legs (sold individually)
Pohodlné vyztužení pro ramena a nohy (prodává se
samostatně)

1.64

www.capitalsafety.eu

AK043

500x300mm

0.32

Harness Accessories

Harnesses

Back Pack

Duffle Bag

Red and grey Protecta® back pack
Červeno-černý batoh Protecta®

AK053

Duffle bag for transport
Taška duffle určená pro přepravu

15x30x50cm

0.44

AK066

35x20x20cm

0.52

Protecta® Pro 2 Belt
Protection System

Large fixed side D-Rings with tool loops
Velké pevné postranní „D» kroužky s oky na nářadí

Universal protection system Velcro
Univerzální ochranný systém Velcro

AK099

1m

0.13

AB051326

S

0.82

AB051336

M/L

0.83

AB051346

XL

0.84

00 800 999 55500
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Lanyards
Lanyards are split into 3 distinct types, each with a specific purpose:
shock absorbing lanyards (with absorber), restraint lanyards (no absorber),
and work positioning lanyards.
Existují 3 různé typy bezpečnostních lan, přičemž každý z má jiné využití:
bezpečnostní lana s tlumičem pádu, přidržovací lana (beztlumiče pádu) a
záchytná lana s nastavitelnou pracovní polohou.

EZ-Stop® II Tie-Back

92

98

Wrapbax™ 2

100

Force2™ & Zorba™ Expander

102

Pro™ Stretch

108

Sanchoc™

110

Twisted Rope, Trigger, Confined Space

112

Pro™ Rope

114

Manubloc™, Manustop™, Protecta® Rope & Webbing

116

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

P. 98

P. 102

P. 104

Shock Absorbing Lanyards
These lanyards are for use in situations where a user is exposed to a potential risk of fall.
Whether they are made of rope or of webbing, whether they are adjustable or not, shock absorbing
lanyards incorporate a shock absorbing system to ensure forces are limited in a fall to under 6kN.
Tato lana jsou určena do situací, kdy je uživatel vystaven nebezpečí pádu.Popruhy nebo lano, s
možností nastavení nebo bez ní, součástí všech bezpečnostních záchytných systémů s tlumičem
pádu je zařízení zodpovídající za snížení síly v případě pádu na méně než 6 kN.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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P. 114

P. 114

Restraint Lanyards
A connecting lanyard must only be used for restraining purposes. In no case should the user be able to
manoeuvre in an area where there is a risk of falling. The restraint system is precisely defined for each
place where it will be used.
Tato lana mohou být použita výhradně k přidržování. V žádném případě je nesmíte používat v
podmínkách s nebezpečím pádu. Přidržovací systém těchto lan je navržen přesně pro konkrétní místo,
kde má být použit.

94

00 800 999 55500
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P. 112

P. 113

P. 116

Work Positioning Lanyards
A work positioning lanyard when used in conjunction with a belt/harness with a belt allows the user to work
in comfort, whilst keeping both hands free. Normally a work position system would be used in conjunction
with a fall arrest system.
Záchytné lano s možností nastavení polohy ve spojení s pásem či postrojem zajišťuje pohodlné pracovní
podmínky a nechává obě ruce volné. Za běžných podmínek je systém s nastavitelnou pracovní polohou
používán ve spojení se systémem jištění proti pádu.

00 800 999 55500
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General | Obecné

Dimension

Grammes

Kilogrammes

Quantity

Diameter

Rozměr

Gramy

Kilogramy

Množství

Průměr

i-Safe™

ATEX

Certification

Certification (Value)

i-Safe™

ATEX

Certifikace

Certifikace (hodnota)

Certification
(Value & Class)
Certifikace
(hodnota a třída)

User

User (Value)

Material Type

Coating Type

Webbing

Uživatel

Uživatel (hodnota)

Typ použitého
materiálu

Typ pláště

Popruhy

Material: Aluminium

Material: Nylon

Material: Polyurethane

Material: Reflective

Materiál: Hliník

Materiál: Nylon

Materiál: Polyuretan

Materiál: Reflexní

Material: Steel

Material: Steel Alloy

Material: Stainless Steel

Material: Thermoplastic

Materiál: Ocel

Materiál: Ocelová slitina

Materiál: Nerezová ocel

Materiál: Termoplast

Coating: Galvanised
Steel

Coating: Sand Blasted

Coating: Zinc Plated

Plášť: Opískovaný

Plášť: Zinek

Type | Typ

Plášť: Galvanické
pokovení
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Lanyards | Bezpečnostní lano

Lanyard

Twin Leg

Tie-Back

Loops with Thimbles

Delta Link

Bezpečnostní lano

Dvě ramena

Uchycení v zádové
oblasti

Spoje s očnicemi

Úchyt deltového tvaru

Carabiner

Screw Carabiner

Gate Strength (Value)

Size of gate opening

Karabina

Karabina se
šroubovacím zámkem

Síla západky (hodnota)

Velikost západky

Size of gate opening
(Value)

Connector: Lanyard End

Connector: User End

Connector: Adjuster End

Manustop

Rope Type

Konektor: Konec lana

Spojka: Uživatelský
konec

Konektor: Nastavovací
konec

Manustop

Typ lana

Wrapbax™ Hook

Scaffold Hook

Snap Hook

Hák Wrabax™

Hák pro podpůrné
konstrukce

Oválná karabina

Velikost západky
(hodnota)

Visit www.capitalsafety.eu for a full glossary
Kompletní rejstřík naleznete na
www.capitalsafety.eu

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Shock Absorbing Lanyards
EN

EZ-Stop™ II Tie-Back models offer a convenient solution for the worker. The user can operate as
they would with a standard type lanyard (connecting directly into an anchorage point) and in
addition they can also use the specially designed tie-back lanyards to wrap around the structure
and attach back onto the moveable ring on the lanyard leg. Tie-back lanyards are available as
both single and twin leg 100% tie-off. Simple, fast and efficient, the EZ-Stop™ II eliminates the
need for a separate piece of equipment to form an anchorage, thus reducing cost, simplifying
inspections and training whilst improving compliance.

CZ

Modely EZ-Stop™ II Tie-Back jsou pohodlným řešením pro uživatele. Jejich použití je stejné
jako v případě standardních typů záchytných lan (přímé připojení ke kotvícímu bodu) a navíc
je možné použít speciální lana s úchytem v oblasti zad, která se omotají okolo konstrukce, aby
se znovu připojila k pohyblivému úchytu na rameni záchytného lana. Lana jsou k dispozici s
jedním či dvěma rameny zajišťujícími 100% upevnění. Jednoduchý, rychlý a efektivní EZ-Stop™
odstraňuje potřebu zvláštního vybavení k zajištění ukotvení, což má za následek nižší náklady,
jednodušší kontrolu a snazší používání v souladu s požadavky.

Applications | Použití
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EZ-Stop ™ II Tie-Back

1.80m

1

1.27

1221950/A

1.80m

1

1.27

KE51222025

1.80m

2

2.13

1222025/A

1.80m

2

2.13

Tie-back connection for
greater versatility
Připojení k zádové oblasti
poskytuje větší flexibilitu

Shock Absorbing Lanyards

KE51221950

Integrated shock
absorber
Integrovaný tlumič
pádu
KE51221950

Steel Snap hook
connections
Připojení pomocí
ocelových pojistných
háků
KE51222025

Abrasion resistant
polyester webbing
for ultimate
durability
Polyesterový popruh
odolný vůči odírání
zajišťuje dlouhou
životnost

Movable D-Ring
anchorage point
Kotvící bod s
pohyblivým
D-úchytem

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Shock Absorbing Lanyards
EN

Wrapbax™ 2 shock absorbing lanyards have been specifically designed to withstand the forces
that can occur during tie-back use. Wrapbax™ 2 is easy to operate, providing the worker with a
tool that they can use quickly and safely. It features a lightweight snap hook connection that has
been designed to withstand the force of 22kN, even on the gate. Wrapbax™ 2 is available in single
and twin leg versions and is made using heavy duty abrasion resistant webbing.

CZ

Postroje Wrapbax™ 2 s tlumičem pádu jsou navržena s cílem odolávat silám, které mohou
vzniknout během zatažení. Wrapbax™ 2 se vyznačuje snadným a bezpečným ovládáním a
použitím. Součástí zařízení je hákové připojení, které bylo vytvořeno s cílem odolat síle 22 kN i
na západce. Systém Wrapbax™ 2 je k dispozici ve verzi s 1 a 2 rameny, a je vytvořen z popruhů
odolných proti opotřebení obrusem.

KE51221925

1

19mm

19mm

1.27

1221925/A

1

19mm

19mm

1.27

KE51222050

2

19mm

19mm

2.13

1222050/A

2

19mm

19mm

2.13

Applications | Použití
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Wrapbax™ 2

Integrated shock
absorber
Integrovaný tlumič
pádu

KE51221925

Snap hook connections
Připojení pomocí
pojistných háků

KE51222050

Shock Absorbing Lanyards

Tie-back connection
for greater versatility
Připojení k zádové oblasti
poskytuje větší flexibilitu

Heavy duty nylon
webbing - 57kN
tensile strength
Vysoce odolný
nylonový popruh mez pevnosti v
tahu 57 kN

Angled snap hook gate head
for ease of use
Zkosená hlavice západky
karabiny usnadňuje použití

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Shock Absorbing Lanyards
EN

Force2™ Shockwave™ Wind Energy Lanyard. 100% tie-off lanyard with elastic webbing, 1600 kg
hooks on leg ends, Tech-Lite™ aluminium rescue D-rings on lanyard legs & a nylon shock pack
with a PVC resist cover to protect against abrasion while climbing and descending.

CZ

Force2™ Shockwave™ Wind Energy Lanyard. 100% upevnění pomocí elastických popruhů, háky
1600 kg na koncích ramen, D-úchyty Tech-Lite™ na lanových ramenech a nylonová ochrana s
plastovým pokrytím chrání před odíráním během lezení nahoru a dolů.

1244760

102

1.80m

00 800 999 55500

2

19mm

www.capitalsafety.eu

57mm

3.00

Force2™ & Zorba™ Expander
The Expander elastic system reduces this lanyards overall length whilst not under tension by
up to 0.5m thus reducing potential trip or snarling hazards and offering maximum freedom
of movement during use. Semi permanent triangular screw link for attaching to harness.

CZ

Elastický systém Expander zkracuje celkovou délku lana mimo napětí až na 0,5 mm, což
snižuje nebezpečí odpojení a zamotání a poskytuje maximální svobodu pohybu během užívání.
Semipermanentní trojúhelníkový šroubový závěs pro upevnění popruhu.

Shock Absorbing Lanyards

EN

KE5200YX/2

See page
AJ501

AJ514

P. 120

AJ5024

KE5175X/2

KE5175X

1.75m

1

11mm

KE5175X/2

1.95m

1

11mm

60mm

0.96

KE5200YX/2

2.00m

2

11mm

60mm

1.61

00 800 999 55500

-

-

-

0.49
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Shock Absorbing Lanyards
EN

Constructed from 12mm diameter 3 strand polyamide rope, hand spliced, 5 tucks per splice.
A very hard wearing fall arrest lanyard with a semi-permanent triangular screw link for
attaching to harness.

CZ

Jsou vyrobeny z 3-pramenného ručně pleteného polyamidového lana o průměru 12 mm
(5 upevnění na jednu vazbu). Extra tuhé lano s tlumičem pádu a semipermanentním
trojúhelníkovým šroubovým závěsem pro upevnění popruhu.

See page
AJ501

AJ514

P. 120

AJ5024

KE5125R

KE5175R/SC

104

KE5125R

1.25m

11mm

0.55

KE5175R

1.75m

11mm

0.58

KE5175R/SC

1.95m

11mm

00 800 999 55500
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60mm

0.96

Zorba™ Rope & Webbing
Manufactured from highly resistant 27mm polyester webbing with a semi-permanent
triangular screw link for attaching to harness, this is the general purpose fall arrest lanyard
that suits most situations.

CZ

Systém vyrobený z vysoce odolného polyesterového lana 27 mm se semipermanentním
šroubovým závěsem pro připojení popruhu je univerzálním řešením pro většinu situací.

Shock Absorbing Lanyards

EN

KE5175W/2

KE5200A

KE5125W

1.25m

11mm

-

-

-

0.46

KE5175W

1.75m

11mm

-

-

-

0.48

KE5175W/2

1.95m

11mm

60mm

0.96

KE5200A

1.40 2.00m

11mm

60mm

0.95

00 800 999 55500
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Shock Absorbing &
Work Positioning Lanyards
EN

High temperature fall arrest lanyard uses webbing constructed from flame and heat resistant
45mm Kevlar® webbing. This webbing has a 480°C (900°F) char temperature.
Ideal for situations involving welding or in a potentially explosive environment.
Available in twin leg 100% tie-off model.

CZ

Systém záchytných lan (45 mm) s tlumičem pádu je vyroben z Kevlar® odolného vůči ohni
a vysokým teplotám. Teplota char popruhu je 480 °C (900 °F). Ideální pro místa s probíhajícími
svářecími pracemi a pro prostředí s nebezpečím výbuchu. K dispozici je model se 2 rameny
pro 100% uchycení.

KE5175K

106

KE5175K

1.75m

1

11mm

1240779

1.80m

2

19mm

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

-

65mm

-

0.60
2.55

Zorba™ Kevlar ®
Shock Absorbing Lanyards

See page
AJ501

AJ514

P. 120

AJ5024

00 800 999 55500
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Shock Absorbing Lanyards

AE5215SAA (1.5m)
AE5220SAA (2m)

AE5215SAE (1.5m)
AE5220SAE (2m)

EN

Pro™ Stretch lanyards absorb energy over the entire length of the lanyard, removing the need for
an integrated shock pack, resulting in a well-balanced and lightweight lanyard. Elasticated webbing
keeps the lanyard taut and reduces potential trip or snarling hazards whilst offering maximum
freedom of movement during use. Includes a built-in activation indicator which allows the user to
instantly see if the energy absorber has been deployed. Various connectors are available depending
on the needs of the user ranging from standard carabiners to large opening scaffold hooks.

CZ

Záchytná lana Pro™ Stretch absorbují energii po celé délce lana a odstraňují tak potřebu použití
integrovaného tlumiče nárazu, výsledkem je vyvážené a lehké lano. Elastické popruhy udržují
lano napnuté a snižují tak případné nebezpečí rozpojení či zamotání a nabízejí maximální svobodu
pohybu během práce. Součástí je integrovaný ukazatel umožňující uživateli okamžitou kontrolu
stavu aktivace tlumiče energie. K dipozici jsou různé konektory pro různé situace: od standardních
karabin po háky s širokým rozvorem pro podpůrné konstrukce.

Applications | Použití
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Pro™ Stretch
Shock Absorbing Lanyards

AE5215SEF (1.5m)
AE5220SEF (2m)

AE5215AF (1.5m)
AE52175SAF (1.75m)
AE5220SAF (2m)

AE5215SAK (1.5m)
AE5220SAK (2m)

AE5215SAA

1.50m

17mm

17mm

0.63

AE5215SAE

1.50m

17mm

17mm

0.71

AE5215SAF

1.50m

17mm

50mm

0.97

AE5215SAK

1.50m

17mm

60mm

0.91

AE5215SEF

1.50m

17mm

50mm

1.05

AE52175SAF

1.75m

17mm

50mm

1.03

AE5220SAA

2.00m

17mm

17mm

0.74

AE5220SAE

2.00m

17mm

17mm

0.82

AE5220SAF

2.00m

17mm

50mm

1.09

AE5220SAK

2.00m

17mm

60mm

1.03

AE5220SEF

2.00m

17mm

50mm

1.17

00 800 999 55500
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Shock Absorbing Lanyards
EN

Sanchoc™ Webbing shock absorbing lanyards. Supple and pleasant to use webbing lanyards
available in 25mm or 45mm width. With a high resistance to abrasion and excellent lifespan, they
are available in various lengths and configurations constructed from 25mm or 45mm webbing.

CZ

Bezpečnostní postroje Sanchoc™ s tlumičem pádu. Pružná lana o dostupných rozměrech 25 nebo
45 mm. Lana se vyznačují vysokou odolností vůči odírání a dlouhou životností, k dispozici jsou
různé délky a konfigurace (25 mm až 45 mm).

AE5220WAE

AE5320WAF

110

AE5220WAA

2.00m

25mm

1

17mm

17mm

0.76

AE5220WAE

2.00m

25mm

1

17mm

17mm

0.81

AE5220WAF

2.00m

25mm

1

17mm

50mm

1.10

AE529/1

1.50m

45mm

1

17mm

17mm

0.73

AE529/61

1.50m

45mm

1

17mm

50mm

1.00

AE529

2.00m

45mm

1

17mm

17mm

0.77

AE529/6

2.00m

45mm

1

17mm

50mm

1.75

AE5315WAA

1.50m

25mm

2

17mm

17mm

0.98

AE5315WAF

1.50m

25mm

2

17mm

50mm

1.70

AE5320WAA

2.00m

25mm

2

17mm

17mm

0.98

AE5320WAE

2.00m

25mm

2

17mm

17mm

1.17

AE5320WAF

2.00m

25mm

2

17mm

50mm

1.80

00 800 999 55500
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Sanchoc ™ Webbing & Rope
Sanchoc™ energy absorbing rope lanyards. Braided polyamide rope white 10.5mm diameter
with sewn terminations.

CZ

Bezpečnostní lana Sanchoc™ s tlumičem energie. Pletená polyamidová lana o průměru 10,5 mm
s prošívanými konci.

AE522/5

Shock Absorbing Lanyards

EN

AE525

AE522/13

1.50m

1

17mm

17mm

0.85

AE522/15

1.50m

1

17mm

50mm

1.13

AE522/1

1.50m

1

17mm

17mm

0.77

AE522

2.00m

1

17mm

17mm

0.85

AE522/3

2.00m

1

17mm

17mm

0.88

AE522/5

2.00m

1

17mm

50mm

1.16

AE522/6

2.00m

1

17mm

50mm

1.10

AE525

Adj.
2.00m

1

17mm

17mm

0.86

AE525/1

Adj.
2.00m

1

17mm

50mm

1.22

AE5310RAK

1.00m

2

17mm

60mm

1.60

AE532/31

1.30m

2

17mm

50mm

1.75

AE532/2

1.50m

2

AE532/1

1.80m

2

17mm

50mm

1.75

AE532/3

1.80m

2

17mm

50mm

1.73

0.53

00 800 999 55500
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Work Positioning Lanyards
EN

The adjustment system developed for the Trigger gives the option to easily adjust the length
of the lanyard during use.

CZ

Nastavovací systém vytvořený pro spouštěč nabízí možnost snadného nastavení délky lana
během použití.

AF777

KF7T2000

112

KF7T2000

Adj to 2m

11mm

21mm

21mm

0.72

AF777

Adj to 2m

10.5mm

17mm

17mm

0.85

AF777/1

Adj to 3m

10.5mm

17mm

17mm

0.92

AF777/2

Adj to 4m

10.5mm

17mm

17mm

0.99

00 800 999 55500
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Twisted Rope, Trigger,
Confined Space
Confined space lanyard for use with rescue harness incorporating shoulder D-rings.
Use for vertical lifts in confined space or rescue situations. Built in spreader bar keeps
shoulder straps from being pulled in during use. With steel snaphooks 19mm opening.

CZ

Lana pro použitích v omezených prostorách kompatibilní s popruhy vybavenými
ramenními D-úchyty. Použití při vertikálním zdvihání v omezených prostorách a při
záchranných akcích. Integrované zpevnění brání vtažení ramenních pásů během
použití. S ocelovými karabinami 19 mm.

1113970

Work Positioning Lanyards

EN

1112903

Rescue Harnesses
See pages

P. 35 + 61

KF71201466

KF71201466

45mm

00 800 999 55500

19mm

1.30

www.capitalsafety.eu
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Restraint Lanyards
EN

Protecta® rope connecting lanyards are an ideal solution for the connecting element in a restraint
system. Made from polyamide braided rope with safety stitching. Rope diameter 10.5mm.

CZ

Lano Pro. Bezpečnostní spojující lana Protecta® jsou ideálním řešením pro přidržovací systémy.
Vyrobeno z polyamidového lana s bezpečnostními švy. Průměr lana 10,5 mm.

AL420C

AL420C2

114

AL410B

1.00m

1

AL410C

1.00m

1

AL415B

1.50m

1

AL415C

1.50m

1

AL420B

2.00m

1

AL420C

2.00m

1

AL420C2

2.00m

1

AL432

1.00m

2

AL432/1

1.30m

2

00 800 999 55500

-

-

-

-

-

-

0.11
0.16

-

-

-

-

-

-

0.15
0.19

-

-

-

-

-

-

0.18
0.22

17mm
-

17mm

www.capitalsafety.eu

50mm
-

-

50mm

0.99
-

0.25
1.39

Pro™ Rope

Restraint Lanyards

00 800 999 55500
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Work Positioning Lanyards
EN

Manubloc™. Adjustable braided rope
lanyard. Rope diameter 12mm.

CZ

Manubloc™. Nastavitelná opletená lana.
Průměr lana 12 mm.

Adj to 2m

AF774T2

116

EN

Manustop™. Rope work positioning
lanyards available in a variety of
lengths and connector combinations.

CZ

Manustop™. K dispozici jsou opletená
lana s nastavitelnou pracovní polohou
o různých délkách a s různými
kombinacemi konektorů.

17mm

17mm

1.00

AF764T2

Adj to 2m

12mm

17mm

0.98

AF795T2

Adj to 2m

12mm

50mm

1.25

00 800 999 55500
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Manubloc,™ Manustop,™
Rope & Webbing
Braided rope work positioning lanyards
available in a variety of diameters and
connector combinations.

CZ

K dispozici jsou opletená lana s
nastavitelnou pracovní polohou o
různých průměrech a s různými
kombinacemi konektorů.

Work Positioning Lanyards

EN

AL422

Adj to 2m

10.5mm

AL422/3

Adj to 2m

10.5mm

17mm

50mm

0.95

AL423/5

Adj to 2m

12.5mm

17mm

17mm

0.78

17mm

17mm

0.79

-

EN

Web work positioning 45mm lanyard,
particularly suited to work on posts
(wood or concrete). Easy to adjust roll
bar buckle, even with one hand.
Rigid section to facilitate passing the
end of the strap around the pole.

CZ

Popruhy Protecta. Popruhy 45 mm s
možností nastavení pracovní polohy
vhodné především pro uchycení ve
dřevě a betonu. Snadné nastavení
stabilizátoru, a to i jednou rukou.
Pevná část usnadňuje umístění
konce okolo tyče.

AF725

2.5m

-

-

00 800 999 55500

-

-

-

0.28
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Carabiners & Hooks
EN

Capital Safety hooks and carabiners ensure there are no weak links in the world’s premier safety
systems. They all conform to EN362 and are marked with CE, the breaking strength and the quality
control batch reference.

CZ

Háky a karabiny Capital Safety zaručují světové jedničce v oblasti bezpečnostních systémů
dokonalou funkci bez slabých spojů. Všechny splňují požadavky normy ČSN EN 362, nesou
označení CE a splňují příslušné meze pevnosti a podmínky kontroly kvality.

Manucroche
An anchor clamp in stainless steel wire, the Manucroche
is the ideal connector for anchoring a fall arrest system
to a steel structure. Its double locking automatic closure
system guarantees a connection that will withstand any
challenge.

Kotvící svorka z nerezové oceli Manucroche je ideálním
řešením pro ukotvení systému jištění proti pádu k
ocelové konstrukci. Dvojitý automatický uzamykací
systém je zárukou spojení, které vydrží i ten největší
nápor.

Quick Links
Quick links enable a semi-permanent connection
between different parts of a fall arrest system
(e.g. A harness and a lanyard, or a positioning lanyard
and a belt).

Rychlospojky umožňují polo-permanentní spojení mezi
různými částmi systému jištění proti pádu (např. popruh
a lano, nebo polohovací lano a pás).

Self Locking Carabiners
with a Twist Lock
The automatic gate closing and locking makes it an
ideal choice when the user will open and close the
connector many times during the work period. Quick
and easy to open with one hand.
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Automatické otevírání a zavírání rozvoru je ideální pro
situace, kdy uživatel potřebuje během práce svorku
často otevírat a zavírat. Rychlé a snadné otevření jednou
rukou.

The screw gate is ideal in working situations where
opening is occasional during the working day, as the
gate can be opened by the action of pushing it onto the
anchorage point. The gate can then be manually locked
once the carabiner holds the weight of the device.

Šroubovací karabiny jsou ideálním řešením pro situace,
kdy v průběhu dne otevíráte karabinu jen výjimečně.
Karabinu otevřete zatlačením na kotvící bod a ručně ji
uzamknete, jakmile bude zařízení zavěšeno.

Carabiners & Hooks

Screw Gate Carabiners

Self Locking Carabiners
with a Triple Twist Lock
Triple lock provides the user with confidence that the
gate will not accidently unlock.

Trojitý zámek dodává uživateli jistotu a chrání jej před
náhodným otevřením karabiny.

00 800 999 55500
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Carabiners & Hooks
Manucroche

AJ301

75mm

24.5kN

290

AJ302

110mm

24.5kN

345

AJ303

140mm

24.5kN

380

AJ509

7.5mm

12kN

45

AJ508

10mm

27kN

89

AJ502

11mm

35kN

79

AJ507

16mm

25kN

62

15.5mm

25kN

70

KJ5105S

17mm

22kN

165

AJ501

17mm

25kN

170

2000200

18mm

22kN

259

KJ5107

25mm

50kN

220

Quick Links

Screw Gate Carabiners

AJ520

120
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Self Locking Carabiners with a Twist Lock

17mm

20kN

80

AJ531

17mm

28kN

75

AJ514

18mm

25kN

170

KJ5024

21mm

25kN

100

KJ5106

33mm

45kN

547

AJ593

50mm

25kN

660

Carabiners & Hooks

AJ521

Self Locking Carabiners with a Triple Twist Lock

KH216SS

21mm

30kN

85

AJ572

24mm

22kN

113
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Cobra™

Rope Grab

AC202/03

AC202/01

The Cobra™ rope grab device is supplied with a twisted strand rope and is
available with rope options available in 5 to 50m lengths in increments
of 5m. Part number AC2XX where XX denotes length, e.g. AC210 is a 10m
length. Supplied with AJ501 carabiner. The Robe Grab Device is available in
3 variants. AC202/3 includes a 200mm extension strap and AC202/2 also
incorporates a shock absorber with a 25mm tear pack with an engaging
force of 2kN which reduces the impact force to less than 6kN.
The Cobra™ Zařízení k zachytávání lana Cobra je dodáváno s krouceným
lanem, k dispozici jsou lana o délce od 5 do 50 m s možností prodloužení o 5
m. Číslo dílu je AC2XX, přičemž XX označuje délku, např. AC210 představuje
délku 10 m. Dodáváno s karabinou AJ501. Zachytávač lana je k dispozici
ve 3 variantách. AC202/3 zahrnuje 200mm prodlužovací pásku a součástí
AC202/2 je také tlumič nárazu (25 mm) se záchytnou silou 2 kN, který
dokáže snížit sílu nárazu na méně než 6 kN.

AC202/01

AJ501

12-14mm

1.27

AC202/02

AJ565

12-14mm

1.10

AC202/03

AJ565

12-14mm

1.10

00 800 999 55500
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Viper™ 2

Rope Grab

AC400

AC401

The Viper™ 2 is supplied with a Kermantel rope and is available
with rope options from 5 to 99m lengths in increments of 5m.
Part number AC4XX where XX denotes length. Supplied with
AJ501 or AJ565 carabiners /1 on the part number denotes AJ565
(e.g. AC405/1 is a 5m rope length with AJ565 carabiner and
AC410 is a 10m rope with AJ501 carabiner).
Viper™ 2 je dodáván s lanem typu Kernmantel a je k dispozici
v délce od 5 do 99 m s možností prodloužení o 5 m. Číslo dílu
je AC4XX, přičemž XX označuje délku. Zařízení je dodáváno s
karabinami AJ501 nebo AJ565 /1 v čísle dílu označuje AJ565
(např. AC405/1 je lano o délce 5 m s karabinou AJ565 a AC410
je lano o délce 10 m s karabinou AJ501).

AC400

AJ501

10.5mm

0.615

AC401

AJ565

10.5mm

0.890

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

125

Self Retracting Lifelines

126

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

Choosing The Right SRL

Self Retracting Lifelines
DBI-SALA® and Protecta® are the world’s number one in fall protection brands leading the
development of innovative, reliable and versatile self retracting lifelines (SRLs). Our innovations
include the world’s first retractable lifeline, first sealed SRL, RSQ™ dual mode SRL, 3-way SRL with
built in retrieval and the fall impact indicator. These important safety innovations have now been
widely adopted and appreciated by customers across all sectors of industry.
When a life depends on it, it makes good sense to invest in the best product available, with the
support of the world’s leading manufacturer included in one price. Our SRLs meet CE standards
and many of them are also certified for horizontal use.
DBI-SALA® a Protecta® jsou světové jedničky v oblasti systémů ochrany proti pádu, jejichž cílem
je rozvoj inovačních, spolehlivých a mnohostranných samonavíjecích záchytných zařízení (SRL).
Naše inovace představují první navíjecí záchytná zařízení, první uzavřená navíjecí záchytná
zařízení, duální RSQ™ a 3směrná SRL s integrovaným ukazatelem jištění proti pádu.
Provedli jsme významné změny k lepšímu, které byly obecně zavedeny a dnes jsou oceňovány
zákazníky ve všech oblastech průmyslu.
Jestliže má na těchto zařízeních záviset lidský život, je cílem poskytovat ty nejlepší dostupné
produkty vyrobené předním světovým výrobcem. Naše záchytná zařízení splňují požadavky CE
a velké množství našich produktů je certifikováno také k horizontálnímu použití.

00 800 999 55500
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Self Retracting Lifelines
F     
Thermoplastic - When lightweight is key
Aluminium - When ultimate durability is required
F      
Galvanised cable, stainless steel cable or web /
synthetic lifeline material for varying environments
F     
For harsh/corrosive environments like
Oil & Gas applications
F   
Ideal for confined space rescue/retrieval applications
for easy implementation of rescue plan solutions

F \
Built-in rescue allows user to be lowered after a fall
arrest either automatically or manually
F Q  \
Allows user to replace lifeline assembly in the field
(available for sealed block only)
F  
Direct connection takes the hassle out of fall protection
F     
Specialised lifeline and external shock for leading edge,
horizontal use, meeting the latest VG11 sharp edge
requirements

F  
Termoplast - když základem je lehkost
Hliník - když zásadou je trvalá odolnost
F µ Ĕ  µ
Pozinkované lano, lano z nerezové oceli nebo
popruh / syntetický záchytný materiál pro
různé povětrnostní podmínky
F ú Ĕ  
Pro drsné podmínky a korozivní prostředí
(např. oleje a plyny)
F µ É
Ideální řešení pro záchranné akce prováděné
ve stísněných a omezených prostorách

F \
Tento integrovaný systém umožňuje automatický
nebo ruční posun dolů po zachyceném pádu
F Q  \
Dává uživateli možnost provést výměnu zařízení přímo
v terénu (k dispozici pouze pro uzavřené celky)
F  
Přímé spojení usnadňuje celou instalaci ochrany
proti pádu
F ËØúØĔ ĘČ
Speciální bezpečnostní lana, ochrana proti nárazua
horizontální použití splňují přísné požadavky VG11

OPTIONS

SEALED-BLOK™

ULTRA-LOK™

TALON™

NANO-LOKTM

REBEL™

4.5m - 52m

3.35m - 25m

2m-3m

2m

3m - 30m

Cable

Cable/Synthetic/
Web

Web

Web

Web/Cable

Sharp Edge Compliant

*

*

Foot level connection capability

*

*

Lifeline Lengths

F

Aluminium Housing
Thermoplastic Housing
Lifeline Material
Sealed Design
Retrieval Option
RSQ™
FAST-Line
Direct Harness Mount

Twin leg version available
* Selected models only / Pouze vybrané modely
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General | Obecné

Dimension

Grammes

Kilogrammes

Quantity

Diameter

Rozměr

Gramy

Kilogramy

Množství

Průměr

i-Safe™

ATEX

Certification

Certification (Value)

i-Safe™

ATEX

Certifikace

Certifikace (hodnota)

Certification
(Value & Class)
Certifikace
(hodnota a třída)

User

User (Value)

Material Type

Coating Type

Webbing

Uživatel

Uživatel (hodnota)

Typ použitého
materiálu

Typ pláště

Popruhy

Material: Aluminium

Material: Nylon

Material: Polyurethane

Material: Reflective

Materiál: Hliník

Materiál: Nylon

Materiál: Polyuretan

Materiál: Reflexní

Material: Steel

Material: Steel Alloy

Material: Stainless Steel

Material: Thermoplastic

Materiál: Ocel

Materiál: Ocelová slitina

Materiál: Nerezová ocel

Materiál: Termoplast

Coating: Galvanised
Steel

Coating: Sand Blasted

Coating: Zinc Plated

Plášť: Opískovaný

Plášť: Zinek

Type | Typ

Plášť: Galvanické
pokovení
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Self Retracting Lifelines | Samonavíjecí záchytná zařízení

Housing

Double Action Swivel

Retrieval Winch

RSQ

Pulley

Kryt

Dvojčinný kloubový
úchyt

Naviják

RSQ

Kladka

Leading Edge

Self Locking
Swivel Hook

Lifeline

Fall Indicator

Bezpečnostní lano

Indikátor pádu

Connector Material

Závěsná páska

Samozamykací
kloubový úchyt

Materiál konektoru

Carabiner

Captive Eye

Rebar Hook

Scaffold Hook

Snap Hook

Karabinka

Oko (karabiny)

Pojistná spojka

Hák pro podpůrné
konstrukce

Oválná karabina

Swivelling Opening
Hook

SafLok™

Webbing Width

SafLok™

Šířka popruhu

Otočný otvírací hák

Twin Leg
Dvě ramena

Visit www.capitalsafety.eu for a full glossary
Kompletní rejstřík naleznete na
www.capitalsafety.eu

00 800 999 55500
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Sealed-Blok™
The DBI-SALA® Sealed-Blok™ family has the most comprehensive line
of sealed SRLs in the industry and decades of proven field service in the
toughest environments. The heavy duty sealed design keeps the critical
working components free of dirt, grease, water and chemicals. The range also
includes a dual range SRL and automatic self-rescue device. Ideal for use in
harsh enviornments such as offshore, confined space, saltwater and dirty
environments.

CZ

Řada výrobků DBI SALA® Sealed-Blok™ představuje nejkomplexnější řadu
krytých samonavíjecích záchytných zařízení v oboru, prověřenou desítkami
let provozu a používání v nejdrsnějších povětrnostních podmínkách. Odolný
uzavřený design chrání kritické pracovní součástky před špínou, mastnotou,
vodou a chemikáliemi. Součástí řady jsou duální SRL a automatická
samovytahovací zařízení. Ideální k použití v drsných podmínkách, jako jsou
útesy, uzavřené prostory, slaná voda a znečištěné prostředí.

Self Retracting Lifelines

EN

Applications | Použití

00 800 999 55500
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Pivoting Anchorage
Loop
Allows the block to move
slightly to minimise
friction on the cable if the
block is not well aligned.

Otočná kotvící smyčka
Umožňuje, aby se blok
jemně pohyboval, a bylo
tak minimalizováno tření
kabelu, pokud blok není
dobře vyrovnán.

Sealed Design (meets
IP68 rating)
All critical parts of
the block are sealed
from contamination.
This greatly improves
reliability in harsh
conditions.

Uzavřený design (podle
hodnocení IP68)
Všechny rozhodující
díly bloku jsou
utěsněním chráněny
před kontaminací.
To výrazně přispívá
k bezporuchovosti
v nepříznivých
podmínkách.

Aluminium Housing
For optimum durability in
in harsh environments.

Hliníkový kryt
Pro optimální životnost
v nepříznivých
podmínkách.

2,267Kg Rated handle
Makes transporting the
block easier and acts as
a secondary anchorage
for dropped object
requirements.

2,267 kg Jmenovitá
rukojeť
Usnadňuje přepravu
bloku a chová se jako
sekundární upnutí
spuštěného předmětu.

Impact Indicator
Allows easy visual
inspection to determine if
the unit has experienced
a fall by a user.

Ukazatel nárazu
Umožňuje jednoduše
pohledem zjistit, zda
jednotka již zaznamenala
pád uživatele.

00 800 999 55500
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Sealed-Blok™

Self Retracting Lifelines
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Tripod/Davit Arm
Bracket
Allows connection to
Tripods and DBI-SALA®
Advanced hoist making
the Sealed-Blok™ part of
a global fall arrest, rescue
and confined space
system.

Trojnožka/svorka
ramena jeřábu
Umožňuje spojení se
stativem a zdokonaleným
zdvihadlem DBI-SALA®,
přičemž činí z bloku
Sealed-Blok™ část
globálního systému
zachycení pádu, záchrany
a uzavřeného prostoru.

Retrieval Winch
(optional)
Integrated retrieval winch
provides a built in safety
plan, easy to put in place
and use by a non-rescue
specialist.

Naviják (volitelný)
Integrovaný
záchranný naviják
poskytuje vestavěný
snadno proveditelný
bezpečnostní plán, který
může být realizován
i osobami bez zkušeností
v oblasti záchrany.

5mm Dia. Rope
Provides increased
strength.

Lano o průměru 5 mm
Zajišťuje zvýšenou
pevnost.

1633kg Gate
Added gate strength
ensures the safest
connection even in harsh
environments.

Západka 1633 kg
Zvýšená pevnost vstupu
zajišťuje nejbezpečnější
podmínky i v nepříznivém
prostředí.

00 800 999 55500
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RSQ™ Options
RSQ™ options allow the rescuer
to choose the most appropriate
rescue option after a fall,
automatic or assisted rescue
descent mode for additional
worker safety.

Volby RSQ™
Možnosti RSQ™ umožňují
zachraňující osobě zvolit
nejvhodnější způsob záchrany
po pádu, automatický nebo
asistovaný režim záchranného
spuštění pro zvýšenou
bezpečnost pracovníků.

FAST-Line™ lifeline assembly
The only non-sealed portion of
the block can easily be changed
on site by a competent person.
No need to open the block. The
cable exchange is quick and
easy to do, with minimum tools
required.

Sada záchranného lana
FAST-Line™
Jediná neutěsněná část bloku
může být kvalifikovanou osobou
snadno na místě vyměněna.
Není potřeba blok otevírat.
Výměna kabelu je rychlá
a snadno proveditelná pomocí
minimálního počtu nástrojů.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

Sealed-Blok™

Self Retracting Lifelines

RSQ™ Dual-Mode Design
Duální režim RSQ™

Fall Arrest - Assisted
Rescue by Pole

Fall Arrest - Assisted
Rescue by Hand

Zastavení pádu - asistované
Vytahování pomocí tyče

Zastavení pádu - asistované
Vytahování pomocí tyče

00 800 999 55500

Automatic Descent Mode
Režim automatického
sestupu

www.capitalsafety.eu
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4.5m

3400830

9m

3400805

9m

3400856

15m

3400951

15m

3400956

15m

3400944

25m

3400867

25m

3400881

25m

3400917

40m

3400972

40m

3400986

52m

3400614

00 800 999 55500

3400951
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Sealed-Blok™

Self Retracting Lifelines

3400856

Many other models and options available
K dispozici je velké množství modelů a variant

6.00
9.00
12.00
12.00
15.00
15.00
22.00
23.50
23.50
27.00
30.00
46.00

*not IP 68 sealed / *neschváleno IP 68

00 800 999 55500
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FAST-Line™ Tool

Assisted Rescue Tool

Tool for FAST-Line™ cable replacement

First-Man-Up™ 4.8m pole with rescue tool
for Sealed-Blok™ RSQ™

Nástroj pro výměnu lan FAST-Line™

Tyč First-Man-Up™ 4,8 m s vytahovacím
nástrojem pro Sealed Blok RSQ

9600037
3500202

0.20

5.00

Cable Replacement
Assembly for FAST-Line™
Stainless steel cable with stainless steel hook
Lano a hák z nerezové oceli

3900105

n

15m

2.30

3900108

n

25m

3.00

3900112

n

40m

5.00

Galvanised cable with plated hook

Rescue Fork

Pozinkované lano s pokoveným hákem

Rescue fork tool for Sealed-Blok™ RSQ™
Vytahovací vidlice pro Sealed Blok™ RSQ™

3500200

142

0.50

00 800 999 55500
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3900107

n

15m

2.30

3900111

n

25m

3.00

3900114

n

40m

5.00

Sealed-Blok™

Self Retracting Lifelines

00 800 999 55500
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Ultra-Lok™
Ultra-Lok™ web and cable SRLs are rugged, highly engineered devices that can
be counted on for user safety, efficiency and reliability. Available with synthetic
rope, stainless steel or galvanised steel cable and aluminium or thermoplastic
housing. The RSQ™ model is the world’s first dual-mode self-retracting lifeline
for fall arrest and integrated rescue.

CZ

Záchytné popruhy a lana Ultra-Lok™ se vyznačují vysokou odolností,
spolehlivostí a bezpečností. K dispozici je syntetické lano, lano z nerezové nebo
pozinkované oceli a hliníkový nebo termoplastový kryt. Model RSQ™ je první
duální samonavíjecí záchytný systém na světě určený k jištění proti pádu a
vytahování pomocí záchytných lan.

Self Retracting Lifelines

EN

Applications | Použití

00 800 999 55500
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145

Self Retracting Lifelines

146

Anchor Swivel
Allows the block to align
with lifeline and avoid
any torsion of the cable
when the user is working.

Otočný čep kotvy
Umožňuje vyrovnání
bloku se záchranným
záchytným lanem
a zamezuje jakémukoli
zkroucení kabelu v době,
kdy uživatel pracuje.

Lightweight and
durable thermoplastic
housing
Provides exceptional
durability and is
lightweight for easy
handling.

Lehký a odolný
termoplastový kryt
Zajišťuje mimořádnou
životnost, je lehká
a umožňuje snadnou
manipulaci.

Stainless steel
components
Stainless steel internal
parts ensures increased
corrosion resistance and
operational longevity.

Součásti z nerezové
oceli
Vnitřní díly z nerezové
oceli zajišťují zvýšenou
odolnost vůči korozi
a dlouhou provozní
životnost.

Reserve lifeline
Allows the brake to
perform even if a fall
occurs when the cable is
fully extended.

Rezervní záchytné lano
Umožňuje práci brzdy
i tehdy, pokud pád
nastane v plném natažení
kabelu.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Semi-sealed design
Gasket between the housings
makes the block semi-sealed
which increases protection
against the intrusion of dust and
water thereby offering additional
protection against corrosion.

Částečně uzavřený design
Díky těsnění mezi plášti je blok
částečně utěsněn, což zvyšuje
ochranu před vnikem prachu
a vody, a poskytuje tak zvýšenou
ochranu proti korozi.

Constant moving pawls,
anti-ratchet system
Anti-ratchet system means the
pawls do not easily disengage
after a fall. This unique feature
ensures that the pawls will
remain engaged even it the
anchorage structure is flexible
and likely to induce rebounds.

Neustále se pohybující
západky, systém bránící
efektu západky
Tento systém zajišťuje, aby
se západky po pádu nemohly
snadno uvolnit. Tato jedinečná
vlastnost zajišťuje, aby západky
zůstaly zapojené i tehdy, pokud
je struktura upnutí flexibilní
a má tendenci znovu stoupat.

Impact Indicating Hook
Allows easy visual inspection
to determine if the unit has
experienced a fall by a user.

Hák s ukazatelem nárazu
Umožňuje jednoduše pohledem
zjistit, zda jednotka již
zaznamenala pád uživatele.

Web SRL
Nylon web lifeline models are lighter weight for added comfort and are less abrasive to objects around the system.
Nylonové modely záchytných lan jsou lehčí a lépe chráněné proti odírání při kontaktu s okolními předměty.

Sharp Edge SRL
Unique design incorporates larger diameter 5.5mm cable and an in-line shock absorber for the demands of leading edge
applications.
Součástí unikátního designu je lano s větším průměrem 5,5 mm a tlumič lineárního nárazu, který uspokojí ty
nejnáročnější požadavky.
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3.35m

KD1PWB335

Web 25mm

6m

KD1PWB610

Web 25mm

6m

KD1PWB610/A

Web 25mm

6m

3504427

6m

KD23504433/A

6m

3504429

9m

3504424

9m

3504426

9m

KD23504431/A

9m

3504503

15m

3504465

15m

3504467

15m

3504553

15m

3504481

25m

3504491

25m

3504489

00 800 999 55500

Vectran 6mm rope

www.capitalsafety.eu

Ultra-Lok™

3.10

16.5mm

3.10

16.5mm

3.10

16.5mm

4.50

16.5mm

4.50

16.5mm

4.50

16.5mm

5.44

16.5mm

5.44

16.5mm

5.44

16.5mm

6.00

16.5mm

7.45

16.5mm

7.45

16.5mm

8.50

16.5mm

6.55

16.5mm

15.00

16.5mm

15.00

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Ultra-Lok™
SRL 3.35 - 6m

Ultra-Lok™
SRL 6m

25mm Webbing

5mm Cable

Popruh 25 mm

Lano 5 mm

KD1PWB335

3.35m 1.90

KD1PWB610

6m

2.70

KD1PWB610/A

6m

2.70

Ultra-Lok™
SRL 15m

6m

4.50

KKD23504433/A

6m

4.50

3504429

6m

4.50

Ultra-Lok™
SRL 9m

Vectran Rope

5mm Cable

Lano Vectran

Lano 5 mm

3504481

152

3504427

15m

6.55

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

3504424

9m

5.44

3504426

9m

5.44

KD23504431/A

9m

5.44

Ultra-Lok™

Self Retracting Lifelines

Ultra-Lok™ SRL 15m
5mm Cable
Lano 5 mm

3504465

15m

7.45

3504467

15m

7.45

Ultra-Lok™ SRL 25m
5mm Cable
Lano 5 mm

3504489

25m

15.00

3504491

25m

15.00

Ultra-Lok™ Leading Edge

3504503

00 800 999 55500

9m

6.00

www.capitalsafety.eu
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No other brand has the exclusive DBI-SALA® dual–mode descent operation! Our RSQ™ feature
allows the user, prior to connection, to choose their mode of operation. This two-in-one operation
lowers the cost of ownership by reducing the need for separate rescue equipment.
F2,"0"$**00#12+-"#
F32-+2'!"#1!#,2+-"#Q1#*$0#1!3#
F#+-2#G11'12#""#1!#,2!2'42'-,-.2'-,1

CZ

Žádná jiná značka nevlastní exkluzivní duální funkci DBI-SALA® Řešení RSQ™ umožňuje uživateli
zvolit operační režim ještě před připojením. Tato operace „dva v jednom“ pomáhá snižovat
náklady na vybavení odstraněním nutnosti vlastnit dvě zvláštní zařízení.
F#Ƃ'+12,"0",Ŀ&-('ŧ2ı,Ŀ.0-2'.ě"3
F#Ƃ'+32-+2'!)į&-1#123.3Q1+-472Ƃ#,Ŀ
F8"ě*#,ěG1'12-4,ě)2'4!#1#123.3

154

Fall Arrest - Assisted
Rescue by Hand

Fall Arrest - Assisted
Rescue by Pole

Jištění proti pádu - asistované
vytažení pomocí tyče

Režim jištění proti pádu vytažení rukou

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

Automatic Descent Mode
Režim automatického sestupu

RSQ™ Dual-Mode Ultra-Lok™

Self Retracting Lifelines

Assisted Rescue Tool
First Man Up™ 4.8m pole with rescue tool
for Ultra-Lok™ RSQ™
Tyč First Man Up™ 4,8 m s vytahovacím
nástrojem pro Ultra-Lok™ RSQ™

3500102

0.44

Rescue Fork

Ultra-Lok RSQ™ Dual Mode SRL

Rescue fork tool for Ultra-Lok™ RSQ™
Vytahovací vidlice pro Ultra-Lok™ RSQ™

3504553

15m

8.50

3500100

00 800 999 55500

0.50

www.capitalsafety.eu
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Talon™
This lightweight and compact SRL extends and retracts automatically allowing
the user to move and work within a recommended working area maximising
efficiency and comfort. The breaking system limits arresting forces to 6kN
allowing workers to maintain a normal work pace without constant lock-ups.
The Talon™ also features a unique attachment system for direct connection to
the back of any harness via the webbing straps leaving the fall arrest D-Ring
available for other equipment.

CZ

Lehké a kompaktní samonavíjecí záchytné lano (SRL) se automaticky
vytahuje a zatahuje, což poskytuje uživateli možnost pohybovat se a pracovat
v doporučených podmínkách na maximum a v absolutním pohodlí. Brzdový
systém omezuje záchytnou sílu na 6 kN, což umožňuje dělníkům udržovat
běžné pracovní tempo bez neustálého blokování. Talon™ disponuje také
unikátním upevňovacím systémem pro přímé spojení se zádovou částí všech
typů pracovních postrojů prostřednictvím pásů zanechávajících úchyt jištění
proti pádu volný pro jiné vybavení.

Self Retracting Lifelines

EN

Other models, including ATEX certified, are available.
Please contact us for more details.
K dispozici jsou další modely, včetně modelu splňujícího požadavky
směrnice ATEX Kontaktujte nás a my vám poskytneme více informací.

Applications | Použití

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Built in connector for
direct attachment to
harness
Integrated connection
directly to the harness
webbing makes the
product extremely
comfortable and user
friendly.

Integrovaný konektor
umožňuje přímé
připojení k pracovnímu
postroji
Díky integrovanému
spojení přímo
s popruhem postroje
je výrobek mimořádně
pohodlný.

Anti-ratchet system
Anti-ratchet system
means the pawls do not
easily disengage after a
fall. This unique feature
ensures that the pawls
will remain engaged
even it the anchorage
structure is flexible and
likely to induce rebounds.

Systém bránící efektu
západky
Tento systém zajišťuje,
aby se západky po pádu
nemohly snadno uvolnit. Tato
jedinečná vlastnost zajišťuje,
aby západky zůstaly zapojené
i tehdy, pokud je struktura
upnutí flexibilní a má
tendenci znovu stoupat.

Nylon webbing
High strength webbing
is thin yet strong and
durable allowing long
lengths in small housing.

Nylonové popruhy
Velmi pevný
popruh je tenký, ale
silný a s dlouhou
životností, umožňuje
dlouhé vzdálenosti
v malém plášti.

Thermoplastic housing
Lightweight & user
friendly shape when on
the back of the user.

Termoplastové pouzdro
Na zádech uživatele je
lehký a má pohodlný
tvar.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

Talon™

Self Retracting Lifelines

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

159

Self Retracting Lifelines

160

i-Safe™ equipped
Improves inspection
tracking, cost of
ownership & maintenance
of equipment.

Zařízení je vybaveno
i-Safe™
Zlepšuje kontrolu,
sledování nákladů a údržbu
vybavení.

Twin leg version for
100% tie off
Allows permanent
connection during
movement of the user
about the work area.

Verze se 2 rameny
zajišťuje 100% spojení
Umožňuje trvalé spojení
během pohybu uživatele
po pracovní ploše.

Scaffold hook options
Multiple hook options
available to suit most
applications allowing
maximum job site
flexibility.

Možnosti pro podpůrné
konstrukce
Možnost více dostupných
háků vhodných do
většiny aplikací
umožňuje maximální
flexibilitu na pracovním
místě.

3m

KD1TALONNH

Vectran 19mm webbing

3m

KD1TALONS2

Vectran 19mm webbing

KJ50645 plus swivel

60mm

1.70

3m

KD1TALONSC

Vectran 19mm webbing

KJ50645

60mm

1.55

2m

KD1TALTWIN

KJ527

60mm

2.60

00 800 999 55500

25mm webbing

www.capitalsafety.eu

1.25

Talon™

Self Retracting Lifelines

00 800 999 55500
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Talon™ SRL

KD1TALONNH
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Talon™ SRL

3m

1.25

www.capitalsafety.eu

KD1TALONS2

3m

1.70

Talon™

Self Retracting Lifelines

Talon™ SRL

KD1TALONSC

Talon™ Twin Leg SRL

3m

1.55

KD1TALTWIN

00 800 999 55500

2m

2.60

www.capitalsafety.eu
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Nano-Lok™
Nano-Lok™ is compact and ergonomically designed for ease-of-use and is ideal
for direct connection to most harnesses. At only 725g it’s virtually unnoticeable
on your back, stays out of the way and can be used as a lanyard replacement.
Compatible with shoulder and foot level connections and available in a number
of configurations, with a capacity of 141kg Nano-Lok™ offers versatility for
many applications. Locks quickly and stops a fall within centimetres - providing
more protection at low heights. In addition, tension is always kept on the
lifeline reducing dragging, snagging and trip falls.

CZ

Nano-Lok™ je kompaktní zařízení s ergonomických designem, vyznačující se
snadným použitím a možností přímého připojení k většině pracovních postrojů.
Díky hmotnosti pouhých 85 g jej na zádech ani neucítíte, nebude vám překážet
při práci a můžete jej použít namísto lana. Nano-Lok™ je kompatibilní s jištěním
v oblasti ramen a nohou a k dispozici je v několika konfiguracích, s kapacitou
140 kg. Rozsah jeho využití pokrývá velké množství oblastí. Rychle se uzamkne
a posouvá se po centimetrech, čímž je zajištěny zvýšená ochrana v malých
výškách. Lano je navíc vždy napnuté, což brání smýkání, zatrhávání a rozpojení.

Self Retracting Lifelines

EN

Applications | Použití

00 800 999 55500
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Single leg harness
connector
Allows quick, safe and
comfortable connection
to the harness webbing
with no need for an
additional carabiner.

Samostatný postrojový
konektor
Umožňuje rychlé,
bezpečné a pohodlné
spojení s popruhem
postroje bez použití další
karabiny.

Swivelling anchorage
loop
Allows the block to align
with lifeline and avoid
any torsion of the web
when the user works.

Kotvící poutko
Umožňuje vyrovnání
bloku se záchranným
záchytným lanem
a zamezuje jakémukoli
zkroucení popruhu
v době, kdy uživatel
pracuje.

Impact-resistant
housing
Lightweight and high
strength in a very small
and user friendly design
for maximum comfort
when on the back of
the user.

Kryt odolný proti
nárazu
Na zádech uživatele
je lehký a mimořádně
pevný, ve velmi malém
a pohodlném designu pro
maximální pohodlí.

Compatible with
a shoulder or foot
connection.
Improves safety by
allowing a shoulder and
foot level connection
with a 141kg capacity
eliminating the need for
a separate block
and lanyard.

Kompatibilní se
spojením ramen nebo
nohou.
Zvyšuje bezpečnost,
přičemž umožňuje
spojení na úrovni ramen
a nohou s nosností
141 kg eliminující potřebu
zvláštního bloku a lana.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Energy absorber/impact
indicator
Allows easy visual
inspection to determine if
the unit has experienced
a fall by a user.

Tlumič energie/
ukazatel nárazu
Umožňuje jednoduše
pohledem zjistit, zda
jednotka již zaznamenala
pád uživatele.

2m Retractable lifeline
Allows for increased
mobility replacing the
need for a separate block
and lanyard.

Navíjecí lano 2 m
Pro zvýšení pohyblivosti
umožňuje nahrazení
potřeby zvláštního bloku
a lana.

Variety of hook types
available
Multiple hook options
available to suit most
applications allowing
maximum job site
flexibility.

Široká nabídka
typů háků
Možnost více dostupných
háků vhodných do
většiny aplikací
umožňuje maximální
flexibilitu na pracovním
místě.

1630kg Gate
Added gate strength
ensures the safest
connection even in harsh
environments.

1630kg Gate
Zvýšená pevnost vstupu
zajišťuje nejbezpečnější
podmínky i v nepříznivém
prostředí.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Twin Connector
Integrated connection
directly to the harness
webbing makes the
product extremely
comfortable and user
friendly.

Konektor pro dvě
ramena
Díky integrovanému
spojení přímo
s popruhem postroje
je výrobek mimořádně
pohodlný.

100% Tie-off
configuration
Allows permanent
connection during
movement of the user
about the work area.

100% spojení
Umožňuje trvalé spojení
během pohybu uživatele
po pracovní ploše.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Lifeline hook options

A. Standard
Steel Snap
Hook
3/4” (and throughout)
(19mm) gate opening
- 3600lb (16kN) gate
strength
3/4” (19 mm) - síla 3600 lb
(16 kN)

B. Aluminium
Rebar
Hook
2 1/4” (57mm) gate
opening
2 1/4” (57 mm) - síla

C. Heavy Duty
Aluminium
Rebar Hook
2 1/4” (57mm) gate
opening - 3600lb (16kN)
gate strength
2 1/4” (57 mm) - síla 3600
lb (16 kN)

D. Aluminium
Carabiner
(Captive eye)
3/4” (19mm) gate opening
- 3600lb (16kN) gate
strength
3/4” (19 mm) - síla 3600 lb
(16 kN)

Anchor options

C. Heavy Duty
Aluminium
Rebar Hook
2 1/4” (57mm) gate
opening - 3600lb (16kN)
gate strength
2 1/4” (57mm) gate
opening - 3600lb (16kN)
gate strength

172
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F. Single Leg
Connector*
Triple-action open/close,
zinc-plated steel
Triple-action open/close,
zinc-plated steel

Nano-Lok™
3101263

3101208

3101264

3101265

3101270

3101298

3101261

3101207

3101262

3101260

3101296

1.28

1.26

1.18

0.87

1.14

2.53

2.39

1.38

1.30

0.99

1.14

2.53

1

1

1

1

F
G

1

1

H

1

I

1

J
C

1

1

1

1

A

1

B

1

C
D

1
2

1
1

G. Twin Leg
Connector*
Self locking/closing gate,
19mm (3/4”) opening
Samozavírací, 3/4”
(19 mm)

2

1
1

2

1

H. Twin Leg
Connector
–Fixed*
Triple locking gate, 19mm
(3/4”) opening, required for
ExoFit™ and other “fixed”
D-Ring harnesses
Trojitý uzavírací
mechanismus, otvor
19 mm (3/4”), vyžadováno
pro ExoFit™ a další
«upevněné» postroje
s D-kroužkem

Self Retracting Lifelines

3101266

1

I. Saflok™ Steel
Carabiner

J. Aluminium
Carabiner

17.4mm (11/16”) gate
opening - 3,600 lb. (16kN)
gate strength
11/16” (17,4 mm) - síla 16
kN

19mm (3/4”) gate opening
- 3,600 lb. (16kN) gate
strength
3/4” (19 mm), síla 16 kN

* For use only with Nano-Lok™ / Pro použití pouze se systémem Nano-Lok™

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Single Leg

Single Leg
Kg

3101260

1.14

Single Leg

Kg

3101207

174

00 800 999 55500

1.30

Single Leg
Kg

3101261

Single Leg

1.38

Kg

3101262

Single Leg
Kg

3101265

www.capitalsafety.eu

0.99

1.14

Kg

3101264

0.87

Nano-Lok™

Self Retracting Lifelines

Single Leg

Single Leg
Kg

3101263

1.26

Single Leg

Kg

3101266

1.28

Twin Leg
Kg

3101208

Twin Leg

1.18

Kg

3101270

Twin Leg
Kg

3101296

2.53

1.21

00 800 999 55500

Kg

3101298
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2.39

175

Self Retracting Lifelines

176

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

Rebel™ Cable
Total compliance, absolute confidence. Protecta® RebelTM SRLs are available
with a heavy duty aluminium or a durable lightweight thermoplastic housing,
providing an economical fall protection solution without compromising on
performance or safety. Integrated ergonomic carrying handle and top swivel
connector ensure easy transport and installation. Built-in fall indicator hook
allows visual yearly inspection. RebelTM Cable blocks meets the latest CE sharp
edge certification when used with an extension sling (see p. 185).

CZ

Naprostá důvěra a plnění požadavků. Zařízení Protecta® RebelTM SRL jsou
vybavena odolným hliníkovým krytem nebo lehkým termoplastovým krytem
s dlouhou životností, s cílem poskytovat ekonomické řešení ochrany proti
pádu, aniž by byl zanedbán výkon či bezpečnost. Integrovaná přenosná rukojeť
má ergonomický tvar a otočný konektor usnadňuje přepravu a instalaci.
Integrovaný indikátor pádu umožňuje provedení vizuální kontroly jednou
za rok. Lana RebelTM splňují aktuální požadavky certifikace CE při použití s
prodlužovací smyčkou (viz. str. 185).

Self Retracting Lifelines

EN

All models also available in aluminium housings.
Všechny modely jsou k dispozici s hliníkovým krytem.

Applications | Použití
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Anchor Swivel
Allows the block to align
with lifeline and avoid
any torsion of the cable
when the user is working.

Otočný čep kotvy
Umožňuje vyrovnání
bloku se záchranným
záchytným lanem
a zamezuje jakémukoli
zkroucení kabelu v době,
kdy uživatel pracuje.

Choice of housing
(thermoplastic or
aluminium)
Durable thermoplastic for
lightweight or aluminium
for ultimate ruggedized
housing allows for job site
flexibility.

Volitelný kryt
(termoplast nebo hliník)
Termoplast s dlouhou
životností pro lehkost
materiálu nebo hliník
zajišťující maximální
odolnost pláště umožňuje
flexibilitu na pracovním
místě.

Side cable exit
Allows best alignment of
the cable and minimises
cable guide wear.

Boční lanový výstup
Umožňuje maximální
vyrovnání kabelu
a minimalizuje
opotřebení vodicí lišty
kabelu.

140kg Capacity
High capacity allows
for use by most users
and tools ensuring the
highest level of safety.

Kapacita 140 kg
Velká kapacita umožňuje
použití většinou
uživatelů a nástrojů
zajišťujících nejvyšší míru
bezpečnosti.

Galvanized or stainless
steel5 mm cable
Larger cable diameter
for added strength and
safety.

5mm lano z
pozinkované nebo
nerezové oceli
Větší průměr kabelu
pro větší pevnost
a bezpečnost.

00 800 999 55500
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Rebel™ Cable

Self Retracting Lifelines
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Ergonomic carrying
handle
Allows easier
transportation
of the block.

Ergonomická rukojeť
Umožňuje snadnější
přepravu bloku.

Ergonomic cable
bumper
Allows the block to align
with lifeline and avoid
any torsion of the cable
when the user is working.

Ergonomický tlumič
lana
Umožňuje vyrovnání
bloku se záchranným
záchytným lanem
a zamezuje jakémukoli
zkroucení kabelu v době,
kdy uživatel pracuje.

4.5m

AD115

2.90

6m

3590520

5.30

10m

3590521

5.60

10m

3590522

5.60

15m

3590570

7.50

15m

3590571

7.50

20m

3590610

10.00

20m

3590611

10.00

25m

3590650

13.00

25m

3590651

13.00

30m

3590690

13.40

30m

3590691

13.40

00 800 999 55500
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Rebel™ Cable

Self Retracting Lifelines
Additional sling extension PN: 3500050 allows Rebel™ to be used horizontally on sharp edge
configurations meeting the latest VG11 CE sharp edge certification (p. 185).
Doplňující prodlužovací smyčka 3500050 umožňuje systému Rebel™ horizontální použití
v souladu s přísnou certifikací CE (p. 185).

00 800 999 55500
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Choice of Housing
Choice between
aluminium for ultimate
durability or plastic
housing for lightest
weight 6m web blocks.

Volitelný kryt
Výběr mezi hliníkem pro
maximální životnost nebo
umělohmotného pláště
pro nižší hmotnost 6m
popruhového bloku.

Nylon webbing
High strength webbing
is thin yet strong and
durable allowing long
lengths in small housing.

Nylonové popruhy
Velmi pevný
popruh je tenký, ale
silný a s dlouhou
životností, umožňuje
dlouhé vzdálenosti
v malém plášti.

External Shock Pack
Allows easy visual
inspection to determine if
the unit has experienced
a fall by a user.

Externí nárazová
krabička
Umožňuje jednoduše
pohledem zjistit, zda
jednotka již zaznamenala
pád uživatele.

EN

Excellent weight / length ratio of the web RebelTM blocks, fitted with a robust aluminium or a
lightweight thermoplastic housing, the 3m and 6m models will provide the user increased
mobility at a cost effective price. All models include external impact indicator and top swivel
for enhanced safety and comfort.

CZ

Vynikající poměr hmotnost/délka zařízení RebelTM, robustní hliníkový nebo lehký termoplastový
kryt a modely 3 a 6 m, umožňují uživateli zvýšenou mobilitu za zajímavou cenu. Součástí všech
modelů je vnější ukazatel nárazu a upevnění v horní části pro větší bezpečnost a pohodlí.

00 800 999 55500
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Rebel™ Web

Self Retracting Lifelines

3m

AD111

Web 25mm

1.40

6m

AD120

Web 25mm

2.20

6m

3101041

Web 20mm

1.60

00 800 999 55500
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RebelTM
Cable

RebelTM
Cable

4.5m Cable

15m Cable

Lano 4.5m

Lano 15m

AD115

4.5m

2.90

RebelTM
Cable

15m

7.50

3590571

15m

7.50

3590610

20m

10.00

3590611

20m

10.00

3590650

25m

13.00

3590651

25m

13.00

3590690

30m

13.40

3590691

30m

13.40

RebelTM
Cable

6m - 10m Cable

20-30m Cable

Lano 6m - 10m

Lano 20-30m

3590520

184

3590570

6m

5.30

3590521

10m

5.60

3590522

10m

5.60

00 800 999 55500
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Rebel™ Cable & Web

RebelTMWeb

25mm Webbing

With rescue winch

Popruh 25mm

S navijákem

AD111

3m

1.40

AD120

6m

2.20

RebelTM Web

AD515

5mm

Self Retracting Lifelines

JRG SRL
with Rescue
Winch

15m

20mm

9.80

Horizontal Use Extension Sling

Mandatory for Rebel™ cable blocks to be compliant
with the latest horizontal sharp edge requirements
VG 11.

20mm Webbing
Popruh 20mm

Povinný doplněk zařízení Rebel™ zajistí plnění
nejnovějších přísných požadavků VG 11 pro použití v
horizontálních polohách.

3101041

6m

1.60

3500050

00 800 999 55500

1.60
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Overview
When you have an emergency situation you can rely on DBI-SALA®. That’s because we
have the most complete line of safe and effective rescue and retrieval equipment in the
industry. Our systems meet all applicable industry standards.

CHOOSING RESCUE AND DESCENT SYSTEMS
The type of jobsite, anchor location, working load and limit and ease of use are some important considerations
when choosing the appropriate rescue and descent system.
A single rescue system cannot efficiently handle every scenario, performing well for one application but not
another. Some rescue systems are easy to use for one application, while others require more skill but can
be adapted for use in multiple situations. We can help you choose the right system for your needs. Please
contact us for more information.

Rescue Systems

Safety engineers and site directors trust us for our rugged, quality systems that operate
fast and flawlessly. Often, a DBI-SALA® system has made the difference between life
and death. Remember, during an emergency when quick escape or rescue is vital, every
second counts.

V nouzové situaci se můžete vždy spolehnout na DBI-SALA®. Nabízíme totiž nejširší
nabídku bezpečných a výkonných systému pro záchranné a vyprošťovací akce. Naše
systémy splňují všechny platné oborové normy.
Bezpečnostní technikové a vedoucí prací důvěřují našim robustním systémům vysoké
kvality, které pracují rychle a precizně. Systémy DBI-SALA® již mnohokrát zachránily
lidské životy. Nezapomeňte, že v kritické situaci, kdy je třeba provést rychlou záchrannou
akci, se počítá každá vteřina.
VÝBĚR VHODNÉHO VYTAHOVACÍHO A SPOUŠTĚCÍHO SYSTÉMU
Typ pracovního terénu, umístění kotvícího systému, pracovní zatížení a tolerance a snadnost použití jsou
jen některé důležité faktory, na které je třeba se zaměřit při výběru vhodného záchranného a spouštěcího
systému. Jediný systém nedokáže zvládnout všechny situace a to, že je vhodný pro jednu akci neznamená,
že je tím správným řešením pro jinou. Některé vytahovací systémy se vyznačují snadným použitím pro
jednu akci, jiné vyžadují více zkušeností a náročnější manipulaci, ale lze je přizpůsobit různým situacím.
Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme s výběrem toho správného systému. A pokud potřebujete více
informací, stačí se nás zeptat.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

187

Rescue Systems
EN

The Rollgliss™ R500 kits contain all items required to safely perform rescues and descents. The fully
automatic controlled descent feature, at 0.9m/s (2-3 ft/s), sets new standards of performance and
safety. Ideal for rescue and evacuation from heights up to 300m (1,000 ft) for one user 140kg (310
lb) or 100m (330 ft) for two users totaling 248kg (550 lbs.).

CZ

The Rollgliss™ R500 vyžaduje použití pouze jednoho lana a je tedy velmi lehký. Plně automatizované
ovládání sestupu při 0,9 m/s (2-3 ft/s) představuje nový standard pro výkon a bezpečnost. Ideální pro
záchranu a evakuaci z hloubky až 300 m (1,000 ft) pro jednoho uživatele 140 kg (310 lb) nebo 100 m
(330 ft) pro dva uživatele o maximální celkové hmotnosti 248 kg (550 lbs.).

Applications | Použití
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Rollgliss™ R500

Rollgliss™ R500 Rescue and Descent

10m

2.20

3331020

20m

2.70

3331040

40m

3.70

Rescue Systems

3331010

Please contact us for more details.
Kontaktujte nás a my vám poskytneme více informací.

00 800 999 55500
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The Rollgliss™ R350 system provides efficient
hauling, but more importantly, very controlled
lowering (a finger and thumb are all that is
required to hold a load). This system also allows
you to change the hauling ratios on the fly with
quick release pulleys, allowing custom rigging
for different applications and jobsites.

F ,2#0!&,%# *#.3**#71712#+5'2&
a 3:1 ratio standard
F ,!*3"#1#4#072&',%7-3`**,##"$-0
efficient rescue
F-.#0#2#,2'-, 0"-#1,-2**-50-.#
to twist or overlap
F'13*,"3"' *#$3,!2'-,!-,20-*1
F22'!)#0,+,2*#0-.#$-0-.2'+3+
performance
F3'!)!-,,#!21712#+**-51$12',1#02'-,
of various pulleys

CZ

712į+-**%*'11\npk.-1)723(##$#)2'4,Ŀ
způsob tažení, především však zajišťuje
dokonale kontrolovaný sestup (k držení
,ě)*"312ĩĿ(#"#,.012.*#!J@712į+"ě*#
umožňuje změnu poměrů tažení pomocí rychle
reagujících kladek, což zajišťuje uživateli široké
pole využití systému.

F+ı,'2#*,ž)*")-4ž1712į+1#
standardním poměrem 3:1
F-3ĩě12Ŀ1712į+3(#4ŧ#A!-.-2ţ# 3(#2#)
efektivnímu vytažení
F7ĩ1*-3ƂĿ!Ŀ)3!&7!#,Ŀ*,+3 0ě,Ŀ4
kroucení či překrývání
F'83ě*,Ŀ843)-4ě)-,20-*
F22'!)į*,-#0,+,2#*8('ŧū3(#-.2'+ě*,Ŀ
výkon
F712į+07!&*į&-.ţ'.-(#,Ŀ3+-Ƃ,ı,Ŀ07!&*į
vložení různých kladek
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Rollgliss™ R350

npk#1!3#712#+1

 qnpkmlGpk
R350 system assembled with a 2:1
reduction and 50m rope length (useful
length: 16m)
Systém R350 s redukcí 2:1 a lanem o
délce 50 m (využitelná délka: 16 m)

Rescue Systems

Équipements de sauvetage R350

Reduction
Ratio

AG6350ST21/50

50m

2:1

4.00

AG6350ST31/30

30m

3:1

5.70

AG6350ST31/60

60m

3:1

6.20

AG6350ST51/60

60m

5:1

6.40

 qnpknlGnk
 qnpknlGqk

 qnpkplGqk

R350 system assembled with a 3:1
reduction and 30m or 60m rope length
(useful length: 7.5m and 15 m)
Systém R350 s redukcí 3:1 a lanem o
délce 60 m (využitelná délka: 7,5 a 15 m)

R350 system assembled with a 5:1
reduction and 60m rope length (useful
length: 10m)
Systém R350 s redukcí 5:1 a lanem o
délce 60 m (využitelná délka: 10 m)

00 800 999 55500
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The Rollgliss™mpk712#+'11'+.*#A7#2
completely safe and efficient. It enables the
rescuer to remove a person from danger without
putting themselves at risk by descending to
them.

F'2'1#1'*720,1.-02#"', !).!)27.# %1
F)#1-,*7$#5+',32#12-1#23.,"
perform a rescue
F#1!3#'1.#0$-0+#"1$#*7$0-+ -4#4'!2'+
F'2',!*3"#1**,#!#1107!-+.-,#,21$-01$#
rescue

CZ

The Rollgliss™ 712į+(#(#",-"3!&žA,'!+į,ı
zcela bezpečný a účinný. Umožňuje záchranáři
vytáhnout oběť z nebezpečné oblasti, aniž by
sám sebe uvedl do nebezpečí.

F"1#1,",-.ţ#,ěŧĿ4 2-8Ŀ!&
F#123.(#.ţ'.04#, ı&#+,ı)-*')+',32
Fě!&0,,ě)!#(#07!&*ě #8.#ĩ,ě
F-3ĩě12Ŀ1"7(1-34ŧ#!&,7)-+.-,#,27
potřebné k bezpečnému vytažení
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Rollgliss™ R250

Rescue Systems

-**%*'11\mpk#1!3#'2
Kit includes: R250 automatic blocking descender
and belay device, rope (10m, 20m, or 30m travelling
lengths), 5m telescopic rod, rigging system, ascent
handle, anchorage ring and carrying bag.
Sada obsahuje: Sestupní R250 s automatickým
blokováním a upevňovací zařízení, lano (10, 20 m nebo
30 m využitelné délky), 5 m dlouhou teleskopickou tyč,
montážní systém, vytahovací páku, kotvící úchytku a
přepravní tašku.

AG62501010

10m

6.10

AG62501020

20m

6.60

AG62501030

30m

7.10

Other lengths available, please contact us for details.
K dipozici jsou různé délky, kontaktujte nás a my
vám podáme další informace.

00 800 999 55500
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Rescumatic™ provides safe, automatic
controlled descent from overhead cranes,
towers, buildings, vessels or other heights.
The system safely lowers the endangered
worker, or workers, at a controlled rate of 3 ft.
(0.9M) per second. The stainless steel housing
Rescumatic™ fitted with stainless steel cable is
!#02'$'#"H0',##02'$'!2'-,$-0#11#*1J@

F0#Q0'%%#"$-0/3'!),"#17',12**1,"31#
F-.-5#01-30!#-01.#!'*1)'**1-02--*1
required
F'+.*7"-, -"713..-02,"12#.-$$
structure for evacuation
F'"'0#!2'-,*"#1'%,A-,##,"-$*'$#*',#
descends while other ascends
F *4,'8#"5'0#!-0#.-*7#12#00-.#$-0""#"
strength

CZ

Rescumatic™ umožňuje bezpečný, automaticky
řízený sestup z jeřábů, věží, lodí a jiných míst
4#4žŧ)ě!&@712į+8('ŧū3(#.-+*ž1#123.
pracovníka či pracovníků nacházejícího se v
nebezpečné situaci při řízené rychlosti 0,9 m/
1#)@0728,#0#8-4į-!#*'#1!3+2'!1*,#+
z nerezové oceli je certifikován MCA (certifikace
pro lodě).

F-+.*#2,Ŀ47 4#,Ŀ.0-07!&*-3',12*!'
a použití
F#8.-2ţ# 78"0-(##,#0%'#A,ě120-(Ŷĩ'
zvláštních schopnosti
F#",-"3!&į.-3Ƃ'2Ŀ('ŧ2ı,Ŀ2ı*1203)2307
pro evakuaci
F -31+ı0,ž"#1'%,B(#"#,)-,#!*,)*#1ěA
zatímco druhý stoupá
F-8',)-4,į*,-1.-*7#12#0-4ž+(ě"0#+
zaručuje větší pevnost
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Rescumatic™ Automatic
Descent Controller

Rescue Systems

Rescumatic™ Descent Controller

-.#5'2& *#-0#

Painted stainless steel housing
Kryt z nerezové oceli

KG1P100SSA

Rope with Cable Core per metre
Lano s jádrem

3.50

AG157/I

00 800 999 55500

5mm

0.1kg/m
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'+2'!\
Enables the successive evacuation of multiple persons
without loss of time. Evacuates from heights of 5 to
100m. Galvanised housing and 5mm galvanised cable
with woven sheathing.
Speed of descent is self-controlled at 1.2 m/s.
Maximum load 136 kg.
Umožňuje postupnou evakuaci několika osoba bez
ztráty času. Evakuace z 5 a 100 m. Pozinkovaný kryt
a pozinkované lano 5 mm s tkaným pláštěm Rychlost
sestupu 1,2 m/s se ovládá samovolně.
Maximální zatížení 136 kg.

AG152

4.30

0-2#!2'-,%
For Bimatic
Pro Bimatic

Cable - per metre

AG107

196

5mm

00 800 999 55500

0.1kg/m
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AG161/2

0.32

Decenders

Rescue Systems

34+2'!\
The Sauvmatic™ is often permanently installed in
a hazardous area enabling rapid evacuation of the
personnel present in the event of danger. Its selfregulating system allows a rapid descent, in complete
safety, from heights of up to 60m. Speed of descent
1.2m/sec.
Sauvmatic™ bývá často instalován permanentně na
nebezpečných místech, kde je třeba zajistit rychlou
evakuaci zaměstnanců přítomných v okamžiku vzniku
nebezpečí. Auto-regulační systém umožňuje rychlý
a zcela bezpečný sestup až do 60 m. Rychlost sestupu
1,2 m/sek.

AG416/I

5mm

16m

13.54

AG432/I

5mm

32m

22.40

AG460/I

5mm

60m

43.50

00 800 999 55500
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Trolmatic™
The worldwide chosen solution for derrick escapes.
An evacuation solution for use on inclined planes,
allowing users to escape the hazardous area by moving
sideways. Requires a load-bearing cable to be installed
and use of the AG300 evacuation carriage. Speed of
descent 4m/sec.
Po celém světě využívané řešení pro jednoduché
jeřáby. Řešení pro evakuaci na nakloněných místech
umožňující uživateli únik z nebezpečné oblasti díky
bočnímu pohybu. Vyžaduje instalaci nosného lana
a použití evakuačních sedacích popruhů AG300.
Rychlost sestupu 4 m/sek.

AG360/I

5mm

60m

20.00

AG399

5mm

100m

27.00

Evacuation Carriage
With breaking system. For use with Trolmatic™.
S brzdovým systémem. Pro Trolmatic™.

AG300

198

7.95
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Decenders & Tripods
0,1.-02%
For KM1PT7
Pro trojnožku PT7

0.68

Rescue Systems

KK0RM3094

 Q®Aluminium Tripod
Lightweight, durable aluminum construction. Includes quick connect winch mount bracket. Includes top mounted pulley
system. Telescoping adjustable locking legs for easy set-up. Fast detent pin style adjustment and locking. Rubber safety
shoes with spiked edges for different terrains. Optional safety chain for added support, strength and safety 22kN (5,000lb)
built-in head-mounted anchor points. Winch not included – please order separately.
Lehká odolná hliníková konstrukce. Rychlé upevnění pomocí kladkové svorky. Součástí je systém horní kladky.
Teleskopické nastavitelné nohy umožňují rychlou instalaci. Aretační kolíky a zámky. Bezpečnostní gumová obuv s hroty
pro různé terény. Nepovinný bezpečnostní řetěz, integrované kotvící body 22 kN (5 000 lb) poskytují zvýšenou podporu,
sílu a bezpečnost. Naviják není součástí výrobku - objednejte jej prosím zvlášť.

KM1PT7

2.13m

19.00

Winches
KT2PW60L

18m

5mm

16.00kg

KT2PW120L

36m

5mm

17.52kg

00 800 999 55500
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2##* 3'"#3**#7
Complete pulley with AJ501
Carabiner
Kompletní kladka s karabinou
AJ501

AT052/1

0.91

Protecta® Tripod
For tasks in a confined space, a reliable anchorage point must be used
to allow work to be carried out effectively and in complete safety. This
aluminium mobile tripod can be easily transported and deployed. Four
independent anchorage points mean that a rig for suspended work can be
used in combination with a self-retracting fall arrest device that incorporates
a retrieval system, as fall arrest and rescue equipment. 8 adjustable positions.
Usage height 1.35m to 2.35m. Base dia. 1.5m to 2.56m.
Při práci v omezených prostorách je nutné použít spolehlivý kotvící bod, aby
bylo zajištěno efektivní a bezpečné provedení práce. Hliníková přenosná
trojnožka umožňuje snadnou přepravu a instalaci. Čtyři nezávislé kotvící
umožňují použití výstroje pro práce v zavěšeném stavu v kombinaci se
samonavíjecím zařízením s jištěním proti pádu, jehož součástí je kompletní
systém, tj. jištění proti pádu a záchranné zařízení. 8 možných nastavení.
Užitná délka 1,35 m až 2,35 m. Průměr základ. 1,5 m až 2,56 m.

AM100

200

500kg

00 800 999 55500
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19.00

0,1.-02%
Transport bag for AM100 tripod
Přepravní taška pro trojnožku
AM100

AK0100

1.12

Tripods & Winches

Kg

Rescue Systems

AT0515
2.10

Adaptator for AD515/AM100
Adaptér pro AD515/AM100

Rescue Winches

Designed for rescue purposes in confined spaces. The integrated fixing plate means it can be easily mounted on the AM100
mobile tripod of the swivelling bracket. Its reduction ratio of 4.1/1 means a victim can be rapidly retrieved. N.B A rescue
winch should always be used together with a fall arrest system.
Slouží k záchraně z omezených prostor. Integrovaná fixační deska umožňuje snadné upevnění k mobilní trojnožce AM100.
Redukční poměr 4.1/1 značí, že oběť může být vytažena velice rychle. Pozn.: Kladka musí být vždy použita se systémem
jištění proti pádu.
20m rescue winch for AM100
Vytahovací kladka 20 m pro AM100

AT200/I20

5mm

5mm

20m rescue winch for Advanced Davit (includes winch)
Záchranná jeřábová kladka 20 m (includes winch)

20m

9.150

AT200/2

00 800 999 55500

5mm

5mm

20m

9.150
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Rollgliss™ Winch

The hand winch that accompanies the Rollgliss™ R350
system (with a minimum reduction of 3:1) permits an
extremely rapid and precise ascent and can be fitted
directly to the AM100 tripod. The breaking level allows
the rope to be completely blocked and the regulator
permits a slow descent. Available with or without break.
Ruční naviják doplňující systém systém Rollgliss™ R350
(s minimální redukcí 3:1) umožňuje extra rychlý a
precizní výstup s možností upevnění přímo k trojnožce
AM100. Úroveň brzdění umožňuje, aby bylo lano
kompletně zablokováno a regulátor umožňuje pomalý
sestup. K dispozici s brzdou a bez brzdy.

With brake
S brzdou

AG6800300B

Without brake
Bez brzdy

AG6800300
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4.40

3.98

Winches & Rescue Accessories

With brake
S brzdou

Without brake
Bez brzdy

AG6800260B

0.42

Helmet - white

AG6800260

0.27

Rescue Systems

Rope Control Device

2-0%#-6

AG580

0.66

350 X 250 X 310mm
350 X 250 X 310mm

AG6800652

3.11

007',%%-**%*'11\

AG6800621

up 100m

0.85

AG6800622

up 250m

1.19
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Overview
When it comes to confined space entry/rescue, it’s essential that equipment operates perfectly
and quickly. DBI-SALA® has an extensive line of rescue and retrieval systems with decades of
proven field service.

WHAT TO LOOK FOR IN A CONFINED SPACE RESCUE SYSTEM:
EASE-OF-USE
Your systems must provide you with the ability to
handle a crisis simply, flawlessly and immediately.
During an emergency, time is of the essence.
MECHANICAL SYSTEMS
Lifeline type and length are just a few of the options
your system may need. In some situations, a back-up
system may be required.
DURABILITY
All system components must be made from quality
materials strong enough to endure rough handling and
exposure to the elements.

VERSATILITY
Your system should be adjustable and adaptable to
extreme environments and uneven terrain.
A modular design is also helpful, allowing you
to add to the system over time.

Confined Space

Safety engineers and site directors trust DBI-SALA® for the type of high quality, rugged systems that will
ensure top performance when it is needed the most. Our systems meet applicable industry standards.
We also customize solutions to suit customer needs. Call us today for more information.

STRENGTH
Your system must be rated for your application, such
as fall arrest, rescue, man-riding or material handling.
Choose one that maximises strength and minimizes
weight.
PORTABILITY
Your system should be lightweight, easy to transport,
set-up and store. Remember in an emergency situation,
every second counts.

V případě vstupu či výstupu z omezených prostor je nezbytně nutné, aby vybavení fungovalo přesně
a rychle. DBI-SALA® nabízí rozšířenou řadu záchranných a vytahovacích systémů prověřených
desítkami let práce v terénu.
Bezpečnostní technikové a vedoucí prací důvěřují DBI-SALA®, výrobkům vysoké kvality a robustním
systémům, které jsou zárukou skvělého výkonu tam, kde je ho nejvíce potřeba. Naše systémy splňují
všechny platné oborové normy. Kromě toho jsme schopni přizpůsobit nabízená řešení požadavkům
našich zákazníků. Zavolejte nám ještě dnes a my vám poskytneme více informací.

CO VÁM NABÍZEJÍ SYSTÉMY URČENÉ PRO UZAVŘENÉ PROSTORY:
SNADNÉ POUŽITÍ
Od našich systémů můžete vždy očekávat schopnost
zvládat kritické situace snadno, precizně a okamžitě.
Během kritických situací hraje hlavní roli čas.
MECHANICKÉ SYSTÉMY
Typ a délka bezpečnostních lan představují jen některé
z vlastností, které můžete vyžadovat od používaného
systému. V některých situacích mohou být nezbytně
nutné také záložní systémy.
TRVANLIVOST
Všechny komponenty systému musejí být vyrobeny z
kvalitních materiálů, které jsou dostatečné pevné na to,
aby odolaly náporu drsného zacházení a povětrnostním
podmínkám.

MNOHOSTRANNOST
Potřebujete systém, který se přizpůsobí extrémním
podmínkám a nepravidelnému terénu. Užitečným
prvkem je také modulový design umožňující rozšiřování
systému dle potřeby.
SÍLA
Váš systém musí splňovat předpisy pro dané použití,
jako je jištění proti pádu, vyprošťování, doprava osob či
manipulace s materiálem. Zvolte systém, který nabízí
maximální sílu a minimální hmotnost.
PŘENOSNOST
Potřebujete lehký systém umožňující snadnou přepravu,
montáž a skladování. Nezapomeňte, že v kritické situaci
se počítá každá vteřina.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

205

Confined Space

206

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

Advanced Confined
Space Equipment
The DBI-SALA® Advanced line of confined space equipment is highly adaptable
and configurable to meet many application requirements.

CZ

Řada vybavení DBI-SALA® Advanced určená pro uzavřené prostory se snadno
přizpůsobí všem typům situací a podmínek.

Confined Space

EN

Applications | Použití
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The DBI-SALA® Advanced Series Hoist Systems are designed for manhole and confined space
entry/retrieval applications.
These units are constructed of lightweight materials including high-strength aluminium. The
davit pivots for ease-of-rescue and has adjustment for overhead clearance restrictions. The lower
base adjusts to fit most standard entries. Many other portable and fixed bases are available to
suit any jobsite need.

CZ

Pokročilé kladkové systémy Pokročilé systémy kladkových zvedáků jsou určeny k použití v
kanalizačních šachtách, na vstupech do omezených prostor a k průzkumům.
Tyto jednotky jsou vytvořeny z lehkých materiálů a z vysoce pevného hliníku. Jeřáb je otočný,
což usnadňuje záchranné práce, s možností nastavení v případě omezení světlé výšky. Spodní
základna je díky své velikosti vhodná pro většinu standardních vstupů. Množství dalších
přenosných a pevně ukotvených základen vyhovuje podmínkám všech pracovních míst.

Applications | Použití
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Advanced Davit Arm
Systems & Components
Advanced 5-Piece Hoist System

8568000

45.50

8518000/A

45.50

Confined Space

Davit arm and base system includes 29.2cm to
69.8cm adjustable offset upper mast (8568001),
83.8cm lightweight lower mast (8568002) and 3-piece
lightweight base (8568005). Includes winch mounting
bracket. Order winch and SRL separately.
Rameno jeřábu a systém podstavy jsou složeny z
horního nastavitelného sloupu s posuvem 29,2 až
69,8 cm (8568001), spodního lehkého sloupu 83,8 cm
(8568002) a třídílné odlehčené základny (8568005).
Součástí je svorka pro upevnění navijáku. Naviják a
samonavíjecí záchytné zařízení je třeba objednat zvlášť.

29.2cm - 69.8cm
(11-1/2" 27-1/2")

127cm
(50")

179.1cm - 210.8cm
(70.5" - 83.0")

94cm - 162.5cm
(37" - 64")

Lower Mast Extensions

53.3cm

8568509

83.8cm

8568002

114.3cm

8568003

144.8cm

8568004

8568509

53.3cm

8568002

83.8cm

8568003

114.3cm

8568004

144.8cm

00 800 999 55500
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207cm
- 252.7cm

8568386

Advanced 1 Piece Adjustable
Offset Davit Masts
Advanced One-Piece Adjustable Offset Davit Masts
Pokročilé jednodílné nastavitelné sloupy jeřábů s posunem
Anchor Point height
Offset Mast Height
29.2cm - 69.8cm
59.7cm - 108cm

210
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198.1cm - 223.5cm

207cm - 252.7cm

8568383
8568386

Advanced Davit Arm
Systems & Components
Advanced 2 & 3 Piece Adjustable Offset Masts

83.8cm - 109.2cm

29.2cm
- 69.8cm

59.7cm - 108cm

Adjustable offset davit mast
(includes winch mount bracket)
Nastavitelné sloupy jeřábů s posunem
(se svorkou pro upevnění navijáku)

8568001

Confined Space

92.7cm - 138.4cm

Adjustable offset davit mast
(includes winch mount bracket)
Nastavitelné sloupy jeřábů s posunem
(se svorkou pro upevnění navijáku)

29.2cm - 69.8cm

8568006

59.7cm - 108cm

EN

DBI-SALA® Two and Three-Piece Adjustable Offset Davit Masts & Lower Mast Extensions. Customise
either one of these davit masts with up to two lower mast extensions to increase the anchorage
height. Includes winch mount bracket.

CZ

DBI-SALA® Dvou- a třídílné nastavitelné sloupy jeřábů s posunem a spodní prodloužení sloupů
Přizpůsobte sloupy jeřábů konkrétním podmínkám pomocí až dvou nastavovacích dílů a získejte
vyšší ukotvení. Součástí je svorka pro upevněnínavijáku.

00 800 999 55500
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DBI-SALA® Advanced Portable Bases work with a variety of Advanced Davit Arm and Mast
Extensions. Portable bases are ideal when you need to move and access various confined space
areas. These bases are lightweight, easy to transport, set-up and use.

CZ

DBI-SALA® Pokročilé přenosné základny Pokročilé přenosné základny pracují s různými
pokročilými rameny jeřábů a nastavenými sloupy. Přenosné základny jsou ideální pro časté
přenášení a přístup k různým typům uzavřených prostor. Základny se vyznačují lehkostí,
snadnou přepravou, montáží a použitím.

Applications | Použití
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Advanced Portable Bases
Advanced 3-Piece Portable Base
Max. width 69.8cm

27.30

8568008

Max. width 108cm

41.80

Confined Space

8568005

91.4cm

127cm

94cm - 162.6cm

8568005

172.7 cm

182.9 cm

177.8 cm - 246.4 cm

8568008

00 800 999 55500
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Advanced 5-Piece Hoist System
Davit arm and base system includes 59.7cm to
108cm adjustable offset upper mast (8568006),
83.8cm lightweight lower mast (8518002) and 3-piece
lightweight base (8518008). Includes winch mounting
bracket. Order winch separately.
Rameno jeřábu a systém podstavy jsou složeny z
horního nastavitelného sloupu s posuvem 59,7 až
108 cm (8568006), spodního lehkého sloupu 83,8 cm
(8518002) a třídílné odlehčené základny (851008).
Součástí je svorka pro upevnění navijáku. Naviják
je třeba objednat zvlášť.

8568040

62.30

59.7cm - 108cm
188cm - 240cm

174cm

214
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177.8cm 246.4cm

Advanced Davit Arm
Systems & Components

Confined Space

Advanced 5-Piece Equipment Cart
Transport the advanced 5-piece system with maximum
ease over smooth or rough terrain. Ideal for tight storage
situations.
Přepravujte pokročilý 5-ti dílný systém pohodlně,
v rovném i nerovném terénu. Ideální pro omezené
skladovací možnosti.

8518270

8.90

Push Bar

Swivelling Wheel Kit

For complete advanced hoist.

For complete advanced hoist.

Pro kompletní pokročilý naviják.

Pro kompletní pokročilý naviják.

8530084

11.00

8530085

00 800 999 55500

10.00
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Adjustable Barrel Mount Sleeve

Flush Floor Mount Sleeve

Designed for shoring, wall and parapet applications.
Standard unit accommodates wall thicknesses up to
a maximum of 60.9cm (24"), with shorter or longer
adjustment tubes available on request.
Anodised, welded aluminium with zinc plated steel
hardware with inner sleeve.
Určený pro opěrné systémy, stěny a parapety.
Standardní jednotka je vhodná pro stěny o maximální
tloušťce až 60,9 cm (24»») s kratšími či delšími
nastavovacími trubicemi, které jsou k dipozici na
požádání. Zařízení z eloxované pozinkované oceli s
hliníkem a vnitřní manžetou.

8562285

0 - 60.9cm

25.41

Mounts to existing steel and concrete structures by
welding or bolting. Comes with PVC sleeve liner.
Upevnění ke stávajícím ocelovým a betonovým
konstrukcím navařením nebo pomocí šroubů.
Vybaveno pouzdrem z PVC.

216

5.90

00 800 999 55500

Odsazené fixační kapsy umožňují šroubové připevnění
k betonovým a ocelovým konstrukcím. Speciální design
umožňuje provoz a brání vzniku nebezpečí uvolnění
během nečinnosti. Vybaveno pouzdrem z PVC.

8560316

9.50

Wall Mount Sleeve

Centre Mount Sleeve

8562831

Recessed fastener pockets allow for bolt-in installation
into existing concrete or steel structure. Flush mount
design allows passage of traffic and eliminates trip
hazards when not in use. Comes with PVC sleeve liner.

www.capitalsafety.eu

Compact design creates minimum intrusion into work
space. Mounts to vertical concrete or steel structures.
Comes with PVC sleeve liner.
Kompaktní design umožňuje zcela minimální zásah do
pracovního prostoru. Možnost upevnění k vertikálním
betonovým a ocelovým konstrukcím.
Vybaveno pouzdrem z PVC.

8568348

5.50

8566191

5.50

Portable Bases & Bases

Confined Space

Floor Mount Sleeve

Heavy Duty Sleeve Cap

Mounts to horizontal concrete or steel structure. Comes
with PVC sleeve liner.

Used with permanent mounted sleeves when installed in
high traffic or other severe service locations.

Možnost upevnění k horizontálním betonovým a
ocelovým konstrukcím. Vybaveno pouzdrem z PVC.

Použití s pevně ukotvenými objímkami v místech se
zvýšeným provozem.

8566190

5.90

8568347

5.90

8510553

00 800 999 55500

0.54

www.capitalsafety.eu
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DBI-SALA® Advanced Counterweight Systems
The DBI-SALA® Advanced Counterweight System is composed of a central base unit to
accommodate a variety of anchoring options, positioning and adjustment legs, and extension
assemblies. Anchoring options include a weight rack for counter balanced applications,
and a wheel pad assembly to allow counter balance of the unit with an attendant vehicle.
NOTE: Individual weight plates sold separately.

CZ

DBI-SALA® Pokročilé Protivážné Systémy
The DBI-SALA® Protivážný systém se skládá z centrální základny uzpůsobené k použití s
řadou kotvících možností, polohovacích a nastavovacích noh a prodlužovacích souprav.
ožnosti ukotvení obsahují závaží pro aplikace vyžadující protiváhu a sadu kol umožňující
vyvážení jednotky s použitým vozidlem.
POZNÁMKA: Závaží jsou prodávána zvlášť.

Applications | Použití
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Advanced Counterweight
Bases & Accessories
Counterweight System Base with Pole Leg Assembly.
Winch and davit not included.
Systém protiváhy s přišroubovatelnou nohou Naviják a
jeřáb nejsou součástí balení.

90.20

Confined Space

8562894

Counterweight Cart

Counterweight System Base with Screw Leg Assembly.
Systém protiváhy s přišroubovatelnou nohou.

8564496

87.10

Offers a portable solution to move your counterweight
easily & effectively in areas throughout a plant on level
ground. Weight plates sold separately.
Nabízí přenosné řešení pro snadné a účinné přemístění
protiváhy v prostorách na úrovni podlahy. Závaží jsou
prodávána zvlášť.

8520867

00 800 999 55500

136.00

www.capitalsafety.eu
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The DBI-SALA® Advanced Pole Hoist attaches with a carabiner on the universal bracket to a
suitable anchor point, allowing you to work in any direction from any angle. The Advanced Pole
Hoist has a unique swivel head that rotates 360 degrees, providing unparalleled flexibility in both
vertical and horizontal confined-space entries. Overall length adjusts from either 1.20 m - 2.13 m
or 1.80 m - 3.05 m for positioning attendant for working in close quarters.

CZ

The DBI-SALA® Pokročilý tyčový naviják Pokročilý tyčový naviják umožňuje připojení karabiny
s univerzální svorkou ke vhodnému kotvícímu bodu, což zajišťuje dostatek prostoru k práci ze
všech úhlů. Pokročilý tyčový naviják je vybaven jedinečnou hlavou umožňující otáčení o 360
stupňů, což poskytuje maximální flexibilitu v horizontálních i vertikálních vstupech do stísněných
prostor. Možnost nastavení délky 1,20 - 2,13 m nebo 1,80 - 3,05 m pro zajištění vhodné polohy
pracovníka v omezených prostorách.

Applications | Použití
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Advanced Pole Hoist
& Accessories

Advanced 1.80m - 3.05m
Extendable Pole Hoist

1.20m - 2.13m Extendable Pole Hoist, swivel head &
hardware. Includes winch bracket.
Prodloužitelný tyčový naviják 1,20 - 2,13 m, otočná
hlava a technické vybavení. Součástí je svorka navijáku.

8560409

5.40

T-Bar Leg
Assembly

1.80m - 3.05m Extendable Pole Hoist, swivel head &
hardware. Includes winch bracket.
Prodloužitelný tyčový naviják 1,80 - 3,05 m, otočná
hlava a technické vybavení. Součástí je svorka navijáku.

8560476

Confined Space

Advanced 1.20m - 2.13m
Extendable Pole Hoist

6.40

8560409

T-bar leg assembly (required).
Souprava T-tyče s nohou (požadována).

8561235

3.18

8561235

00 800 999 55500
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DBI-SALA® Advanced Tripods are constructed of lightweight tubular aluminium with a rugged steel
head assembly. The UCT series tripods can be combined with up to three pulleys to accommodate
a variety of winches and fall arrest devices to meet a wide range of confined space entry/retrieval
and rescue requirements. Quick release pins positively locate components at all adjustment points
for tool-less set-up and adjustment.

CZ

DBI-SALA® Pokročilé trojnožky Pokročilé trojnožky jsou vyrobeny z lehkého dutého hliníku a odolné
oceli. Trojnožky UCT je možné kombinovat s až třemi kladkami a využít tak možnosti použití řady
navijáků a zařízení pro jištění proti pádu s cílem zajistit vstup a výstup z většiny uzavřených prostor.
Snadno použitelné kolíky fixují díly bez nářadí a bez potřeby nastavování.

Applications | Použití

222

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu

Advanced Tripods
& Accessories
Top Mounted
Pulley System

Secondary
Anchor Point

8512293

Confined Space

Aluminium Construction

Telescoping Legs
Mechanical Devices
(not included)
Quick Connect Bracket
Adjustable Height Legs

Inner Leg Liners

Safety Chain

Foot Pads

8563159

30.80

Top Pulley Assembly

Advanced UCT-1000 3.05m (10”) Tripod
With adjustable locking legs, safety chains, top pulley and winch bracket.
Counterweight System Base with Pole Leg Assembly.
Note: Winch not included – please order separately.
S nastavitelnými uzamykatelnými nohami, bezpečnostními řetězy, horní kladkou a
navijákovou svorkou. Základna s protiváhou a tyčí.
Poznámka: Naviják není součástí výrobku - objednejte jej prosím zvlášť.

00 800 999 55500

For UCT Series Tripods.
Pro trojnožky UCT.

8512293

0.73
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The DBI-SALA® Advanced Side Entry System is designed for confined space entry/retrieval
and rescue operations involving vertical entries with vertical positioning or retrieval required
inside the space.

CZ

The DBI-SALA® Systém bočního vstupu je určen pro vstup a výstup z uzavřených prostor a k
vytahování osob s potřebou vertikálního umístění či vytažení uvnitř prostoru.

Applications | Použití
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Advanced Side
Entry System

Confined Space

Note: Winch not included
Poznámka: Naviják není součástí balení

External Adjustable Tank Collar

Side Entry System Package

With tie bar assemblies, used to fit outside of manway.
Součástí je sada pro upevnění mimo lezné chodby.

8541683

23.50

For use with external adjustable tank collar or
permanently mounted bases.
Kompatibilní s externí nastavitelnou objímkou na pevně
instalovaných základnách.

8561233

00 800 999 55500

31.30

www.capitalsafety.eu
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The DBI-SALA® Advanced Portable Fall Arrest Post provides protection and complete mobility
for three workers on top of transformers or other types of vertical platforms with potential
fall hazards. Its compact and lightweight design of only 17.2kg makes the post very easy to
transport and put in place.

CZ

The DBI-SALA® Pokročilý přenosný post s jištěním proti pádu Pokročilý přenosný post
s jištěním proti pádu poskytuje maximální svobodu pohybu pro tři dělníky pracující na
transformátorech a jiných typech vertikálních platforem s nebezpečím pádu. Kompaktní a
lehký design o hmotnosti pouhých 17,2 kg umožňuje snadné přenášení a umísťování.

Applications | Použití
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Advanced Portable Fall
Arrest System & Accessories
HLL
145.4cm
HLL
116.8cm

Confined Space

HLL
83.2cm

Telescoping design: Overall height can be adjusted from
83.2cm to 145.4cm

Teleskopický design: Rozsah nastavitelné celkové výšky
je 83,2 až 145,4 cm

Advanced Portable Fall Arrest Post
Three independent swivelling tie-off points. 360o of protection for three workers. Telescopic design; 83.2cm to 116.8cm to
145.4cm. Lightweight and durable aluminium construction. Levelling screws plumb system on inclines up to 15o. Built-in
anchor ring for horizontal lifeline attachment. Portable and fixed bases provide complete jobsite versatility.
Tři nezávislé úchytné otočné body. 360° ochrana pro tři pracovníky. Teleskopický design: 83,2 cm x 116,8 cm x 145,4 cm.
Lehká a odolná hliníková konstrukce. Systém šroubů s nastavitelnou úrovní a sklonem až 15°. Integrovaný kotvící úchyt
pro horizontální záchytná lana. Přenosné a upevněné základny poskytují maximální pracovní pružnost.

8566691

17.50

00 800 999 55500
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Rescue Davit Arm
for Advanced Portable Fall Arrest Post

Note: Post not included
Poznámka: Post není součástí sady

The optional Rescue Davit Arm assembles easily to
the Portable Fall Arrest Post, providing simple and
efficient rescue and material handling capabilities. It’s
made with lightweight aluminium materials for easy
transportation and setup.
Nadstandardní rameno jeřábu pro záchranné akce se
snadno připojí k přenosnému postu pro ochranu proti
pádu a poskytne jednoduše ovladatelné možnosti pro
záchranné akce a nakládání s materiálem. Snadná
přeprava a nastavení díky lehké hliníkové konstrukci.

8566693

9.30

Rescue Davit Arm can be
equipped with a variety of
winches and SRLs.
Rameno jeřábu může být
doplněno o různé navijáky a SRL.
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Advanced Portable Fall
Arrest System & Accessories

Provides option to tie-off one worker at an increased
height of 174cm.
Možnost odjištění jednoho pracovníka ve výšce 174 cm.

8566692

2.20

Pro-Anchor Style Post

8560816

5.30

For use with the Pro-Anchor Style Post.
Kompatibilní s postem Pro-Anchor Style.

17.30

8562322

2.60

Portable Fall Arrest Systems Bases

Carrying Bag
Heavy duty carrying bag for Portable Fall Arrest Post.
Přenosná taška pro systém ochrany proti pádu.

8517565

Unplated mild steel construction.
Nepokovená konstrukce z měkké oceli.

Pro-Anchor Plate

Provides a different anchorage option.
Umožňuje různé způsoby ukotvení.

8567362

Confined Space

Weld-On Mounting Plate

356mm Anchor Post Extension

0.68

With tie off.
S možností odjištění.

8567422

5.40

8567412

5.30

00 800 999 55500
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Confined Space
EN

The DBI-SALA® Advanced Digital Series Winches includes a removable aluminium crank handle
to utilise both our 9:1 and 4:1 drives. The drives offer the capability of retrieval/descent at average
speeds from 4m/min to 9m/min.

CZ

The DBI-SALA® Aoučástí těchto pokročilých digitálních navijáků je odnimatelná závěrová hliníková
klika kompatibilní s našimi pohony 9:1 a 4:1. Pohony nabízejí možnost sestupu při průměrné
rychlosti 4 až 9 m/min.

Digital Winches
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Code

Lifeline Type

Actual Length

Working Length

Kód

Typ záchytného lana

Stávající délka

Pracovní délka

8518560

21.3m

18m

13.80

8518558

21.3m

18m

13.80

8518558/A

21.3m

18m

13.80

8518561

30m

27m

14.70

8518559

30m

27m

14.70

8518582

61m

58m

13.80

00 800 999 55500
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ATEX

Weight
Hmotnost

Advanced Digital
Winches & Accessories

Flat Back Adapter

Bracket for 9m Sealed SRL

8510207

Bracket for 9m sealed SRL
Svorka pro uzavřená samonavíjecí záchytná lana 9 m

0.97

Winch Mount Bracket

0.70

3401065

1.50

3401123

2.00

Adaptor for AD515

For Advanced Upper and Lower Masts
Pro pokročilé horní a dolní sloupy

8516824

3401025

Confined Space

To attach winch/SRL to structures
Připojení navijáku/SRL

Adaptor for AD515. See page 189
Adaptér pro AD515. Viz strana 189

0.73

8520747

2.00

Overload Protection Clutch
Features a maximum working load of 450lbs (204kg)
Pro maximální pracovní zatížení 204 kg (450 liber)

8512936

0.68

00 800 999 55500
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Anchorages
Capital Safety offer a wide range of anchors to suit many different work applications and
connections such as; general/all purpose, steel, concrete, roof or aviation. We offer anchorage
connectors that are fixed or mobile and both permanent or temporary. They all provide a
secure point of attachment for a complete personal fall arrest system.
Capital Safety nabízí širokou škálu kotvících systémů vhodných pro různé situace a různé
materiály pro upevnění, jako jsou obecné/víceúčelové systémy, ukotvení do ocele a betonu,
střešní a letadlové systémy. Nabízíme pevné, mobilní nebo obojetné (pevné i mobilní) kotvící
body. Všechny představují bezpečné ukotvení pro kompletní zabezpečovací systémy proti
pádu osob.
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Single Point Anchors

Slings

P.234

P.240

Portable and permanent anchors for attachment to
concrete or metal structures including walls, floors,
decks and columns.

Portable anchors used in a variety of applications.
Many are ‘choker’ style, designed to provide a safe
and easy way to anchor a fall protection device to an
overhead location that is beyond normal reach.

Přenosná a permanentní ukotvení určená k připojení
k betonovým či kovovým strukturám, jako jsou
stěny, podlahy, plošiny a sloupy.

Přenosná kotvící zařízení vhodná pro různé situace.
Velké množství systémů je vybaveno smyčkami,
které umožňují bezpečný a snadný způsob uchycení
zařízení proti pádu k místu ve výšce mimo normální
dosah.

00 800 999 55500
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Overview

Roof Anchors

P.238

P.239

Our anchors for steel are lightweight and easily
installed. A variety of portable, permanent, mobile
and fixed anchors are available for connection to
I-beams and other steel structures.

A variety of portable and permanent roof anchors
for flat or sloped roofs are available. These specialized
anchors will keep you safe without causing damage to
the structure.

Naše kotvící systémy určené pro ocelové konstrukce
jsou lehké a snadno se instalují. Celá řada
přenosných, permanentních, mobilních a pevných
ukotvení je určena k připojení k nosníkům s patkami
a jiným ocelovým strukturám.

K dispozici je také řada přenosných a permanentních
ukotvení pro ploché a svažující se střechy. Tyto
speciální kotvící systémy vám poskytnou bezpečnost
bez obavy z poškození struktury.

First-Man-Up™

Vacuum Anchors

P.244

P.243

Provides a safe means to anchor a fall protection
device to an overhead location beyond normal reach.

Mobi-Lok™ Self Contained Vacuum Anchor Systems
provides a tie-off point on virtually any smooth,
non-porous surface. Available in versions for both
Aviation and General Industry.

Představuje bezpečný způsob uchycení zařízení proti
pádu k místu ve výšce mimo normální dosah.

Anchorages

Steel Beam

Samonosné podtlakové kotvící systémy Mobilok™
představují úchytný bod na prakticky každém
hladkém povrchu bez pórů. K dispozici jsou verze pro
letecký průmysl i obecné použití.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Anchorages

Saflok™ Concrete
Wedge Anchor

Saflok™
Toggle Anchor

Saflok™ Concrete Wedge Anchor: Quick-release
button for fast removal with a pivoting easy-grip
handle. Unique forged connection ring provides a
compatible tie-off point. Shielded load cable and
chock release cables.
Kotevní klín Saflok™ vhodný pro betonové
konstrukce: Uvolňovací tlačítko umožňuje rychlé
vyjmutí pomocí rukojeti, jejíž tvar je určen ke
snadnému uchopení. Speciálně kovaný připojovací
kroužek představuje ideální upevňovací bod.
Zdvihací a uvolňovací lana

2100100

234

354

00 800 999 55500
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Saflok™ Toggle Anchor: Installs into concrete or steel
in seconds. Activator cable provides toggle mode
selection (open or lock). Position indicator visually
notifies user if locked or unlocked. Swivelling D-Ring
provides a compatible tie-off point.
Kotvící systém Saflok™ s přepínáním: Umístění do
betonu či oceli během několika vteřin. Aktivační
kabel zajišťuje možnost přepínání mezi otevřením a
zavřením Ukazatel pozice poskytuje vizuální kontrolu
stavu (odemknutí-zamknutí). Úchyt ve tvaru D
představuje univerzální úchytný bod.

2100103

354

Single Point Anchors

Anchorages

2101005

2101001

2101003

Disposable Concrete
Web Strap Anchor

Detent Wall Anchor

Disposable Concrete Web Strap Anchor: Designed to
provide a temporary anchorage on concrete columns or
tops of shear walls. The loop slips over the rebar, then
the concrete is poured over. When no longer needed,
simply cut the strap and discard. Durable polyester
construction with full length outer wear pad for ultimate
abrasion resistance. D-Ring provides compatible tie off
point. 2100062: Loop instead of D-Ring.
Jednorázové kotvící popruhy pro betonové konstrukce:
Určeny k dočasnému ukotvení v betonových sloupech
či v horních částech stěn. Smyčka se přetáhne přes
výztuž a zalije betonem. Po dokončení prací stačí popruh
odříznout a zlikvidovat. Trvanlivé polyesterové provedení
s ochranou proti opotřebení po celé délce. Úchyt ve
tvaru D představuje univerzální úchytný bod. 2100062:
Smyčka namísto úchytu ve tvaru D.

Detent Wall Anchor: Assembly comprising detent pin,
socket, M6 allen key and cover cap. Use for floor, wall
or ceiling type applications. Provides convenient tieoff points wherever needed. Push-button operation
for fast and easy operation. Socket includes cover
cap to hide recess, blending into the decor.
Kotvící zařízení pro stěny: Souprava obsahuje
aretovací kolík, objímku, šestihranný klíč (M6) a
kryt. Zařízení je vhodné k umístění na podlahách,
stěnách a stropech. Ideální úchytné body všude
tam, kde je potřeba. Tlačítko umožňuje snadné
ovládání. Součástí objímky je kryt zajišťující skrytí
vyčnívajících částí.

2100056

105cm

2101005

250

2100062

105cm

2101001

160

2100057

122cm

2101003

900

00 800 999 55500
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Anchorages

DBI-SALA® Concrete
D-ring Assembly

DBI-SALA® Window & Door
Jamb Anchor

Concrete D-Ring Assembly: Reusable D-ring
assembly. Rugged design for harsh environments.
Safe ‘hook-up’ indicator notifies user of proper
installation. Install into 18mm or 19mm holes – only
standard drill bits needed.
Kompletní D-úchyt pro betonové konstrukce:
Kompletní D-úchyt pro opakované použití. Odolný
design pro drsné povětrnostní podmínky. Ukazatel
upevnění upozorňuje uživatele na správnost
instalace. Instaluje se do otvorů 18 mm nebo 19 mm
– potřebujete pouze standardní vrták.

2104565

236

1

500

2104566

6

500

2104567

12

500

00 800 999 55500
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Window & Door Jamb Anchor: With 55cm to 130cm
width adjustment. Non-penetrating design ensures
no damage to structure. The anchor is simply
compressed between the vertical sides of the door
or window. Fast and easy installation with built-in
adjustment knob - no tools or drilling are required.
Okenní a dveřní ukotvení: Nastavení šířky 55 až 130
cm. Bez potřeby průniku - struktury zůstávají zcela
bez poškození. Ukotvení je jednoduše stlačeno mezi
vertikální díly oken či dveří. Jednoduchá instalace
pomocí nastavovacího kolíku - nepotřebujete žádné
nářadí ani vrtání.

2100080

635

Single Point Anchors

Anchorages

Protecta® PLAKET®
Anchor Fall Arrest point

Protecta® Mobile Anchor
Point for steel structures

Protecta® PLAKET® Anchor Fall Arrest point: 12mm
fixing. Incorporates a fall indicator and can be used
in two directions.
Kotvící bod s jištěním proti pádu Protecta® PLAKET®:
upevnění 12 mm. Součástí je ukazatel pádu s
možností použití ve 2 směrech.

2130006

180

Protecta® Fixed
Anchorage Plate

AM201

650

Protecta®
Anchorage D-Ring

Protecta® Fixed Anchorage Plate: 12mm fixing.
3.5mm thick.
Kotvící deska Protecta® pro pevnou instalaci:
upevnění 12 mm. tloušťka 3,5 mm.

AM210

Protecta® Mobile Anchor Point for steel structures:
Self fixing in hole from 20 to 22mm. Can be used
both horizontally and vertically.
Mobilní kotvící bod Protecta® pro ocelové konstrukce:
Otvor pro samostatné upevnění od 20 do 22 mm.
Možnost horizontálního i vertikálního použití.

Protecta® Anchorage D-Ring: 12mm fixing. Can be used in
3 load directions.
Kotvící D-úchyt Protecta®: upevnění 12 mm.
Možnost použití ve 3 směrech

450

AM211

00 800 999 55500
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Glyder™ 2
Sliding Beam Anchor

Fixed Beam
Anchor

Provides complete horizontal mobility on i-Beams,
attach overhead or at your feet (use with Force2™
shock absorbing lanyard when used at your feet).
‘Wear pads’ eliminate metal-to-metal contact, for
smooth operation. Integrated ratcheting adjustment
system for easy installation. Dual beam grip
adjustment prevents twisting and turning. User
capacity: 189kg.
Poskytuje naprostou svobodu horizontálního pohybu
na nosnících připojených nad hlavou nebo u nohou
(kompatibilní s lany chránícími proti pádu Force2™
v případě připojení v oblasti nohou). Ochrana proti
opotřebení brání kontaktu kovu s kovem a usnadňuje
používání. Integrovaný nastavovací západkový
systém zase usnadňuje instalaci. Duální ukotvení
rámu brání kroucení a otáčení. Kapacita: 189 kg.

2104700

A

B

3.18cm

8.9cm - 35.5cm

1.66

Anchor beam dimensions chart
Tableau de la portée et de la capacité de l’ancrage
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Installs in seconds to the beam structure in any
orientation, with final tightening using a built-in
adjustment handle.
Během několika vteřin provedete připojení ke
konstrukci rámu v libovolném směru a utáhnete
pomocí integrované nastavovací páky.

A

B

2108412

3.81cm

6.35 - 30.48cm

2.40

2108413

3.81cm

6.35 - 45.72cm

2.70

2108414

3.81cm

6.35 - 60.92cm

3.00

2108415

6.35cm

30.48 - 91.44cm

4.00

Steel Beam &
Roof Anchors

Note: SRL not included / Poznámka: Samonavíjecí
záchytné zařízení (SRL) není zahrnuto

Anchorages

Adjustable Width
Trolley Anchor i-Beams

Freestanding
Counterweight Anchor

The trolley is for use with self retracting lifelines on
horizontal beams and has been engineered for easeof-use and superior performance. Glides effortlessly
along the beam and provides horizontal mobility.
Attachable anywhere along beam, including midpoint.
Non-corrosive double-shielded wheel bearings are
maintenance free. Trolley Guards protect the wheels
from damage and keep beam clear of debris.
Pojízdná kladka je určena k použití se samonavíjecími
záchytnými lany na horizontálních rámech a jejími
přednostmi jsou snadné použití a vynikající výkon.
Hladce klouže po rámu a zajišťuje volný pohyb na
horizontální úrovni. Kladku lze připojit na kterémkoli
místě na rámu, včetně středu. Nekorozivní ložiska s
dvojitým krytem nevyžadují žádnou údržbu. Chrániče
kladky chrání kola před poškozením a rám před
usazováním nánosů.

2103148

A

B

1.7cm

7.6 - 20.3cm

6.80

Freestanding counterweight anchor which is easily
placed on top of the roof surface to provide a tie-off
point for one worker. Includes sixteen 20.3kg cast
iron weights, base plate, post and D-Ring.
Samostatně stojící ukotvené protizávaží se snadno
umístí na povrch střechy a vytvoří bod pro upevnění
jednoho pracovníka. Obsahuje šestnáct železných
zatížení o hmotnosti 20,3 kg, základní desku, stojan
a D-kroužek.

7255003

327.27

20.3kg Single Replacement
Counterweight

7200439

00 800 999 55500

21.50
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DBI-SALA®
Sling - Polyester Webbing

Protecta®
Sling - Galvanised Steel

DBI-SALA® Sling - Polyester webbing and stainless
steel links. Choke back facility on KM419 & KM421.
Závěsné lano DBI-SALA® - Polyesterové popruhy se
spojovacími články z nerezové oceli. Tlumící zařízení
na KM419 a KM421.

240

Protecta® Sling - Galvanised Steel: Thimble ends
and PVC protective sleeve.
Ochranné závěsné lano - Pozinkovaná ocel: Kabelové
koncovky a ochranná objímka z PVC.

W

L

KM418

45mm

83cm

445

KM419

45mm

90cm

445

AM401G

6mm

100cm

290

KM421

45mm

200cm

860

AM402G

6mm

200cm

470

00 800 999 55500
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Slings

Anchorages

Protecta®
Sling - Nylon Webbing
Protecta® Sling - Nylon Webbing: four safety seams.
Ochranné závěsné lano - Nylonové popruhy: 4
bezpečnostní švy.

W

L

AM450/80

25mm

80cm

60

AM450/150

25mm

150cm

200

00 800 999 55500
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Mobi-Lok™ provides a tie-off point on virtually any smooth, non-porous surface
simply by flipping a switch and waiting for the green light. Lightweight design
(under 10kg) for easy transport. Fail-safe back-up systems with audio alarms and
vacuum level indicator. Rubber seals secure anchor without damaging surface. Can
be used with horizontal lifeline systems for added mobility for up to four workers.

CZ

Mobi-Lok™ Vytvářejí spojovací bod na prakticky každém hladkém povrchu bez
pórů, stačí je otočit vypínačem a počkat na zelené světlo. Systémy jsou lehké
(méně než 10 kg) a snadno se přepravují. Bezpečnostní zálohovací systémy
vybavené poplašným zvukovým signálem a ukazatelem hladiny podtlaku. Pryžová
těsnění chrání povrch kotvy před poškozením. Možnost spojení s horizontálními
záchytnými systémy dodává větší mobilitu až čtyřem pracovníkům.

Applications | Použití

242
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Mobi-Lok™Self Contained
Vacuum Anchor Systems

Anchorages

For more information on these products please contact us.
Kontaktujte nás a získejte více informací o těchto produktech.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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2100105

21000094

Protecta®
First-Man-Up™ Remote Anchoring System

The telescopic rod connector allows you to attach a rope life line up to 8m above
the user, enabling the user to ascend a pylon or to reach the top of a pole in
complete safety.
Teleskopická tyč je určena k připojení navíjecího lana ve výšce až 8 m nad
uživatelem, což mu umožňuje zcela bezpečný výstup po stožáru nebo dosažení
horní části sloupu.
Fibreglass rod extends up to 7.8m.
Lano ze skelného vlákna může dosáhnout délky až 7,8 m

2100094

4.00

Rod connector, 60mm opening.
Připojení lana, otvor 60 mm

2100105

244
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0.30

First-Man-Up™

Anchorages
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Horizontal Lifeline Systems
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Overview

ANCHORAGE STRUCTURE

LIFELINE TYPE

The structure your system must attach to, such as
a steel beam, concrete column or roof, can dictate
the type of specialised system required.

Synthetic lines are extremely lightweight and
compact while galvanized or stainless steel options
offer added corrosion and abrasion resistance.

PORTABLE OR PERMANENT

NUMBER OF USERS

Temporary jobs require lightweight and easy
to-use portable systems that can be moved
from one location to another. If a hazardous work
area is accessed often, such as a rooftop,
a permanent solution as shown on page 262
may be a better choice.

Always consider the number of workers required
to get the job done and choose a system that can
accommodate those personnel safely.

Horizontal Lifeline Systems

You can always depend on our horizontal safety systems for mobility and fall protection when
working at height. We offer the broadest selection, as well as significant advantages in safety
and productivity. Some important considerations when selecting a system include:

Při práci ve výškách se vždy můžete spolehnout na naše horizontální bezpečnostní systémy,
které vám zajistí mobilitu a ochranu proti pádu. Nabízíme nejširší výběr výrobků a velké výhody
v oblasti bezpečnosti a produktivity. Při výběru vhodného systému hrají významnou roli (nejen)
následující faktory:
STRUKTURA UKOTVENÍ

TYP ZÁCHYTNÉHO LANA

Typ struktury, ke které bude váš systém upevněn,
jako je např. ocelový nosník, betonový sloup nebo
střecha, může být určujícím prvkem pro výběr
vhodného systému.

Syntetická lana jsou lehká a kompaktní, zatímco
kovová lana z pozinkované nebo nerezové oceli
nabízejí zvýšenou ochranu proti korozi aodolnost
vůči odírání.

PŘENOSNÝ NEBO FIXNÍ SYSTÉM

POČET UŽIVATELŮ

Dočasné pracovní úkony vyžadují lehké
systémy, které se snadno přenášejí z místa na
místo. V případě častých prací v nebezpečných
podmínkách, jako jsou např. střešní práce, mohou
být vhodnějším řešením permanentní ukotvení
uvedená na str. 262

Při výběru vhodného systému je vždy třeba
brát v potaz počet osob, které jej využívají,
aby byly splněny požadavky na bezpečnost
všech pracovníků.

00 800 999 55500
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Horizontal Lifeline Systems
Fall Clearance Details
Basic fall clearance information is provided on each product page in a table. The diagram and text
opposite explains what the codes mean. For more detailed clearance information please refer to the
user instruction manual for each product or contact us and we will be happy to help you.

Informace o délce pádu
Základní informace o délce pádu jsou uvedeny v tabulce na stránce s daným produktem. Vdiagramu
a textu jsou vysvětleny jednotlivé kódy. Více informací o příslušných délkách naleznete v návodu k
použití jednotlivých produktů, případně nás můžete kontaktovat a my vám rádi poradíme.

PRO-Line™ Temporary
Horizontal Lifeline

Steel Beam or Concrete
Column Anchor

Horizontální bezpečnostní lano
PRO-Line™ pro dočasné použití

Ukotvení na ocelovém nosníku nebo
betonovém sloupu

Harip™ Temporary Rope Lifeline

Steel Beam or Concrete
Column Anchor

Záchytné lano pro dočasné použití
Harip™

Ukotvení na ocelovém nosníku nebo
betonovém sloupu

First™ Horizontal Lifeline Cable Kit

Concrete Wall mounted or stud
for roof

Horizontální záchytný systém First™

Upevnění k betonové stěně nebo
střešní ukotvení

EZ-Line™ Retractable Horizontal
Lifeline System

Steel Beam or Concrete
Column Anchor

Navíjecí horizontální záchytný systém
EZ-Line™

Ukotvení na ocelovém nosníku nebo
betonovém sloupu

1113970
1113971
1113972
1113973

1113975
1113976
1113977
1113978
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How to choose a
Horizontal Lifelife

Rozpětí
Fall Clearance
at maximum S

F

EL

Délka pádu při
maximálním S

EL

F

End Load
Koncové
zatížení

Webbing

Temporary
2

Lightweight incorporated in carry bag

20m

Popruhy

Dočasné použití

Rope

Temporary

Easy to use tensioning system with integrated
blocking cam

Lano

Dočasné použití

Napínací systém s integrovaným blokováním
se snadným použitím

Cable

Permanent

Packaged in plastic container for easy transport
and storage

Kovové
lano

Dočasné použití

Plastová nádoba usnadňující přenos a skladování

Cable

Temporary

1

2

2
Kovové
lano

Horizontal Lifeline Systems

S

Span

S

Lehká přenosná taška

20m

50m

Built-in winch for fast and easy set-up,
use and dismantling

18.25m
Dočasné použití

Integrovaný naviják zajišťuje rychlé a snadné nastavení,
použití a demontáž

00 800 999 55500
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Horizontal Lifeline Systems
EN

The First™ lifeline kit brings together all the elements that are needed to install a short horizontal
lifeline. Packaged in an easy to transport and store plastic container. Two types of kits are available;
for installation on a wall (AN5000) or a post (AN5001). The posts are not included in the kit, they
are available in different heights and with different accessory options as shown on page 238. Pass
through intermediate brackets provide further convenience and support the cable for longer spans.
Minimum anchorage points strength: End 37kN, Intermediate 12kN. Advised pre-tension: 0.8kN.
Maximum distance between two anchorage points: 15m. Available lengths:10, 20,30, 40 & 50m kits.

CZ

Záchytné zařízení First™ spojuje všechny prvky nezbytné k instalaci krátkého záchytného lana v
horizontální poloze. Kompletní balení - plastová nádoba - se snadno přenáší asnadno skladuje. K
dispozici jsou dva typy souprav: pro instalaci na stěně (AN5000) nebo k podpěře (AN5001). Podpěry
nejsou součástí sady, k dispozici jsou modely o různých výškách a s různými doplňky (viz strana
238). Protažení lana mezi držáky zajišťuje větší pohodlí a uchycení na delší vzdálenosti. Minimální
síla kotvících bodů: koncový 37 kN, středový 12 kN. Doporučené předpětí: 0,8 kN. Maximální
vzdálenost mezi dvěma kotvícími body: 15 m. Dostupné délky: sady 10, 20, 30, 40 a 50 m.

Applications | Použití
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First™ Lifeline Cable Kit

Horizontal Systems

Wall Mounted Kit AN5000

AN5000/10

10m

8.20

AN5000/20

20m

11.00

AN5000/30

30m

14.00

AN5000/40

40m

16.40

AN5000/50

50m

20.00

AN5001/10

10m

6.50

AN5001/20

20m

9.40

AN5001/30

30m

12.30

AN5001/40

40m

14.90

AN5001/50

50m

17.90

Stud Mounted Kit AN5001

00 800 999 55500
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Horizontal Lifeline Systems
100mm

100mm

200mm
335mm

H

160mm
145mm

10mm

145mm
160mm

Rigid Post
Pevné posty

335mm

200mm

Counter Plate – for installations using metal structures
Plošina - slouží k instalacím kovových konstrukcí

H
AM250/400I1

400mm

AM250/500

500mm

AM250/2

4.10

12mm

100mm
445mm

360mm

180mm

Collar – to prevent water drip effects
Objímka - brání průniku kapající vody

AM251/1

252
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Post corner part adapter
– for positioning a curve part at 90°
Adaptér pro rohové díly
- k umístění křivky v 90°

0.70

www.capitalsafety.eu

AM255

9.46

First™ Lifeline Cable

Horizontal Systems

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Horizontal Lifeline Systems

Harip™ Temporary Rope Lifeline

A temporary lifeline in stranded rope including rope
adjuster, two snap hooks (AJ565) and reducer.
Easy to use tensioning system with integrated
blocking cam. No separate components, just connect
to suitable anchorage point.
Záchytné zařízení pro dočasné použití obsahuje
kroucené lano včetně seřizovače, 2 karabin (AJ565)
a omezovače. Napínací systém s integrovaným
blokováním se vyznačuje snadným použitím. Žádné
zvláštní komponenty, stačí jen připojit k vhodnému
kotvícímu bodu.

254
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S

F

EL

AN410

10m

7.80m

16kN

AN415

15m

8.75m

16kN

4.63

AN420

20m

9.75m

16kN

5.26

4.36

Harip™ & PRO-Line™
Temporary Lifelines

Horizontal Systems

PRO-Line™

Portable, versatile and quick to install. There is no
connecting or swaging of components, simple ratchet
handle to tension the lifeline. No separate components,
just connect to suitable anchorage point. Lightweight
and easy to handle, incorporated carry bag. Built in shock
absorber reduces end loadings to preserve the structure.
Přenosný všestranný systém vyznačující se snadnou
instalací. Bez spojování a zapouštění komponent, lano
napnete jednoduše pomocí západky. Žádné zvláštní
komponenty, stačí jen připojit k vhodnému kotvícímu
bodu. Součástí soupravy je lehká taška usnadňující
přenos zařízení. Integrovaný tlumič nárazu snižuje
zatížení konců a chrání tak celou strukturu.

S

F

EL

1200106

10m

8.83m

16kN

2.50

1200107

20m

11.02m

16kN

3.50

00 800 999 55500
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Horizontal Lifeline Systems
EN

EZ-Line™ is a temporary horizontal lifeline system that is user friendly and extremely fast to install.
The innovative retractable design of EZ-Line™ eliminates large and bulky coils of cable that are
difficult to set-up, relocate and store. Built-in winch for fast and easy set-up, use and dismantling.
Customise length in any increment up to 18.25m. Built-in pre-tension and impact indicators for
easy set-up and inspection. Extremely lightweight, 33% lighter than conventional systems.

CZ

EZ-Line™ je dočasný systém horizontálního navíjení vyznačující se snadným užíváním a extrémně
rychlou instalací. Inovační teleskopický design EZ-Line™ odstraňuje problémy s navíjením
objemných a neskladných kabelů, jejich přemísťováním a skladováním. Integrovaný naviják
zajišťuje rychlé a snadné nastavení, použití a demontáž. Délku je možné přizpůsobit až do 18,25 m.
Integrované ukazatele předpětí a stlačení usnadňují nastavení a kontrolu. Hmotnost systému je o
33 % nižší než hmotnost běžných systémů.

Applications | Použití
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EZ-Line™ Horizontal Lifeline

Horizontal Systems

EZ-Line™

7605061

00 800 999 55500

18.25m

F

EL

7.7

16kN

11.25
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Uniline®

Uni 8 ™ | Uni 8 ™ Overhead
Uni 16 ™ | Uni Rail ™
EN

Uniline’s range of Horizontal fall protection products has been developed to provide a choice of solutions
that allow our customers to most effectively resolve the risks associated with work at height in a wide range
of applications and comply with workplace safety regulations.
technical support and product quality.

CZ
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Engineered
Horizontal Systems
UniRail

™

EN

for internal and external façade access, inspection
and maintenance including walkways and
suspended gantries.
It is also extensively used for suspended access
work by rope access technicians, as it meets the
requirements of both abseil and fall protection
standards.

CZ

poloze.

00 800 999 55500
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Uniline®
Uni-8

™

EN

CZ

and refurbishments but can also be used for
industrial safety applications. Minimal moving
parts and high grade materials ensure long life
expectancy, low cost of ownership and add up to
a sound investment.
and brickwork and is suited for use on older
anchor points.
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Engineered
Horizontal Systems
Uni-8

™

Overhead

EN

The Uni-8™ Overhead fall protection system was
primarily developed to meet the needs of transport
and industrial customers including lorries, trains and
aircraft, crane walkways and loading bays.
The system has also solved access and safety
problems in the entertainment and arena industry.
This quality safety solution can support heavy fall
arrest and controlled rate descent devices, and
ensures free and unhindered movement for the
worker when carrying out work at height.

CZ

Systém ochrany proti pádu Uni-8™ Overhead byl
p vodn vyroben pro dopravní a pr myslové využití,
jako jsou nákladní vozy, vlaky, letadla, je ábové
dráhy a nakládací rampy.
Je však schopný ešit také problémy s p ístupem v
zábavním pr myslu a v arénách. Toto bezpe nostní
ešení vysoké kvality je schopné udržet také t žké
tlumi e pádu a za ízení pro sestup, a umož uje volný
pohyb a p ístup pro pracovníky ve výškách.

00 800 999 55500
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Uniline®

RoofSafe™ Rail | RoofSafe™ Cable
RoofSafe™ Anchor | SpiraTech™
EN

The Uniline® RoofSafe™ range gives unparalleled
safety for roof access during maintenance and
inspection tasks.

CZ

Výrobky Uniline®
inspekce.

An extensive range of products, including roof
anchors, horizontal lifelines and horizontal rail
systems, offers comprehensive protection for
workers on all types of roofs.
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Engineered
Roofing Systems
RoofSafe

™

Rail

EN

RoofSafe™ Rail is a quality extruded aluminium
rail system, providing a high level of user safety
combined with a discreet, aesthetically pleasing
appearance.
It offers excellent functionality through its

CZ

vzhledem.

brackets to pass over, the user enjoys a truly
hands free experience.

00 800 999 55500
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Uniline®
RoofSafe

™

Anchors

EN

264

The Uniline® RoofSafe™ Anchor from
Capital Safety has been designed to eliminate
or substantially reduce the risk of injury or
death to operatives working at height, whilst
ensuring the integrity of the structure to which
it is attached.

00 800 999 55500

CZ
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®

RoofSafe™ od

Engineered
Roofing Systems
RoofSafe

™

Cable

EN

The RoofSafe™ Cable system has been
designed to complement the RoofSafe™
Anchor product range, taking advantage of
the low system loads generated in the event
of a fall. The system can accommodate
multiple workers providing that site, systems
and structural parameters permit. It can

CZ

provides continuous hands free access for the
user of the system.

00 800 999 55500
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Vertical Lifeline Systems
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Overview
Capital Safety offer 2 different types of vertical systems each with multiple
variants and options to suit many different applications.

CZ

Capital Safety nabízí 2 různé typy vertikálních systémů s mnoha variantami a
množnostmi, takže je lze uplatnit v různých situacích.

Vertical Lifeline Systems

EN

Simple to install and use, with light
weight traveller which sits in the palm
of your hand.
Cabloc™

Cable

1
Jednoduchá instalace a použití a lehký
kluzák, který se vám vejde do dlaně.

Hundreds of different brackets, styles
and configurations to suit almost any
application.
Lad-Saf™

Cable

4
Výběr ze stovek různých svorek, stylů a
nastavení umožňuje použití v prakticky
každé situaci.

Only the standard components are shown here.
Please contact us for details of the many alternative options.
Zobrazeny jsou pouze standardní komponenty.
Kontaktuje nás a my vám poskytneme informace o dalších možnostech.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Vertical Lifeline Systems
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Cabloc™
Cabloc™ Vertical Cable system consists of an 8mm cable which is terminated at
the top by a cable ferrule and cable clamps at the bottom. The cable is supported
at 10m intervals with intermediate cable guides. Quick and easy to install, you
can configure to an existing ladder and/or pylon pole. The Cabloc™ traveller is
lightweight and sits in the palm of your hand. If using a Stainless Steel 8mm
cable (6 x 19) a version incorporating a shock absorber can be used which removes
the need for an inline shock absorber. The Cabloc™ system is easy and quick to
install and is available in kit form with all the components required.

CZ

Vertikální lanový systém Cabloc™ se skládá z 8mm lana, které je v horní části
zakončeno ochrannou koncovkou a v dolní části svorkami. Lano je přidržováno
v 10metrových vzdálenostech pomocí mezidržáků. Vyznačuje se rychlou a
snadnou instalací s možností přizpůsobení pevně uchycenému žebříku nebo
sloupové podpěře. Lanový kluzák Cabloc™ je lehký a vejde se vám do dlaně.
Pokud použijete 8mm lano (6 x 19), můžete použít verzi s integrovaným tlumičem
pádu, čímž odpadá potřeba lineárního tlumiče pádu. Systém Cabloc™ se
vyznačuje rychlou a snadnou instalací a je k dipozici jako součást kompletní sady
obsahující všechny požadované komponenty.

Vertical Systems

EN

Applications | Použití
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Vertical Lifeline Systems
Cabloc ™ System without Inline Shock Absorber
Top Anchor
Galvanised Steel - 6191035*
Stainless Steel - 6191032*

Horní ukotvení
Pozinkovaná ocel - 6191035*
Nerezová ocel - 6191032*

8mm diameter Cable
7x19 Stainless Steel - AC300SXX

Lano o průměru 8 mm
Nerezová ocel 7x19 - AC300SXX

Traveller with Shock Absorber
AC350/4

Kluzák s tlumičem pádu
AC350/4

Intermediate Guide
AC320

Mezidržák
AC320

Bottom Anchor
Galvanised Steel - 6191036*
Stainless Steel - 6191033*

Dolní ukotvení
Pozinkovaná ocel - 6191036*
Nerezová ocel - 6191033*

* Not available until Summer 2012. Use AC340 / Dostupné od léta 2012. Používejte AC340
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Cabloc™
Cabloc ™ System with Inline Shock Absorber
Horní ukotvení
Pozinkovaná ocel - 6191035*
Nerezová ocel - 6191032*

Inline Shock Absorber
AC325

Lineární tlumič pádu
AC325

Traveller
AC350

Kluzák
AC350

Intermediate Guide
AC320

Mezidržák
AC320

8mm diameter 6 x 19 Galvanised
Steel Cable - AC300GXX
8mm diameter 7 x 19 Stainless
Steel Cable - AC300SXX

8mm průměr 6 x 19 Galvanizované
ocelové lano - AC300GXX
8mm průměr 7 x 19 Lano z nerez
oceli - AC300SXX

Bottom Anchor
Galvanised Steel - 6191036*
Stainless Steel - 6191033*

Dolní ukotvení
Pozinkovaná ocel - 6191036*
Nerezová ocel - 6191033*

00 800 999 55500
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Vertical Systems

Top Anchor
Galvanised Steel - 6191035*
Stainless Steel - 6191032*

271

Vertical Lifeline Systems

Universal Top
and Bottom Bracket

Counterweight
Galvanised

Universal Top and bottom Bracket

Counterweight galvanised 7kg
240mm x 70mm

Univerzální horní a dolní svorka

AC340

Pozinkované protizávaží 7 kg
(240 mm x 70 mm)

2.50

Cable
Tensioner

Counterweight cable guide for rung

Kompatibilní s 6191044 (AC340)

Vedení lana protizávaží na příčce žebříku

0.80

00 800 999 55500

6.98

Counterweight Cable
Guide for Rung

For use with 6191044 (AC340)

AC330
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AC323

www.capitalsafety.eu

AC320/3

0.45

Cabloc™ Accessories & Kits

Vertical Systems

Cabloc Kits
Kit includes all components needed (bracket, shock absorber, tensioner, cable, cable guide, device)
Sada obsahuje všechny potřebné komponenty (svorku, tlumič pádu, napínač, lano, držák lana, zařízení)

AC3000/10

10m

11.30

AC3000/20

20m

14.60

AC3000/30

30m

17.10

AC3000/40

40m

20.10

AC3000/50

50m

23.10

Only the most common Cabloc™
components are shown in this section.
Please contact us for details of the
many alternative options.
V této sekci jsou zobrazeny
pouze standardní komponenty
Cabloc™. Kontaktuje nás a my vám
poskytneme informace o dalších
možnostech.

00 800 999 55500
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Vertical Lifeline Systems
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Lad-Saf ™
The Lad-Saf™ flexible cable system consists of a top and bottom bracket that act
as anchors for a steel cable that runs the length of the climbing area. Designed
for ease of use, economy and versatility, you can bolt or weld the system, choose
rung clamp sizes/styles, choose systems for straight or curved ladders and for
connection to wood, concrete or steel structures. The system incorporates an
integrated tension indicator in the bottom bracket which takes the guesswork
out of installation. The Lad-Saf™ system is available in a Stainless Steel option for
harsh environments to provide ultimate corrosion protection.

CZ

Flexibilní lanový systém Lad-Saf™ je sestaven z horní a spodní svorky sloužící
jako kotvící prvek pro ocelové lano, které prochází celým prostorem stoupání.
Přednostmi systému jsou snadné použití, úspornost a všestrannost, můžete
jej upevnit šrouby nebo přivařit, vybrat si velikost/styl svorky upevněné k příčeli,
zvolit systém pro rovné nebo zakřivené žebříky a pro připojení k dřevěným,
betonovým nebo ocelovým konstrukcím. Ve spodní svorce je umístěn
integrovaný ukazatel napětí, čímž odpadá potřeba odhadování během instalace.
Systém Lad-Saf™ je k dipozici v provedení z nerezové oceli zajišťující dokonalou
ochranu proti korozi v drsných povětrnostních podmínkách.

Vertical Systems

EN

Only the standard Lad-Saf™ components are shown in this section.
Please contact us for details of the many alternative options.
V této sekci jsou zobrazeny pouze standardní komponenty Lad-Saf™.
Kontaktuje nás a my vám poskytneme informace o dalších možnostech.

Applications | Použití
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Vertical Lifeline Systems
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Standard Top Bracket
Galvanised Steel - 6116280
Stainless Steel - 6116325

Standardní horní svorka
Pozinkovaná ocel - 6116280
Nerezová ocel - 6116325

Cable Lifeline
8mm Galvanised Cable 7 x 19 - 6126000
9.25mm Galvanised Cable 1 x 7 - 6110000
8mm Stainless Steel Cable 1 x 19 - 7240212
9.25mm Stainless Steel Cable 1 x 7 - 6152000

Záchytné lano
8mm Galvanizované lano 7 x 19 - 6126000
9,25mm Galvanizované lano 1 x 7 - 6110000
8mm Lano z nerez oceli 1 x 19 - 7240212
9,25mm Lano z nerez oceli 1 x 7 - 6152000

Cable Guide
Galvanised Steel Cable Guide - 6100400
Stainless Steel Cable Guide - 6100401

Lanový držák
Lanový držák z pozinkované oceli - 6100400
Lanový držák z nerezové oceli - 6100401

Flexible Cable Sleeve
6116507

Flexibilní kabelová ochrana
6116507

Standard Bottom Bracket
Galvanised Steel - 6100090
Stainless Steel - 6100095

Standardní spodní svorka
Pozinkovaná ocel - 6100090
Nerezová ocel - 6100095

00 800 999 55500
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Lad-Saf ™

Vertical Systems
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Capital Safety
How to contact us
For orders, enquiries or Technical Services Support please contact
our Customer Services team on any of the numbers below.

Kontakt
Pokud si přejete podat objednávku nebo se obrátit na technickou
podporu, kontaktujte prosím náš zákaznický servis na některém
z níže uvedených čísel.

00 800 999 55500 www.capitalsafety.eu
United Kingdom
t: +44 (0) 1527 548 000
f: +44 (0) 1527 591 000

France
t: +33 (0)4 97 10 00 10
f: +33 (0)4 93 08 79 70

e: information@capitalsafety.com
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How To Contact Us

Glossary
A full glossary of the terminology & icons used
throughout this catalogue can be found online at
www.capitalsafety.eu under the ‘Tools’ tab.

Slovníček pojmů
Kompletní slovníček terminologie a vysvětlení ikon
použitých v tomto katalogu naleznete na stránkách
www.capitalsafety.eu po záložkou ‘Nástroje’.

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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Capital Safety

Online Catalogue

Online katalog

The Capital Safety Product Catalogue
is available to download on your PC or
Mac, or view on your mobile device.

Katalog výrobků Capital Safety si můžete
stáhnout na PC nebo Mac, nebo si jej
prohlédnout prostřednictvím mobilního telefonu.

www.capitalsafety.eu
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Certification
The European Commission has published a certain number of standards intended to control
the design and use of rescue and personal protection equipment against falls from height.
These standards must be adhered to, and are applicable in all the member states.

Certifikace
Evropská Komise vydala několik norem určených k zajištění odpovídajícího designu a použití
záchranného a osobního vybavení pro ochranu proti pádu z výšky. Tyto normy jsou platné ve
všech členských zemích a je nutné je dodržovat.

Descender devices
Slaňovací zařízení

Full Body Harness
Celotělový postroj

Guided type fall arresters including a rigid anchor line
Pohyblivé zachycovače pádu vybavené pevným kotvícím
systémem

Connectors
Konektory

Guided Type fall arresters including a flexible anchor line
Pohyblivé zachycovače pádu vybavené flexibilním kotvícím
systémem
Lanyards
Bezpečnostní lana
Energy Absorbers
Tlumiče energie
Belts and restraint lanyards for work positioning
Pásy a přidržovací lana umožňující nastavení pracovní polohy

Anchor devices (Requirements and testing)
Kotvící systémy (požadavky a testování)
Sit harnesses
Sedací postroje
Rescue lifting devices
Záchranná zdvihací zařízení
Rescue harnesses (rescue equipment)
Záchranné postroje (záchranné vybavení)

Retractable type fall arresters
Navíjecí zachycovače pádu

00 800 999 55500
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Capital Safety is the world leader
in fall protection equipment,
systems and anchors.
Capital Safety je světová
jednička v oblasti ochranných
zařízení, systémů a ukotvení.
USA

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

3833 SALA Way
(Vermillion St)
Red Wing,
MN 55066-5005
USA

France
Le Broc Center
Z.I. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc Cedex
FRANCE

United Kingdom
5a Merse Road
North Moons Moat
Redditch, Worcestershire
B98 9HL UK

t: +33 (0)4 97 10 00 10
f: +33 (0)4 93 08 79 70

t: +44 (0) 1527 548 000
f: +44 (0) 1527 591 000

Germany
t: +49 (0) 7195 977 11 14

Italy
t: +33 (0)4 97 10 21 08

Spain / Portugal
t: +33 (0)4 97 10 21 06

Scandinavia
t: +33 (0)4 97 10 21 01

00 800 999 55500

www.capitalsafety.eu
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