
Comfort set

Basic set

Supreme set

Faldsikringens 10 bud 
korrekt brug af udstyr:

Du skal anvende faldsikring ved risiko for fald
Ved udførelse af opgaver, hvor der er risiko for fald eller 2 meter fra 
lodret fald på fladt arbejdsareal, skal der benyttes faldsikringsudstyr.

Du bør kun anvende faldsikring i 4 timer dagligt
Hvis opgaven ikke kan løses indenfor 4 timer, skal der anvendes 
stillads eller afskærmning.

Forankringspunktet skal kunne klare et træk på 
1.200 kg
Og det skal så vidt muligt etableres over hovedhøjde. Iht. EN795 
skal et forankringspunkt kunne modstå et træk på min. 12 kN.

Du skal tælle din egen højde med i beregningen af 
faldlængden
Ved anvendelse af falddæmpere er det vigtigt, at beregne den 
nødvendige frihøjde. Linens længde + 2m for bruger + den max. 
forlængelse af falddæmperen + 1m sikkerhedsbuffer. Dvs. at ved 
anvendelse af 2m falddæmper skal frihøjde være 6,75m.

Vejledning er et krav, før du tager udstyret i brug
Faldsikring er et klasse 3 produkt, hvilket betyder, at forkert brug kan 
medføre svær legemsbeskadigelse eller i værste fald døden. Grundig 
vejledning før ibrugtagning er derfor et krav, og øverste ledelse i 
virksomheden har ansvaret for, at vejledning gennemføres.

Det er farligt at hænge i en sele  
– udarbejd derfor en evakueringsplan
Ved anvendelse af faldsikring, er det et lovkrav, at der tillige er 
udarbejdet en rednings- og evakueringsplan. Dette for at sikre, at en 
person som er faldet, og nu hænger i sit faldsikringsudstyr, hurtigt 
bliver reddet ned eller op for at undgå hængetraume.

Undersøg din vægt i forhold til specifikationen på 
udstyret
Max. brugervægt for faldsikring kan variere fra 100-140 kg.

Du skal registrere det, når du første gang tager 
udstyret i brug
Der skal føres logbog over udstyret og noteres ibrugtagningsdato, 
serienummer og produktionsdato.

Du skal sende udstyret til inspektion straks efter et 
fald
Efter et fald må udstyret ikke længere anvendes. Seler og produkter 
med webbing eller reb skal kasseres, og store blokke med wire skal 
sendes til autoriseret service værksted.

Du skal sende udstyret til inspektion mindst 1 gang 
om året
Faldsikringsudstyr skal efterses af en uddannet person mindst 1 gang 
om året. Personen skal kunne fremvise gyldigt certifikat, der viser 
status som ”kompetent person mht. visuelt eftersyn af faldsikring”.
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Faldsikringssæt
til tagarbejde

Vi skaber  
sikkerhed og 

tryghed i 
dit arbejde!

M65 brochure - OX-ON faldsikring.indd   1 12/10/16   09:31



C3 Basic sele: 
•  2 stk. forankrings- 

stropper (bryst)
• Klassiske spænder 
Varenr.: 348.01

10m arbejdsline  
i kernmantelreb: 
•   Glidelås (Elforzinket)
• Falddæmper
Varenr.: 355.82

Polyester sling (1,2m) 
Varenr.: 348.54

Opbevaringstaske
Varenr.: 5056100

V33 Comfort sele:
•  Kraftig D-ring til 

forankring (bryst)
• Quickspænder
•  Gode justerings- 

muligheder
Varenr.: 355.81

V53 Supreme sele:
•  Kraftig D-ring til 

forankring (bryst)
• Quickspænder
•  Gode justerings- 

muligheder
•  Rygstøttebælte  

med D-ringe 
•  Værktøjsstropper
Varenr.: 355.71

10m arbejdsline 
i kernmantelreb:
•  Glidelås (rustfri) 
• Kanttestet
• Falddæmper
Varenr.: 348.53

Opbevaringstaske 
Varenr.: 5056101

 Kant- 

testet

Polyester sling (1,2m)
Varenr.: 348.54

Godkendelser: 
EN354, EN355, EN361, EN362, EN795

Velegnet til: 

• Skrå tage
• Andre typer vertikale applikationer

Godkendelser: 
EN354, EN355, EN361, EN362, EN795

Velegnet til: 

• Skrå tage
• Andre typer vertikale applikationer

Godkendelser: 
EN354, EN355, EN358, EN361, EN362, EN795

Velegnet til: 

• Skrå og flade tage
• Andre typer vertikale og  
  horisontale applikationer

10m arbejdsline i 
kernmantelreb: 
•   Glidelås (Elforzinket)
• Falddæmper
Varenr.: 355.82

Polyester sling (1,2m) 
Varenr.: 348.54

Opbevaringstaske
Varenr.: 5056100

Varenr.: 355.90
Basic set

Varenr.: 355.80
Comfort set

Varenr.: 355.70
Supreme set
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