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Rys.1. Punkt kotwiczenia AT182-01

Rys.2. Punkt kotwiczenia AT182-02

Opis produktu
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Punkt kotwiczenia AT182 stanowi urzņdzenie kotwiczņce klasy A dla indywidualnego sprzŋtu 
chroniņcego przed upadkiem z wysokoŢci, zgodnie z normņ PN-EN 795. Jest przeznaczone do 
jednoczesnego uŮutkowania przez jednņ osobŋ. 
Urzņdzenie przeznaczone jest do asekuracji tylko jednej osoby !

Urzņdzenie skġada sie z obrotowo umieszczonej pġytki kotwiczņcej AT180 oraz obrotowej tacy sġuŮņcej 
do umieszczenia w niej urzņdzenia samohamownego. Pġytka kotwiczņca AT180 poiada owalny otw·r 
sġuŮņcy do podpiŋcia do niego indywidualnego sprzŋtu ochronnego. 

W skġad produktu wchodzi stopa z regulowanym rozstawem otwor·w mocujņcych, kt·ra umoŮliwia 
mocowanie sġupka za pomocņ wkrŋt·w "farmerskich" do blach trapezowych stanowiņcych poszycie 
dachu. AT182 jest w caġoŢci wykonane ze stali nierdzewnej. 

UWAGA!!!

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 365 urzŃdzenie podlega okresowym przeglŃdom, wykonywanym 
nie rzadziej niŨ co 12 miesiňcy. 

OKRES ODPOWIEDZIALNOśCI I GWARANCJA

ZgodnoŢļ zamontowanego urzņdzenia ochronnego z wymaganiami normy EN795 moŮe byļ 
zapewniona wyġņcznie w·wczas, gdy jego czŋŢci skġadowe sņ wolne od wad materiaġowych, 
konstrukcja budowlana jest odpowiednio wytrzymaġa oraz zapewniona jest wġaŢciwa jakoŢļ 
(wytrzymaġoŢļ) mocowania urzņdzenia do konstrukcji budowlanej.

Do montaŮu urzņdzenia naleŮy stosowaļ wyġņcznie oryginalne czŋŢci skġadowe dostarczone przez 
producenta. CzŋŢci znormalizowane, takie jak Ţruby lub kotwy powinny odpowiadaļ dokġadnie 
wytycznym zawartym w niniejszej instrukcji. Spos·b montaŮu, a zwġaszcza rozmieszczenie urzņdzeŗ 
i spos·b ich mocowania oraz spos·b ġņczenia poszczeg·lnych czŋŢci skġadowych ze sobņ, 
powinien byļ zgodny z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

W przypadku nietypowej konstrukcji budowlanej lub jakichkolwiek wņtpliwoŢci co do 
prawidġowego postŋpowania instalator, powinien skontaktowaļ siŋ z producentem lub jego 
autoryzowanym dystrybutorem w celu uzyskania informacji na temat wġaŢciwego postŋpowania.

Urzņdzenia kotwiczņce dla indywidualnego sprzŋtu chroniņcego przed upadkiem z wysokoŢci 
mogņ byļ instalowane wyġņcznie przez osoby posiadajņce odpowiedniņ wiedzŋ i doŢwiadczenie 
w tym zakresie, a w szczeg·lnoŢci: znajomoŢļ normy EN795, znajomoŢļ wykonywania poġņczeŗ 
Ţrubowych zgodnie z wytycznymi ich producent·w oraz znajomoŢļ niniejszej instrukcji. 
Zainstalowane urzņdzenie kotwiczņce powinno byļ skontrolowane (odebrane) przez osobŋ 
kompetentnņ w tym zakresie (np. inŮyniera lub wykwalifikowanego projektanta), kt·ra musi 
sprawdziļ zar·wno konstrukcjŋ budowlanņ, rozplanowanie systemu ochronnego i jego wykonanie 
jak r·wnieŮ ich wzajemne poġņczenia. Osoba kompetentna potwierdza wġasnorŋcznym podpisem 
zgodnoŢļ instalacji z normņ EN795 i projektem technicznym.

Caġkowita odpowiedzialnoŢļ za instalacjŋ urzņdzenia spoczywa na jej wykonawcy. Ani producent 
ani teŮ dystrybutor nie sņ odpowiedzialni za niestaranny lub niezgodny z zaleceniami montaŮ.
Producent i/lub dystrubutor dostarczajņ na Ůņdanie wszystkie niezbŋdne informacje techniczne 
dotyczņce wyrobu, technologii jej montaŮu, sposobu kontrolowania  oraz deklaracjŋ zgodnoŢci
 z normņ czŋŢci skġadowych.

Producent udziela jednorocznej gwarancji na czŋŢci skġadowe systemu, polegajņcej na wymianie 
czŋŢci, kt·re zostaġy w tym czasie zakwalifikowane jako wadliwe. Gwarancja obejmuje wyġņcznie 
defekty materiaġowe i wykonawcze czŋŢci skġadowych, powstaġe z winy producenta.
Gwarancja nie obejmuje: montaŮu, materiaġ·w pomocniczych, czŋŢci uszkodzonych w trakcie 
montaŮu, badaŗ lub pr·b, czŋŢci uszkodzonych w wyniku uŮycia niezgodnego z instrukcjņ 
uŮytkowania lub niezgodnego z przeznaczeniem wyrobu.
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WIDOK A  (2 : 1)
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 m
in
. 0
,5
 

WIDOK C  (1 : 2)

Rys.4. Dopuszczalne wymiary panelu dachowego

Rys.3. Dopuszczalne wymiary blachy trapezowej 

WYMAGANIA DOTYCZŅCE POSZYCIA DACHU Z PANELU 
WARSTWOWEGO
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INSTRUKCJA MONTAŭU

PROJEKT

Przed zamontowaniem instalator urzņdzenia kotwiczņcego powinien okreŢliļ:
zakres prac wykonywanych na danym obiekcie,Å
maksymalnņ liczbŋ jednoczesnych uŮytkownik·w,Å
rodzaj wystŋpujņcych zagroŮeŗ,Å
szczeg·lne warunki klimatyczne (jeŮeli wystŋpujņ),Å
rodzaj indywidualnego wyposaŮenia ochronnego przed upadkiem z wysokoŢci, stosowanego Å
we wsp·ġpracy z urzņdzeniem kotwiczņcym,
konfiguracjŋ systemu ochronnego, obejmujņcņ: wielkoŢļ wolnej przestrzeni pod uŮytkownikiem Å
oraz rozmieszczenie punkt·w kotwiczenia,
rodzaj i wytrzymaġoŢļ konstrukcji noŢnej (podġoŮa).Å

W celu pozyskania informacji umoŮliwiajņcych prawidġowe zaprojektowanie systemu ochronnego, 
zaleca siŋ przeprowadzenie: oglŋdzin miejsca instalacji, wywiadu ze zleceniodawcņ, badaŗ i 
pomiar·w i/lub analizŋ dokumentacji.

WYMAGANIA WYTRZYMAĠOšCIOWE DOTYCZŅCE KONSTRUKCJI NOšNEJ

Zgnodnie z wymaganiami normy EN795, wymagana wytrzymaġoŢļ statyczna urzņdzenia 
kotwiczņcego wynosi: 12kN (dla jednego uŮytkownika), 13kN (dla dw·ch uŮytkownik·w) oraz 
14kN (dla trzech uŮytkownik·w). WytrzymaġoŢļ caġej konstrukcji noŢnej wraz z zamontowanym 
urzņdzeniem kotwiczņcym r·wnieŮ powinna byļ zgodna z wymaganiami normy. Instalator 
urzņdzenia kotwiczņcego jest odpowiedzialny za zapewnienie wġaŢciwej wytrzymaġoŢci konstrukcji 
noŢnej. 

WYMAGANIA DOTYCZŅCE POSZYCIA DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ



Punkt kotwiczenia

Blacha trapezowa

Pġatew

Mocowanie blachy do pġatwi 

Punkt kotwiczenia

Pġatew

Blacha trapezowa

Mocowanie blachy do pğatwi

Mocowanie blachy do pğatwi

Rys.6. Punkt umieszczony pomiedzy pġatwiami dachowymi

Rys.5. Punkt umieszczony wzdġuŮ pġatwi dachowej 
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AT182 moŮe byļ mocowany do blachy trapezowej o gruboŢci nie mniejszej niŮ 0,63 mm bez limitu 
wysokoŢci profilu (rys.3.). W przypadku panelu warstwowego gruboŢļ warswty blachy po jednej jak i po 
drugiej stronie panelu nie moŮe byļ mniejsza niŮ 0,5 mm (rys.4.).  Przed zamontowaniem punktu 
kotwiczenia naleŮy sprawdziļ stan arkuszy blachy falistej lub panelu, z kt·rych wykonane jest poszycie 
dachu. Konieczne jest r·wnieŮ sprawdzenie wytrzymaġoŢci poġņczenia arkuszy z elementami konstrukcji 
budynku (pġatwiami). W przypadku, gdy wytrzymaġoŢļ zamocowania arkusza blachy trapezowej do 
pġatwi nie jest wystarczajņca, miejsce montaŮu musi zostaļ wzmocnione przed zamocowaniem sġupka.

Punkt kotwiczenia umieszczony nad pġatwiņ dachowņ ( Rys. 5 ). Blachŋ trapezowņ naleŮy przykrŋciļ 
do pġatwii co najemniej 8-ma wkrŋtami farmerskimi o rozmiarze 4,8mm, rozġoŮonymi r·wnomiernie na 
dġugoŢci 1,2m. Wkrŋty powinny byļ rozġoŮone symetrycznie wzglŋdem osi sġupka w dolnej p·ġce 
trapezu. 

Punkt kotwiczenia umieszczony pomiŋdzy pġatwiami dachowymi ( Rys.6. ). Blachŋ trapezowņ naleŮy 
przykrŋciļ do obu sņsiadujņcych ze sġupkiem pġatwii. Zamocowanie na kaŮdej z pġatwii powinno byļ 
wykonane za pomocņ co najmniej 8 wkrŋt·w "farmerskich " o rozmiarze 4,8 mm, rozġoŮonych 
symetrycznie wzglŋdem osi sġupka w dolnej p·ġce trapezu. 



WIDOK D 

.

Mocowanie punktu AT182 do poszycia dachu

Rys.7. MontaŮ sġupka do blachy trapezowej

x28

AT182 naleŮy zamocowaļ do poszycia dachu za poocņ 28 wkrŋt·w samonawiercajņcych z 
podkġadkami z EPDM, o rozmiarze min. 4,8x19. Wkrŋty naleŮy rozmieŢciļ we wszystkich otworach 
stopy. WartoŢļ momentu dokrŋcajņcego wkrŋt naleŮy dobraļ tak, aby uzyskaļ dociŢniŋcie stopy 
do blachy dachowej, nie zrywajņc jednoczeŢnie poġņczenia gwintowego. 
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Mocowanie punktu AT182 do panelu warstwowego

Rys.8. MontaŨ sğupka do panelu warstwowego

x28

AT182 naleŮy zamocowaļ do poszycia dachu za poocņ 28 wkrŋt·w samonawiercajņcych 
z podkġadkami z EPDM, o rozmiarze ST5,5/6,3 i dġugoŢci dostosowanej do gruboŢci panelu. Wkrŋty 
naleŮy rozmieŢciļ we wszystkich otworach stopy. WartoŢļ momentu dokrŋcajņcego wkrŋt naleŮy 
dobraļ tak, aby uzyskaļ dociŢniŋcie stopy do blachy dachowej, nie zrywajņc jednoczeŢnie 
poġņczenia gwintowego. Wkrŋt naleŮy tak dobraļ aby wystawaġ na dġugoŢļ min. 20 mm poniŮej 
dolnej blachy. 
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Podstawa punktu AT182-01

Urzņdzenie samohamowne

ZatrzaŢnik 

Element chroniņcy 
urzņdzenie 
samohamowne przed 
niekontrolowanym 
opuszczeniem tacy

Taca obrotowa

FUNKCJA TACY OBROTOWEJ PUNKTU AT182-01

Urzņdzenie AT182-01 wyposaŮone jest, opr·cz punktu zaczepowego sġuŮņcego do podpiŋcia 
indywidualnego sprzŋtu chroniņcego przed upadkiem z wysokoŢci, w tacŋ obrotowņ, w kt·rej umieŢciļ 
naleŮy urzņdzenie samohamowne. Taca zabezpiecza poszycie dachu przed jego uszkodzeniem podczas 
pracy na urzņdzeniu samohamownym umieszczonym w poziomie. 

Rys.9. MontaŮ urzņdzenia samohamownego w tacy obrotowej punktu AT182-01
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KARTA UŭYTKOWANIA
 

KARTA UŧYTKOWANIA
Nazwa urzŃdzenia Nr katalogowy Data produkcji

Nr urzŃdzenia Nazwa uŨytkownika

PRZEGLłDY TECHNICZNE

Data przeglŃdu. Przyczyny przeprowadzenia 
przeglŃd·w lub naprawy

Odnotowane uszkodzenia i przyczyny 
naprawy

Data nastŋpnego 
przeglņdu

Podpis osoby 
odpowiedzialnej

INSTRUKCJA UŧYTKOWANIA wydanie: 1/02.03.2013

Strona 9/9 Punkt kotwiczenia AT182


	INST_TYT
	Arkusz3(2)
	Widok rysunku2
	Pozycja alternatywna1
	Widok rysunku3
	Widok rysunku4
	Widok rysunku5

	Arkusz3(2)(2)
	Arkusz3(2)(2)(2)
	Widok rysunku10
	Widok szczegółów A (2 : 1)
	Widok rysunku12
	Widok szczegółów B (1 : 2)
	Widok szczegółów C (1 : 2)

	Arkusz3(2)(2)(3)
	Widok rysunku41
	Widok rysunku42
	Widok rysunku45
	Widok rysunku46

	Arkusz3(2)(2)(3)(2)
	Widok rysunku20
	Widok szczegółów D (1 : 1)
	Widok rysunku50

	Arkusz3(2)(2)(3)(2)(2)
	Widok rysunku30
	Widok szczegółów E (1 : 2)
	Widok rysunku33
	Widok rysunku48
	Widok przekroju J-J

	Arkusz3(2)(2)(3)(2)(2)(2)
	Widok rysunku38

	Arkusz3(2)(2)(3)(2)(2)(2)(2)

