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Basisprincipes valbeveiliging
Een valbeveiligingsysteem bestaat uit volgende elementen:
1.

Ankerpunt

Dit is het punt waaraan men zich zal vastmaken. Belangrijkste eigenschap is dat dit punt
gedurende 3 min. moet kunnen weerstaan aan 10kN. Het ankerpunt kan mobiel zijn,
bv. verankeringslussen, profielklemmen, driepikkel, …, of vast, bv. ankerogen, D-ringen,
machines, palen, delen van een constructie, …
KEUZE VAN ANKERPUNT: VALFACTOREN
Kies, indien mogelijk, het ankerpunt zo recht mogelijk boven het hoofd. De plaats van het ankerpunt
zal immers de valfactor bepalen. Hoe hoger de valfactor, hoe groter de lengte nodig om de val te
stoppen. Dit zal dan ook de benodigde minimale vrije ruimte negatief gaan beïnvloeden (zie verder).
BEREKENING VAN DE MINIMALE VRIJE RUIMTE ONDER HET ANKERPUNT
Wanneer een vanglijn met schokdemper wordt gebruikt, is het
belangrijk om eerst te weten hoe de potentiële valafstand te
berekenen en daarmee de benodigde vrije ruimte onder het ankerpunt
te kunnen vaststellen. Met deze berekening bepaalt u de minimale
vrije ruimte die u nodig heeft tussen het ankerpunt en het er recht
onder liggend lager niveau of obstakel. Deze berekening geldt onder
de slechts denkbare omstandigheid (valfactor 2 = verankering ter
hoogte van de voeten, grootste lengte vanglijn en maximale
uitscheur) voor een persoon met een lichaamsgewicht van maximaal
100 kg. Om tot een gunstigere valafstand te komen kan men gebruik
maken van een kortere vanglijn, verstelbare lijn systeem inclusief
vanglijn of valstopapparaat en kiest men bij voorkeur een ankerpunt
boven het hoofd (factor 0).

Pendule effect (swing effect)
Hou bij tijdelijke lijn systemen en valblokken rekening met een
mogelijk pendule effect bij gebruik van losse ankerpunten en bij
buitenhoeken op daken. Het advies luidt om een werkhoek kleiner
dan 30° aan te houden voor het werken met losse ankerpunten en
of werken bij buitenhoeken op daken. Het zou immers kunnen dat
de persoon nog steeds een obstakel of de grond raakt na een val
indien men op grote laterale afstanden van het ankerpunt gaat
werken.
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Extra karabijnhaak door oog van de ankerpunt
en over eigen verstelbarelijn plaatsen.

Vervolgens verstelbarelijn
instellen zodat niet over de
dakrand gevallen kan worden.
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2. Verbinding tussen ankerpunt en harnas
De belangrijkste functie van de verbinding tussen ankerpunt en harnas is een mogelijke val
op te vangen en zodanig af te remmen dat de krachten die vrijkomen op het lichaam
kleiner zijn dan 6kN. De verbinding kan een vanglijn of een valblok zijn naargelang de
werksituatie.

A-VANGLIJNEN
Een vanglijn zorgt ervoor dat de krachten die vrijkomen op het lichaam na een val
beperkt worden tot 6 kN (maximale belasting). Om deze krachten te kunnen absorberen,
heeft men valdempers ontwikkeld die de kracht tot onder 6kN terugbrengen. Daar waar
valgevaar is, dient men altijd een vanglijn met valdemper te kiezen. Vanglijnen
zonder valdemper mogen niet voor valopvang gebruikt worden!!

B-VERSTELBARELIJNSYSTEEM INCLUSIEF VANGLIJN
Een verstelbare lijn systeem bestaat uit een vaste lengte kernmantellijn, een lijnklem, een vanglijn en één of twee karabijnhaken. Dit systeem kan zowel vertikaal
als horizontaal toegepast worden. Bij gebruik in horizontale positie kan de gebruiker
zelfstandig zijn lengte bepalen waarop hij beveiligt wilt worden. Bij een val zal de
lijnklem direct aangrijpen op de lijn en zodoende de val op te vangen. Indien gebruikt
wordt gemaakt van een lijnklem die één kant op remt dient men wel alert te zijn dat
deze bij gebruik de juiste kant op remt! De lijnklem is voorzien van een pijl die ten
allen tijde richting het ankerpunt dient te wijzen.

C-VANGLIJN MET AUTOMATISCHE OPROLMECHANISME
Dit type vanglijn, ook wel valstopapparaten of valblokken genoemd, is bestemd
voor verticaal gebruik en is voorzien van een kabel of een synthetische band.
De kabel of band is uittrekbaar en rolt automatisch terug op. Bij een val blokkeert
dit mechanisme onmiddellijk en remt de val over een korte afstand. Hou er wel
rekening mee dat deze apparaten meestal niet per definitie geschikt zijn voor
horizontaal gebruik. Een valstopapparaat kan echter ook voor horizontaal gebruik
toegepast worden (werken op platte daken) mits hij hiervoor aanvullend getest is,
raadpleeg hiervoor de handleiding!

3. Procedure veiligheidsharnas gordel aantrekken;

Stap 1:
Neem het harnas bij het rugbevestigingspunt (met kunstof
plaatje) . Schud eventueel met het harnas om alle banden
op zijn plaats te laten vallen. Open alle sluitingen. Nu zou
reeds
duidelijk moeten zijn wat onder- en bovenkant is van het
harnas.
Controleer of het harnas, indien ouder dan 12 maanden,
Gekeurd en geïnspecteerd is. Controleer zelf ook of er geen
scheuren en slijtage plaatsen zitten op de op de webbingbanden. Bij twijfel de gordel niet gebruiken!
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Stap 2:
Neem het harnas bij de schouderbanden en leg het
over de schouders. Maak de beenbanden los indien
dat nog niet gebeurt was.

Let bij het aantrekken van het harnas of er geen
banden draait zijn. Verbindt de borst sluitingen
met elkaar. De sluitingen op het harnas
zijn vierkante “doorsteek” sluitingen. De kleine
vierkante sluiting dient diagonaal door de groter
vierkante sluiting gestoken te worden. Controleer
altijd of de sluiting correct is aangebracht.

Stap 3:
Sluit de beensluitingen. Pak de losse banden tussen
de benen door en breng ze naar de heupen alwaar de
andere vierkante sluiting zich bevindt.
Breng alle banden op spanning, niet te strak maar
ook niet los. Het harnas gordel dient comfortabel te
zitten.

Stap 4:
Controleer of het harnas gordel correct
is aangetrokken.
bekijk een laatste keer de sluitingen
en of alle banden correct zitten/lopen.
Bij een correct aangetrokken harnasgordel
kunt u met uw linker- of rechter hand uw
“D”-ring bereiken.
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4. Werken met een tijdelijke horizontaal veiligheidslijn
systeem, HLL1W
Inleiding HLL1W Tijdelijke horizontaal veiligheidslijnsysteem:
Het HLL1W tijdelijke (horizontale) veiligheidslijnsysteem is ontworpen voor
uw veiligheid. Dit systeem biedt u mogelijkheid om een flexibele tijdelijke
veiligheidslijn te spannen tussen twee of meer verankeringspunten. Het
systeem kan ook gebruikt worden als tijdelijk handleuning en gebiedsbegrenzing/afscherming.
Opslag:
Opslag dient te gebeuren in een centrale afgeschermde ruimte die zorgvuldig
beheerd wordt. De opslag moet een droge (vochtvrije) omgeving zijn waar ook GEEN sprake is van
chemische stoffen en scherpe objecten. Breng de HLL1W altijd direct na het gebruik terug naar de
centrale opslag.
Registratie:
Deze en aanverwante persoonlijke beschermingsmiddelen moeten visueel geinspecteerd worden
door een bekwaam persoon op het moment van af/opleveren. Vervolgens moet VOOR en NA elk
gebruik de HLL1W wederom geinspecteerd worden. Hiervan dient consequent een registratiekaart
bijgehouden te worden.
Inspectie:
• Inspecteer het systeem op roest(corrosie) en beschadigingen
• Controleer de vergrendelingsplaat op vervormingen/beschadigingen
• Controleer de 2 tandwieltjes op beschadigingen en controleer dat de hendel goed roteert / goed
kan draaien
• Controleer of de spanner goed opent en goed te ontgrendelen is
• Zorg dat de (open) as goed ronddraait en geen scheuren vertoont
• Inspecteer het bandmateriaal inclusief stiksels op beschadigingen, scheurtjes, rafels en ook op
chemisch vuil.
Bij twijfel dient de HLL1W uit gebruik genomen te worden! Onder normale omstandigheden moet
de HLL1W elk jaar geinspecteerd en herkeurd worden. In chemische en industriele omgevingen
dient dit 2 keer per jaar te gebeuren.
Als er, om welke reden dan ook, reden voor twijfel bestaat dient de HLL1W direct uit gebruik te
worden genomen. Verificatie moet gevraagd worden aan de eindverantwoordelijke. Als ook hij/zij
twijfelt dient contact opgenomen te worden met de importeur Daksafe BV te Montfoort.
Stap voor Stap uitleg:
1) Open de tas en rol de gehele band uit
2) Gebruik 2 karabijnenhaken met een minimale sterkte van 22kN. Verbind het korte uiteinde
met de spanner eraan middels 1 karabijn haak aan het eerste verankeringspunt. Dit kan
rechtstreeks aan een goedgekeurd verankeringspunt of aan een staalconstructie. Voor staal
profielen kan het beste gebruik gemaakt worden van Checkmate AST of ASTR
omslagbanden.
3) Verbind het uiteinde van de lange band middels de 2e karabijnhaak aan het 2e
verankeringspunt of staalconstructie. Zorg ervoor dat de 20 meter band NIET gedraaid is.
En zorg ervoor dat zich tussen de twee ophangpunten geen obstakels bevinden.
4) Haal het uiteinde van de 20 meter bandmateriaal door de opening in de as van de spanner.
Haal zo veel mogelijk van de band door deze opening totfdat deze (bijna) strak staat.
5) Trek nu de hendel open en uw zult merken dat er spanning op de band komt te staan. Span
de band zonder te veel kracht toe te passen.
6) Als de gewenste spanning op het band staat drukt u de hendel volledig terug in de
standaard positie (dichtgeklapt).
7) Berg de tas goed op en zorg dat het eventuele ongebruikte uiteinde van de band niet voor
struikelgevaar kan zorgen.
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8) Ontgrendelen kan pas zodra de schuifpal omhoog getrokken wordt. Nu kan de hendel
geopend worden en hierdoor ontgrendeld de as waardoor de band terug gehaald kan
worden.
9) Maak alle onderdelen na gebruik schoon en controleer wederom op beschadigingen,
vervuilingen, vervormingen enzovoort.

Verankering:
MAXIMALE VERANKERINGSKRACHT = 10kN (1000kg)!
• Beide te gebruiken verankeringspunten of staalconstructies moeten in staat zijn om
minimaal 15kN te weerstaan.
• Het HLL1W systeem moet bij voorkeur minimaal aangebracht worden op 1 meter boven het
de werkvloer.
• Maak de HLL1W nooit vast door middel van knopen ed.
• Maak de HLL1W nooit vast om onderdelen die scherpe randen hebben. Gebruik:
(valbeveiliging)
• Controleer naast de HLL1W zelf ook altijd de punten waaraan u deze vastmaakt. Volg de
instructies in deze handleiding altijd op.
• Hanteer de getoonde MGC-grafiek voor het bepalen van de minimale vrije valhoogte.
Controleer ook de ruimte op obstakels.
• Controleer ook altijd of de karabijnhaken goed gesloten zijn.
• Span de HLL1W ook altijd op de hand zonder te veel kracht toe te passen. 2kN spankracht
in de band is voldoende.

•
•

Gebruik:
De HLL1W is toepasbaar in combinatie met de volgende Checkmate producten:
Harnassen FBH, FBHX of PBH, vanglijnen typen Sal, Pal en RL2
Valstopapparaten FAB en FABR, positioneringsystemen ARG
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