
 

  

  Návod k použití a montážní návod,        podle DIN 795:2012 Třída C / DIBT Z-14.9-770     
Přejezdový lanový systém z ušlechtilé oceli 

BR 8 / 8 mm 

Tento návod k použití, včetně revizní knihy, je nutné si před prvním použitím přečíst a  
během celé doby používání je nutné jej ponechat uložený Tento návod k použití, včetně revizní knihy, je nutné si před prvním použitím přečíst a  

během celé doby používání je nutné jej ponechat uložený v blízkosti vybavení.  
Pouze osoby seznámené s tímto návodem k použití smí  
systém používat.  
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Obecné pokyny 
U systému «BR 8 – Přejezdový lanový systém z ušlechtilé oceli» se jedná o kotvicí zařízení s 
horizontálně pohyblivým vedením, které bylo konstruováno pro použití osobami v oblastech s 
rizikem pádu z výšky. Uživatelé jsou se systémem spojeni za pomoci zachycovacího postroje podle 
EN 361, tlumiče pádu podle EN 355 a spojovacích prostředků podle EN 354. Univerzálním 
kluzákem lze naplno přejíždět vložené držáky lana a oblouky. Nerezový napínač lana umožňuje 
napnutí drátěného lana a omezení prověšení lana. Pohlcovač energie slouží ke snížení statického 
zatížení. Lanový systém se skládá z mimořádně flexibilního, 8 mm silného lana VA (materiál 
1.4401), neseného dvěma koncovými zámky a několika vloženými držáky lana.  
 
Ještě předtím, než se systém začne používat, je nutné dodržet následující body: 

    Na systému nesmí být prováděny žádné změny, ani nesmí být o nic doplňován, aniž by k tomu 
výrobce předem udělil souhlas. Veškerá údržba a opravy smí být prováděny pouze v souladu s 
opatřeními, která uvádí výrobce. 

Systém smí být montován a používán výhradně osobami, které proškolil výrobce, a které jsou 
seznámeny s tímto návodem k použití a se zacházením se systémem přejezdového lanového 
systému. 

   Uživatel musí před použitím provést kontrolu vybavení a zajistit, aby vybavení bylo ve stavu 
schopném   použití a správně fungovalo. 

    Pro bezpečnost je podstatné, aby po namáhání způsobeném pádem nebo v případě 
zjištění drobných škod (trhliny nebo lomy) bylo zařízení dále používáno teprve poté, kdy 
k tomu výrobce udělí souhlas. Je nutné respektovat údaje v příslušném návodu k použití. 
Zdravotní omezení (problémy se srdcem a oběhovým systémem, požívání léků) mohou 

    negativně ovlivnit bezpečnost uživatele při práci ve výškách. 
    Musí existovat plán záchranných opatření pro všechny možné nouzové případy. 

    Schválené zachycovací postroje EN 361, spojovací prostředky EN 354, tlumiče pádu EN 355 a 
    pohyblivé zachycovače EN 353-2 se musí používat v souladu s příslušným návodem k použití. 
     

 V prostoru hrany pádu je nutné dodržet výšku pod uživatelem, minimálně 6 m plus prodloužení 
uvázaného záchytného systému. Kvůli deformaci v případě pádu je nutné připočítat výšku 
kotvicího zařízení Primo nebo SRB, plus protažení lana v lanovém systému. 

Je nutné používat tlumiče pádu omezující zátěž na 6,0 kN. 

    Není dovoleno používat systém pro transport materiálu, např. pro zavěšení nedefinovaných 
břemen.    
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Schválení: «BR 8 – Přejezdový lanový systém z ušlechtilé oceli» je schválen podle EN 795:2012 
Typ C až pro 2 osoby současně na jednom lanovém systému, a vyhovuje požadavkům oborových 
profesních organizací. 
Kontroly řádného stavu: 

Systém 
Uživatel musí před každým použitím překontrolovat řádný stav a bezvadnou funkci ochranných 
prostředků. Jestliže lze rozpoznat viditelná poškození, systém se nesmí použít. Ochranné 
prostředky musí být znalcem kontrolovány podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Tato 
kontrola má zásadní význam, protože bezpečnost uživatele závisí na účinnosti a pevnosti kotvicího 
zařízení. 
Zachycovací postroje a spojovací prvky 
Před každým použitím musí být podle návodu k použití překontrolovány háky, zachycovací postroje 
a spojovací prostředky. Jestliže jsou pochybnosti o jejich bezpečném stavu, například po pádu, 
musí být ochranný prostředek vyměněn. Před upevněním karabinovým hákem je nutné 
překontrolovat, zda je tento správně a pevně zavřený.  
Kontrola univerzálního kluzáku 
Před použitím univerzálního kluzáku je nutné jej překontrolovat, zda nevykazuje známky 
opotřebení a poškození. Karabinový hák musí být uzavřen správně a pevně. Univerzální kluzák smí 
být používán pouze s originálním karabinovým hákem a nasazeným lanovým zajišťovacím 
systémem BR 8 (lano z ušlechtilé oceli Ø 8 mm).  
Odpovědnost  
V případě montáže v rozporu s předpisy nebo při zabudování neoriginálních dílů nenese firma 
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH žádnou odpovědnost. U zádržného systému se zkracovačem 
lana musí být spojovací prostředek nastaven tak, aby pád nebyl možný. V případě nedodržení 
tohoto požadavku nepřejímá firma Sicherheitskonzepte Breuer GmbH žádnou odpovědnost.  
Předpisy 
V souvislosti s používáním systému BR 8 je nutné dodržet příslušné státní předpisy, jakož i předpisy 
a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Použití 
Součásti osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky musí být kontrolovány, zda jsou v řádném stavu. Musí vyhovovat podmínkám stanoveným v tomto návodu k použití, popř. uvedeným 
v revizní kartě. Ostatní osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky musí být před použitím 
překontrolovány, zda nejsou viditelně poškozeny a zda jsou úplné.  
Upevnění k systému se provádí pomocí karabinového háku. Karabina, vedená uživatelem,  
klouže bezproblémově po lanu z ušlechtilé oceli. Uvolnění ze systému odepnutím karabiny se musí 
z důvodu bezpečnosti provádět v prostoru bez rizika pádu, aby se zabránilo případnému pádu z 
výšky.  

Pozor: Smí se používat pouze originální díly. Montáž lanového systému BR 8 je popsána na 
stránkách 6 až 9.
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 Údržba a ošetřování Údržbu systému musí provádět znalá, výrobcem proškolená osoba minimálně jednou za rok, 
přičemž je nutné dodržovat návod výrobce. V závislosti na používání je možné provádění dalších 
inspekcí. Tato kontrola je důležitá, protože bezpečnost uživatele závisí na účinnosti a pevnosti 
odolnosti trvanlivosti kotvicího zařízení.  

  Revizní kartu musí odborná osoba vyplňovat úplně; během celé        
  doby používání je nutné kartu uchovávat u příslušného vybavení. 
  Je nutné zabránit kontaktu zařízení z ušlechtilé oceli s agresivními látkami a jinými 

chemikáliemi, 
        případně je nutné se obrátit na výrobce.                     
1: Produktové a typové označení 
2: Výrobce 
3: Norma 
4: Počet uživatelů 
5: Číslo šarže 
6: Rok výroby 
7: Symbol upozornění, že je nutné dodržovat návod k používání 
    

1 
2 3 4 5 6 

7 7 
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Výrobce:  
  

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH   
Broekhuysener Strasse 40  
47638 Straelen 

  
  
Typové označení:   

  
BR 8 

Rok výroby:  Norma: Č. schválení:  DE EN 795:2012 Typ C 
DIBt Z-14.9-770 

Datum zakoupení:  Sériové číslo:  

Datum prvního použití:  Provozovatel:  

Revize minimálně jednou ročně, musí zařídit investor. 
Datum  
  
  

Důvod provádění (pravidelná 
revize nebo údržba)  

Zjištěné škody, prováděné opravy atd. Jméno / podpis znalé 
osoby  

Datum další 
pravidelné revize 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

Revizní kniha 
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Montážní návod 

BR 8– Přejezdový lanový systém z ušlechtilé oceli 8 mm 

Kotvicí konstrukce / kotvicí bod pro upevnění osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky, 
ověřeno podle EN 795 CE 0158. Při plánování a montáži je nutné respektovat všeobecné schválení 
stavebního dozoru. 1 Na kotvicí bod připevněte typový štítek (obr. 1). 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 
 2 Oblouky (45°/90°) se montují na nosiče oblouků (plochá ocel) za pomoci šroubů z ušlechtilé oceli 

M 16, 
   pružné podložky a matice (utahovací moment 30 Nm). Značka „O“ na nosičích oblouků  
   musí ukazovat nahoru. Montáž obloukových prvků na podpěry systému; použít Loctite; 
   klíč s očkem č. 24; točivý moment 30 Nm; 3 Montáž vložených držáků lana na podpěry systému pomocí šroubů z ušlechtilé oceli M 16, 
   pružné podložky a U-podložky; použít Loctite; klíč s očkem č. 24; točivý moment 30Nm: 

 
 
                              
 
 
 
 

 
 4  Na konec drátěného lana namontujte vidlicový koncový prvek (obr. 4). 

 
 

Obr. 4 

M 16 /35 

Obr. 2 
M 16 /25 

M 16 /35 

M 16 /25 

Obr. 3 
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 5  Pozor, povrch drátěného lana musí být zbaven veškerých cizích látek, jako například izolační pásky 
atd. (obr. 5). 

 

 
 
 

 
 6  Potom hlavní kus nasunout na drátěné lano. 7  Zalisovávací pouzdro nasadit na lano. Dbejte na to, aby vzdálenost mezi 

    zalisovávacím pouzdrem a koncem lana činila 10 mm. (obr. 6) 8  Hlavní kus přesunout přes zalisovávací matici. 9  Koncový prvek je nyní možné sešroubovat. Hlavovou část přitom šroubovým klíčem 
    utáhnout na hlavním kusu s 58Nm.  
    Poté šroubovým klíčem utáhnout pojistnou matici. 10  Zalisovávací pouzdro se nesmí použít podruhé. Dbejte prosím na to, aby  
      průměr lana odpovídal rozměrům koncového prvku.  
      Připevnit nerezový napínač lana a sešroubovat.                 11 Nyní spojte hotový vidlicový koncový prvek s pohlcovačem energie na řetězovém zámku 

         na koncovém držáku (kotvicí zařízení). 
 

10 mm 

Obr. 5 

Obr. 6 
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   12     Uchopte drátěné lano a protáhněte jej přímými prvky nebo oblouky. 13      Dbejte na správnou délku drátěného lana (jak je ukázáno na obr. 8, lano se zkrátí ve středu     
      matice na správnou délku). 
 

 
 
 
             Obr. 8 14   Na začátek lanového systému namontujte nerezový napínač lana, tento se montuje 

stejným způsobem jako vidlicový koncový prvek. I ten utáhněte s 58 Nm (momentový klíč).              Spojte nyní nerezový napínač lana s napínacím/pružinovým prvkem. Napínací/ 
         pružinový prvek s řetězovým zámkem namontovat na šroub s okem začátečního, popř. 

koncového držáku. 
 15   Napínací/pružinový prvek napněte tak, aby byl předpjatý o cca 3,5 cm (obr. 9). 

              
Pozor: Lanový systém překontrolujte, zda v něm nejsou vadná spojení. 
 
 

Obr. 7 Řetězový zámek Kotvicí zařízení Vidlicový koncový prve Pohlcovač energie 

Obr. 9 

Matici utáhnout Pojistnou matici utáhnout 

Matice utáhnout cca 3,5 cm odpovídají tažné síle 

Matici utáhnout  Pojistnou matici utáhnout  
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Obr. 10  
Pozor: Pokud by chyběla červená páska, musí být pohlcovač energie podroben revizi nebo 
vyměněn. 
 

Při plánování a montáži je nutné respektovat všeobecné schválení stavebního dozoru           Univerzální kluzák   
Univerzální kluzák zavřený   
Univerzální kluzák otevřený, nezajištěný      
Univerzální kluzák zavřený a zajištěný karabinovým hákem 
Vhodné max. pro 1 osobu 
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Dokumentace montáže BR 8 

Přejezdový lanový systém 

Objekt  
 

Adresa       Zakázka č.      

PSČ/místo      Druh budovy  

Dodatek      Tvar střechy 

Zadavatel  
 

Adresa                     Kontaktní osoba 
PSČ/místo              

Telefon  

Montážní firma  
 

Adresa                  Montér 
PSČ/místo                                                                                                     e-mail 
Telefon          

Produkt        BR 8 (přejezdový lanový systém) 
 
Kontrolní údaje montáže:                                                 □ Montážní návod výrobce byl přesně dodržen 
 □ Zalisovávací pouzdro sešroubováno s přesahem 10 mm 

     □ Vidlicový koncový prvek a nerezový pohlcovač energie utaženy 58 Nm (pomocí 
momentového klíče)   □ Všechny pojistné matice jsou utaženy 

  □ Řetězové zámky jsou zajištěny / s Loctite 

  □ Pojistné závlačky jsou upevněny 

  □ Lano z ušlechtilé oceli očištěno od cizích těles (izolační páska, nečistoty atd.) 

  □ Obloukové prvky použity tam, kde jsou nutné   □ Obloukové prvky utaženy 30 Nm a zajištěny Loctite 

  □ Napínací/pružinový prvek je správně nastaven (3 – 4 cm) 

  □ Použita pojistka šroubu 

  □ Pohlcovač energie má červenou pásku 
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Lano: Nm:  Lano: Nm:  Lano: Nm:  Lano: Nm:  Lano: Nm: 

 1 

 
     4      7     10      13  

 2 5 8 11    14 
 
   3   6    9    12    15 

 

 

 

 

 
Poznámka montéra: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:     Montážní firma:    Podpis montéra: 
 

 

Dosažen potřebný točivý moment 

Náčrtek půdorysu střechy:  

Fotodokumentace: viz příloha  
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