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Nuttige informatie over de 
persoonlijke veiligheidsuitru-
sting als valbeveiliging 

1. Juridische basis 

Voor EU-lidstaten gelden de richtlijnen EG-RL 
89/391/ EEG en de EG-RL 89/656/ EEG. 
Persoonlijke veiligheidsuitrustingen als valbe-
scherming moeten worden gebruikt als de risico's 
niet door collectief werkende veiligheidsmaatre-
gelen, zoals balustrades, stellingen en vangnet-
ten, kunnen worden vermeden of voldoende 
kunnen worden begrensd.  
Voor activiteiten met valgevaar moet de medische 
geschiktheid van de gebruiker tijdens een vooraf-
gaand onderzoek (G 41) worden aangetoond.

2. Onderzoek van het gevaar en van het 
inzetgebied
Bij de keuze en het gebruik van de persoonlijke 
veiligheidsuitrusting moet rekening worden 
gehouden met de uit te voeren werken, de 
plaatselijke omstandigheden en vooral met de af 
te weren gevaren.

3. Persoonlijke veiligheidsuitrusting tegen 
het vallen
3.1. Gebruikershandleiding
Elk systeem of bestanddeel van de uitrusting 
moet vergezeld worden van een schriftelijke 
gebruikershandleiding volgens EN 364 in de taal 
van het land waar het systeem of het bestand-
deel werd verkocht.

4. Controle en service 
4.1. Controle
De correcte toestand van de persoonlijke veilig-
heidsuitrusting als valbescherming en de goede 
werking ervan moeten voor ieder gebruik visueel 
worden gecontroleerd. Minstens één keer per 
jaar moet de persoonlijke valuitrusting door een 
vakkundige worden gekeurd. Het is mogelijk dat 
frequentere controles van de persoonlijke veilig-
heidsuitrusting noodzakelijk zijn. Dit is afhankelijk 
van de gebruiks- en bedrijfsomstandigheden.  
De controle moet door een deskundige zorgvuldig 
worden gedocumenteerd. Delen en systemen van 
de persoonlijke valbeveiliging die een val hebben 
opgevangen, moeten onmiddellijk buiten gebruik 
worden gesteld en moeten door een deskundige 
of een geautoriseerde servicedienst worden 
nagekeken. Beschadigde onderdelen van de 
persoonlijke valbeveiliging, bv. verbindingsmid-
delen, valbescherming voor werken op hoogte, 
sjorbanden of verbindingselementen mogen niet 
langer worden gebruikt. Vermijd elk risico! 

3.2. Bandvaldemper
De belastbaarheid van het menselijk lichaam bij 
het vallen in de vallijn is beperkt, daarom mogen 
alleen verbindingsmiddelen met valdemper voor 
de valbescherming worden gebruikt. Bij een 
valhoogte van 4m werkt op een persoon van 
100kg een kracht in van circa 22kN (ca. 2,2ton!), 
wat fatale gevolgen
kan hebben. SpanSet-valdempers reduceren de 
kracht tot een draaglijke mate van max. 6kN (ca. 
600kg).
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Vuistregels voor het vaststellen van de gevaren:
Houd er rekening mee dat bij werken op 0 meter, 
overal waar men kan wegzakken, vanaf 1m 
hoogte in de industrie, vanaf 2m in de ambach-
tensector en vanaf 3m voor dakwerken collectief 
werkende of persoonlijke valbeschermingen 
moeten worden gebruikt.
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5. Programma lezingen/scholingen
Deze beknopte informatie over de persoonlijke 
veiligheidsuitrusting tegen het vallen biedt u inte-
ressante details. Maar daarmee bent u nog geen 
deskundige. We zullen u graag tot deskundige 
opleiden. Onze praktijkseminars in het SpanSet 
veiligheidstrainingcentrum worden door erkende 
deskundigen gegeven.
Als deskundigen voor veilig werken op  
hoogte bieden wij u:

Praktische kennis die u meteen kunt toepas- -
sen
Actuele knowhow (voorschriften, wetten,  -
normen, enz.)
Ervaren deskundigen als contactpersonen -
Voorbeelden van concrete toepassingen -
Praktische oefeningen en demonstraties -
Nuttige hulpmiddelen voor uw dagelijkse  -
werkzaamheden
Uitvoerige documentatie -
Intensieve advies- en serviceverlening -
Individuele inhoud op verzoek -

4.3. Slijtage
De gebruiksduur hangt af van de betreffende 
gebruiksomstandigheden. Harnassen, banden en 
lijnen uit synthetische vezels worden doorlopend 
aan slijtage blootgesteld, vooral door uv-straling, 
milieu-invloeden en klimaatomstandigheden. 
Er wordt aanbevolen om PSA bij normale ge-
bruiksomstandigheden na 5 jaar te verwijderen. 
Uiterlijk 10 jaar na de productie moet het product 
worden vernietigd, ook als het niet is gebruikt. 
Let vooral op de informatie van de fabrikant 
betreffende de uitzonderingen.

4.4. Bewaring en onderhoud
Onderdelen van textiel van de persoonlijke veilig-
heidsuitrusting moeten in een droge, schone en 
tegen het licht beschermde ruimte vrij hangend 
bewaard worden.

Veiligheidslijnen
Beperkte bewegingsvrijheid - vanaf een bepaald bevesti-
gingspunt wordt de persoon met een verbindingsmiddel zo 
gezekerd dat deze geen valkant of geen zone met risico's 
om te vallen kan bereiken.

Houdsystemen/positionering op de werkplaats
Bij de werkplaatspositionering werkt de gebruiker in een 
vrijhangende positie en is door een verbindingsmiddel met 
lengteverstelling gezekerd. Bij gevaar om te vallen moet 
een bijkomend opvangsysteem worden gebruikt.

Drie categorieën van persoonlijke veiligheidsuitrustingen

Valbeschermers
Deze categorie is de enige die een mogelijke val toelaat. 
De gebruiker is met een harnas en een geschikt verbin-
dingsmiddel met valdemper of hoogtebeveiligingsapparaat 
zo gezekerd dat hij bij een val gecontroleerd kan worden 
opgevangen.

VALBEVEILIGING
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4.2. IDXPert verbetert de arbeidsveiligheid! 

Producten voor de beveiliging bij werken op 
hoogte moeten geregeld volgens BGR worden 
gecontroleerd. IDXPert vereenvoudigt dit werk 
voor u in alle fasen. U bespaart tijd en kosten en 
wint aan zekerheid als alle processen rond de 
controle geautomatiseerd zijn, van de registratie 
en het beheer van de producten, tot de volledige 
documentatie.

De voordelen van IDXPert:
Meer efficiëntie door snel inlezen van de te  -
controleren producten en uitgave van inspec-
tieverklaringen
Meer flexibiliteit door versmelting van  -
product-identificatie en -beheer tot één geheel
Hogere gegevensveiligheid door een volledige  -
documentatie van controles, reparaties enz.
Betere controleroutine door automatische  -
planning en documentatie van de onderhouds- 
en service-intervallen.



SpanSet-producten worden geleverd met:
Een duidelijke gebruiksaanwijzing -
Serienummer -
Individuele certificering en keuringsprotocol -
Nota met de belangrijkste informatie -

Ruime keuze aan aansluitingen en uitvoeringen. 
Licht en voordelig. Alle verbindingsmiddelen vol-
gens EN 355.

VALBEVEILIGING
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1  Stevig en soepel polyesterweefsel dat  zich 
 aan de lichaamsvorm aanpast

2  D-ringen en gespen, volgens model uit  
 verzinkt of roestvast staal, bieden een   
 hoge corrosieweerstand en zijn gemakkelijk  
 verstelbaar

3    Extra versterkingen op plekken die wegens 
 hogere belasting sneller slijten

4    Duidelijke markering op het label conform 
 de normen, met traceercode en extra  
 beschermfolie tegen slijtage

5  Gebruiksaanwijzing met pictogrammen
6  De kleuren van de stiksels zijn duidelijk 

 afgetekend ten opzichte van de band, om 
  keuring van harnassen te vereenvoudigen

Verbindingsmiddelen
1  Sterk polyesterweefsel
2  Duidelijke markering van het model,   

fabricagejaar, normen van de controle   
en van het individuele serienummer   
voor de traceerbaarheid. 

3  Extra versterkingen op plekken die wegens 
hogere belasting sneller slijten

4  Geïntegreerde bandvaldemper
5  Complete coating voor een langere levens-

duur en extra stevigheid, hoge uv-  
bestendigheid

Waarom een harnas van 
SpanSet?

Bij de ontwikkeling van de producten volgt 
SpanSet twee hoofdlijnen: enerzijds letten we 
erop dat een product aan de Europese richtlijnen 
voldoet en anderzijds dat het geschikt is voor 
de doeleinden en aan de alledaagse vereisten 
voldoet. Deze twee doelstellingen kunnen sterk 
verschillen, bijvoorbeeld onze producten TITAN-
verbindingsmiddelen en de ATLAS-harnassen 

te passen. Bij een val – als het er echt om gaat – 
moet de gebruiker op de gepaste plaats worden 
opgevangen, zonder dat het harnas overmatig 
rekt of vervormt.

voor grotere lichaamslengten. Beide uitvoeringen 
voldoen aan de overeenkomstige normen, maar 
hebben bijkomende functies die op de bijzondere 
vereisten van de gebruiker zijn afgestemd. Span-
Set valbeschermers worden voor de gebruikers en 
hun arbeid ontwikkeld.
Volgens onze ontwikkelingscriteria moet het 
harnas vervaardigd zijn uit materialen die zich 
aanpassen aan het lichaam van de gebruiker en 
daarmee zoveel mogelijk bewegingsvrijheid en 
een optimaal draagcomfort bieden. De harnassen 
moeten gemakkelijk zijn om aan te trekken en aan 

7  Meelopers om de bandeinden te zekeren
8  Uitrusting met RFID-transponders voor  het 

 beheer met IDXpert, pagina 6 - 7
9  Optioneel: bevestigingspunt Parking Point,  

 pagina 207
  Sterk, lange levensduur en voordelig

6  Innovatieve constructie en functie voor  
 verandering van kleur, veroorzaakt   
door een overmatige slijtage, waarbij   
de volle valbeveiliging van de gebruiker nog 
gewaarborgd is

7  Dubbele bescherming van de ingebouwde 
bandvaldemper 

8  IDXpert, pagina 6 - 7
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Het 2-X harnas is een lichtgewicht uit kwalitatief 
hoogwaardige banden en corrosiebestendige 
stalen beslagdelen en biedt een optimaal 
draagcomfort. De valbescherming is voor een 
stabiele vormgeving met een niet verdraaibare 
driehoek in de rug uitgerust. De gebruiksaanwij-
zing is in pictogrammen op het label afgebeeld 
en garandeert daarmee een eenvoudig gebruik 

van het harnas. De D-ringen aan de voor- en ach-
terzijde maken het harnas ideaal voor gebruik in 
kleine ruimten en in zones met valgevaar. Er zijn 
diverse toebehoren voor het harnas verkrijgbaar.
Voor stellingbouwers kan het harnas bv. met een 
sluitbeveiliging voor de schouderzone worden 
uitgerust.

type bestelnr.

Harnas 2-X standaard SSD71.0020

Dit harnas is een verdere ontwikkeling van het 
bekende ErgoStop-harnas. Bij dit nieuwe design 
werd afgezien van de driehoek op de rug. De pas-
vorm wordt nu door een ingebouwde kunststofrib 

intact gehouden. Het productlabel is verbeterd en 
bevat een ruimte voor individuele markering. Een 
ander belangrijk voordeel is het niet-verdraaibare 
aanslagpunt op de rug.

type bestelnr.

Harnas 1-X standaard SSD71.0001

1-punt-harnas 1-X volgens 
EN 361. Optimale pasvorm 
door kunststofribben.

2-punts-harnas 2-X volgens 
EN 361. Met corrosiewerende 
staalbeslagdelen.
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type omschrijving normen bestelnr.

Harnas Excel 2-X Harnas zwart, gewatteerd EN 361 SSD71.0060

Harnas Excel 2-X WPB Harnas zwart, gewatteerd, heupgordel
met zijwaartse bevestigingspunten

EN 361 + EN 358 SSD71.0061

Excel 2-X. 2-punts-harnas 
volgens EN 361

De EXCEL 2-X is een Premium-harnas. Voor 
gebruikers die extra bestanddelen nodig hebben 
en meer comfort verwachten. De gewatteerde 
banden aan de schouders en de rug zorgen voor 
een ideale drukverdeling. Door kliksluitingen en 

de gewatteerde pasvorm kan het harnas gemak-
kelijk en snel worden aangetrokken. De D-ringen 
aan de voorzijde maken het harnas ideaal voor 
gebruik in kleine ruimten en als valbeveiliging.

Het ATLAS-harnas is bedoeld voor gebruikers 
met een lichaamsgewicht tot 140kg. De Europese 
norm gaat momenteel in de tests slechts uit van 
gewichten tot max. 100kg. Het ATLAS-harnas 
voldoet aan de huidige norm en is getest met een 
gewicht van 100kg en zelfs van 140kg. Dit hoog-
waardige harnas beschikt over extra verstelmo-
gelijkheden voor zwaardere gebruikers. De ogen 
vooraan maken het harnas ideaal voor gebruik in 
kleine ruimten en als valbeveiliging. Gebruikers 
van het ATLAS-harnas moeten erop letten dat ook 
de overige toebehoren voor een overeenkomstig 
zwaarder lichaamsgewicht geschikt moeten zijn. 
SpanSet biedt hiervoor een compleet producten-
gamma aan – zoals de Titan verbindingsmiddelen. 
We geven u graag advies.

type lengte
[m]

bestelnr.

Atlas-harnas SSD71.0040
Atlas-G 2034 2,0 SSD71.0041

AtlasD-G 2034 2,0 SSD71.0042

ATLAS-verbindingsmiddelen (EN 355)
Met de Atlas-verbindingsmiddelen hebt u naast 
een Atlas-harnas meteen ook de passende 
verbindingsmiddelen bij de hand, inclusief 
bandvaldempers en karabijnhaken, met een totale 
lengte van 2,0m en getest tot 140kg. 

2-punts-harnas Atlas volgens 
EN 361. De oplossing voor 
grote personen.
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De SpanSet vestharnassen zijn waarschu-
wingsvesten met een geïntegreerd harnas! Het 
ingewerkte harnas kan aan beenlussen, borst- en 
schouderbanden worden versteld. Het watervaste 
en ademende waarschuwingsvest kan worden 
geopend voor een visuele controle van het 
harnas.

Het goed zichtbare vestharnas met de bevesti-
gingspunten en reflecterende strepen is telkens 
voorzien van een bevestigingsbeugel vooraan en 
achteraan. Dankzij het Multifitsysteem is een ver-
groting tot XL mogelijk. Naast de snelklikgespen 
beschikt het vest over twee zakken op de buik en 
twee zijzakken.

2-punts-vestharnas volgens 
EN 361. Perfecte veiligheid in 
combinatie met het harnas.

type omschrijving normen bestelnr.

2-X 2-X harnas EN 361 SSD71.0080
DRIVER 4-punts-harnas EN 361 + EN 354 + EN 471 SSD71.0081

Harnas ErgoPlus Wind  
volgens EN 361

De ErgoPlus Wind is een harnas van extra klasse. 
Door de zachte wattering en het bijzondere draag-
comfort, is het geen probleem om continu met dit 
harnas te werken. Om transpiratie te vermijden, 
zijn alle watteringen en de driehoek op de rug 
gemaakt van een zacht meshweefsel. De buiten-

zijden van het rugkussen en de geïntegreerde zit-
lussen zijn met een slijtvaste slip-bescherm hoes 
uitgerust. Dit harnas werd speciaal ontwikkeld 
voor de zwaarste omstandigheden zoals bv. in 
de windindustrie en is bovendien volgens AS/NZ 
1891.1 2007 getest.

omschrijving bestelnr.

ErgoPlus Wind SSD71.0100

type omschrijving normen bestelnr.

ULTIMA-X Harnas EN 361 + EN 358 SSD71.0120

Harnas ULTIMA-X volgens 
EN 361 + EN 358

Deze zeer comfortabele opvanggordel  beschikt 
over 2 standaard aanslagpunten en 2 aanslagpun-
ten aan de zijkant.  Zowel ter hoogte van de heup 
als van de schouder is de gordel dik gevoerd, voor 
een eersteklas draagcomfort.  

Ook werden de zitlussen verbreed, wat voor een 
aangenamere zitpositie tijdens de werkzaamhe-
den zorgt. Het hoogwaardige beslag uit edelstaal 
alsmede de verbeterde kliksluitingen, vervolma-
ken dit produkt.
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Dit harnas is een combinatie van een zit- en een 
anti-valharnas. Door de gewatteerde beenlussen 
en het opvangpunt in het midden, is hij ideaal 
voor werken met een vallijn. De anatomische, ge-
watteerde heupgordel met zijn zijwaartse beves-
tigingspunten is bij het klimmen ideaal voor het 

type omschrijving normen gewicht
[kg]

bestelnr.

Clima Harnas zwart, gewatteerd EN 361, EN 358, EN 813 2,0 SSD71.0140

Verbindingsmiddelen volgens 
EN 354/355 Getest op scherpe kanten -

Zeer robuuste uitvoering -
Standaard met RFID transponder-foil uitgerust  -
(zie pagina 6-7)
Verbindingsmiddel met valdemper -

omschrijving lengte
[m]

karabijn
zijde van de gebruiker

karabijn
aanslagzijde

bestelnr. 

TP-G 2024 2,0 Schroefkarabijn ML 2 Steigerhaakkarabijn 5/1439 SSD72.0001
TP-G 2023 2,0 Schroefkarabijn ML 2 Twistlockkarabijn 5/3043 SSD72.0002
TP-G 2022 2,0 Schroefkarabijn ML 2 Schroefkarabijn ML 2 SSD72.0003

omschrijving lengte
[m]

karabijn
zijde van de gebruiker

karabijn
aanslagzijde

bestelnr. 

TPE-G 2024 2,0 Schroefkarabijn ML 2 Steigerhaakkarabijn 5/1439 SSD72.0020
TPE-G 2034 2,0 Twistlockkarabijn 5/3043 Steigerhaakkarabijn 5/1439 SSD72.0021

Vast verbindingsmiddel (EN 355)

Lengte 2,0 m -

Elastisch verbindingsmiddel (EN 355)

Tot max. 2,0m rekbaar -
Vermindert het gevaar om te struikelen -

Harnas Clima volgens 
EN 361, EN 358 + EN 813

Optimaal voor de leidingbouw, brandweer, politie en reddingsdiensten

aanbrengen van een positioneringstouw. Aan de 
lussen en gespen kunnen werktuigen en andere 
uitrusting worden bevestigd. Door de ophangpun-
ten op de borst en de rug kan de CLIMA worden 
gebruikt als harnas en als positioneringsgordel.



VALBEVEILIGING

Verbindingsmiddelen

199

omschrijving kabellengte
[m]

bestelnr. 

TP 3L-252 0,55 - 1,9 SSD72.0100

De gordelband van de TP 3L 252 is aan beide 
kanten van zelfborgende Twistlockkarabijnhaken 
voorzien. In de band zijn drie versterkte lussen 
ingenaaid. De lengte van het verbindingsmiddel 
kunt u aanpassen door een van de karabijnhaken 

erin vast te haken. In totaal beschikt u over zeven 
aansluitlengten bij een maximale lengte van 
2 meter. Zo kunt u het verbindingsmiddel rond 
grotere constructies slaan, of direct aan een 
aanslagpunt bevestigen.

TP 3L 252 met 3 lussen volgens EN 355 - Extreme veelzijdigheid 

Verstelbaar verbindingsmiddel (EN 355)

omschrijving lengte
[m]

karabijn
zijde van de gebruiker

karabijn
aanslagzijde

bestelnr. 

TPA-G 2033 1,2 - 1,8 Twistlockkarabijn 5/3043 Twistlockkarabijn 5/3043 SSD72.0040
TPA-G 2034 1,3 - 2,0 Twistlockkarabijn 5/3043 Steigerhaakkarabijn 5/1439 SSD72.0041

Vast Y-verbindingsmiddel (EN 355)

omschrijving lengte
[m]

karabijn
zijde van de gebruiker

karabijn
aanslagzijde

bestelnr. 

TPD-G 1534 1,5 Twistlockkarabijn 5/3043 Steigerhaakkarabijn 5/1439 SSD72.0060
TPD-G 2034 2,0 Twistlockkarabijn 5/3043 Steigerhaakkarabijn 5/1439 SSD72.0061

omschrijving lengte
[m]

karabijn
zijde van de gebruiker

karabijn
aanslagzijde

bestelnr. 

TPDE-G 2024 1,5 Schroefkarabijn ML 2 Steigerhaakkarabijn 5/1439 SSD72.0080
TPDE-G 2034 2,0 Twistlockkarabijn 5/3043 Steigerhaakkarabijn 5/1439 SSD72.0081

Elastische Y-verbindingsmiddelen (EN 355)

Tot 2m rekbaar -
Vermindert het gevaar om te struikelen -

Verbindingsmiddelen
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Verbindingsmiddelen

DSL 2 m

Deze verbindingslijn is een innovatieve oplossing, 
die de voordelen van lijnen met valdemping 
combineert  met  die van valblokken. Hierbij 
worden 2 kleine zelfoprollende  verbindingslijnen 
met een valdempende unit gecombineerd en 
ontstaat er een Y- vormig  verbindingsmiddel. Dit 
verbindingsmiddel heeft CE volgens EN 360 en 
EN 355. Het DSL-verbindingsmiddel wordt als 
verbindingselement tussen uw veiligheidsharnas 
en een aanslagpunt toegepast.

Het DSL-verbindingsmiddel wordt ontwikkeld en 
getest voor het opvangen  van krachten bij een 
val. Dit betekent dat de band als een onderdeel 
van een valbeveiligingssysteem gebruikt moet 
worden.  Hiermee kan men gebouwen bereiken 
die geen valbeveiligingsvoorzieningen hebben. 
Een valdemper maakt het mogelijk om u zelfs 2 
meter lager te zekeren. Met het DSL-verbindings-
middel kan men zowel veilig tussen de veranke-
ringspunten als ook de gehele lichaamslengte 
bewegen. Door het toepassen van een oprolme-
chanisme reageren de lijnen ook bij een val en 
verkorten hiermee de valafstand en valkracht 
voordat de valdempers belast worden.

Te gebruiken met:
Het DSL-verbindingsmiddel kan in combinatie met 
de volgende producten gebruikt worden.
CLIMA veiligheidharnas
ULTIMA veiligheidsharnas
EXCEL-serie veiligheidsharnassen
CLIMA horizontale valbeveiliging
Horizontale veiligheidslijnen

Als u niet geheel zeker bent of u het  DSL-ver-
bindingsmiddel in combinatie met een bepaald 
product kunt toepassen, altijd ons raadplegen. 
Neem geen risico’s.

Wie zou het systeem moeten gebruiken? 
Het werken op hoogte kan grote risico’s met 
zich meebrengen. Daarom is het nodig dat alle 
gebruikers voldoende kennis bezitten om de voor 
gebruik uit te voeren tests en ook de juiste wijze 
van montage deugdelijk te kunnen uitvoeren. 
Het DSL-verbindingsmiddel heeft, wanneer het 
door de gebruiker volledig uitgetrokken wordt, 
een werklengte van 2 meter. De arbeidslengte 
past zich automatisch aan als de afstand tot 
het verankeringpunt  verandert. De band rolt op. 
Het DSL-verbindingsmiddel werd ontwikkeld en 
getest voor personen tot maximaal 140 kg. 

Hoe lang kunt u van het systeem gebruik 
maken?
De levensduur van deze zelfoprollende  dubbele 
band is als volgt vast gelegd.

De maximale voorraadhoudbaarheid bedraagt  -
10 jaar na fabricagedatum.
De maximale gebruiksduur is 5 jaar na datum  -
van ingebruikname.
Uiteraard is het mogelijk dat dit product door  -
schade of slijtage eerder vervangen moet 
worden.

De levensduur is, wanneer één van bovenstaande 
bereikt wordt, direct beëindigd.
De inspectie vindt plaats volgens de in het land 
van gebruik geldende termijnen. Nederland: 

PSA Verbindingsmiddel  
DSL 2 m
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minimaal jaarlijks. Hierbij wordt het  door een 
deskundige op een aantal vastgelegde punten 
geïnspecteerd.

Geldende normen
Het  DSL-verbindingsmiddel draagt het CE ken-
merk m.b.t. de richtlijn voor persoonlijke bescher-
mingsmiddelen. Het proces om dit CE kenmerk te 
krijgen is gebaseerd op de volgende onafhankelijk 
uitgevoerde testen:
EN355:2002-Persoonlijke  beschermmiddelen 
ter bescherming van een val vanaf hoogte. 
Valdemper
EN360:2002-Persoonlijke beschermmiddelen ter 
bescherming van een val vanaf hoogte. 
Valblok
Het fabricageproces is bij SpanSet  vastgelegd in 
de Internationale Norm voor kwaliteitsmanage-
ment ISO9001:2008 en wordt regelmatig door 
externe audits gecontroleerd.

Technische gegevens en materiaalspeci-
ficatie van de zelfoprollende unit voorzien 
van een met 17 mm Polyester ommantelde 
band

Verkleint de afstand die bij een vrije val wordt  -
afgelegd en verkleint hierdoor de benodigde 
minimale gebruikshoogte.
Optimale verhouding tussen eigen gewicht  -
en sterkte. Hierdoor hogere weerstand tegen 
slijtage.
Hoge weerstand tegen temperatuur. -

De valdemper is op diverse manieren toe te 
passen.

Geen probleem om aan de rugzijde van een  -
harnas vast te maken.
Heeft geen invloed op de werklengte of  mobi- -
liteit van het verbindingsmiddel.
Garandeert voor de gebruiker, met een  -
 gewicht tot 140 kg, een valkracht onder de  
6 kN.

Stalen bevestigingshaken
Gering gewicht -
Verbonden met de band d.m.v. een wartel  -
waardoor er geen verdraaiing  kan plaatsvin-
den.
Zijn onverbrekelijk aan de band verbonden  -
zodat  verlies voorkomen wordt.

Verdere  speciaal voor SpanSet geldende 
producteigenschappen
Individueel serienummer.  Alle door SpanSet  ge-
fabriceerde producten voor het veilig werken op 
hoogte hebben  op grond van de traceerbaarheid,  
een uniek serienummer.

omschrijving bestelnr. 

PSA-verbindingsmiddel DSL 2m D045744

PSA Verbindingsmiddel  
DSL 2 m
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De RARL 329 is zuiver als veiligheidslijn bedoeld. 
Ze zorgt ervoor dat de gebruiker de kant niet kan 
bereiken waar hij zou kunnen vallen. Het is be-
langrijk dat de lengte altijd zo kort mogelijk, maar 

zo lang als nodig wordt ingesteld. Lengten van 
circa 0,9m tot 1,4m zijn met de 12mm kernman-
tellijn mogelijk. Ze is voorzien van een schroefka-
rabijnhaak en een stalen Twistlock-karabijnhaak.

omschrijving lengte zonder karabijn
[m]

max. lengte 
[m]

gewicht 
[kg]

bestelnr. 

Veiligheidslijn voor stellingen 0,9 1,4 1,0 SSD72.0140

Als u bij werken op hoogte vaak van plaats 
verandert, moet u uw zekeringssysteem steeds 
opnieuw aanbrengen. De HSL maakt het u 
gemakkelijk: u spant de horizontale gordel tussen 
twee bevestigingspunten. Met de Ergo-trekratel 

spant u de gordel aan. De losse gordeleinden 
bergt u op in de transporttas - zo kunt u er niet 
over struikelen. U wint aan bewegingsvrijheid 
over de volledige lengte van de veiligheidsgordel.

omschrijving lengte 
[m]

gewicht 
[kg]

stevigheid van het 
systeem [kN]

eindverbinding bestelnr.

HSL horizontale gordel SK 20 5,50 30 2 veiligheidskarabijnen SSD72.0160
HSL horizontale gordel DW 20 5,73 30 2 wartelkarabijnhaken SSD72.0161
HSL horizontale gordel SL 20 5,15 30 2 lussen SSD72.0162

De gebruikelijkste methode voor de werk-
plaatspositionering is de positioneringslijn. 
Deze werd ontworpen om de gebruiker samen 
met gordelbevestigingen aan het harnas op de 
juiste plaats op te vangen. Deze zekeringslijn is 
gemakkelijk instelbaar tot een maximale lengte 

van 2m. Ze is van een hoes voorzien die het touw 
beschermt tegen slijtage en beschadiging bij het 
bevestigen. Het systeem heeft aan één kant een 
schroefkarabijnhaak en voor de snelle bevestiging 
een Twistlock-karabijnhaak.

omschrijving lengte zonder karabijn
[m]

max. lengte 
[m]

gewicht 
[kg]

bestelnr. 

Vallijn WPLANY 2M 0,6 1,9 1,0 SSD72.0120

Vallijn WPLANY 2M volgens 
EN 358. Om met vrije handen 
te kunnen werken.

Vallijn RARL 329 voor steigers 
volgens EN 358

ErgoLine HSL horizontale 
gordel volgens EN 795.
Mobiele veiligheid
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Hebt u valbeveiliging met vallijnen in speciale 
lengten nodig? Geen probleem. Neem contact 
met ons op. 
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Beschermingsmiddelen Clima 
bij het klimmen volgens 
EN 353-2

omschrijving max. lengte van de lijn 
[m]

gewicht 
[kg]

bestelnr. 

ClimaVertical Line 15 15 2,5 SSD72.0180
ClimaVertical Line 20 20 2,9 SSD72.0181

Clima VL (EN 353-2)
Deze niet vast geïnstalleerde vallijn is bedoeld 
voor gebruik op ladders, masten of magazijn-
kranen in hoogbouw-palletmagazijnen. De 
vallijn kan door middel van een aanslaglus 
worden gepositioneerd en met een kabelklem 
worden gespannen. De valdemper heeft een kort 
verbindingstouw en kan ofwel duurzaam aan de 
vallijn of aan het harnas van de gebruiker worden 

type
 

kabellengte
[m]

gewicht
[kg]

verbindingselementen
bekopening [mm]

bestelnr.

StopLine-10 10 1,5 20 SSD72.0200
StopLine-15 15 2,0 20 SSD72.0201

StopLine – Meelopende val-
beschermer volgens EN 353-2

Horizontaal valtouw Clima 
WPL volgens EN 353-2

type bestelnr. 

Clima WPL 10m SSD72.0220

Andere lengten op aanvraag

bevestigd. Het systeem wordt voor een eenvoudig 
transport en met oog op de opslag in een heuptas 
geleverd.

De StopLine-valbeschermers worden gebruikt als 
verticale zekering en maken het mogelijk om met 
beide handen te werken. De robuuste kernman-
tellijn is 12mm dik. 
De lijnklem is vervaardigd uit roestvast staal 

en biedt een hoge werkveiligheid en absolute 
bewegingsvrijheid.
De loopeigenschappen van de meeloper op de 
kernmantellijn zijn zelfs in de zwaarste omstan-
digheden uitstekend.

De CLIMA-beveiligingslijn wordt gebruikt op 
plaatsen waar de lengte van een standaard 
verbindingsmiddel niet meer toereikend is. De 
vergrendeling kan op een willekeurig punt op 
de lengte van de lijn worden aangebracht en 
gefixeerd, om het valbereik te beperken. De ver-

grendeling kan direct of met behulp van een ver-
bindingsmiddel aan het harnas worden bevestigd. 
De beveiligingslijn is bedoeld om het gewicht van 
de gebruiker te dragen en kan daarom ook als 
deel van een valbeveiliging worden gebruikt.
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De SpanSet Saverline SVLB-2 is een valblok ont-
wikkeld voor die toepassingen waar vrijheid van 
bewegen en bescherming bij een val gevraagd 
wordt.

3 mtr (10ft) werklengte -
Maximum gewicht van de gebruiker 150 kg -
Compact, slank en modern ontwerp -
Standaard 3 veiligheden -
Alternatieve karabijnhaken beschikbaar -
Licht gewicht < 1,1 kg (inclusief wartelhaak) -
Kunststof huis UV bestendig -
Handvat van zacht TPE -
Stalen binnenwerk  -

De SpanSet Saverline is ontwikkeld om veilig 
op hoogte te kunnen werken. Ze is compact, 
lichtgewicht en duurzaam en heeft een uniek 
remsysteem dat blokkeert bij versnelling en 
niet bij beweging. Dit verzekert u ervan vrij te 
kunnen bewegen maar treedt al bij een minimale 
val in werking en absorbeert de krachten op 
zowel het ankerpunt als ook op het lichaam. Het 

De SVLRB is een variant op de Saverline SVLB 
serie en is ontworpen om veilig op hoogte te 
kunnen werken. Ze heeft een uniek, afgedicht, 
remsysteem dat u ervan verzekert u vrij te 
kunnen bewegen, maar bij de geringste val in 
werking treedt en hierdoor de kracht zowel op 
het ankerpunt als ook op het lichaam minimali-
seert. De SVLRB-18 heeft tevens een hulpfunctie 
waardoor in geval van nood het apparaat naar 
boven of beneden bewogen kan worden. Het is 
niet ontwikkeld voor een dagelijkse lierfunctie. 
Als de unit in werking treedt tijdens een val zal 
de indicator op de haak dit aangeven. Als het 
tandwielmechanisme in nood gebruikt wordt, zal 
de plastic blokkering breken of wegspringen. Als 
de indicator op de haak zichtbaar wordt of de 
blokkering ontbreekt, het apparaat niet gebruiken.

Maximum gewicht van de gebruiker 136 kg -
Slank en modern ontwerp -
Licht gewicht (inclusief wartelhaak) -
Kunststof huis UV bestendig -
Stalen binnenwerk -
Standaard voorzien van haak van Alloystaal -
Afgedicht remsysteem -
Borsteltjes om vuil buiten te houden -
Draaghandel en schouderband leverbaar -
Geheel te onderhouden -
Getest op verticaal gebruik -
Apparaat functioneert ook horizontaal -
Volgens EN360 ANSI OSHA -

Maximum gewicht van de gebruiker 136 kg -
Slank en modern ontwerp -
Licht gewicht (inclusief wartelhaak) -
Kunststof huis UV bestendig -
Stalen binnenwerk -
Standaard voorzien van haak van Alloystaal -
Afgedicht remsysteem -

Versnelling zet het remsysteem in werking -
Rem ongekend snel in werking, binnen 100mm -
Standaard voorzien van haak van Alloystaal -
Polyester band, 21mm. MBL 23kN -
PTFE schijven, minder wrijving en vuil -
Getest op verticaal gebruik -
Apparaat functioneert ook horizontaal -
Volgens EN360 ANSI OSHA -

Saverline 2 mtr Valblok

Saverline Valblokken

Saverline 3 mtr Valblok

Saverline 10 mtr, 18 mtr, 30 mtr en 40 mtr valblokken

Saverline 18 mtr en 30 mtr val- en herstelblok

Borsteltjes om vuil buiten te houden -
Draaghandel en schouderband leverbaar -
Geheel te onderhouden -
Getest op verticaal gebruik -
Apparaat functioneert ook horizontaal -
Volgens EN360 ANSI OSHA -

apparaat vangt schokbelastingen via een speciaal 
ontworpen band van textiel op. Deze band is zeer 
compact en wordt beschermd door krimpfolie.
Als de unit een val heeft geabsorbeerd, wordt 
er aan beide zijden van de krimpfolie witte band 
zichtbaar. Als u dit ziet, het valblok beslist 
niet meer gebruiken.
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Combi-apparaat: Zekering en mogelijke redding in 
één apparaat!
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Valblokken volgens EN 1496 + 
EN 300Met de Profi HRA kunt u personen zekeren, 

gewonden optrekken of neerlaten. Het hijsge-
reedschap wordt met een handkruk bediend die 
op de robuuste behuizing is gemonteerd. Het 
apparaat is volledig gesloten en heeft daarom 
geen onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. 
Gekeurd en toegestaan volgens DIN EN 1496, 
DIN EN 360 en CE 0321.

Lier, EN 292
Zo brengt u uw materiaal veilig ter plaatse. Onze 
lier is uitwisselbaar met de driepoot en met alle 
SpanSetvalbeveiligingen. Ze bestaat uit robuust, 
tegen corrosie beschermd staal en is voor max. 
250kg toegestaan. Gekeurd en toegestaan 
volgens DIN EN 292.

model touwlengte 
[m]

gewicht
[kg]

bestelnr. 

HRA.009 9,5 7,0 SSD73.0120
HRA.015 15 9,5 SSD73.0121
HRA.024 24 15,9 SSD73.0122
HRA.030 30 23,0 SSD73.0123

model kabellengte [m] gewicht [kg] bestelnr.

LWD.020 20 7,0 SSD73.0140

Passende houder voor de driepoot: 
IK.DBH.001, zie hierboven

Houder
model bestelnr.

DBH.002 SSD73.0160

Houder voor lier

Driepoot DBA 252
De driepoot DB-A is uw mobiele valbeveiliging: 
compact om mee te nemen en eenvoudig op te 
stellen. Het aanslagpunt kan met karabijnhaken 
of met geschikte omleidschijven worden gebruikt. 
De driepoot is bedoeld voor werkhoogten van 
1,55m tot 2,52m en een draaglast van 250kg. 
Gekeurd en toegestaan volgens DIN EN 795 en 
CE 0321.

Bevestigingsmiddelen.  
volgens EN 795

Houder voor valblok model bestelnr.

Houder voor HöSi-valblok 24m SSD73.0100
Houder voor HöSi-valblok 30m SSD73.0101

Omleidschijf SSD73.0102

Technische 
gegevens

hoogte:
minimaal: A: 1,55m
 B: 1,32m
maximaal: A: 2,52m
 B: 2,29m

model bestelnr.

DBA.252 SSD73.0080

Houder voor valblok Omleidschijf

Met de houder bevestigt u de lier of het hijsge-
reedschap gemakkelijk en snel aan de driepoot. 
De roestvrijstalen schijven garanderen daarbij 
een veilige en constante touwgeleiding.

HöSi-valblok met reddingslier  
(EN 1496 + EN 360)

gewicht: 13kg

draagvermogen:
2 personen of last 
van 250kg
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ASV Beschermhoes

De nieuwe BMS-hijsstrop opent een nieuwe 
dimensie van rondstroppen. Het is de eerste rond-
strop op de markt die ondanks haar stevigheid 
van 70kN compact en licht is. Het inhaken van 
karabijnhaken wordt door de touwachtige bouw-
vorm aanzienlijk vereenvoudigd.

nuttige  
lengte L1

[m]

stevigheid  
van het systeem

[kN]

bestelnr.

1,0 70 SSD74.0001
1,5 70 SSD74.0002
2,0 70 SSD74.0003

nuttige  
lengte L1

[m]

stevigheid  
van het systeem

[kN]

bestelnr.

0,6 25 SSD74.0040
0,9 25 SSD74.0041
1,2 25 SSD74.0042

Dit gebeurt frequent: er is geen passend be-
vestigingspunt voor de veiligheidskarabijnhaak. 
Met de SpanSet BAS hijsstroppen is dat geen 
probleem. U kunt deze bijna overal aanbrengen,  
bv. aan steigers, dragers of balken.

Getest op scherpe kanten -

BAS-hijsstrop (EN 795)

De ASV-beschermhoes biedt een betrouwbare 
bescherming tegen het doorschuren van de 
hijsstrop. Absoluut onmisbaar als het er ruw aan 
toe gaat.

breedte van de 
gordelband

[mm]

lengte
[m]

bestelnr.

25 0,4 SSD74.0060
25 0,6 SSD74.0061
25 1,0 SSD74.0062

De SpanSet-hijsstrop vervangt ontbrekende aan- 
slagpunten ter bevestiging van de verbindings-
middelen van uw persoonlijke veiligheidsuitrus-
ting.Vastgebonden rond een draagkrachtig 
onderdeel (stalen drager, frame) biedt de hijsstrop 
een veilig aanslagpunt.

nuttige  
lengte L1

[m]

stevigheid  
van het systeem

[kN]

bestelnr.

1,0 33 SSD74.0020
2,0 33 SSD74.0021
3,0 33 SSD74.0022

RVS-hijsstrop (EN 795)

BMS-hijsstroppen (EN 795)

Hijsstroppen volgens EN 795
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Parking Point Bevestigingspunt

Traumagordels Suspension Loop &  
Suspension Relief Straps

omschrijving bestelnr. 

Parking Point SSD79.0060

omschrijving bestelnr. 

Helm SSD79.0020

omschrijving bestelnr. 

Dragerklemmen SSD79.0080

omschrijving bestelnr. 

Suspension Loop SSD79.0100
Suspension Relief Straps SSD79.0101

Met dit bevestigingspunt kunt u niet gebruikte 
verbindingsmiddelen terug aan het harnas han-
gen. Bij een belasting van max. 80kg scheurt de 
Parking Point (het parkeerpunt ) af.

Om de gevolgen van een hangtrauma te 
verzachten, biedt SpanSet als klein en handig 
toebehoren bij de Gotcha-kits de Suspension-
Loop en de Suspension Relief Straps aan. Deze 
traumagordels worden gebruikt in combinatie 
met één van de reddingskits. De traumagordels 
kunnen een gevallen persoon - alleen als deze bij 
bewustzijn is - daarbij helpen zich staand in de 
strop te positioneren en zo een hangtrauma te 
vertragen.

lichaamslengte bestelnr. 

M SSD79.0040
L SSD79.0041

model belastbaarheid 
[kg]

opbergvolu-
me [l]

bestelnr.

small 75 40 SSD79.0001
medium 125 60 SSD79.0002

large 250 200 SSD79.0003

GRABBA Bag (zak) volgens DIN EN 1492-1

Helm volgens EN 397

MT 3 Handschoen

Er zijn veel hefzakken op de markt, maar de 
SpanSet Grabba Lifting Bags zijn de enige die 
ook toegestaan zijn voor het heffen van lasten. 
De Grabba Bags zijn gecertificeerd volgens DIN 
EN 1492-1. Ze dienen als toebehoren voor uw 
per soonlijke veiligheidsuitrusting en als aanslag-
middel.

Deze helm is volgens EN 397 getest en is in wit 
leverbaar. Bovendien is een breed assortiment 
aan toebehoren (vizier, oorbeschermers enz.) 
verkrijgbaar. Spreek ons hierover aan.

De handschoen is gemaakt van imitatieleer, met 
versterkte vingertoppen en handpalmen. Zij heeft 
drie open vingers voor een optimale bediening 
van bv. karabijnen. De aansluitende vorm zorgt 
voor een maximale bewegingsvrijheid en de 
verstelbare klitsluiting zorgt voor een veilige 
pasvorm.

Verankeringsklem als aanslagvoorziening voor de 
bevestiging aan dubbele flenzen, getest volgens 
EN 795 en ANSI Z359.1.

Verankeringsklem
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De PSA-hijsmiddelen PSA-VRS (Starpoint) en 
PSA-INOX-Star zijn geen aanslagpunten in de 
klassieke zin. Ze dienen na de montage als beves-
tigingspunten waarin de persoonlijke veiligheids-
uitrusting (PSA) kan worden vastgehaakt.
De bevestigingspunten kunnen ook blijvend aan 
een bouwstructuur worden bevestigd, om uw 
persoonlijke veiligheidsuitrusting vast te haken. 
PSA-VRS (STARPOINT) is niet bedoeld voor conti-
nu gebruik buiten. Daarvoor wordt de roestvaste 
PSA-INOX-STAR aanbevolen. 

A

E

D

A

E

D

PSA Inox-Star

PSA-STARPOINT-VRS

omschrijving type draagvermogen
[aantal personen]

schroefdraad-
lengte  [mm]

maten [mm]
A              D              E

bestelnr.

PSA-INOX-STAR M12 1 18 42 30 30 RUD75.0001
PSA-INOX-STAR M12 1 50 42 30 30 RUD75.0002
PSA-INOX-STAR M16 2 24 49 35 35 RUD75.0003

PSA-INOX-STAR M20 2 30 57 40 43 RUD75.0004

omschrijving type draagvermogen
[aantal personen]

schroefdraad-
lengte [mm]

maten [mm]
A              D              E

bestelnr.

PSA-STARPOINTVRS M12 1 18 42 30 30 RUD75.0020
PSA-STARPOINTVRS M12 1 18 - 150 42 30 30 RUD75.0021
PSA-STARPOINTVRS 1/2‘‘ - 13 UNC 1 3/4‘‘ 1 5/8“ 1 3/16“ 1 3/16“ RUD75.0022
PSA-STARPOINTVRS M16 2 24 49 35 35 RUD75.0023
PSA-STARPOINT-VRS M20 2 30 57 40 43 RUD75.0024

Het gecertificeerde aanslag-
punt voor het zekeren van 1 
of 2 personen

Beide delen voldoen aan de EG-richtlijn voor “Per-
soonlijke veiligheidsuitrustingen” (89/686/EG) en 
zijn zowel van het EG-keurmerk als van het aantal 
te dragen personen (1 of 2 personen) voorzien.
Als controlebasis gelden de DIN 795, DIN 50308 
en de OSHA 1926.502. De proefkrachten met 
22,2kN/persoon overtreffen daarmee de Europese 
norm. De RUD-aanslagmiddelen PSA-VRS en 
PSA-INOX-Star zijn door de bevoegde “Berufsge-
nossenschaft “(BG bouw) gecertificeerd.
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Altijd klaar voor gebruik, weersbestendig, 
afsluitbaar in de metalen box om gebruik door 
onbevoegden te vermijden, of op te bergen in een 
praktische rugzak. Zo hebt u dankzij de SpanSet 
SafetySet een allround pakket om probleemloos 
te werken!
We bieden u 4 verschillende sets aan. Alle 
sets bevatten een harnas 2-X met extra flexibel 

uitrusting / set
type

Set 1
PSA-SET-G1

Set 2
PSA-SET-G2

Set 3
PSA-SET-R1

Set 4
PSA-SET-R2

metalen koffer ✔ ✔

rugzak ✔ ✔

vanggordel 2-x ✔ ✔ ✔ ✔

met bandvaldemper ✔ ✔ ✔ ✔

touwklem/meelopende valdemper met kernmantellijn, incl. bandvaldemper
lengte van 10m ✔ ✔

lengte van 15m ✔ ✔

hijsstrop 2m ✔ ✔

gewicht ca. [kg] 7,0 7,8 4,1 4,9 
bestelnr. SSD76.0020 SSD76.0021 SSD76.0022 SSD76.0023

PSA-SET-R2 PSA-SET-G2

Meelopende valdemperHijslus

De volledige valbeschermingsset E biedt u een 
hoge mate aan veiligheid voor een gunstige prijs. 
De set omvat het harnas 2-X en de meeloper met 
bandvaldemper. Dit alles wordt opgeborgen in 
een praktische en robuuste metalen koffer.

Leveringsomvang:
Metalen koffer, harnas 2-X, meeloper met band-
valdemper, polyamide lijn, lengte 10m.

type gewicht
[kg]

bestelnr.

Set E 10 SSD76.0001

SafetySet E PSA-Set
Het voordelige alternatief

SafetySet PSA-sets. Veilig-
heid op het hoogste niveau

bevestigingspunt vooraan en meelopende valbe-
schermer aan de beweeglijke geleiding, inclusief 
bandvaldemper en zeer robuuste kernmantellijn 
met een lengte van 10 of 15m.
Bijkomend bevatten set 2 en 4 een nuttige vallijn 
met een lengte van 2m.
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In de steigerbouw worden bijzondere eisen 
gesteld aan de persoonlijke veiligheidsuitrus-
ting met valbeveiliging. De gebruiker moet bij 
het monteren en het afbreken van een steiger 
valbeveiliging dragen.Verbindingsmiddelen 
met valdempers mogen volgens EN 355 echter 
maar 2,0m lang zijn om de mogelijke valhoogte 
te beperken. De max. veldbreedte van steigers 
bedraagt meestal meer dan 3,0m. De gebruiker 
kan daarom met de klassieke PSA zijn steiger niet 
monteren.

SpanSet biedt u ook hier een nieuw ontwikkeld 
product. In nauwe samenwerking met onafhanke-
lijke keuringsinstituten en de bedrijfsvereniging 
hebben we speciaal voor de steigerbouw een 
gekeurde complete set ontwikkeld, bestaande 
uit een valbeschermer met een verlengstuk voor 
de rug, plus verbindingsmiddelen met valdemper. 
Een werkradius van meer dan 2,0m vormt daarbij 
geen probleem. De betreffende veiligheidsnormen 
stellen zeer hoge eisen aan dit product.

De steigerbouwset bestaat uit verschillende 
standaardcomponenten die de gebruiker kan com-
bineren zoals dat ter plaatse nodig is. Hij heeft 
de vrije keuze tussen 5 vallijnen, 4 verlengingen 

met 3 karabijnhaken en in totaal 5 varianten van 
verbindingsmiddelen. Elk van deze onderdelen 
kan altijd worden vervangen, zodat de gebruiker 
ter plaatse op de meest uiteenlopende situaties 
kan reageren en daardoor altijd flexibel is.

Bij de gangbare uitrustingen voor de steigerbouw 
verliest de set alleen al door het gebruik van een 
ander verbindingsmiddel de goedkeuring voor 
het geheel. Bij een val kan de gebruiker dan geen 
beroep doen op de garantie van de fabrikant. 
Door een aanpassing van de standaardproducten 
aan de vereiste kadervoorwaarden in de steiger-
bouw kan de gebruiker een beroep doen op zijn 
SpanSet-producten. Hij is niet op speciale pro-
ducten voor de steigerbouw aangewezen, maar 
kan vrij kiezen uit alle combinatiemogelijkheden.

Door gebruik van het verlengstuk met de karabijn-
haak kan de gebruiker dit ook individueel vervan-
gen of verwijderen als hij het niet nodig heeft.

De valbescherming en de verbindingsmiddelen 
zijn standaard uitgerust met de IDXpert-transpon-
dertechniek van SpanSet.
U vindt hierover meer informatie op de pagina's 
6 - 7.

Innovatie in hoogtewerken. 
Veilig werken in de steiger-
bouw
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U zoekt een optimale combinatie voor de steiger-
bouw? Stel uw persoonlijke veiligheidsuitrusting 

zelf samen uit ons grote aanbod aan onderdelen. 
Wij maken graag een offerte voor u.

Combinatiemogelijkheden 
van de verschillende valbe-
veiliging-elementen

+++
Schroefkarabijn

NZ09

Twistlockkarabijn
5/3043

Schroefkarabijn
DZ09

Karabijn

andere karabijnen op aanvraag

D.039.616

D.038.977

D.038.977

Verbindingsmiddelen

Vast verbindingsmiddel TP-G

SSD72.0001
Pagina 198

Pagina 198

Elastisch verbindings middel TPE-G

Pagina 199

Verstelbaar verbindingsmiddel 
TPA-G

Pagina 199

Y-Verbindingsmiddel
TPDE-G

Pagina 199

Y-Verbindingsmiddel
TPD-G

SSD72.0060

SSD72.0080

SSD72.0040

SSD72.0020

Harnas

Pagina 195

Pagina 195

Pagina 196

Pagina 196

2-X
SSD71.0020

Excel 2-x
SSD71.0060

Atlas
SSD71.0040

1-X
SSD71.0001

0,5m

Verlenging

D.043.311

D.044.047

elastisch 0,75m

D.043.532

0,75m

D.043.823

0,5m + 0,75m
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Als u bij het werken valbeveiliging of positione-
ringstechnieken gebruikt, moet u ook rekening 
houden met een eventuele redding. De redding 
van personeel dat in het harnas hangt, gaat elke 
gebruiker rechtstreeks aan, of dat nu gebeurt op 
een hoogte van 2m of van 200m.
Als in extreme omgevingen wordt gewerkt, zijn 
deze aspecten uiteraard heel belangrijk. Het kan 
echter ook gaan om een omgeving die onschul-
diger is. Alleen komt dat hier minder aan bod.
Het zwevende slachtoffer kan ook bewusteloos 
raken of sterven als het niet door de val gewond 
is geraakt. Dit kan veroorzaakt worden door een 
verminderde bloedcirculatie, een ongewone 
lichaamshouding of door de druk van de valbe-

schermer. Als de gebruiker zich kan bewegen of 
de drukpunten kan ontlasten, worden de nevenef-
fecten sterk gereduceerd. Bij bewusteloosheid 
werken de neveneffecten ongecontroleerd verder 
en is redding de enige optie.
Hoe snel dergelijke omstandigheden inwerken op 
een persoon is aan sterke schommelingen onder-
hevig. Het is in ieder geval bijzonder belangrijk 
om een efficiënte oplossing paraat te hebben 
voor een snelle redding.
Bij reddingsmaatregelen zijn er verschillende 
werkwijzen: EHBO, ongevalteams en reddings-
diensten. Ook de reddingsuitrusting verschilt 
sterk in het gebruik, scholingsvereisten, geschikt-
heid en gebruikswijze. 

Om te beslissen welke oplossing voor uw toepas-
sing geschikt is, moet u alle factoren goed over-
wegen, bv. plaats van gebruik, de wijze waarop 
de uitrusting wordt gebruikt, de capaciteiten van 
de gebruiker enz.
De GOTCHA™ Rescue Range werd ontwikkeld 
voor eenvoudige, vooraf gemonteerde oplossin-
gen voor tal van toepassingen.

Als een redding nodig is!
Kies de juiste redding-/
bergingoplossing voor uw 
medewerkers
Eerste hulp
Voor onmiddellijke reddingsmaatregelen ter 
plaatse. Ideaal voor kortstondige taken of voor 
ondernemingen die een onafhankelijke oplossing 
voor werken in de hoogte paraat moeten hebben. 
Dit vergt een opleiding van de gebruikers en 
engagement vanwege de collega's.
Noodteams
Geselecteerd personeel dat intensief werd 
geschoold voor de beoogde doeleinden met het 
oog op onmiddellijke reddingsmaatregelen ter 
plaatse.Vereist engagement van de personen ter 
plaatse en een doorlopende nieuwe evaluatie bij 
gewijzigde taken. Deze optie kan bijzonder kos-
tenintensief worden, maar kan lonend zijn voor 
grotere vestigingen, aangezien het team in staat 
is uiteenlopende taken af te handelen.

Reddingsdiensten
Professioneel personeel met een professionele 
uitrusting voor de meest uiteenlopende situaties 
en een steeds geactualiseerde knowhow en do-
how. Echter niet geschikt voor eerstehulpverle-
ning, omdat rekening moet worden gehouden met 
aanrij- en reactietijden en het niet afhangt van 
de onderneming wanneer alles gereed is. Let op: 
ook professionele redders kunnen alleen wat ze 
weten en wat ze hebben geleerd. Verlaat u daar 
niet zonder meer op, maar spreek met uw bevoeg-
de reddingsdienst ter plaatse en vraag duidelijk 
of deze aan uw vereisten kan voldoen.

1  Gevallen persoon
Wat we weten:

U hangt aan een verankeringspunt. -
U draagt een harnas. -
U bevindt zich in gevaar, omdat u bent bloot- -
gesteld aan de krachten die door het hangen 
inwerken.
Zolang de gevallen persoon nog aan de vallijn  -

hangt, zijn zelfs de eenvoudigste maatregelen 
voor eerstehulpverlening niet mogelijk.

2  Redder
Wat is er nodig:

U moet eerst voor uw eigen veiligheid zorgen. -
U moet rustig en effectief kunnen handelen. -
U moet over een ruime, praktische ervaring op  -
het gebied van reddingstechnieken beschik-
ken.
U moet de gevallen persoon geruststellen. -

3  Uitrusting
Wat is er nodig:

U moet de gevallen persoon naar een veilige  -
plaats brengen, met een minimaal risico voor 
de gevallen persoon of voor de redder.
Ze moet eenvoudig te bedienen zijn. -
Ze moet ontwikkeld en bestemd zijn voor de  -
taak die ze moet vervullen.

Noodhulpprogramma -
Waarom SpanSet u kan hel-
pen bij het zoeken naar een 
oplossing.

1

2

3
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De Gotcha Basic bevat een takel die door de 
rondstrop veilig kan worden bevestigd.  Het 
bevestigingspunt kan zich daarbij boven, maar 
ook onder de eigen locatie bevinden. Neem 
daarbij geen risico: u hoeft niet af te dalen om 
de persoon te redden. In plaats daarvan gebruikt 
u de lichte en stabiele telescoopstangen uit 
koolstofvezel. Zo klikt u de speciale kliksluiting 
(“Frog”) in een bevestigingspunt van de te redden 

omschrijving kabellengte
[m]

bestelnr. 

Gotcha 50 50 SSD77.0001
Gotcha 100 100 SSD77.0002
Gotcha 200 200 SSD77.0003

persoon vast. Daardoor kunt u de redding ook 
alleen uitvoeren. Daarna bergt u de persoon door 
hem op te trekken of neer te laten. Ook personen 
die in laddersystemen hangen, kunnen op die 
manier worden gered. Het Gotcha-systeem is 
verkrijgbaar met lijnen in verschillende lengten 
die een efficiënte afdaalhoogte tot 68m (hoog 
bevestigingspunt, lijn van 200m) mogelijk maken. 

Met de Gotcha Shark bent u ook voor de 
moeilijkste situaties optimaal uitgerust. Zelfs 
in gehoekte constructies kunt u de strop van de 
Shark probleemloos bevestigen. U haakt uzelf in 
de Rope Rider vast en laat de gewonde neer. De 
Rope Rider regelt de afdaalsnelheid betrouwbaar 
en stopt automatisch bij een verkeerde bediening. 

omschrijving afdaallengte
[m]

bestelnr. 

Gotcha Shark 66 66 SSD77.0020
Gotcha Shark 100 100 SSD77.0021
Gotcha Shark 150 150 SSD77.0022

omschrijving afdaallengte 
[m]

bestelnr. 

Gotcha CRD 100 SSD77.0040

De CRD-afdaallijn heeft een speciale geïnte-
greerde aandrijving met handkruk. Daarmee kunt 
u zelfs bewusteloze personen zonder externe 
hulp ophijsen, bv. vanuit de bedieningspost van 
een kraan. Bij het afdalen zorgt de middelpunt-
vliedende kracht van de CRD “Constant Rate 
Descender”) automatisch voor een constante, 

vastgestelde afdaalsnelheid. Zo kunt u individue-
le personen redden tot een hoogte van 400m. Bij 
een evacuatie kan de CRD ook door meerdere 
personen snel na elkaar worden gebruikt. Omdat 
het apparaat geschikt is voor een maximale 
last van 225kg, kunt u in geval van nood zelfs 2 
personen tegelijk in veiligheid brengen.

Reddingskit Gotcha – Basiskit 
volgens EN 1496.

Valbescherming voor afdalin-
gen Gotcha Shark. Kit volgens 
EN 341.

Deze functie geeft u extra veiligheid tijdens 
moeilijke reddingsacties. Als u bij de gewonde 
aankomt, zekert u deze eveneens aan de Rope 
Rider. Vervolgens snijdt u zijn bevestigingsmiddel 
door met het lijnmes, zonder enig bijkomend 
risico voor verwondingen. Zo kunt u de persoon 
langzaam en gecontroleerd neerlaten.

Gotcha CRD – Kit volgens EN 
1496 + EN 341.


