
Installer manual Safeladder-DOC017-UK-14.04.18 Strona 1 
 

 
        
Email : biuro@alpinex.net.pl 
 
 
 

Instrukcja montażu 
SafeLadder 

 

 

mailto:marketing@fallprotec.com


Installer manual Safeladder-DOC017-UK-14.04.18 Strona 2 
 

Spis treści 
 
 
 
 

1. Zastosowanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
2. Deklaracja zgodności Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
3. Elementy drabiny Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
4.    Element dolny - podstawa Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
5. Elementy górne i środkowe Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
6.    Łączenie dwóch elementów drabiny Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
7. Zakończenie - End stop Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
8. Uchwyty montażowe Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
9. Wózek VIA 4 Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
10. Wydłużenie poręczy wyjścia na dach Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
11. Wydłużenie poręczy wyjścia na dach - łukowate Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 
12. Poręcz teleskopowa - przedłużenie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
13. Podnóżki Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
14. Drzwi zabezpieczające  Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
15. Drabina instalowana tymczasowo  Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
16. Zatyczki na końce drabiny Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
17. Elementy składane Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
18. Safeladder wyposażony w obręcze bezpieczeństwa Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 
19. Platforma wyjściowa z drabiny na dach Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
20. Przesuwana drabina Safeladder Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
21. Drabina teleskopowa Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 
 



Installer manual Safeladder-DOC017-UK-14.04.18 Strona 3 
 

1. Zastosowanie 

Drabiny SafeLadder są zintegrowanym systemem ochrony przed upadkiem, 
zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa dla osób korzystających z drabin.  
 
System drabiny SafeLadder jest przeznaczony do ochrony 1 lub 2 osób 
podłączonych do drabiny jednocześnie, w odległości od siebie 4 metrów. Od 
każdego z użytkowników jest wymagane, aby nosił uprząż, która jest przymocowana 
do drabiny za pomocą wózka, który jestprzystosowany do przemieszczania się po 
prowadnicy zamontowanej na drabinie.  
 
Konstrukcja drabiny SafeLadder ma wiele zalet w stosunku do tradycyjnych 
konstrukcji z obręczami 

- Jest bardziej ekonomiczna.  
- Instalacja na miejscu docelowym zajmuje mniej czasu.  
- Zapewnia optymalną ochronę przed upadkiem  
- Posiada mniejsze wymiary od drabin tradycyjnych.  
- Poprawiona estetyka.  

 

System drabin Safeladder został zaprojektowany i przetestowany zgodnie z normą 
EN 353/1.Organizacją odpowiedzialną za ocenę zgodności CE z tym standardem 
jest APAVE Sud Europe.  

 

 Fig. 1.  Drabina Safeladder 
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2. Deklaracja zgodności. 

Fallprotec zaświadcza, że urządzenie kotwiące – drabina pionowa Safeladder, 
przeznaczona do ochrony jednej osoby przed upadkiem z wysokości 
- Otrzymała znak CE, 
- Jest zgodna z dyrektywą PPE, 
- Posiada certyfikat Apave. 

APAVE SUDEUROPE SAS 
BP3 

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX - France 
 
Szyna pionowa Securail spełnia kryteria określone przez normę EN353-1: 2002. 
Oprócz zgodności tej normy z dyrektywą PPE, drabina  testowana dodatkowobyła 
poprzez  badaniawedług  przepisów WG2. 
Testy wydajności: dynamiczny upadek, dynamiczne odpadnięcie do dyłu. 
Numer zgodności CE SECURAIL pionowy + wózek VIA 4/2010 jest: 
0082/1084/160/11/10/0310 
Kontrola produkcji jest przeprowadzana przez notyfikowaną  jednostkę APAVE 
SUDEUROPE, noszącą numer CE0082. 
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3. Elementy drabiny 

 
Drabina składa się z jednego lub więcej elementów, które są połączone ze sobą. 
Składa się dolnego elementu oraz jednego lub więcej dodatkowych elementów, 
dostarczanych w standardowych długościach. 
 
Drabina ma szerokość 400 mm. Drabiny są zbudowane z dwóch wytłaczanych 
aluminiowych elementów bocznych ze zintegrowaną szyną zabezpieczającą. Patrz 
Fig. 02  
 

 

 Fig. 2. Sekcyja boczna 

 
 
 
 
 
 

 

 Fig. 3. Szczeble 

Szczeble drabiny, przedstawione na rys. 03 są obrobione i mają antypoślizgową 
powłokę  na górnej powierzchni. Szczeble do elementów bocznych wciskane sąpod 
ciśnieniem w trakcie budowy drabiny, żeby zapewnić jej sztywną konstrukcję 
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4. Element dolny - podstawa 

Element dolny – podstawa drabiny ma długość 196 cm. 
Jeśli mają być zainstalowane drzwi przeciw włamaniowe, długość dolnego elementu jest 
zwiększona do 280 cm. 
Dolny element jest przymocowany do konstrukcji za pomocą 4 wsporników 
montażowych. 
Wycięcie wykonane jest w szynie, aby umożliwić wprowadzenie wózka VIA 4 do szyny. 
 

 

 Fig. 4. Wózek VIA4 

 
 

 

 Fig. 5. Punkt końcowy

 

 Fig. 6. Element dolny 
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5. Elementy górne i środkowe 

Elementy górne i pośrednie są dostępne w 3 długościach, 196 cm, 280 cm i 588 cm. 
Zostały one dobrane w celu optymalizacji kosztów transportu i montażu.  
Jeżeli wysokość drabiny jest mniejsza niż 22 m zaleca się montować ją z elementów o 
długościach 196 i 280 cm. Na przykład drabina  21,5 m będzie się składać z:  

- 1 elementu dolnego o długości 196 cm  
- 7 elementów o długości 280 cm  

 
Jeśli zamówienie obejmuje kilka drabin o długości ponad 100 m, korzystniej będzie 
dostarczać elementy o długości 588 cm, zmniejszając tym samym liczbę połączeń i 
uchwytów montażowych. Czas instalacji będzie również krótszy, natomiast koszt 
transportu będzie wyższy. 
Każdy element drabiny o długości 196 cm i 280 cm wymaga 2 uchwytów montażowych. 
Każdy element drabiny o długości 588 cm wymaga 4 uchwytów montażowych 
rozmieszczonych maksymalnie co 300 cm. 
 

 

 Fig. 7. Elementy górne i pośrednie 
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6. Łączenie dwóch elementów drabiny 

Każdy element drabiny jest połączony do następnego elementu za pomocą wkładanego 
elementu łączącego, zamontowanego wewnątrz elementów bocznych drabiny. Łączniki 
są przykręcone do elementów drabiny 4śrubami M8.  

 

 

 Fig. 8. Łączenie drabiny 

7. Zakończenie - End stop 

Na górnym elemencie drabiny, monter zakłada ogranicznik na końcu szyny. 

 

 Fig. 9. Zakończenie – end stop 
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8. Uchwyty montażowe 

 
Drabina jest przymocowana do konstrukcji budynku za pomocą  wsporników. Dolny 
element drabiny jest zamocowany za pomocą  4 uchwytów montażowych, jak 
przedstawiono na rysunku 10. Inne elementy drabiny są mocowane za pomocą dwóch 
dodatkowych wsporników. 
 
Maksymalna odległość pomiędzy dwiema parami uchwytów montażowych  to 300 cm  
Trzy różne długości uchwytów są dostępne: 180 mm, 300 mm oraz uchwyty  
regulowane w zakresie od 500 do 1000 mm 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Fig. 10. Zamocowanie 
dolnego elementu 

 

 Fig. 11. Zamocowanie 
innych elementów 
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 Fig. 12. Wsporniki montażowe o długości 180 mm 

 

 Fig. 13. Wsporniki montażowe o długości 300 mm 

 

 Fig. 14. Wsporniki montażowe o długości od 500 do 1000 mm 
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9. Wózek VIA 4 

Wózek wykonany jest z czarnego anodowego aluminium o wysokiej wytrzymałości i stali 
nierdzewnej. Rolki wózka są podane specjalnej obróbce w celu poprawienia ich 
poruszania się na szynie. Wózek VIA 4 przeznaczony jest zarówno dla pionowych jak i 
skośnych odcinków szynowych. W razie upadku użytkownika wózek blokuje się na 
szynie.  
 

 

 Fig. 15. Wózek VIA 4 

 

10. Wydłużenie poręczy wyjścia na dach 

 
Przedłużenie pozwala na bezpieczne wyjście na dach. Użytkownik ma nogi na dachu, 
kiedy odłącza wózek od szyny. Przedłużenie jest przykręcone do górnego elementu 
drabiny za pomocą śrub i nakrętek. 
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 Fig. 16. Roof access extension 

11. Wydłużenie poręczy wyjścia na dach - łukowate 

Przedłużenie umożliwia bezpieczny dostęp do dachu. Użytkownik stoi na dachu 
podczas podłączania lub odłączania wózka VIA 4 do/od szyny. Przedłużenie jest 
przykręcone do góry drabiny, wykorzystując otwory przeznaczone dla łączników.  

 

 Fig. 17. Wydłużenie poręczy wyjścia na dach - łukowate 

12. Poręcz teleskopowa - przedłużenie 

Na najwyższym elemencie drabiny instalowana jest poręcz teleskopowa. 
W pozycji rozłożonej poręcz teleskopowa wykracza poza drabinę o 110 cm, schowana 
poręcz teleskopowa  jest równa z górą drabiny.  
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 Fig. 18. Poręcz teleskopowa 

13. Podnóżki 

Na drabinie mogą zostać zamontowane podnóżki. 
Minimalna wymagana odległość między drabiną a ścianą to 15cm. 
 

 

 Fig. 19.  Podnóżek 

 

14.  Drzwi zabezpieczające 

 
Drzwi zainstalowane są na dolnym elemencie drabiny. 
Drzwi blokuje się na drabinie do 2 m wysokości i są one dostarczane z zamkiem.  
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 Fig. 20. Drzwi zabezpieczające  

15. Drabina instalowana tymczasowo 

Drabina Safeladder może być instalowana tymczasowo na budynku, pod warunkiem, że 
drabina nie przekracza 6 m długości lub wysokość ściany 5 m. 
Okrągła rura o średnicy 40 mm musi być przymocowana do ściany w celu zamocowania  
drabiny za pomocą dwóch haków  przykręconych do drabiny w pozycji pionowej. 
Dwa gniazda przegubowe są zamontowane w podłożu, w celu połączenia drabiny z 
podłogą. 
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 Fig. 21. Tymczasowo zainstalowana drabina  Safeladder 

16. Zatyczki na końce drabiny 

Na górnym i dolnym końcu drabiny umieszczane są po dwie zatyczki.  

 

 Fig. 22. Zatyczki plastikowe 
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17. Elementy składane 

Aby uzyskać dostęp do studzienek, elementy składane mogą być montowane na 
górnym elemencie. Po otwarciu pokrywy, użytkownik rozkłada elementy składane i 
blokuje je położeniu gotowym do pracy. Podczepia się do szyny za pomocą wózka VIA 4 
i schodzi  bezpiecznie do studzienki. 
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 Fig. 23. Elementy składane  

18. Drabina Safeladder wyposażona w obręcze 

Montaż obręczy bezpieczeństwa na drabinie uzyskuje się przez 6 śrub M8x30 
włożonych do dwóch rowków drabiny. Aby zabezpieczyć się przed upadkiem, na 
ostatnim elemencie drabiny powinny być montowane 2 rozszerzenia po 130 cm . 

 

 Fig. 24.  Drabina Safeladder wyposażony w obręcze bezpieczeństwa 

19. Platforma wyjściowa z drabiny na dach 

Platforma wyposażona w barierki pozwala przejść bezpiecznie nad parapetem na dach. 
Szerokość parapetu powinna być określona przy składaniu zamówienia. 

 

 Fig. 25. Platforma wyjściowa z drabiny na dach 
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20. Przesuwana drabina Safeladder 

Dla dostępu do fasad, Safeladder porusza się po szynie umieszczonej na elewacji rys. 
25 lub na parapecie rys. 26. Koła są umieszczone na dolnej drabiny w celu zwiększenia 
stabilności. Wysokość drabiny nie może przekraczać 12 m. Dodatkowe akcesoria mogą 
być zamontowane do drabiny np. platformy nad parapetem, podnóżki, teleskopowa 
poręcz. 

 

 

 Fig. 26. Przesuwana drabina Safeladder 

 



Installer manual Safeladder-DOC017-UK-14.04.18 Strona 19 
 

 
 

 Fig. 27. Przesuwana drabina Safeladder ponad parapetem 
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 Fig. 28. Przesuwana drabina Safeladder widziana z boku 

 



Installer manual Safeladder-DOC017-UK-14.04.18 Strona 21 
 

21. Drabina teleskopowa - rozkładana 

Teleskopowa część drabiny zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi. 
 

 

 Fig. 29. Drabina teleskopowa - rozkładana 
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 Fig. 30. Rozmieszczenie uchwytów na drabinie Safeladder 
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 Fig. 31. Rolka 

Zainstaluj drabinę tak, że w położeniu rozłożonym, podkładki gumowe na dole sekcji 
teleskopowej dotykają lekko podłogę. Rolka powinien stykać się pomiędzy ścianą a 
podłogą. Podczas wznoszenia części teleskopowej walec pozostają w kontakcie ze 
ścianą. Śruba znajdująca się na najniższym szczeblu kontroluje położenie rolki. 

 

 Fig. 32. Zabezpieczenie sekcji teleskopowej 

Aby obsługiwać część teleskopową, należy zwolnić blokadę 

Gdy część teleskopowa jest na podłodze należy ją zablokować. 

W celu złożenia części teleskopowej gdy drabina nie jest już potrzebna należy 
ją odblokować a następnie wepchnąć do góry i zablokować w górnej pozycji. 


