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SYSTEM LINOWY SECUROPE NA DACH: 

Dach warstwowy składa się z blachy  trapezowej 
pokrytej materiałem izolującym oraz membraną

Podstawa Multipost/Spotanchor umożliwia bezpieczne połączenie 
liny systemu asekuracyjnego z z tym podłożem

Grubości blachy trapezowej mogą się różnić stosownie do
przepisów budowlanych w różnych krajach, ale zwykle są jak poniżej:

- Grubość warstwy blachy: 0,75 do 1,25 mm 
- Wysokość profilu blachy: 30 do 165 mm 
- Rozstaw pomiędzy falami blachy 200 do 33mm 
- Izolacja termiczna o grubości od 80 do 300mm  
- Zintegrowana izolacja wodoszczelna, bitumiczna, PCW, EPDM lub TPO  
- Podstawa z 4 kotwami toggle bolt jest używana do zamocowania
   na niej kotew końcowych lub narożnych

Podstawa Spotanchor z 1 kotwą toggle bolt jest używana do zamocowania
na niej kotew pośrednich na prostych odcinkach systemu linowego
Securope.
Typowa konfiguracja: patrz następna strona.
Kotwy toggle bolt są wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej, 
o wymiarze M10x300mm. 

OPIS

tel./fax: +48 67 214 34 10
mob. +48 531 831 188

biuro@alpinex.net.pl 
www.alpinex.net.pl

Zgodne z normą EN 795 typ C  
WYPRODUKOWANO W UE

Test certificate nºAT6495104

Podstawa multipost 

 Podstawa spotanchor

Kołnierz bitumiczny

Kompetentna osoba powinna sprawdzić wytrzymałość podłoża w stosunku do sił przenoszonych
podczas upadku przez kotwy końcowe i pośrednie. Fallprotec udostępnia oprogramowanie, 
zatwierdzone przez Apave, które oblicza siły stosownie do konfiguracji systemu i ilości użytkowników. 

!

Typowa konfiguracja: System linowy
securope na podstawach multipost
i spotanchor

Kod Nº ASSY SECU 005

  WARSTWOWY
  Z BLACHY TRAPEZ

  I INNE  PŁYT WARSTWOWYCH
  Z RĄBKIEM

Max 4

BUDOWA PODSTAW MULTIPOSTA I SPOTANCHORA JEST ODPORNA NA ODDZIAŁYWANIE WODY!

Montaż tylko zgodnie z instrukcją przez osoby kompetentne!
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RODZAJE DACHÓW

Na prefabrykatach betonowych  Na dachach warstwowych z blachy,
membrany, zielonych

Na dachach drewnianych

Kod N° Waga Opis

LDV016 

LDV017 

LDV018 

3,7 kg 

3,7 kg 

2,7 kg 

Multipost standardowa wysokość 110 mm zintegrowany z kołnierzem bitumicznym (SS 304)

Multipost standardowa wysokość 110 mm zintegrowany z kołnierzem PCW (SS 304)

Multipost standardowa wysokość 110 mm bez kołnierza SS 304

LDV116 

LDV117  

3,7 kg 

3,7 kg 

Multipost standardowa wysokość 145 mm zintegrowany z kołnierzem bitumicznym (SS 304)

Multipost standardowa wysokość 145 mm zintegrowany z kołnierzem PCW (SS 304)

LDV019   2,25 kg Multipost standardowa wysokość 100 mm z systemem mocowania (SS 304)

LDV091 2,5 kg 
Spotanchor M12 zintegrowany z kołnierzem bitumicznym (SS 304)
Dla kotwy pośredniej NEO anchor. Kotwa toggle bolt w zestawie. 

LDV092 2,3 kg 
Spotanchor M12 zintegrowany z kołnierzem PCW (SS 304). 
Dla kotwy pośredniej NEO anchor. Kotwa toggle bolt w zestawie.

LDV090 2,1 kg 
Spotanchor M12 bez kołnierza (SS 304)
Dla kotwy pośredniej NEO anchor. Kotwa toggle bolt w zestawie.

LDV022 

LDV047

1,2 kg 

1,3 kg 

Zestaw 4 kotew toggle bolt  ze stali galwanizowanej . M10 x 330 mm.

Wytrzymałość pręta 10 kN/ M10 x 500 mm. Wytrzmałość pręta 10 kN

FAS001 

FAS004

0,25 kg 

0,5 kg 

Zestaw 4 kotew toggle bolt ze stali galwanizowanej . M10 x 330 mm.

Wytrzymałość pręta 20 kN/ M10 x 500 mm. Wytrzmałość pręta 20 kN

LDV071 

LDV015 

1,66 kg 

1,8 kg

Płyta narożna do zakrętu 90° dla multiposta (SS304) 

Płyta narożna do zakrętu 45° do 140° dla multiposta (Ss304) 

FAS003 0,04 kg Zestaw 4 podkładek utrzymujących gumowych dla kotew toggle bolt. 1 na togle bolt

IDF004 1,5 kg Wspornik mocujący dla paneli słonecznych 3 x M6 (SS 304) 

Dystrybutor:

*ZAMIESZCZONE PRZYKŁADY MOCOWAŃ NIE WYCZERPUJĄ WSZYSTKICH MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ PRODUCENTA
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Żółty punkt kotwiący na dach z blachy trapezowej 
Kod Nº IDF053 / LDV029  

Zestaw mocujący dla delikatnych konstrukcji takich jak dachy
z blachy trapezowej o grubości > 0,5mm.
Zestaw ten może być połączony z punktem kotwiącym LDV 029
o wysokiej widoczności i służyć do prac na wysokości
lub instalacji tymczasowej linii życia

OPIS

 
- Dobra widoczność punktu kotwiącego
- Punkt obrotowy podąża za ruchami użytkownika
- Odpowiedni do pracy w trudnych warunkach lub instalacji do tymczasowej „linii życia”
- Montaż za pomocą wkrętów samowiercących, zapewnia wysoką wodoszczelność

ZALETY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Materiał: Stal nierdzewna AISI304 - punkt kotwienia.
Podstawa stal metalizowana, malowana proszkowo lub nierdzewna.

Zgodne z normą EN 795 typ A 
CEN/TS16415:2013 
WYPRODUKOWANO W UE

x2

Kod Nº
 IDF053 / LDV029

Dystrybutor: Alpinex ! Montaż tylko zgodnie z instrukcją przez osoby kompetentne!

tel./fax: +48 67 214 34 10
mob. +48 531 831 188

biuro@alpinex.net.pl 
www.alpinex.net.pl
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Żółty punkt kotwiący na dach warstwowy
Kod Nº IDF022 / IDF023 / LDV022 / LDV029  

Multipost może być mocowany na dachach warstwowych.
Podstawa wyposażona jest w żółty punkt kotwiący LDV029
oraz może również stanowić podstawę pod przyszły punkt
systemu linowego. 

OPIS

- Zintegrowany kołnierz izolacyjny
- Mocowane za pomocą 4 kotew toggle bolt
- Dobra widoczność punktu kotwiącego
- Kotew obrotowa
- Odpowiedni do instalacji  tymczasowej „linii życia”
- Szybki montaż
- Ogranicza mostki termiczne
- Odpowiednia budowa zapewnia wyjątkową szczelność połączenia

ZALETY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Materiał: Stal nierdzewna AISI304, opcja z kołnierzem z membrany PCW lub bitumicznej
W zestawie z instrukcją obsługi i montażu.

Zgodne z normą EN 795:2012 typ A 
CEN/TS 16415:2013
WYPRODUKOWANO W UE

x2

Kod Nº
IDF022 / IDF023 /
LDV029 

Dystrybutor: Alpinex 

toggle bolt

! Montaż tylko zgodnie z instrukcją przez osoby kompetentne!

tel./fax: +48 67 214 34 10
mob. +48 531 831 188

biuro@alpinex.net.pl 
www.alpinex.net.pl
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Spotanchor
Kod Nº LDV049 / 052 / 077  

Urządzenie kotwiczące spotanchor jest na stałe 
montowane na dachu w miejscu, gdzie występuje ryzyko
upadku pracownika. 
Urządzenie kotwiące spotanchor składa się z metalowego
korpusu i plakietki kotwiącej obracającej się swobodnie o 360°

Zestaw jest mocowany do konstrukcji stalowej, blachy
za pomocą kotwy toggle bolt.

Wodoszczelność zestawu zapewnia kołnierz PCW 
lub bitumiczny instalowany w fabryce.

Zestaw nie zawiera kotwy toggle bolt

OPIS SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dostarczany z instrukcją montażu oraz użytkowania.
Części mechaniczne: Korpus ze stali nierdzewnej 
i kotwy toggle bolt ze stali galwanizowanej lub SS304

Zgodne z normą EN 795 typ A 
WYPRODUKOWANO W UE

Spotanchor może być mocowany na  prefabrykatach  betonowych  lub  ścianach  posiadających  wytrzymałość  25 Mpa
lub więcej. Fallprotec zaświadcza, że spotanchor został zaprojektowany dla zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości
JEDNEJ osoby i może być stosowany zgodnie z wymaganiami normy EN363. Punkt kotwiący i mocowanie do konstrukcji
budynku będą obciążone siłą 6 kN podczas  wyłapania upadku. Instalator  powinien sprawdzić czy konstrukcja na której
jest zamocowany Spotnachor jest w stanie wytrzymać siłę 6 kN powiększoną  o wsp. bezpieczeństwa 2. Zabronione jest
użytkowanie  podczas  silnych  wiatrów  lub  niebezpiecznych  warunków  pogodowych. Użycie  dodatkowych  urządzeń
zabezpieczających w połączeniu z urządzeniem kotwiącym może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Punkt kotwiący
musi być przeglądany przez uprawnioną osobę przynajmniej 1 raz do roku, jak również po każdym upadku.

Nie używać żadnych innych toggle boltów niz dostarczone przez Fallprotec. Jakiekolwiek modyfikacje lub dodatki
do urządzenia mogą być przeprowadzone tylko za uprzednią pisemną zgodą Fallprotec

tel./fax: +48 67 214 34 10
mob. +48 531 831 188

biuro@alpinex.net.pl 
www.alpinex.net.pl

Certyfikat zgodności

nº 13.6.0197/A

Patent LU 92047

6 KNKN KN Ø> 12 KN 32 mm

Kod N° Waga Materiał kołnierza

LDV049  2,4 kg  

Wymiar

500 x 500 x 300 mm Bitumiczny

LDV052  2,05 kg  500 x 500 x 300 mm PCW

LDV077  2,00 kg  205 x 205 x 300 mm Brak

!

x1

Montaż tylko zgodnie z instrukcją przez osoby kompetentne!
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Rys. 1 Kołnierz bitumiczny LDV 049                Rys. 2 Kołnierz PCW LDV 052              Rys. 3 Bez kołnierza LDV 077

SPOTANCHOR LDV 049

Rura gwintowana M36
Stosować klej loctite

Max 4mm

Urządzenie kotwiczące spotanchor może być łączone również z kotwą
NEO Anchor LDV 043 jako punkt pośredni systemu linowego securope. 
Rozwiązanie jest zgodne z certyfikacją Apave Nr At6495704.!

Kotew pośrednia NEO Anchor - LDV 043 

toggle bolt

Montaż tylko zgodnie z instrukcją przez osoby kompetentne!
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Punkt kotwiczenia na podstawie stalowej
Kod Nº IDF018 / LDV058 / LDV082 / LDV029  

Podstawa stalowa – słupek kotwiczący/ asekuracyjny  do mocowania
na betonie, nie ulegający odkształceniu. Podstawa jest wyposażona
w żółty punkt kotwiczący LDV029 do ochrony przed upadkiem
z wysokości.

OPIS

- punkt kotwiczący o dużej widoczności (żółty kolor)
- punkt rotacyjny  - 360 stopni,
- nadaje się do stosowania wraz z tymczasową „linią życia”
   zgodną z EN 795C:2012 ,
- nadaje się do prac w dostępie alpinistycznym/linowym,
- dostępny również w wysokości 750 mm 

ZALETY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Materiał: Stal nierdzewna AISI304 i stal ocynkowana ogniowo
W zestawie z instrukcją obsługi i montażu.

Zgodne z normą EN 795:2012 typ A 
CEN/TS 16415:2013
WYPRODUKOWANO W UE

x2

Kod Nº
IDF018 / LDV058 /
LDV082 / LDV029 

AKCESORIA
Okap zabezpieczający przed wpływem
wody deszczowej/śniegu 

Podkładka gumowa pomiędzy podstawą
słupka, a podłożem betonowym 

Dystrybutor: Alpinex 

tel./fax: +48 67 214 34 10
mob. +48 531 831 188

biuro@alpinex.net.pl 
www.alpinex.net.pl
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! Montaż tylko zgodnie z instrukcją przez osoby kompetentne!


