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a a ≥ 13 mm   OK !

a ≥ 13 mm   OK !a

Kontrola polohy bezpečnostního šití na připojovacích bodech v dolní popruhové části.
Na každém ze dvou lanových ok tvořících hrudní připojovací bod (obr.1), zkontrolujte z obou stran polohu švu.
Jediné dva způsoby kontroly zde uvedené jsou považovány za správné pro uznání kontroly..

Tato kontrola nenahrazuje vaši pravidelnou periodickou prohlídku OOPP.

VÝZVA KE KONTROLE HRUDNÍHO PŘIPOJOVACÍHO BODU
Týká se produktů Petzl NEWTON C73***  
celotělové zachycovací postroje sériových čísel rovnajících se nebo nižších 11365***

* Tato metoda již obsahuje rozpětí 
pro chybu měření.

1 – Měření pomocí posuvného měřítka nebo svinovacího metru.
Tento způsob umožňuje uživateli provést měření okamžitě bez žádných prodlev.
Pomocí uvedených pomůcek změřte vzdálenost « a » mezi horním okrajem popruhu a spodním okrajem švu (obr. 
2 - 3).

Měření by mělo být provedeno uprostřed a potom pokračovat ke krajům popruhu.

- pokud je « a » větší nebo rovno 13 mm*: OK 
- pokud je « a » menší než 13 mm*: zastavte používání postroje a kontaktujte zástupce Petzl - 
Vertical Trade (www.vertical.cz) 
Kontrolu proveďte z obou stran každého oka.

Číslo počtu zkontrolovaných postrojů zašlete zástupci firmy Petzl - Vertical Trade s.r.o. na adresu                      franzke@vertical.cz
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2 – Měření měrkou Petzl
Tato metoda je velmi jednoduchá, zejména při kontrole většího množství postrojů Petzl NEWTON.

Použijte pouze tuto měrku Petzl (obr. 4), dostupnou na požádání od zástupců firmy Petzl od 27/02/12.

Měrku nasuňte kolmo na popruh, vodorovně s nitěmi švů (obr. 5).

- pokud jsou nitě viditelné mimo měrku (obr. 6 - 7): OK 
- pokud konec měrky zcela přesahuje nitě švů (obr. 8 - 9): zastavte používání postroje a 
kontaktujte zástupce Petzl - Vertical Trade (www.vertical.cz) 
 
Kontrolu proveďte z obou stran každého oka.

* Tato metoda již obsahuje rozpětí pro chybu měření.

VÝZVA KE KONTROLE HRUDNÍHO PŘIPOJOVACÍHO BODU
Týká se produktů Petzl NEWTON C73***  
celotělové zachycovací postroje sériových čísel rovnajících se nebo nižších 11365***

Číslo počtu zkontrolovaných postrojů zašlete zástupci firmy Petzl - Vertical Trade s.r.o. na adresu                      franzke@vertical.cz

Tato kontrola nenahrazuje vaši pravidelnou periodickou prohlídku OOPP.


