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DE – ACHTUNG: Die Verwendung des Innotech-Produktes ist erst zulässig nachdem 
die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen wurde. D

E

EN – ATTENTION: Use of the Innotech product is only permitted after the instruction 
manual has been read in the respective national language. EN

IT – ATTENZIONE: L’utilizzo del prodotto Innotech è permesso solo previa lettura 
del manuale di istruzioni nella lingua del paese corrispondente. IT

FR – ATTENTION : L’utilisation du produit Innotech n’est autorisée qu’après  
la lecture du mode d’emploi correspondant dans la langue du pays. FR

NL – ATTENTIE: Het gebruik van dit Innotech product is pas toegestaan, nadat 
de gebruikshandleiding in de taal van het betreffende land gelezen werd. N

L

SV – O B S : Denna Innotech-produkt får inte användas, förrän bruksanvisningen 
på  respektive lands språk har lästs igenom. S

V

DK – GIV AGT: Det er først tilladt at anvende Innotech-produktet, før end brugsvej-
ledningen på det pågældende lands sprog er læst. D

K

ES – ATENCIÓN: El uso del producto Innotech sólo está permitido después de que 
se hayan leído las instrucciones de uso en el idioma del respectivo país. ES

PT – ATENÇÃO: O uso do produto Innotech apenas é permitido depois de ter lido as 
instruções de uso na respectiva língua nacional. PT

PL – UWAGA: korzystanie z produktu Innotech jest jedynie dozwolone po przeczy-
taniu podręcznika w języku narodowym. PL
RO – ATENŢIE: Utilizarea produsului Innotech este autorizată abia după ce au fost 
citite instrucţiunile originale de utilizare în limba ţării respective. R

O

SL – POZOR: Uporaba izdelka Innotech je dovoljena šele po tem, ko navodila  
preberete v svojem jeziku. S

L

CZ – POZOR: Práce s výrobkem Innotech je povolena až po prostudování návodu 
k použití v příslušném jazyce daného státu. C

Z

SK – POZOR: Používanie výrobku Innotech je povolené až potom, keď ste si 
prečítali návod na obsluhu v jazyku príslušnej krajiny. S

K

HU – FIGYELEM: Az Innotech termékek használata csak az után engedélyezett, 
 miután saját nyelvén elolvasta a használati utasítást. H

U

TR - DİKKAT: INNOTECH ürününün kullanımına ancak ilgili ülkenin dilinde sunulmuş 
olan kullanım kılavuzunun tamamen okunmasından ve anlaşılmasından sonra izin verilir. TR
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1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Vóór het gebruik moeten de volgende veiligheidsinstructies en de laatste stand 
van de techniek in acht genomen worden.

 - Bewaar deze opbouw- en gebruikshandleiding bij het product en vul het over-
drachtsprotocol, het controleblad en het inspectieprotocol zorgvuldig in.

 - De gebruikshandleiding volledig doorlezen.
 - De mogelijkheden, beperkingen en de risico‘s van de persoonlijke beschermings-

middelen bij de inzet ervan begrijpen en accepteren.
 - TEMP mag uitsluitend door geschikte, vak- / deskundige, met het veiligheidssys-

teem vertrouwde personen en volgens de laatste stand van de techniek worden 
opgebouwd.

 - Het systeem mag uitsluitend door personen gemonteerd resp. gebruikt worden 
die vertrouwd zijn met deze gebruikshandleiding – en met de ter plaatse geldende 
veiligheidsregels – die lichamelijk en geestelijk gezond zijn en aangaande de PBM 
(persoonlijke beschermingsmiddelen) geschoold zijn.

 - Beperkingen in de gezondheid (hart- en bloedsomloopproblemen, inname van me-
dicijnen, alcohol) kunnen de veiligheid van de gebruiker tijdens werkzaamheden 
op hoogte nadelig beïnvloeden.

 - Tijdens de montage / het gebruik van het beveiligingssysteem (en bij omhoog, 
mee en omlaag klimmen) dienen de desbetreffende preventievoorschriften 
(bv.: werken op daken) nageleefd te worden.

 - Vóór de montage / het gebruik van de valbeveiliging moeten maatregelen (plan 
voor een noodgeval) voor een snelle redding vastgelegd worden. Attentie: als 
iemand na een val lange tijd in een persoonlijk beschermingsmiddel blijft hangen, 
kan dit ernstige verwondingen of zelfs de dood tot gevolg hebben (hangtrauma).

 - Voordat met werken begonnen wordt, moeten maatregelen getroffen worden 
zodat er geen voorwerpen van het werkgedeelte naar beneden kunnen vallen. 
De zone beneden de werkplek (stoep, etc.) dient vrijgehouden te worden.

 - De monteurs moeten controleren of de ondergrond voor de bevestiging van de 
verankeringsvoorziening geschikt is. In geval van twijfel dient een staticus  
geraadpleegd te worden.

 - Als er tijdens de montage / het gebruik vragen optreden dient absoluut contact 
opgenomen te worden met de fabrikant (www.innotech.at).

 - Rvs mag niet met schuurstof of stalen gereedschappen in contact komen, dit kan 
leiden tot corrosievorming.

 - Het beveiligingssysteem dient zodanig gepland, gemonteerd en gebruikt te worden 
dat bij deskundige toepassing van de persoonlijke beschermingsmiddelen geen val 
over de dakrand mogelijk is.  
(Zie planningsdocumenten op www.innotech.at)
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1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
 - De bevestiging aan de TEMP gebeurt steeds met een karabijnhaak en INNOTECH 

glijanker en moet met persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de aanwijzin-
gen in deze gebruikshandleiding gebruikt worden.

 - Voor horizontale toepassing mogen enkel verbindingsmiddelen gebruikt worden 
die voor dit gebruiksdoel geschikt en gecontroleerd zijn voor de desbetreffende 
randuitvoering (scherpe randen, steeldeck, staaldragers, beton etc.).  
Attentie: Slingerende val of pendulebeweging vermijden!

 - Valstopapparaten mogen uitsluitend gebruikt worden als deze door fabrikanten 
van valstopapparaten voor horizontale kabelbeveiligingssystemen toegelaten zijn.

 - Let er met name speciaal op dat scherpe randen geen gevaar vormen voor het 
beveiligingssysteem.

 - Er kunnen door de combinatie van losse elementen van de genoemde uitrustingen 
gevaren ontstaan, doordat de veilige functie van één van de elementen nadelig 
kan worden beïnvloed. (Desbetreffende gebruikshandleidingen in acht nemen!) 
Verkeerd gebruik kan ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

 - Na een valbelasting dient het gehele beveiligingssysteem aan verder gebruik 
onttrokken te worden en door een deskundige gecontroleerd te worden  
(deelcomponenten, bevestiging op de ondergrond etc.).

 - TEMP is ontwikkeld voor de beveiliging van personen en mag niet voor andere 
doeleinden gebruikt worden. Nooit ongedefinieerde lasten aan het beveiligings-
systeem hangen.

 - Bij een windkracht die hoger is dan normaal, mogen beveiligingssystemen niet 
meer gebruikt worden.

 - Er mogen geen wijzigingen aan de vrijgegeven verankeringsvoorziening 
uitgevoerd worden.

 - Als het beveiligingssysteem aan externe opdrachtnemers wordt afgestaan, dient 
schriftelijk bevestigd te worden dat de montage- en gebruikshandleiding gelezen 
en begrepen is.

 - Elke persoon die in gevarenzones werkzaam is, moet ervoor zorgen dat de verbin-
ding met het verankeringssysteem zo kort mogelijk wordt gehouden, om het risico 
van een val te vermijden. 

Een niet meer veilig lijkend product mag in geval van twijfel niet meer gebruikt 
worden en moet direct vervangen worden!
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2 CONTROLE / LEVENSDUUR
VÓÓR ELK GEBRUIK DOOR DE GEBRUIKER TE CONTROLEREN:

 - Vóór gebruik dient het gehele beveiligingssysteem op duidelijke gebreken gecon-
troleerd te worden. (bv.: veilige functie van sluitingen en ratels; losse schroef-
verbindingen, vervormingen, slijtage, corrosie; riemen en naden op verwering, 
uitgerafelde plekken, plekken met brand, schuurplekken, scheuren, sneden of 
overige schade etc.) 

 - De staalkabellussen van de eindsloten: Ø = 220 mm 
 - Het doorhangen van het gespannen systeem dient gecontroleerd te worden.  

(Indien nodig bijspannen: – zie hoofdstuk 13 “Systeem spannen”)
 - Ga bovendien aan de hand van het overdrachtsprotocol, het controleblad en het 

inspectieprotocol na of de persoonlijke beschermingsmiddelen geschikt zijn voor 
gebruik.

Als er twijfel bestaat met betrekking tot het veilig functioneren van het 
beveiligingssysteem, mag dit niet meer gebruikt worden en dient het door een 
deskundige gecontroleerd te worden (schriftelijke documentatie).

JAARLIJKSE CONTROLE: (= hoofdstuk 16/17)

 - De hele beveiligingsvoorziening moet minstens één keer per jaar door een deskun-
dige gecontroleerd worden die met het kabelsysteem vertrouwd is, omdat de vei-
ligheid van de gebruiker afhankelijk is van de effectiviteit en duurzaamheid van de 
uitrusting. Afhankelijk van de omgeving en de intensiteit van het gebruik kunnen 
kortere controle-intervallen noodzakelijk zijn. De controle door een deskundige 
dient in het controleblad en het inspectieprotocol gedocumenteerd te worden en 
samen met de beschermingsmiddelen bewaard te worden.

ATTENTIE! NIET MEER GEBRUIKEN WANNEER:
 - Beschadiging of slijtage aan bestanddelen te herkennen is.
 - De uitrusting door een val belast werd.
 - Gebreken bij de regelmatige controle vastgesteld worden.
 - De gebruiksduur verstreken is.
 - De productaanduiding niet meer leesbaar is.

Als de visuele controle door de materiaalhouder of de vak-/deskundige persoon klachten 
opleverde of als de gebruiksduur van de PBM verlopen is, dan moeten deze verwijderd 
worden. De verwijdering moet zodanig gebeuren dat opnieuw gebruik van het systeem 
met zekerheid uitgesloten kan worden.
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3 GEBRUIKSDUUR

4 FABRIEKSGARANTIE

5 OPSLAG- / ONDERHOUD

De gebruiksduur van TEMP is afhankelijk van de betreffende inzet en kan vanwege 
het verschillende aantal inzetten, inzetvoorwaarden, het onderhoud en de opslag niet 
algemeen geldend gedefinieerd worden.
Als de gebruiksvoorschriften in acht genomen worden, bedraagt de gebruiksduur 
vanaf het productiejaar (=aanduiding op de riem), bij een jaarlijkse controle door een 
deskundige maximaal 10 jaar.

Onder normale gebruiksomstandigheden wordt een fabrieksgarantie van 2 jaar op fa-
bricagefouten in alle componenten verleend. Wanneer het systeem echter in bijzonder 
corrosieve atmosferen ingezet wordt, kan deze termijn worden ingekort.
In geval van een belasting (val) vervalt de aanspraak op fabrieksgarantie voor die 
componenten die energieabsorberend ontworpen zijn, zich eventueel vervormen  
en vervangen moeten worden. Attentie: Voor niet vakkundige montages wordt geen 
fabrieksgarantie verleend.

Bewaar het beveiligingssysteem in een geschikte beschermhoes om het tegen UV-
stralen, chemicaliën, vocht, warmtebronnen en andere milieu-invloeden te beschermen. 
INDIEN NODIG:
Riem met lauw water en milde zeep afwassen, met helder water afspoelen en in de lucht 
laten drogen (nooit in de wasdroger of boven een warmtebron drogen).
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u ENDS-10

u SZH-10

6 AFMETINGEN / MATERIAAL

33

51,4114,5

4
8

49,5

3
1
,5

21

33

51,4114,5

4
8

49,5

3
1
,5

21

33

51,4114,5

4
8

49,5

3
1
,5

21

62

94

115

8
8

3
5

58,5

34

0,5

O 9

6
5

62

94

115

8
8

3
5

58,5

34

0,5

O 9

6
5

 - Eindslot ENDS-10: 
geanodiseerd aluminium,  
rvs AISI 304,  
staal verzinkt 
 

 - Polyester riem:  
50 x 4000 mm met stalen eindbeslag met poeder-
coating en polyester beschermingshoes met gladde 
pvc coating Ø 35 x 2000 mm 
 

 - Ratel: 
50 mm, 18 tanden, 5000 daN; 
van verzinkt staal en kunststof greep

 - Tussenanker type SZH-10: 
rvs AISI 304 en staal vernikkeld 
 
 

 - Polyester riem:  
50 x 2500 mm 
met ingenaaide ratel:  
50 mm, 18 tanden, 5000 daN;  
van verzinkt staal en kunststof greep

u AIO KABEL-30
 - Rvs kabel: 

rvs AISI 316, diameter: Ø 8 mm (7x7) 
breukbelasting: 37 kN
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7 NORMEN

8 ONDERGROND VAN DE BEVESTIGING

9 TEKENS & MARKERINGEN

INNOTECH TEMP werd gecontroleerd en gecertificeerd volgens  
EN 795:2012 TYPE B en EN 795:2012 TYPE C. 

BIJ DE TEST INGESCHAKELDE GENOTIFICEERDE INSTANTIE:
DEKRA Testing and Certification GmbH, Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum, C 0158 
De test had plaats conform EN 795:2012

Het horizontale kabelsysteem dient zo goed mogelijk boven de gebruiker gemonteerd 
te worden.

Basisvoorwaarde is een statisch stabiele onderconstructie.
De draagconstructie voor de bevestiging van TEMP moet een grote eigen stevigheid 
en een minimale sterkte van 22 kN bezitten.

Naam of logo van de fabrikant / verkoper:  INNOTECH
Typeaanduiding:  TEMP ENDS-10 / TEMP SZH-10
Chargenummer van de verkoper:  20xx / xx
Productiejaar:  20xx
ID-nr.: van de fabrikant:  P-xxxxx
Lengte:  4 m / 2,5 m
Teken dat de gebruikshandleiding in acht  
moet worden genomen: 

RIEMEN 

Productiejaar
Lengte: 2,5 m

Productiejaar
Lengte: 4 m
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9 TEKENS & MARKERINGEN

10 AANWIJZING VOOR HET GEBRUIK

Naam of logo van de fabrikant / verkoper:  INNOTECH
Typeaanduiding:  TEMP
Nummers van de desbetreffende normen:   EN 795:2012 TYPE B
    EN 795:2012 TYPE C
Maximale kabeldoorbuiging na val: 2,5 m
Valdemper noodzakelijk: JA
DEKRA Testing and Certification GmbH: C 0158
Bouwjaar en serienummer van de fabrikant:  20xx - xx
Max. aantal gebruikers:  4 (inclusief 1 persoon voor 

het verlenen van eerste hulp)
Teken dat de gebruikshandleiding in acht  
moet worden genomen: 

u EINDSLOTEN (= SYSTEEM - TYPEPLAATJE)

Het mobiele horizontale kabelsysteem is geschikt voor tijdelijke montage aan zeer ver-
schillende draagconstructies. Perfect voor bouwplaatsen- / bouwconstructies van allerlei 
soorten. (staal-, gevel-, hal- en bruggenbouw etc.)

Toegelaten als tijdelijk horizontaal levenslijnsysteem voor 4 personen  
(inclusief 1 persoon voor het verlenen van eerste hulp) op horizontale, rechte trajecten 
met een hellingshoek van 0° tot max. 15°.
Geschikt voor de volgende valbeveiligingssystemen volgens EN 363:2008

 • Vertragingssystemen
 • Werkplek-positioneringssystemen
 • Valstopsystemen
 • Reddingssystemen

Voor een veilige toepassing dienen de desbetreffende aanwijzingen van de PBM-fabri-
kant in acht genomen te worden.
Om veiligheidsredenen wordt geadviseerd valstopsystemen steeds als 
vertragingssystemen te gebruiken! TEMP is niet geschikt voor bevestigingstechnieken 
(systeem voor toegang met kabelondersteuning (EN 363:2008)).

EN 795:2012 TYP B

EN 795:2012 TYP C
TEMP-ENDS-10

13-03-10-Aufkleber-D
E-A

SEILAUSLENKUNG MAX. 2,5
FALLDÄMPFER JA

�
0158m

a
x
. JJJJ-..-...

Doorbuiging van de kabel   max. 2,5 m
Valdemper                                          JA
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10 AANWIJZING VOOR HET GEBRUIK



De gebruiker moet in staat zijn de geschikte “persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) tegen een val” rekening houdend met EN 363:2008 uit te kiezen en hij moet 
deze correct kunnen gebruiken! 

De geschikte “persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tegen een val” worden volgens 
de bepalingen van de PBM-fabrikant (zie gebruikshandleiding van de PBM) met de hori-
zontaal gespannen rvs kabel van de verankeringsvoorziening TEMP verbonden.  
(bv: EN 353-2 of EN 354 + EN 355, etc. --> Bij systemen met tussenankersteun wordt 
geadviseerd een “Y”-koppelingsmiddel of Innotech glijanker te gebruiken.)

Attentie! De verankeringsvoorziening TEMP is voorzien van valdempers (riemen + 
kabellussen van de eindsloten) om de valkrachten te verminderen. In geval van een val 
wordt de rvs kabel door samentrekking van de kabellussen verlengd teneinde de val te 
dempen. Om deze reden dient tijdens het gebruik van het valstopsysteem opgelet te 
worden dat er altijd voldoende vrije ruimte beneden de gebruiker is om bij een val te 
voorkomen dat men tegen de grond slaat.
De minimale vereiste vrije ruimte tussen het valpunt en de grond 
berekenen we als volgt:
 Hoogte vrije val1 (hoogte van de ongeremde val tot de PBM de val opvangt)

+ reeds aanwezige doorhang van de kabel van het systeem na de installatie 
(bij gebruik controleren en eventueel bijspannen!)

+ max. doorbuiging van de kabel na de val volgens tabel (max. 2,5 m)

+ aanwijzingen van de fabrikant van de gebruikte PBM over een val  
(bv.: max. remtraject van het valstopapparaat volgens fabrikant, enz.)

+ verschuiving van het bevestigingspunt bij de harnasgordel volgens EN 361 (ca. 1,0 m)

+ veiligheidsafstand: 1,0 m

Lengte zonder tussenanker: maximale kabeldoorbuiging na val: (4 personen)
6 m 1,1 m
12 m 1,7 m
15 m 2,0 m
20 m 2,5 m

1 ... kan in veel gevallen bij correcte positionering en toepassing vermeden worden!

De bevestiging aan het systeem gebeurt uitsluitend aan de horizontaal gespannen originele Ø 8 mm 
rvs kabel. Een bevestiging aan riem, ratel enz. vormt een veiligheidsrisico en is verboden!

VERKEERD GEBRUIK 
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11 BESTANDDELEN

BESTANDDELEN:  TEMP SZH-10:  

Tijdens de opslag de bout altijd met de splitpen aan het eindslot borgen!

BESTANDDELEN:  TEMP ENDS-10:  
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12 OVERZICHT – afstanden

< 20 M

< 20 M

< 20 M

MONTAGEVOORBEELD – OVERZICHT: (SCHEMATISCHE TEKENING)

Vanaf een afstand van 20 m tussen de beide eindpunten moeten tussenan-
kers gemonteerd worden.  Veldgrootten: maximaal 20 m!
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VANAF EEN SYSTEEMLENGTE VAN 20 M MOETEN TUSSENANKERS 
GEMONTEERD WORDEN. DOE HET DESBETREFFENDE AANTAL 
TUSSENANKERS OP DE RVS KABEL.

Vóór aanvang van de montage “tekens & markeringen (hoofdstuk 9)” van riemen /
eindsloten in het overdrachtsprotocol overbrengen. (Later niet meer zichtbaar!)

1. EINDSLOT OPSCHUIVEN TOT AAN DE SCHROEFBORGING

VOOR DE MONTAGE VEREISTE GEREEDSCHAPPEN:  
1 steeksleutel resp. momentsleutel sleutelwijdte SW 17

u Eindslot bij het losse kabeleinde
monteren

13 MONTAGE
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≥ 850 mm

A A

A - A

3. OP EEN AFSTAND VAN MINIMAAL 850 MM TOT HET KABELEIN-
DE WORDT DE RVS KABEL IN DE BINNENSTE GELEIDING VAN 
HET EINDSLOT GEDRUKT EN MET DE HAND GESLOTEN

2. BEVESTIG ÉÉN VAN DE MEEGELEVERDE Ø 8 MM KUNSTSTOF 
BESCHERMKAPPEN OP HET EINDE VAN DE KABEL. (3 kappen reserve)

13 MONTAGE
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4. KABELLUS Ø 220 MM MAKEN EN IN DE UITWENDIGE GELEI-
DING DRUKKEN.

5. VERGRENDELING CONFORM AFBEELDING VASTSCHROEVEN

13 MONTAGE

Ø 220

 ≥
 1

20
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25 Nm

25 Nm

Zeskantschroef vastschroeven (25 Nm)

Eindslot door bout en splitpen met ratel verbinden

13 MONTAGE
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2. 3.1.

≥ 900 mm

≥ 900 mm

≥ 
5

0
0
 m

m

≥ 900 mm

≥ 900 mm

≥ 
5

0
0
 m

m

≥ 900 mm

≥ 900 mm

≥ 
5

0
0
 m

m

≥ 900 mm

≥ 900 mm

≥ 
5

0
0
 m

m
BEVESTIGINGSPUNTEN (VERANKERINGSPUNTEN): 
STEVIGHEID MIN. 22 KN!

De beschermende mantel moet eventuele randen afdekken!

u Eindpunt met riem
omlussen

13 MONTAGE
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~ 300 mm

≥ 900 mm

~ 300 m
m

2

1

3

POSITIE VAN DE RATEL:

Riem door de spanrol van de ratel voeren

13 MONTAGE
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> 3x

ü

De riem moet minimaal drie maal  
om de spanrol worden geslagen!

u Spanband vastsjorren en
ratel zorgvuldig vergrendelen

13 MONTAGE
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> 3x

≥ 
3

 m
m

 

N

ü

De riem moet minimaal drie maal  
om de spanrol worden geslagen!

OPTIONEEL: Tussenanker monteren

13 MONTAGE
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~ 600 mm

1. Rvs kabel voorspannen
2. Het tweede eindslot op een afstand van ca. 600 mm van het tweede bevestigings-

punt monteren.  
De montage van het eindslot en de bevestiging op het tweede bevestigingspunt 
gebeurt op dezelfde wijze als bij de bevestiging 1.

u Bevestiging
tegenover

13 MONTAGE
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( x )

( x )

Ø 220 mm

Ø 220 mm

De afstand (x) van de ratel naar het bevestigingspunt dient na het spannen aan beide 
zijden van het systeem ongeveer gelijk te zijn.

Spannen van de ratels tot de kabel nog maar licht doorhangt:
- De kabellusdiameters van de eindsloten Ø 220 mm mogen door het spannen 

niet kleiner worden!
- ATTENTIE! De doorhang van de kabel na het spannen van het systeem is  

maatgevend voor de valhoogte in geval van een val.

-> Bij gebruik doorhang van de kabel controleren  
en eventueel bijspannen!

Eindcontrole:
 - De ratels moeten vergrendeld zijn en de riemen moeten 

minstens 3 maal om de spanrollen worden geslagen!
 - Aandraaimoment van de zeskantschroeven: 25 Nm

Systeem aanspannen 

De ratels openen en het systeem ontspannen door de vergrendelinghendel te gebrui-
ken. De overige stappen voor de demontage van het systeem zijn de stappen van de 
montage in omgekeerde volgorde.

13 MONTAGE

14 DEMONTAGE
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PRODUCT:  TEMP
FABRIKANT:  Innotech Arbeitsschutz GmbH

RIEMEN: 
Productiejaar:  
Chargenummer van de verkoper:  
ID-nr.: van de fabrikant:  

EINDSLOTEN: (= SYSTEEM – TYPEPLAATJE)
Bouwjaar en serienummer van de fabrikant:  

OPDRACHTGEVER:  Bewerkt door: (
Adres van de firma:

MONTAGE:  Bewerkt door: (
Adres van de firma:

 De stevigheid van de bevestigingspunten (verankeringspunten)  
van min 22 KN is aanwezig. Vrijgave door:  
Bewerkt door: ( 
Adres van de firma:

De opdrachtgever controleert de prestaties van het montagebedrijf. De opbouw-  en gebruikshandlei-
ding is aan de opdrachtgever (bouwheer) overhandigd en dient aan de gebruiker beschikbaar gesteld 
te worden.
De vakkundige, met het veiligheidssysteem vertrouwde monteur bevestigt, dat de mon-
tagewerkzaamheden vakkundig, volgens de actuele stand van de techniek en volgens de 
montage- en gebruikshandleiding van de fabrikant uitgevoerd zijn. De veiligheidstechnische 
betrouwbaarheid wordt door het montagebedrijf bevestigd.

Overhandiging van:  
(bv: persoonlijke beschermingsmiddelen PBM, hoogtebeveiligingsapparaten type HSG, opbergkast enz.)

stuks    stuks    stuks  

OPMERKINGEN:  

Naam:    
 Opdrachtgever  Montage

    
  Datum, stempel van de firma, handtekening   Datum, stempel van de firma, handtekening
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15 OVERDRACHTPROTOCOL nr.:
KOPIEERDOCUMENT
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PRODUCT:  TEMP
FABRIKANT:  Innotech Arbeitsschutz GmbH

RIEMEN: 
Productiejaar:  
Chargenummer van de verkoper:  
ID-nr.: van de fabrikant:  

EINDSLOTEN: (= SYSTEEM – TYPEPLAATJE)
Bouwjaar en serienummer van de fabrikant:  

EIGENAAR / FIRMA: 

De periodieke controle moet minstens 1 x per jaar door een VAK-/DESKUNDIG PERSOON uitgevoerd en 
gedocumenteerd worden!

DATUM
CONTROLERESULTAAT / OPMERKINGEN / 
VOLGENDE CONTROLE TOT UITERLIJK

✔
✘

VAK-/ DESKUNDIGE  
HANDTEKENING

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

De maximale gebruiksduur van TEMP mag niet overschreden worden! -> zie hoofdstuk 3
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16 CONTROLEBLAD
OVERZICHT VAN DE CONTROLES
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PRODUCT:  TEMP
FABRIKANT:  Innotech Arbeitsschutz GmbH

RIEMEN: 
Productiejaar:  
Chargenummer van de verkoper:  
ID-nr.: van de fabrikant:  

EINDSLOTEN: (= SYSTEEM – TYPEPLAATJE)
Bouwjaar en serienummer van de fabrikant:  

JAARLIJKSE SYSTEEMCONTROLE: uitgevoerd op

VOLGENDE CONTROLE: tot uiterlijk

INSPECTIEPUNTEN  
 gecontroleerd en in orde

VASTGESTELDE GEBREKEN 
(Beschrijving van het gebrek / maatregelen)

 DOCUMENTATIES 
(gebruikshandleiding, controleblad, etc.)

 PBM  
(Persoonlijke Beschermingsmiddelen tegen vallen)  
Controle volgens de opgave van de fabrikant 

 Niet gecontroleerd (geen autorisatie)

  Riemen + naden + beschermingshoes  
(geen verwering, uitgerafelde plekken, plekken 
met brand, schuurplekken, scheuren, sneden,...) 

 Ratels (veilige functie; geen beschadigingen, 
vervormingen, corrosie,...)

 Eindsloten (kabelgeleiding; geen vervormin-
gen, slijtage, corrosie,...)

 Tussenankers (schroefverbindingen ge-
borgd; geen vervormingen, corrosie,...)

 Rvs kabel (+kabeltrommel)
(kabeldraden; geen beschadigingen, corrosie,...)

 Productaanduidingen
(leesbaarheid,...)
Een niet meer veilig lijkend product mag in geval van twijfel niet meer gebruikt worden en 
moet direct vervangen worden!

OPMERKINGEN:

 Het beveiligingssysteem komt overeen met de montage- en gebruikshandleiding van de 
fabrikant en met de actuele stand van de techniek. De veiligheidstechnische betrouwbaarheid 
wordt bevestigd. Het controleblad (hoofdstuk 16) is ingevuld.

Deskundige, met het veiligheidssysteem vertrouwde persoon:

  Stempel van de firma:
Naam:   Handtekening: 
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INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Laizing 10, 4656 Kirchham / Austria.
www.innotech.at

18 ONTWIKKELING & VERKOOP


