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Snabbaktiverande bromssystem med spärrfunktion 
SRL-fallskyddsblock med band används i regel när användaren har en begränsad 
fallsträcka. Det är av den anledningen som det 6m långa SRL-blocket med band har 
utformats detta för att aktiveras mycket snabbt och stoppa ett fall tidigt. 
SRL-fallskyddsblocket är även försedd med en dubbel skivbroms av 
anti-spärrtyp som extra säkerhetsfunktion. När spärrhakarna har aktiverats och
stoppat fallet tillförsäkrar anti-spärrfunktionen att en betydande del av livlinan 
(upp till fem gånger mer än en SRL-livlina av standardtyp) måste dras in i enheten 
innan spärrhakarna kan avaktiveras. Det försäkrar att användaren inte kan hamna 
i ett läge där en fleibel struktur (t,ex fast vajersystem) börjar att stuttsa och på det 
sättet frigör bromsen på blocket, vilket lätt kan inträffa..

Enkel kontroll av lås och spärrhakarnas funktion
Utformningen av  enhetens termoplastkåpa minskar avsevärt risken för skador på 
känsliga strukturer som målade ytor, tegeltak, flygplansvingar och vindkraftverk. 

Enkel inspektion - inklusive stötindikator 
Den externa stötdämparen av vävbandstyp tjänstgör som en visuell fallindikator och 
möjliggör enkel visuell inspektion en gång om året av en kompetent person.
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Den 6m långa Protecta® Rebel™ 3101041 SRL- säkerhetsblocket med band dras in och ut automatiskt och ger användaren ökad 
flexibilitet inom rekommenderat  arbetsområde. Produkten ger ett pålitligt och väl fungerande skydd, låser och stoppar fall när 
olyckan är framme, trotts detta kan användaren arbeta obehindrat..
Användning  
Det 6m långa SRL-säkerhetsblocket med band är lämpligt när du behöver ett  lätt SRL-block med terrmoplastkåpa: offentliga 
projekt, arbete på tak, arbete i torn, byggnadsställningar/stålarbeten, reklampelare utomhus, underhåll, industri, flyg…
Lätt att bära
Det 6m långa SRL-säkerhetsblocket väger mycket lite: 1,6kg för en livlina som är 6m lång. Den låga vikten ger en betydande 
fördel för användare som ofta tvingas frakta block (och annan utrustning) mellan arbetsplatser. Som standard finns även en 
svivlad överdel som förhindrar att bandet snor sig under arbetsmomenten.
Skydd för de känsliga förankringsytorna och –strukturerna 
Utformningen av  enhetens termoplastkåpa minskar avsevärt risken för skador på känsliga strukturer som målade ytor, tegeltak, 
flygplansvingar och vindkraftverk.

sPECiFik ATiOnER :
• Låsbart Fallskyddsblock med kopplingslina i band : Dyneema, bredd - 20mm, minsta dragbelastning >2200daN • Stötdäm-
pare: 45mm vävband av polyester/polyamid • Systemets draghållfasthet > 15kN -  Det stötabsorberande systemet begränsar 
den kraft som genereras i ett fall till mindre än 6kN • Kopplingar : Nedre karbinhakstyp 2000017, aluminium, 20mm öppning, 
övre karbinhake, aluminiumtyp AJ554, 25mm öppning • Vikt : 1,6kg • Kåpa : formsprutad nylon • Interna komponenter : 
Aluminum och zinkpläterat stål  • Användningslängd : 6m • Kapacitet : 141kg • Standard : EN360 - 2002
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