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INTRODUKTION
Denne manual indeholder sikkerhedsinformation og instruktion for brug af T-Line system og bør opbevares
tilgængeligt for brugerne af T-Line systemet.
Fortsatte forbedringer og udvikling af produktdesignet kan betyde ændringer i forhold til Jeres T-Line
system, som ikke er i denne brugermanual. Hvis der opstår spørgsmål til Jeres T-Line eller denne manual, så
gå venligst til hjemmesiden www.bettersafeinternational.com for at se de sidst tilgængelige informationer.
Yderligere informationer om brug af T-Line system er tilgængeligt i form af træningsmateriale og kurser.
Yderligere
forspørgsler
vedrørende
disse
materialer
eller
kurser
skal
rettes
til:
info@bettersafeinternational.com
En udstyrsprotokol og en brugermanual skal leveres til slutbrugeren i forbindelse med, at T-Line sælges,
videresælges eller på anden måde stilles til rådighed for brug. Dette for at sikre, af slutbrugeren får den
nødvendige information om sikker brug af T-Line systemet.

KUNDESERVICE
For forepørgsler vedrørende betjening, periodisk eftersyn samt recertificering og reparation af jeres T-Line
system, kontakt venligst en autoriseret T-Line forhandler i jeres område. For at få mere information eller
finde den nærmeste forhandler, kontakt venligst Kundeservice på
info@bettersafeinternational.com
www.bettersafeinternational.com
UK
+ 44 (0) 1287 633 220

NETHERLANDS
+ 31(0) 183 820 280

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Brug ikke T-Line medmindre du har læst og forstået instruktionerne og advarslerne i denne manual.
Undladelse af at følge instruktioner og advarsler eller forkert betjening kan føre til skade eller død.
Der må ikke manipuleres med eller foretages ændringer på T-Line systemet.
T-Line må ikke benyttes uden for dets begrænsninger som beskrevet i denne manual, eller til noget
andet formål end det, den er beregnet til.
Betjening og vedigeholdelse af T-Line systemet skal være i overensstemmelse med arbejdssikkerhedslovene inden for det pågældende anvendelses-område. Overholdelse kan omfatte kravet om en
risikovurdering eller undersøgelsesrapport om risiko for fald.
Brugere af T-Line systemet skal være grundigt uddannede og kompetente.
En H-sele egnet til faldsikring er det eneste accepterede udstyr til kroppen, som kan kan bruges sammen
med T-Line systemet.
Brugerne skal udføre en Før brug-kontrol af udstyret, i henhold til instruktionerne i denne manual, for at
sikre, at det er i driftsklar tilstand og fungerer rigtig, før det tages i brug.
Af sikkerhedsgrunde er det afgørende, at udstyret sættes ud af brug øjeblikkeligt, hvis den røde
indikatorfane på forankringskrogen er synlig, eller hvis man er i tvivl om udstyret er egnet til sikker brug.
Fjern ikke etiketterne fra T-Line. Erstat etiketter, der er ulæselige.
Kun til beskyttelse af EN person.
Brugerne skal være i god form og raske – i modsat fald kontaktes en læge, før de skal tage T-Line i brug.
Brug ikke udstyret, hvis du er gravid.
En redningsplan skal være på plads, så eventuelle nødssituationer, der måtte opstå under arbejdet, kan
håndteres.

BESKRIVELSE AF UDSTYR
T-Line er et tvillinge-faldsikringssystem.
T-Line er en enhed, der indeholder to livliner på separate ruller, der roterer på en fælles aksel. Livlinerne
slækkes automatisk og trækkes tilbage ved en normal bevægelse fra brugeren - og låser automatisk ved
påbegyndelsen af et fald.
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T-Lines ankerøje
Trissens ankerøje
Hovedwire
Trissens wire
Forbindelsesdel til trissens wire
Forbindelsesring
Trisse
Lomme til opbevaring af trisse
Forbindelsesdel til hovedwiren –
Drejeforankring med
faldindikator
10. Redningshåndtag
11. Understøttende ankerøje til
stabiliseringsstrop

T-Line er udviklet til at udgøre et sikkert middel til at få adgang til og
arbejde i højder.
• Brugeren kan bevæge sig frit henad horisontale veje eller platforme.
• Når brugeren bevæger sig horisontalt, slækkes den ene livline, mens den anden trækkes tilbage - uden at
T-line låser.
• Hvis brugeren falder, vil T-Line bremse faldet og holde brugeren.
• Hvis brugeren falder, slækkes begge livliner hurtigt - og T-Line låser.
• Trissens bremse griber den låste livline og forebygger glidning.
• Brugeren kan klatre sikkert op og ned.
• Når der klatres, trækkes begge livliner tilbage – uden at T-Line låser.
• Når der klatres ned, vil begge livliner under normale omstændigheder slækkes – uden at T-Line låser.
• T-Line har en indbygget redningsfunktion.
• Det håndbetjente hejseværk kan bruges til at få den faldne person tilbage til T-Line enheden.

INSTALLATION

T-Line skal med et egnet forankrinssystem
fastgøres til en struktur med en minimum styrke
på 19 kN
Trissen tages ud af lommen, hvor den opbevares,
og flyttes til den fjerne ende af arbejdsområdet.

Trissen skal med et egnet forankringssystem
fastgøres til en struktur med en minimum styrke
på 19 kN
Trissens livline laver en løkke rundt om selve
trissen, før den fastgøres til forbindelsesringen ved
brug af forbindelsesdelen til trissens wire.

• T-Line og trisse skal installeres over
hovedhøjde

• Tillad ikke slør i ankerstropperne, da dette vil
forøge bremseafstanden.

• Trissen må ikke monteres under T-Line.

• Forankringens minimumstyrke er 19 kN

SIKKERT ARBEJDE I HØJDER UNDER INSTALLATION
Sørg for, at risikoen for fald fra en højde er under kontrol under installation. F.eks. kan der gøres brug af en
mobil arbejdsplatform, så som lift, under installation.

SPECIFIKATION OG TILSLUTNING TIL FORANKRINGSPUNKT
• Forankringen og strukturen, som T-Line fastgøres på, skal være i stand til at opretholde en statisk last på
19 kN.
• Vurdér bygningen eller strukturen og verificér forankringspunktets tilstrækkelighed, før systemet tages i
brug.
• Der skal bruges en egnet forbindelsesdel og forankringssystem til at tilslutte T-Line til den
understøttende struktur. F.eks. et forankringsbeslag, et bjælkeanker eller en monteringsstrop.
• Alle komponenter og undersystemer skal ligeledes overholde de gældende standarder.
• Følg producentens instruktioner. Medmindre det er særligt tilladt fra producentens side, må stropper
ikke indsnævres og snore ikke hægtes på bagsiden. Forbindelsesdele skal være kompatible i størrelse og
form for at hindre udrulning.

UDFØRELSE AF EN RIGTIG TILSLUTNING

Trissens wire skal
fastgøres til en
forbindelsesring ved
brug af
forbindelsesdelen til
trissens wire.

Hovedwiren er
tilkoblet med en
drejekonnektor karabinhage eller
sikkerhedskrog med faldindikator.

Brugeren fastgør
hovedwiren i et
godkendt
ankerpunkt på Hselen. Tydeligt
markeret med et A
på selen.

SIKKER BEGRÆNSNING FOR BETJENING

FRIT FALD

T-Line T01 kan installeres ved et maksimalt spænd på 12
m. Ved dette spænd er den maksimale vertikale
rækkevidde 6 m.

• Brugeren skal blive under T-Line og trissen.
• Når brugeren er inden for den lodrette
minimumsafstand, vilwirerne strammes, og
forbindelsesringen vil være oven over brugerens
hovede. Arbejd aldrig i et niveau, hvor brugerens
hovede er over forbindelsesringen.
• ((Bemærk: Det er normalt for wirerne, at der kan
forekomme slæk, særligt ved større spændvidder.)

T-Line T01 kan installeres til en maksimal vertikal
rækkevidde på 12 m. Ved denne vertikale rækkevidde er
det maksimale spænd 6 m.
T-Line T01L kan installeres ved et maksimalt spænd på 24
m. Ved dette spænd er den maksimale vertikale
rækkevidde 20 m.
T-Line kan installeres ved spænd og vertikale rækkevidder
inden for de ovenfor skitserede grænser.
Hvis du har spørgsmål til, hvordan du konfigurerer og
bruger T-Line på en sikker måde, kontaktes Bettersafe
International på info@bettersafeinternational.com

PENDULSVING
• Brugeren skal blive mellem T-Line og trissen.
• Minimér penulsvingninger ved at arbejde direkte
under trissens livline, som kører mellem T-Line og
trissen.

SIKKERHEDSAFSTAND
• Det er afgørede, at der er et passende rum neden
under systemet, så brugeren i tilfælde af et fald
ikke vil ramme jorden eller nogen forhindringer.

GENERELT
•
•
•
•
•
•
•

Før ikke wirerne hen over skarpe kanter.
Lad ikke wirerne blive trukket rundt om rør og udstyr eller andre forhindringer.
Kryds ikke med andre wirer.
Lad ikke wirerne blive ført under hoved, arme eller ben eller viklet rundt om kroppen.
Undgå at holde eller låse wirerne.
Lad ikke wirerne bliver trukket ukontrolleret tilbage.
Lad ikke fremmede materialer komme ind i beholderen.

SIKKER ADGANG OG FORTSAT BESKYTTELSE
• Sørg for, at brugere kan komme hen til T-Line og tilslutte sig T-Line, uden at de udsættes for risiko for
fald.
 For eksempel: Forbindelsesdelen til hovedwiren eller en evt. hjælpeline til hovewiren skal være
efterladt på et egnet sted, så brugere kan tilslutte sig systemet, før de bevæger sig hen, hvor
der er risiko for at falde.
 Det samme gælder for ibrugtagning og afkobling.
• Sørg for fortsat tilslutning til T-Line, så snart der er en risiko for at falde ned fra en højde; eller hvis den
ikke er forbundet og der er risiko for at falde ned fra en højde, så skal der installeres alternativt
beskyttelse mod fald.

REDNING

Frigør redningshåndtaget ved at fjerne
låseringen.
Fold håndtaget ned og monter
håndtaget i midten af hejseværket.
Sørg for, at håndtaget er skubbet helt
ind i hejseværkets nav. Når det er i
drift, vil håndtaget låse ved hjælp af
den fjeder-belastede stålkugle.

Drej redningshåndtaget med uret for at
transportere den ophængte bruger
mod T-Line enheden.
Hav hele tiden synlig kontakt med
brugeren. Undgå at skade den faldne
person yderligere. Stop hejsningen,
hvis personen fanges eller har sat sig
fast.

FØR BRUG-KONTROL
•
•
•
•

•

Før brug-kontrol er afgørende og bør foretages af brugeren forud for hver gang, T-Line skal bruges.
Hvis der under Før brug-kontrollen findes nogle defekter, eller hvis der skulle opstå tvivl om sikker
brug, er det afgørende for sikkerheden, at udstyret ikke bruges og tages ud af brug øjeblikkeligt.
Tjek udstyrsprotokollen, for at sikre, at det aktuelle periodiske eftersyn og recertificering er
foretaget.
Før brug-kontrollen af T-Line består af visuelle kontroller og betjeningskontroller.
•
Foretage en visuel inspektion af T-Lines hus for tegn på skader eller revner, der kan reducere
enhedens strukturelle holdbarhed på alle måder.
•
Træk cirka 1m i hver wire og kontrollér, at de vedbliver med at være i spænding og herefter
rulles jævnt tilbage på spolen
•
Træk hurtigt i hovedwiren for at tjekke, at den låser
•
Inspicér drejekonnektoren med faldindikatoren. Hvis en del af indikatoren afslører en rød
markør, skal T-Line fjernes og have udført service.
Kontrollér, at faldsikringsselen, de øvrige forankringsdele og ankerstropper (hvis de bruges) fungerer
iht. producentens instruktioner.

PERIODISK EFTERSYN OG RECERTIFICERING
• Den fortsatte effektivitet og holdbarhed for T-Line systemet samt brugerens sikkerhed afhænger af de
periodiske eftersyn og recertificeringer.
• Periodisk eftersyn og recertificering kommer oven i Før brug-kontrollen, og er mere formelle,
dybdegående inspektioner, der skal udføres ved intervaller på 12 måneder eller oftere.
• Ved forekomst af ekstremt svært ætsende væske eller slibestøv eller ved betjening under ekstreme
temperaturer, kan det være nødvendigt med mere hyppige periodiske inspektioner og recertificeringer.
• Periodisk eftersyn og recertificering må kun foretages af et af producenten udpeget autoriseret
serviceværksted.

FJERNELSE FRA BRUG OG REPARER
• Det er afgørende for sikkerheden, at udstyret tages ud af brug, så snart der skulle opstå nogen tvivl om
dets tilstand i forhold til sikker brug.
• Reparationer må kun udføres af et af producenten udpeget autoriseret værksted.

UDSTYRSPROTOKOL/LOGBOG
Dokumentation er et centralt element i et velstyret PPE sortiment.
Udstyrsprotokol/logbog skal vedligeholdes som bevis for periodiske inspektioner, recertificeringer og
reparationer. Det er virksomhedens ansvar at registrere de påkrævede oplysninger i
udstyrsprotokollen/logbogen.

RENGØRING OG OPBEVARING
• Brug en fugtig (ikke våd) klud for at fjerne snavs eller andre forureningsstoffer fra beholderen. Brug ikke
slibemiddel eller opløsingsmiddel. Et mildt rengøringsmiddel kan bruges, men restproduktet skal tørres
af.
• Brug en børste til at fjerne snavs eller andre forureningsstoffer fra wirerne. Brug ikke en stålbørste, og
brug ikke benzin eller opløsningsmiddel. Smøremiddel kan påføres på en ren og tør wire med en klud.
• Nedsænk aldrig enheden i vand. Hvis der kommer vand ind i beholderen, hænges enheden op, og hver
wire trækkes langsomt ud, imens man lader vandet løbe ud. Brug en ren og tør klud til at tørre wiren af,
når den sættes på plads. Gentag om nødvendigt proceduren.
• Opbevar T-Line på et rent og tørt sted.
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GARANTI
Meridian garanterer over for brugeren og ejeren, at Meridian safety T-Line-produktet er fri for defekter i
materiale og udførelse. Denne garanti for nye produkter er begrænset til 2 år fra købsdato.
Meridian safetys forpligtelser under denne garanti er begrænset til erstatning eller reparation af udstyret.
Meridian safety kan ikke holdes ansvarlig over for kunden i forbindelse med hændelige skader,
følgeskader, særlige eller strafbare skader, ligesom Meridian safety ikke kan pålægges ansvar for tab af
indtægt, fortjeneste eller bruge udpluk af denne garanti i forbindelse med et salg, vedligeholdelse, brug,
betjening eller reparation af produktet. Meridian safety kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig
for et beløb, der er større end købsprisen for det defekte produkt.
Denne garanti strækker sig, under garantiperioden, ud over den den oprindelige køber også til
efterfølgende ejere af T-Line.
Reparationer foretaget på garanti forlænger ikke garantiperioden.
Den garanti, der ydes i denne aftales omfang, er ugyldig og uden virkning, hvis a) produktet er blevet
betjent uden for dets dessignmæssige brug; b) produktet har været genstand for misbrug, forsømmelse,
ulykke, forkert eller mangelfuld vedligeholdelse; c) uautoriserede ændring(er) er foretaget på produktet; d)
produktet er ikke blevet installeret og betjent i overensstemmelse med Meridians instruktioner; e)
produktets serienummer er blevet ændret, ødelagt eller fjernet.

PERIODISK EFTERSYN OG RECERTIFICERING
• T-Line systemets fortsatte effektivitet og holdbarhed samt brugerens sikkerhed afhænger af
regelmæssige periodiske eftersyn og recertificeringer.
• Periodiske eftersyn og recertificeringer kommer oven i Før brug-kontrollen og er mere formelle,
dybdegående inspektioner, som skal udføres ved intervaller på 12 måneder eller oftere.
• Ved forekomst af ekstremt svært ætsende væske eller slibestøv eller ved betjening under ekstreme
temperaturer, kan det være nødvendigt med mere hyppige periodiske inspektioner og recertificeringer.

SPECIFIKATIONER
T01
Maximalt spænd
Max Vertikal længde @ 12m
Max Vertikal længde @ 6m
Max Faldsikringslængde
Max brugervægt
Krav til forankring
Vægt

12m
6m
12m
1.8m
140kg
19kN
22.5kg

T01L
Maximalt spænd
Max Vertikal længde @ 24m
Max Vertikal længde @ 18m
Max Vertikal længde @ 12m
MMax Faldsikringslængde
Max brugervægt
Krav til forankring
Vægt

24m
20m
18m
12m
1.8m
140kg
19kN
29kg
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