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INLEIDING
Deze handleiding bevat veiligheidsinformatie en instructies om het T-line systeem te bedienen.
Deze handleiding dient bewaart te worden op een plaats waar het toegankelijk is voor de gebruiker van het T-line
systeem. Door continue verbetering en vooruitgang van het T-line systeem kunnen tot veranderingen in het
product geleid hebben zonder dat deze opgenomen zijn in de handleiding.
Sommige foto’s of illustraties in deze handleiding kunnen details laten zien die afwijken van uw T-line systeem.
Als u een vraag heeft met betrekking tot uw T-line systeem of deze handleiding, kijk dan op de website via
www.standfastcorp.eu voor de laatste informatie.
Verdere informatie over het gebruik van het T-line systeem kunt u krijgen in trainingsmateriaal en
gebruikerstrainingen. Eventuele vragen hierover kunt u stellen via info@standfastcorp.eu
Deze handleiding en logboek van de T-line moeten aan een eindgebruiker gegeven worden wanneer het T-line
systeem verkocht, doorverkocht of anderszins bij een andere gebruiker komt. Dit is om er zeker van te zijn dat de
eindgebruiker de nodige informatie krijgt voor het veilige gebruik van het T-line systeem.

CUSTOMER SERVICE
Raadpleeg de geautoriseerde T-line distributeur over vragen over het gebruik, periodieke inspectie,
hercertificering en reparatie van uw T-line systeem. Uw dichtstbijzijnde distributeur kan u vinden op
info@standfastcorp.eu
www.standfastcorp.eu
UK
NETHERLANDS
+ 44 (0) 1287 633 220
+ 31(0) 183 820 280

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
• Gebruik het T-line systeem niet tenzij u de instructies en waarschuwingen in deze handleiding hebt gelezen en
begrepen. Het niet volgen van de instructies, opvolgen van waarschuwingen of misbruik kan leiden tot
verwondingen of de dood tot gevolg hebben.
• Verander niets aan het T-line systeem.
• U dient het T-line systeem niet te gebruiken anders dan omschreven in deze handleiding of voor enig ander
doel dan waarvoor dit T-line systeem bedoeld is.
• Het gebruik en onderhoud van het T-line systeem moet overeenkomen met de wet- en regelgeving van het
land waar u het T-line systeem gebruikt. Dit kan inhouden dat u een Risico inventarisatie en evaluatie dient te
maken en/of een valgevaar analyse.
• Gebruikers van het T-line systeem dienen goed getraind te zijn en competent om het systeem te gebruiken.
• Een volledig valharnas volgens NEN-EN 361 is het enige harnas dat gebruikt mag worden in combinatie met
het T-line systeem
• Een gebruiker van het T-line systeem dient een gebruikerstest uit te voeren, zoals in deze handleiding
omschreven staat, om er zeker van te zijn dat het T-line systeem correct functioneert.
• Het is essentieel dat het T-line systeem buiten gebruik gesteld wordt op het moment dat de rode indicatorring
op de karabijnhaak zichtbaar is. Indien u enig ander vermoeden hebt dat de T-line mogelijk niet correct zou
functioneren, dient u het T-line systeem niet te gebruiken en contact op te nemen met uw distributeur.
• Verwijder geen labels van het T-line systeem en vervang labels die onterecht aangebracht zijn.
• Het T-line systeem is geschikt voor de bescherming van één persoon tegelijk.
• Gebruikers van het T-line systeem dienen lichamelijk en geestelijk in staat te zijn om het systeem te
gebruiken. Indien dit niet het geval is, vraag dan advies aan een dokter voor het gebruik van het T-line
systeem. Gebruik het T-line systeem niet indien u zwanger bent.
• Er dient een reddingsplan aanwezig te zijn waarin rekening wordt gehouden met mogelijke problemen die
voor kunnen komen tijdens de werkzaamheden met het T-line systeem.

BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM
Het T-line systeem is een systeem met een dubbele leeflijn.
Het T-line systeem is een apparaat dat twee leeflijnen bevat op onafhankelijke trommels die roteren op een
gemeenschappelijke as. Bij normaal gebruik door de gebruiker zullen de leeflijnen automatisch langer
worden en weer inkorten. Indien een val optreedt van de gebruiker, blokkeren de leeflijnen direct en
vangen de val van de gebruiker op.
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T-line verankeringsoog
Katrol verankeringsoog
Hoofd leeflijn
Katrol leeflijn
Katrol leeflijn karabijnhaak
Verbindingsring
Katrol
Opbergplaats van de katrol
Hoofd leeflijn karabijnhaak –
roterende karabijnhaak met
valindicator
10. Reddingslierhandel
11. Extra verankeringsoog voor
stabilisatieschlinge

Het T-line systeem is ontworpen om een veilige toegang tot een werkplek te verschaffen en
gelijktijdig als bescherming te dienen tegen valgevaar op de werkplek.
• De gebruiker kan vrij bewegen over horizontale bordessen of platforms.
• Wanneer de gebruiker zich beweegt in het horizontale vlak zal de ene leeflijn langer worden terwijl de
andere verkort wordt. Het T-line systeem zal dan niet blokkeren.
• Als de gebruiker valt zal het T-line systeem de val breken en gebruiker opvangen.
• Als de gebruiker valt zullen beide leeflijnen snel uitgetrokken worden waardoor het T-line systeem
blokkeert. De rem van de katrol zal vastslaan en voorkomen dat de leeflijn door de katrol kan slippen.
• De gebruiker kan veilig klimmen en afdalen.
• Wanneer de gebruiker klimt zullen beide leeflijnen inkorten en het T-line systeem zal niet blokkeren.
• Wanneer u op normale wijze afdaalt, en de beide leeflijnen rustig uitgetrokken worden, zal het T-line
systeem niet blokkeren.
• Het T-line systeem heeft een geïntegreerd reddingslier.
• Het met spierkracht aangedreven lierwerk kan gebruikt worden om de gevallen persoon terug te
brengen naar de hoofunit van het T-line systeem.

INSTALLATIE

Het T-line systeem dient bevestigd te worden met
daartoe bedoelde verankeringsmiddelen aan een
ankerpunt met een minimale sterkte van 19 kN.
Neem de katrol uit het opbergvak en breng hem
naar het andere uiteinde van uw verhoogde
werkoppervlak. Let hierbij op uw eigen veiligheid.
– de katrol leeflijn wordt hierbij rustig
uitgetrokken.

De katrol dient bevestigd te worden met daartoe
bedoelde
verankeringsmiddelen
aan
een
ankerpunt met een minimale sterkte van 19kN.
De leeflijn van de katrol dient in de katrol gelegd te
worden voordat de katrol bevestigd wordt aan de
verbindingsring.
.

• Het T-line systeem en katrol dienen boven uw
hoofd gemonteerd te worden.

• Zorg dat er geen doorhanging in de ankerschlinges
zit omdat dat dit de valafstand vergroot.

• De katrol dient niet beneden het T-line systeem
gehangen te worden.

• Minimale sterkte van het verankeringsoog; 19kN

WERK VEILIG OP HOOGTE TIJDENS DE INSTALLATIE VAN HET
T-LINE SYSTEEM.
Werk veilig tijdens de installatie van het T-line systeem. Maak bijvoorbeeld gebruik van een hoogwerker bij de installatie van het T-line
systeem.

SPECIFICATIES VOOR HET VERANKERINGSPUNTEN
EN VERBINDINGSMIDDELEN
•
•
•
•
•
•

De verbindingsmiddelen, ophangpunten en onderconstructie waaraan het T-line systeem en de katrol wordt opgehangen dienen
minimaal 19kN veilig op te kunnen nemen zonder te bezwijken.
Beoordeel het gebouw of onderconstructie en verifieer de geschiktheid van de gekozen ankerpunten voordat het T-line systeem in
gebruik wordt gesteld.
Om het T-line systeem op te hangen aan het ankerpunt of onderconstructie dient een geschikt verbindingsmiddel gebruikt te worden
zoals; De T-line systeem harpsluiting, de T-line systeem balkenklem of de T-line systeem verankeringsschlinge (worden apart verkocht).
Zorg dat er geen doorhang in de ankerschlinges zit omdat dat dit de valafstand vergroot.
Alle componenten en ondersteunende systemen dienen te voldoen aan de daartoe verplichte standaarden.
Volg de instructies van de fabrikant op. Tenzij expliciet toegestaan dienen schlinges niet gestropt te worden en leeflijnen niet op zichzelf
teruggehaakt worden. Karabijnhaken dienen compatibel met elkaar te zijn qua grootte, vorm en sterkte. Karabijnhaken dienen te
voldoen aan NEN-EN 362:2002

DE CORRECTE BEVESTIGINGSMETHODE

De katrol leeflijn
moet bevestigd
worden aan de
connectorring van
de hoofdleeflijn met
behulp van de katrol
leeflijn
karabijnhaak.

Het einde van de
hoofdleeflijn is
voorzien van een
draaibare
karabijnhaak met
valindicator.

VEILIGE GEBRUIKSAFSTANDEN
De maximale horizontale overspanning van het T-line
systeem bedraagt 12 meter. Bij deze overspanning
bedraagt de verticale overbrugging 6 meter.
De maximale verticale overbrugging van het T-line
systeem bedraagt 12 meter. Bij deze overbrugging
bedraagt de horizontale overspanning 6 meter.
Het T-line systeem mag geïnstalleerd worden binnen
de maximale overspanningen en overbruggingen zoals
hierboven beschreven.
Mocht u enige vragen hebben met betrekking tot de
configuratie en gebruik van uw T-line systeem, neem
dan contact op met uw distributeur.

De gebruiker haakt
de hoofdleeflijn vast
op het aanhaakpunt
op de rug van zijn
harnas. Het harnas
dient te voldoen
aan NEN-EN
361:2002

VRIJE VAL
• De gebruiker dient beneden het T-line systeem en
de katrol te blijven. Wanneer de gebruiker binnen
de aangegeven veilige verticale overbrugging van
het T-line systeem is, zullen de leeflijnen een
bepaalde trekspanning hebben. De connektorring
zal boven het hoofd van de gebruiker blijven. Werk
nooit op een plek waarbij de connectorring lager
hangt dan het hoofd van de gebruiker.
• (let op; Bij grotere overspanningen van de
leeflijnen is het normaal dat de leeflijnen een kleine
doorhang vertonen)

PENDULE ZWAAI
• De gebruiker dient tussen het T-line systeem en de
katrol te blijven. Minimaliseer de pendulezwaai bij
een val door onder de leeflijn tussen het T-line
systeem en de katrol te blijven.

VRIJE VALHOOGTE
• Het is essentieel dat er voldoende vrije valhoogte is
onder de werkplek zodat bij een val de gebruiker
niet de grond of enig ander obstakel raakt..

ALGEMEEN
•
•
•
•
•
•
•

Het is verboden om de leeflijnen over scherpe of schurende randen te laten lopen.
Het is verboden om de leeflijnen om constructies of andere obstakels te laten lopen.
Het is verboden om andere leeflijnen te kruisen
Het is verboden om de leeflijnen onder uw hoofd, armen, benen of rond het lichaam te laten lopen.
Het is verboden om de leeflijnen vast te houden of te blokkeren.
Het is verboden om de leeflijnen ongecontroleerd het T-line systeem in te laten lopen.
Het is verboden om systeemvreemde stoffen in het T-line systeemhuis te laten komen.

VEILIG GEBRUIK
• Zorg ervoor dat gebruikers het T-line systeem veilig kunnen benaderen en aanhaken zonder daarbij
blootgesteld te worden aan valgevaar. Bijvoorbeeld; De hoofdleeflijn karabijnhaak of een lijn naar deze
karabijhaak dient in een veilige locatie voor handen te zijn. De gebruiker kan zich dan in een veilige
omgeving aanhaken voordat hij zich in de valgevaarzone begeeft. Hetzelfde geld voor het verlaten van
de werkplek en het loshaken van het T-line systeem.
• Draag ervoor zorg dat een gebruiker continue aangehaakt zit aan het T-line systeem wanneer er
valgevaar is. Indien de gebruiker niet aan het T-line systeem aangehaakt is en er toch valgevaar is
dienen er aanvullende maatregelen getroffen te worden.

REDDING

Activeer de Reddingshandel door de
blokkeerpin te verwijderen.
Klap de handel uit en zorg ervoor dat
de sleuf in de handel over de nok van
de middenas valt.
Zorg ervoor dat de handel volledig
aangedrukt zit. De handel wordt, zodra
hij in de juiste positie zit, vastgehouden
door een blokkeerpal.

Roteer de Reddingshandel met de klok
mee om het hangende slachtoffer
richting het T-line systeem te brengen.
Houd continue visueel contact met het
slachtoffer. Zorg ervoor dat het
slachtoffer geen verdere schade
oploopt. Stop met draaien als het
slachtoffer klem komt te zitten of
gevangen wordt in de staalkabels.

GEBRUIKERSCONTROLE
• De gebruikerscontrole is essentieel en dient telkens uitgevoerd te worden door de gebruiker voor het
T-line systeem te gebruiken.
• Als er tijdens de gebruikerscontrole enige defect gevonden wordt of er ontstaat twijfel over de
geschiktheid voor gebruik dan dient het T-line systeem niet gebruikt te worden en direct buiten gebruik
gesteld te worden.
• Kijk op het logboek van het T-line systeem om er zeker van te zijn dat de periodieke controle en
hercertificatie niet verlopen is.
• De gebruikerscontrole bestaat uit een visuele keuring en een werkingscontrole.
• Controleer visueel of het huis van het T-line systeem enige vorm van schade of scheuren vertoont die
de sterkte van het apparaat negatief zouden kunnen beïnvloeden.
• Trek circa 1 meter van iedere leeflijn uit het huis en controleer dat deze onder spanning blijft staan en
soepel terug het huis inloopt.
• Trek de hoofdleeflijn snel uit het huis en controleer of deze blokkeert.
• Controleer de valindicator van de karabijnhaak. Als er ergens de rode markeerring te zien is, dient het
T-line systeem buiten gebruik gesteld te worden.
• Controleer het valharnas, andere karabijnhaken en de overige hulpmiddelen die u gaat gebruiken zoals
voorgeschreven door de diverse fabrikanten.

PERIODIEKE INSPECTIE EN HERCERTIFICATIE
• De inzetbaarheid en duurzaamheid van het T-line systeem en de veiligheid van de gebruiker is
afhankelijk van regelmatige periodieke inspectie en hercertificatie.
• Periodieke inspectie en hercertificatie dient u uit te voeren naast de gebruikerscontrole en is een
officiële, diepgaande inspectie en dient minstens 1 x per 12 maanden uitgevoerd te worden.
• Indien het T-line systeem blootgesteld wordt aan corrosieve, abrasieve of extreme temperaturen kan
het zijn dat het T-line systeem vaker geïnspecteerd dient te worden dan 1 x per 12 maanden.
• Periodieke inspectie en hercertificatie dient alleen uitgevoerd te worden door een geautoriseerd
bedrijf.

BUITEN GEBRUIK STELLING EN REPARATIES
• Het is essentieel voor de gebruikersveiligheid dat het T-line systeem buiten gebruik wordt gesteld als er
enige twijfel is over de correcte staat van het T-line systeem of veilige gebruik hiervan.
• Reparaties aan het T-line systeem dienen alleen uitgevoerd te worden door een geautoriseerd bedrijf.

LOGBOEK
Documentatie is een belangrijk element binnen een goed beheerd Persoonlijk Beschermingmiddelen
Beheerssysteem. Logboeken van de materialen dienen bijgehouden worden als bewijs voor periodieke
inspecties, hercertificaties en reparaties. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever van de
gebruiker om er zorg voor te dragen dat de verplichte aantekeningen in het logboek van het T-line systeem
bijgehouden worden.

SCHOONMAKEN EN OPSLAG
• Gebruik een vochtige (niet nat) doek om verontreinigingen van het huis te verwijderen. Gebruik geen
schurende of oplosmiddelhoudende stoffen. U kunt een mild schoonmaakmiddel gebruiken maar
restanten daarvan dienen verwijderd te worden.
• Gebruik een stugge borstel om verontreinigingen van de leeflijnen te verwijderen. Gebruik geen
staalborstel. Gebruik geen benzine of andere oplosmiddelen. U dient de schoongemaakte en
gedroogde leeflijnen te voorzien van een smeermiddel.
• Dompel het T-line systeem nooit onder in water. Als er water in de behuizing terecht komt hang dan de
T-line behuizing op en trek de leeflijnen langzaam uit de behuizing en laat het water uit de behuizing
lopen. Gebruik een schone, droge doek om de leeflijnen af te drogen als ze teruglopen in de behuizing.
Herhaal deze handeling indien noodzakelijk.
• Sla het T-line systeem op in een droge, schone omgeving.
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LABELS

GARANTIE
Standfast of zijn distributeur garanderen aan de eigenaar-gebruiker dat het Standfast T-line systeem geen
materiaal, en productiefouten bevat.
Deze garantie voor nieuwe producten is geldig voor twee jaar na aanschaf van het product.
Standfast’s of zijn distributeurs verplichtingen met betrekking tot deze garantie zijn gelimiteerd tot de
vervanging of reparatie van het T-line systeem. Standfast of zijn distributeur is niet aansprakelijk jegens de
gebruiker voor enige vorm van schade voortkomend uit de aanschaf, onderhoud, reparaties, niet
beschikbaar zijn van het T-line systeem.
In geen geval is Standfast of zijn vertegenwoordiger aansprakelijk voor een bedrag groter dan de
aanschafprijs van het defecte product.
Deze garantie, gedurende de originele garantietermijn, is overdraagbaar van de originele eigenaar naar de
volgende eigenaars van het T-line systeem.
Indien er reparaties uitgevoerd worden onder garantie zal dit niet tot gevolg hebben dat de originele
garantietermijn verlengd wordt.
De garantie komt te vervallen indien a) het product oneigenlijk gebruikt is; b) het product onderhevig is
geweest aan misbruik, verwaarlozing, ongeval, onjuist of ontoereikend onderhoud; c) indien er
ongeautoriseerde modificatie(s) zijn uitgevoerd aan het product; d)het product niet geïnstalleerd en
gebruikt is in overeenstemming met Standfast’s instructies; e) het serienummer van het product
aangepast of verwijderd is.

PERIODIEKE INSPECTIE EN HERCERTIFICATIE
• De inzetbaarheid en duurzaamheid van het T-line systeem en de veiligheid van de gebruiker is
afhankelijk van regelmatige periodieke inspectie en hercertificatie.
• Periodieke inspectie en hercertificatie dient u uit te voeren naast de gebruikerscontrole en is een
officiële, diepgaande inspectie en dient minstens 1 x per 12 maanden uitgevoerd te worden.
• Indien het T-line systeem blootgesteld wordt aan corrosieve, abrasieve of extreme temperaturen kan
het zijn dat het T-line systeem vaker geïnspecteerd dient te worden dan 1 x per 12 maanden.
• Periodieke inspectie en hercertificatie dient alleen uitgevoerd te worden door een geautoriseerd
bedrijf.

SPECIFICATIES
Maximum overspanning
Max vertikale overbrugging
@ 12m
Max vertikale overbrugging
@ 6m
Maximale vangafstand
Maximale gebruikers
gewicht van
Minimale sterkte
ophangpunten
Gewicht

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