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Biztonsági értesítés
Kérjük, ne használja tovább a ZIGZAG mechanikus pruszikot! (Cikkszám: D22)

Ez az értesítés a 2013.04.15.-i értesítés kiegészítése.
Április 12.-én pénteken értesültünk egy balesetről, mely során egy német oktatóközpontban egy résztvevő a magasból lezuhant. A baleset áldozata a magasban mozgott
Petzl ZIGZAG mechanikus pruszikot használva.
Az első megfigyelések alapján a termék felső csatlakozónyílása eltörött. A vizsgálatok és tesztek arra engednek következtetni, hogy a törést a karabiner és a felső
csatlakozónyílás egymáson való rossz felfekvése okozta, kombinálva a karabiner elfordulásával.

A Petzl tesztek eredményei:
1/3 - A ZIGZAG felső csatlakozónyílásának
teherbírása
A karabiner ilyen helyzete esetén a ZIGZAG felső csatlakozónyílásának
teherbírása 15 kN felett van.

2/3 - A ZIGZAG használata elfordult karabiner esetén
Ez a pozíció helytelen használati módnak minősül.
Megjegyzés: a vizsgált karabinerek nagy része ebből a helyzetből 2 kN
erőhatásra visszafordult a hossztengely-irányú terhelésbe.
Egyes karabinerek 10 kN erőhatásra fordultak vissza, anélkül, hogy a felső
csatlakozónyílást károsították volna
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3/3 - A ZIGZAG használata elfordult és rossz szögben terhelt karabinerrel.
Ez a pozíció helytelen használati módnak minősül.

Ebben a pozícióban tesztelve a ZIGZAG-ra ható 4 kN erő (kis beleesés, ismételt beleesés,
hirtelen megállás stb.) hatására a felső csatlakozónyílás eltört.
2 kN

2 kN

Valójában ebben a helyzetben az elfordult és rossz irányban terhelt karabiner igen nagy
emelőhatást gyakorol, mely megsokszorozza a felső csatlakozónyílásra átvitt erőt, és
annak eltöréséhez vezet.

4 kN

A Petzl döntései:
1 - Megelőzés céljából javasoljuk, hogy ne használja tovább a ZIGZAG mechanikus pruszikot.
2 - A használat felfüggesztését javasoljuk mindaddig, míg nem találunk megoldást a felhasználó biztonságának maximális biztosítására.
3 - Leállítjuk a ZIGZAG értékesítését.
4 - Bár sokféle megoldás létezik a karabiner irányban tartására, ezek hatékonysága nem minden szituácoóban garantált, mivel nem áll rendelkezésre
elegendő tesztelés.
5 - Munkatársaink minden erejükkel dolgoznak a ZIGZAG felső csatlakozónyílásába akasztott karabiner irányban tartásának ,egbízható megoldásán.
6 - Ezt a megoldást a www.petzl.com honlapon fogkuj közzétenni, legkésőbb 2013.05.22.-ig.

Sajnálatunkat fejezzük ki és felhasználóink elnézését kérjük az ezzel kapcsolatos kellemetlenségek miatt. Felhasználóink biztonsága számunkra elsődleges fontosságú, és
minden erőnkkel dolgozunk a megoldáson. Ezúton is köszönjük megtisztelő bizalmukat.
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