
100 kg Üstü Kullanıcılar için Sıkça Sorulan Sorular 

    

UYARILAR

 Aşağıdaki teknikleri incelemeden önce Teknik Uyarıları okuyun. 
 Bu tamamlayıcı bilgileri okumadan önce Teknik Uyarıları iyice anlamış olmalısınız. 
 Bu tekniklerde uzmanlaşmak için bolca çalışmak gereklidir. 
 Bu teknikleri uygulamadan önce bir uzmana danışın. 

 100 kg’dan daha hafifim; “100kg üzeri işçiler için Çözümler” bölümünde 
bahsedilen uyarılardan etkileniyor muyum?

EVET

Eğer üzerinizde veya çantanızda ekipmanı taşıyorsanız ağırlığınız 100 kg’ı geçebilir 
(ör: 90 kg kullanıcı + AVAO + RIG + karabinler + matkap + malzeme çantası + ve diğer 
eşyalar =110 kg). 

Ekipmanı ile birlikte 100 kg üzerinde bir çalışanı olan bir takım yöneticisiyseniz. 

 Kullandığım I’D’nin üzerinde EN 12841:100 kg yazıyor. Ancak, “I’D ve RIG” 
sayfasında I’D’nin 150 kg için test edildiği ve sertifikalandığı yazıyor?

2009 yılında, kullanıcılardan gelen istek üzerine I’D’nin sertifikalanma kriterleri genişletildi. 
Yalnızca ürün üzerindeki sertifika değeri ve işaretleri değişmiştir. 

Petzl, üzerindeki işaretlemeye bakılmaksızın, 12841 sertifikalı tüm I’D’lerin 150 kg yüke 
kadar kullanılabileceğini garanti eder.    

 PRO TRAXION benzeri ip tutuculu makaralar ile ilgili bir yazı görünmüyor, onlar 
etkilenmiyorlar mı?

Kullanım kılavuzlarında da belirtildiği üzere, ip tutuculu makaraların çalışma yükleri statik 
olarak yüklendikleri sürece 100 kg ile 140 kg çalışanlar arasındaki ağırlık farkını destekler. 
Kullanım kılavuzundaki uyarılara dikkat edildiği sürece ip tutuculu makaralar 140 kg 
kullanıcılar tarafından da aynı şekilde kullanılabilir. 

Uyarı: ip tutuculu makaralar dinamik yükler altında çalışmak üzere tasarlanmamıştır. 
Dinamik yüklenme oluşursa, kullanıcı ağırlığından bağımsız olarak ip zarar görebilir. 

 140 kg olan kullanıcıların ekipmanlarını kullanmasına izin veren Petzl sertifikasının 
dayandığı bir sertifikasyon var mıdır?

Petzl, 100 kg üzeri işçiler için sunulan çözümlerin Avrupa Birliği sağlık ve güvenlik 
yönergesi CE 89/686/EC ile uyumluluk içinde olduğunu taahhüt eder. Ancak bu taahhüt 
sertifika teşkil etmez.

Uyumluluğu onaylı kuruluş tarafından tescillenmemiştir. 



Ürünleri sertifika çerçevesi dışında kullanmak kullanıcının sorumluluğundadır, ancak Petzl 
sertifikası size tercihleriniz konusunda yol gösterebilir. 

 ASAP kullanımı her zaman bir şok emici ile birlikte (ASAP’SORBER ya da 
ABSORBICA) gösteriliyor.  Ancak, kullanım kılavuzunda neden koşuma doğrudan 
bağlı şekilde kullanılmasına izin veriliyor? 

100 kg üzeri kullanıcılar ASAP’ı her zaman bir şok emici ile birlikte kullanmalıdır.

 
Kazazedenin durumuna göre kurtarma iki şekilde mümkündür:

- Refakatsiz kazazede kurtarma: kazazede ip üzerinde yalnız olduğu için140 kg üzeri 
yükler söz konusu değildir. 

- Kurtarmacı refakatinde kazazede kurtarma: 100 kg + 140 kg = 240 kg gibi dikkate değer 
bir yük oluştuğunda duruma uygun kurtarma stratejisi belirlenmelidir.

100 kg üzeri çalışanlar ve takım liderleri refakatsiz bir kurtarma yapmak zorunda 
kalmamak için olası kurtarma stratejilerini oluşturmalıdırlar. Buna göre;

- Seri bir operasyon yapabilmek için yeterli sayıda takım elemanı bulundurmak

- 100 kg üzeri çalışanları, üzerinde olası bir kurtarma durumuna hazırlık olarak sistem 
kurulmuş hatta çalıştırmak, gerektiğinde kolayca refakatsiz kurtarma yapabilmek

- başka uygun düzenlemeler

Not: Eğer her biri 140 kg olan iki işçi refakatli iniş yapma durumuna geçerse toplam yükleri 
280 kg’a ulaşır. Petzl böyle extreme bir durumu çalışmamıştır: yukarda bahsedilen 
çözümler 250 kg üzerindeki yükler için geçerli değildir. 


