
100 kg Üstü Kullanıcılar için Petzl Önerileri – Kontrol Listesi

    

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. 

UYARI: Daha detaylı açıklamalar için ilgili online dökümanlara başvurun. 

Hatırlanması gerekenler:

- Standartlara göre çoğu ekipman 100 kg ile test edilmelidir. Bu standartlar 100-140 kg 
(ekipman dahil) ağırlığındaki bir kullanıcının düşüşünün sonuçlarını kısmen 
kapsamaktadır.

- İstasyonda oluşacak yük artışı kullanıcının ağırlığı ile doğru orantılıdır: 140 kg 
ağırlığındaki bir kullanıcı, 100 kg ağırlığındaki bir kullanıcıya oranla  ekipmanına %40 daha
fazla yük uygulayacaktır. Ekipman, böyle bir düşüşte oluşacak ekstra enerjiyi sönümleme 
kabiliyetinde olmalıdır.

- Şok emici olmaksızın vücut bu şekilde bir düşüşe dayanamaz. Böyle bir durumda, sistem
çarpma kuvvetini sınırlayarak enerjiyi sönümleyen dinamik bir bileşene sahip olmalıdır.

- Kullanıcının dayanabileceği maksimum çarpma kuvveti onun ağırlığına bağlıdır: 100 kg 
için 6 kN, 120 kg için 7 kN, 140 kg için 8 kN

- Petzl, tüm ekipmanları 140 kg ağırlık ile test etmektedir ve buradan elde edilen sonuçlara
göre üç farklı çözüm sunar:

Eğer ölçülen çarpma kuvveti çok yüksekse:
  

  ÇÖZÜM 1. Düşme yüksekliğini azaltın. 
    

  
  ÇÖZÜM 2. Sistemin sönümleme kapasitesini arttırın. 
   

Eğer ölçülen çarpma kuvveti kabuledilebilirse:

      ÇÖZÜM 3. Hiçbir şeyi değiştirmeyin. 



UYGULAMA:

100 kg – 120 kg 120 kg – 140 kg DİKKAT!

ABSORBICA
İlgili bölüme bakınız: 
ABSORBICA I ve Y
sayfalarındaki ilave açıklamalar 

Ankorlar
En düşük 15 kN çekeri olan 
istasyonları tercih edin. 

ASAP
EN 1891 10.5 – 13 mm ipler ile. 
ASAP’a bağlanmak için 
ASAP’SORBER ya da 
ABSORBICA L57 kullanın. 

ASCENSION / 
ASCENTREE

EN 1891 10.5 – 13 mm ipler ile.
Uyarı: Asla istasyon seviyesinden
daha yukarı tırmanmayın (Düşme
Faktörü 2 durumu)

EN 1891 Petzl İpler
Şok emme kapasitesi kullanılan 
ipin uzunluğuna bağlıdır: İstasyon
noktasına yakınken sönümleme 
azalır.

CROLL
EN 1891 10.5 – 13 mm ipler ile.
Uyarı: Asla istasyon seviyesinden
daha yukarı tırmanmayın (Düşme
Faktörü 2 durumu)

GRILLON, çiftli mod

Potansiyel düşme seviyesi en 
fazla 0.5 m olmalıdır.
120 – 140 kg aralığında iseniz 
potansiyel düşme yüksekliği 0.3 
m’yi geçmemelidir. 

GRILLON, tekli mod
Maksimum düşüş seviyesini 0.5 
m ile sınırlayın.

GRILLON, yaşam hattı

Yaşam hattına bir şok emici ile 
bağlanın. 
“Yaşam hattı + şok emici” 
birleşiminden oluşan düşme 
payına dikkat edin. 
Asla istasyon seviyesinden daha 
yukarı tırmanmayın.

Petzl koşumlar ve EN 
362 karabinalar

I’D / RIG
Eğer inişte kontrol zorlaşırsa 
sürtünme karabini 
kullanabilirsiniz. 

PROGRESS
Potansiyel düşme yüksekliğini en 
fazla lanyard boyunun yarısı 
olacak şekilde sınırlayın.  



Uyarı!

Eğer sisteminizdeki ekipmanlardan herhangi biri “100 kg Üstü Kullanıcılar için Petzl 
Önerileri” ne uymuyorsa, Petzl bu sistemin 100 kg üzeri kullanıcılar tarafından 
kullanılmasına izin vermez. 

Tüm ürünlerimiz için kullanım kılavuzlarını takip ediniz. 


