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Instructiuni de utilizare pentru: 

 

Franghie de siguranta 

LB 100 xx  

  

 
 
 

 

 

EN 354:2010; EN 358:1999 
 

CITITI CU ATENTIE INAINTE DE UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 
Certificarea dispozitivului a fost facuta comform Directivei Europene 89/686/CEE de catre organismul mentionat mai jos: 

EU N° 0082 – APAVE SUDEUROPE SAS – BP 193 – 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCE 
 

http://www.protekt.com/


*Franghia de siguranta poate fi utilizata ca element al echipamentului individual impotriva caderilor de la inaltime, in 

conformitate cu standardul EN 354. 

Subansamblul de legatura si absorbitor de energie este format dintr-o franghie de siguranta cuplata la un dispozitiv 

absorbitor de energie, in conformitate cu standardul EN 355, sau la o centura complexa, in conformitate cu standardul 

EN 361. Este cuplata la un punct de ancorare permanent in conformitate cu standardul EN 795 si constitue protectia 

completa si esentiala a utilizatorului impotriva caderilor de la inaltime. 
*Franghia de siguranta poate fi utilizata ca un element component al echipamentului individual de protectie pentru 

pozitionarea in timpul lucrului si impotriva caderilor de la inaltime, in conformitate cu standardul EN 358 si ca franghie 

de pozitionare. 
 

Franghie cu lungime ajustabila 

Franghia este confectionata din poliester, este protejata la capete (impotriva destramarii) cu furtun termoconductibil. La 
unul din capete este prevazuta cu bucla protejata cu degetar de plastic iar la celalalt capat are bucla cu catarama 

reglabila. 

Diametrul franghiei este: 

    -Ø12mm-modelul LB100; 

    -Ø14mm-modelul LB140. 

 
IMPORTANT: 

Franghia de siguranta poate fi echipata NUMAI cu conectori certificati in conformitate cu standardul EN 362. 

 
Perioada de utilizare 

-Franghia de siguranta poate fi folosita o perioada de 5 ani incepand de la data primei utilizari. Dupa aceasta perioada 

franghia este retrasa din utilizare si distrusa fizic, pentru a preintampina orice posibilitate de reutilizare accidentala. 
-Daca franghia a fost utilizata intr-o cadere accidentala, este retrasa din utilizare si distrusa fizic. 

-Retragerea din utilizare se efectueaza de catre persoana responsabila cu echipamentele de protectie de la locul de 

munca. 

 

ETICHETARE: 

Tip produs FRANGHIE de SIGURANTA 

Model *) LB 100 xx 
Lungime Lungime: x,x m 
Numar/serie fabricatie Serie fabricatie : 0000002 
Data fabricatiei: luna/an 09/2011 
Standard EN 354:2010    EN 358:1999 

NOTA: cititi instructiunile 
 

Numar de identificare pentru societatea de certificare CE 0082 

Marca producatorului PROTEKT 
 *) XX date referitoare la lungime: 
 ex: xx = 05 reprezinta lungime de 0,5m; 
       xx = 20 reprezinta lungime de 2,0m. 
 
IMPORTANT: 

Asigurati-va ca legaturile intre elementele de fixare sint sigure, atat inainte de inceperea lucrului, cat si in timp ce se 

lucreaza. Conectorul trebuie sa fie inchis si protejat cu un mecanism care ii blocheaza deschiderea accidentala. 

Este STRICT INTERZISA utilizarea franghiei de siguranta in alte scopuri decat cele prevazute in fisa de instructiuni. 
 

Principiile esentiale pentru utilizatorii Echipamentului individual de protecție 

*echipamentul individual de protecție se utilizează numai de către o persoană instruită și competentă în utilizarea 
acestuia in conditii de siguranta; 

*echipamentul individual de protecție nu trebuie să fie utilizat de către o persoană cu probleme medicale care ar putea 

afecta siguranța utilizatorului echipamentelor în condiții normale de utilizare și de urgență; 
*un plan de salvare trebuie să fie întocmit pentru a face față oricăror situații de urgență care ar putea apărea în timpul 

lucrului; 

*este interzis să se facă orice modificări sau adăugiri la echipament fără acordul prealabil scris al producătorului;  



*orice reparație se efectuează numai de către producătorul echipamentului sau de reprezentantul său autorizat;  

*echipamentul individual de protecție nu trebuie să fie utilizat în afara limitelor sale tehnice, sau pentru orice alt scop 

decat cel pentru care este destinat; 

*echipamentul individual de protectie trebuie sa fie utilizat de o singura persoana; 

*înainte de utilizare asigurati-va cu privire la compatibilitatea elementelor care intra in componenta echipamentului 

anticadere. Periodic verificati starea conectorilor si a reglajelor echipamentului pentru a evita pierderi ori deconectari 
accidentale a acestora; 

*este STRICT INTERZIS sa utilizati combinatii de componente in care functia de siguranta a unui element este 

afectata sau interfereaza cu functia de siguranta a altui element; 
*toate elementele componente ale sistemului anticadere trebuie sa fie in stricta concordanta cu instructiunile de 

utilizare ale sistemului anticadere si cu standardele obligatorii in vigoare: 

    -EN 361: centuri de siguranta; 
    -EN 353-1, EN 353-2, EN 355, EN 354, EN 360, EN 362: echipamente anticadere; 

    -EN 795: puncte de ancorare; 

    -EN 358: echipamente de pozitionare pentru lucru. 

*inainte de fiecare utilizare a echipamentului este necesara efectuarea unei verificari preliminare a acestuia, pentru a va 

asigura ca este functional si in stare buna; verificarea trebuie efectuata de utilizator; 

*la verificarea preliminara este necesar sa fie verificate toate elementele echipamentului, cu scopul de a identifica orice 
dauna, uzura excesiva, coroziune, tocitura, ruptura ori functionare incorecta si sa se ia in considerare urmatoarele: 

    -la centuri complexe si centuri: catarame, ajustarea elementelor, verificarea punctelor de cuplare, a franghiilor, 

cusaturilor si buclelor; 
    -la absorbitori de energie: bucle; franghii, cusaturi, ajustari, conectori; 

    -la franghii textile: coarda, bucle, ocheti, conectori, ajustari, racorduri; 

    -la franghii de otel: cabluri, fire, inele de siguranta, ocheti, conectori, ajustari; 
    -la opritori de cadere retractabili: cablul/franghia, retractorul si frana, carcasa, absorbitorul de energie, conectori; 

    -la opritori de cadere cu ghidaj: corpul opritorului, functia de alunecare, viteza de blocare, nituri si suruburi, 

conectori, absorbitorul de energie; 

    -la conectori: corpul principal, nituri, deschiderea, viteza de blocare. 

*la fiecare 12 luni de utilizare, echipamentul trebuie sa fie retras din utilizare pentru efectuarea inspectiei periodice 

detaliate. Aceasta trebuie realizata de catre o persoana competenta, de catre producator sau reprezentantul autorizat al 
acestuia. In timpul inspectie periodice trebuiesc verificate toate elementele componente ale echipamentului, cu atentie 

sporita pentru a depista: defecte de orice natura, uzura excesiva, coroziune, rupturi, taieturi ori funcionari 

necorespunzatoare (vezi punctul precedent); 
*in cazul in care anumite tipuri de echipamente complexe (ex. opritoare de cadere retractabile), inspectia anuala poate 

fi efectuata numai de catre producator sau reprezentantul autorizat al acestuia. Dupa finalizarea inspectiei periodice va 

fi specificata si data viitoarei verificari; 
*verificarile periodice sunt esentiale pentru intretinerea echipamentului si pentru siguranta utilizatorului, care depinde 

de eficienta si durabilitatea echipamentului; 
*in timpul inspectiei periodice este necesar sa se verifice lizibilitatea marcajului echipamentului; 

*toate informatiile cu privire la echipamentul de protectie (tip/model, nr. serie, data achizitiei si data primei utilizari, 

numele utilizatorului, informatii cu privire la reparatii, inspectii si retragerea din utilizare) trebuie sa fie inscrise in fisa 
de date a acestuia. Compania detinatoare a echipamentului este responsabila pentru inscrierea datelor in fisa de date. 

Fisa de date trebuie completata de persoana responsabila cu echipamentele de protectie. Echipamentele care nu au 

completata fisa de date NU POT FI UTILIZATE. 
*in cazul vanzarii produsului in alta tara decat cea destinata initial, vanzatorul (sau revanzatorul, dupa caz) este obligat 

sa furnizeze instructiunile de utilizare, intretinere, inspectie periodica si reparatii in limba tarii in care produsul va fi 

utilizat; 
*echipamentul individual de protectie trebuie retras imediat din uz atunci cand apar dubii cu privire la starea sa de 

functionare in conditii de siguranta si nu va fi utilizat din nou fara confirmarea scrisa transmisa de producator ori de 

reprezentantul sau autorizat, efectuata dupa o inspectie detaliata a echipamentului;  
*echipamentul individual de protectie trebuie retras imediat din uz si atunci cand a fost folosit intr-un eveniment de 

cadere accidentala; 

*o centura complexa este singurul dispozitiv de protectie corporala care poate fi utilizat intr-un echipament de protectie 
impotriva caderii; 

*pentru a conecta un echipament anticadere la o centura complexa utilizati NUMAI punctele de conectare marcate cu 

litera “A”.  
*dispozitivul/punctul de ancorare pentru sistemul impotriva caderii trebuie sa fie intotdeauna pozitionat iar activitatea 

desfasurata in asa fel, incat sa reduca atat posibilitatea cat si inaltimea de cadere. Dispozitivul/punctul de ancorare  

trebuie sa fie intotdeauna pozitionat deasupra pozitiei utilizatorului. Forma si constructia punctului de ancorare trebuie 



sa furnizeze o conectare durabila si sa nu permita deconectarea accidentala. Este recomandabil sa fie utilizate puncte de 

ancorare marcate si certificate, in concordanta cu standardul EN 795. 

*este obligatoriu sa se verifice spatiul liber necesar utilizatorului, la locul sau de munca, inainte de fiecare utilizare a 

echipamentului anticadere astfel incat, in cazul unei caderi accidentale, sa nu se produca o coleziune cu pamantul sau 

cu alt obstacol pe traiectoria caderii. Valoarea minima a spatiului liber trebuie sa fie mentionata in manualul de utilizare 

a echipamentului;  
*in timpul utilizarii echipamentului trebuie acordata o atentie deosebita eventualelor pericole care pot afecta 

performanta echipamentelor si siguranta utilizatorului si, in mod special, urmatoarelor:  

    -trasee sau bucle ale franghiilor ori chingilor peste margini ascutite; 
    -cadere pendulara; 

    -conductivitate electrica. 

    -orice defect: portiuni cu taieturi, rosaturi sau coroziune; 
    -expunere la temperaturi extreme; 

    -impact negativ al conditiilor meteo; 

    -contactul cu substante chimice, solventi, acizi; 

*echipamentul individual de protectie trebuie transportat impachetat (ex. sac de material textil, folie de sac ori cutii din 

otel sau plastic), pentru a-l proteja impotriva deteriorarii sau a umezelii; 

*echipamentul trebuie curatat fara a cauza efecte adverse asupra materialelor din care este compus. Pentru materialele 
textile se pot folosi detergenti usori (pt. tesaturi delicate), se spala manual sau la masina si se clateste doar cu apa. 

Componentele din plastic se spala numai cu apa. Cand echipamentul se umezeste, atat in timpul utilizarii cat si dupa 

spalare, trebuie lasat sa se usuce in mod natural si trebuie tinut departe de orice sursa de caldura. Componentele 
metalice (arcuri, nituri, balamale, etc.) pot fi unse periodic pentru o functionare mai buna; 

Orice alte proceduri de intretinere si curatare trebuie sa respecte instructiunile detaliate prevazute in manualul de 

utilizare; 
*echipamentul individual de protectie trebuie depozitat neimpachetat, intr-un loc bine ventilat, protejat de lumina 

directa, de actiunea razelor ultraviolete, de umiditate, de obiecte ascutite, de temperaturi extreme si substante corozive 

sau agresive. 

-Compania detinatoare a echipamentului este responsabila pentru inscrierea datelor in fisa de date. Fisa de date trebuie 

completata inainte de prima utilizare. Toate informatiile cu privire la echipamentul de protectie (tip/model, nr. serie, 

data achizitiei si data primei utilizari, numele utilizatorului, informatii cu privire la reparatii, inspectii si retragerea din 
utilizare) trebuie sa fie inscrise in fisa de date a acestuia. Fisa se completeaza de persoana responsabila cu 

echipamentele de protectie. Echipamentele care nu au completata fisa de date NU POT FI UTILIZATE. 

    FISA de DATE     
       
Model si Tip 
Echipament:    Cod produs:   

         

Nr./serie:    Data fabricatiei:   
       

Utilizator:   
       

Data achizitiei:    

Data primei 
utilizari:   

       

INSPECTIA PERIODICA si EVIDENTA REPARATIILOR 

  Data 

Motivul efectuarii 
reparatiei/inspectiei 

periodice 

Defecte semnalate, 
reparatii efectuate, alte 

informatii relevante 

Nume/ 
semnatura 
persoana 

competenta 

Data urmat. 
inspectii 
periodice 

1           

2           

3           

4           
Utilizarea franghiei de siguranta ca element de legatura sau subansablu al unui absorbitor de energie 

1.cuplati un conector la absorbitorul de energie, in conformitate cu prevederile standardului EN 355; 



2.apoi conectorul din componenta absorbitoului de energie se cupleaza la inelul dorsal sau buclele frontale ale centurii 

compleze, marcate cu litera “A”; 

3.celallat conector se va prinde de punctul permanent de ancorare (cu o rezistenta de min. 12 kN): 

    -direct; 

    -folosind un element de fixare suplimentar, in conformitate cu prevederile standardelor EN 795 sau EN 362; 

 
IMPORTANT: lungimea totala a ansamblului format din absorbitorul de energie, franghia de siguranta, conectori si 

elementul de fixare nu poate depasi 2m. 

Franghia de siguranta nu poate fi folosita ca dispozitiv/echipament anticadere, fara un absorbitor de energie. 
Franghia de siguranta poate fi utilizata fara absorbitor de energie doar ca element de ancorare, pentru a limita zona in 

care utilizatorul poate lucra fara riscul caderii. 

 
NOTA: -la stabilirea spatiului liber de sub locul de munca, necesar pentru a elimina caderea, trebuie luata in 

considerare si lungimea franghiei de siguranta, care extinde distanta in care se realizeaza amortizarea caderii;  

 -lungimea totala a franghiei de siguranta, cuplata la un absorbitor de energie in conformitate cu standardul 

EN 355, conectorii si elementul de fixare nu poate depasi 2m; 

 -utilizatorul trebuie sa reduca franghia “libera” in cazul unui pericol de cadere; 

 -utilizatorul trebuie sa elimine orice situatie de risc (ex. rularea franghiei in jurul gatului) care, in timpul 
utilizarii ori al unei caderi accidentale poate conduce la ruperea gatului; 

 -utilizatorul trebuie sa evite intercalarea franghiei de siguranta printre elemente de constructie, ori situatiile in 

care exista pericolul caderii peste margini ascutite (ex. margini de acoperis); 
 -franghia de siguranta poate fi utilizata la temperaturi: de la -40°C la +50°C; 

  -nu utilizati franghia de siguranta (fara absorbitor), luata individual, ca element anticadere;   

-nu se vor utiliza NICIODATA, in paralel, doua franghii de siguranta, fiecare dintre ele conectata la cate un 
absorbitor de energie; 

-ramura libera a unei franghii duble, cuplata la un absorbitor de energie, NU TREBUIE SA FIE PRINSA DE 

CENTURA COMPLEXA; 

 -este permisa utilizarea franghiei de siguranta, fara absorbitor de energie, doar ca franghie care limiteaza 

 zona in care utilizatorul poate lucra fara riscul caderii. 

   
Utilizarea franghiei de siguranta ca franghie de pozitionare (EN 358) 

1.prindeti un conector de inelul din partea dreapta (la cel din stanga, pentru stangaci) al centurii de pozitionare, in 

conformitate cu prevederile standardului EN 358; 
2.a.treceti franghia pe dupa o coloana sau un element de constructie si prindeti conectorul de la capatul liber al 

franghiei de celalalt inel al centurii de pozitionare; 

   b.prindeti conectorul de la capatul liber al franghiei de un punct permanent de ancorare situat deasupra nivelului 
centurii de pozitionare; 

   Daca centura este prevazuta cu un inel frontal (conform EN 813), atunci unul dintre conectorii franghiei de siguranta 
poate fi cuplat la acest inel iar celelalt la punctul permanent de ancorare.   

   Lungimea franghiei, impreuna cu intinderea acesteia, nu trebuie sa permita o cadere libera mai mare de 0,6m. 

 
AVERTIZARE: 

Franghia de pozitionare nu reprezinta un element de protectie impotriva caderilor de la inaltime si nu poate fi utilizata 

in acest scop. Persoanele care utilizeaza franghia de pozitionare in timp ce lucreaza la inaltime trebuie sa se doteze 
suplimentar cu echipament individual de protectie impotriva caderilor, conform standardului EN 363. 
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