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LÄS NOGGRANT INSTRUKTIONEN INNAN DU ANVÄNDER HELA KROPPENSELEN 

BESKRIVNING 

Helkroppsselar är personlig skyddsutrustning (PPE mot fall från en höjd och är i överensstämmelse 
med normen EN 361:2002. Helkroppsselen är en grundläggande komponent i fallskyddssystemet i 
överensstämmelse till normen EN 363:2018. Vissa helkroppsselar är utrustade med 
arbetspositionsbälten (EN 358:2018 och kan även innehålla en sittsele (EN 813:2008) avsedd att 
användas tillsammans med positionering och fasthållningssystem. Helkroppsselen IRUDEK är i 
överensstämmelse med den europeiska PPE-förordningen EU 2016/425. 

Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: 

http://www.irudek.com/es-es/descargas/ 

ANVÄNDNING 

Användningen av selen med ett fallskyddsdelsystem måste vara kompatibel med bruksanvisningar 
för varje komponent i systemet och med standarderna: EN 353-1:2014+A1:2017, EN 353-2:2002, EN 
355:2002, EN 360:2002, EN 362:2004. 

PASSFORM 

Använd en sele av lämplig storlek. En sele med remmar som är för lösa eller för tight kan begränsa 
användarens rörelse och kommer inte att ge en optimal nivå av skydd. 

Fallskyddssele ( EN 361: 2002 ) 

Steg 1: Håll selen i den dorsala förankringsringen. 

Steg 2: För armarna genom axelremmarna och stäng plastspännet på bröstremmen. 

Steg 3: Dra lårremmarna en efter en runt låren mot framsidan. 

Steg 4: Stäng lårremmarnas spännen en efter en. 

Steg 5: Dra åt remmarna genom att dra i ändarna på remmarna tills selen sitter ordentligt mot 
kroppen.  

Steg 6: Använd den dorsala förankringsringen eller främre förankringsringen eller de främre ändarna 
av textil som är förbundna med en karbinhake som en förankringspunkt till ett fallskydd systemet. 
För att lokalisera förankringspunkterna på selen, kontrollera att en etikett med en "A"-markering 
finns nära förankringspunkten. 

Positioneringsbälte ( EN358: 2018) 

Steg 7: Placera bältet runt höften, med vadderade ryggstöd och ankare ringar D på varje sida. Dra i 
ena änden av bältet tills det passar kroppen utan hindrar den fria rörligheten och stäng spännena. 
Bältet är vadderat och har två sidoförankringsringar, som används som förankring poäng för 
positionering på jobbet. Det bekväma ryggstödet ger utmärkt ergonomiskt stöd för ryggen. Bältet är 
justerbart så att remmen kan glida fritt över det vadderade ryggstödet, vilket gör det enkelt att 
anpassa till storleken på bärare. Bältet har bandöglor för upphängning av verktyg och metallringar för 
upphängning av en verktygsväska. 

Selar utrustade med positioneringsbälte kan användas för att hålla användaren på plats vid sin 
arbetspunkt (positionering) eller för att hindra honom från att nå en punkt från vilken a fall kan 



inträffa (begränsning). De laterala D-ringarna får inte användas som förankringspunkter. 
Förankringspunkten måste vara placerad vid eller ovanför användarens midja. De remkomponenten 
måste hållas spänd och den fria rörligheten måste begränsas till max 0,60 m.  

Sätessele ( EN 813: 2008 ) 

Steg 8: Placera bältet runt knät, med det vadderade stödet på ryggsidan och D-ringarna på den 
ventrala sidan. Dra i ena änden av bältet tills det sitter tätt mot kroppen utan att hindra den fria 
rörelsen och stäng spännena. Sätesselen är avsedd för användning i fasthållnings-, säkrings- eller 
reptillträdessystem där en låg förankringspunkt krävs. Före första användningen bör användaren 
utföra ett suspensionstest på en säker plats för att säkerställa att selen har rätt storlek, att 
passformen är tillräcklig och att den ger en acceptabel nivå av komfort för de avsedda 
användningsförhållandena. 

Räddningssele ( EN 1497: 2007 ) 

Steg 9: "D"-ringen på evakueringsremmen eller evakueringsringarna i textilaxeln är endast för 
anslutning till räddningsutrustning under en räddningsinsats. Det får det inte användas som fallskydd. 
När det gäller textilringar, en evakueringslina (Boomer) måste bifogas. Räddningsselen är avsedd att 
bäras under normala arbetsaktiviteter och Användaren bör utföra ett upphängningstest på en säker 
plats innan räddningsanordningen används sele för första gången, för att säkerställa att det är rätt 
storlek, har tillräckligt justering och dess komfortnivå är acceptabel för den avsedda användningen. 

MATERIAL 

Selen är tillverkad av 44 mm polyesterväv. 

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR 

-Utrustningen ska individuellt hänföras till en specifik person. 

-Utrustningen ska vara individuellt hänförd till en person. 

-Det rekommenderas att förankringspunkten till vilken fallskyddssystemet ska vara bifogad ska vara 
ovanför användaren. Förankringspunkten måste ha ett minimum statisk styrka på 12 kN (metall) eller 
18 kN (textil) och måste överensstämma med kraven i EN 795:1996 / EN 795:2012. 

-Personlig skyddsutrustning får inte bäras av personer vars hälsotillstånd kan påverka användarens 
säkerhet vid normal användning eller i en nödsituation. 

-Personlig skyddsutrustning får endast användas av en person utbildad och kompetent i dess säker 
användning. 

UPPMÄRKSAMMA 

-En fallskyddssele är den enda acceptabla kroppshållningsanordningen som kan användas i ett 
fallskyddssystem. 

- Fallskyddssystemet får endast anslutas till kabelnätsanslutningar som är identifierade med stort 
"A". L Beteckningen "A/2" indikerar att två anslutningspunkter med samma identifiering måste 
kopplas samtidigt. Det är förbjudet att ansluta skyddssystem till en enda anslutningspunkt som är 
märkt "A/2". I selar med inbyggt bälte, anslutningen till arbetspositioneringsutrustningen får endast 
göras till bältets sidoförankringsringar. 



-Anslutning till förankringspunkt och till annan utrustning ska ske via karbinhakar i enlighet med EN 
362:2004. 

-För användning med fallskydd EN 353-1:2014+A1:2017, EN 353-2:2002 är det rekommenderas att 
ansluta utrustningen till selens främre förankringspunkt. För använd med energiabsorbenter EN 
355:2002 eller fallskydd EN 360:2002 är det rekommenderas att ansluta utrustningen till den dorsala 
förankringspunkten på sele. 

-Inför varje användning av den personliga skyddsutrustningen måste den kontrolleras noggrant för 
att säkerställa att den är lämplig för användning och fungerar korrekt. Under förhandskontrollen ska 
alla delar av utrustningen inspekteras noggrant tecken på försämring, överdrivet slitage, korrosion, 
skavsår, UV-nedbrytning, skärsår och felaktig användning. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 
remmar, sömmar, förankringringar, spännen och justeringselement. 

INFORMATION OCH REKOMMENDATIONER 

-Före användning, upprätta en räddningsplan för att kunna utföra den i nödfall. 

- Gör inga ändringar eller tillägg till utrustningen utan att det i förväg skrivits samtycke från 
tillverkaren. 

-Utrustning får inte användas utanför dess begränsningar, eller för annat än avsett ändamål. 

- Säkerställ kompatibilitet för utrustningsartiklar när de monteras i ett system. Säkerställa att alla 
artiklar är kompatibla med varandra och lämpliga för det föreslagna användningsområdet. Det är 
förbjudet att använda skyddssystemet där driften av ett enskilda föremål påverkas av eller stör 
funktionen hos en annan. Periodvis kontrollera anslutningar och kopplingar av komponenter för att 
förhindra oavsiktlig frånkoppling eller lossning. 

-Om skada upptäcks eller om det råder tvivel om dess lämplighet för säker användning, personlig 
skyddsutrustning måste omedelbart tas ur bruk. I händelse av försämring eller tvivel om dess skick 
för säker användning, personlig skyddsutrustning måste omedelbart tas ur bruk. Den får inte 
användas igen tills en behörig person skriftligen bekräftar att det är acceptabelt att göra det. 

-I händelse av att ett fall har upphört ska utrustningen tas ur bruk. 

-Det är viktigt för säkerheten att kontrollera det minsta utrymme som krävs under användarens 
fötter på arbetsplatsen före varje användning, så att det i händelse av ett fall inte finns kollision med 
marken eller annat hinder i fallets väg. Detaljer om erforderligt minsta spelrum finns i 
bruksanvisningen för fallskyddssystemets respektive komponenter. 

- Vid användning av utrustningen är det nödvändigt att vara särskilt uppmärksam på farliga 
omständigheter som kan påverka utrustningens beteende och användarens säkerhet, och i 
synnerhet: 

- oavsiktlig släpning eller intrassling över skarpa kanter; 

- olika typer av skador, såsom skärsår, nötning, korrosion; 

-negativ påverkan av klimatiska ämnen; 

-pendeltyp faller; 

-påverkan av extrema temperaturer; effekter av kontakt med kemikalier; -elektrisk konduktivitet 

-elektrisk konduktivitet; 



-Om produkten säljs vidare utanför det ursprungliga destinationslandet måste återförsäljaren 
tillhandahålla instruktioner för användning, underhåll, periodisk inspektion och reparation i språket i 
det land där utrustningen ska användas. 

LIVSTID 

Utrustningens beräknade livslängd är 11 år från tillverkningsdatum (1 års förvaring och 10 års 
användning). Följande faktorer kan minska livslängden för produkten: intensiv användning, kontakt 
med kemiska ämnen, särskilt aggressiva miljöer, exponering för extrema temperaturer, exponering 
för ultravioletta strålar, nötning, skärsår, kraftiga stötar eller dålig användning och underhåll. De Den 
obligatoriska årliga inspektionen ska bekräfta att utrustningen fungerar korrekt. Det är obligatoriskt 
att utrustningen kontrolleras av tillverkaren eller en behörig person minst en gång per år. Vid fall ska 
utrustningen tas ur bruk. 

TRANSPORT 

Den personliga skyddsutrustningen ska transporteras i förpackningar som skyddar den mot fukt, 
mekaniska, kemiska och termiska skador. 

UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 

-RENGÖRING: Personlig skyddsutrustning ska rengöras på ett sätt som påverkar inte de material som 
används vid tillverkningen av utrustningen negativt. För textil- och plastmaterial (tejper, rep) rengörs 
med en bomullstrasa eller borste. Använd inte något slipande material. För noggrann rengöring, 
tvätta utrustningen vid temperatur mellan 30°C och 60°C med ett neutralt rengöringsmedel. För 
metalldelar, använd en fuktig trasa. Om utrustningen blir blöt, antingen genom användning eller 
rengöring, den bör lämnas att torka naturligt, borta från direkt värme. 

-LAGRING: Den personliga skyddsutrustningen ska förvaras löst förpackning, på en torr, ventilerad 
plats, skyddad mot solljus, ultravioletta strålar, damm, skarpkantade föremål, extrema temperaturer 
och aggressiva ämnen. 

REPARATIONSINSTRUKTIONER 

Utrustningen bör endast repareras av tillverkaren eller en auktoriserad person för detta ändamål 
enligt de förfaranden som fastställts av tillverkaren. 

MÄRKNING 

Utrustningen är märkt med följande information: 

i)CE-märkning som indikerar att artikeln uppfyller EU:s krav 2016/425 PPE-förordningen. 

ii) Tillverkarens identifiering 

iii) Artikelhänvisning 

iv) Batch- eller serienummer 

v) Tillverkningsår 

vi) Material  

vii) Storlek 

viii) Europeisk standard 



(ix) Anmält organs nummer 

(x) Piktogram som anger användarens behov av att läsa bruksanvisningen 

INSTRUKTIONER FÖR PERIODISKA INSPEKTIONER 

Regelbundna periodiska inspektioner bör utföras. Användarens säkerhet beror på om utrustningens 
fortsatta effektivitet och hållbarhet. Personlig skyddsutrustning ska servas minst var 12:e månad. 
Periodisk inspektioner får endast utföras av tillverkaren eller en person som är auktoriserad av 
tillverkaren. Alla delar av utrustningen måste noggrant inspekteras för tecken av försämring, 
överdrivet slitage, korrosion, nötning, skärsår och användningsdefekter. Vid i slutet av en periodisk 
besiktning, bestäms datumet för nästa besiktning. Observationer ska registreras på utrustningens 
kontrollkort. Kontrollera att produktmärkningen är läsbar. 

KONTROLLBLAD 

Kontrollbladet ska fyllas i innan första leveransen av utrustningen för användning. All information om 
den personliga skyddsutrustningen (namn, serienummer, inköpsdatum och datum för första 
användning, användarnamn, historik över periodiska inspektioner och reparationer, och nästa datum 
för periodisk inspektion) måste registreras på utrustningskontrollblad. Använd inte personlig 
skyddsutrustning utan att kontrollkortet är korrekt ifyllt. 

UTRUSTNINGSREKORD 

REFERENS  

SERIENUMMER 

TILLVERKNINGSÅR 

DEN KAN ANVÄNDAS MED 

INKÖPSDATUM 

DATUM FÖR FÖRSTA INLÄGGNING I 

ANVÄNDARNAMN 

KOMMENTARER 

 

PERIODISKA UNDERSÖKNINGAR OCH REPARATIONSHISTORIA 

 

DATUM  

SKÄL TILL INTRÄDE(Periodisk undersökning/reparation) 

BEHÖRIG 

PERSON Namn+Signatur 

KOMMENTARER  

NÄSTA DATUM FÖR Periodisk Undersökning 



CE-typkontroll utförd av det anmälda organet: AITEX, Instituto Tecnológico Textil, Plaza Emilio Sala 1, 
03801 Alcoy, Spanien ( anmält organ nummer 0161 ) och pågående bedömning utförd av det 
anmälda organet: AITEX, Instituto Tecnológico Textil, Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Spanien 
(anmält organ nummer 0161) 

 


