
Navodila za uporabo 
 
Gasilski varnostni pas – po zahtevah standarda DIN 14927/2005 in EN 358 
 

Splošne informacije  
Gasilski varnostni pas služi za zavarovanje oseb v področjih, 
kjer obstaja nevarnost padca. Uporabljajo ga lahko le osebe 
primerne z vidika fizične kondicije in so izurjene za uporabo 
ter razpolagajo s potrebnim znanjem. Zato, da lahko v 
primeru nesreče ponesrečence karseda hitro rešimo, mora 
biti pripravljen načrt za nujne primere, ki upošteva reševalne 
ukrepe za vse mogoče nujne primere.  
 
 
 
 

 
Pred uporabo  
Priporočeno je, da je gasilski reševalni oziroma varnostni pas na razpolago le enemu uporabniku. Pred vsako uporabo se 
mora le-ta prepričati, da je gasilski varnostni pas varen za uporabo in popolnoma funkcionalen. To kontrolo pred vsako 
uporabo lahko izpustimo le, če je gasilski varnostni pas del opreme za delovanje v sili in ga je prej pregledal strokovnjak ter  
je bil do uporabe shranjen v zaprtem zaboju. Med kontrolo je potrebno še posebej natančno pregledati pas in ugotoviti ali so 
se v njem pojavile razpoke ali zareze ter ugotoviti morebitne poškodbe plastičnih ali kovinskih delov. Če se pri pregledu 
pojavijo dvomi o varnem stanju gasilskega varnostnega pasu je potrebno le-tega takoj odstraniti iz uporabe.  
 
Namen uporabe  
Gasilski varnostni pas lahko uporabljamo le v kombinaciji z preizkušenimi in dovoljenimi komponentami. Uporaba stranskih 
ušes (DIN EN 358) je dovoljena v kombinaciji s: sistemi za pozicioniranje in zadrževanje oziroma omejevanje (DIN EN 358).  
Druge kombinacije opreme niso dovoljene, ker ogrožajo varno obratovanje oziroma uporabo. Gasilski varnostni pas lahko 
uporabljamo le za predvidene namene in pod opisanimi pogoji za uporabo. Spremembe ali dopolnjevanje kot tudi popravila 
lahko izvaja le proizvajalec.  
 
Uporaba  
Gasilski varnostni pas si ovijte okoli pasu in trdno zaprite. Gasilski varnostni pas mora biti pravilne velikosti za uporabnika. 
Tudi med uporabo je potrebno paziti na to, da je gasilski varnostni pas varno zaprt.  
Uporabljamo ga lahko le za namene držanja in zadrževanja. Uporaba pasu za namene prestrezanja pri padcih ni dovoljen. 
Sredstva za povezovanje, ki jih uporabljate skupaj z gasilskim varnostnim pasom je potrebno zaradi tega vedno nastaviti 
tako, da je prosto gibanje in s tem tudi maksimalna višina padca omejena na 0,6m. 
 
Pritrditvena točka  
Trdnost točke, na katero je pritrjena oprema, mora znašati najmanj 10 kN (1t). Obremenitev in lega te točke sta pomembni 
za varnost. Lego pritrditvene točke je potrebno zaradi tega vedno izbrati tako, da je prosti padec omejen na minimum. 
Posebne pritrditvene točke morajo ustrezati zahtevam podanim v standardu DIN EN 795. Če obstaja neposredna povezava 
s strukturnimi elementi je potrebno zagotoviti, da ni ostrih robov, ki bi lahko ogrozili pritrditvena sredstva in da se povezave 
ne more sama razrahljati. Še posebej je potrebno paziti na zapiranje vseh povezovalnih elementov (karabinov). Tudi te je 
potrebno preveriti (kontrolirati) in izdati dovoljenje (atest) za njihovo uporabo (DIN EN 362).  
 
Miltifunkcijsko uho za pritrjevanje  
Multifunkcijsko uho za pritrjevanje na gasilskem varnostnem pasu lahko uporabljamo le za reševanje v sili. Pri tem je 
potrebno upoštevati ustrezne predpise o zanesljivosti uporabe. Za uporabo samoreševalnega ušesa je potrebno v uho 
gasilskega varnostnega pasu pritrditi karabin. Linija pasu mora biti položena v zanko, ki jo vodimo od zadaj skozi 
samoreševalno uho in postavljena v vdolbino karabina. Prepričajte se, da je karabin varno pritrjen!  
En konec pasu mora biti pritrjen na varno pritrditveno točko, drug konec, ki vodi proti tlom, pa je potrebno voditi z roko. Pri 
spuščanju po vrvi je potrebno paziti na to, da linije pasu ne premikate sunkovito. Izogibajte se razrahljanosti vrvi še posebej 
takrat, ko se pričnete spuščati po vrvi navzdol.  
 
Varnostne informacije 
Prosimo, da upoštevate, da lahko zunanji vplivi kot so ekstremne temperature, kemikalije, ostri in hrapavi robovi, itd … 
zmanjšajo trdnost. Vašo opremo morate zavarovati tudi med transportom tako, da uporabljate vreče za opremo ali zaboje.  
 
Redni pregledi  
Zato,da zagotovite varnost uporabnika, je potrebno opremo kontrolirati takrat, ko se pojavijo dvomi o varnosti le-te, vendar je 
potrebno pregled opraviti najmanj 1x letno. Pregled mora opraviti strokovnjak (glej BGG 906) v skladu s priporočili 
proizvajalca in ga je potrebno dokumentirati.  
 
 



Vzdrževanje in skladiščenje 
Pasove in vrvi lahko čistite s toplo vodo (40OC) in blago milnico. Po tem je potrebno vse temeljito sprati z vodo. Opreme ne 
smete sušiti v sušilnem stroju ali nad izvorom toplote, temveč v senčnem in dobro zračenem prostoru. Izogibajte se stiku s 
kemikalijami, olji, topili in drugimi agresivnimi snovmi. Opremo je potrebno skladiščiti na sobni temperaturi, zaščiteno pred 
neposredno sončno svetlobo, v vrečah za opremo ali zabojih.  
 
Življenjska doba 
Življenjska doba je odvisna od individualnih pogojev uporabe, pri čemer so plastični sestavni deli (tudi v primeru skrbnega 
rokovanja) podvrženi staranju. V vsakem primeru je potrebno pasove zamenjati po 6-8 letih in vrvi po 4-6 letih uporabe 
(BGR 198). 
 

TÜV Product service, Ridlerstraße 65, München CE 0123 
Proizvajalec: Eduard Kaufmann GmbH, Im Bruch 15, 56567 Neuwied 

 
Opomba: Odgovornost proizvajalca za proizvod ne krije poškodb materiala ali oseb, ki se lahko pripetijo tudi pri pravilni  in 
strokovni uporabi osebnih zaščitnih sredstev za zavarovanje pred padcem. Pri spremembah opreme kotu tudi pri 
neupoštevanju teh navodil ali veljavnih navodil za preprečevanje nesreč proizvajalec ne odgovarja za posledice.  
 

 


