Firningsdon Petzl ID EVAC
Firningsdon med anti-panik funktion
I´d Evac är ett firningsdon med anti-panik funktion med ändamålet att bygga
sänkbara ankare.
Handtaget går 90 rader vilket ger ett ergonomisk handhavande vid firning.
I´d Evac har en bygel som tillåter repet att vändas för extra friktion.
Firningsdon designad för firning från ett ankare.
Lätt att använda:
- säkerhetsgrind på den rörliga sidoplattan gör att repet enkelt kan installeras
medan enheten förblir ansluten till ankaret
- enkel repinstallation, tack vare repstyrningen och markeringarna
- anti-fel spärr för att minska risken för en olycka på grund av felaktig
installation av enheten på repet
- Ergonomiskt handtag gör att repet kan släppas och möjliggör bekväm
kontroll av nedstigningen. Två möjliga nedstigningslägen: på sidoplattan eller i
den V-formade friktionskanalen. Handtaget är speciellt orienterat för att
hantera en last från ankaret
- antipanikfunktion stoppar automatiskt nedstigningen om användaren drar för
hårt i handtaget.
AUTO-LOCK-systemet gör att repet kan låsas automatiskt utan att behöva
manipulera handtaget eller spänna av enheten. Det automatiska retursystemet
på handtaget begränsar risken för att enheten av misstag fastnar
- Handtaget växlar automatiskt till förvaringsläge när repet tas bort från
enheten, vilket minskar risken för oavsiktlig att fastna när firningsdonet bärs på
selen
Mångsidig:
- när det väl är låst kan repet tas upp utan att behöva manipulera handtaget,
vilket gör att användaren kan göra ett vändbart dragsystem
- den rörliga sidoplattan kan låsas med en skruv, vilket gör att I’D EVAC kan
integreras i evakueringssatser
- öppen hjälpbroms tillåter användaren att öka friktionen i enlighet med lastens
vikt och repets diameter, och att installera eller släppa ett rep när som helst
Den rostfria slitplattan förbättrar hållbarheten genom att förstärka linans
friktionszon
Sjunker en tung last upp till 250 kg
Repkompatibilitet: 10 till 11,5 mm diameter
Material: aluminium, stål, nylon
Vikt: 615 g
Maximal arbetsbelastning för en person: 150 kg (mer information i
bruksanvisningen och i de tekniska tipsen på www.petzl.com)
Maximal arbetsbelastning för två personer (räddning): 250 kg (mer information
i bruksanvisningen och i de tekniska tipsen på www.petzl.com)
Certifiering(er): EN 341 typ 2 klass A, CE EN 12841 typ C, ANSI Z359.4,
NFPA 1983 teknisk användning, EAC - EN 341 typ 2 klass A när den används
med ett PARALLELL 10,5 mm eller AXIS 11 mm rep - EN 12841 typ C när den
används med ett 10 till 11,5 mm EN 1891 A rep - ANSI Z359.4 när det
används med ett 10 till 11,5 mm rep - NFPA 1983 Teknisk användning när den
används med ett 10 till 11,5 mm rep
Certifieringar
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EN 341 typ 2 klass A
NFPA 1983
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