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A vízszintes biztosítókötelek esetében két tervezési paraméter fontos - a terhelt rendszer tartószerkezethez való 
rögzítését terhelő erők (köztes és végső szerkezeti rögzítési pontok) Fk és Fp, valamint a D vonalhajlás (ábra). 

Ezek a paraméterek a következőktől függenek: 
 A rendszer geometriájától, azaz a teljes hosszúságtól - L és a köztes rögzítések közötti távolságtól - S 
 a rendszer várható terhelése az esés feltartóztatásakor, amely a rendszert használók számából adódik - N 
 a rendszer alkatrészeinek jellemzői (erő - deformáció), amelyek meghatározzák a rendszer érzékenységét 

(alakíthatóságát) terhelés alatt. 

Vízszintes kötélrendszerek Tervezési paraméterek 

Fk 

Fp 

A teherhordó szerkezetnek és a rendszert a teherhordó szerkezethez való rögzítés szilárdságának meg 
kell felelnie a következő feltételeknek: 

Rk ≥ 2 x Fk 
Rp ≥ 2 x Fp 

Az Fk, Fp és D értékeket elméletileg határozzák meg és laboratóriumi vizsgálatokkal igazolják, vagy csak 
kísérletileg, laboratóriumi vizsgálatok keretében. Az Fk, Fp és D példaértékek az egyes termékeket bemutató 
oldalakon találhatók. A funkcionális rendszerek tervezéséhez, az "Fk" és "Fp" erők és a "D" alakváltozások 
meghatározásához speciális, kifejezetten a PROTEKT termékekhez kifejlesztett szoftvereket használnak. 

A vízszintes kötélrendszerben fellépő erők és alakváltozások meghatározására használt 
szoftver párbeszédpanelje 
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PRIMVízszintes kötélrendszer kikötési pont Rozsdamentes acélból 
készült kétpontos 
rögzítésű szerelőlap. 
Kötélvégek 
rögzítéséhez. Acél vagy 
erős betonfelületekhez 
ajánlott. 

Rozsdamentes acélból 
készült hárompontos 
rögzítésű szerelőlap. 
Kötélvégek 
rögzítéséhez. Bármilyen 
típusú felületen 
használható. 

Közbenső kötélvezető 
és tartó. 
Rozsdamentes acélból 
készült. 

HL101 HL102 H202 

HL 101
kétpontos rögzítésű szerelőlap

HL 102 
háromponton rögzített 
szerelőlap 

AZ 090 
karabiner 

HL 401 
kötélfezítő 

HL 300 
energiaelnyelő 

 MAXIMUM 
7 Felhasználó 

HL 801 / HL 802 
adattábla 

A PRIM vízszintes kötélrendszer rendszer az EN 795 és a CEN /TS16415 
szabványnak megfelelő C osztályú kikötési pont. A rendszert egyszerre 
legfeljebb 3 felhasználóból álló csoport általi használatra tervezték, és 
átkonfigurálható, hogy nagyobb, akár 7 felhasználóból álló csoport számára is 
védelmet nyújtson. A rendszer épületfalakra, építményekre, tetőkre, 
teraszokra stb. telepíthető. A következő elemeket foglalja magában 
 

 szerkezeti rögzítőelemek a végekre, például véglemezek vagy oszlopok; 
 közbenső szerkezeti rögzítőelemek, mint például a sortartók vagy a 

sorvisszahúzó görgők; 
 energiaelnyelők és kötélfeszítő elemek; 
 összekötő elemek; 
 kötél a mobil kikötési pontok vezetője. 

 
A rendszer rozsdamentes acélból (kábel, energiaelnyelő és csatlakozó 
elemek) vagy horganyzott acélból (kiválasztott rögzítőelemek) készül
A vezetőkötél végén és közbenső részein rögzítési pontok és energiaelnyelők 
vannak amelyek csökkentik a tartószerkezetre átadott terhelést. 

HL 140  
külső ív 

közbenső 
kötéltartók 
(két változat) 

HL 500 
kötél 

HL 130 
belső ív 

A biztosítókötélre átadott F erő értékei [kN]* A biztosítókötél D alakváltozásának értékei [m]* 

A rendszer teljes hossza [m]    15           50  100 A rendszer teljes hossza [m] 15 50     100 

5 11,3 9,3 7,8 5 0,5 0,5 0,6 
Feszített hossz [m] Feszített hossz [m] 

15 15,3 11,5 9,8 15 1,1 1,1 1,1 

*a speciális megoldások más hosszúságot is tartalmazhatnak (további információért kérjük, forduljon a PROTEKT képviselőihez).  
** tájékoztató jellegű értékek, amelyek nem használhatók fel a rendszer tervezéséhez. 
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Tartó oszlop tűzihorganyzott acélból. 
Magasság: 200 mm; 300 és 400 mm. 
 
Teraszokra és betonra ajánlott 
hőszigetelés nélküli tetőkhöz. 

HL 701 típusú oszlop 

Tartó oszlop tűzihorganyzott acélból.  
Magasság: 500mm; 800mm; 1100mm és 
1500mm. 
 
Ajánlott teraszokra és hőszigetelt vagy 
ideiglenesen pl. hóval fedett betontetőkre. 

HL 704 típusú oszlop 
HL 760 típusú tartó HL 763 típusú tartó 

250 mm magas tartó, 
rozsdamentes acélból. 
Trapézlemez tetőhöz 
célszerű. Csavarokkal vagy 
szegecsekkel rögzíthető. 

HL 760 
tartó 

trapézlemezhez

HL 760 tartó 
trapézlemezhez 

HL 801 / HL 802 
identification plate 

HL 721/HL 722 
rögzítőlemez 

HL 202 iközbenső 
kötélvezető és 
tartó 

HL 300 
energiaelnyelő 

HL 500 
kötél 

HL 760 tartó 
trapézlemezhez

HL 745
kötélfordító 

csiga

HL 763 
anchor post for 
standing seam 

HL 300 
energiaelnyelő 

HL 721/HL 722 
rögzítőlemez 

HL 500 
kötél 

A biztosítókötélre átadott F erő értékei [kN]* 
 

A biztosítókötél D alakváltozásának értékei [m]*
 

A rendszer teljes hossza[m] 15 50 100 A rendszer teljes hossza [m] 15 50 100 

Feszített hossz [m] 
5 9,6 8,4 7,4 

Feszített hossz [m] 
5 0,6 0,6 9,1 

15 11,5 10,3 6,8 15 1,2 1,2 1,2 

*a speciális megoldások más hosszúságot is tartalmazhatnak (további információért kérjük, forduljon a PROTEKT képviselőihez).  
** tájékoztató jellegű értékek, amelyek nem használhatók fel a rendszer tervezéséhez. 

250 mm magas, rozsdamentes 
acélból készült oszlop. Korcolt
fémlemezfedéssel fedett tetőhöz 
tervezték. 

HL 721/722  
rögzítőlemez 

HL 202 közbenső 
kötélvezető és tartó 

HL 801 / HL 802 
azonosító adattábla 

HL 401 
tensioner 

HL 740
belső ív

HL 300 
energiaelnyelő 

HL 500 
kötél 

AZ 090 
karabiner 

HL 721/722 
oszlop 
rögzítőlemezzel 

 



  

HL 720 típusú, 450 mm magas, 
rozsdamentes acélból készült 
oszlop. Homlokzati tetőfedéshez, 
amelyet ideiglenesen pl. hó borít. 

HL 720 típusú 450 mm-es 
magasságú oszlop, rozsdamentes 
acélból. Hőszigetelt vagy 
ideiglenesen pl. hóval fedett 
trapézlemez-tetőhöz. Csavarokkal 
vagy szegecsekkel rögzíthető. 

HL 720 típusú oszlop HL 720-S5Z-400 típusú oszlop 

HL 720 
tartóoszlop 

trapézlemezhez HL 740 
fordítócsiga HL 300 

energiaelnyelő 
HL 500 
kötél 

HL 801 / HL 802 
azonosító adattábla 

HL 720  
oszlop 

HL 500 
kötél

HL 202 közbenső 
kötélvezető és tartó 

HL 760 
tartóoszlop 
trapézlemezhez 

A biztosítókötélre átadott F erő értékei [kN]** A biztosítókötél D alakváltozásának értékei [m]** 

A rendszer teljes hossza [m] 15  50 100 A rendszer teljes hossza [m] 
 

15 50 100 

5 6,2 6,0 5,7 5 0,8 0,8 0,8
Feszített hossz [m] Feszített hossz [m] 

 15 8,2 7,4 6,8 15 1,6 1,6 1,6

*a speciális megoldások más hosszúságot is tartalmazhatnak (további információért kérjük, forduljon a PROTEKT képviselőihez).  
** tájékoztató jellegű értékek, amelyek nem használhatók fel a rendszer tervezéséhez. 

42 
Kialakítási példa 
PRIM rendszer lapostetőn és emelvényen 

 

Magyarországi forgalmazó: 
FeWe Biztonságtechnika Kft. 
2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80. 
www.fewe.hu  

 



PRIM rendszer komponensei 
Line systems 

Telepítési példa 
PRIM bitumenes lemezzel fedett lapostetőn. 

HL 701 
oszlop 
központos 
talppal 

HL 500  
kötél 

HL 201 
közbenső kötéltartó 

HL 740 
fordítócsiga sarokra 

HL 760 A / HL 760 B 
tartó trapézlemezhez 

HL 101 
2 ponton rögzíthető 
szerelőlap 

HL 202 
közbenső kötéltartó 
 

HL 501 
saválló acél kötél ø 8mm 

HL 745 
fordítócsiga sarokra 

HL 702 
oszlop 
oldalsó 
talppal 

HL 763 
tartó korcolt lemeztetőkhöz 

HL 102 
3 ponton rögzíthető 
szerelőlap 
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AZ 090  
karabiner 

HL 704 
oszlop 
központos 
talppal és 
karimával 

HL 720-S5Z 
oszlop korcolt 
lemeztetőkhöz 

HL 506  
kötélvég 

HL 721/722 
2 pontos elforgó 
tartólemez 

HL 130 
fali sarokba szerelhető 
fordítócsiga (külső ív) 

HL 300 
energiaelnyelő 

HL 140 
fali sarokba szerelhető 
fordítócsiga (belső ív) 
 

HL 401  
kötélfeszítő 

HL 801 / HL 802 
adattáblák  
(saválló acél / PVC) 

HL 720 A / HL 720 B 
oszlop tarpézlemezhez 
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DUO Vízszintes kötélrendszer  
kikötési pont. Rozsdamentes acél 

rögzítőlemez. Kötélvégek 
felszereléséhez és 
rögzítéséhez. Különböző 
felülettípusokon használható. 

Rozsdamentes acélból 
készült közbenső kötéltartó. 

HL 103 HL 203 

7 MAXIMUM 

USERS 

A DUO vízszintes kötélrendszer rendszer az EN 795 szabványnak megfelelő C osztályú 
kikötési pont. A rendszert egyszerre 1, 2 vagy 3 felhasználó általi használatra tervezték, és 
átkonfigurálható, hogy nagyobb, akár 7 felhasználóból álló csoport számára is védelmet 
nyújtson. A rendszer épületfalakra, acélszerkezetekre, tetőkre, teraszokra szerelhető fel. A 
következő típusokat foglalja magában: 
 
 végekre - például fallakra vagy oszlopokra - szerelhető rögzítőelemek, 
 közbenső rögzítőelemek, például kötéltartók vagy csigák; 
 a vezetékfeszítő elemek energiaelnyelői; 
 a személyi lezuhanás elleni védelem mobil rögzítési pontjainak vezetésére szolgáló 

kötél összekötő elemei felszerelés. 
 
Minden egyes felhasználó egy egyéni csúszóelemhez van csatlakoztatva, amely a 
személyi leesésvédelmi eszközök mobil rögzítési pontját képezi és lehetővé teszi a szabad 
mozgást a rendszer mentén a rögzítés akadályozása nélkül. 

HL 103 
rögzítőlemez 

HL 402 
feszítő HL 301 

zuhanásgátló 
HL 203 

közbenső 
kötéltartó

HL 402 
feszítő

HL 103
rögzítőlemez

HL 301 
zuhanásgátló 

HL 203  
közbenső tartó 

HL 206  
sarok vagy ív 

HL 402 
feszítő

HL 203
közbenső tartó

HL 103 
rögzítőlemez 

A biztosítókötélre átadott F erő értékei [kN]** A biztosítókötél D alakváltozásának értékei [m]** 

A rendszer teljes hossza [m] 
 

15 50 100 A rendszer teljes hossza [m] 
 

15 50  100 
5 8,5 8,3 7,4 

15 8,2 8,7 8,5 

 5 0,7 0,7 0,8 

15 1,6 1,4 1,5 
A csúszóelem, amely egy a rendszer 
mentén a rögzítés akadályozása nélkül 
mozgatható kikötési pont, beleértve a 
közbenső tartón való áthaladást is. 

*a speciális megoldások más hosszúságot is tartalmazhatnak (további információért kérjük, forduljon a PROTEKT képviselőihez).  
** tájékoztató jellegű értékek, amelyek nem használhatók fel a rendszer tervezéséhez. 

Feszített hossz [m] Feszített hossz [m] 
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A biztosítókötélre átadott F erő értékei [kN]* A biztosítókötél D alakváltozásának értékei [m]* 
 

**a speciális megoldások más hosszúságot is tartalmazhatnak (további információért kérjük, forduljon a PROTEKT képviselőihez).  
** tájékoztató jellegű értékek, amelyek nem használhatók fel a rendszer tervezéséhez. 
 

*a speciális megoldások más hosszúságot is tartalmazhatnak (további információért kérjük, forduljon a PROTEKT képviselőihez).  
** tájékoztató jellegű értékek, amelyek nem használhatók fel a rendszer tervezéséhez. 
 

Values of force F transferred on lifeline [kN]*   Values of deflection D of lifeline [m]*   

A rendszer teljes hossza [m] 15 50 100 A rendszer teljes hossza [m] 15 50 100 

Feszített hossz [m] 
5 8,3 8,2 7,2 Feszített hossz 

[m] 
5 0,7 0,7 0,8 

15 7,8 8,5 8,3 15 1,5 1,4 1,5 

HL 760 típusú tartó HL 763 típusú tartó 

250 mm magas tartó, 
rozsdamentes acélból. 
Trapézlemez tetőhöz célszerű. 
Csavarokkal vagy 
szegecsekkel rögzíthető. 

250 mm magas, rozsdamentes 
acélból készült oszlop. Korcolt 
fémlemezfedéssel fedett tetőhöz 
tervezték. 

HL 803 / HL 804 
azonosító adattábla 

HL 724
végrögzítő

konzol

HL 203 
közbenső 
kötéltartó 

HL 402 
feszítő

HL 500 
kötél 

HL 301 
zuhanásgátló

HL 301 
fall arrester 

HL 402 
feszítő HL 724 

végrögzítő 
konzol 

HL 752 
sarokív 

HL 724 
végrögzítő 

konzol 

HL 803 / HL 804 
azonosító adattábla 

HL 402 
feszítő 

HL 203  
közbenső 
kötéltartó 

HL 301 
zuhanásgátló 

HL 500  
(HL 501) 
kötél 

HL 301 
zuhanásgátló

HL 724 
végrögzítő 

konzol

HL 402 
feszítő

HL 752  
sarokív 

A rendszer teljeshossza [m] 15 50 100 A rendszer teljes hossza [m] 

Feszített hossz [m] 
5 8,3 8,2 7,2 Feszített hossz 

[m] 
5 

15 7,8 8,5 8,3 15 

15  50   100 
0,6 0,7 0,8 

1,4 1,5 1,5 

Tartó oszlop tűzihorganyzott 
acélból. Magasság: 200 mm; 
300 és 400 mm. 
 
Teraszokra és betonra ajánlott 
hőszigetelés nélküli tetőkhöz. 
 

HL 701 típusú oszlop 

Tartó oszlop tűzihorganyzott acélból.  
Magasság: 500mm; 800mm; 
1100mm és 1500mm. 
 
Ajánlott teraszokra és hőszigetelt vagy 
ideiglenesen pl. hóval fedett 
betontetőkre 

HL 704 típusú oszlop 

 



50 51 

HL 720-S5Z-400  
típusú oszlop 

HL 720-C típusú oszlop 

HL 720 típusú 450 mm-es 
magasságú oszlop, 
rozsdamentes acélból. 
Hőszigetelt vagy 
ideiglenesen pl. hóval 
fedett trapézlemez-
tetőhöz. Csavarokkal vagy 
szegecsekkel rögzíthető. 

HL 803 
azonosító
adattábla

HL 402 
feszítő

HL 720  
oszlop 

HL 500 
kötél 

HL 720  
oszlop 

HL 301 
energia-
elnyelő 

HL 203 
intermediate 
line holder 

HL 603 
csúszó-
elem 

HL 752
sarokív 

oszlophoz

HL 720 
oszlop 

HL 301 
zuhanásgátló 

HL 402 
feszítő

HL 724 
végrögzítő 
konzol 

HL 500 
kötél 

Values of force F transferred on lifeline [kN]* 
 

Values of deflection D of lifeline [m]* 
 

A rendszer teljes hossza [m] 15 50 100 A rendszer teljes hossza [m] 15 50 100 

Feszített hossz [m] 
5 5,9 5,7 5,5 Feszített hossz 

[m] 
5 0,9 0,95 1,02 

15 7,6 7,6 7,6 15 1,8 1,8 1,9 

* a speciális megoldások más hosszúságot is tartalmazhatnak (további információért kérjük, forduljon a PROTEKT képviselőihez).  
** tájékoztató jellegű értékek, amelyek nem használhatók fel a rendszer tervezéséhez. 

HL 720 típusú, 450 mm 
magas, rozsdamentes 
acélból készült oszlop. 
Homlokzati tetőfedéshez, 
amelyet ideiglenesen 
pl. hó borít. 

Szerelési végpontok és közbenső pontok 
Vízszintes kötélrendszerek 

RAGASZTOTT HORGONYZÁS MECHANIKUS HORGONYZÁS 

M12 csavar 
alátét 

HL 101 
A betonfelülethez való horgonyzást legalább 12 kN 
szakítószilárdságú kémiai vagy mechanikus 
rögzítő elemekkel kell végezni. 

HL 103 

HL 202 

HL 203 

A felület nyomószilárdsága legalább 25MPa 
legyen. Szigorúan kövesse az adott horgonyok 
gyártói által adott beépítési ajánlásokat. 

Szerelési végpontok és közbenső pontok acél profilokhoz 

A felülethez való rögzítés 
M12-es rozsdamentes 
acélcsavarokkal történik. 

HL 103 HL 102 

U-tartó M12 önzáró-anya I-tartó 

M12 csavar 

alátét 

alátét 

M12 csavar 
  alátét 

alátét 

M12 önzáró-anya 

HL 101 

HL 202 

HL 203 

 

HL 102 
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HL 704 tartóoszlop 

Vízszintes kötélrendszerek 

I TARTÓHOZ 

alátét 
M12 csavar 
 alátét 

GERENDÁHOZ  
(RÖGZÍTŐ LEMEZZEL) 

I TARTÓHOZ  
(RÖGZÍTŐ LEMEZZEL) 

ZÁRT PROFILHOZ 
(RÖGZÍTŐ LEMEZZEL) 

SZILÁRD ALAPHOZ 
RÖGZÍTVE 

2 x M12 anya 

alátét 
M12 önzáró 
anya 

MECHANIKUS 
alátét 

M12 önzáró anya

RAGASZTOTT 

M12 önzáró 
anya  

alátét 

rögzítési 
pont 

HL 720 tartóoszlopok, HL 760 háromszög- és trapézlemez fedésekhez 
Vízszintes kötélrendszerek 

HL 720 TARTÓOSZLOP 
TRAPÉZLEMEZEN 

HL 760 TARTÓOSZLOP 
TRAPÉZLEMEZEN 

acél tetőlemez 
acél  

tetőlemez 

HL 760 TARTÓOSZLOP 
KORCOLT LEMEZEN 

HL 720 TARTÓOSZLOP 
KORCOLT LEMEZEN 

az él típusához 
oszlop talpa igazodó bilincs oszlop talpa az él típusához 

igazodó bilincs 

Önmetsző csavar
EPDM alátéttel

PU tömítés 

acél tetőlemez 

POP szegecs  

oszlop talpa 

PU tömítés 

acél tetőlemez 

oszlop talpa 

 



  

54 

DUO rendszer elemei 
Vízszintes kötélrendszerek 

HL 701 
oszlop 
központos 
talppal 
 

HL 500  
kötél 

HL 402  
feszítő 

HL 720 A / HL 720 B 
oszlop trapézlemezhez 

HL 103 
2 ponton rögzíthető 
szerelőlap 

HL 501 
ø 8mm saválló acél kötél  

HL 203 
közbenső kötéltartó 

HL 603 
csúszka  
(mobile kikötési pont) 

HL 702 
oszlop 
oldalsó 
talppal 

HL 760 A / HL 760 B 
tartó trapézlemezhez 

HL 506 
kötélvég 

HL 704 
oszlop 
központos 
talppal és 
karimával 

HL 763 
tartó korcolt lemeztetőkhöz 

HL 724 
végrögzítő konzol 

HL 301 
zuhanásgátló 

HL 804 / HL 803 
adattáblák  
(saválló acél / PVC) 

HL 752 
sarokív 

AZ 090 
karabiner 

HL 720-S5Z 
oszlop korcolt 
lemeztetőkhöz 

HL 206 
vezetőcső ívhez 



  

DUO rendszer 
kialakítási példa 

Magyarországi forgalmazó: 
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