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INFORMACJE OGÓLNE
Zanim zaczniecie korzysta z nowego produktu, naley uwanie przeczyta wszystkie
informacje i zalecenia zawarte w poniszej instrukcji w celu zminimalizowania
moliwoci zranienia si. Odpowiedzialno za poprawne poinformowanie
wszystkich uytkowników o zaleceniach dotyczcych montau produktu ponosi
nabywca. Naley zachowa ponisz instrukcj, by móc z niej korzysta w
przyszoci.

PODZIKOWANIA
DIMOS dzikuje Pastwu za wybór swojego produktu
i ma nadziej, i korzystanie z niego w peni Pastwa zadowoli.

GWARANCJA
Nasze produkty zostay wykonane z najwysz starannoci.
Nasze produkty s zgodne z ostatnimi, obowizujcymi w momencie dopuszczenia ich do sprzeday,
wymaganymi normami.
Z najwysz uwag zadbalimy o ich jako i bezpieczestwo.
Zalecamy stosowanie wycznie akcesoriów i materiaów wskazanych w niniejszej instrukcji.

SERWIS PO SPRZEDAY
W celu odpowiedzi na wszystkie Pastwa pytania, oddajemy do Pastwa dyspozycji pomoc
techniczn.
JZYKI

TELEFON

Francuski
i angielski

+33 (0)2 40 83 25 01

Pozostae jzyki

-

FAKS

E-MAIL

+33 (0)2 40 83 25 75

support@dimos.fr

Ze wzgldu na cige ulepszanie swoich produktów, DIMOS rezerwuje sobie prawo zmiany
materiaów opisanych poniej. W tym wypadku dostarczone materiay bd si róniy od zdj i
specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji.

STRONA WEB
Jeli chcecie Pastwo lepiej pozna nasz firm, nasze umiejtnoci, produkty i usugi, zajrzyjcie na
nasz stron internetow :

www.dimos.fr
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Naley uwanie przeczyta instrukcj przed przystpieniem do
montau zamocowania !

PREZENTACJA OGÓLNA

1.1
c
d

ZASTOSOWANIE HAKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Utrzyma drabin dekarza na poaci dachu
Moliwo zamocowania zabezpieczenia przed upadkiem (ze znakiem CE) dla
jednej osoby. Maksymalne obcienie haka 600Kg.

1.2

RODZAJE ZAMOCOWA WEDUG NORMY EN517

Typ A
Typ B

Sia dziaajca w kierunku spadku
Sia dziaajca w kierunku spadku i siy boczne
(na przykad ryzyko upadku z krawdzi dachu)

1.3

WYTRZYMAO KONSTRUKCJI
Przed zamontowaniem haka ochrony indywidualnej, instalator powinien
sprawdzi za pomoc wylicze wytrzyma o  wi by dachowej na si y
zgodne z norma.

Wycig z normy EN795 : « W przypadku mocowania w stali lub drewnie, wykwalifikowany inynier
powinien wyliczy czy dane projektowe i montau s zgodne z zastosowan si w ramach prób z normy. W
przypadku innych materiaów, przeprowadzi prób na wybranym elemencie ».

ZGODNO Z NORMAMI
Haki ochrony indywidualnej s zgodne z norm EN795 klasa A2 i EN517 typ A
Zamontowane przy uyciu ruby z podkadk zbat, s równie zgodne z norm EN517 typ B
SIA, KTÓR NALEY UWZGLDNI (Obcienie próbne wg norm EN795 i EN517)
Obcienie statyczne 1000Kg
Obcienie dynamiczne 100Kg, upadek z 2m50
(lub do 2000Kg = obcienie statyczne wyliczone podczas prób Dimos)

Sia zastosowana w punkcie d z 1.1. Kierunek zastosowanych si : zob. 1.2
WYBÓR ODCINKA KROKWI LUB WIZARA
Wyliczy uwzgldniajc ca wib. (zob. powyej)
Niezalenie od wyniku oblicze , nigdy nie bra odcinka mniejszego od 4,2x6,3cm (krokiew) i
3,5x12cm (wizar). Zawsze naley sprawdzi stan wiby.
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1.4

ZALECENIA DOTYCZCE MONTAU NA DACHU

c
d
e

Przygotowa zabezpieczon drog dostpu do miejsca zamocowania
Zamocowanie typu B, blisko szczytu
Zamocowanie typu A

PL

Zamontowa rzd zamocowa blisko kalenicy. Jeli jest to konieczne (tzn. jeli s 4m pomidzy 2
rzdami) zamontowa drugi rzd w ukadzie rombowym. U dou dachu, wybra zamocowanie "Dó
dachu" Dimos do EPI i porcz ochronn

f
Zamocowanie typu A, umieszczone w celu zabezpieczenia dostpu do okna
dachowego
Moe take zabezpiecza dostp do komina, anteny etc.

g
U dou dachu nie montowa haka ochrony indywidualnej: wybra zamocowanie
« Dó dachu » Dimos do EPI, które montuje si co 1,50m, lub porcz ochronn : zob. Instrukcja « Dó
dachu »
h
Na krawdzi dachu nie instalowa haka ochrony indywidualnej : wybra zamocowanie
« MG3 » Dimos, do EPI (z pytk EPI), które montuje si co 1,50m, i porcz ochronn : zob.
Instrukcja « MG3 »
i
Zamocowanie « MG3 » Dimos pozwala take zabezpieczy drabin podczas pierwszego
dostpu na dach (atwa adaptacja na potrzeby drabiny) : zob. Instrukcja « MG3 »

Miejsca zamocowa wedug zalece Dimos. Odpowiadaj one logice przemieszczania si po
dachu z lin 2m, bdc zabezpieczonym przez zamocowanie.
Nigdy nie naley montowa haka na wibie w zym stanie.
Nigdy nie naley montowa haka bez sprawdzenia wytrzymao ci wiby.
Nie uywa zamocowania w innym celu, ni tutaj opisany.
Nie stosowa zamocowania jako porczy ochronnej lub rusztowania.

1.5
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

DOST PNE RODZAJE HAKÓW
Indeks
Paski
031 316 / 031 616 / 031 716 / 031 816 / 031 916
Wygity 6mm
031 728 / 031 829
Wygity 55mm
031 318 / 031 618 / 031 718 / 031 818 / 031 918
Skrcony
031 320 / 031 620 / 031 720 / 031 820 / 031 920
Mocowanie z blokad
031 640
Wygity 90° na kalenic
031 314
Wygity 90° na kalenic + izolacja100mm 032 314
Paski do blachodachówki
031 315
Wygity do blachodachówki
031 317
Skrcony do blachodachówki
031 319

MATERIA Y I WYKO CZENIA
Stal cynkowana
Stal nierdzewna
Stal malowana kolor brzowy
Stal malowana kolor grafitowy
Stal malowana kolor ceglasty
Stal malowana kolor czarny

RAL8014
RAL7024
RAL8004
RAL9005

Indeks od numeru 031 3…
Indeks od numeru 031 6…
Indeks od numeru 031 7…
Indeks od numeru 031 81…
Indeks od numeru 031 9…
Indeks od numeru 031 829
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WYBÓR HAKA W ZALENOCI OD MOCOWANIA

c Za pomoc 3 wkrtów, indeks 030 416 na krokwi
 hak paski lub wygity
Sama krokiew lub z at lub z foli dachow i kontraty : zob. przykady w 1.8
d Za pomoc ruby z podkadk zbat na krokwi
 hak paski lub wygity
e Za pomoc ruby z podkadk zbat na boku krokwi lub wizarze
 hak skrcony
f Za pomoc ruby z podkadk zbat za belk stalow IPN lub drewnian
 hak wygity 90° na kalenic
g

Za pomoc ruby z podkadk zbat i elementu przesuwajcego na boku krokwi lub
wizara
 hak wygity
W przypadku pokrycia z dachówki, element przesuwajcy, indeks 030 250 umoliwia
boczne przesunicie zamocowania od 20 do 78mm w celu wyrównania z fal
dachówki. Monta pozostaje taki sam, niezalenie czy montujemy z prawej czy z lewej
strony krokwi lub wizara.
(a) : obowizkowo zamontowa rub dostarczon wraz z elementem przesuwajcym i rub z podkadk
zbat Dimos

h Mocowanie z blokad na boku krokwi lub wizara
 Mocowanie z blokad = hak skrcony
Dostpne referencje ruby z podkadk zbat (L = maksymalna szeroko drewna)
Indeks 030 345

L < 65mm

Indeks 030 346

L < 80mm

Indeks 030 347

L < 100mm

Indeks 030 348

L < 120mm

Indeks 030 361

L < 140mm

Indeks 030 362

L < 160mm

PRZESTRZEGA NAST PUJ CYCH ZASAD
Hak typu B  mocowanie za pomoc ruby z podkadk zbat obowizkowe
Wizar  Hak skrcony i mocowanie za pomoc ruby z podkadk zbat obowizkowe
Hak skrcony  mocowanie za pomoc ruby z podkadk zbat obowizkowe
Sprawdzi tak e przykady w 1.8 i przestrzega dokadnie etapów monta u

1.7
c upek

USZCZELNIANIE

Nie ma potrzeby dodatkowego uszczelnienia : paska cz haka odgrywa rol
uszczelniacza.
d Dachówki Hak znajduje si w zagbieniu fali dachówki. Naley podci (zob. zdjcie
szczegóów) wysz i nisz dachówk w celu umoliwienia usadowienia paskiej czci
haka (odcinek 30x4mm).
e Cynk
Pokrycie z blachy tytancynk : doda element uszczelniajcy : zob. przykady w 9
i 10
(zdjcie dziki uprzejmoci firmy «Ssztuka i dachy »)
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PRZYKADY OPISANE W TEJ INSTRUKCJI
2 Za pomoc ruby z podkadk zbat na krokwi
+ aty + dachówki + wygity hak
3 Za pomoc 3 wkrtów na krokwi
+ aty + dachówki + wygity hak
4 Za pomoc ruby z podkadk zbat na boku krokwi
+ aty + dachówki + skrcony hak
5 Za pomoc mocowania z blokad na boku krokwi
+ ata + upek + skrcony hak
6 Za pomoc 3 wkrtów na krokwi
+ ata + upek + paski hak (lub wygity 6mm)
7 Za pomoc 3 wkrtów na krokwi
+ folia dachowa + kontraty + aty + upek + wygity hak
8 Za pomoc ruby z podkadk zbat na boku krokwi
+ folia dachowa + kontraty + aty + upek + skrcony hak
9 Za pomoc ruby z podkadk zbat lub 3 wkrtów na krokwi
+ blacha tytancynk + paski hak
10 Za pomoc ruby z podkadk zbat za belk stalow IPN lub drewnian
+ pokrycie aluminiowe lub z eternitu + hak wygity 90° na kalenic
11 Mocowanie za pomoc kotwy w betonie + plaski lub wygity hak
Nigdy nie uywa wkrtów w przypadku haka typu B (blisko szczytu)
Nigdy nie uywa wkrtów na wizarach
Nigdy nie uywa haka innego ni skrcony na wizarach
Nigdy nie uywa wkrtów do skrconego haka
Nigdy nie uywa innych wkrtów ni Dimos 030 416
Nie montowa tego mocowania ze rub inna ni ruba z podkadk zbat Dimos.
Wszelkie modyfikacje produktu pocigaj za sob utrat gwarancji. W tym przypadku
Dimos nie ponosi adnej odpowiedzialnoci.
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PRZYKAD
Za pomoc ruby z podkadk zbat na krokwi
+ aty + dachówki + wygity hak
ETAPY MONTAU

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3

Umieci zamocowanie w ten sposób, by paska cz haka znajdowaa si na
dachówce, a dolna cz na krokwi. Mona wykorzysta wyej pooon dachówk,
by dopasowa umiejscowienie zamocowania.
Zaznaczy miejsca nawierce.
Wywierci otwory 13.
Podkadka zbata ma znajdowa si w kierunku dugoci krokwi i nie moe
wychodzi poza jej brzegi.
Dokrci.
Zamocowanie jest gotowe. Dokoczy monta pokrycia.

PRZYKAD
Za pomoc 3 wkrtów na krokwi
+ aty + dachówki + wygity hak
ETAPY MONTAU

3.1
3.2
3.3

4

Umieci zamocowanie w ten sposób, by paska cz haka znajdowaa si na
dachówce, a dolna cz na krokwi. Mona wykorzysta wyej pooon dachówk,
by dopasowa umiejscowienie zamocowania.
Wkrci 3 wkrty Dimos, indeks 030 640.
Zamocowanie jest gotowe. Dokoczy monta pokrycia.

PRZYKAD
Za pomoc ruby z podkadk zbat na boku krokwi
+ aty + dachówki + skrcony hak
ETAPY MONTAU

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Umieci zamocowanie w ten sposób, by paska cz haka znajdowaa si na
dachówce, a dolna cz na krokwi. Mona wykorzysta wyej pooon dachówk,
by dopasowa umiejscowienie zamocowania.
Zaznaczy miejsca wierce 13.
Przestrzega maksymalnej wysokoci 4cm.
Zamontowa rub z podkadk zbat.
Podkadka zbata ma znajdowa si w kierunku dugoci krokwi i nie moe
wychodzi poza jej brzegi.
Dokrci. Zamocowanie jest gotowe.
Dokoczy monta pokrycia.
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PRZYKAD
Za pomoc mocowania z blokad na boku krokwi
+ ata + upek + skrcony hak

5.1

OPIS

c
d
e
f
g
h

Mocowanie z blokad Dimos opatrzone numerem
Skrcony hak ochrony indywidualnej ze stali nierdzewnej
Podkadka zbata ze stalow nakrtk M12
Oznaczenie daty montau
ruba M12 stalowa i ocynkowana (do d)
Podkadka zbata z aluminium (do d)

5.2

MAKSYMALNA SZEROKO KROKWI (LUB WIZARA)
= 9,5cm

5.3

ETAPY MONTA U

c
d
e
f
g
h
i

Zaznaczy miejsce nawiercenia przynajmniej 40mm od zewntrznej krawdzi
krokwi, by zamocowanie byo poprawnie umiejscowione w stosunku do upka i
at na etapied, nastpnie wywierci otwory 13.
Umieci zamocowanie pomidzy dwoma upkami przycitymi do odpowiedniej
szerokoci.
Umieci podkadk zbat z nakrtk. Podkadka ma by umieszczona w kierunku
dugoci krokwi. Zbatki nie mog wychodzi poza brzegi krokwi.
Dokrci kluczem 24 a do przerwania nakrtki.
Zdj zaman cz nakrtki. Pozostaa, stokowa cz nakrtki nie daje si
zdemontowa.
Doko czy monta pokrycia.
Za pomoc metalowego ostrza zerwa cz oznaczenia odpowiadajcego dacie
montau (miesic i rok). (przykad ze schematu : wrzesie 2005).
Uwaga, nakrtka przerywa si od razu : nale y ubra rkawice, by si nie zrani
i mocno trzyma klucz podczas zrywania nakrtki, by nie zrani osób trzecich.
W przypadku ka dego innego rodzaju wi by (metal, beton, z foli dachow…)
lub pokrycia (aluminium, eternit...) nale y wybra inny, lepiej dostosowany,
rodzaj haka ochrony indywidualnej Dimos.
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PRZYKAD
Za pomoc 3 wkrtów na krokwi
+ ata + upek + paski hak (lub wygity 6mm)
ETAPY MONTAU

6.1 Hak jest mocowany na 1 rzdzie upka
6.2 Drugi rzd upka jest kadziony po obu stronach haka
6.3 Kolejne rzdy przykrywaj hak
6.4 Wkrty s mocowane na rodku krokwi, do aty
6.5 Naley obowizkowo uywa wkrtów Dimos d5x70, indeks 030 416 i przestrzega
maksymalnej gruboci aty = 20mm.
Uwaga : ten model jest czsto uywany na zabytkach historycznych (kocioy, etc.) i na
pokryciach ocynkowanych.
Maksymalna grubo aty : 20mm; powy ej nale y wybra rub z
podkadk zbat.
Nie montowa mniej ni 3 wkrty.
W przypadku wizara, wybra skrcony hak i rub z podkadk zbat.
Ka dy wkrt musi by umieszczony na rodku krokwi.

7

PRZYKAD
Za pomoc 3 wkrtów na krokwi + folia dachowa
+ kontraty + aty + upek + wygity hak
ETAPY MONTAU

7.1 Hak jest mocowany na 1 rzdzie upka, umieszczony w kontracie, folii dachowej i krokwi
7.2 Jeli jest taka konieczno, ata moe by umieszczona na haku ochrony indywidualnej
7.3 Drugi rzd upek jest kadziony po obu stronach haka : uci upki na odpowiedni
szeroko
7.4 Kolejne rzdy przykrywaj hak
7.5 Przestrzega maksymalnej gruboci kontraty = 20mm
7.6 Naley obowizkowo uywa wkrtów Dimos d5x70, indeks 030 416

Maksymalna grubo kontraty : 20mm; powy ej wybra rub z podkadk zbat.
Minimalna szeroko kontraty: 30mm.
Nie montowa mniej ni 3 wkrtów.
W przypadku wizara, wybra skrcony hak i rub z podkadk zbat.
Ka dy wkrt musi by umieszczony na rodku krokwi.
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8

PRZYKAD
Za pomoc ruby z podkadk zbat na boku krokwi +
Folia dachowa + kontraty + aty + upek + skrcony hak
ETAPY MONTAU

8.1 Umieci hak na boku krokwi, na 1 rzdzie upka.
8.2 Przewierci krokiew. Przestrzega minimalnej wysokoci : 40mm i kierunku mocowania
podkadki zbatej
8.3 Obowizkowo uywa ruby z podkadk zbat Dimos
Indeks 030 345 Indeks 030 346 Indeks 030 347 Indeks 030 348
L < 65mm
L < 80mm
L < 100mm
L < 120mm
8.4 Drugi rzd upek jest kadziony po obu stronach haka

Indeks 030 361

L < 140mm

Indeks 030 362

L < 160mm

W razie koniecznoci, uszczelni za pomoc tamy uszczelniajcej Dimos

8.5 Kolejne rzdy przykrywaj hak

9

PRZYKAD
Za pomoc ruby z podkadk zbat lub 3 wkrtów na krokwi
+ blacha tytancynk + paski hak

9.1
9.2
9.3
9.4

Uwaga na dylatacj ! Przewidzie to podczas przycinania arkusza.
Przykadowe wymiary s podane w przykadzie dotyczcym montowania za
pomoc rub.
W przypadku mocowania za pomoc ruby z podkadk zbat, powinna ona by
umieszczona na rodku krokwi.
W przypadku mocowania za pomoc 3 wkrtów, powinny one by umieszczone na
rodku krokwi.
W kadym przypadku doda element uszczelniajcy.
(zdjcie udostpnione dziki uprzejmoci « Sztuka i dachy »)

9.5
9.5

Inne rozwizanie : umieci zamocowanie pomidzy 2 arkuszami, co zapewni
szczelno.
Inne rozwizanie : zastpi podkadk zbat podkadk pask umieszczon na
arkuszu i doda uszczelniacz.

10

PRZYKAD
Za pomoc ruby z podkadk zbat za belk stalow IPN
+ pokrycie aluminiowe lub z eternitu + wygity hak 90° na
kalenic

10.1

Wywierci w belce stalowej IPN 14mm.
Nie montowa podkadki od strony IPN
Szczelno jest zapewniona dziki naoeniu kolejnego arkusza.
Wywierci w belce drewnianiej 14mm.
Szczelno jest zapewniona dziki naoeniu kolejnego arkusza
W przypadku pokrycia z aluminium, umieci mocowanie na kalenicy, szczelno
jest zapewniona przez kalenic.

10.2
10.3
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11.1
c

11.2
d

PL

PRZYKAD
Mocowanie za pomoc kotwy w betonie
+ paski lub wygity hak
Przykad : paski hak na murze

Kotwa M12 chemiczna lub mechaniczna, która nie jest dostarczana. Naley ustali z
producentem kotw, by bya ona wytrzymaa do 400Kg na rozciganie i 2000Kg na
rozpranie
(2000Kg = sia statyczna odpowiada obcieniu próbnemu wedug normy EN795 :
zob. szczegóy w 1.3)

Przykad : paski hak na pycie betonowej

Kotwa M12 chemiczna lub mechaniczna, która nie jest dostarczana. Naley ustali z
producentem kotw, by bya ona wytrzymaa na 400Kg na rozciganie i 2000Kg na
rozpranie
(2000Kg = sia statyczna odpowiada obcieniu próbnemu wedug normy EN795 :
zob. szczegóy w 1.3)

Okreli kotw z producentem np. Hilti, Spit, etc.
Kada budowa wymaga ekspertyzy producenta kotw.
(okreli on odlegoci od brzegów, grubo betonu,
przeanalizuje rodzaj i stan materiaów podtrzymujcych, etc.)

Producent :

DIMOS S.A.
B.P. 29 - Z.I.
648, rue du Tertre
44151 ANCENIS Cedex FRANCE
tél.: +33 (0) 240 832 501
fax: +33 (0) 240 832 575

Dystrybutor :

mdm spóka z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 206
tel. +48 33 479 45 00
fax +48 33 479 45 13
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