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Latchways Persoonlijk 
Reddingsmiddel

Geïntegreerd harnassysteem  
voor zelfredding
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Latchways Persoonlijk Reddingsmiddel

*Het reddingsmiddel dient niet in een harnas te worden aangebracht dat al in 
gebruik is zonder eerst contact op te nemen met de ontwerpafdeling van Latchways

Het hele reddingsproces ondergaat een revolutie door de 
Latchways-techniek in de ‘rugzak’, die het volgende bevat:

•	 een	‘trekkoord’	zoals	bij	een	parachute,	die	het	
afdaalsysteem ontgrendelt

•	 een	remsysteem	en	spoel	met	ofwel	20	m	of	40	m	koord,	
waaraan de vallende persoon voorzichtig naar de grond afdaalt

•	 een	standaardharnas	dat	makkelijk	kan	worden	uitgetrokken	
waardoor	de	persoon	snel	van	de	plek	waarop	hij	is	
neergekomen kan worden vervoerd

De PRD wordt in een standaardharnas aangebracht,  
geleverd door Latchways, of kan in een reeds bestaand  
harnas worden aangebracht*.

Mechanische zekerheid
In het innovatieve ontwerp wordt gebruik gemaakt van onderdelen 
van hoge kwaliteit. Het beperkte aantal bewegende delen zorgen 
voor 100% mechanische zekerheid zoals gedefinieerd door de 
ontwerpnormen waaraan het apparaat voldoet en welke ze  
zelfs overtreft.

 
 

Constant Force® is een geregistreerd handelsmerk van Latchways plc.

De eerste die een Persoonlijk 
Reddingsmiddel (PRD) heeft 
ontwikkeld
Latchways brengt een revolutie teweeg in het reddingsproces door 
de PRD die gebruik maakt van innovatieve ontwerptechnieken.

Het lichtgewicht, onopvallende reddingsmiddel bevindt zich in 
een	kleine	‘rugzak’	die	aan	een	harnas	is	bevestigd.	Tijdens	een	
val laat het reddingsmiddel de vallende persoon voorzichtig en op 
gecontroleerde	wijze	naar	de	grond	zakken.
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Latchways—wereldleider in de  
ontwikkeling van innovatieve valbeveiliging
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Latchways is wereldleider op het gebied van 
valbeveiligingssystemen op basis van een 
filosofie	waarbij	innovatief	ontwerp	wordt	
gebruikt om te zorgen voor:

•	 technische	zekerheid	die	de	gebruiker	
beschermt tegen de gevaren van werken 
op hoogte

•	 het	product	/	de	oplossing	kan	makkelijk		
worden opgenomen in het gebouw / de 
werkomgeving

•	 de	gebruiker	kan	vrij	doorwerken	op	hoogte

De zekerheid van de Latchways producten 
wordt gedefinieerd door de volgende criteria:

•	 zij	voldoen	aan	/	overtreffen	alle	vereiste	
veiligheidsnormen

•	 worden	vervaardigd	met	gebruik	van	
materialen van de beste kwaliteit

•	 worden intern en extern getest om voor een 
100% betrouwbare prestatie te zorgen

Wederom is Latchways voorloper in de markt met het 
eerste	persoonlijke	reddingsmiddel	(PRD)	ter	wereld.	In	het	
verleden heeft Latchways innovatieve systemen ontwikkeld 
zoals de energie absorberende valbeveiliging voor daken 
(Constant Force®) ankers en Self Retracting Lifelines (SRL).

Het	proces	waarbij	veiligheid	wordt	gewaarborgd	tijdens	het	
werken op hoogte wordt niet alleen vanuit het oogpunt van 
functionaliteit van het product beschouwd, maar houdt ook 
rekening met werkmethoden. De Latchways-oplossing leidt 
vaak tot een herziening van werkmethoden waar de klant 
zijn	voordeel	mee	doet	qua	tijd	en	geld.

Wederom de eerste ter wereld 

Het eerste Persoonlijke Reddingsmiddel ter wereld dat in een 
harnas is opgenomen
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3 Trek stevig aan het koord. 4 Bereid u voor op de landing 
door de knieën te buigen.

Minimale instructie en snelle 
redding
In tegenstelling tot alle andere reddingsmiddelen, is er geen 
gespecialiseerde training nodig, omdat het apparaat wordt gedragen 
als onderdeel van een standaardharnas. Het wordt eenvoudigweg 
geactiveerd door aan het trekkoord te trekken

Als er eenmaal aan het ‘trekkoord’ is getrokken, laten de spoel en 
het integrale remmechanisme de vallende persoon voorzichtig en op 
gecontroleerde	wijze	naar	de	grond	zakken.
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Latchways Persoonlijk Reddingsmiddel

De complete oplossing in valbeveiliging

Uw risicobeoordeling uitvoeren 
met de Latchways PRD
Latchways	begrijpt	de	
complexiteit van het uitvoeren 
van risicobeoordelingen en de 
wirwar van procedures die vaak 
moeten worden doorlopen voor 
het reddingsonderdeel van de 
beoordeling. De Latchways 
PRD	biedt	de	mogelijkheid	deze	
processen te vereenvoudigen.  
Om	alle	mogelijke	uitkomsten	
te dekken is er een tweede 
ontspanningsmechanisme 
ingebouwd.

Tweede ontspannings-
mechanisme.

Latchways 
biedt volledige 
valbeveiliging in alle 
industrietakken
In welke omgeving u ook werkt, of het 
nu	olie	en	gas,	het	nutsbedrijf,	de	bouw,	
transport of industrie is, Latchways kan 
alle nodige systemen leveren en installeren 
zodat al uw valbeveiliging door één fabrikant 
wordt geregeld. Neem voor meer informatie 
over het bestekproces en het voldoen aan 
wettelijke	vereisten	contact	op	met	 
info@latchways.com

De stalen spoel absorbeert de 
energie	die	vrijkomt	bij	een	val.

Door de modulaire samenstelling 
kan het systeem snel en ter plekke 
worden onderhouden/gerepareerd.

Normen
De Latchways PRD bestaat uit een volledig lichaamsharnas 
en geïntegreerd afdaalsysteem dat aan alle vereiste normen 
voldoet:

Het harnas voldoet aan 

•	 EN361:	2002	

•	 ANSI	Z359.4:2007

Het afdaalsysteem voldoet aan:

•	 EN	341:	2011	Type	1,	klasse	D

•	 ANSI	Z359.4:2007

De ‘rugzak’ en het harnas voldoen aan:

•	 BS	EN	13463-1:2001	uitrusting 
groep 11 categorie 2 II 2 G c IIC T3

Makkelijk in gebruik
De	gepatenteerde	Latchways	onderdelen	zijn	ontworpen	
om precies in de ‘rugzak’ te passen, zodat de werknemer 
veilig	zijn	dagelijks	werk	kan	uitvoeren.	De	‘rugzak’	wordt	
met een rits aan het harnas vastgemaakt, zodat het 
onderdeel	wordt	van	de	dagelijkse	werkuitrusting	van	
diegenen	die	op	hoogte	werken.	Hij	is	licht	van	gewicht	
en onopvallend, maar zeer sterk zodat het de  
moeilijkste	werkomstandigheden	kan	weerstaan.	

De eerste die  
energie absorber-

ende valbeveiliging 
op daken bood

Het systeem absorbeert  
de valbelasting

Kan bovenop alle  
soorten daken worden  

bevestigd

De eerste die 
SRL’s heeft 
ontwikkeld die 
ter plekke  
kunnen worden 
gerepareerd/ 
onderhouden
Modulair ontwerp

100% betrouwbaar

Onderhoud ter plekke 
verlaagd onderhouds-
kosten

1 Controleer de grond onder 
u om u ervan te verzekeren 
dat	de	afdalingsroute	vrij	is	
en u veilig kunt landen.

2 Open de flap op de rechter 
schouderriem	om	bij	het	
‘trekkoord’ te komen.
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