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VERSLAG VAN DRIEMAANDELIJKS ONDERZOEK (art. 281 ARAB+art 27 KB 13/06/2005).
1. Identificatiegegevens :
Agent onderzoeker
: RV
Onderzoek van : 17/12/2019
(1225)
Plaats van onderzoek : Noorderlaan 147 - Atlantic House - Antwerpen
* Dit verslag werd ge-emaild naar : atlantichouse@quares.be
Algemene nota :
Het gebruik van sommige PBM's kan gebonden zijn aan een geldigheidsperiode.
Raadpleeg voor informatie hierover uw fabrikant of leverancier.
2. Beproevingen en controles :
Persoonlijke beschermingsmiddelen : (proc. 4.12)
1° Aanwezigheid van reglementaire aanduidingen: identificatiemerktekens;
2° Aanwezigheid en functionele werking: haken met veiligheidspal; gespen; vasthaakinrichting;
musketonhaken met veiligheidssluiting; sluitingen; kabel en blokkering (valstoppen);
3° Aanwezigheid en algemene staat: been- en schouderbanden; gordel; vanglijn; haken.
Hangstelling : (proc. 4.14)
1° Aanwezigheid van reglementaire aanduidingen: kenmerken;
2° Aanwezigheid en functionele werking: hoofdschakelaar; remmen; loopbegrenzers; dodemansbesturing en buitenbesturing;
noodstop; veiligheidsorganen; snelheidsbegrenzer; kabelreservebegrenzer; slapkabelcontact; raambeugelcontact; last- en
lastmomentbegrenzer (jaarlijks)
3° Aanwezigheid en algemene staat: afmetingen en afstanden; elektrisch materiaal; kabels, schijven en trommel;
mechanisme, geraamte en onderdelen (jaarlijks - 1e kwartaal); werkvloer.
4° Deze controle is beperkt tot de delen van het toestel welke zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn.
De volgende controle moet gebeuren binnen de 3 maanden te rekenen vanaf datum van dit bezoek(art. 281ARAB)
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3. Kenmerken en opmerkingen :
__________________________________________________________________________________________________________

Nr : 1

Aard : Beweegbare hangstelling

Proc

4.14

Besluit :

A

Merk : Manntech
Bouwjaar : 2010
Fabricatienr : 10919-1
Last : 2 pers. - 240 kg
Nota's ter info :

* Overlast getest op 21/08/2018 en gaf voldoening. De vangtest werd niet uitgevoerd bij
gebrek aan beproevingsinstructies.
* Voedingskabel : mantel beschadigd en afgetaped op twee plaatsen : voldoende staat.

Opmerkingen :

nihil

__________________________________________________________________________________________________________

Nr : 2

Aard : Beweegbare hangstelling

Proc

4.14

Besluit :

B

Merk : Manntech
Bouwjaar : 2010
Fabricatienr : 10919-2
Last : 2 pers. - 240 kg
Nota's ter info :

* Overlast is getest op 21/08/2018 en gaf voldoening. De vangtest werd niet uitgevoerd
bij gebrek aan beproevingsinstructies.

Opmerkingen :

* De rails zijn verzakt op verscheidene plaatsen (nabij parkeerplaats) : te herzien. (opmerking
van 20/08/2019)

__________________________________________________________________________________________________________

Nr : 5838

Aard : Verbindingslijn (Jane MGO)
Type L 50
Lengte : 1,5 m

Proc

4.12

Besluit :

A

Merk : Petzl
Bouwjaar : 2013
Vervaldatum : 2024
Nota's ter info :

nihil

Opmerkingen :

nihil

__________________________________________________________________________________________________________

Nr : 5843

Aard : Verbindingslijn (Jane MGO)
Type L50
Lengte : 1,5 m

Proc

4.12

Besluit :

A

Merk : Petzl
Bouwjaar : 2013
Vervaldatum : 2024
Nota's ter info :

nihil

Opmerkingen :

nihil

__________________________________________________________________________________________________________

Nr : H1

Aard : Veiligheidsharnas (Newton Fast Jak)

Proc

4.12

Besluit :

Merk : Petzl
Bouwjaar : 2013
Fabricatienr : 13140SL7990
Vervaldatum : 2024
Nota's ter info :

nihil

Opmerkingen :

* De vest van het veiligheidsharnas is stuk : het harnas is te verwijderen. (Deze opmerking
geeft aanleiding tot een C-besluit)
* De fabricatienummer is sterk vervaagd en onleesbaar: te herzien. (herhaling)

C
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__________________________________________________________________________________________________________

Nr : H2

Aard : Veiligheidsharnas (Newton Fast Jak)

Proc

4.12

Besluit :

Merk : Petzl
Bouwjaar : 2013
Fabricatienr : 13140SL8021
Vervaldatum : 2024
Nota's ter info :

nihil

Opmerkingen :

nihil

4. Besluiten :
A-besluit :
Bij het onderzoek van het toestel werd niets abnormaals vastgesteld.
Het toestel mag verder gebruikt worden.
B-besluit :
Het toestel mag verder gebruikt worden.
Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerkingen.
C-besluit :
Het toestel kan niet veilig meer gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking.
Een aanvullende controle is vereist.
N-besluit :
Het toestel is niet of gedeeltelijk gecontroleerd.
Gelieve ons organisme te verwittigen wanneer verdere controle mogelijk is.

ing. Ph. Delwaide
Technisch directeur.
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