
Mentő / Ereszkedő felszerelés

Miller SafEscape ELITE™

A jövö generáció 

mentési megoldása 



A Miller SafEscape ELITE  

professzionális választás az 

alábbi szempontokból:

 Fokozott biztonság

 Jelentős  
 költségmegtakarítás 

 Könnyebb használat

 Globális megoldás

A Miller SafEscape ELITE – a jövő  
generáció Mentési megoldása

Nagy magasságban dolgozó munkások mentési illetve evakuálási 
műveleteinél a legfontosabb, az emberek biztonsága. Éppen ezért 

fejlesztettük ki ezt az új terméket a jövő generációjának mentési 
feladataira. A felszerelést úgy terveztük meg, hogy a nemsokára 

érvénybe lépő EN 341/2008 szabvány által megkövetelt 
legszigorúbb vizsgálati módszereknek is eleget tegyen. Ezáltal 

biztosítjuk a magasban dolgozó emberek biztonságát.

Fokozott biztonság
Mentési, illetve evakuálás esetén az idő és a környezeti 

feltételek gyakran Ön ellen dolgoznak, és saját biztonsági 
megoldására kell alapoznia. A Miller SafEscape ELITE 
termékünkben bizton megbízhat a legviszontagságosabb 
feltételek mellet is: 

· A Miller SafEscape ELITE annak az új EN 341/2008  
 szabványnak tesz eleget, mely a mentési felszerelések  
 vonatkozásában a legalaposabb vizsgálatokat írja elő,  
 ideértve a következőket:

 · 8000 m ereszkedés 100 kg-ra vonatkoztatva  
  (16 x 500 m)
 · Maximális ereszkedési magasság 500 m
 · Kényszerhelyzetben 2 ember használhatja,  
  összesen 250 kg testsúllyal

· Az időjárás viszontagságaival szemben kipróbálták:  
 száraz, de az új EN 341/2008 szabvány értelmében  
 nedves körülmények között is

· Tartós minőségi eloxált alumínium borításának  
 köszönhetően, a termék az optimális üzemi állapotát  
 a legkíméletlenebb környezetben is megtartja.

Jelentős költségmegtakarítás
A termék felülvizsgálata a gyártó illetve a Miller Szerviz 
Telephely által csak hét év múlva szükséges, robusztus és 
messzemenően ellenálló komponenseinek köszönhetően. 
Ezáltal kihasználatlansági / állási / meghibásodási ideje 
lerövidül, és fenntartási költsége is csökken.

Könnyebb használat
A kézi tekerő helyzete és formatervezése csökkenti a 
kilengést a felvonás időtartama alatt, elősegítvén az 
áttelepítési eljárásokat.
Az ereszkedés gyors (1m/s) és zökkenőmentes, a 
centrifugális féknek köszönhetően, mely az ereszkedést 
ellenőrzi, és a rázkódást csökkenti.

Globális megoldás 
A „Miller SafEscape ELITE” CE - tanúsítvánnyal rendelkezik 
és megfelel az ANSI és OSHA követelményeinek, ezáltal 
tökéletes globális megoldást nyújt.
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Miller SafEscape ELITE

•	 Ereszkedési	terhelés	30	kg	–	250	kg	 
 (2 ember) között 
•		 75	kg	/	max.	20	x	500	m	(10.000	m)
•		 100	kg	/	max.	16	x	500	m	(8.000	m)
•		 150	kg	/	max.	4	x	250	m
•		 250	kg	/	max.	2	x	200	m
•		 250	kg-os	tömegre	is	bevizsgálva,	
Maximális ereszkedési magasság: 500 m
Ereszkedési sebesség: 1 m / másodperc
Tömeg (kötél nélkül): 2,2 kg

Szabványok - az alábbi 
követelményeknek felel meg:

•	 EN	341	:	2008
•	 EN	1496
•	 ISO	22159
•	 ANSI	Z359.4-2007

Az oktatás lényeges része bármely mentési és 
evakuálási műveletnek. A Miller by Sperian teljeskörű 
oktatást biztosít az ipar és a sürgősségi szervek 
szükségleteihez mérten.

A Miller by Sperian előre kidolgozott összeállítás-
ban, vagy akár testreszabott formában is kínál tan-
folyamokat, mind elméleti mind gyakorlati formában. 
Oktatást a világ bármely pontján biztosítunk, továb-
bá oktatóközpontjainkban vagy a helyszínen. 

A Miller by Sperian teljes körű megoldást nyújt  
a mentésre illetve az evakuálásra.

Oktatás
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Ideális az alábbi  
felhasználásoknál:

•	 Szélturbinák

•		 Antennák

•		 Magasfeszültségű	oszlopok

•		 Emelődaruk	

továbbá bármely olyan terület, amely 
hagyományos eszközökkel nem  
megközelíthető.

Műszaki leírás:
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SpErIAN prOTEcTION Hungaria Kft
H-1139	Budapest
Tel:	1	237	1050-55
Fax:	1	239	3135
E-mail: info-hungary@sperianprotection.com

www.sperianprotection.hu  

Miller SafEscape ELITE - Tartozékok mentéshez
Miller SafEscape ELITE
Mentő / Ereszkedő felszerelés 
=> kézikerék nélkül
=> kézikerékkel
=> kézikerékkel és létratartóval *

Cikkszám kérésre -  
a kötél hosszának függvényében

*A fogas racsnikat egy munkahelyzet beállító kötéllel kell 
használni, hogy a központi kikötés biztosítva legyen.
A fogas racsni NEM a fő kikötési pont.
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www.sperianprotection.com

Mentőháromszög
•		Ez	olyankor	szükséges,	amikor	a	végfelhasz- 
 náló nem dolgozik hevederben és a felszere- 
 lést vészhelyzetben kell evakuálásra használnia 
•		Alkalmas	rövid	idejű	mentésre	és	bizonytalan	 
 esetek evakuálási műveleteire 
•		Felnőttekhez	és	gyermekekhez	is	beállítható
•		Megfelel	az	EN1498	B	követelményeinek
•		Tömeg:	1,164	kg

Cikkszám:	1004876

Munkahelyzet beállító kikötőkötél
•	 A	fogas	racsnik	rögzítésére	szolgál
•	 Poliamid	kivitelezésű	
•		A	kötél	átmérője	16	mm
•		Állítható	hossz,	önzáró	horog	(MS	51)	és	 
 kötélvédővel szállítva
•		Megfelel	az	EN358	követelményeinek
•		Hossz:	2	m,	tömeg:	1,2	kg

Cikkszám:	1002878

Alumínium csiga
•	 A	kötél	helyzetét	módosítja	a	kikötési	 
 ponthoz képest
•		Oldalkilengés	ellen	védett	tárcsa	„oil-lite”	 
 típusú önkenő csapágyakkal
•		Kötélátmérő	<12,7	mm
•		Tömeg:	0,12	kg

Cikkszám:	1007038

Kötélen rögzíthető zuhanásgátló 
•	 Az	eredeti	kötélhez	kapcsolódik	‘fejjel	lefele’	 
 és a leesett dolgozó felvonását biztosítja
•		10/12	mm	kötélhez
•		Megfelel	az	EN353-2	követelményeinek

Cikkszám:	1028807

Twistlock karabiner
•	 Alumínium	karabiner	kettős	biztosítással
•		Nyílás:	22	mm
•		Tömeg:	0,076	kg
•		Szakítószilárdság:	>28	kN

Cikkszám: 1002835

Teleszkópikus rúd
•	 Segítségével	a	mentőkötél	távolról	is	 
 csatlakoztatható a kikötési ponthoz
•		A	karabiner	nyitott	helyzetben	könnyen	 
 csatlakoztatható
•		Üvegszál	erősítésű	teleszkópikus	rúd,	 
 összecsukva 0,8m
•		Nyitott	hossz:	3,6	m

Cikkszám:	1017824

Hurokheveder 0,8 m / 1,2 m
•	 27	mm	heveder
•		Megfelel	az	EN795-B	követelményeinek
•		Szakítószilárdság:	>30	kN

Hossz:	0,8	m,	Tömeg:	0,07	kg
Cikkszám:	1002917

Hossz: 1,2 m, Tömeg: 0,1 kg
Cikkszám:	1002918

1) Védőlemez éles élek ellen
•	 Megakadályozza	a	kötél	éles	éleken	való	 
 elnyíródását ereszkedésnél és emelésnél
•		Rozsdamentes	acél
Cikkszám: 1028808

2) T vas
•	 Segít,	hogy	a	kötelet	a	szélektől	eltávolítva	 
 húzzuk fel
Cikkszám:	1028809

A Miller SafEscape ELITE  készletben kapható:
•	 1	db.	mentő	ereszkedő	szerkezet	 
 kézi tekerővel
•		80	m	kötél
•		1	db.	hordtáska
•		2	db.	hurokheveder	1,4	m

•	 1	db.	Kötélen	rögzíthető	 
 zuhanásgátló
•		4	db.	karabiner
•		1	db	alumínium	csiga
•		1	db	védőlemez	éles	élek	ellen
•	 1	T	vas

Cikkszám: 1028811

Hordtáska
•	 A	Miller	SafEscape	Elite,	a	kötél	és	a	 
 tartozékok tárolására és szállításához
•	 Vízálló	

•	 M	méret	-	23	cm	/	59	cm	 
Cikkszám:	1010191

•	 L	méret	-	26	cm	/	69	cm 
Cikkszám:	1010190

Kötél a Miller SafEscape ELITE -hez
•	 Különböző	hosszúságban	(40,	60,	80,	100	m	 
 vagy egyéni méret)
•		Statikus	Kernmantel	kötél
•		Átmérő:	10,5	mm	(EN1891)
•		Tömeg:	6,8	kg	/100	m
•		Két	darab	karabinerrel

A köteleket gyárilag szerelik össze a  
Miller SafEscape ELITE-hez


