
SMART
TO BE
SAFE



RISICO VAN VALLEN VAN EEN HOOGTE

>2,5 m



WIREWORKER® IS EEN MOBIELE, TIJDELIJKE VEILIGHEIDSVOORZIENING TEGEN HET 

VALLEN VAN EEN KLEIN DAK OF PLATFORM OP HOOGTE. WireworkeR® is ontwikkeld en 

getest conform de EN 795B norm en is in overeen stemming met de Europese Richtlijn voor persoonlijke 

beschermings  middelen (89/686/EEG). Dit betekent dat WireworkeR® een persoonlijk beschermings

middel is tegen vallen van een hoogte. Het WireworkeR® systeem beschermt 1 persoon en is zo 

ontworpen dat het ook door 1 persoon kan worden geïnstalleerd.



WIREWORKER® ONDERSCHEIDT ZICH VAN ANDERE VALBEVEILIGINGEN;

DOOR 1 PERSOON

SNEL GEÏNSTALLEERD



FLEXIBILITEIT
Geschikt voor gebouwen en platforms tot 7,5 x 3,5 meter, hoogte tot 3 meter.

SNELHEID VAN INSTALLATIE 
Door 1 persoon in minder dan 15 minuten geïnstalleerd en gebruiksklaar. 

VOLLEDIGE TOEGANG TOT HET WERKOPPERVLAK
De veiligheidslijn (leeflijn) bevindt zich boven de persoon,

er zijn geen onderdelen van het WireworkeR®systeem op het werkoppervlak.

WIREWORKER® ONDERSCHEIDT ZICH VAN ANDERE VALBEVEILIGINGEN;



MAXIMALE

BEWEGINGSRUIMTE



TOEPASSING   De installatie van het WireworkeR®-systeem behoeft geen anker punten in de 

constructie; het systeem wordt vast gezet met een band rondom het gebouw (platform, container enz.). 

In combinatie met de bovenste lijn van het systeem, wordt het WireworkeR®systeem ’verankerd’  door 

beide lijnen aan te trekken; de WireworkeR® houdt het gebouw als een tang in zijn greep. De gebruiker 

kan al aan het systeem gekoppeld worden voordat deze het werk opper vlak op hoogte betreedt.



HET WIREWORKER®-SYSTEEM BESTAAT UIT DE VOLGENDE ONDERDELEN:

Truss (x2)

Dakhaak (x4)

Truss houder (x2)

Zijhaak (x8)

Verstelbare buis (x2)

Grondplaat (x2)

Valblok

Leeflijn

Spanband kort (x2)

Spanband met ratel, 
lang (x2)   
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VOORBEELD TOEPASSING   Het WireworkeR®systeem kan zonder meer worden toegepast op vrij

staande gebouwen, bouwwerken of containers met een dakoppervlak van maximaal 7,5 x 3,5 meter. 

Voor toe passing op halfvrijstaande bouwwerken worden speciale bevestigings en verankeringsopties 

ontwikkeld. Deze zullen na uitvoerige tests en certificering volgens EN 795B ook tot het WireworkeR®

systeem gaan behoren.



1. ALGEMEEN   WireworkeR®-systemen zijn ontworpen om het risico van werken op hoogte te beperken in situaties 
waar collectieve beschermings oplossingen niet beschikbaar zijn en andere traditionele valstopapparatuur niet effectief 
kan worden gebruikt van wege omgevingsbeperkingen (bijv. ruimte of toegangsbeperkingen, afwezigheid van geschikte 
vaste (valbeveiligings)anker  punten enz.).

 Als een collectieve beschermingsoplossing KAN worden gebruikt (een die meer dan één werknemer tegelijk beschermt, 
zoals een steiger, vangnet of hoogwerker), moet dit worden gebruikt in plaats van PPE (inclusief het WireworkeR®
systeem).

2. AANTAL GEBRUIKERS   WireworkeR®-systemen zijn ontworpen voor de bescherming van één persoon die 
op hoogte werkt. Voor de bescherming van meer mensen die op hoogte werken op / vanaf hetzelfde platform, moeten 
collectieve beschermingsoplossingen worden gebruikt.

3. PLATFORMAFMETINGEN   De WireworkeR®-systemen zijn ontworpen voor installatie op platforms die niet 
groter zijn dan 3,5 x 7,5 meter. In elke situatie moet het WireworkeR®systeem loodrecht op de kortste zijde van het 
platform worden geïnstalleerd (de reddingslijn zal parallel aan de langste zijde van het platform worden geïnstalleerd). 
Raadpleeg de installatieschema’s op de vorige pagina voor meer informatie.

4. PLATFORMHOOGTE   Werk op hoogte wordt gedefinieerd als werk op elke plaats, inclusief een plek op, boven of 
onder het maaiveld, waar een persoon gewond zou kunnen raken als ze van die plek zouden vallen. Toegang en uitgang 
naar een werkplek kan ook werk op hoogte zijn.

 WireworkeR®-systemen moeten worden geïnstalleerd op gebouwen of platforms van meer dan 2,5 meter hoog 
waar de leef lijn op een hoogte van 2 meter boven het platform kan worden bevestigd. Bij een hellend platform wordt 
de hoogste zijde van het platform gebruikt om de installatiehoogte van de leeflijn te bepalen.

5. HELLING PLATFORM   WireworkeR®-systemen kunnen worden toegepast op hellende platforms. De maximale 
helling voor normale werk omstandig  heden onder bescherming van een WireworkeR®systeem is 15%.

VERPLICHTE INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE EN BEDIENING 
VAN HET WIREWORKER®-SYSTEEM



6. GRONDTYPE EN OPPERVLAKTE   WireworkeR®-systemen moeten worden geïnstalleerd op een oppervlak 
dat een gewicht van 250 kg / m2 kan dragen zonder vervorming (dwz een betonnen vloer, verhard gebied, asfalt, enz.) 
Of aarde die is neergezet en niet is geroerd / bewerkt voorafgaand aan de installatie van het WireworkeR®systeem. Bij 
installatie op een oppervlak dat potentieel zou kunnen wegzakken onder het gewicht van het WireworkeR®systeem, zou 
een groot stuk stijf materiaal moeten worden gebruikt onder de grondplaat en de truss die het gewicht van het systeem 
gelijkmatig over het oppervlak verspreidt.

7. GEBRUIKERSOPLEIDING EN INSTRUCTIE  Alleen getrainde gebruikers mogen WireworkeR®-systemen instal leren 
en gebruiken. Instructie en training worden gegeven aan elke aangewezen gebruiker bij levering van het WireworkeR®systeem.

8. RISICOBEOORDELINGEN EN NALEVING VAN RELEVANTE WETGEVING   Het gebruik van het Wire-
workeR®-systeem neemt niet weg dat de gebruiker moet voldoen aan de vereisten van toepasselijke wetten en 
reguleringen, het beheer van de arbeidsomstandighedenvoorschriften en alle relevante wetgeving betreffende 
gezondheid en veiligheid op het werk.

  In het bijzonder moet de gebruiker:
• een veilig werksysteem volgen om ervoor te zorgen dat al het werk op hoogte wordt gepland, georganiseerd en uitgevoerd 

door bekwame mensen,
• de hiërarchie volgen voor het beheren van risico’s van werken op hoogte (inclusief het verkiezen van collectieve val

preventie maatregelen boven PPE, inclusief het WireworkeR®systeem),
• geschikte risicobeoordelingen uitvoeren,
• passende maatregelen treffen om die risico’s te beheersen.

9. MEER INFORMATIE   Als u vragen hebt over de juiste installatie en bediening van het WireworkeR®-systeem, 
dient u contact op te nemen met WireworkeR® voor verdere richtlijnen.

 Gebruik het WireworkeR®systeem alleen als u er zeker van bent dat het op de juiste manier is geïnstalleerd en dat alle 
personen die het systeem gebruiken bekend zijn met en getraind zijn in het veilige gebruik ervan.
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MOBIEL VEILIGHEIDSSYSTEEM, SNEL GEÏNSTALLEERD VOOR EEN MAXIMALE BESCHERMING


