
• ข้้อมููลสนัับสนัุนัทางเทคนัิค
• อุปกรณ์์สร้างจุุดยึึด (Anchorage)
• ส่วนัพยุึงร่างกายึ (Body Support)
• อุปกรณ์์เช่่ื่อมูต่่อ (Connection)
• อุปกรณ์์กู้ภััยึ อุปกรณ์์ข้ึ�นัลงแนัวดิ่ง (Descent/Rescue)
• ต่ัวอยึ่างการทำางานัและการเล่อกใชื่�อุปกรณ์์ป�องกันัการ

ต่กจุากที่สูง

FALL
P R O T E C T I O N

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
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ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค

กฎความปลอดภัยในการท�างานบนที่สูง

ส่วนประกอบของระบบป้องกันการตกจากที่สูง ABCD

กฎพื้นฐาน

1. เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายและมีคณุสมบตัใินการท�างานบนท่ีสงู

2. สวมใสเ่ครือ่งแตง่กายใหร้ดักมุและเรยีบรอ้ย

3. เลือกจดุยดึท่ีแข็งแรงสามารถรบัแรงกระชากเม่ือเกิดการตกได้

4. สวมอปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคลขณะท�างานเสมอ ไดแ้ก่ 

ถงุมือท่ีปราศจากน�า้มนั รองเทา้นิรภยั เข็มขดันิรภยัชนิดเตม็ตวั 

(Full body harness) และสายช่วยชีวิต (Lanyard, SRL) 

เป็นตน้

5. เตรยีมแผนการชว่ยเหลือ และอปุกรณช์ว่ยเหลือ เชน่ Tripod  

และ Winch เตรยีมไว ้เป็นตน้

กฎการท�างานบนที่สูง

1. หา้มท�างานบนท่ีสงูเพีียงล�าพีงัคนเดียว

2. หา้มเคลื่อนตวัอยา่งรวดเรว็ เม่ือท�างานสงูกวา่พืีน้ 2 เมตรขึน้ไป

3. หา้มโยนสิ่งของหรอืเครือ่งมือใหแ้ก่ผูอ้ยูบ่นท่ีสงู

4. หา้มทิง้สิ่งของหรอืเครือ่งมือลงสูเ่บือ้งลา่ง

5. การตดั/เช่ือมบนท่ีสงู ใหต้รวจสอบและเคลื่อนยา้ยเชือ้เพีลงิ และ

สารไวไฟทกุชนิดในพืีน้ท่ีเบือ้งลา่งก่อน และขณะตดั/เช่ือม ให้

ท�างานดว้ยความระมดัระวงั

6. ผูค้วบคมุงานตอ้งดแูลไมใ่หใ้ครเดนิผา่นเบือ้งลา่งจดุท�างาน

7. ระวงัขอยก (Hanger) ชน เม่ือจ�าเป็นตอ้งท�างานในเสน้ทางของ   

ขอยก

8. ขณะยืนบนหลงัคากระเบือ้ง หา้มเหยียบท่ีแผน่กระเบือ้งโดยตรง

กฎการขึ้นที่สูง

1. การขึน้/ลงบนัไดแนวตัง้ ใหข้ึน้/ลงทีละคน

2. บนัไดจะตอ้งถกูจบัยดึใหแ้นน่และมั่นคง

3. ขณะขึน้/ลงใหจ้บัขอบบนัไดดว้ยมือทัง้ 2 ขา้ง และกา้วขึน้/ลง

ดว้ยความเรว็ปกติ

4. หา้มถือเครือ่งมือ หรอือปุกรณใ์ดๆ ขณะปีนขึน้/ลงบนัได ส�าหรบั

เครือ่งมือ หรอือปุกรณท่ี์จ�าเป็นในการใชง้านใหพ้ีกพีาโดยใสใ่น

กระเป๋าท่ีตดิกบัเข็มขดัเทา่นัน้

จุดยึด (Anchorage) เป็นอปุกรณท่ี์มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถรับแรงได ้5,000 lbs เทียบเทา่ 

22.2 กโิลนิวตนั (kN) และยงัใชเ้ป็นจดุยดึกบั Lifeline, Lanyard, SRL และอปุกรณก์นัตกอ่ืนๆ รวมทัง้ 

Rescue System ดว้ย อปุกรณจ์ดุยดึ ไดแ้ก่ H-Beam, โครงสรา้งคานโลหะตา่งๆ, คานคอนกรตี, คานไม ้

เป็นตน้ โดยมีอปุกรณส์รา้งจดุยดึ เชน่ Web-tie, Beam anchor และ Concrete anchor เป็นตน้ ซึง่เป็น

อปุกรณท่ี์ใชเ้ช่ือมตอ่กบัจดุยดึ ไดแ้ก่ Sling, Webbing และ Cable ซึง่ควรมีความยาวพีอท่ีจะพีนัรอบจดุ

ยดึและมีปลายเหลือเพีียงพีอ

ส่วนพยุงร่างกาย (Body Support) ชดุอปุกรณท่ี์ผูป้ฏิบตัิงาน

สวมใส ่ มีความกระชบัและสามารถกระจายแรงจากการตกจากท่ี

สงูได ้โดยตวัผูป้ฏิบตังิานไมห่ลดุออกจากชดุอปุกรณ ์ไดแ้ก่ เข็มขดั

นิรภยัชนิดเตม็ตวั (Full body harness)

อุปกรณ์เช่ือมต่อ (Connection) เป็นอปุกรณท่ี์ใชเ้ช่ือมตอ่

ระหวา่งจดุยดึ (Anchorage) และสว่นพียงุรา่งกาย (Body Support) 

ไดแ้ก่ Snap hook, Big hook, Carabiners, Lanyard, Shock 

absorber

อุปกรณ์กู้ภัย (Descent/Rescue) อปุกรณส์�าหรบัชว่ยเหลือ

และกูภ้ยัผูป้ฏิบตังิานหากมีการตกจากการท�างาน ไดแ้ก่ Rollgliss, 

Rescumatic, Life-line system, Pulley และ Tripod

A

B
C
D

A

B

C

D
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หว่งส�าหรบัตดิอปุกรณเ์สรมิ รบัน�า้หนกัได ้
5 กก. มีพืีน้ท่ีเพ่ิีมเตมิส�าหรบัพีกพีา
อปุกรณอ่ื์นๆ ท่ีใชใ้นการปฎิบตังิาน ชว่ยให้
สามารถจดัการอปุกรณต์า่งๆไดดี้ย่ิงขึน้

ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค

ส่วนประกอบของ Full Body Harness

ความปลอดภัยในการท�างานบนที่สูง

1. ท�างานสงูเกิน 2 เมตร ตอ้งมีการปอ้งกนัการตกหลน่และตดิตัง้นั่งรา้น

2. ท�างานสงูเกิน 4 เมตร ตอ้งสวมใสเ่ข็มขดันิรภยัหรอืสายชว่ยชีวิต มีตาขา่ยนิรภยั และราวกนั

ตก โดย                              แนะน�าดงันี ้Safety belt ผูส้วมใสอ่าจบาดเจ็บถงึหลงัหกัได ้และ

จะทนอยูไ่ดน้านประมาณ 90 วินาที เน่ืองจากมีการรดักระบงัลม ท�าใหเ้ลือดไหลเวียนไมดี่

และหมดสต ิสว่น Full body harness นัน้จะทนไดป้ระมาณ 15 – 30 นาที ซึง่มีเวลามากพีอท่ี

ทีมชว่ยเหลือจะมาชว่ยไดท้นั

3. ชอ่งเปิดหรอืปลอ่งตา่งๆ ตอ้งมีฝาปิดหรอืรัว้กัน้ ความสงูไมน่อ้ยกวา่ 90 ซม.

4. ท�างานบนท่ีลาดชนัเกิน 15 องศา ตอ้งตดิตัง้นั่งรา้น

5. อปุกรณเ์ครือ่งมือท่ีใชบ้นท่ีสงูตอ้งผกูยดึไมใ่หต้กลงดา้นลา่ง

6. การใชบ้นัไดชนิดเคลื่อนยา้ยได ้มมุบนัไดท่ีตรงขา้มผนงัตอ้งวางประมาณ 75 องศา

7. การใชร้ถเครน ตอ้งมีแผน่เหลก็รองขาชา้งเพ่ืีอปอ้งกนัการวางไมไ่ดร้ะนาบหรอืออ่นตวั ซึง่คน

ขบัรถเครนและผูใ้หส้ญัญาณตอ้งผา่นการอบรม และรถเครนตอ้งผา่นการตรวจสอบจากเจา้

หนา้ท่ีบ�ารุงรกัษาท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนน�าเขา้ใชง้านในเขตหวงหา้มทกุครัง้

หว่งเชือกส�าหรบัใสอ่ปุกรณเ์พ่ิีมเตมิ 
สามารถรบัน�า้หนกัได ้10 กก. ซึง่มีพืีน้ท่ี
เพีียงพีอส�าหรบัเก็บ HMS Carabiners 
ได ้10 ชิน้

สายรดัยางยืดส�าหรบัยดึสายคลอ้งไหล่

มีจดุเช่ือมตอ่ดา้นหนา้ตามมาตรฐาน 
EN 813

เข็มขดับริเวณไหล่ออกแบบมาใหใ้ชง้าน
งา่ย พีรอ้มตวัลอ็คตามมาตรฐานอเมรกิา 
(ANSI, CSA) รบัน�า้หนกัไดอ้ยา่งต�่าท่ี 
17.2 kN. สายรดัมีประสทิธิภาพี ไมเ่ลื่อน
หลดุงา่ย สามารถปรบัระดบัเพ่ืีอความ
กระชบัได ้ (ชว่ยใหใ้สแ่ละปลดออกได้
งา่ย แมต้อ้งปฏิบตังิานเป็นเวลานานหรอื
ในสภาวะท่ีสายเปรอะเป้ือนจากสิ่ ง
สกปรก) ผา่นการทดสอบการกดักรอ่น
ดว้ยการแชน่�า้ท่ีมีความเคม็เป็นเวลา 48 
ชม.

จดุเช่ือมตอ่ส�าหรบังานชว่ยเหลือ 
(Rescue), งานในท่ีอบัอากาศ (Confined)

จดุเช่ือมตอ่ตามมาตรฐาน EN 361 D-ring 
ท�าจากเหลก็กลา้รบัน�า้หนกัได ้15 kN.

จุดเช่ือมต่อดา้นข้างส�าหรับยึดกับพืีน้ท่ี
ท�างาน เชน่ งานออ้มเสาไฟฟา้ หรอืงานท่ี
ตอ้งตรงึต�าแหนง่ในหนา้งาน ตามมาตรฐาน 
EN 358 รบัน�า้หนกัไดท่ี้ 15 kN. D-ring 
พีรอ้มจดุลอ็คเสน้เชือก ท�าจากโลหะผสม
อลัลอยด ์ มีน�า้หนกัเบาท่ีสามารถพีบัเก็บได ้
เพ่ืีอหลกีเลีย่งการสมัผสัถกู D-ring โดยไมไ่ด้
ตัง้ใจในระหวา่งปฏิบตังิาน

หว่งสวมขาบฟุองน�า้ ออกแบบมาให้
เหมาะกบัสรรีะ สวมใสส่บาย

เสรมิแผน่บฟุองน�า้รองรอบคอแบบเขา้รูป 
เพ่ืีอใหส้วมใสส่บายย่ิงขึน้

ชอ่งส�าหรบัเช่ือมตอ่ Carabiners

พืีน้ท่ีส �าหรบัตดิช่ือผูใ้ชง้าน

HNSR1003 
Full body harness
Page 127
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โดยสามารถค�านวนความสงูขัน้ต �่าของระยะการตกท่ีปลอดภยัไดด้งันี:้

A) จดุยดึตอ้งอยูเ่หนือระดบัไหลข่องผูใ้ชง้านเสมอเพ่ืีอลดแรงเหว่ียงและ

แรงกระชากท่ีอาจจะเกิดขึน้ได ้

B) เม่ือผูป้ฏิบตังิานตกจากการท�างานบนท่ีสงู ความยาวของเชือกจาก

จดุยดึ รวมถงึอปุกรณเ์ช่ือมตอ่ เสน้เชือก และ Shock absorber ท่ียงั

ไมแ่ตกออก ควรมีความยาวไมเ่กิน 2 เมตรตามมาตราฐาน

C) เม่ือ Shock absorber โดนแรงกระชาก เชือกดา้นในจะหลดุและ

ขยายตวัออกตามความยาวท่ีระบไุวบ้น Shock absorber

D) Shock Absorber จะมีความยาวเฉลี่ย 1.75 เมตร ตามมาตรฐาน 

EN และ 1.1 เมตร ตามมาตรฐาน ANSI

E) หลงัจากค�านวณระยะจากจดุยดึ อปุกรณเ์ช่ือมตอ่ เชือกสว่นขยาย

จาก Shock absorber และความสงูของผูป้ฏิบตังิานแลว้ ตอ้งเวน้

พืีน้ท่ีระยะความปลอดภยัเพ่ิีมอีกอยา่งนอ้ย 1 เมตร

 หมายเหต ุระยะความสงูของตวัตกึจะมีระยะเฉลี่ยอยา่งต�่าท่ี 6.5 เมตร

B+C+D+E = 5.6 - 6.25 เมตร = ระยะการตกท่ีปลอดภยั

ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค

การค�านวณระยะการตกที่ปลอดภัยจากการท�างานบนที่สูง

การค�านวณเก่ียวกบัระยะการตกท่ีปลอดภยั จะเริม่นบัระยะของเสน้เชือกจากจดุยดึ (A) 

จนถงึอปุกรณเ์ช่ือมตอ่ (B) ซึง่การก�าหนดระยะการตกจากท่ีสงูท่ีปลอดภยัเป็นสิ่งจ�าเป็น

และตอ้งชดัเจนเพ่ืีอปอ้งกนัผูป้ฏิบตัิงานท่ีเช่ือมอยูก่บัอปุกรณก์นัตกไมใ่หต้กกระทบกบัพืีน้ท่ี

อยูเ่บือ้งลา่ง หากระยะความสงูนอ้ยกวา่ 5 เมตร อาจตอ้งพิีจารณาใชอ้ปุกรณด์งึกลบั

อตัโนมตั ิ(SRL)

การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการตก

อปุกรณเ์ก่ียวกบัการปอ้งกนัการตกจากท่ีสงูตอ้งไดร้บัการตรวจสอบก่อนน�าไปใชง้าน ดงันี ้

1. ตรวจสอบสว่นท่ีเป็นเชือก/สาย วา่มีสภาพีดงันี ้

หรอืไม่

 • รอยบาด หรอื รอยฉีกขาด

 • การสกึหรอ

 • รอยไหม ้หรอื โดนสารเคมีกดักรอ่น

 • เสน้ใย กรอบ/เสื่อมสภาพี

 • รอยเยบ็ตา่งๆตอ้งไมมี่รอยตดัขาด

2. ตรวจสอบชิน้สว่นอปุกณเ์ช่ือมตอ่ท่ีเป็นโลหะ

ตา่งๆวา่มีสภาพีดงันีห้รอืไม่

 • มีมมุคม

 • มีการสกึกรอ่น

 • ระบบลอ็คช�ารุด

 • มีการบดิ งอ งา้ง

3. หา้มท�าสิ่งตา่งๆซึง่อาจท�าใหอ้ปุกรณเ์กิดการ

ช�ารุด เชน่ หา้มดงึ/กระชากเสน้เชือกอยา่งรุนแรง

4. กรณีอปุกรณเ์ปียกชืน้ ใหผ้ึง่ไวใ้นท่ีท่ีมีอากาศ

ถ่ายเทดี จนแหง้สนิทก่อนน�าไปใชโ้ดยระมดัระวงั

อยา่ใหโ้ดนหรอือยูใ่กลแ้หลง่ความรอ้นตา่งๆ

โดยตรง

2 เมตร

1.5 เมตร

1 เมตร

1.75 เมตร
(มาตรฐาน EN)

1.1 เมตร
(มาตรฐาน ANSI)

A

B

C

D

E

อปุกรณด์งึกลบัอตัโนมตั ิ(SRL)
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ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค

วิธีการสวมใส่ชุดป้องกันการตก

มาตรฐาน

1. จดัรูปทรงของชดุปอ้งกนัการตก โดยใชนิ้ว้เก่ียวท่ีจดุเช่ือมตอ่ (D-ring) ดา้นหลงัชดุ

2. ใสส่ายคลอ้งไหล่

3. ใสส่ายรอ้ยเขา้ไปในหวัเข็มขดับรเิวณหนา้อก

4. ใสส่ายรอ้ยเขา้ไปในหวัเข็มขดับรเิวณขาทัง้สองขา้ง

5. ปรบัสายของชดุกนัตกใหก้ระชบัพีอดี โดยใหส้ามารถสอดฝ่ามือเขา้ไประหวา่งชดุปอ้งกนัตกและล�าตวัไดพ้ีอดี

มาตรฐาน CE EN ANSI ASNZS

แรงท่ีมาถงึตวัคนงาน 6 kN 8 kN 6 kN

แรงท่ีเหลือหลงัจากดดูซบั 6 kN 4 kN 6 kN

ระยะท่ีตวัดดูซบัคลายออก 1.75 m 1.1 m 1.75 m

ความแข็งแรงของจดุยดึเก่ียว 10 kN 22.2 kN 15 kN

ระยะลอยตวั 4 m 1.8 m 2 m

ระยะท่ีใชท้ดสอบ 4 m 1.8 m 4 m

* 1 kN = 100 kg. = 225 lb

1 2 3 4 5
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อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

อุปกรณ์สร้างจุดยึด แบบแถบเชือกหน้ากว้าง 3 นิ้ว
Tie Off Adaptor Pt 3"

อุปกรณ์สร้างจุดยึดส�าหรับ I-Beam
Trolley,3-8 Adj Assy

ชุดเชือกนิรภัยแนวระนาบ พร้อมอุปกรณ์สร้างจุดยึด
Sayfline™ Synthetic Horizontal
Lifeline System

• เสน้เชือกหนา 1-3/4 นิว้ กวา้ง 3 นิว้ยาว 3 ฟตุ ผลติจากเสน้ใย 
Polyester ทนแรงดงึไดถ้งึ 5,000ปอนด์

• ระบบลอ็คแบบ Pass-thru งา่ยและรวดเรว็ตอ่การใชง้าน
• หว่งเหลก็มีความแข็งแรงและปอ้งกนัสนิม

• อปุกรณส์รา้งจดุยดึส�าหรบั I-Beam ท่ีมีความหนาไมเ่กิน 11/16 
นิว้ (1.7 ซม.) และมีความกวา้งอยูร่ะหวา่ง 3-8 นิว้ (7.6-20.3 
ซม.)

• อปุกรณส์ามารถเคลื่อนท่ีตามผูป้ฏิบตังิานได้

• เชือกนิรภยั Synthetic ความยาว 50ฟตุ (15.2 ม.)
• ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 11/16 นิว้ (17.5 มม.)
• พีรอ้มอปุกรณป์รบัความตงึของเชือกท่ีใชง้านงา่ย
• มีอปุกรณด์ดูซบัแรงกระชากท่ีปลายเช่ือกช่วยลดแรงเม่ือเกิดการ

ตก
• มีแถบ Webbing พีรอ้ม D-ring ยาว 6ฟตุ (1.8 ม.) ส �าหรบัสรา้ง

จดุยดึ จ�านวน 2 เสน้
• สามารถใชง้านได ้ถงึ 2 คน 
• มีกระเป๋าใสอ่ปุกรณ ์น�า้หนกัเบา พีกพีาสะดวก

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

SALA1003000 TIE OFF ADAPTOR PT 3+ เหลือง 1 เสน้ 1 เสน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

SALA7600505 SAYFLINE,50' (15.2 m.): สีด �า 1 ชดุ 1 ชดุ

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

SALA2103143 TROLLEY,3-8 ADJ ASSY+ 1 ชิน้ 1 ชิน้

OSHA,

ANSI and the stringent ANSI Z359

ANSI Z359.1

OSHA 1910.66, 

OSHA 1926.502

 จุดยึด (Anchorage)  จุดยึด (Anchorage)

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR3007ZZZ อปุกรณเ์พ่ิีมจดุยดึ#Rigging Plate 1/3+ 1 ชิน้ 1 ชิน้

CE0333

อุปกรณ์เพิ่มจุดยึด
Rigging Plate 1/3

• ผลติจากวสัด ุLight Alloy มีน�า้หนกัเบา
• รบัน�า้หนกัได ้36 kN
• อปุกรณเ์พ่ิีมจดุยดึ 3 จดุ ใชร้ว่มกบัอปุกรณเ์ช่ือมตอ่ สามารถ

กระจายแรงไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพี

A A
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อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

 ส่วนพยุงร่างกาย (Body Support)

เข็มขัดป้องกันตกแบบเต็มตัว
Full Body Harness #Body II

เข็มขัดป้องกันตกแบบเต็มตัว 
Full Body Harness #Technic

เข็มขัดป้องกันตกแบบเต็มตัว
Full Body Harness 
#Profi Worker III Speed

เข็มขัดนิรภัย คาดเอวมีแผ่น
บุรองหลัง
#Pole

• ผลติจากเสน้ใย Polyamide มีความแข็งแรง
ทนทาน

• มีหว่ง D-ring ดา้นหลงั 1จดุ
• ดา้นหนา้มีห่วงไวส้ �าหรบัใสอ่ปุกรณเ์ช่ือมตอ่ 

เพ่ืีอท�าเป็นจดุยดึไดอี้ก 1 จดุ
• ปรบัความกระชบัของตวัเข็มขดัได้
• สามารถประกอบเขา้กบั เข็มขดันิรภยั คาด

เอวมีแผน่บรุองหลงั รุน่ HNSR1004ZML,XLได้
• มีเทคโนโลยี Speed Buckle เพ่ืีอสวมใสไ่ดเ้รว็

• ผลติจากเสน้ใย Polyamide มีความแข็ง
แรงทนทาน

• มี D-ring เป็นจดุเช่ือมตอ่อปุกรณ ์5 จดุ
(หนา้อก1, เอว1, หลงั1, ดา้นขา้ง2)

• รองรบัการท�างานบนท่ีสงูทกุแบบ เชน่  
งานโรยตวับนท่ีสงูขึน้-ลงแนวดิ่ง (เช็ด
กระจก,ทาสี), ปีนบนท่ีสงู, ปีนเสา 
(เปลี่ยนหลอดไฟ, ตดิตัง้อปุกรณ)์ แนว
ราบและท่ีลาดเอียง (งานบนหลงัคา)

• มีแผน่ฟองน�า้รองรบัรอบเอว รอบขา 
เพ่ิีมความสบายในขณะท�างาน

• ปรบัความกระชบัของเข็มขดัไดท้ัง้ดา้นหนา้และดา้นหลงั
• มีหว่งดา้นขา้งส�าหรบัคลอ้งอปุกรณพ์ีกพีา

• ผลติจากเสน้ใย Polyamide มีความแข็งแรงทนทาน
• มี D-ring เป็นจดุเช่ือมตอ่อปุกรณ ์ 5 จดุ (หนา้อก1, เอว1, หลงั1, 

ดา้นขา้ง2)
• รองรบัการท�างานบนท่ีสงูทกุแบบ เชน่  งานโรยตวับนท่ีสงูขึน้-ลง

แนวดิ่ง (เช็ดกระจก, ทาสี), ปีนบนท่ีสงู, ปีนเสา (เปลี่ยนหลอดไฟ, 
ตดิตัง้อปุกรณ)์ แนวราบและท่ีลาดเอียง (งานบนหลงัคา)

• มีแผน่ฟองน�า้รองรบัรอบเอว รอบขา เพ่ิีมความสบายในขณะ
ท�างาน

• ปรบัความกระชบัของเข็มขดัไดท้ัง้ดา้นหนา้และดา้นหลงั
• มีหว่งดา้นขา้งส�าหรบัคลอ้งอปุกรณพ์ีกพีา
• บริเวณหัวไหล่บุฟองน�า้และมีห่วงส�าหรับคล้องในงานท่ีต้อง

หยอ่นตวัลงไปหรอืงานชว่ยเหลือ
• มีเทคโนโลยี Speed Buckles เพ่ืีอการสวมใสท่ี่กระชบั สะดวก

และรวดเรว็

• ผลติจากเสน้ใย Polyamide มีความแข็งแรงทนทาน
• เข็มขดัคาดเอวส�าหรบังาน Work Positioning
• มีแผน่ฟองน�า้รองรบัรอบเอว สวมใสส่บายขึน้
• สามารถใชง้านรว่มกบั HNSR2003 มีหว่งคลอ้งเสาอปุกรณ ์ น�า้

หนกัเบา (ในงานปีนเสา)

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR1001ZZS เข็มขดัปอ้งกนัตกแบบเตม็ตวั 
#Body S+

S 1 ชิน้ 1 ชิน้

HNSR1001ZML เข็มขดัปอ้งกนัตกแบบเตม็ตวั 
#Body M/L+

M/L 1 ชิน้ 1 ชิน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR1002ZZS เข็มขดัปอ้งกนัตกแบบเตม็ตวั 
#Technic S+

S 1 ชิน้ 1 ชิน้

HNSR1002ZML เข็มขดัปอ้งกนัตกแบบเตม็ตวั 
#Technic M/L+

M/L 1 ชิน้ 1 ชิน้

HNSR1002ZXL เข็มขดัปอ้งกนัตกแบบเตม็ตวั 
#Technic XL:

XL 1 ชิน้ 1 ชิน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR1003ZML เข็มขดัปอ้งกนัตกแบบเตม็ตวั 
#ProfiworkerspeedM/L+

M/L 1 ชิน้ 1 ชิน้

HNSR1003ZZS
เข็มขดัปอ้งกนัตกแบบเตม็ตวั
#Profiworkerspeed S:

S 1 ชิน้ 1 ชิน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR1004ZML เข็มขดันิรภยั คาดเอวมีแผน่บรุอง
หลงั#PoleM/L+

M/L 1 ชิน้ 1 ชิน้

HNSR1004ZXL เข็มขดันิรภยั คาดเอวมีแผน่บรุอง
หลงั#PoleXL+

XL 1 ชิน้ 1 ชิน้

EN361,CE1019

 EN358, EN813,

EN361,CE1019

EN358, EN813, 

EN361,CE1019

EN358,CE1019

B
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อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

 ส่วนพยุงร่างกาย (Body Support)

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว #K452
Full Body Harness

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว #K453S
Full Body Harness

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว พร้อมเชือกช่วยชีวิตเส้นเดี่ยว #K452KIT
Full Body Harness with Lanyard

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัวพร้อมเข็มขัดปีนเสา #K453S/K522R
Full Body Harness with Work Positioning Belt

• เข็มขดันิรภยัผลติจากวสัด ุ High-tenacity polyamide แบบแถบ 
(Webbing) ขนาด กวา้ง 44 มม. น�า้หนกั 0.95 กก. มีความแข็งแรง 
ทนทาน

• ชิน้สว่นตวัลอ็ค และ D-ring ดา้นหลงั ท�าจากวสัด ุGalvanized Steel
• อปุกรณล์อ็คท่ีหนา้อก ท�าจากวสัดเุหลก็ เคลือบสงักะสี (Zinc-Plated 

Steel)
• รบัแรงประเภทคงท่ีไดม้ากกวา่ 15 kN

• เข็มขดันิรภยัผลติจากวสัด ุHigh-tenacity polyamide แบบ
แถบ (Webbing) ขนาด กวา้ง 45 มม. น�า้หนกั 1.2 กก.

• ชิน้สว่นตวัลอ็ค และ D-ring ดา้นหลงั ท�าจากวสัด ุ
Galvanized Steel

• อปุกรณล์อ็คท่ีหนา้อกท�าจากวสัดเุหลก็เคลือบสงักะสี (Zinc-
Plated Steel)

• รบัแรงประเภทคงท่ี ไดม้ากกวา่ 15 kN
• มี D-ring ดา้นหนา้ 2 จดุ บรเิวณไหล ่ท�าจากวสัด ุGalvanized 

Steel
• ระบบลอ็ค แบบ Pass-Thru

• เข็มขดันิรภยัเตม็ตวัรุน่ HNSL-K452 พีรอ้มเชือกชว่ยชีวิต รุน่ K611
• เชือกชว่ยชีวิตผลติจากเสน้ใย Polyamide ขนาด ยาว 1.5 ม. เสน้ผา่

ศนูยก์ลาง 12 มม. น�า้หนกั 0.80 กก.ทนทานตอ่แรงกระชากไดถ้งึ 22 
kN

• Snap hook 1 จดุ (รุน่ K333) ขนาดกวา้ง 20 มม. ยาว 1.55 ม. ระบบ 
Safety Lock

• Big hook 1 จดุ (รุน่ K332) ท�าจากเหลก็เปิดไดข้นาด กวา้ง 53 มม.
ยาว 205 มม.ระบบ Safety Lock

• เข็มขดันิรภยัผลติจากวสัด ุ High-tenacity polyamide แบบแถบ 
(Webbing) ขนาดกวา้ง 45 มม.น�า้หนกั 1.2 กก.

• ชิน้สว่นตวัลอ็ค และ D-ring ดา้นหลงั ท�าจากวสัด ุGalvanized Steel
• อปุกรณล์อ็คท่ีหนา้อกท�าจากวสัดเุหลก็เคลือบสงักะสี (Zinc-Plated 

Steel)
• รบัแรง ประเภทคงท่ี ไดม้ากกวา่ 15 kN
• มี D-ring ดา้นหนา้ 2 จดุ บรเิวณไหล ่ท�าจากวสัด ุGalvanized Steel
• ระบบลอ็ค แบบ Pass-Thru
• มีเข็มขดัส�าหรบังานปีนเสา พีรอ้ม support รองหลงั

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSL-K453S เข็มขดันิรภยัเตม็ตวั 
Swelockรุน่ K453S+

แดง 1 ชิน้ 1 ชิน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSL-K452 เข็มขดันิรภยัเตม็ตวั Swelock 
#K-452+

แดง 1 ชิน้ 1 ชิน้

HNSL-K452KIT เข็มขดันิรภยัเตม็ตวั 
รุน่K452พีรอ้มเชือกK619+

แดง 1 ชดุ 1ชดุ

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSL-K453S/
K522R

เข็มขดันิรภยัเตม็ตวั Swelockรุน่ 
K453S/K522R+

แดง 1 ชิน้ 1 ชิน้

CE EN361

CE EN361

CE EN361 CE EN354

EN361/

EN358

B
HNSL-K452

HNSL-K452KIT

Back Support 
Belt
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อุปกรณ์เช่ือมต่อ เป็นอปุกรณท่ี์ใชอ้ยูร่ะหวา่ง Body 
Support กบั Anchorage เพ่ืีอเป็นการปอ้งกนัการตกอยา่ง
สมบรูณ ์อปุกรณเ์ช่ือมตอ่ ไดแ้ก่
Hard-goods คอื  
     1. Carabiners
     2. Snap hooks, Big hooks
Soft- goods คอื
     1. Lanyards
     2. Shock absorbers

CARABINERS
ส�าหรบัใชเ้ช่ือมตอ่อปุกรณ ์ มีหลากหลายขนาด ท�ามาจาก อลมิูเนียม 
หรอืเหลก็ เป็นตน้ มีการลอ็ค 2 แบบ คือ
- Auto-locking ใชมื้อหมนุเปิดแตปิ่ดลอ็คเอง
- Manual locking ใชมื้อหมนุปิดและเปิด

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR3003ZZZ Carabiners Oval Steel Connector/
Screw+

เงิน/ทอง 1 ชิน้ 1 ชิน้

HNSR3004ZZZ Carabiners Oval Steel Connector/
Triple lock+

เงิน/ทอง 1 ชิน้ 1 ชิน้

HNSR3005ZZZ Carabiners HYPNOS/TWL+ ทอง/เหลือง 1 ชิน้ 1 ชิน้

HNSR3006ZZZ Carabiners HYPNOS/Triple lock+ ทอง/แดง 1 ชิน้ 1 ชิน้

อุปกรณ์เช่ือมต่อ
Oval Steel Connector/Screw 
(Carabiners)

• ผลติจากเหลก็กลา้ปลอดสนิม
• รบัน�า้หนกัไดส้งูถงึ 30 kN
• เปิดไดก้วา้งถงึ 18 มม.
• ระบบลอ็คเป็นแบบหมนุเกลียว

EN362,CE1019

HNSR3003ZZZ

อุปกรณ์เช่ือมต่อ ระบบ 3 ล็อค
Oval Steel Connector/Triple 
lock (Carabiners)

• ผลติจากเหลก็กลา้ปลอดสนิม 
• รบัน�า้หนกัไดส้งูถงึ 30 kN
• เปิดไดก้วา้งถงึ 18 มม
• ระบบลอ็คเป็นลอ็คอตัโนมตั ิ 3 ชัน้ เพ่ืีอความ

ปลอดภยัสงูสดุ

EN362,CE1019

HNSR3004ZZZ

อุปกรณ์เช่ือมต่อ ระบบ 2 ล็อค
HYPNOS/TWL (Carabiners)

• ผลติจากอลัลอยด ์มีน�า้หนกัเบา 
• รบัน�า้หนกัไดส้งูถงึ 22 kN 
• เปิดไดก้วา้งถงึ 21.5 มม.
• ระบบลอ็คเป็นลอ็คอตัโนมตั ิ 2 ชัน้ เพ่ืีอความ

ปลอดภยัมากขึน้

EN362, EN12275, 

CE1019

HNSR3005ZZZ

อุปกรณ์เช่ือมต่อ ระบบ 3 ล็อค
HYPNOS/Triple lock (Carabiners)

• ผลติจากอลัลอยด ์มีน�า้หนกัเบา 
• รบัน�า้หนกัไดส้งูถงึ 22 kN 
• เปิดไดก้วา้งถงึ 21.5 มม. 
• ระบบลอ็คเป็นลอ็คอตัโนมตั ิ 3 ชัน้ เพ่ืีอความ

ปลอดภยัสงูสดุ

EN362, EN12275, 

CE1019

HNSR3006ZZZ

 อุปกรณ์เช่ือมต่อ (Connection)C
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สายเช่ือมต่อตัวล็อคเชือก
Certified Sling For The Locker

• สายสลงิใชง้านรว่มกบั Locker เพ่ืีอใชเ้ช่ือมตอ่ 
ระหวา่งอปุกรณ์

• รบัน�า้หนกัได ้22 kN

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR3012ZZZ Carabinersท�าจากเหลก็กลา้ #Maillon Big 
D+

1 ชิน้ 1 ชิน้

EN354, 

CE1019

CE0082, 

EN12275, EN362

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

อุปกรณ์เช่ือมต่อรูปทรงตัวD
Maillon Big D (Carabiner)

• ผลติจากเหลก็กลา้ มีความแข็งแรง ทนทาน
• ทนแรงดงึไดถ้งึ 45 kN
• เปิดไดก้วา้งถงึ 12 มม.

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR3010ZZZ สายเช่ือมตอ่ตวัลอ็คเชือก
ยาว20ซม.#LOCKERSLING+

20 ซม. 1 ชิน้ 1 ชิน้

ตะขออลูมิเนียม
Large Double Lock, Snap Hook 
(Big Hook Polished)

• ผลติจากวสัด ุLight Alloy มีน�า้หนกัเบาเพีียง 500 กรมั

• รบัน�า้หนกัได ้28 kN

• ปากตะขอเปิดไดก้วา้งถงึ 60 มม. 

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR3011ZZZ ตะขออลมิูเนียม Big Hook 
Polished+

1 ชิน้ 1 ชิน้

SNAP HOOK/BIG HOOK มีลกัษณะเป็นตะขอ มีสว่นท่ีเปิดเพ่ืีอใชเ้ก่ียวกบัอปุกรณป์อ้งกนัตก

อ่ืนๆ ซึง่สว่นปากเปิดจะมีขนาดความกวา้งท่ีแตกตา่งกนัไป สว่นเปิดจะตอ้งสามารถปิดลอ็คไดเ้อง

อตัโนมตั ิและจะตอ้งกดสองต�าแหนง่จงึจะเปิดได้

Step 2 Step 1 EN362

EN362,CE0321

LANYARDS เป็นอปุกรณท่ี์ใชเ้ช่ือมระหวา่ง จดุยดึ (Anchorage) กบั สว่นพียงุรา่งกาย (Body 

support) ซึง่จะมีอปุกรณอ่ื์นประกอยดว้ย ไดแ้ก่ Hook, Carabiner และ Shock absorber โดย 

Lanyard สามารถแบง่ตามวสัดไุด ้3 ชนิด

1. เชือกกลม (Rope)
 • ท�าจากไนลอน หรอื โพีลีเอสเตอร์

 • น�า้หนกัเบา มีราคาถกู

2. เชือกแถบ (Webbing)
• ท�าจากวสัด ุ Polyamide, Kevlar, 

Nomex หรอื PU เพ่ืีองานพิีเศษตา่งๆ

• มีความทนทาน

3. สลิง (Cable)
• ท�าจากวสัด ุGalvanized,

• สแตนเลส

• ใชก้บังานท่ีปอ้งกนัสารเคมี,

• ความรอ้น หรอืงานเช่ือม

• หา้มใชใ้นพืีน้ท่ีเก่ียวกบั

   กระแสไฟฟา้

 อุปกรณ์เช่ือมต่อ (Connection)C
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อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

เชือกช่วยชีวิตพร้อมตะขอ
Lanyard+Large  Hook

เชือกช่วยชีวิต
Lanyard

• สายชว่ยชีวิตเสน้เด่ียว ผลติจากเสน้ใย Polyamide มีความแข็งแรง ทนทาน

• ความยาว 1.5 ม. มีเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 11 มม. มาพีรอ้มตะขอสบัขนาดใหญ่ รบัน�า้

หนกัไดถ้งึ 22 kN

• สายชว่ยชีวิตเสน้เด่ียว ผลติจากเสน้ใย Polyamide มีความแข็งแรง ทนทาน

• ความยาว 1.5 ม. มีเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 11 มม. รบัน�า้หนกัไดถ้งึ 22 kN

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR2001ZZZ Lanyard " I " 150 cm.+Largehook+ 150 ซม. 1 เสน้ 1 เสน้

HNSR2002ZZZ เชือกชว่ยชีวิต #Lanyard " I " 150 cm.+ 150 ซม. 1 เสน้ 1 เสน้

EN354, EN795B,

CE1019, CE0321, EN362

EN354, EN795B, 

CE1019

HNSR2001ZZZ HNSR2002ZZZ

เชือกนิรภัย/เชือกโรยตัว
Static R44

เชือกนิรภัยเชือกโรยตัว
Rope with sewn loop

• ผลติดว้ยเชือก static จากเสน้ใย Polyamide มีความแข็งแรง 
ทนทานดว้ยเทคโนโลยีการออกแบบเฉพีาะและจดสิทธิบตัรโดย 
Singing Rock

• มีเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 11 มม.  รบัน�า้หนกัไดถ้งึ 34.7 kN
• มีความยืดหยุน่สงูทนทานตอ่แรงกระชากไดดี้

• ผลติดว้ยเชือก static จากเสน้ใย 
Polyamide มีความแข็งแรง ทนทาน

• มีเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 11 มม. รบัน�า้หนกัได้
ถงึ 30 kN

• มี 1 หว่ง ส �าหรบัใชเ้ช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์
• มีความยืดหยุน่สงูทนทานตอ่แรงกระชาก

ไดดี้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR2004ZZZ เชือกโรยตวัโพีลีเอไมด์
ยาว100m.#StaticR44+

100 เมตร 1 เสน้ 1 เสน้

HNSR2009ZZZ เชือกโรยตวั โพีลีเอไมด์
ยาว50m.#StaticR44+

50 เมตร 1 เสน้ 1 เสน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR2005ZZZ เชือกนิรภยัยาว10เมตร 
#Static R44 11 WHITE 10m, 1 EYE +

10 
เมตร

1 เสน้ 1 เสน้

HNSR2006ZZZ เชือกนิรภยัยาว 20 m.
 #Static R44 11 WHITE 20m, 1 EYE+

20 
เมตร

1 เสน้ 1 เสน้

HNSR2011ZZZ เชือกนิรภยัยาว100m.
#Static R44 11 WHITE 100m, 1 EYE+

100 
เมตร

1 เสน้ 1 เสน้

HNSR2012ZZZ เชือกนิรภยัยาว200m.
#Static R44 11 WHITE 200m, 1 EYE+

200 
เมตร

1 เสน้ 1 เสน้

EN1891,CE1019

EN1891,CE1019

 อุปกรณ์เช่ือมต่อ (Connection)C
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อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

เชือกช่วยชีวิตพร้อมระบบลดแรงกระชากในตัว
Lanyard with absorber

• มีวสัดซุบัแรงกระชากในตวั หากมีแรงกระชากมากกวา่ 2 kN 
จงึจะท�างาน 

• สามารถยืดไดถ้งึ 2 เมตร

EN355,CE1019

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR2008ZZZ เชือกชว่ยชีวิตพีรอ้มระบบลด
แรงกระชาก#JOULE+

120 
ซม.

1 เสน้ 1 เสน้

เชือกนิรภัยพร้อมวัสดุรับแรงกระชาก
Double Lanyard With Absorber

• เสน้เชือกมีห่วงอลูมิเนียมอัลลอยดไ์วส้ �าหรบัยึดเสาหรือจุดยึด
ตา่งๆได ้เพ่ืีอเพ่ิีมความคลอ่งตวั

• สายชว่ยชีวิตแบบเช่ือมตอ่เขา้กบั Shock absorber เพ่ืีอลดแรง
กระชากเม่ือตกจากท่ีสงู  กรณีเกิดการตกเชือกจะยืดออกอีก
ประมาณ140 ซม.

• สายชว่ยชีวิตเป็น webbing ชนิดสายคูใ่ชเ้ช่ือมตอ่กบั snap hook 
เพ่ืีอปอ้งกนัการตกจากการท�างาน

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR2007ZZZ เชือกพีรอ้มวสัดรุบั
แรง#Reactor2ringy155cm.+

155 
ซม.

1 เสน้ 1 เสน้

EN355,CE1019

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR3002ZZZ ปลอกหุม้เชือกกนัเชือกบาดหรอื
เสียดสี#Defender+

1 ชิน้ 1 ชิน้

ปลอกหุ้มเชือกกันเชือกบาดหรือเสียดสี
Defender (Rope Protector)

• เป็นผา้ท่ีทนการขดูขีดไดดี้ วสัดทุ �ามาจาก Cortex ความยาว 120 ซม.
• ปกปอ้งเชือกจากการเสียดสีบนพืีน้ผิวท่ีขรุขระและบรเิวณขอบพืีน้

เชือกส�าหรับงานปีนเสา 2 ม. พร้อมกับตัวล็อคเส้นเชือก
Site-Locker+Static 2 m.

• ผลติดว้ยเชือก static จากเสน้ใย Polyamide มีความแข็งแรง ทนทาน
• ความยาว 2 ม. มีเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 11 มม.
• ส�าหรบัการท�างานปอ้งกนัการตก งาน work Positioning งานบนหลงัคา ปีน

โครงสรา้ง และเสาไฟฟา้
• พีรอ้มอปุกรณล์อ็คเสน้เชือกสามารถปรบัระยะความยาวของเชือกได ้

EN358, EN353-2, CE1019

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR2003ZZZ เชือกส�าหรบัปีนเสา2m.#SITE-locker+static2m.+ 2 เมตร 1 เสน้ 1 เสน้

 อุปกรณ์เช่ือมต่อ (Connection)C
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เชือกนิรภัยส�าหรับปีนเสาพร้อมตัวล็อคเชือก
Work Positioning Lanyard

เชือกนิรภัยแบบ Webbing
Webbing Type Lanyard

เชือกนิรภัยเส้นเดี่ยว
Rope Type Lanyard

เชือกนิรภัยเส้นคู่แบบ Webbing
Double Webbing Type Lanyard

CE EN358 , EN362

CE EN354

CE EN361

CE EN355

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

 อุปกรณ์เช่ือมต่อ (Connection)C

• ผลติจากวสัด ุPolyamide ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 16 มม.มีความ
แข็งแรง ทนทาน

• อปุกรณล์อ็กเสน้เชือก ท�าจากอลมิูเนียม
• รบัน�า้หนกัไดม้ากกวา่ 15 kN
• น�า้หนกัสนิคา้1.30 กก.
• ใชป้้องกันการตกจากท่ีสงูโดยตอ้งใชร้่วมกับเข็มขดักันตกแบบ

คาดเอวและเตม็ตวั เหมาะกบังานท่ีตอ้งมีการปีนเสาและท�างาน
อยูบ่นท่ีสงูเป็นระยะเวลานานๆ

• เสน้เชือกผลติจาก Polyester แบบแบนขนาดกวา้ง 25 มม. ยาว 
1.8 ม.

• มีวสัดดุดูซบัแรงกระแทก (Shock Absorber) ผลติจาก 
Polyamide ขนาดกวา้ง 45 มม. มีความแข็งแรง ทนทาน

• ตะขอขนาดใหญ่ชบุโครเมียม ปากตะขอสามารถเปิดได ้53 มม.
• สามารถรบัแรงกระแทกไดม้ากกวา่ 15 kN
• น�า้หนกัสนิคา้ 1.15 กก.
• ใชป้อ้งกนัการตกจากท่ีสงูโดยตอ้งใชร้ว่มกบั เข็มขดักนัตกแบบ

เตม็ตวั เหมาะกบังานผูร้บัเหมา ก่อสรา้ง งานซอ่มบ�ารุงในโรงงาน
อตุสาหกรรม

• เป็นโลหะท่ีแข็งแรงมีสีเทาเป็นมนัวาว และทนตอ่การผกุรอ่นไดดี้
แข็งแรงทนทานเหมาะกบัทกุสภาวะการท�างาน

• ตะขอขนาดใหญ่ชบุโครเมียม ปากตะขอสามารถเปิดได ้ 53 มม. 
มีระบบลอ็ค 2 ชัน้

• รบัน�า้หนกัไดม้ากกวา่ 20 kN
• ใชป้้องกันการตกจากท่ีสงูโดยตอ้งใชร้่วมกับเข็มขดักันตกแบบ

เตม็ตวั เหมาะกบังานก่อสรา้ง งานซอ่มบ�ารุง

• เสน้เชือก 2 เสน้ ผลติจาก Polyester แบบแบน ขนาด กวา้ง 25 
มม. ยาว 1.8 ม. เพ่ิีมความปลอดภยัย่ิงขึน้

• มีวสัดดุดูซบัแรงกระแทก (Shock Absorber) ผลติจาก 
Polyamide ขนาดกวา้ง 45 มม. มีความแข็งแรง ทนทาน

• ตะขอขนาดใหญ่ชบุโครเมียม ปากตะขอสามารถเปิดได ้53 มม.
• สามารถรบัแรงกระแทกไดม้ากกวา่ 15 kN
• น�า้หนกัสนิคา้ 1.7 กก.
• ใชป้อ้งกนัการตกจากท่ีสงูโดยตอ้งใชร้ว่มกบั เข็มขดักนัตกแบบ

เตม็ตวั เหมาะกบังานผูร้บัเหมา ก่อสรา้ง งานซอ่มบ�ารุงในโรงงาน
อตุสาหกรรม

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSL-K610 เชือกนิรภยัส�าหรบัปีนเสา&ตวัลอ็ค
เชือกรุน่K610+

ขาว 1 ชิน้ 1 ชิน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSL-K645 เชือกนิรภยัแบบ webbing รุน่ 
K645+

แดง 1 เสน้ 1 เสน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSL-K619 เชือกชว่ยชีวิต Swelockรุน่ K619+ ขาว 1 ชิน้ 1 ชิน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSL-K647KL เชือกนิรภยัเสน้คูแ่บบ webbing 
รุน่ K647KL+

แดง 1 เสน้ 1 เสน้



Fa
ll

Pr
ot
ec

tio
n

130 สั่งซ้ือสินค้าติดต่อ 02 259 0320-3 www.pangolin.co.th

Self Retracting Lifelines (SRL)
สายชว่ยชีวิตชนิดดงึกลบัแบบอตัโนมตั ิ เพ่ืีอใชย้บัยัง้การตกจากท่ีสงูในขณะท่ีเกิด

อบุตัเิหต ุซึง่ควรมี Tagline ผกูตดิกบั Snaphook เพ่ืีอใชด้งึลงมาเช่ือมกบัจดุกนัตก  

ของชดุ Harness เป็นการลอ็ค เพ่ืีอชว่ยใหผู้ใ้ชป้ฏิบตังิานไดป้ลอดภยัมากขึน้

คุณสมบัติ
• ดงึกลบัเขา้บลอ็คเองโดยอตัโนมตั ิหลงัจากไมไ่ดใ้ชง้าน

• สายมีความยาวใหเ้ลือกตัง้แต ่2 เมตร จนถงึ 30 เมตร

• ลอ็คทนัทีเม่ือเกิดการตก ท�าใหร้ะยะการตกสัน้มาก ลดการบาดเจ็บท่ีเกิดจาก

แรงกระชาก

• สามารถท�างานบนความสงู แนวราบ แนวเอียง หรอืแนวดิ่ง 

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

 อุปกรณ์เช่ือมต่อ (Connection)C

อุปกรณ์รอกกันตกแบบดึงกลับอัตโนมัติ
SRL Talon 8'(2.4M) Web 9502195 End

เชือกนิรภัย
Safety Rope

ANSI Z359.14

EN1891, EN696

• ผลติจากเสน้ใย Nylon มีความยาว 8ฟตุ (2.4ม.) เสน้เชือกกวา้ง 1 นิว้ 
(2.5ซม.)

• กรอบหุม้ ผลติจาก Thermoplastic มีน�า้หนกัเบาทนทาน
• มี SnapHook ท่ีปลายสายสามารถตอ่เขา้กบั Harness ไดท้นัที

• ผลติจากเสน้ใย Polyamide มี 2 ขนาด คือ ความยาว 10 ม. 
และ 20 ม. เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 13 มม. มีความแข็งแรงทนทาน

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

SALA3101001 SRL TALON 8'(2.4m) WEB 
9502195 END+

น�า้เงิน 1 ชิน้ 1 ชิน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HRNR0002 เชือกนิรภยั ยาว 10 
เมตร #13 mm.

10 เมตร ขาว 1 เสน้ 1 เสน้

HRNR0003 เชือกนิรภยั ยาว 20 
เมตร #13 mm.

20 เมตร ขาว 1 เสน้ 1 เสน้
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อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

อุปกรณ์รอกกันตกชนิดดึงกลับอัตโนมัติ ชนิด Webbing
Rebel™ Self Retracting Lifeline - Web

อุปกรณ์รอกกันตกแบบดึงกลับอัตโนมัติ ชนิดสายสลิง
Rebel™ Self Retracting Lifeline - Cable ANSI Z359.14ANSI 359.14

10 ม.

20 ม.

3.3 ม.

• ผลติจากสาย Polyester 
• ความยาว 20 ฟตุ (6 ม.)และ 11 ฟตุ (3.3 ม.) กวา้ง 1 นิว้ (2.5 ซม.)
• มาพีรอ้มกบัตะขอเก่ียวกบั Harness และมีหว่งยดึแบบหมนุรอบตวั

พีรอ้มกบั Carabiner
• โครงวสัดหุุม้ท�าจากเทอรโ์มพีลาสตกิ น�า้หนกัเบา ไมเ่กิดสนิม 
• เหมาะส�าหรบัการท�างานบนท่ีสงูท่ีตอ้งมีการเคลื่อนท่ีอยูต่ลอดเวลา
• เม่ือเกิดการตก อปุกรณจ์ะลอ็คเสน้เชือกไว ้ท�าใหล้ดอาการบาดเจ็บ

จากการตกไดดี้

• สายสลงิ Galvanized Steel ยาว 33 ฟตุ (10ม.) และ 66 ฟตุ 
(20 ม.) เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 3/16" (5 มม.)

• Snap hook สามารถหมนุไดร้อบทิศทาง
• ตวับลอ็คหุม้ท�าจาก Thermoplastic และเช่ือมตอ่กบั 

Carabiner

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

SALA3590500 SRL REBEL 33'(10m) 
GALV 9504307+

10 ม. แดง 1 ชิน้ 1 ชิน้

SALA3590590 SRL REBEL 66'(20m) 
GALV 9504307+

20 ม. แดง 1 ชิน้ 1 ชิน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

SALA3100426 SRL REBEL 11'(3.3m) 
WEB SELF LOCKING SNAP HOOK+

3.3 ม. แดง 1 ชิน้ 1 ชิน้

SALA3100432 SRL REBEL 20'(6m) 
WEB SELF LOCKING SNAP HOOK+

6 ม. แดง 1 ชิน้ 1 ชิน้

 อุปกรณ์เช่ือมต่อ (Connection)C
SALA3590500 SALA3100426SALA3590590 SALA3100432

6 ม.
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รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR3009ZZZ อปุกรณล์อ็คเสน้เชือก #LOCKER+ 1 ชิน้ 1 ชิน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR3014ZZZ อปุกรณล์อ็คเสน้เชือก #Cam clean+ 1 ชิน้ 1 ชิน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR3013ZZZ อปุกรณช์ว่ยดงึตวัใชร้ว่ม
กบัFooter#Liftright+

1 ชิน้ 1 ชิน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR3008ZZZ อปุกรณโ์รยตวัลอ็คAuto 2จดุ 
#DoublestopDSD30+

1 ชิน้ 1 ชิน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR3025ZZZ Sir Descender #K032SIR00+ 1 ชิน้ 1 ชิน้

อุปกรณ์โรยตัวล็อคอัตโนมัติ 2 จุด
Descender With Double Stop

อุปกรณ์ส�าหรับโรยตัว/ล็อคเส้นเชือก
Sir DescenderEN341, EN12841,CE0123 EN12841C , EN341A

EN353-2, EN358,CE1019

CE0333, EN567

CE0333, EN567

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

อุปกรณ์ล็อคเส้นเชือก
Locker

อุปกรณ์ล็อคเส้นเชือก
Chest Ascender

อุปกรณ์โรยตัวแบบเลข 8
Figure 8

อุปกรณ์ช่วยดึงตัวใช้ร่วมกับ Footer
Hand Ascender

• ผลติจากอลมิูเนียมอลัลอยด ์น�า้หนกัเบา
• ส�าหรบังานท่ีตอ้งมีการท�างานในแนวดิ่ง และแนวลาดเอียง
• เม่ือมีการตก อปุกรณจ์ะท�าการลอ็คเสน้เชือกไวไ้มใ่หล้ื่นไหล โดย

ไมท่ �าใหเ้ชือกเสียหาย

• อปุกรณล์อ็คเสน้เชือกส�าหรบังานปีนขึน้ท่ีสงู แบบไมมี่ดา้มจบั
• ใชก้บัเชือกขนาด 8-13 มม.

• ผลติจากอลมิูเนียมอลัลอยดน์�า้หนกัเบา
• หว่งรูปทรงเลข 8 ใชเ้ป็นอปุกรณค์วบคมุการ

โรยตวั
• ทนแรงดงึได ้25 kN ส�าหรบัรุน่ HNSR3016ZZZ 

และ 30 kN ส�าหรบัรุน่ HNSR3017ZZZ
• ใช้ประกอบกับคาราบิเนอรแ์ละเชือกชนิดมี

แกนเทา่นัน้

• อปุกรณปี์นเชือกขึน้สูท่ี่สงูแบบมีดา้มจบั
• ใชก้บัเชือกขนาด 8-13 มม.
• ระบบลอ็คเสน้เชือกอตัโนมตั ิ ใหค้วามปลอดภยัสงูแมข้ณะเชือก

เปียกหรอืเป้ือนโคลน
• มีทัง้แบบมือจบัดา้นซา้ยและดา้นขวา

**มีจ�าหนา่ยเฉพีาะมือจบัดา้นขวา

• อปุกรณโ์รยตวัระบบลอ็คอตัโนมตั ิ สามารถโรยตวัดว้ยความเรว็ 
2 เมตร/วินาที 

• สามารถโรยตวัตอ่เน่ืองไดถ้งึ 200 เมตร 
• มีระบบลอ็คคูท่ �างานเองเม่ือเกิดเหตกุารณท่ี์ไมค่าดคดิ
• ท่ีจับยืดหยุ่นและยังเหมาะกับการท�างานท่ีสูงและการอพียพี

ฉกุเฉิน
• รบัน�า้หนกัได ้150 กก. ใชก้บัเชือกขนาด 11 มม.

• ระบบ Double-Stop (ลอ็ค 2 จดุ) ควบคมุและชะลอความเรว็
ดว้ยคนัโยก เม่ือผลกัคนัโยกจนสดุหรอืปลอ่ยคนัโยก 

• ส�าหรบังานบนท่ีสงู เชน่ โรยตวัจากท่ีสงู งานกูภ้ยั งานบนหลงัคา
• ใชก้บัเชือก Static ไดต้ัง้แตข่นาด 10 มม. – 12 มม.
• รบัน�า้หนกัไดส้งูสดุ 180 กิโลกรมั
• น�า้หนกั 365 กรมั
• มาตรฐาน : CE EN 12841-C, EN 341-A

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR3016ZZZ อปุกรณโ์รยตวัแบบเลข 8 #Figure 8 L+ L 1 ชิน้ 1 ชิน้

HNSR3017ZZZ อปุกรณโ์รยตวัแบบเลข 8 #Figure 8 M+ M 1 ชิน้ 1 ชิน้

 อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ขึ้นลงแนวดิ่ง (Descent/Rescue)D
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 อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ขึ้นลงแนวดิ่ง (Descent/Rescue)D
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR4003ZZZ อปุกรณช์ว่ยในการปีนเชือก 
#Footer II Complete+

1 ชิน้ 1 ชิน้

อุปกรณ์ช่วยในการปีนเชือก
Footer II Complete

• สายเทา้เหยียบส�าหรบัไตเ่ชือก ใชร้ว่มกบั FOOTER 
#LIFT RIGHT

• สามารถปรบัระยะความยาวไดต้ามความสงูของผูใ้ช้

อุปกรณ์รอกคู่
Pulley Twin Roll

• ตวัรอกและลกูรอก ผลติจากอลมิูเนียม 
อลัลอยดน์�า้หนกัเบา

• แกนลกูรอกเป็นแบบลกูปืน
• รอกคูข่นาดใหญ่ แบบสไลดเ์ปิดได้
• ทนแรงดงึได ้36 kN
• ใชไ้ดก้บัเชือกท่ีมีความหนาถงึ 13 มม.

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR3021ZZZ อปุกรณร์อกคู ่#Pulley twin roll+ สม้ 1 ชิน้ 1 ชิน้

EN12278, 

CE1019

• ท่ีนั่งสะดวกสบาย สามารถปรบัสายคาดไดอ้ยา่งงา่ย
• รบัน�า้หนกัไดม้ากถงึ 250 กก.
• มีหว่งเหลก็ส�าหรบัแขวนอปุกรณถ์งึ 3 จดุ รบัน�า้หนกัไดถ้งึ 50 กก.

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR3001ZZZ แผน่รองนั่งส �าหรบัการท�างานในท่ีสงู #FRANKLIN+ 1 ชิน้ 1 ชิน้

แผ่นรองนั่งส�าหรับการท�างานในที่สูง
Work Positioning Seat
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อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR4002ZRD หมวกนิรภยัส�าหรบังานกูภ้ยั #Kappa RED+ แดง 1 ชิน้ 1 ชิน้

HNSR4002ZYL หมวกนิรภยัส�าหรบังานกูภ้ยั #Kappa Yellow+ เหลือง 1 ชิน้ 1 ชิน้

หมวกนิรภัยส�าหรับงานกู้ภัย
Working helmet

• ผลติจากวสัด ุABS มีความแข็งแรง ทนทาน 
• สามารถปรบัเลื่อนขนาดของศีรษะไดต้ามตอ้งการ มีระบบปรบัท่ีรวดเรว็และปลอดภยั 

เป็นไปตามมาตรฐาน EN397 
• อากาศถ่ายเทไดดี้ดว้ยชอ่งระบายอากาศ 8 ชอ่ง 
• สายรดัคางเป็นแบบยดึ 4 จดุ ผลติจากเสน้ใย Polyamide มีความแข็งแรง ทนทาน
• แผน่รองภายในและแถบคาดศีรษะสามารถถอดออกซกัได้
• สามารถใชง้านรว่มกบัท่ีครอบหไูด ้ดว้ยสกรู P3A

EN 397

เสาส�าหรับติดอุปกรณ์เช่ือมต่อในระยะไกล
Rescue Pole

อุปกรณ์เช่ือมต่อ Carabiners/Hook ในระยะไกล
Head of hook

• ตวัเสาท�าจากไฟเบอรก์ลาส มีความแข็งแรงทนทาน
• เสาส�าหรบัตดิอปุกรณเ์ช่ือมตอ่ (Carabiners/Hook) ในระยะไกล
• ปรบัระยะสัน้ยาวไดถ้งึ 2.8 เมตร
• ใชร้ว่มกบัอปุกรณเ์ช่ือมตอ่ Carabiners/Hook ในระยะไกล 

(HNSR3023ZZZ)

• ผลติจากวสัด ุStainless ใชก้บั Big Connector (HNSR3011ZZZ)
• มีรุน่ท่ีใชก้บั Carabiners รุน่ Hypnos (สอบถามเพ่ิีมเตมิ)
• ใชร้ว่มกบัเสาส�าหรบัตดิอปุกรณเ์ช่ือมตอ่ Carabiners/Hook ในระยะ

ไกล (HNSR3024ZZZ)

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSR3024ZZZ Rescue pole 1 ชิน้ 1 ชิน้

HNSR3023ZZZ Head of hook 1 ชิน้ 1 ชิน้

HNSR3023ZZZ

สามารถสอบถามสนิคา้รุน่
นีเ้พ่ิีมเตมิไดท่ี้พีนกังานขาย

HNSR3024ZZZ

 อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ขึ้นลงแนวดิ่ง (Descent/Rescue)D
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อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

 อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ขึ้นลงแนวดิ่ง (Descent/Rescue)D

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

HNSL-K810-1/5M. อปุกรณจ์บัยดึเสน้เชือก5M.มีตวัดดูซบัแรง+ 5 ม. ขาว 1 ชดุ 1 ชดุ

HNSL-K810-1/10 M. อปุกรณจ์บัยดึเสน้เชือก10M.มีตวัดดูซบัแรง+ 10 ม. ขาว 1 ชดุ 1 ชดุ

HNSL-K810-1/20 M. อปุกรณจ์บัยดึเสน้เชือก20M.มีตวัดดูซบัแรง+ 20 ม. ขาว 1 ชดุ 1 ชดุ

CE EN353-2 ,EN 362

อุปกรณ์จับยึดเส้นเชือกพร้อมตัวดูดซับแรง
Rope Grab & Rope with Shock Absorber

• สายชว่ยชีวิตผลติจาก Polyamide ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 16 มม.
• มีความยาวใหเ้ลือก 3 ขนาดไดแ้ก่ 5 ม., 10 ม. และ 20 ม.
• ตวัเชือกมีวสัดดุดูซบัแรงกระแทก (Shock Absorber)
• สามารถรบัแรงประเภทคงท่ีไดม้ากกวา่ 15 kN
• พีรอ้มตะขอขนาดใหญ่ (Big hook) 1 จดุ (รุน่ K332) ท�าจากเหลก็ปากตะขอสามารถ

เปิดได ้53 มม. ยาว 2.05 ม. ดว้ยระบบ Safety Double Lock
• อปุกรณจ์บัยดึเสน้เชือกแบบลอ็คอตัโนมตั ิ2 ชัน้ (Rope Grab) ส �าหรบัเชือกขนาด 14-

16 มม. ตดิกบั Snap hook 1 จดุ (รุน่ K333) ขนาดกวา้ง 20 มม. ยาว 1.55 ม. ระบบ 
Safety Lock

• ใชร้ว่มกบัเข็มขดันิรภยัชนิดเตม็ตวั โดยเก่ียวกบั D-Ring ดา้นหนา้หรอืหลงั ใชป้อ้งกนั
การตกจากท่ีสงู เหมาะกบังานขึน้ลงในแนวดิ่ง เชน่ งานปีนบนัได งานปีนเสาไฟฟา้ งาน
ซอ่มแซมเครือ่งจกัร งานคลงัสนิคา้ เป็นตน้
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อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

• ใหค้วามสะดวก โดยมีจดุยดึปอ้งกนัการตกท่ีครอบคลมุ

• ปลายเคเบลิย�า้แบบถาวร (แบบใหม)่ โครงสรา้งเหลก็แข็งแรง มี
ความทนทานสงู ท�าใหใ้หต้ดิตัง้งา่ย มีอายกุารใชง้านยาวนาน ไม่
จ �าเป็นตอ้งบ�ารุงรกัษา 

• มีความคลอ่งตวั ขายดึสามารถใชก้บับนัไดไดห้ลายแบบ ซึง่อาจ
ประกอบดว้ยระยะหา่งและรูปทรงตา่งๆ  

• เหมาะกบังานประเภท บนัได สว่นขยายส�าหรบัการปีนและ ราว
จบัใชง้านไดก้บัรูปทรงตา่งๆ และ ระยะหา่งดงัตอ่ไปนี้

• รวดเรว็การตดิตัง้งา่ย ชิน้สว่นประกอบนอ้ยลง สายเคเบลิมีความ
ตงึท่ีมากขึน้ และแข็งแรงกวา่ระบบตา่งๆก่อนหนา้นี ้

• น�า้หนกัเบาทัง้ระบบ มีน�า้หนกันอ้ยกวา่ระบบก่อนหนา้นี ้ แบบผู้
ใช ้2 และ 4 คน

• ใชง้านเรยีบงา่ยการการตดิตัง้ ใชส้ว่นประกอบท่ีแยกจากกนันอ้ย
กวา่ 13 ชิน้ ซึง่นอ้ยกวา่รุน่ก่อนหนา้บางรุน่ถงึ 72%

 อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ขึ้นลงแนวดิ่ง (Descent/Rescue)D

• ใช้ร่วมกันได้ออกแบบ
มาใหใ้ชก้บั Lad-Saf X3 
(6160054) และ Lad-
Saf X2 (6160030)
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อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

 อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ขึ้นลงแนวดิ่ง (Descent/Rescue)D

LAD - SAF



Fa
ll

Pr
ot
ec

tio
n

138 สั่งซ้ือสินค้าติดต่อ 02 259 0320-3 www.pangolin.co.th

อุปกรณ์ Tripod #8000000
Aluminium Tripod

• Tripod เป็นอปุกรณท่ี์ส�าคญัส�าหรบัการท�างานเป็นจดุยดึดงึผู้
ปฏิบตังิานขึน้ลงในแนวดิ่ง

• ผลติจากอลมิูเนียมน�า้หนกัเบา ขนาด 5 ฟตุ - 7 ฟตุ
• การท�างานใชร้ว่มกบั Winch
• Winch สามารถตดิตัง้ไดง้า่ยดว้ยคนๆ เดียว และสามารถเคลื่อน

ยา้ยไดง้า่ย
• ออกแบบใหเ้หมาะส�าหรบัการท�างานในท่ีอบัอากาศ
• ไดม้าตรฐาน UL
• Workload ไดถ้งึ 350 ปอนด ์(157 กก.)
• สามารถปรบัระยะความสงูของขาตัง้ได้
• ฐานขาเป็นยางรองเหมาะทกุๆ พืีน้ท่ี ท�าใหม้ั่นคงไมเ่คลื่อนท่ี

ANSI Z359.1

ANSI Z359.14 ,A10.32,Z359.4

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

SALA3400923 SRL 50' GALV RTRVL,BRKT 2100042 
END,420lb CAP:

1 ชิน้ 1 ชิน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

SALA8000000 TRIPOD,5'-7' ALUMINIUM+ 1 ชิน้ 1 ชิน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

SALA8102001 SWINCH 60' GALV 1/4" SALALIFT II+ 1 ชิน้ 1 ชิน้

อุปกรณ์รอกกันตกแบบดึงกลับอัตโนมัติ พร้อมมือหมุน
Sealed-Blok™ Self Retracting Lifeline - Retrieval/
Bracket

อุปกรณ์รอกทดแรง อัตราทดเกียร์ 6:1 #8102001
Self Retracting Lifelines/ Winch

• โครงสรา้งผลิตจากอลมิูเนียมและสแตนเลสเพ่ืีอป้องกันการสึก
กรอ่นและมีการออกแบบเพ่ืีอปอ้งกนัสิ่งสกปรกเขา้ไปในชดุสปรงิ

• Hook มี Impact Indicator ตวัแสดงแถบสีเม่ือมีแรงกระชากจาก
การตกมากจนระบบการดงึกลบัชา้

• สามารถใชง้านได ้2 ระบบ ทัง้ Winch และ SRL ความยาว 50 ฟตุ 
(16 ม.)

• สามารถตดิตัง้กบั Tripod ไดง้า่ยมาพีรอ้มกระเป๋าหิว้

• อปุกรณร์อกทดแรง ใชส้ �าหรบังานแนวดิ่ง เชน่งานท่ีอบัอากาศ 
• อตัราทดเกียร ์6:1 ดว้ยความเรว็เฉลี่ย 12.75 ฟตุ/นาที
• ตดิตัง้ไดง้า่ยกบั Tripod มาพีรอ้มกระเป๋าหิว้
• ออกแบบใหป้อ้งกนัสิ่งสกปรกเขา้ไปในชดุสปรงิ
• โครงสรา้งเป็น Polyethylene เพ่ืีอลดน�า้หนกัและปอ้งกนัการสกึ

กรอ่น
• ตะขอมี Impact Indicator
• ความยาว 60 ฟตุ (20 ม.)

SALA8000000

SALA8102001 SALA3400923

 อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ขึ้นลงแนวดิ่ง (Descent/Rescue)D
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1 2

2
3

3

3

3

ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค

หลักการพื้นฐานในการท�างาน

บนที่สูง
แสดงลักษณะการท�างานในพืี้นท่ีต่างๆ 

ไดแ้ก่

1. การปฏิบตังิานในแนวระนาบ

2. การปฏิบตังิานในแนวลาดเอียง

3. การปฏิบตังิานในแนวดิ่ง

Fall Factor 0 (FF 0) 
การท�างานท่ีจดุยึดอยู่สงูกว่าระดบัไหล่ของผูป้ฏิบตัิ
งาน มีความเสี่ยงต�่า สามารถใช ้ Lanyard แบบมี 
Shock absorber และ Lanyard ท่ีไมมี่ Shock 
absorber ได้

Fall Factor 1 (FF 1) 
การท�างานท่ีจดุยึดอยู่ต �่ากว่าระดบัไหล่ของผูป้ฏิบตัิ
งานและจดุยดึสามารถขยบัเคลื่อนท่ีได ้ จะมีความ
เสี่ยงท่ีมากขึน้ แนะน�าใหใ้ช ้Lanyard แบบมี Shock 
absorber เทา่นัน้

Fall Factor 2 (FF 2)
ไม่แนะน�าใหป้ฏิบตัิงานในระดบัท่ีผูป้ฏิบตัิงานอยู่สงู
กวา่จดุยดึ
ขอ้ควรระวงั หา้มใหจ้ดุยดึหรอืจดุเช่ือมตอ่อยูต่ �่ากวา่
ระดบัเอวของผูป้ฎิบตังิานเสมอ

Fall Factor 4 (FF 4)
หา้มปฏิบัติงานในระดับท่ีสูงกว่าจุดยึดและจุดยึด
สามารถขยบัเคลื่อนท่ีได้

การปฏิบัติงานแนวลาดเอียง

หลักการพื้นฐานในการใช้เชือกนิรภัยและเชือกช่วยชีวิต:
เม่ือจ�าเป็นตอ้งตดิตัง้จดุยดึในองศาท่ีตา่งออกไปแลว้ ตอ้งใหแ้นใ่จเสมอๆ

วา่ไดต้ดิตัง้จดุยดึตวัอ่ืนๆเพ่ืีอสนบัสนนุจดุยดึหลกัดงัภาพีนี:้

การตดิตัง้จดุยดึในองศาท่ีแตกตา่งออกไปจากแนวดิ่งท่ี 0 องศา สง่ผลตอ่แรง

กระชากท่ีมากขึน้ตามองศาในเวลาตกดงัภาพีนี:้
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ตัวอย่างการท�างานและการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

การปฏิบัติงานแนวลาดเอียง เชน่ งานบนหลงัคา

HNSR2006(2) 

Rope with 
sewn loop
Page 131

HNSR3009(2)

Locker
Page 136

การปฏิบัติงานแนวระนาบ
เชน่ การปฏิบตังิานบนนั่งรา้น, ท�าความสะอาด

ดาดฟา้ตกึ และตดิตัง้กระจกบนอาคารสงู 

เป็นตน้

HNSR2002 
Lanyard 150 
cm.
Page 131

HNSR2002 
Lanyard 150 
cm.
Page 131

HNSR2003(1) 
Site-Locker
+Static 2 m.
Page 132

HNSR3005 [x2] 
Carabiners
Page 129

Option: กรณีพืีน้ท่ีการท�างานมีบรเิวณกวา้งขึน้ 

สามารถใชอ้ปุกรณ ์(2) แทนอปุกรณ ์(1) ได ้เพ่ืีอใหมี้

ความยาวท่ีเหมาะสม

Option: สามารถ

ใชอ้ปุกรณ ์(2) 

แทนอปุกรณ ์(1) 

ได ้เพ่ืีอชว่ยลดแรง

กระแทก

HNSR1001 
Full body 
harness
Page 127

HNSR1001 
Full body 
harness
Page 127

*สามารถปรบัเปลี่ยนอปุกรณไ์ดต้ามความเหมาะสมของการปฏิบตังิาน

HNSR3004 [x2] 
Carabiners
Page 129

HNSR2008(2) 
The fall absorber 
120 cm.
Page 132

HNSR3011 
Large double lock, 
snap hook
Page 130
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ตัวอย่างการท�างานและการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

การปฏิบัติงานปีนเสาเพื่อขึ้นด้านบน (กรณียังไม่มี Life line)
เชน่ งานปีนเสาไฟฟา้, เสาไฟฟา้แรงสงู, ปีนขึน้นั่งรา้น, ขึน้บนัได และ งานปีนขึน้ชัน้วางสนิคา้ เป็นตน้

การปฏิบัติงานปีนเสาที่ต้องหยุดปฏิบัติงานระหว่างการปีน (กรณี

มี Life line)
เชน่ งานปีนเสาไฟฟา้, เสาไฟฟา้แรงสงู, ปีน

ขึน้นั่งรา้น, ขึน้บนัได และ งานปีนขึน้ชัน้วาง

สนิคา้ เป็นตน้

HNSR2007 
Double lanyard with 
absorber
Page 132

HNSR2002 
Lanyard 150 cm.
Page 131

HNSR3003 [x3] 
Carabiners
Page 129

Option: อปุกรณเ์พ่ิีมเติมเพ่ืีอความปลอดภยัมากย่ิงขึน้

HNSR1002 
Full body 
harness
Page 127

HNSR1003 
Full body harness
Page 127

*สามารถปรบัเปลี่ยนอปุกรณไ์ดต้ามความเหมาะสมของการปฏิบตังิาน

HNSR3006 
[x4] 
Carabiners
Page 129

HNSR3006 [x4] 
Carabiners
Page 129

HNSR3001 
Work Positioning 
Seat
Page 137

HNSR3011 
Large double 
lock, snap hook
Page 130

HNSR3011 [x2] 
Large double 
lock, snap hook
Page 130

HNSR2005 

Rope with sewn loop
Page 131

HNSR3009
Locker
Page 136

HNSR2003 
Site-Locker+Static 2 m.
Page 132

HNSR2007 
Double lanyard with 
absorber
Page 132
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HNSR3001 
Work Positioning Seat
Page 137

ตัวอย่างการท�างานและการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

การปฏิบัติงานในแนวดิ่ง (กรณีขึ้นด้านบน)
เชน่ งานเช็ดกระจก, ท�าความสะอาดอาคารสงู, ทาสีภายนอกอาคาร หรอืงานกูภ้ยั เป็นตน้

*สามารถปรบัเปลี่ยนอปุกรณไ์ดต้ามความเหมาะสมของการปฏิบตังิาน

HNSR2002 
Lanyard 150 cm.
Page 131

HNSR1003 
Full body harness
Page 127

HNSR2006 [x2] 
Rope with sewn loop
Page 131

HNSR3009
Locker
Page 136

HNSR3010
Certified sling 
for the locker
Page 130

HNSR3014
Chest ascender
Page 136

HNSR3013
Hand ascender
Page 136

HNSR3012
Carabiner
Page 130

HNSR3005 [x3] 
Carabiners
Page 129

HNSR3005  
Carabiners
Page 129

HNSR4003
Footer
Page 137

Option: อปุกรณเ์พ่ิีมเติมเพ่ืีอความปลอดภยัมากย่ิงขึน้
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HNSR3001 
Work Positioning Seat
Page 137

การปฏิบัติงานในแนวดิ่ง
(กรณีโรยตัวลง)
เชน่ งานเช็ดกระจก, ท�าความสะอาดอาคารสงู, 

ทาสีภายนอกอาคาร หรอืงานกูภ้ยั เป็นตน้

*สามารถปรบัเปลี่ยนอปุกรณไ์ดต้ามความเหมาะสมของการปฏิบตังิาน

HNSR2002 
Lanyard 150 cm.
Page 131

HNSR1003 
Full body harness
Page 127

HNSR2006 [x2] 
Rope with sewn loop
Page 131

HNSR3009
Locker
Page 136

HNSR3025 
Sir Descender
Page 136

HNSR3010
Certified sling for 
the locker
Page 130

HNSR3005 [x3] 
Carabiners
Page 129

HNSR3008 
Descender with 
double Stop
สามารถใชแ้ทน 
HNSR3025 อปุกรณ์
ส �าหรบัโรยตวั /ลอ็คเสน้
เชือกได้
Page 136

HNSR3005  
Carabiners
Page 129

ตัวอย่างการท�างานและการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

Option: อปุกรณเ์พ่ิีมเติมเพ่ืีอความปลอดภยัมากย่ิงขึน้



Fa
ll

Pr
ot
ec

tio
n

144 สั่งซ้ือสินค้าติดต่อ 02 259 0320-3 www.pangolin.co.th

ตัวอย่างการท�างานและการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

การปฏิบัติงานด้านการทหารและหน่วยช่วยเหลือ

STRIKE 
Tactic harness

HNSR3009
Locker
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RESCUE FIGURE 
EIGHT
Special figure 
eight for rescue

STATIC 10,5
Static rope

EYE SLING
Sewn sling

ROPE
Protector

OZONE srew
Light alloy oval 
carabiner

HNSR3010
Certified sling 
for the locker
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PLASMA WORK
Work helmet

HNSR3013
Hand ascender
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