
Suitable for vertical or horizontal use. Avoid intentionally loading over an edge. Подходит 
для вертикального или горизонтального использования. Избегайте намеренной 
нагрузки через край. Тігінен жəне көлденеңінен қолдануға жарамды. Шектен тыс 
жүктемеден аулақ болыңыз.

EN 360:2002
PPE-R/11.060 
edge type A 63

06
2-

30
RU

-0
0

R ≥ 0.5mm

V-EDGE® PFL 
2.4m (8 ft) MSAsafety.com

Ø5.5 mm Galvanised steel

18
,0

100,0

NOTES:

Change control:

Material and finish:

Material:
140 micron clear gloss PVC 

Adhesive:
3M 300 LSE

Label details and change control

Part number

63062-30RU

Draft 21/10/20
AM

Description
V-EDGE PFL Case label 1 (RU)

TP TC 019/2011
ГОСТ Р ЕН 360-2008

Latchways plc, Hopton Park, 
Devizes, Wiltshire, SN10 2JP
United Kingdom

Product of Great Britain / 
Сделано в Великобритании / 
Ұлыбритания өнімі

Temperature range/ 
Температурный 
диапазон/ 
Температура ауқымы 
-40°C - +54°C

Table 3 - System Requirement/ Таблица 3. Технические 
требования к системе / 3-кесте - Жүйе талаптары

EN  Component/
RU  Компонент/
KK  Құрамдас

EN
Eurosian Economic 
Union / Евразийский 
Экономический 
Союз / Еуразиялық 
Экономикалық Одақ ТР 
ТС 019/2011

Anchorage connector 
standard 
Стандартный анкерный 
соединительный элемент
Анкерлік жалғағыш 
стандарты  

EN 795 and / or TS 16415
ГОСТ Р ЕН 795-2014

Harness Standard 
Страховочная привязь, 
стандартная
Сақтандыру белдігінің 
стандарты

EN 361
ГОСТ Р ЕН 361-2008

Connectors Standard
Соединительные 
элементы, стандартные
Жалғағыштар стандарты

EN 362
ГОСТ Р ЕН 362-2008

Minimum structure strength
Мин. прочность 
конструкции
Құрылымның минималды 
беріктігі

12 kN
12 кН

Table 4 - Pre-use checks and periodic examination/ Таблица 4. Проверки перед началом эксплуатации и периодическая 
проверка / 4-кесте - Пайдалану алдындағы тексеру жұмыстары және мерзімді тексерулер

EN   
Pre-use  
checks

Completed prior to each 
use. Tag “unusable” and 
pass to a Competent 
person3 if Pre-use checks 
are not passed. 

RU   
Проверки 
перед началом 
эксплуатации

Выполняется перед каждым 
использованием. Если проверки 
перед началом эксплуатации 
не были выполнены, изделие 
следует пометить как 
«непригодное» и передать его 
компетентному специалисту3. 

KK   
Пайдалану 
алдындағы 
тексеру 
жұмыстары

Пайдаланар алдында орындалуы 
керек. Пайдалану алдында 
орындалатын тексерістен 
өтпесе, "қолдануға болмайды" 
деп белгілеп, жауапты тұлғаға3 
тапсырыңыз. 

Labels Ensure labels are legible Этикетки Убедитесь, что маркировка 
разборчивая

Жапсырмалар Жапсырмалардың анық көрінетініне 
көз жеткізіңіз

Examination  
date

Ensure date of next examination 
has not elapsed 4

Дата проверки Убедитесь, что дата следующей 
проверки не просрочена 4

Тексеру 
күні

Келесі тексеру күні өтіп кетпегеніне көз 
жеткізіңіз 4

Product life Ensure product has not reached 
the end of its service life

Срок службы Убедитесь, что срок службы изделия 
не закончился

Өнімнің 
жарамдылық 
мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 
аяқталмағанына көз жеткізіңіз

Load 
indicator

Ensure attachment bracket 
has not been deployed 
(Figure 1)

Индикатор 
нагрузки

Убедитесь, что кронштейн 
крепления не был задействован 
(рис. 1)

Жүк 
индикаторы

Бекіту кронштейнінің іске қосылып 
кетпеуін қадағалаңыз (1-сурет)

General 
condition

Examine for signs of excessive 
damage, wear, corrosion 
or contamination. Check 
pouch for signs of cuts, 
abrasion, fraying / broken 
strands, tears, burns, mould, 
discolouration or chemical 
attack. Check all cable for any 
signs of corrosion, damage or 
contamination. Ensure correct 
operation of connectors. 
Check all fasteners for 
loosening or damage, 
including centre shaft.

Общее 
состояние

Осмотрите на наличие чрезмерных 
повреждений, износа, коррозии 
или загрязнений. Проверьте 
карман на наличие надрезов, 
истирания, изнашивающихся/
разорванных прядей, мест 
надрыва, обгорания, плесени, 
обесцвечивания или химического 
воздействия. Проверьте весь трос 
на наличие коррозии, повреждений 
или загрязнений. Проверьте 
правильность функционирования 
соединительных элементов. 
Проверьте все крепежные 
приспособления на наличие 
ослабления или повреждений, 
включая центральный вал.

Жалпы күйі Қатты зақымдалу, тозу, коррозияға 
ұшырау немесе ластану белгілерінің 
бар-жоғын тексеріңіз. Сөмкеде 
кесілген, қажалған, тозған/үзілген 
жіптерінің, жыртылған, күйген, 
көгерген, түссізденген белгілердің 
немесе химиялық әсерге ұшыраған 
жерлердің бар-жоғын тексеріңіз. 
Барлық кабельде коррозия, 
зақымдану немесе ластану 
белгілерінің бар-жоғын тексеріңіз. 
Жалғағыштардың дұрыс жұмыс 
істеуін қамтамасыз етіңіз. Барлық 
бекіткіштердің, орталық білікті 
қоса, босап қалмағандығын немесе 
зақымдалған жерлердің бар-жоғын 
тексеріңіз.

Extraction / 
retraction

Inspect line extraction and 
retraction by pulling out the 
full length of line and letting it 
retract back into the housing in 
a controlled manner. The line 
operation must be smooth and 
unhesitant (maintain a light 
tension on the lifeline whilst it 
retracts). Repeat three times.

Разматывание/
наматывание

Проверьте разматывание и 
наматывание троса. Для этого 
полностью размотайте его и 
проконтролируйте, чтобы он 
свернулся в корпус. Перемещение 
стропа должно осуществляться 
плавно и без колебаний 
(обеспечьте легкое натяжение 
троса во время втягивания). Эту 
процедуру необходимо повторить 
три раза.

Ұзарту/
қысқарту

Арқанның толық ұзындығын тарту 
арқылы және оның басқарылған 
жолмен корпусқа оралуына 
мүмкіндік бере отырып, арқанның 
ұзаруын және қысқаруын тексеріңіз. 
Арқанның жұмысы бірқалыпты және 
теңселмейтіндей болуы қажет (ол 
жиналғанша құтқару шеңберіндегі 
жеңіл созылуын сақтаңыз). Үш рет 
қайталаңыз.

Lock-on Pull sharply on the lifeline - 
ensure device locks. Repeat 
three times.

Блокировка Резко дерните трос и убедитесь, 
что сработала блокировка. Эту 
процедуру необходимо повторить 
три раза.

Құлыптау Құтқару шеңберін қатты тартып, 
құрылғының құлыптанғанына көз 
жеткізіңіз. Үш рет қайталаңыз.

Harness 
connection

Ensure pin is fully housed 
between bracket and 
harness webbing

Соединение 
страховочной 
привязи

Убедитесь, что штифт полностью 
расположен между кронштейном 
и наплечными лямками 
страховочной привязи.

Сақтандыру 
белдігін жалғау

Істік кронштейн мен сақтандыру 
белдігінің тоқыма бауы арасына 
толығымен салынғанына көз 
жеткізіңіз

Product Marking/Маркировка изделия/Product Marking
EN  RU KK  

1  Model number Номер модели Үлгі нөмірі
2 Date of manufacture MM/YY Дата изготовления: MM/ГГ Жасалған күні АА/ЖЖ 
3 Serial number Серийный номер Сериялық нөмірі
4 Date of next examination Дата следующей проверки Келесі тексеру күні
5  Length Длина Ұзындығы
6 Standard Стандарт Стандарт
7 Lifeline construction Конструкция втягивающегося стропа Құтқару шеңберінің құрылымы
8 Edge test type Тип испытания на воздействие углов Жиекті тексеру түрі
9 Notified body number Номер уполномоченного органа Өкілетті ұйым нөмірі
10 Read user instructions Прочтите инструкцию по эксплуатации Пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз
11 Product warning Предупреждающая информация об изделии Өнім ескертпесі
12 Do not use Не используйте Пайдалануға болмайды

13 Acceptable anchor locations  
(Table 1 & 2)

Приемлемое расположение анкеров 
(Таблица 1 и 2)

Пайдалануға болатын анкерлік бекіту 
орындары (1 және 2-кесте)

14 Capacity Грузоподъемность Сыйымдылығы
15 Load-indicator Индикатор нагрузки Жүктеме индикаторы

EN  Component EN  Material

Case PC-ABS / Stainless steel

Drum PC-ABS / Stainless steel / 
Aluminium

Locking mechanism, pawls, 
main spring, swivel assembly Stainless steel

Lifeline Ø 5.5 mm (0.22”) galvanised steel
Connectors Steel or Aluminium
Energy absorber HMPE
Energy absorber pouch Polypropylene / Polyester

RU  Компонент RU  Материал

Корпус PC-ABS / нержавеющая 
сталь

Барабан PC-ABS / нержавеющая 
сталь / алюминий

Механизм блокировки, 
собачки, основная пружина, 
вертлюжное соединение в 
сборе

Нержавеющая сталь

Втягивающийся строп Ø5,5 мм оцинкованная сталь
Соединительные элементы Сталь или алюминий
Амортизатор СВМПЭ
Карман с амортизатором Полипропилен/полиэфир

KK  Құрамдас KK  Материал

Корпус PC-ABS/тот баспайтын болат

Барабан PC-ABS/тот баспайтын 
болат/алюминий

Құлыптау механизмі, тіректер, 
негізгі серіппе, шарнир жинағы Тот баспайтын болат

Құтқару шеңбері Ø 5,5 мм (0,22”) мырышпен 
қапталған болат

Жалғағыштар Болат немесе алюминий

Энергетикалық абсорбер HMPE (жоғары модульді 
полиэтилен)

Энергетикалық абсорбер 
сөмкесі Полипропилен/полиэстер

Table 6 - Materials/ Таблица 6. Материалы / 6-кесте - 
Материалдар

63062-96RU-00 
CR 800000043652 MSAsafety.com

Figure 1 - Load indicator 
Рис. 1. Индикатор нагрузки 
1-сурет - Жүк индикаторы 

The V-EDGE PFL attachment 
bracket allows connection to 
the MSA V-FORM and V-FIT 
harnesses just below the 
rear D-ring. The bracket shall 
only be used to connect the 
V-EDGE PFL to the harness. 
Any other devices shall be 
connected directly to the 
harness D-ring.
To install the V-EDGE PFL to 
a full body harness:
1  Lift the rear dorsal D-ring 

on the harness and pull the 
webbing straps through 
the dorsal pad until there is 
sufficient space to feed the 
attachment pin between the 
webbing and dorsal pad.

2  Pull the pin release away from 
the bracket body then rotate to 
release the attachment pin. Pull 
the pin fully out of the bracket 
arms.

3  Place the bracket arms over 
the webbing straps, and feed 
the attachment pin through 
both webbing straps. When 
the pin is fully through, it shall 
lock shut, and no red marking 
shall be visible on the pin.

4  Pull the harness straps 
back through the dorsal 
pad to eliminate slack in the 
webbing.

Following installation, and 
prior to use, the V-EDGE 
PFL shall be inspected by a 
second user.
1. Ensure the attachment pin is 

passed through both harness 
webbing straps between two 
slots in the dorsal plate.

2. Ensure the attachment pin 
is fully housed through both 
bracket arms and locked in 
position; no red marking shall 
be visible on the pin.

3. Ensure the V-EDGE PFL 
is installed in the correct 
orientation, such that the 
Energy absorber pouch 
hangs below the attachment 
bracket.

4. Ensure both harness straps 
are pulled tight and equally 
through the dorsal plate.

1

3

2

4

EN  Fitting instructions KK  Орнату бойынша нұсқаулар

1
MSAsafety.com

MSA V-EDGE® Personal Fall Limiter 
(PFL)
User Instructions

TP TC 019/2011 
GOST R EN 360-2008

EN  User Instructions 
RU  Инструкции по эксплуатации 
KK  Пайдаланушы нұсқаулары 

Кронштейн крепления 
V-EDGE PFL позволяет 
выполнять соединение со 
страховочными привязями 
MSA V-FORM и V-FIT 
непосредственно ниже заднего 
D-образного кольца. Кронштейн 
следует использовать только 
для соединения V-EDGE PFL со 
страховочной привязью. Другие 
изделия подсоединяются 
непосредственно к D-образному 
кольцу страховочной привязи.
Для установки V-EDGE PFL на 
страховочной привязи:
1  Поднимите D-образное 

кольцо для крепления на 
спине на страховочной 
привязи и протяните 
текстильные наплечные 
лямки через накладку на 
спине до тех пор, пока не 
появится достаточно места 
для установки штифта 
крепления между наплечными 
лямками и накладкой на 
спине.

2  Вытяните стопорный штифт 
из корпуса кронштейна, 
затем поверните, чтобы 
освободить штифт крепления. 
Полностью вытяните штифт из 
кронштейнов.

3  Поместите кронштейны 
на наплечные лямки и 
протяните штифт крепления 
через обе наплечные лямки. 
Когда штифт полностью 

прошел насквозь, он должен 
закрыться, и на штифте не 
должно быть видимой красной 
маркировки.

4  Потяните назад текстильные 
лямки привязи через накладку 
не спине для натяжения 
плечевых лямок.

После установки и перед 
использованием V-EDGE PFL 
должен проверить второй 
пользователь.
1. Убедитесь, что штифт 

крепления проходит через обе 
текстильные плечевые лямки 
страховочной привязи между 
двумя прорезями наспинной 
пластины.

2. Убедитесь, что штифт 
крепления полностью 
размещен в обоих кронштейнах 
и зафиксирован в правильном 
положении; на штифте не 
должно быть видимой красной 
маркировки.

3. Убедитесь, что V-EDGE PFL 
установлен в правильном 
положении, так что карман 
амортизатора свисает под 
кронштейном крепления.

4. Убедитесь, что обе лямки 
страховочной привязи туго и 
равномерно натянуты через 
пластину на спине.

RU  Инструкции по подгонке размера

Құлаудан сақтайтын V-EDGE 
жеке қорғаныс жабдығының 
бекіту кронштейні V-FORM 
және V-FIT MSA сақтандыру 
белдіктерін артқы D тәрізді 
сақинаның астына тікелей қосуға 
мүмкіндік береді. Кронштейнді 
тек құлаудан сақтайтын V-EDGE 
жеке қорғаныс жабдығын 
сақтандыру белдігіне жалғау 
үшін пайдаланған жөн. Басқа 
құрылғыларды сақтандыру 
белдігінің D тәрізді сақинасына 
тікелей жалғау қажет.
Құлаудан сақтайтын V-EDGE 
жеке қорғаныс жабдығын 
денені толық сақтандыру 
белдігіне орнату үшін:
1  бекіту істігін тоқыма баулар 

мен сыртқы төсеме арасында 
өткізуге жеткілікті орын 
қалғанша сақтандыру 
белдігіндегі артқы сыртқы D 
тәрізді сақинасын көтеріп, 
тоқыма бауларды сыртқы 
төсеме арқылы тартыңыз.

2  Істікті кронштейн корпусынан 
шығарып, бекіту істігін босату 
үшін айналдырыңыз. Істікті 
кронштейн тұтқаларынан 
толығымен шығарыңыз.

3  Кронштейн тұтқаларын 
тоқыма баулардың үстіне 
қойып, бекіту істігін екі 
сақтандыру белдігі арқылы 
өткізіңіз. Істік толығымен өткен 
кезде, ол бұғатталады және 
істікте қызыл белгі көрінбейді. 

4  Тоқыма баудың салбырауын 
болдырмау үшін сақтандыру 
белдігін сыртқы төсеме 
арқылы кері тартыңыз.

Құлаудан сақтайтын V-EDGE 
жеке қорғаныс жабдығын 
орнатқаннан кейін және 
пайдалану алдында оны 
екінші пайдаланушы 
тексерген жөн.
1. Бекіту істігі сыртқы тақтадағы 

екі ойықтың арасындағы екі 
сақтандыру белдігінің тоқыма 
бауларынан өтетініне көз 
жеткізіңіз.

2. Бекіту істігі екі кронштейн 
тұтқаларына толығымен 
салынғанына және 
құлыпталғанына көз жеткізіңіз; 
істікте қызыл белгі көрінбеуі 
керек.

3. Құлаудан сақтайтын V-EDGE 
жеке қорғаныс жабдығының 
энергетикалық абсорбер 
сөмкесі бекіту кронштейнінің 
астына ілінетіндей, дұрыс 
бағытта орнатылғанына көз 
жеткізіңіз.

4. Екі сақтандыру белдігінің 
баулары сыртқы тақта 
арқылы тығыз және біркелкі 
тартылғанына көз жеткізіңіз.

CASE/КОРПУС/КОРПУС (EN)

A 9
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B

18
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100,0

NOTES:

Change control:

Material and finish:

Material:
140 micron clear gloss PVC 

Adhesive:
3M 300 LSE

Label details and change control

Part number

63062-31EU

Issue 1 14/8/17
For V-EDGE PFL N038
AM

Issue 2  25/3/19
Setback changed to 0
(RFEA379)
AM
Issue 03 12/4/19 (RFEA379)
Setback returned to 300 mm await-
ing approval 

Description
V-EDGE PFL Case label 2 (EU)

60 - 140 kg
140 kg MAX

 90°
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31

EU
-0

3

31

Patent pending.
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††We certify that this item has been 
fully inspected and conforms to the 
full requirements and specifications 
of the standards indicated on the 
product. This product meets the 

requirements of the PPE regulation 
2016/425 using harmonised standard 

EN 360: 2002.
†††The quality control arrangements 

adopted in respect of the item 
conforms to the conditions of EN ISO 

9001:2015.

†† Настоящим удостоверяем, что 
данное изделие было проверено и 
полностью отвечает требованиям 

и спецификациям стандартов, 
указанных на изделии. Это изделие 

соответствует требованиям 
Регламента о СИЗ 2016/425, 

использующего гармонизированный 
стандарт EN 360: 2002.

††† Меры по контролю качества, 
принятые в отношении 

данного изделия, отвечают 
условиям EN ISO 9001:2015.

††Бұл бұйымның толық 
тексеріліп, өнімде көрсетілген 

стандарттардың толық талаптары 
мен сипаттамаларына сәйкес 
келетінін растаймыз. Бұл өнім 

сәйкестендірілген EN 360 
стандартын пайдалана отырып, 
2016/425 ЖҚҚ директивасының 

талаптарына сәйкес келеді: 2002.
†††Бұйымға қатысты қабылданған 

сапаны бақылау механизмдері 
EN ISO 9001:2015 стандартының 

шарттарына сай келеді

†Certificate of Conformity / Сертификат соответствия /
Сәйкестік сертификаты
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63062-00K1

NB: Twin use illustrated/  
Примечание: Показано двойное 
использование/  
Ескертпе: қос пайдалану 
көрсетілген

2
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64011-21

63036-00  12/17  

103218 SN: 123457

63036-00  12/17  
103218 SN: 123457

1

V-EDGE is a registered trademark of MSA Technology, LLC in Europe and other countries.

Production control phase/ Фаза контроля производства / 
Өндірісті басқару фазасы
INSPEC Certification Services, 56 Leslie Hough Way,  
Greater Manchester, M6 6AJ, UK (Notified body number 0194)
Notified bodies/ Уполномоченные органы / Өкілетті 
органдар
EN & ANSI: SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way, 
Kettering, Northamptonshire NN16 8SD, UK. Number 0321.

Product of Great Britain /  Сделано в Великобритании / 
 Ұлыбритания өнімі  
Latchways plc, An MSA brand, Hopton Park, Devizes,  
Wiltshire, SN10 2JP, United Kingdom
Phone +44 (0)800 066 2222
Email: info.gb@MSAsafety.com  Website: MSAsafety.com

MSA is a registered trademark of MSA Technology, LLC in the US, Europe and other Countries.  
For all other trademarks visit https://us.msasafety.com/Trademarks.
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Table 1 - Vertical and horizontal use and fall clearance - 
Acceptable anchor locations  
Таблица 1. Эксплуатация в вертикальном и 
горизонтальном состоянии. Приемлемое расположение 
анкеров   
1-кесте - Тік және көлденең пайдалану және биіктік 
аралығы - Пайдалануға болатын анкерлік бекіту 
орындарыAcceptable anchor locations  

≥ 350 mm
(1.1 ft)

≤ 1.5 m
(5 ft)

≤ 1.5 m
(5 ft)

≥ 6.0 m
(20 ft)

≥ 90º

 < 90º

R ≥ 0.5mm

9

Table 2 - Horizontal use with edge consideration -  
Acceptable anchor locations  
Таблица 2. Эксплуатация в горизонтальном 
состоянии с учетом кромки. Приемлемое 
расположение анкеров 
2-кесте - Жиегін ескере отырып, көлденең 
пайдалану - Пайдалануға болатын анкерлік 
бекіту орындары  

4
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1  Общая информация
Изделия V-EDGE PFL рекомендуется использовать в качестве 
индивидуального средства.
Декларацию соответствия можно загрузить по ссылке MSAsafety.com/DoC
Сведения о гарантии  
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты изготовления. С условиями 
и положениями в полном объеме можно ознакомиться на странице данного 
изделия на веб-сайте MSAsafety.com, открыв вкладку «Литература».
Дата первого использования: дата, когда изделие было извлечено из упаковки.

Дата первого использования1  дд/мм/гг

 KK

MSA V-EDGE® PFL
Пайдаланушы нұсқаулары

MSA V-EDGE® PFL
Инструкции по эксплуатации

 RU

1 General information
It is recommended that V-EDGE PFLs are a personal issue item.
A declaration of conformity may be downloaded at MSAsafety.com/DoC
Warranty details 
The warranty period is 12 months from date of manufacture. Full terms and 
conditions can be found at on this product’s page on MSAsafety.com by 
clicking on the Literature tab.

Date of first use: The date the unit is removed from the packaging.Date of first use1  dd / mm / yy

Date of next examination: Mark the label 4  provided in accordance with  

MSA V-EDGE® PFL
User Instructions

Section 7 and place on the case label A  in the location indicated. A 
permanent marker pen is suitable for this.

2  Intended use and product limitations
The V-EDGE PFL is Personal Protective Equipment for falls from heights. It 
is a retractable type fall arrester in compliance with the Eurasian Customs 
Union Technical Regulation TP TC 019/2011 “Safety of personal protective 
equipment” and the GOST R EN 360-2008 standard. V-EDGE PFLs are 
intended to be used as a connecting element between a full body harness and 
anchor point (see Table 3 for system requirements). A full body harness is the 
only acceptable body holding device to be used with V-EDGE PFLs. If supplied 
as part of a complete system, components shall not be substituted. 

3 Installation and use
A written rescue plan and the means to implement it shall be in place to deal 
with emergencies that may arise during use. 

Ensure both V-EDGE PFL connectors are compatible with the attachments to 
which they are connected (to prevent roll-out), and are fully closed and locked 
before use. See Table 3 for system requirements.
Ensure the V-EDGE PFL is attached to compatible anchors – flexible  
anchors, such as anchor lines or cantilever structures can affect the ability 
of the V-EDGE PFL to lock on in the event of a fall. For further clarification, 
contact MSA.
In use, the V-EDGE PFL lifeline will extract and retract without hesitation. 
Do not allow the lifeline to pass through legs or under arms, or wrap around 
structures. If the lifeline does not retract in use, fully extract the lifeline and 
slowly allow it to retract. If the lifeline continues to hesitate in retraction, 
contact MSA.
Twin use: When using the V-EDGE Twin PFL, PFLs may be anchored on 
separate or the same anchor point. If only one V-EDGE PFL is connected to an 
anchor point, the other may be left unconnected or attached to a designated 
harness parking point. Do not connect the unused V-EDGE PFL to a fall arrest 
harness attachment point.
When using the V-EDGE Twin PFL in a horizontal application the horizontal 
distance apart shall be ≤ 2 m. Large horizontal spans shall be avoided, as they can 
increase forces applied to the structure and introduce unpredictable swing falls.

4 Leading edge use
The V-EDGE PFL with Leading Edge capability is designed for use in 
applications where falls may occur, including falls over edges, such as 
roofing, leading edge construction, etc. PFLs are designed to be a component 
in a personal fall arrest system (PFAS). PFLs may be used in many situations 
where a combination of worker mobility and fall protection is required (i.e., 
inspection work, general construction, maintenance work, oil production, 
confined space work, etc.). Twin models incorporate two PFL units that can be 
used for applications where 100% tie-off is required.
Leading Edge configurations shall only be used in accordance with local 
regulations. Leading Edge configurations shall only be used after all other 
hierarchy of controls, including restraint systems and overhead anchorages, 
have been exhausted.
The V-EDGE PFL has been successfully tested for horizontal use and for falls 
over a steel edge without burrs2. Setback distance must be observed. Where 
a potential fall over an edge cannot be avoided, consideration shall be given to 
protecting the edge or alternative anchor positions. Avoid working where the 
lifeline will continuously or repeatedly abrade against sharp or abrasive edges. 
V-EDGE meet the test requirements of the VG 11.60 revision 6. A steel 

edge with a radius of r=0,5 mm and without burrs was used for the test. Due 
to this test, the equipment may be used over similar edges, such as those 
found at rolled steel profiles, wooden beams or clad, rounded roof parapets.
When the device is being used in a horizontal or transverse arrangement and the 
risk assessment indicates the risk that an edge could damage the lifeline (i.e. the 
edge can cut the lifeline), measures shall be implemented before the start of work. 
The measures should eliminate the possibility of falling over the edge, sufficiently 
protect the edge or include consultation with the manufacturer. Use over an edge 
shall be avoided if there is a risk of the retractable lanyard being cut.
Horizontal use or anchoring at the feet of the User should be limited wherever 
possible to avoid the potential for swing fall and the possibility of the User 
striking a structure, potentially causing serious injury. To reduce the risk of a 
swing fall, it is preferable to anchor directly above the User.
Anchor locations shall adhere to Table 2, including a redirection angle ≥ 90º 
and set back ≥ 350 mm; ensuring the correct function of the device in the event 
of a fall. Lateral movements to both sides of the centre axis shall be limited to a 
maximum of 1.5 m as shown. The V-EDGE PFL anchorage point shall be at the 
User’s foot level or above. Climbing above the anchorage point is not permitted. 
(See Table 2) Measures shall be taken to prevent use over unintended edges 
(such as on the opposite side of the anchorage or around corners).
If a fall over an edge is possible, special rescue measures shall be defined and 
trained. Consideration shall be given to accessing a suspended casualty without 
further loading or moving the lifeline over an edge.

5 Fall clearance
Ensure sufficient clearance exists to prevent striking an obstacle or structure 
during a fall. Insufficient clearance or obstructions can prevent the function of 
the V-EDGE PFL.
V-EDGE PFL and absorber deployment is typically equal to a maximum of 
1.8 m (6 ft)4 for a 140 kg User.  However, additional clearances are required to 
account for the effects of a swing fall. Consult Table 1 (Vertical and horizontal 
use) or Table 2 (Horizontal use with edge consideration) for acceptable anchor 
locations in relation to the User and for minimum clearance requirements. Fall 
clearance is the vertical distance between the working platform and the first 
obstacle below (such as the next platform or ground). If the user is kneeling 
or bending down, an additional 3 ft (0.9 m) of clearance may be required. 
To accurately calculate sufficient fall clearance, the following is used: Fall 
clearance = Maximum Deployment + Lock-on (arrest) distance + Swing fall 
distance + Safety margin.

 EN

The clearance requirements indicated on the graph in Table 1 are based on 
freefall conditions. The presence of obstructions (such as structure edges) 
may reduce clearance requirements, but may introduce additional hazards, 
such as potential for laceration or impact injuries.
Only attach the V-EDGE PFL to an anchor that may deflect or deploy in a fall, 
such as a deadweight anchor or anchor line, where there is no risk of the line 
contacting an edge. In such cases, the additional deployment of the anchor 
shall be added to the minimum clearances specified in Table 1 (non-edge).
To reduce the potential for injury in a fall, the fall distance should be minimised.

6 Cleaning, maintenance and storage
If required, the V-EDGE PFL exterior and lifeline may be cleaned using a 
damp cloth and warm water (max. 40°C), and allowed to dry naturally before 
use. Excessive build-up of dirt, paint etc. may compromise both retraction and 
strength of the lifeline.
Store or transport the V-EDGE PFL in a cool, dry, clean environment, away 
from dust, oil and direct sunlight. During transportation, the device shall be 
protected to prevent damage or contamination. Examine the V-EDGE PFL 
after long periods of storage prior to returning it to service.
The V-EDGE PFL cable exit may be replaced when worn. This task is 
designed to be completed by the User by simply removing the screw and 
replacing with the cable exit kit (63062-00K1). This is the only permitted repair.
When not in use, store with the lifeline fully retracted as prolonged periods of 
full extraction may weaken the retraction spring. If the lifeline is released, it will 
retract at high speed, potentially damaging internal parts and / or causing kinks 
in the lifeline.

7 Pre-use checks and periodic examination 
(Table 4)

The safety of the User relies upon the continued efficiency and durability of the 
equipment, therefore Pre-use checks shall be completed before each use. Periodic 
examinations shall be completed by a person, other than the User, competent3 in 
the examination of V-EDGE PFLs, in accordance with MSA instructions for periodic 
examination. The interval will be dictated by the usage (Table 5), local regulations or 
environmental conditions, and shall be at least annually. 
Records shall be kept of the results of the examination. An example periodic 
examination log can be downloaded from this product’s page on MSAsafety.
com by clicking on the Literature tab.

Table 5 Periodic examination interval

Usage Interval

Infrequent to light Annually (12 months)

Moderate to heavy Semi-annually to annually (6-12 months)

Severe to continuous Quarterly to semi-annually (3-6 months)

Usage shall be determined by a competent person. 

If an issue is identified, the V-EDGE PFL has been subject to a fall, or any 
doubt exists as to the suitability of the V-EDGE PFL, it shall be tagged 
“unusable” and withdrawn from service. Prior to return to service, the 
manufacturer or Technician5 shall confirm, in writing, that the V-EDGE PFL  
has passed examination. 
Maximum product life:  
The textile elements of V-EDGE PFLs have been evaluated to have a service 
life of up to 10 years; all other elements have no fixed service life. Continued 
use is dependent upon passing pre-use checks and periodic examinations. 
Service life may be reduced by frequency and conditions of use or local 
regulations. Dispose in accordance with local regulations.

1. Date of first use shall be administratively provable. Where the date of first use is unknown,  
then the next previous administratively provable date shall be used, e.g. date of purchase or date 
of manufacture. 
2. Type A edge: A steel edge with a radius of r = 0.5 mm and without burrs was used for the test. 
This is similar in nature to rolled steel profiles, wooden beams or clad, rounded roof parapets.
3. Competent person: A person, other than the User, competent in the examination of PPE in 
accordance with MSA instructions.
4. Maximum deployment is equal to 0.8 (deployment factor, D140, for a 140 kg mass) times  
2.25 (freefall distance, h).  When PFL is anchored overhead, maximum deployment distance  
is 0.8 m (31 in). 
5. Technician: a person, other than the User, who is trained and authorised by MSA to examine, 
repair and factory recertify V-EDGE PFL in accordance with MSA’s instructions.

All rights reserved. © MSA 2020

Все права защищены. © MSA, 2020.

Барлық құқықтар қорғалған. © MSA 2020

падения, следует избегать контакта с острым краем или пересмотреть положения 
анкеров. Избегайте работы в местах, где страховочный трос будет постоянно или 
однократно истираться об острые или абразивные края. 
Изделие V-EDGE PFL соответствует требованиям испытаний VG 11.60, редакция 
6. Во время этих испытаний использовался стальной край с радиусом r = 0,5 мм 
без выступов. Испытания показали, что оборудование пригодно для эксплуатации 
в условиях воздействия аналогичных кромок сооружений, таких как профили из 
прокатной стали, деревянные балки или закругленные парапеты крыши. 
Если изделие используется в горизонтальном или поперечном расположении и 
оценка риска указывает на опасность повреждения страховочного троса острым 
краем (т. е. край может перерезать страховочный трос), перед началом работ 
следует предпринять необходимые меры безопасности. Эти меры должны 
устранить возможность падения с края, исключить контакт с краем или должна быть 
осуществлена консультация с производителем. Следует избегать использования, 
если существует риск перетирания или повреждения троса.
По возможности следует избегать эксплуатации если существует риск раскачивания 
и удара пользователя о конструкцию, что может привести к серьезным травмам. 
Для снижения эффекта маятника при падении рекомендуется выбирать анкерную 
точку непосредственно над пользователем. Расположение анкеров должно 
соответствовать таблице 2, включая угол перенаправления ≥90° и расстояние 
отступа ≥350 мм, таким образом обеспечивая правильную работу устройства в 
случае падения. Боковое движение в обе стороны от центральной оси должно 
быть ограничено 1,5 м, как показано на рисунке. Анкерная точка крепления 
изделия V-EDGE PFL должна находиться на уровне ступни пользователя или 
выше. Запрещается подниматься выше анкерной точки крепления. (см. таблицу 
2). Для предотвращения использования на неподготовленных краях (например, 
на противоположной стороне анкерной точки крепления или вокруг углов) следует 
принять соответствующие меры. 
На случай падения с края поверхности необходимо предусмотреть и отработать 
специальные спасательные мероприятия. Следует рассмотреть возможность 
доступа к подвешенному пострадавшему без дополнительной нагрузки или 
перемещения страховочного троса от края.

5 Запас высоты падения
Убедитесь, что существует достаточный запас высоты для предотвращения 
удара о препятствие во время падения. Недостаточный запас высоты или 
препятствия могут помешать использованию изделия V-EDGE PFL.
Разматывание изделия V-EDGE PFL и амортизатора обычно составляет 
не более 1,8 м4 для пользователя весом 140 кг.  Тем не менее необходимо 
добавить дополнительный запас, принимая во внимание воздействие падения 
вследствие раскачивания. Для организации приемлемого расположения 
анкеров относительно пользователя см. таблицу 1 (Эксплуатация в 
вертикальном и горизонтальном состоянии) или таблицу 2 (Эксплуатация в 
горизонтальном состоянии с учетом краев) с требуемым минимальным запасом 
высоты. Запас высоты падения представляет собой вертикальное расстояние 
между рабочей платформой и первым препятствием, расположенным 
ниже (например, следующей платформой или землей). Если пользователь 
опускается на колени или наклоняется, необходимо добавить к значению 
запаса 0,9 м. Для точного расчета достаточного запаса высоты падения 
используется следующее уравнение: Запас высоты падения = макс. расстояние 

Дата следующей проверки: запишите на этикетке в соответствии с 
требованиями, 4  приведенными в разделе 7, и поместите этикетку A  на 
корпусе в указанном месте. Для этого можно использовать несмываемый 
маркер.

2  Предусмотренное применение изделия и ограничения
Изделие V-EDGE PFL представляет собой средство индивидуальной 
защиты от падения с высоты. Это средство защиты от падения с высоты 
втягивающего типа, соответствующее требованиям Технического 
регламента Евразийского таможенного союза TP TC 019/2011 «О 
безопасности средств индивидуальной защиты» и стандарта ГОСТ Р ЕН 360-
2008. Изделия V-EDGE PFL предназначены для использования в качестве 
соединительного элемента между страховочной привязью и анкерной точкой 
крепления (требования к системе см. в таблице 3). Страховочная привязь 
является единственным приемлемым устройством для удержания тела, 
которое может использоваться с изделиями V-EDGE PFL. При поставке в 
виде части целостной системы замена компонентов запрещена. 

3 Монтаж и эксплуатация
Необходимо в письменном виде разработать план спасательных работ и 
предусмотреть средства для его реализации на случай аварийных ситуаций, 
которые могут возникнуть во время работы. 
Перед использованием убедитесь, что оба соединительных элемента 
изделия V-EDGE PFL совместимы с приспособлениями, к которым они 
подсоединяются (для предотвращения расцепления), а также полностью 
закрыты и заблокированы. Требования к системе приведены в таблице 3.
Обеспечьте подсоединение изделия V-EDGE PFL к совместимым анкерам. 
Гибкие анкеры, например анкерные линии или консольные конструкции, могут 
повлиять на возможность блокировки V-EDGE PFL в случае падения. За 
дополнительной информацией обращайтесь в компанию MSA.
Во время эксплуатации страховочный канат изделия V-EDGE PFL вытягивается 
и втягивается без задержки. Запрещается пропускать страховочный канат 
между ногами или под мышками, а также наматывать его вокруг конструкций. 
Если страховочный канат не втягивается во время эксплуатации, вытяните 
его полностью и позвольте медленно втянуться. Если страховочный канат 
продолжает втягиваться с задержкой, обратитесь в компанию MSA.
Двойное использование: При использовании V-EDGE Twin PFL, 
страховочные системы могут быть закреплены на различных или одной 
анкерной точке крепления. Если только одно изделие V-EDGE PFL 
подсоединено к анкерной точке крепления, другое можно оставить 
неподсоединенным или прикрепить к специальной точке на страховочной 
привязи. Не подсоединяйте неиспользуемый V-EDGE PFL к точке крепления 
привязи для защиты от падения.
При использовании изделия V-EDGE Twin PFL в горизонтальном состоянии 
горизонтальное расстояние должно быть ≤2 м. Следует избегать больших 
горизонтальных пролетов, так как они могут увеличивать усилие, 
прикладываемое к конструкции, и вызывать непредсказуемые удары 
вследствие раскачивания.
4 Использование с острыми кромками
Изделие V-EDGE PFL рассчитано на эксплуатацию в условиях возможного падения 
с выступающего края рабочей зоны (например, края кровли и т. д.). Изделия PFL 
предназначены для использования в качестве компонента индивидуальной 
страховочной системы (ИСС). Изделия V-EDGE PFL могут использоваться в 
условиях, когда требуется мобильность и необходима защита работника от падения 
с высоты (например, инспекционные работы, общие строительные работы, работы 
по техническому обслуживанию, добыча нефти, работа в замкнутом пространстве 
и т. д.). Сдвоенные модели содержат два блока PFL, которые можно использовать 
в случае обеспечения фиксации на 100 % при необходимости отсоединения одного 
устройства от анкера в процессе эксплуатации. 
Конфигурации для использования с острыми кромками следует использовать 
только в соответствии с местными нормами. Эти конфигурации следует 
использовать только после того, как остальные способы контроля, в том числе 
фиксирующие системы и анкерные точки над головой уже рассмотрены. 
Изделие V-EDGE PFL успешно прошло испытания для эксплуатации в 
горизонтальном положении и при падении со стального края без выступов. 
Необходимо соблюдать дистанцию до края рабочей зоны. Если возможен риск 

разматывания + расстояние блокировки (остановки) + расстояние падения 
вследствие раскачивания + запас прочности.
Требования к запасу высоты, указанные на графике в таблице 1, основаны 
на условиях свободного падения. Наличие препятствий (например, краев 
конструкции) может снизить требования к запасу высоты, но также может 
создать дополнительные опасности (например, вероятность рваных ран или 
травм от ударов).
Изделие V-EDGE PFL следует присоединять к анкеру, который может 
изогнуться или сместиться при падении, например к анкеру с противовесом 
или анкерной линии, где отсутствует риск касания троса с краем. В таких 
случаях величина такого дополнительного смещения должна быть добавлена 
к минимальному запасу высоты, определенному в таблице 1 (без краев).
Для снижения вероятности травмирования при падении расстояние 
возможного падения должно быть сведено к минимуму.

6 Очистка, техническое обслуживание и хранение
При необходимости внешнюю поверхность изделия V-EDGE PFL и 
страховочный трос можно очистить влажной мягкой тканью и теплой водой 
(не более 40 °C) и перед эксплуатацией полностью высушить естественным 
путем. Чрезмерное скопление грязи, краски и т. п. может негативно повлиять 
как на втягивание, так и на прочность страховочного троса.
Храните или транспортируйте изделие V-EDGE PFL в прохладном, сухом 
и чистом месте, защищенном от воздействия пыли, масел и прямых 
солнечных лучей. Во время транспортировки изделие должно быть 
надлежащим образом защищено от повреждений или загрязнения. Прежде 
чем продолжить эксплуатацию изделия V-EDGE PFL после длительного 
хранения, проведите его осмотр.
Вывод троса V-EDGE PFL можно заменить в случае износа. Эту задачу может 
выполнить пользователь, просто открутив винт и заменив его комплектом 
вывода каната (63062-00K1). Это единственный допустимый вариант 
ремонта.
Когда страховочный канат не используется, храните его в состоянии полного 
втягивания, так как длительные периоды нахождения в вытянутом положении 
могут ослабить прижимную пружину. Если страховочный трос ослаблен, он 
втянется с большой скоростью. При этом он может повредить внутренние 
детали и/или вызвать перекручивание.

7 Проверки перед использованием и периодические 
проверки (таблица 4)

Безопасность пользователя обеспечивается длительной эффективностью 
и износостойкостью оборудования, следовательно, перед каждым 
этапом использования необходимо проводить проверки. Периодические 
проверки должно выполнять лицо, не являющееся пользователем и при 
этом обладающее квалификацией3 для проверок изделия V-EDGE PFL в 
соответствии с инструкциями по периодической проверке компании MSA. 
Периодичность проверок определяется условиями эксплуатации 
(таблица 5), местными нормами или условиями окружающей среды, и 
должна составлять не более года. 
Результаты проверки необходимо регистрировать. Пример журнала 

периодических проверок можно загрузить на странице изделия на веб-
сайте MSAsafety.com, открыв вкладку «Литература».
Таблица 5. Интервалы периодических проверок
Использование Интервал
От редкого до нечастого Ежегодно (каждые 12 месяцев)

От умеренного до интенсивного Дважды или один раз в год  
(6—12 месяцев)

От крайне интенсивного до 
непрерывного

Ежеквартально или дважды в год 
(3—6 месяцев)

Частоту использования должен определить компетентный специалист. 

Если выявлена проблема, изделие V-EDGE PFL использовалось для 
остановки падения или существуют сомнения относительно пригодности к 
использованию V-EDGE PFL, его необходимо пометить как «непригодное» 
и изъять из эксплуатации. Перед возвратом в эксплуатацию производитель 
или технический специалист5 должен письменно подтвердить, что 
V-EDGE PFL прошло проверку. 
Максимальный срок службы изделия  
Расчетный срок службы текстильных компонентов изделия V-EDGE PFL 
составляет до 10 лет. Фиксированный срок службы всех остальных 
компонентов отсутствует. При непрерывном использовании обязательно 
должны проводиться проверки перед началом эксплуатации и 
периодические проверки. Частое использование, условия эксплуатации 
или местные нормы могут привести к сокращению срока службы. V-EDGE 
PFL необходимо утилизировать в соответствии с требованиями местного 
законодательства.
1. Дата первого использования должна иметь документальное подтверждение. Если дата 
первого использования неизвестна, то должна использоваться предыдущая документально 
подтвержденная дата, например, дата приобретения или дата изготовления. 
2. Кромка, тип А: Во время этих испытаний испольовалась стальная кромка с радиусом 
r = 0,5 мм без заусенцев. По своему характеру такой край похож на профили из прокатной 
стали, деревянные балки или плакированный закругленный парапет крыши.
3. Компетентный специалист: лицо, не являющееся пользователем и обладающее 
достаточной степенью квалификации в проведении проверок средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) в соответствии с инструкциями компании MSA.
4. Максимальное разматывание составляет 0,8 (коэффициент разматывания D140 для массы 
140 кг), умноженное на 2,25 м (расстояние свободного падения, высота).  Когда изделие PFL 
закреплено над головой, максимальное расстояние разматывания составляет 0,8 м. 
5. Технический специалист: лицо, не являющееся пользователем и при этом прошедшее 
обучение в компании MSA, связанное с проверкой, ремонтом и повторной сертификацией 
изделий V-EDGE PFL в соответствии с инструкциями компании MSA, а также уполномоченное 
компанией MSA на проведение таких работ.

1  Жалпы ақпарат
Құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығын жеке бұйым ретінде 
пайдалану ұсынылады.
Сәйкестік туралы декларацияны MSAsafety.com/DoC сілтемесі бойынша 
жүктеп алуға болады
Кепілдік туралы мәліметтер 
Кепілдік уақыты – жасалған күнінен бастап 12 ай. Толық шарттарды 
MSAsafety.com сайтындағы осы өнімнің парақшасындағы Literature 
(Әдебиет) қойындысынан таба аласыз.
Алғашқы пайдаланылған күн: Құрылғыны қаптамадан алған күн.

Алғашқы пайдаланылған күн1  кк / аа / жж

Келесі тексеру күні: Берілген жапсырманы 4   7-бөлімге сәйкес  
белгілеп, корпус жапсырмасындағы A  көрсетілген жерге орналастырыңыз. 
Ол үшін кетпейтін маркер қаламды пайдалануға болады.

2  Пайдалану мақсаты және өнім шектеулері
V-EDGE PFL — биіктіктен құлаудан қорғайтын жеке қорғаныс жабдығы. Ол “Жеке 
қорғаныс жабдығының қауіпсіздігі” деп аталатын TP TC 019/2011 Еуразиялық 
кеден одағының техникалық ережелеріне және ГОСТ R EN 360-2008 стандартына 
сай келетін тартылатын құлаудан қорғау құрылғысы болып табылады. Құлаудан 
сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдықтары денені толық сақтандыру 
белдігі мен анкерлік бекіту нүктесі арасындағы жалғастырушы элемент ретінде 
пайдалануға арналған (жүйе талаптарына арналған 3-кестені қараңыз). 
Денені толық сақтандыру белдігі – Құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс 
жабдықтарымен пайдалануға жарамды денені ұстап тұратын жалғыз құрылғы. 
Толық жүйенің бөлшегі ретінде берілсе, құрамдастарды ауыстырмаған жөн. 

3 Орнату және пайдалану
Құтқару жұмысының жазылған жоспары мен оны орындау әдістері 
пайдалану барысында туындауы мүмкін төтенше жағдайлардан сақтану үшін 

= максималды ашылу + құлыптау (тоқтату) қашықтығы + тербеле құлау 
қашықтығы + беріктік қоры.
1-кестедегі схемада көрсетілген бос аралыққа қойылатын талаптар еркін 
құлау жағдайларына негізделген. Кедергілердің болуы (құрылымның 
жиектері сияқты) бос аралық талаптарын төмендетуі мүмкін, бірақ жыртылу 
немесе соққы жарақаттары сияқты қосымша қауіптерге әкелуі мүмкін.
Құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығын тек желінің 
жиекке жанасу қаупі жоқ жүк көтергіш анкері немесе анкерлік желі сияқты 
құлау кезінде ауытқуы немесе жазылуы мүмкін анкерге тіркеңіз. Мұндай 
жағдайларда анкердің қосымша жазылуы 1-кестеде (жиексіз) көрсетілген 
минималды бос аралықтарға қосылуы тиіс.
Құлау кезіндегі ықтимал жарақатты азайту үшін, құлау қашықтығын азайту керек.

6 Тазалау, техникалық қызмет көрсету және сақтау
Құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығының сыртын және 
құтқару шеңберін ылғал шүберекпен және жылы сумен (макс. 40°C) тазалауға 
болады және пайдалану алдында табиғи жолмен құрғату керек. Шамадан 
тыс кір, бояу және т.б. толып қалуы құтқару шеңберінің жиналуына және 
беріктігіне нұқсан келтіруі мүмкін.
Құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығын салқын, құрғақ, таза 
ортада, шаңнан, майдан аулақ және тікелей күн көзі түспейтін жерде сақтаңыз 
немесе тасымалдаңыз. Тасымалдау кезінде құрылғыны зақымдалудан 
не ластанудан қорғау керек. Құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс 
жабдығын ұзақ уақыт сақтағаннан кейін қолданысқа енгізбес бұрын тексеріңіз.
Құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығының кабелі тозған 
жағдайда ауыстырылуы мүмкін. Бұл тапсырма пайдаланушының бұранданы жай 
ғана алып тастап, кабель шығысының жиынтығымен (63062-00K1) алмастыруы 
арқылы орындауы үшін жасалған. Бұл рұқсат етілген жалғыз жөндеу жұмысы.
Пайдаланбаған кезде, құтқару шеңберін толықтай жиналған күйінде 
сақтаңыз, себебі ұзақ уақыт бойы толықтай ұзартылған күйінде ұстаса, 
жиналу серіппесі әлсіреуі мүмкін. Құтқару шеңбері босатылса, жоғары 
жылдамдықпен ықтимал түрде ішкі бөліктерді зақымдап және/немесе құтқару 
шеңберінің майысуына әкеліп тартылуы мүмкін.

7 Пайдалану алдындағы тексеру жұмыстары және 
мерзімді тексерулер (4-кесте)

Пайдаланушы қауіпсіздігі үздіксіз тиімділікке және жабдықтың қызмет ету 
мерзіміне байланысты болады, сондықтан әр пайдалану алдында толықтай 
тексерулер жүргізілуі керек. Мезгілді тексеруді пайдаланушыдан бөлек, құлаудан 
сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығын тексеру үшін білікті3 маман 
мерзімді тексеру бойынша MSA нұсқауларына сәйкес жүргізуі керек. Аралық 
пайдалану жағдайына (5-кесте), жергілікті ережелермен немесе қоршаған орта 
жағдайларымен анықталады және кемінде жылына бір рет жасалуы тиіс. 
Тексеру нәтижелері жазбада сақталуы керек. Мерзімді тексеру журнал 
жазбасының мысалын MSAsafety.com сайтындағы осы өнімнің парақшасындағы 
Literature (Әдебиет) қойындысын басу арқылы жүктеп алуға болады.

қолданылуы керек. 
Құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығы екі жалғағышы 
жалғанатын бекітпелерге (домалап кетуінің алдын алу үшін) сәйкес 
келетіндігін және пайдаланбас бұрын толықтай жабылып, құлыпталғандығын 
тексеріңіз. Жүйе талаптары үшін 3-кестені қараңыз.
Құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығы құлаған жағдайда 
құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығының құлыптау 
мүмкіндігіне әсер ете алатын анкерлік желілер немесе еркін тасымалдайтын 
құрылымдар сияқты үйлесімді, яғни, икемді анкерлерге бекітілгендігін 
тексеріңіз. Толық мәлімет алу үшін MSA компаниясына хабарласыңыз.
Пайдалану кезінде құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығының 
құтқару шеңбері мүдірместен ұзартылып, жиналады. Құтқару шеңберінің аяқ 
арасымен не қол астымен өтуіне немесе құрылымдар айналасына оралып 
қалуына жол бермеңіз. Құтқару шеңбері пайдалану кезінде жиналмаса, оны 
толықтай ұзартып, ақырын жинаңыз. Құтқару шеңбері жинау кезінде тоқтап 
қала берсе, MSA компаниясына хабарласыңыз.
Қос пайдалану: Құлаудан сақтайтын V-EDGE қос жеке қорғаныс жабдығын 
пайдаланғанда, құлаудан сақтайтын жеке қорғаныс жабдықтары бөлек 
немесе бірдей анкерлік бекіту нүктесіне бекітілуі мүмкін. Егер тек бір құлаудан 
сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығы анкерлік бекіту нүктесіне жалғанса, 
басқасын жалғанбаған күйінде немесе сақтандыру белдігін арнайы бастапқы 
бекіту нүктесіне жалғанған күйінде қалдыруға болады. Пайдаланылмаған 
құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығын құлаудан қорғайтын 
сақтандыру белдігінің бекітілетін жеріне жалғамаңыз.
Құлаудан сақтайтын V-EDGE қос жеке қорғаныс жабдығын көлденең 
қолданыста пайдаланған кезде, көлденең қашықтық ≤ 2 м болуы керек. Үлкен 
көлденең аралықтардан аулақ болу керек, себебі олар құрылымға түсетін 
күшті арттырып, күтпеген тербеле құлауға әкелуі мүмкін.

4 Жетекші жиекті пайдалану
Жетекші жиек мүмкіндігі бар құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығы 
құлап кетуі мүмкін болатын қолдану аясында, соның ішінде шатыр жабындары, 
жетекші жиек құрылымы және т.б. секілді жиектерден құлау жағдайларында 
пайдалануға арналып жасалған. Құлаудан сақтайтын жеке қорғаныс жабдықтары 
жеке құлаудан қорғау жүйесіндегі (ЖҚҚЖ) құрамдас ретінде пайдалану үшін 
жасалған. Құлаудан сақтайтын жеке қорғаныс жабдықтарын жұмысшының 
қозғалуы мен құлаудан қорғау жабдығы талап етілген жағдайларда (яғни, тексеру 
жұмысы, жалпы құрылым, техникалық қызмет көрсету жұмысы, мұнай өндіру, 
тар кеңістіктегі жұмыс және т.б.) пайдалануға болады. Қосарланған үлгілер 
100% бекіту талап етілген жағдайда пайдаланылатын құлаудан сақтайтын жеке 
қорғаныс жабдығының екі блогын қамтиды.
Жетекші жиек конфигурациялары тек жергілікті ережелерге сәйкес 
пайдаланылуы керек. Жетекші жиек конфигурациялары басқару элементтерінің 
барлық сатысы, оның ішінде шектеу жүйелері мен үстіңгі анкерлері 
қолданылғаннан кейін ғана пайдаланылады.
Құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығы көлденең қалыпта 
пайдалану және болаттан жасалған қылаусыз2 жиектен құлау тексерістерінен 
сәтті өтті. Шегініс қашықтығын сақтау қажет. Жиектен тыс ықтимал құлауды 
болдырмау мүмкін болмаған жағдайда, жиекті немесе анкердің балама күйін 

қорғау мүмкіндігін қарастыру керек. Құтқару шеңбері өткір немесе абразивті 
жиектерге үнемі немесе бірнеше рет қажалатын жерде жұмыс істемеңіз. 
V-EDGE құрылғысы VG 11.60 6 нұсқасының сынақ талаптарына сәйкес 
келеді. Сынақ үшін радиусы 0,5 мм болатын болаттан жасалған қылаусыз 
жиек пайдаланылды. Осы сынақтың арқасында жабдықты илемделген болат 
профильдерде, ағаш арқалықтарда немесе шатырдың балқытылған дөңгелек 
парапеттерінде кездесетін ұқсас жиектерде қолдануға болады.
Егер құрылғы көлденең орналасуда пайдаланылса және қауіпті бағалау жұмысы 
жиектің құтқару шеңберін зақымдауы мүмкін (яғни, жиектің құтқару шеңберін кесіп 
кетуі мүмкін) қаупін көрсетсе, онда шаралар жұмыс басталғанға дейін қабылдануы 
тиіс. Бұл шаралар жиектен тыс құлау мүмкіндігін болдырмауы, жиекті жеткілікті 
түрде қорғауы немесе өндірушіден кеңес алуды қамтуы тиіс. Егер тартылатын 
баудың кесіліп кету қаупі болса, жиектен тыс пайдалануды болдырмау керек.
Ықтимал тербеле құлау мен пайдаланушының ықтимал ауыр жарақатқа әкелуі 
мүмкін құрылымға соғу мүмкіндігін болдырмас үшін көлденең пайдалану немесе 
пайдаланушының аяғындағы анкерлік бекіту мүмкін болатын барлық жерде 
шектелуі тиіс. Тербеле құлау қаупін азайту үшін анкерді пайдаланушыдан тікелей 
жоғары бекіткен жөн.
≥ 90° қайта бағыттау бұрышы мен ≥ 350 мм шегініспен қоса анкерлердің 
орналасқан жері 2-кестеге сәйкес сақталуы тиіс; осылайша құлау кезінде 
құрылғының дұрыс жұмысын қамтамасыз етіледі. Көрсетілгендей, орталық осьтің 
екі жағына қарай бүйірлік қозғалыстар максималды 1,5 м дейін шектелуі керек. 
Құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығының анкерлік бекіту нүктесі 
пайдаланушы аяғының деңгейінде немесе одан да жоғары деңгейде болуы 
тиіс. Анкерлік бекіту нүктесінен жоғары көтерілуге рұқсат етілмейді. (2-кестені 
қараңыз) Қажетсіз жиектерде (мысалы, бекітудің қарама-қарсы жағында 
немесе бұрыштардың айналасында) пайдалануды болдырмас үшін шаралар 
қабылдануы тиіс.
Егер жиектен тыс құлау мүмкін болса, арнайы құтқару шаралары анықталып, 
жаттықтырылуы тиіс. Ілініп тұрған зардап шегушіге құтқару шеңберін одан әрі 
жүктемей немесе жиек шетімен қозғалтпай қол жеткізу мүмкіндігін қарастыру қажет.

5 Құлау кезіндегі бос аралық
Құлау кезінде кедергілермен немесе құрылыммен соқтығысуды болдырмас 
үшін жеткілікті бос аралықтың бар екендігін тексеріңіз. Жеткіліксіз бос аралық 
немесе кедергілер құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығының 
жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.
Құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығы мен абсорберді 
шығару, салмағы 140 кг пайдаланушы үшін әдетте максималды 1,8 м (6 фут)4  
шамасына тең.  Дегенмен тербеле құлаудың салдарын есепке алу үшін 
қосымша бос аралықтар қажет етіледі. Пайдаланушыға және минималды 
бос аралыққа қойылатын талаптарға байланысты қолжетімді анкерлердің 
орналасқан жерін анықтау үшін 1-кестені (тік және көлденең қалыпта 
пайдалану) және 2-кестені (жиегін ескере отырып көлденең қалыпта 
пайдалану) қараңыз. Құлау кезіндегі бос аралық — жұмыс платформасы мен 
төмендегі бірінші кедергі (келесі платформа немесе жер сияқты) арасындағы 
тік қашықтық. Егер пайдаланушы тізесіне тұрса немесе еңкейсе, тағы 3 фут 
(0,9 м) бос аралық қажет болады. Құлау кезіндегі жеткілікті бос аралықты 
дәл есептеу үшін келесілер пайдаланылады: Құлау кезіндегі бос аралық 

5-кесте Мезгілді тексеру аралығы

Пайдалану жолы Аралық

Сирек - жеңіл Жыл сайын (12 ай)

Орташа - ауыр Жарты жыл сайын - жыл сайын (6-12 ай)

Күрделі - үздіксіз Тоқсан сайын - жарты жыл сайын (3-6 ай)

Пайдалану жолын жауапты адам анықтауы керек. 
Ақаулық анықталған жағдайда, құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс 
жабдығы құласа немесе құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс 
жабдығының жарамдылығы күмәнді деп есептелсе, ол “жарамсыз” деп 
белгіленіп, қолданыстан шығарылуы керек. Қолданысқа қайтармас бұрын 
өндіруші немесе техник маман5 құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс 
жабдығының тексеруден өткенін жазбаша түрде растауы керек. 
Өнімнің максималды жарамдылық мерзімі:  
Құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығының мата 
элементтерінің қызмет ету мерзімі 10 жыл деп бағаланады, басқа 
элементтерінің жарамдылық мерзімі шектеусіз. Үздіксіз қолдану пайдалану 
алдындағы тексеру жұмыстары мен мерзімді тексерулерге байланысты 
болады. Қызмет ету мерзімі жиі және үздіксіз пайдалануға және жергілікті 
ережелерге байланысты азаюы мүмкін. Жергілікті ережелерге сәйкес 
қоқысқа тастаңыз.

1. Алғашқы пайдалану күні әкімшілік ережеге сәйкес расталуы керек. Алғашқы пайдалану күні 
белгісіз болған жағдайда, келесі әкімшілік ережеге сәйкес расталған алдыңғы пайдалану күні 
қолданылуы керек, мысалы, сатып алынған күні немесе өндірілген күні. 
2. А түріндегі жиек: cынақ үшін радиусы 0,5 мм болатын болаттан жасалған қылаусыз жиек 
пайдаланылды. Бұл табиғаты бойынша илемделген болат профильдерге, ағаш арқалықтарға 
немесе шатырдың балқытылған дөңгелек парапеттеріне ұқсас келеді.
3. Жауапты тұлға: пайдаланушыдан бөлек, ЖҚЖ тексеруін MSA компаниясының нұсқауларына 
сәйкес орындауға жауапты тұлға.
4. Максималды ашылу 0,8-ге тең (ашылу коэффициенті, D140, массасы 140 кг) 2,25-ке 
көбейтіледі (еркін құлау қашықтығы, сағ).  Жеке құлау шектеуіші басында бекітілген кезде, 
максималды ашылу қашықтығы  
0,8 м (31 дюйм). 
5. Техник маман: MSA нұсқауларына сәйкес құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс 
жабдығын тексеру, жөндеу және зауыттық қайта сертификаттау процедуралары бойынша 
MSA компаниясында арнайы жаттығудан өткен және өкілетті (пайдаланушыдан басқа) тұлға.

• Users of V-EDGE PFLs shall be medically fit and suitably trained. 
V-EDGE PFLs shall not be used by pregnant women, minors or those 
under the influence of alcohol or drugs.

• Instructions shall be retained and provided to all Users of V-EDGE PFLs 
in the language of the destination country, even when resold.

• The V-EDGE PFL is only to be used for its intended purpose and within its 
limitations. Further clarification can be obtained from MSA.

•  For use in accordance with acceptable locations (Table 1 or 2 (non 
edge and edge))

• For single User only, within the weight range 60 – 140 kg, including tools.
• The V-EDGE PFL shall be protected from fire, acids, caustic solutions or 

temperatures outside the range -40°C to 54°C. 
• The lifeline shall not come into contact with hot surfaces (such as hot 

pipes), become entangled with moving machinery, or contact with 
electrical hazards (such as power lines)

• Unsuitable for use on unstable surfaces, fine grain materials or particulate 
surfaces such as sand or coal, as insufficient speed may prevent lock-on 
in the event of a fall

• Additional lanyard connectors shall not be added, as this would serve to 
lengthen the lifeline and increase freefall

• The V-EDGE PFL shall be attached using the sliding pin connector to the 
harness webbing (see Fitting instructions). Do not attach additional 
connectors between the bracket and harness, attempt to bypass the 
connecting bracket or connect directly to the V-EDGE PFL mechanism.

• The V-EDGE PFL shall not be altered or added to, other than the 
replacement of the cable exit (Section 6).

• V-EDGE PFLs that have arrested a fall or are unable to pass and 
inspection shall be tagged “unusable” and disposed of in accordance with 
local regulations.

• Leading Edge configurations shall only be used in accordance with local 
regulations. Leading Edge configurations shall only be used after all 
other hierarchy of controls, including restraint systems and overhead 
anchorages, have been exhausted and must be used in accordance with 
the instructions, warnings and limitations in this manual.

Failure to follow these warnings can result in serious personal injury or death.

 WARNING

• Пользователи изделия V-EDGE PFL должны обладать соответствующей 
подготовкой и не иметь медицинских противопоказаний. 
Изделия V-EDGE PFL запрещается использовать беременным женщинам, 
несовершеннолетним лицам и людям, находящимся под воздействием 
алкоголя или наркотиков.

• Инструкции должны храниться и предоставляться всем  
пользователям изделий V-EDGE PFL на языке страны назначения 
(даже при повторной продаже).

• Изделие V-EDGE PFL следует использовать только по назначению в 
рамках установленных ограничений. Необходимые разъяснения можно 
получить в компании MSA.

•  Для использования в соответствии с приемлемым расположением 
(таблица 1 или 2 (без края и с краем))

• Только для одного пользователя весом 60—140 кг, включая инструменты.
• Изделие V-EDGE PFL необходимо защищать от воздействия огня, кислот, 

щелочных растворов или температур вне диапазона от −40 до 54 °C. 
• Втягивающийся строп не должен соприкасаться с горячими 

поверхностями (например, горячими трубами), запутываться 
в движущихся механизмах или подвергаться воздействию 
электрического тока (например, линий электропередачи).

• Изделие непригодно для использования на неустойчивых поверхностях 
и поверхностях из мелкозернистых или сыпучих материалов, таких как 
песок или уголь, поскольку недостаточная скорость может препятствовать 
срабатыванию функции блокировки при падении.

• Использование дополнительных соединительных элементов 
стропа не допускается, поскольку это приведет к увеличению длины 
страховочного каната и расстояния свободного падения

• Изделие V-EDGE PFL должно крепиться с помощью скользящего 
штырькового соединителя к страховочной привязи (см. «Инструкции 
по подгонке размера»). Запрещается закреплять дополнительные 
соединители между кронштейном и страховочной привязью, не 
пытайтесь обойти соединительный кронштейн или присоединиться 
непосредственно к механизму V-EDGE PFL.

• Не допускается внесение изменений или дополнений в 
изделие V-EDGE PFL, кроме замены втягивающегося стропа (раздел 6).

• Изделия V-EDGE PFL, которые подстраховали от падения или не 
способны пройти проверку, должны быть помечены как «непригодные» и 
утилизированы в соответствии с местными нормативными актами.

• Допускать контакт с острой кромкой следует только в соответствии 
с местными нормами, и только после того, как остальные способы 
контроля, в том числе фиксирующие системы и анкерные петли над 
головой, уже исчерпаны. При использовании необходимо соблюдать 
инструкции, предупреждения и ограничения, изложенные в данном 
руководстве.

Невыполнение этих предупреждений может привести к тяжелой травме 
или смерти.

 ОСТОРОЖНО!

• Құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдықтары 
пайдаланушыларының денсаулығы жарамды және тиісті түрде 
жаттықтырылған болуы керек. 
Құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдықтарын жүкті 
әйелдерге, кәмелетке толмағандарға немесе ішімдік ішкен не есірткі 
қабылдаған адамдарға пайдалануға болмайды.

• Нұсқауларды сақтаулы және құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс 
жабдықтарының барлық пайдаланушыларына қайта сатылған жағдайда 
да межелі ел тілінде қолжетімді болуы керек.

• Құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығын тек мақсаты 
бойынша және шектеулеріне сай пайдалану қажет. Толық анықтамаларды 
MSA компаниясынан алуға болады.

•  Тиісті орындарға сәйкес пайдалану үшін (1 немесе 2-кесте 
(жиегі жоқ және жиегі бар))

• Бір пайдаланушының салмағы құралдарды қосқанда 60 –140 кг 
аралығында ғана болуы керек.

• Құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығы оттан, 
қышқылдардан, сілтілі ерітінділерден немесе -40°C - 54°C ауқымынан тыс 
температурадан қорғалуы керек. 

• Құтқару шеңбері ыстық беттермен (ыстық құбырлар сияқты) жанаспауы, 
жылжымалы механизмдерге оралып қалмауы немесе электрлік қауіпті 
құрылғыларға (қуат желілері сияқты) тимеуі керек

• Тұрақты емес беттерде, ұсақ түйірлі материалдарда немесе құм не 
көмір сияқты қатты беттерде пайдалануға жарамайды, себебі құлау 

жағдайында жеткіліксіз құлау жылдамдығы құлыптауға кедергі болуы 
мүмкін

• Қосымша бау жалғағыштарды қосуға болмайды, себебі бұл құтқару 
шеңберін ұзартып, еркін құлау шамасын арттыруға әкеледі

• Құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығы сақтандыру 
белдігінің тоқыма бауына істік жалғағышын сырғыту арқылы бекітілуі 
керек (орнату бойынша нұсқауларды қараңыз). Кронштейн мен 
сақтандыру белдігі арасына қосымша жалғағыштарды орнатуға, 
жалғағыш кронштейнді айналдырып өзгертуге және құлаудан сақтайтын 
V-EDGE жеке қорғаныс жабдығы механизміне тікелей қосылуға болмайды.

• Құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдығы кабелдің шығысын 
ауыстыруды қоспағанда, өзгертілмеуі немесе қосылмауы керек (6-бөлім).

• Құлауды тоқтатқан немесе тексеруден өтуге жарамсыз деп танылған 
құлаудан сақтайтын V-EDGE жеке қорғаныс жабдықтары “жарамсыз” деп 
белгіленіп, жергілікті ережелерге сәйкес қоқысқа тасталуы керек.

• Жетекші жиек конфигурациялары тек жергілікті ережелерге сәйкес 
пайдаланылуы керек. Жетекші жиек конфигурациялары басқару 
элементтерінің барлық сатысы, оның ішінде шектеу жүйелері мен 
үстіңгі анкерлері қолданылғаннан кейін ғана пайдаланылады және 
нұсқауларға, осы нұсқаулықтағы ескертулерге және шектеулерге сәйкес 
пайдаланылуы тиіс.

Бұл ескертулерді орындамау ауыр жарақатқа не өлімге әкеп соқтыруы 
мүмкін.

 ЕСКЕРТУ


