
 

EN 341 

ЛПС срещу падане от височина 

Спускателни устройства за спасяване 

 

EN 354 

ЛПС срещу падане от височина 

Свързващо оборудване макс. 

дължина 2 м (вкл. конектори) 

 

EN 358 
 

ЛПС за работно позициониране и 
предотвратяване на падане от 
височина 
 

Системи за работно позициониране 
 

EN 361 

ЛПС срещу падане от височина 

Сбруи за цялото тяло 

 

EN 388 

Защитни ръкавици срещу механични 

рискове 

 

EN 564 

Алпинистка екипировка 

Помощни въжета 

 

EN 567 

Алпинистка екипировка 

Осигурители за въжета 

 

EN 813 

ЛПС срещу падане от височина 

Седящи седалки  

 

EN 959 

Алпинистка екипировка 

Скални анкери 

 

EN 1497 

Спасително оборудване 

Спасителни сбруи 

 

EN 1808 

Изисквания за безопасност за 

оборудване за окачен достъп  

 

 

EN 12275 

Алпинистка екипировка 

Карабинери 

 

EN 12278 

Алпинистка екипировка 

Макари / Ролки 

 

EN 12841 
 

ЛПС срещу падане от височина 
 

Спускащо устройство за система за 
достъп с въже и устройства за   
регулиране на въжето 

 
ANSI Z359.1 

Изисквания за безопасност за лични 

системи, подсистеми и компоненти за 

предпазване от падане  

NfPA клас II 
Определя се от NFPA 1983 като 
проектиран да пасне около талията и 
бедрата или под задните части и може 
да се използва за максимално 
натоварване от двама души 

Списъкът с избрани EN и US стандарти за алпинизъм и лични предпазни средства (ЛПС) срещу 

падане от височина, които изпълняват продуктите SINGING ROCK. 



EN 353-1, 2 

ЛПС срещу падане от височина 

Предпазители от падане направляван 

тип  

 

EN 355 

ЛПС срещу падане от височина 

Енергийни абсорбери 

 

EN 360 

ЛПС срещу падане от височина 

Прибиращ се тип предпазители от 

падане  

 

EN 362 

ЛПС срещу падане от височина 

Конектори / Карабинери 

 

EN 397 

ЛПС срещу падане от височина 

Промишлени защитни каски  

 

EN 566 

Алпинистка екипировка 

Осигурителни текстилни 
Съоръжения 

 
 
EN 795, EN 795/A1 

ЛПС срещу падане от височина 

Анкерни устройства 

 

EN 892 

Алпинистка екипировка 

Динамични въжета 

 

 

EN 1496 

Спасително оборудване 

Спасителни подемни устройства 

 

EN 1498 

Лични предпазни средства от падане 

Спасителни рингове 

 

EN 1891 

ЛПС срещу падане от височина 

Статични въжета 

 

EN 12277 

Алпинистка екипировка 

Сбруи (Седалки) 

 

EN 12492 

Алпинистка екипировка 

Каски за спорт 

 

EN 15151 

Алпинистка екипировка 

Спирачни устройства 

 

CEN/TS 16415 

Препоръки за анкерни устройства за 

използване от повече от едно лице 

едновременно 

 

                              NfPA Клас III 

Дефиниран от NFPA 1983 като 
проектиран да пасне около талията и 
бедрата или под дупето и над двете 
рамене, оценен за максимално 
натоварване от двама души и е 

                              проектиран да предотвратява  
                              обръщане 


