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Fabrieksverklaring Safety Connect Snellosneembare haak 

Datum:  28/1/2010 

 

Hierbij verklaart Eco Safety Connections dat zij de Safety Connect snellosneembare haak met 

serienummer: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

heeft vervaardigd met de door de NVBR opgestelde “Programma van eisen snellosneembare 

haak”, versie 2.0, 15 oktober 2009. 

Voor de goede orde wijst Eco Safety Connections erop dat zij met betrekking tot punt “3.I” 

tot en met punt “3.IV” een deugdelijke werking slechts dan kan garanderen, wanneer de 

gebruiker van de haak voldoende oefening in het op een juiste manier gebruiken, toepassen 

en onderhouden van de haak heeft (in ieder geval zoals omschreven in de handleiding). 

Daarnaast kan met betrekking tot punt “3.V” van voornoemde eisen niet gegarandeerd 

worden dat tijdens het gebruik de haak (onvrijwillig) opent indien een van buiten komende 

kracht in de openingsrichting op de openingshuls van de haak wordt uitgeoefend. Dit is 

inherent aan de deugdelijke werking van de haak, welke nadrukkelijk ontworpen is om in 

een situatie van nood snel te kunnen ontgrendelen. 

 

Op elke leverantie van de Safety Connect snellosneembare haak zijn de 

Metaalunievoorwaarden, in bijzonder art. 13, van toepassing. 
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Certificaat van de Trekproef Subworx Paniekhaak 

 

 

 

 

 

Test uitgevoerd door: 
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Controle Safety Connect Snellosneembare haak 

 

Haak nummer:  …………………………. 

Getest door:  …………………………. 

 

Overzicht controlepunten Safety Connect snellosneembare haak: 

Controlepunt Safety Connect snellosneembare haak Paraaf 

1.   Kracht van het openen meten zonder belasting  

2.   Kracht van het openen meten onder een belasting van 400 Newton  

3.   Kracht van het openen meten onder een belasting van 800 Newton  

4.   Bereiken van originele toestand snellosneembare haak na 1500 Newton  

5.   Controle op corrosievorming tussen RVS veer en aluminiumbronzen plaat  

6.   Controle op slijtage gaten aluminumbronzen plaat  

7.   Controle klemming tussen platen en RVS huls  

8.   Controle slijtage RVS beweegbare pal  

9.   Controle slijtage contact vlak op huls  

10. Controle op beschadigingen  

 

Opmerking: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Paraaf: 
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Test rapport Safety Connect Snellosneembare haak 

 

 

Test: Meten van openingskrachten, onbelast en belast. 

 

Datum Test:  28/1/2010 

Datum Rapport: 28/1/2010 

Getest door:  …………………………. 

Herkeuring:  …….../…..…./……... 

Rapport: 

Haak nr. Onbelast Belasting 40kg Belasting 80kg Belast met 750N zonder vervorming 

   +/- 90 Newton                    +/- 90 Newton                    +/- 90 Newton                    +/- 90 Newton                     

 

Opmerking: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Paraaf: 
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Handleiding Safety Connect Snellosneembare haak 

De Safety Connect Snellosneembare haak is een tool om de duiker veilig te bevestigen aan een seinlijn. 

Daarnaast is de haak speciaal ontworpen om in geval van nood (bijvoorbeeld een noodopstijging) de verbinding 

tussen de duiker en de seinlijn snel te ontkoppelen.  De Safety Connect Snelloneembare haak is alleen geschikt 

voor duikdoeleinden. Om een blijvend goede werking van de Safety Connect Snelllosneembare haak te 

garanderen adviseren wij om de haak periodiek, zoals aangegeven in het bijgeleverde test rapport, te laten 

keuren. Het veiligheids certificaat is 1 jaar geldig en moet jaarlijks worden verlengd. Hiervoor moet de 

Snellosneembare haak worden opgestuurd naar de distributeur of naar Eco Safety Connections. 

 

 

Voor gebruik 

� Controleer visueel op beschadigingen, eventuele corrosie en vervuiling ; 

� Controleer de juiste bevestiging van de moer en bout onder nummer 1., Figuur A.; 

� Controleer of de gaffel onder nummer 2., Figuur A., soepel beweegt; 

� Controleer of de behuizing onder nummer 3., Figuur A., soepel voor- en achteruit beweegt.  

Na gebruik 

� Na gebruik grondig spoelen met leidingwater, zowel uitwendig als inwendig via de spoelgaten 

(nummer 4., Figuur A.); 

� Na het spoelen de haak droogblazen met perslucht door de spoelgaten 

(nummer 4., Figuur A.). 
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R.V.S.  trekontlasting: 

Voor het borgen van de volgelaats masker. Voor diverse connectoren leverbaar, o.a. Interspiro, Dräger en OTS 

systemen. Er is hier voor RVS gekozen om de kans op vervorming van de borgpen en schroefdraad van het 

connector huis, veroorzaakt door frequente (de)montage te voorkomen. 

 

 

       

Afbeelding 3. (Iphsophone Connector) 

 

 

 

                                   

Afbeelding 4. (Hi-Use Connector/OTS/Dräger) 

 

 


