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ΣυχνάΣυχνά ότανόταν αγοράζουµεαγοράζουµε τατα σπηλαιοεξερευνητικάσπηλαιοεξερευνητικά υλικά,υλικά,
πουπου χρησιµοποιούµεχρησιµοποιούµε στηνστην εξερεύνησηεξερεύνηση βαράθρωνβαράθρων (ζώνες,(ζώνες,
κρίκοι,κρίκοι, ιµάντες,ιµάντες, φρένα,φρένα, καταβατήρεςκαταβατήρες κκ..αα..),), δενδεν διαβάζουµεδιαβάζουµε
τιςτις οδηγίεςοδηγίες χρήσηςχρήσης τους,τους, ώστεώστε νανα καταλάβουµεκαταλάβουµε καλύτερακαλύτερα
τηντην λειτουργικότηταλειτουργικότητα τουςτους..

ΤοΤο παρόνπαρόν δενδεν είναιείναι τίποτατίποτα παραπάνωπαραπάνω απόαπό έναένα
συγκεντρωτικό,συγκεντρωτικό, εικονογραφηµένοεικονογραφηµένο οδηγόοδηγό χρήσηςχρήσης τωντων
σπηλαιοεξερευνητικώνσπηλαιοεξερευνητικών καικαι σπηλαιοδιασωστικώνσπηλαιοδιασωστικών υλικώνυλικών
κυρίωςκυρίως απόαπό τηντην PETZLPETZL αλλάαλλά καικαι απόαπό τητη RAUMERRAUMER (για(για τοτο
ring)ring) καικαι απόαπό τητη BEALBEAL (για(για σχοινιά)σχοινιά)..

ΚάποιεςΚάποιες απόαπό τιςτις τεχνικέςτεχνικές πουπου αναφέρονταιαναφέρονται παρακάτω,παρακάτω,
ειδικάειδικά σπηλαιοδιασωστικές,σπηλαιοδιασωστικές, θαθα ήτανήταν καλόκαλό νανα µαςµας
εκπαιδεύσειεκπαιδεύσει πρώταπρώτα κάποιοςκάποιος έµπειροςέµπειρος σπηλαιοδιασώστηςσπηλαιοδιασώστης
προτούπροτού τιςτις προσπαθήσουµεπροσπαθήσουµε..

Γιώργος ΣωτηριάδηςΓιώργος Σωτηριάδης
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••Το νιούτον (newtonΤο νιούτον (newton N) είναι η µονάδα µέτρησης της N) είναι η µονάδα µέτρησης της 
δύναµης κατά το σύστηµα δύναµης κατά το σύστηµα SISI, προς τιµή του άγγλου , προς τιµή του άγγλου 
φυσικού και µαθηµατικού Ισσαάκ Νεύτωνα σε φυσικού και µαθηµατικού Ισσαάκ Νεύτωνα σε 
αναγνώριση της συνεισφοράς του στην κλασσική αναγνώριση της συνεισφοράς του στην κλασσική 
µηχανική.µηχανική.

NEWTONNEWTONΜονάδα µέτρησηςΜονάδα µέτρησης

••Στο σύστηµα SI η δύναµη είναι παράγωγο µέγεθος. Το Στο σύστηµα SI η δύναµη είναι παράγωγο µέγεθος. Το 
ένα νιούτον ορίζεται ως η δύναµη που πρέπει να ασκηθεί ένα νιούτον ορίζεται ως η δύναµη που πρέπει να ασκηθεί 
σε σώµα µάζας ένα σε σώµα µάζας ένα κιλόκιλό (1 Κg) για να επιταχυνθεί κατά (1 Κg) για να επιταχυνθεί κατά 
ένα µέτρο ανά δευτερόλεπτο εις το τετράγωνο (1 m·sένα µέτρο ανά δευτερόλεπτο εις το τετράγωνο (1 m·s--22).).
((από από wikipediawikipedia))

1010 Ν είναι η δύναµη που δέχεται από το βαρυτικό πεδίο Ν είναι η δύναµη που δέχεται από το βαρυτικό πεδίο 
της γης µάζα 1 της γης µάζα 1 kg kg περίπου.περίπου.
11 kNkN = 1000 N = 1000 N αντιστοιχούν σεαντιστοιχούν σε 100 kg100 kg
π.χ. : 22 κΝ αντιστοιχούν σε 2200 π.χ. : 22 κΝ αντιστοιχούν σε 2200 kg kg ή ή 2,2 t2,2 t

ΣΧΟΙΝΙΣΧΟΙΝΙΣύγκρισηΣύγκριση

Αντοχή µε οχτάρι Αντοχή µε οχτάρι 
κόµπο: 1250 κόµπο: 1250 

daNdaN(Kg)(Kg)
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ΣΧΟΙΝΙΣΧΟΙΝΙΠαράγοντας ΠτώσηςΠαράγοντας Πτώσης

Όταν ένας σπηλαιοεξερευνητής πέσειΌταν ένας σπηλαιοεξερευνητής πέσει
(fall factor)(fall factor) λόγω αστοχίας αρµατώµατος, λόγω αστοχίας αρµατώµατος, 
θα επιταχύνειθα επιταχύνει εξ΄αιτίας της βαρύτητας. εξ΄αιτίας της βαρύτητας. 
Θα σταµατήσει απότοµα από το σχοινί Θα σταµατήσει απότοµα από το σχοινί 

((shock)shock)

Παράγοντας πτώση = Παράγοντας πτώση = 
µήκος πτώσης / µήκος πτώσης / 
µήκος σχοινιούµήκος σχοινιού

ΣΧΟΙΝΙΣΧΟΙΝΙΣύγκρισηΣύγκριση

Αντοχή µε οχτάρι Αντοχή µε οχτάρι 
κόµπο: 1250 κόµπο: 1250 

daNdaN(Kg)(Kg)
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ΣΧΟΙΝΙΣΧΟΙΝΙhttp://www.bealplanet.com/notices/2007/index.php?id=16&lang=frhttp://www.bealplanet.com/notices/2007/index.php?id=16&lang=fr

ΙΜΑΝΤΑΣΙΜΑΝΤΑΣ
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ΙΜΑΝΤΑΣΙΜΑΝΤΑΣΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά

Ραµµένοι ιµάντες παρουσιάζουν µεγαλύτερη αντοχή από Ραµµένοι ιµάντες παρουσιάζουν µεγαλύτερη αντοχή από 
τους µέτρου. Με την ένωση των άκρων ενός ιµάντα η τους µέτρου. Με την ένωση των άκρων ενός ιµάντα η 

αντοχή του ελλατώνεται στα 10 αντοχή του ελλατώνεται στα 10 kNkN

ΙΜΑΝΤΑΣΙΜΑΝΤΑΣΑντοχή δεσίµατος Αντοχή δεσίµατος 

Γενικά αποφεύγουµε τον Γενικά αποφεύγουµε τον alloueteallouete στο αρµάτωµα και στο αρµάτωµα και 
χρησιµοποιούµε το διπλό δέσιµοχρησιµοποιούµε το διπλό δέσιµο
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Προσπαθούµε και µε τους ιµάντες και µε το σχοινί (µίκυ) Προσπαθούµε και µε τους ιµάντες και µε το σχοινί (µίκυ) 
τα αφτάκια να σχηµατίζουν οξεία γωνία.τα αφτάκια να σχηµατίζουν οξεία γωνία.

Σε µεγάλες γωνίες η κάθε αγκύρωση δέχεται το 100% του Σε µεγάλες γωνίες η κάθε αγκύρωση δέχεται το 100% του 
φορτίου, ενώ σε µικρές γωνίες το φορτίο µοιράζεται.φορτίου, ενώ σε µικρές γωνίες το φορτίο µοιράζεται.

ΙΜΑΝΤΑΣΙΜΑΝΤΑΣΚατανοµή φορτίουΚατανοµή φορτίου

Ισχύει για ιµάντες µε Ισχύει για ιµάντες µε 
πολυεστέρα και όχι πολυεστέρα και όχι DyneemaDyneema

ΙΜΑΝΤΑΣΙΜΑΝΤΑΣΚατανοµή φορτίουΚατανοµή φορτίου
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ΙΜΑΝΤΑΣΙΜΑΝΤΑΣΑλλαγήΑλλαγή

Στις αλλαγές πάντα η λανιέρα µας είναι υπό τάση και Στις αλλαγές πάντα η λανιέρα µας είναι υπό τάση και 
ΠΟΤΕ ∆ΕΝ σκαρφαλώνουµε πάνω από την αλλαγή µε ΠΟΤΕ ∆ΕΝ σκαρφαλώνουµε πάνω από την αλλαγή µε 

κίνδυνο πτώσηςκίνδυνο πτώσης

ΙΜΑΝΤΑΣΙΜΑΝΤΑΣΣχέση µε σχοινίΣχέση µε σχοινί

Αποφεύγεται οποιαδήποτε τριβή του σχοινιού µε τον Αποφεύγεται οποιαδήποτε τριβή του σχοινιού µε τον 
ιµάνταιµάντα
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Βάρος Βάρος 9191 grgr
Μέχρι 13 Μέχρι 13 mmmm σχοινίσχοινί

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά

Εφαρµόζεται σε εξάρσεις και γωνίες Εφαρµόζεται σε εξάρσεις και γωνίες 
του βράχου που πιθανόν θα του βράχου που πιθανόν θα 

τραυµατιστεί το σχοινί.τραυµατιστεί το σχοινί.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟΛειτουργίαΛειτουργία
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Όχι εκκρεµές σε γωνίες γιατί Όχι εκκρεµές σε γωνίες γιατί 
λειτουργούν σαν λεπίδεςλειτουργούν σαν λεπίδες

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟΛάθος χρήσηΛάθος χρήση

Αυτοδιάτρητα Αυτοδιάτρητα 
µεταλλικά βύσµαταµεταλλικά βύσµατα

Βάρος  21 Βάρος  21 grgr
∆ιάµετρος 30 ∆ιάµετρος 30 mmmm
Πάχος 12 Πάχος 12 mmmm
Αντοχή 18 Αντοχή 18 kNkN

Στην πραγµατικότητα όµωςΣτην πραγµατικότητα όµως
5 5 kNkN περίπου όσο είναι η αντοχή της βίδαςπερίπου όσο είναι η αντοχή της βίδας

SPITSPITΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά
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Συνδυασµένες κρουστικές και Συνδυασµένες κρουστικές και 
περιστροφικές κινήσειςπεριστροφικές κινήσεις

SPITSPITΤοποθέτησηΤοποθέτηση

SPITSPITΣωστή & Λάθος τοποθέτησηΣωστή & Λάθος τοποθέτηση

Κάθετα στην βραχώδη επιφάνειαΚάθετα στην βραχώδη επιφάνεια
ΌΧΙ µε κλίσηΌΧΙ µε κλίση

ΠΑΝΤΑ στο τέλος µε κώνο να εκτονωθείΠΑΝΤΑ στο τέλος µε κώνο να εκτονωθεί
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∆ιατρητήρας∆ιατρητήρας
Βάρος 208 Βάρος 208 grgr
Συµπαγής µεταλλική ράβδος µε αρσενικό Συµπαγής µεταλλική ράβδος µε αρσενικό 
σπείρωµα 12 σπείρωµα 12 mmmm

Σφυρί Σφυρί tam tam tamtam
Βάρος 535 Βάρος 535 grgr
Λουρί καρπούΛουρί καρπού
Από κάτω υποδοχή 13Από κάτω υποδοχή 13 mmmm για να για να 
χωρέσει το κεφάλι της βίδας   χωρέσει το κεφάλι της βίδας   

∆ΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ∆ΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ
ΣΦΥΡΙΣΦΥΡΙ

∆ΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ∆ΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά

PetzlPetzl τοίχου και γωνιακήτοίχου και γωνιακή
Βάρος : 32 Βάρος : 32 gr.gr.
Αντοχή 15 Αντοχή 15 kNkN

Κατασκευαστής Κατασκευαστής raumerraumer
Βάρος : Βάρος : 8585 grgr
Αντοχή 22 Αντοχή 22 kNkN

Κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβαΚατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί προς όλες τις κατευθύνσειςΜπορεί να χρησιµοποιηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις
Προτιµάται και στην οροφή και στη σπηλαιοδιάσωσηΠροτιµάται και στην οροφή και στη σπηλαιοδιάσωση

ΠΛΑΚΕΤΕΣΠΛΑΚΕΤΕΣΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά
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ΠΛΑΚΕΤΕΣΠΛΑΚΕΤΕΣPETZL PETZL τοίχου & γωνιακήτοίχου & γωνιακή

ΠΛΑΚΕΤΕΣΠΛΑΚΕΤΕΣPETZL PETZL κλώνοςκλώνος

Τον κλώνο δεν τον χρησιµοποιούµε συνήθως λόγω της Τον κλώνο δεν τον χρησιµοποιούµε συνήθως λόγω της 
µικρής αντοχής του και της προτίµησης των µικρής αντοχής του και της προτίµησης των 

προηγούµενων πλακετών (τοίχου, γωνιακή, προηγούµενων πλακετών (τοίχου, γωνιακή, raumerraumer))
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Φορτίο θραύσηςΦορτίο θραύσης

25 25 kNkN

25 25 kNkN

1010 kNkN1010 kNkN

MAILLONMAILLONΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά

MAILLONMAILLONΕπιτρεπτές τάσειςΕπιτρεπτές τάσεις
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Η τάση στο κύριο άξοναΗ τάση στο κύριο άξονα

Όχι στο δευτερεύων άξοναΌχι στο δευτερεύων άξονα
Όχι σαν κεντρικός κρίκοςΌχι σαν κεντρικός κρίκος
Όχι µε ανοιχτή πύληΌχι µε ανοιχτή πύλη

Προσοχή στο αρµάτωµα Προσοχή στο αρµάτωµα 
και στις εξοχές του και στις εξοχές του 

βράχουβράχου

Μέγιστη αντοχήΜέγιστη αντοχή

Μειωµένη αντοχήΜειωµένη αντοχή

Κίνδυνος θραύσηςΚίνδυνος θραύσης

CARABINERCARABINERΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά

Η πύλη του κρίκου πάντα προς το σώµα µας, να Η πύλη του κρίκου πάντα προς το σώµα µας, να 
τη βλέπουµε και όχι προς το βράχοτη βλέπουµε και όχι προς το βράχο

CARABINERCARABINERΚρίκος ΚαταβατήραΚρίκος Καταβατήρα
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Οι κρίκοι έχουν Οι κρίκοι έχουν 
σχεδιαστεί για µέγιστη σχεδιαστεί για µέγιστη 
αντοχή σε κατακόρυφη αντοχή σε κατακόρυφη 

τάσητάση

CARABINERCARABINERΣωστή & Λάθος χρήσηΣωστή & Λάθος χρήση

CARABINERCARABINERΣχήµα & σύστηµα κλειδώµατοςΣχήµα & σύστηµα κλειδώµατος
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CARABINERCARABINERΣύγκριση διάφορων κρίκωνΣύγκριση διάφορων κρίκων

Βάρος 330 Βάρος 330 grgr

ΚΡΑΝΟΣΚΡΑΝΟΣΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά
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ΚΡΑΝΟΣΚΡΑΝΟΣΣωστή Σωστή εφαρµογήεφαρµογή στο κεφάλιστο κεφάλι

ΖΩΝΗΖΩΝΗΧαρακτηρηστικάΧαρακτηρηστικά
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SuperavantiSuperavanti
XS XS –– L 405 L 405 grgr
M M –– XL 440 XL 440 grgr

FractioFractio
XS XS –– L 485 L 485 grgr
M M –– XL 530 XL 530 grgr

ΖΩΝΗΖΩΝΗΧαρακτηρηστικά Χαρακτηρηστικά PETZLPETZL

Πάντα ελέγχουµε τη ζώνη για οτιδήποτε Πάντα ελέγχουµε τη ζώνη για οτιδήποτε 
όταν την τοποθετούµε πάνω µαςόταν την τοποθετούµε πάνω µας

ΖΩΝΗΖΩΝΗΈλεγχος πριν τη χρήσηΈλεγχος πριν τη χρήση
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Ο Κεντρικός κρίκος µπορεί να δεχτεί τάσεις σε 3 άξονεςΟ Κεντρικός κρίκος µπορεί να δεχτεί τάσεις σε 3 άξονες
π.χ. π.χ. OMNI OMNI carabinercarabiner ή ή DEMI ROND DEMI ROND maillonmaillon

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ο κεντρικός να κλειδώνει από πάνω προς τα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ο κεντρικός να κλειδώνει από πάνω προς τα 
κάτω γιατί µπορεί να ανοίξει κατά την άνοδοκάτω γιατί µπορεί να ανοίξει κατά την άνοδο

ΖΩΝΗΖΩΝΗΚεντρικός κρίκοςΚεντρικός κρίκος

Σχεδιάστηκε για το Σχεδιάστηκε για το 
ανέβασµαανέβασµα

Πιάνει στη βουβωνική Πιάνει στη βουβωνική 
χώραχώρα

Στην µέση και στα πόδια Στην µέση και στα πόδια 
ούτε πολύ σφιχτά ούτε ούτε πολύ σφιχτά ούτε 
πολύ χαλαράπολύ χαλαρά

Συνήθως αφήνουµε δύο Συνήθως αφήνουµε δύο 
δάχτυλα να περνάνεδάχτυλα να περνάνε

ΖΩΝΗΖΩΝΗΣωστή ρύθµισηΣωστή ρύθµιση
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ΖΩΝΗΖΩΝΗDangerDanger

ΠΟΤΕ δεν βλέπουµε το ΠΟΤΕ δεν βλέπουµε το 
DangerDanger. Πάντα καλύπτεται . Πάντα καλύπτεται 

από τον ιµάντααπό τον ιµάντα

ΖΩΝΗΖΩΝΗ

Υποχρεωτική για την Υποχρεωτική για την 
εξερεύνηση κατακόρυφων εξερεύνηση κατακόρυφων 
σπηλαίου µε τη τεχνική σπηλαίου µε τη τεχνική 
του µονού σχοινιούτου µονού σχοινιού

Τεχνική µονού σχοινιούΤεχνική µονού σχοινιού
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ΖΩΝΗΖΩΝΗΙµάντας στήθους (σουτιέν)Ιµάντας στήθους (σουτιέν)

ΖΩΝΗΖΩΝΗΙµάντας στήθους (σουτιέν)Ιµάντας στήθους (σουτιέν)
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Καταβατήρας µε Καταβατήρας µε stopstop

Βάρος  Βάρος  326326 grgr
∆ιάµετρος σχοινιού  ∆ιάµετρος σχοινιού  99--1122 mmmm

STOPSTOPΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά

Έλεγχος υλικών από την Έλεγχος υλικών από την 
ιστοσελίδα της ιστοσελίδα της PETZLPETZL

STOPSTOPwww.petzl.com/en/ppewww.petzl.com/en/ppe--checkingchecking
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Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και 
σαν τροχαλίασαν τροχαλία

STOPSTOPΧρήση Χρήση 

ΠΡΟΣΟΧΗ στα υλικά µας και που τα ΠΡΟΣΟΧΗ στα υλικά µας και που τα 
τοποθετούµετοποθετούµε

ΠΑΝΤΑ ο κρίκος του καταβατήρα ασφαλείαςΠΑΝΤΑ ο κρίκος του καταβατήρα ασφαλείας
ΠΟΤΕ απλός ή ΠΟΤΕ απλός ή maillonmaillon

STOPSTOPΚρίκος καταβατήραΚρίκος καταβατήρα
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Πρώτα λιανέρα και µετά βγάζουµε καταβατήραΠρώτα λιανέρα και µετά βγάζουµε καταβατήρα

STOPSTOPΣυµπεριφορά στην αλλαγήΣυµπεριφορά στην αλλαγή

Κατεβαίνουµε µε το δεξί µας Κατεβαίνουµε µε το δεξί µας 
χέρι, το οποίο ΠΟΤΕ δεν αφήνει χέρι, το οποίο ΠΟΤΕ δεν αφήνει 

το σχοινίτο σχοινί

Κατά την κάθοδο η θερµοκρασία Κατά την κάθοδο η θερµοκρασία 
του καταβατήρα µπορεί να του καταβατήρα µπορεί να 
φτάσει στους 48φτάσει στους 48ooCC, γί’ αυτό , γί’ αυτό 

ΠΑΝΤΑ µε γάντιαΠΑΝΤΑ µε γάντια

ΠΡΟΣΟΧΗ κατά την κατάβαση ΠΡΟΣΟΧΗ κατά την κατάβαση 
µε βρεγµένο σχοινί ή µε βρεγµένο σχοινί ή 

λασπωµένολασπωµένο

STOPSTOPΛειτουργίαΛειτουργία
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ΠΑΝΤΑ µε βοηθητικό κρίκο για φρένοΠΑΝΤΑ µε βοηθητικό κρίκο για φρένο
Ο κρίκος αυτός στο κρίκο του καταβατήρα, ΟΧΙ στον Ο κρίκος αυτός στο κρίκο του καταβατήρα, ΟΧΙ στον 

κεντρικό κρίκοκεντρικό κρίκο

STOPSTOPΛειτουργίαΛειτουργία

MONOMONO για έµπειρους: µπορούµε να απενεργοποιήσουµε για έµπειρους: µπορούµε να απενεργοποιήσουµε 
το το stop stop του καταβατήρατου καταβατήρα

ΠΡΟΣΟΧΗ ο βοηθητικός κρίκος κανονικά στο κρίκο του ΠΡΟΣΟΧΗ ο βοηθητικός κρίκος κανονικά στο κρίκο του 
καταβατήρα. Άρα απαιτείται ένας επιπλέον κρίκοςκαταβατήρα. Άρα απαιτείται ένας επιπλέον κρίκος

STOPSTOPΑπενεργοποίηση Απενεργοποίηση STOPSTOP
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για µικρή διάρκειαγια µικρή διάρκεια

για µεγάλη διάρκειαγια µεγάλη διάρκεια

STOPSTOPΑσφάλιση καταβατήραΑσφάλιση καταβατήρα

Μέγιστο βάθος 100 Μέγιστο βάθος 100 mm
Μέγιστο βάρος 150 Μέγιστο βάρος 150 kgkg

∆ιάµετρος σχοινιού 10 ∆ιάµετρος σχοινιού 10 –– 11 11 mmmm

Το ίδιο µπορούµε να κάνουµε και Το ίδιο µπορούµε να κάνουµε και 
από η ζώνη µαςαπό η ζώνη µας

STOPSTOPΧρήση σαν τροχαλίαΧρήση σαν τροχαλία
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Τεχνική αυτοδιάσωσηςΤεχνική αυτοδιάσωσης
Μέγιστο βάρος 200 Μέγιστο βάρος 200 kgkg

STOPSTOPΑυτοδιάσωσηΑυτοδιάσωση

Χρησιµοποιείται στην µία άκρη της τυρολέζικης Χρησιµοποιείται στην µία άκρη της τυρολέζικης 
τραβέρσας, σε συνδυασµό µε πολύσπαστο.τραβέρσας, σε συνδυασµό µε πολύσπαστο.

Κάθε φορά που τραβάνε οι διασώστες το σχοινί, ένας άλλος Κάθε φορά που τραβάνε οι διασώστες το σχοινί, ένας άλλος 
πρέπει να πιέζει το πρέπει να πιέζει το STOPSTOP

STOPSTOPΤυρολέζαΤυρολέζα
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Βάρος  130 Βάρος  130 grgr
∆ιάµετρος σχοινιού  8∆ιάµετρος σχοινιού  8--13 13 mmmm

Μηχανισµός µε δοντάκια επιτρέπει Μηχανισµός µε δοντάκια επιτρέπει 
µόνο την ανοδική κίνησηµόνο την ανοδική κίνηση
Μπορείς να το ανοίξεις µόνο µε το Μπορείς να το ανοίξεις µόνο µε το 
ένα χέριένα χέρι

ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΘΟΥΣΦΡΕΝΟ ΣΤΗΘΟΥΣΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά

4,2 4,2 kNkN για µικρού πάχους σχοινίγια µικρού πάχους σχοινί
6,56,5 kNkN για µεγάλου πάχους σχοινίγια µεγάλου πάχους σχοινί

ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΘΟΥΣΦΡΕΝΟ ΣΤΗΘΟΥΣΑντοχήΑντοχή
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ΠΑΝΤΑ ελέγχουµε ότι ΠΑΝΤΑ ελέγχουµε ότι 
λειτουργεί όταν το λειτουργεί όταν το 
βάζουµε στο σχοινίβάζουµε στο σχοινί

ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΘΟΥΣΦΡΕΝΟ ΣΤΗΘΟΥΣΑντοχήΑντοχή

Το σχοινί ΠΑΝΤΑ ανάµεσα στα Το σχοινί ΠΑΝΤΑ ανάµεσα στα 
πόδια µαςπόδια µας

Μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ στις Μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ στις 
τραβέρσες να µην ανοίξει κατά τραβέρσες να µην ανοίξει κατά 

λάθοςλάθος

ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΘΟΥΣΦΡΕΝΟ ΣΤΗΘΟΥΣΤραβέρσαΤραβέρσα



www.proteascave.gr 30

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και 
για µικρή κάθοδο, αλλά µε για µικρή κάθοδο, αλλά µε 
προσοχή και χωρίς να το προσοχή και χωρίς να το 

ανοίγουµε τελείωςανοίγουµε τελείως

Σε συνδυασµένες κινήσεις µε το Σε συνδυασµένες κινήσεις µε το 
φρένο χειρόςφρένο χειρός

ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΘΟΥΣΦΡΕΝΟ ΣΤΗΘΟΥΣΚάθοδοςΚάθοδος

Βάρος  195 Βάρος  195 grgr

ΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά
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4,2 4,2 kNkN για µικρού πάχους σχοινίγια µικρού πάχους σχοινί
6,56,5 kNkN για µεγάλου πάχους σχοινίγια µεγάλου πάχους σχοινί

Παρουσιάζει την ίδια αντοχή µε το Παρουσιάζει την ίδια αντοχή µε το 
φρένο στήθουςφρένο στήθους

ΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣΑντοχήΑντοχή

ΠΑΝΤΑ ελέγχουµε ότι ΠΑΝΤΑ ελέγχουµε ότι 
λειτουργεί όταν το λειτουργεί όταν το 

τοποθετούµε στο σχοινίτοποθετούµε στο σχοινί

ΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣΈλεγχοςΈλεγχος
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ΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣΈλεγχοςΈλεγχος

Η κατασκευή του επιτρέπει το χειρισµό Η κατασκευή του επιτρέπει το χειρισµό 
µε το ένα χέριµε το ένα χέρι

ΠΡΟΣΟΧΗ στην αλλαγή να σταµατήσει ΠΡΟΣΟΧΗ στην αλλαγή να σταµατήσει 
δύο δάχτυλα από τον κόµποδύο δάχτυλα από τον κόµπο

Μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ στις τραβέρσες να Μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ στις τραβέρσες να 
µην ανοίξει κατά λάθοςµην ανοίξει κατά λάθος

Ασφαλίζουµε το φρένο χειρός µε δύο Ασφαλίζουµε το φρένο χειρός µε δύο 
τρόπουςτρόπους

1.1. Με επιπλέον κρίκο στην Με επιπλέον κρίκο στην 
άνω οπήάνω οπή
2.2. Περνώντας το Περνώντας το 
σχοινί από το κρίκοσχοινί από το κρίκο
του φρένου χειρόςτου φρένου χειρός

ΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣΤραβέρσαΤραβέρσα
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Μπορεί να Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και για χρησιµοποιηθεί και για 
µικρή κάθοδο, αλλά µε µικρή κάθοδο, αλλά µε 
προσοχή και χωρίς να το προσοχή και χωρίς να το 

ανοίξουµε τελείωςανοίξουµε τελείως

ΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣΚάθοδοςΚάθοδος

Χρησιµοποιείται και στην Χρησιµοποιείται και στην 
σπηλαιοδιάσωση ως φρένο σε σπηλαιοδιάσωση ως φρένο σε 
πολύσπαστο και σε τροχαλίαπολύσπαστο και σε τροχαλία

ΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣΣπηλαιοδιάσωσηΣπηλαιοδιάσωση
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ΠΟΤΕ δεν ΠΟΤΕ δεν 
σκαρφαλώνουµε για να σκαρφαλώνουµε για να 
φτάσουµε στην αλλαγήφτάσουµε στην αλλαγή

ΠΑΝΤΑ τοποθετούµε ΠΑΝΤΑ τοποθετούµε 
λανιέρα και παίρνει τάσηλανιέρα και παίρνει τάση

ΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣΑλλαγήΑλλαγή

ΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣΑλλαγήΑλλαγή

Μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ στις Μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ στις 
αλλαγέςαλλαγές

Σε πιθανή πτώση κοντά Σε πιθανή πτώση κοντά 
στην αλλαγή, η τάση ∆ΕΝ στην αλλαγή, η τάση ∆ΕΝ 

θα προλάβει να θα προλάβει να 
απορροφηθεί από το σχοινίαπορροφηθεί από το σχοινί
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
��ΆνοδοςΆνοδος

�� ΑλλαγέςΑλλαγές
��Αρχή ανόδουΑρχή ανόδου

��Αλλαγή στον αέραΑλλαγή στον αέρα
��Βγαίνει εύκολαΒγαίνει εύκολα

ΦΡΕΝΟ ΠΟ∆ΟΣΦΡΕΝΟ ΠΟ∆ΟΣPantinPantin

Βοηθάει το σώµα να Βοηθάει το σώµα να 
αποκτήσει  παράλληλη αποκτήσει  παράλληλη 
θέση στο σχοινί, σχεδόν θέση στο σχοινί, σχεδόν 

όρθιαόρθια

ΦΡΕΝΟ ΠΟ∆ΟΣΦΡΕΝΟ ΠΟ∆ΟΣPantinPantin
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Βάρος : 130 Βάρος : 130 gr.gr.
∆ιάµετρος σχοινιού : 8∆ιάµετρος σχοινιού : 8--13 13 mmmm

Μηχανισµός µε δοντάκια επιτρέπει Μηχανισµός µε δοντάκια επιτρέπει 
µόνο την ανοδική κίνησηµόνο την ανοδική κίνηση
Μπορείς να το ανοίξεις µόνο µε το Μπορείς να το ανοίξεις µόνο µε το 
ένα χέριένα χέρι

BASICBASICΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά

4,2 4,2 kNkN για µικρού πάχους σχοινίγια µικρού πάχους σχοινί
6,56,5 kNkN για µεγάλου πάχους σχοινίγια µεγάλου πάχους σχοινί

Παρουσιάζει την ίδια αντοχή µε το Παρουσιάζει την ίδια αντοχή µε το 
φρένο στήθους και φρένο χειρόςφρένο στήθους και φρένο χειρός

BASICBASICΑντοχήΑντοχή
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Αντικαθιστά ΜΟΝΟ το φρένο χειρόςΑντικαθιστά ΜΟΝΟ το φρένο χειρός
ΠΟΤΕ το φρένο στήθουςΠΟΤΕ το φρένο στήθους

BASICBASICΧρήσηΧρήση

ΠΡΟΣΟΧΗ στις τραβέρσεςΠΡΟΣΟΧΗ στις τραβέρσες

BASICBASICΤραβέρσαΤραβέρσα
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BASICBASICΣπηλαιοδιάσωσηΣπηλαιοδιάσωση

Χρησιµοποιείται κυρίως στην Χρησιµοποιείται κυρίως στην 
σπηλαιοδιάσωση ως φρένο σε σπηλαιοδιάσωση ως φρένο σε 
πολύσπαστο και σε τροχαλίαπολύσπαστο και σε τροχαλία

Φρένο ανάγκηςΦρένο ανάγκης
Βάρος 39 Βάρος 39 grgr

TIBLOCKTIBLOCKΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά
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TIBLOCKTIBLOCKΑντοχήΑντοχή

Παρουσιάζει παρόµοια Παρουσιάζει παρόµοια 
αντοχή µε το φρένο αντοχή µε το φρένο 

στήθους και φρένο χειρόςστήθους και φρένο χειρός

Oval Oval κρίκος ασφαλείας διαµέτρου 10 κρίκος ασφαλείας διαµέτρου 10 –– 12 12 mmmm
Πάντα σε σχοινί υπό τάσηΠάντα σε σχοινί υπό τάση

Μπορεί να δεθεί µε κρίκο µέσω λεπτού Μπορεί να δεθεί µε κρίκο µέσω λεπτού 
κορδονέτου για να µην χαθείκορδονέτου για να µην χαθεί

TIBLOCKTIBLOCKΧρήσηΧρήση
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Πιέζουµε τη βάση και Πιέζουµε τη βάση και 
το ανεβάζουµε µε το το ανεβάζουµε µε το 

κρίκοκρίκο

ΠΟΤΕ δεν πιάνουµε το ΠΟΤΕ δεν πιάνουµε το 
πάνω µέρος τουπάνω µέρος του

Για να το κατεβάσουµε Για να το κατεβάσουµε 
το σπρώχνουµε µε τα το σπρώχνουµε µε τα 
τρία δάχτυλα µακριά τρία δάχτυλα µακριά 

από το σχοινίαπό το σχοινί

TIBLOCKTIBLOCKΧρήσηΧρήση

Προσοχή να περνάει το σχοινί και από το κρίκο (πάχος Προσοχή να περνάει το σχοινί και από το κρίκο (πάχος 
κρίκου 10 κρίκου 10 –– 12 12 mm)mm)

TIBLOCKTIBLOCKΧρήσηΧρήση
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Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν 
τροχαλίατροχαλία

TIBLOCKTIBLOCKΧρήσηΧρήση

ΠΡΟΣΟΧΗ τα ΠΡΟΣΟΧΗ τα 
σχοινιά να σχοινιά να 

είναι είναι 
κατακόρυφα κατακόρυφα 

και και 
παράλληλα παράλληλα 
κοντά το ένα κοντά το ένα 

στο άλλοστο άλλο

TIBLOCKTIBLOCKΣπηλαιοδιάσωσηΣπηλαιοδιάσωση

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί Μπορεί να χρησιµοποιηθεί 
και στο πολύσπαστο στην και στο πολύσπαστο στην 
περίπτωση που δεν έχουµε περίπτωση που δεν έχουµε 

κανένα άλλο υλικόκανένα άλλο υλικό
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TIBLOCKTIBLOCKΑνάβασηΑνάβαση

Τροχαλία αλουµινίουΤροχαλία αλουµινίου

Βάρος  165 Βάρος  165 gr.gr.
∆ιάµετρος σχοινιού  ∆ιάµετρος σχοινιού  
88--13 13 mmmm

ΜΙΝΙ ΤΡΑΧΙΟΝΜΙΝΙ ΤΡΑΧΙΟΝΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά
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2211 4433

1.1. Τράβηγµα ελαφριού φορτίου (µε φρένο)Τράβηγµα ελαφριού φορτίου (µε φρένο)
2.2. Τροχαλία (χωρίς φρένο)Τροχαλία (χωρίς φρένο)
3.3. Φρένο ανόδουΦρένο ανόδου
4.4. Μηχανισµός στην τυρολέζαΜηχανισµός στην τυρολέζα

ΜΙΝΙ ΤΡΑΧΙΟΝΜΙΝΙ ΤΡΑΧΙΟΝΧρήσηΧρήση

ΠΡΟΣΟΧΗ στο αρµάτωµαΠΡΟΣΟΧΗ στο αρµάτωµα
ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ oval oval κρίκο, ΟΧΙ ασσύµετροκρίκο, ΟΧΙ ασσύµετρο
Χρησιµοποιείται στη σπηλαιοδιάσωσηΧρησιµοποιείται στη σπηλαιοδιάσωση

ΜΙΝΙ ΤΡΑΧΙΟΝΜΙΝΙ ΤΡΑΧΙΟΝΧρήσηΧρήση
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ΠΟΤΕ δεν το χρησιµοποιούµε για ΠΟΤΕ δεν το χρησιµοποιούµε για 
αρµάτωµα στην τυρολέζα ή αρµάτωµα στην τυρολέζα ή 

κατά την άνοδοκατά την άνοδο

ΜΙΝΙ ΤΡΑΧΙΟΝΜΙΝΙ ΤΡΑΧΙΟΝΛάθος χρήσηΛάθος χρήση

Φορτίο θραύσηςΦορτίο θραύσης

Όριο φορτίου εργασίαςΌριο φορτίου εργασίας

ΜΙΝΙ ΤΡΑΧΙΟΝΜΙΝΙ ΤΡΑΧΙΟΝΑντοχήΑντοχή
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Χάνουµε σε µήκοςΧάνουµε σε µήκος
Κερδίζουµε σε δύναµηΚερδίζουµε σε δύναµη

ΜΙΝΙ ΤΡΑΧΙΟΝΜΙΝΙ ΤΡΑΧΙΟΝΠολύσπαστοΠολύσπαστο

Σε µεγάλου πάχους σχοινί δεν Σε µεγάλου πάχους σχοινί δεν 
γαντζώνουν καλά τα γαντζώνουν καλά τα 
δοντάκια του φρένουδοντάκια του φρένου

Ιδανικό πάχος 10,5 Ιδανικό πάχος 10,5 mmmm

ΜΙΝΙ ΤΡΑΧΙΟΝΜΙΝΙ ΤΡΑΧΙΟΝΣχοινίΣχοινί
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Πολύ ισχυρή και Πολύ ισχυρή και 
αποτελεσµατική αποτελεσµατική 

τροχαλίατροχαλία

Βάρος 185 Βάρος 185 grgr

RESCUERESCUEΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά

RESCUERESCUEΑρµάτωµαΑρµάτωµα

ΠΡΟΣΟΧΗ στο αρµάτωµαΠΡΟΣΟΧΗ στο αρµάτωµα
Σε γωνίες τοποθετούµε ιµάνταΣε γωνίες τοποθετούµε ιµάντα
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RESCUERESCUEΚρίκοςΚρίκος

ΠΡΟΣΟΧΗ στην ΠΡΟΣΟΧΗ στην 
επιλογή κρίκου να επιλογή κρίκου να 
ΜΗΝ είναι µικρού ΜΗΝ είναι µικρού 

µήκουςµήκους

Φορτίο θραύσηςΦορτίο θραύσης

Όριο φορτίου εργασίαςΌριο φορτίου εργασίας

RESCUERESCUEΑντοχήΑντοχή
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Συµφέρει να το χρησιµοποιήσουµε απ’ ευθείας στο θύµα Συµφέρει να το χρησιµοποιήσουµε απ’ ευθείας στο θύµα 
και φυσικά στο πολύσπαστοκαι φυσικά στο πολύσπαστο

Θα χρειαστεί όµως πολύ σχοινίΘα χρειαστεί όµως πολύ σχοινί

RESCUERESCUEΣπηλαιοδιάσωσηΣπηλαιοδιάσωση

Βάρος 90 Βάρος 90 grgr

FIXEFIXEΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά
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Φορτίο θραύσηςΦορτίο θραύσης

Όριο φορτίου εργασίαςΌριο φορτίου εργασίας

FIXEFIXEΑντοχήΑντοχή

FIXEFIXEΧρήσηΧρήση
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FIXEFIXEΣπηλαιοδιάσωσηΣπηλαιοδιάσωση

Συµφέρει να το χρησιµοποιήσουµε απ’ ευθείας στο θύµα Συµφέρει να το χρησιµοποιήσουµε απ’ ευθείας στο θύµα 
και φυσικά στο πολύσπαστοκαι φυσικά στο πολύσπαστο

Θα χρειαστεί όµως πολύ σχοινίΘα χρειαστεί όµως πολύ σχοινί

PULLEYSPULLEYSΣύγκρισηΣύγκριση
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PULLEYSPULLEYSΣύγκρισηΣύγκριση

TANDEMTANDEMΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά

∆ιπλή τροχαλία∆ιπλή τροχαλία

Βάρος 195 Βάρος 195 grgr
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TANDEMTANDEMΧρήσηΧρήση

Χρησιµοποιείται στην Χρησιµοποιείται στην 
τυρολέζικη τραβέρσα κυρίωςτυρολέζικη τραβέρσα κυρίως

Αλλά και σε σύστηµα Αλλά και σε σύστηµα 
ανέλκυσηςανέλκυσης

TANDEMTANDEM∆ιπλό σχοινί∆ιπλό σχοινί

Ξεχωριστές αγκυρώσεις για Ξεχωριστές αγκυρώσεις για 
κάθε σχοίνι.κάθε σχοίνι.

Σχοινί ασφαλείας (πάνω) & Σχοινί ασφαλείας (πάνω) & 
σχοινί εργασίας (κάτω)σχοινί εργασίας (κάτω)
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TANDEMTANDEMΤυρολέζικη τραβέρσαΤυρολέζικη τραβέρσα

Μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ στις τριβές µε προεξοχές βράχουΜεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ στις τριβές µε προεξοχές βράχου

Πολλές φορές µέσα στο σπήλαιο, δεν θα έχουµε σχοινί Πολλές φορές µέσα στο σπήλαιο, δεν θα έχουµε σχοινί 
ασφαλείας (πάνω). Την δουλειά αυτή θα κάνουν τα ασφαλείας (πάνω). Την δουλειά αυτή θα κάνουν τα 

σχοινιά που θα τραβάνε το φορείοσχοινιά που θα τραβάνε το φορείο

TANDEMTANDEMΤυρολέζικη τραβέρσαΤυρολέζικη τραβέρσα

Σε µια τυρολέζικη τραβέρσα, Σε µια τυρολέζικη τραβέρσα, 
χρησιµοποιήστε χρησιµοποιήστε mini mini 

traxiontraxion και όχι τροχαλία και όχι τροχαλία 
χωρίς φρένο (χωρίς φρένο (fixe)fixe)
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TANDEMTANDEMΣύστηµα ανέλκυσηςΣύστηµα ανέλκυσης

TANDEMTANDEMΣύστηµα ανέλκυσηςΣύστηµα ανέλκυσης

Η δύναµη των σηµείων Η δύναµη των σηµείων 
αγκύρωσης ποικίλλει αγκύρωσης ποικίλλει 

ανάλογα µε την αρχική ανάλογα µε την αρχική 
έντασηένταση

Άµεση ανέλκυσηΆµεση ανέλκυση

Έµµεση ανέλκυσηΈµµεση ανέλκυση



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


