تکنولوژی کارابین ها
اتصال دهنده های  Petzlامکاناتی دارند که استفاده و باز و بسته کردن آنها را تسهیل مینماید.
نشانگر باز بودن قفل کارابین
به منظور سهولت در کنترل تجهیزات ،کارابین های  SCREW-LOCKبا سیستم قفل دستی (پیچی) دارای
نوار قرمز رنگی می باشند که فقط در صورت باز بودن قفل کارابین قابل مشاهده خواهد

بود.

پرهیز از ریسک گیر کردن
جهت تضمین حداکثر کارایی محصوالت ،کلیه کارابین های  Petzlدارای سیستم  Keylockمی باشند:
بدنه/دهانه کارابین فاقد لبه قالب گونه ای است که هنگام اتصال ابزار به تکیه گاه ها ،طناب ها ،حلقه های
تجهیزات هارنس و غیره ممکن است برای کاربر ایجاد مزاحمت نماید.

طراحی مناسب برای کار
طراحی داخلی روان
طراحی داخلی روان کارابینهای  Am'Dو  WILLIAMریسک گیر کردن را محدود میکند و باعث چرخش
راحت تر کارابین میشود.
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مقطع  Hشکل
Am'Dو  Williamمقطع  Hشکل دارند که نسبت استحکام/وزن را به بهینه ترین شکل ممکن درمیآورد و از نشانهها و
نوشتههای روی کارابین در برابر اصطکاک محافظت میکند.

سیستمهای قفل مختلف برای تناسب با شدت استفاده
برای استفاده های متعدد:
سیستم اتوماتیکTRIACT-LOCK:
باز کردن قفل با باال کشیدن و چرخاندن غالف
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سیستم اتوماتیکBALL-LOCK:
باز کردن سریع قفل با فشار نشانگر سبز رنگ و چرخاندن غالف .نشانگر سبز هنگامی که قفل بسته باشد
نمایان میشود .این قفل برای کارابین  OKموجود نیست.

برای استفاده موردی:
سیستم قفل دستیSCREW-LOCK:
نشانگر قرمز هنگامی که قفل باز باشد نمایان میشود .این سیستم برای محیطهای آلوده ای که ممکن است
در آنها اشیای خارجی همچون گل یا یخ مانع عملکرد صحیح قفلهای اتوماتیک شوند مناسب است.

برای اتصال تجهیزات با سطح مقطع پهن
کارابین  OKبا ساختار بیضی شکل متقارن خود برای تحت بار قرار گرفتن با ابزارهای با سطح مقطع باال
مانند قرقره ها ،گیره های طناب و ابزار توقف سقوط متحرک مناسب است.
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برای اتصال به تجهیزاتی از قبیل ابزار فرود و یا لنیارد استقرار
کارابین  Am'Dحالت نامتقارن و  Dشکل دارد و برای اتصال تجهیزاتی همچون ابزار فرود و لنیارد استقرار
مناسب است .استفاده از ضامن نگه دارنده  CAPTIVبارگذاری روی کارابین را در جهت محور اصلی آن قرار
میدهد ،از پیچش جلوگیری میکند و کارابین را با کل سیستم یکپارچه نگاه میدارد.

برای متصل کردن چندین وسیله
کارابین  WILLIAMحالتی نامقارت و گالبی شکل دارد و با ظرفیت باالی خود امکان اتصال آیتمهای متعدد
را فراهم میکند .این کارابین همچنین دارای دهانه ای بزرگ برای راحتی در نصب و اتصال است.
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