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STOP GEBRUIK - FIELD SERVICE ACTION
EVOLUTION

TM

HORIZONTALE REDDINGSLIJNSYSTEEM

3M Fall Protection (het voormalige Capital Safety) heeft veldrapporten ontvangen van kapotte
eindposten (ook gekend als Lead Energy Absorbing Posts, of “LEAP posts”) die gebruikt worden
in EvolutionTM horizontale reddingslijn-systemen die op daken worden geplaatst. Er waren
rapporten van valgeralteerde letsels die verband houden met deze toestand.
Om deze situatie te remediëren, lanceert 3M een globaal Stop Gebruik - Field Service Action
om alle eindposten te vervangen die gebruikt werden in deze systemen tussen 2005 en 2015
(op dat ogenblik werd het Evolution HLL-systeem stopgezet).
Het Evolution HLL-systeem is een permanent horizontaal veiligheidssysteem op lage spanning
en met meerdere spanners dat gebruikt maakt van een reeks op daken gemonteerde
verankeringsposten (tussen- en eindposten) die permanent worden geïnstalleerd op een dak of
andere structuur en die gebruikers toelaten om een zelfintrekbare reddingslijn of lijn aan te
sluiten op een shuttle die gebruikers meevoert langsheen een horizontale kabel die ondersteund
wordt door de verankeringsposten. Deze service action slaat enkel op de eindposten die
gebruikt worden in op daken gemonteerde versies van deze HLL-systemen.
Indien u een eindgebruiker of de eigenaar van een gebouw bent met een op daken gemonteerd
Evolution-systeem, gelieve dit systeem niet meer te gebruiken, het systeem te blokkeren en
contact op te nemen met de Customer Service van 3M Fall Protection op het nummer +33 (0)
497100010 of stuur een e-mail naar 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com om een afspraak
te maken zodat een gecertificeerd installateur het vervangen van de eindpost volledig kosteloos
kan komen uitvoeren.

Op daken gemonteerde Evolution-eindpost (nieuw en geïnstalleerd)
Installateurs: Gelieve op het ogenblik van ontvangst van dit Stop Gebruik - Field Service Actionbericht dit door te sturen naar elk van uw klanten die een op daken gemonteerd Evolutionsysteem van of via u hebben gekocht of geïnstalleerd en gelieve elke bijstand te verlenen
wanneer deze door uw klanten gevraagd wordt om de field service uit te voeren. Gelieve ook
elke informatie over de site of contactinformatie van de site waarover u beschikt door te sturen
naar 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com om de vervangingsinspanningen van de service
action van 3M te vergemakkelijken.
3M Fall Protection zal dit Stop Gebruik - Field Service Action-bericht ook plaatsen op
www.capitalsafety.com. Mocht u bijkomende vragen hebben, gelieve dan contact op te nemen
met de Customer Service-afdeling op het nummer +33 (0) 497100010 of stuur een e-mail
rechtstreeks naar 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com.
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