Kee
Track
AN TOÀN Ở MỨC CAO NHẤT

Hệ Thống Chống Rơi Ngã Kee Track®
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Giới thiệu

NGĂN NGỪA RƠI NGÃ BẰNG KEE TRACK
Ngã từ trên cao vẫn là nguyên nhân hàng đầu
gây ra tai nạn chết người và thương tích nghiêm
trọng tại nơi làm việc. Một trong những thủ
phạm chính là thiếu thiết bị an toàn phù hợp.
Hệ Thống Chống Rơi Ngã Kee Track® (Kee Track®) là hệ
thống đường ray trên cao vững chắc. Hệ thống này mang
lại sự an toàn khi rơi ngã từ khoảng cách ngắn cùng sự
dễ dàng, tiết kiệm và linh hoạt khi lắp đặt theo mô-đun.

Nhiều tùy chọn lắp đặt độc đáo đảm bảo lắp đặt an toàn
cho nhiều kiểu thiết kế mái khác nhau. Hệ thống này
đặc biệt hiệu quả khi người dùng làm việc ở khoảng
cách rơi ngã tự do ngắn, chẳng hạn như thực hiện các
hoạt động trên tàu hỏa, xe tải và máy bay với khoảng
cách so với mặt đất thấp. Ngoài ra, con trượt điều
hướng nhẹ với vòng bi kín cho phép di chuyển hoàn
toàn rảnh tay trong toàn bộ hệ thống.

MỘT HỆ THỐNG HIỆU QUẢ
Lắp đặt dễ dàng hơn

Không giống như các hệ thống chống rơi ngã khác, Kee
Track được thiết kế để lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng
hơn. Hệ thống của quý vị có thể được định rõ thông qua
các phép đo đơn giản tại chỗ và được xây dựng bằng
các bộ phận có sẵn của chúng tôi. Quý vị sẽ có thể lắp
đặt và vận hành an toàn mà không mất nhiều thời gian.

Xây dựng để trường tồn

Khi được sử dụng theo tiêu chuẩn và bảo trì hàng năm,
Kee Track có tuổi thọ lên đến 25 năm. Thép được mạ
kẽm theo tiêu chuẩn EN ISO 1461. Hệ thống an toàn
này có tuổi thọ cao và nếu cần thiết, cho phép hệ thống
được lắp đặt bên ngoài.

Ít chi phí hơn

Hệ thống Kee Track có kết cấu vững chắc ít bị xuống
cấp và ít cần bảo trì hơn các hệ thống khác. Điều này
giúp tiết kiệm tiền bằng cách giảm thời gian ngừng hoạt
động và gián đoạn. Hơn nữa, bản chất đơn giản của
Kee Track cho phép tuân thủ đầy đủ về an toàn với
mức huấn luyện tối thiểu*, đảm bảo năng suất và an
toàn ở mức tối đa.

Hệ thống an toàn hơn

Đường ray vững chắc của hệ thống Kee Track ngăn
chặn rơi ngã ở khoảng cách rơi ngắn hơn. Điều này làm
giảm nguy cơ gây chấn thương cho người lao động và
hư hỏng cho thiết bị nhạy cảm. Hệ thống cũng loại bỏ
hiệu ứng con lắc mà có thể kéo theo những người lao
động khác trên hệ thống và gây ra thêm hư hỏng hoặc
chấn thương.

Kee® mang lại sự an tâm

An toàn là lĩnh vực mà không công ty nào có thể để xảy
ra sai sót. Kee Track được thiết kế và tạo ra bởi các kỹ
sư chuyên nghiệp và được hỗ trợ bởi mạng lưới hỗ trợ
toàn cầu. Thử nghiệm nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn toàn
cầu đã được hoàn thành tại cơ sở thử nghiệm được
quốc tế công nhận của chúng tôi.

* Vui lòng tham khảo hướng dẫn Vận hành & Bảo trì để sử dụng Kee Track an toàn.

3

TẠI SAO LẠI CHỌN KEE TRACK?
Đã có sẵn một số hệ thống đường ray nhưng
Kee Track cung cấp những ưu điểm khác biệt
khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên.

Lắp đặt không lỗi thời với tương lai

Lắp nhanh hơn

thiết kế mô-đun có thể được di chuyển và cấu hình lại.

Kee Track có thể được lắp bằng các công cụ và thiết bị
nâng tiêu chuẩn. Không cần dùng thiết bị hàn. Một hệ
thống điển hình có thể được lắp đặt và vận hành trong
một ngày, đảm bảo thời gian ngừng hoạt động ít hơn và
gián đoạn đến năng suất ở mức tối thiểu.

Linh hoạt hơn

Nhiều hệ thống an toàn trên cao đòi hỏi kỹ thuật đắt
tiền hoặc có tính linh hoạt hạn chế do kích thước của
chúng. Hệ thống điện, hệ thống ống nước và hệ thống
thông gió trên cao có thể hạn chế phạm vi và hiệu quả
của chúng. Không giống như các hệ thống khác, Kee
Track được thiết kế để gắn vào xà gồ mái hiện có và
công trình thép thứ cấp.

Nhiều người dùng

Phần lớn các hệ thống chống rơi ngã cho phép tối đa
hai, đôi khi ba người dùng cùng một lúc. Nhưng Kee
Track có thể được cấu hình cho tối đa bốn người dùng
(tối đa 140kg cho mỗi người dùng). Nếu quý vị có thời
hạn gấp và cần nhiều người hơn để hoàn thành công
việc, thì Kee Track chính là sự lựa chọn.

Thay đổi là bất biến. Khi quý vị cần sắp xếp lại môi
trường làm việc của mình, Kee Track có thể được điều
chỉnh để phù hợp. Không giống như các hệ thống khác,

Đã được thử nghiệm nghiêm ngặt

Sự an tâm là vô giá, đặc biệt là khi lo ngại về sự an toàn.
Giống như tất cả các sản phẩm của Kee Safety, Kee
Track đã được phát triển với sự tham vấn của các chuyên
gia có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chống
rơi ngã. Được giám sát bởi thành viên của các ủy ban an
toàn toàn cầu, Kee Track đã trải qua quá trình thử nghiệm
rộng rãi đối với các tiêu chuẩn được công nhận sau đây:

• EN 795: 2012 / CEN TS 16415:2013
(dụng cụ neo dành cho một hoặc nhiều người
dùng cùng lúc)
• BS 8610:2017 (hệ thống neo dành cho một hoặc
nhiều người dùng cùng lúc)
• OSHA 29 CFR 1910.140 & 1926.502 (tiêu chí về
hiệu suất, chăm sóc và sử dụng dành cho tất cả
các hệ thống chống rơi ngã cá nhân)

SO SÁNH HỆ THỐNG KEE TRACK VÀ DÂY CÁP
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KEE TRACK

DÂY CÁP

Ngăn chặn rơi ngã với khoảng cách ngắn hơn. Điều này có
thể rất quan trọng khi làm việc trên thiết bị nhạy cảm.

Rơi ngã có thể gây lệch hướng chữ “V” với khả năng gây
chấn thương cho người dùng và hư hỏng thiết bị.

Chi phí ban đầu nhiều hơn nhưng cần phải bảo trì và thay thế
ít hơn theo thời gian.

Chi phí ban đầu ít hơn nhưng có thể bị hao mòn nhiều hơn và
cần phải kiểm tra thường xuyên hơn.

Có thể cho nhiều người dùng sử dụng cùng lúc.

Thường được giới hạn cho tối đa ba người dùng cùng lúc.

Chỉ lắp đặt theo đường thẳng.

Có thể lượn quanh các góc và độ lệch chiều cao lên xuống.

Tại Sao Lại Là Kee Track?

KEE TRACK CÓ PHÙ HỢP VỚI NGÀNH NGHỀ CỦA QUÝ VỊ KHÔNG?
Thường thì không gian sàn rất quý giá. Đường
ray cấu hình thấp gắn trên mái của hệ thống
Kee Track duy trì sơ đồ sàn mở cho hoạt động
sản xuất, lưu trữ và xử lý vật liệu đồng thời
cung cấp khả năng chống rơi ngã trên cao
tuyệt vời.
Hệ thống dùng được cho cả nhà kho và các cơ sở có
chiều cao mái cao và mái tiêu chuẩn. Không cần đến cột
chống và dùng được cho hầu hết các cơ sở hạ tầng mái.

Bảo vệ tài sản quý giá nhất của quý vị

Bất cứ khi nào khoảng cách cần để ngăn ngừa rơi ngã
là nhỏ, thì nên sử dụng hệ thống đường ray. Khoảng
cách rơi ngã ngắn không chỉ quan trọng đối với việc
bảo vệ cá nhân mà còn cả thiết bị đang sử dụng. Rơi
ngã trúng các thiết bị như cánh máy bay hoặc thiết bị
sản xuất tinh vi có thể dẫn đến việc sửa chữa tốn kém.

Hàng không

Đường ray

Vận chuyển

Phân phối

Cơ sở sửa chữa

Nhà máy

Bảo trì mặt tiền
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KEE TRACK ĐƯỢC LẮP ĐẶT NHƯ THẾ NÀO?
Sau khi khảo sát địa điểm hoặc xem xét bản
vẽ của tòa nhà, kỹ thuật viên chuyên về chống
rơi ngã có thể cấu hình và giám sát việc lắp
đặt hệ thống Kee Track.
Hệ thống có thể được cấu hình từ danh sách các bộ
phận tiêu chuẩn, bao gồm những bộ phận sau:

Giá đỡ dạng ngoạm được sử dụng để cố định đường ray vào móc treo.

• Đường ray vững chắc - được cung cấp với chiều dài
3m để vận chuyển dễ dàng
• Kẹp đường ray loại ngoạm để hỗ trợ đường ray vững
chắc
• Giá đỡ và móc treo để cố định hệ thống vào kết cấu
mái
• Các bộ phận nối để nối các phần của đường ray
vững chắc
• Con trượt chạy dọc theo đường ray và gắn vào
người dùng

Các giá đỡ dạng ngoạm cho phép nâng đường ray, thay vì trượt, vào đúng
vị trí.

Việc lắp ráp được thực hiện tại chỗ. Tất cả những gì
cần là một nhóm hai người và thiết bị nâng phù hợp,
chẳng hạn như sàn nâng làm việc trên cao di động.
Không cần thêm thanh giằng. Trong khi các hệ thống
khác thường yêu cầu lắp đặt thêm dầm, Kee Track gắn
vào xà gồ, và do đó chỉ cần có giá đỡ đi kèm.
Nhiều kết nối giúp dàn trải trọng lượng của hệ thống
trên một khu vực rộng lớn và giảm thiểu tải trọng lên kết
cấu tòa nhà. Để biết thêm thông tin kỹ thuật, vui lòng
liên hệ với đại diện của Kee Safety.

Một dây cứu sinh tự co SRL tiêu chuẩn được gắn vào con trượt di chuyển
này và hoạt động giống như dây an toàn để hạn chế rơi ngã.
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Kee Track hoạt động như thế nào?

Giải pháp cho tất cả các loại mái

Một trong những ưu điểm chính của Kee Track là nhiều
tùy chọn lắp đặt độc đáo. Hệ thống có thể được gắn
chắc chắn vào các kết cấu mái bên trong như dầm, kèo
và bê tông. Khi cần thiết, có thể cung cấp các đầu nối
đặt riêng.
Đối với công trình thép chính và thứ cấp: Kee Track
dùng được với các cột, kèo và giằng của công trình
thép chính, và xà gồ của công trình thép thứ cấp.

Song song hoặc vuông góc: Lên và xuống hay bên
này sang bên kia? Hay cả hai? Dù cơ sở của quý vị
được tổ chức theo cách nào, thì các tùy chọn lắp đặt
linh hoạt đều đảm bảo Kee Track được tối ưu hóa để
hoạt động theo cách quý vị tổ chức.
Không giới hạn: Dù mái nhà của quý vị dài rộng bao
nhiêu, Kee Track đều có thể hoạt động được hết. Hạn
chế duy nhất là hệ thống được cấu hình theo đường
thẳng.

Hai người lắp đặt dùng sàn nâng để cố định đường ray vào cơ sở hạ tầng mái.

LẮP ĐẶT KEE TRACK VÀ KHOẢNG CÁCH LÀM VIỆC
Đường ray nên được lắp đặt càng cao càng tốt nhưng thấp
hơn kết cấu đỡ thấp nhất 0,5m/19-5/8”.

Khoảng cách tối thiểu từ sàn đến bề mặt làm việc nên là
2,0m/6’6”.

Chiều cao đường ray tối thiểu phải là chiều cao bề mặt làm
việc cộng với 2,5m/8’ 2’.

Góc lệch tối đa từ phương thẳng đứng đến bề mặt làm việc
không được lớn hơn 30 độ.
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CÁC BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG KEE TRACK

Hình vẽ các chi tiết rời của kiểu lắp đặt vuông góc.

Ví dụ về kiểu lắp đặt song song đã hoàn thiện.
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Các tính năng và lợi ích

SƠ LƯỢC VỀ KEE TRACK
TÍNH NĂNG

LỢI ÍCH

Kee Track là hệ thống
đường ray vững chắc

Giảm chi phí bảo trì và thay
thế so với dây cáp

Kee Track ngăn chặn cú rơi
ngã ở khoảng cách rất ngắn

Cung cấp cho người dùng
và thiết bị sự bảo vệ vượt
trội

Kee Track được thiết kế
trước và lắp đặt nhanh hơn
so với các hệ thống được
thiết kế phức tạp hơn

Giảm thời gian ngừng hoạt
động và gián đoạn công
việc của cơ sở của quý vị

Kee Track được xây dựng từ
một số ít các thành phần theo
mô-đun

Giảm thiểu thời gian mà
nhân viên của quý vị cần
để chỉ định hệ thống

Kee Track rất dễ sử dụng

Tăng cường an toàn bằng
cách giảm nguy cơ nhân
viên của quý vị vô tình sử
dụng sai thiết bị

Kee Track được thử nghiệm
theo tiêu chuẩn toàn cầu

Giúp quý vị yên tâm rằng
hệ thống của quý vị đã
được thử nghiệm và thiết
kế theo tiêu chuẩn cao,
được hỗ trợ bởi thương
hiệu toàn cầu
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AN TOÀN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Kee Safety là nhà cung cấp toàn cầu về các
sản phẩm, hệ thống, đào tạo và tư vấn về
chống rơi ngã và tiếp cận an toàn. Được
thành lập tại Vương quốc Anh vào năm 1934,
chúng tôi đã mở rộng phạm vi từ sản phẩm
Kee Klamp ban đầu thành danh mục thiết bị
an toàn.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp và sản phẩm an toàn
ở mức cao nhất cho mọi ngành công nghiệp và thị
trường trên toàn thế giới. Không có dự án nào là quá
lớn, không có yêu cầu về an toàn nào là quá nhỏ.

Cơ sở thử nghiệm tiên tiến

Khi sự tiến hóa và phát triển liên tục của các tiêu chuẩn
sản phẩm mới thúc đẩy sự tuân thủ trên toàn cầu, Kee
Safety đã đảm bảo rằng mình luôn dẫn đầu về đổi mới
toàn cầu bằng cách tạo ra một trong những trung tâm
đào tạo và thử nghiệm hàng đầu thế giới tại trụ sở
chính ở Vương quốc Anh.
Được điều hành bởi đội ngũ các chuyên gia trong
ngành, cơ sở hiện đại này đảm bảo rằng Kee Safety
đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cung cấp cho họ các
sản phẩm tuân thủ đầy đủ và thúc đẩy cải tiến mới với
mục đích giúp mọi người tránh khỏi các mối nguy hiểm.
Cách bố trí của cơ sở cho phép xây dựng tường và cấu
trúc mái để phản ánh các kiểu lắp đặt thực tế. Thử nghiệm
trong thế giới thực này giúp khách hàng hoàn toàn yên
tâm về cách sản phẩm sẽ hoạt động khi được lắp đặt. Tất
cả các thử nghiệm đều được quay phim lại, vì vậy Kee
Safety có thước phim thực tế về hiệu suất trong từng môi
trường và các thông số thử nghiệm của quy trình lắp đặt.
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Giải pháp toàn cầu của quý vị

Công nhận quốc tế
Nhiều khách hàng yêu cầu bên thứ ba xác
minh kết quả thử nghiệm để thêm phần yên
tâm rằng những gì họ mua đã được thử
nghiệm hợp lý và tuân thủ đầy đủ các tiêu
chuẩn đã được công nhận.
Kee Safety hợp tác với một số nhà thử nghiệm
được quốc tế công nhận và một số chuyên
gia tư vấn hàng đầu trong các chương trình
phát triển của mình để đảm bảo tạo ra các sản
phẩm tối ưu cho khách hàng.
Kee Safety tích cực tham gia và hợp tác với các Ủy
Ban Tiêu Chuẩn Toàn Cầu. Trong nhiều trường hợp,
nhân viên của chúng tôi đóng vai trò là Người phụ trách
hoặc Đồng chủ tịch, điều này đảm bảo chúng tôi luôn đi
đầu trong việc phát triển, đổi mới và thực hiện các tiêu
chuẩn. Do đó, các chuyên gia của chúng tôi có đủ khả
năng để chạy thử nghiệm nội bộ hoặc đưa các bên thứ
ba đến cơ sở của mình để chứng kiến các chương trình
thử nghiệm của chúng tôi.
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