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DIASAFE®
BALLASTED 
SYSTÉM OCHRANY 
PROTI PÁDU 

DiaSafe® Ballasted Glide
Maximální volnost pohybu 

s optimální bezpečností 



DIASAFE® BALLASTED GLIDE
ÚVODEM
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PŘEDPISY A NAŘÍZENÍ 
Každý, kdo pracuje ve výškách, musí být zajištěn proti pádu. Za bezpečnost 
pracovníků ve výškach je odpovědný zaměstnavatel,  vlastník objektu, nebo 
architekt, projektant, který musí při projektování a návrhu stavby splnit příslušné 
předpisy a nařízení. Všechny systémy DiaSafe® splňují nejnovější normy EU. 
Ke splnění těchto testů a norem musely být provedeny stovky testů a zkoušek 
(simulací) pádu ze střechy na všech systémech DiaSafe®. Tyto testy probíhaly 
ve zkušebním centru pro tyto výrobky, pod dohledem nezávislých zkušebních 
organizací.
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POPIS PRODUKTU 
DiaSafe® Ballasted Glide systém je 
zátěžový kotevní systém, který zajišťuje 
bezpečnost personálu pracujícího ve 
výškách a umožňuje jim neomezený 
pohyb podél bezpečnostního vodícího 
lana. Systém využívá principu protiváhy, 
pro kterou je pro případ pádu zátěží 
štěrk, kačírek, zemina (zelená střecha) 
atd. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
zátěžový systém, pracující na principu 
zátěže, protiváhy není nutné systém 
mechanicky kotvit. Odpadá perforace 
hlavní hydroizolační vrstvy a střešního 
pláště. Speciálně vyvinuté komponenty 
systému DiaGlideru umožňují se 
připnout nebo vypnout v libovolném 
místě vodícího lana. Umožňují se 
plynule posouvat i v bodě hlav sloupků, 
na ketrých dochází k přesmyku a 
pracovník se nemusí přepínat z jednoho 
úseku na druhý, komponenty zajišťují a 
usnadňují plynulý pohyb. 

CERTIFIKÁT KVALITY       
DiaSafe® Systém byl testován 
certifikačním ústavem TÜV Austria, jednou 
z nejrespektovanějších certifikačních 
organizací v EU. Výrobce je držitelem 
certifikátu ISO 9001 a 14001 což 
ukazuje na kladení velkého důrazu při 
výběru prvotních vstupních surovin  až 
po dodržování kvality a bezpečnosti při 
výrobě všech komponentů.          

Triple testováno. 
Trojitá ezpečnost.

TECHNICKÁ DATA DiaSafe® Ballasted Glide System

Glide Solo
jedno použití

Glide Duo

Velikost zátěžové geotextilie 3×3* m 5×5 m

Minimální zátěž závaží 80 kg/m2

Počet uživatelů 1 nebo 2 osoby  

Maximální sklon střechy 5˚

PRÁVNÍ ZÁZEMÍ 
Technický manuál DiaSafe® Ballasted 
Glide.

*Poznámka : Se zátěžovou texttilií o rozměrech 3 x 3m a se zatížením závažím 
o hmotnosti 200kg/m2 je tento systém schválen pro dvě osoby. 

www.alliq.cz
www.diadem.comGREEN UP THE ROOF!
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DIASAFE® BALLASTED GLIDE
PŘEDNOSTI 
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POJÍZDNÝ 
SYSTÉM  
Uživatelé mají maximální volnost 
pohybu protože systém DiaGlider 
umožňuje se připnout nebo vypnout 
v libovolném místě vodícího lana. 
Umožňuje se plynule posouvat i v 
bodě hlav sloupků, na ketrých dochází 
k přesmyku a pracovník se nemusí 
přepínat z jednoho úseku na druhý. 
Komponenty zajišťují a usnadňují 
plynulý pohyb. 

BEZ TEPELNÝCH 
MOSTŮ 

Díky své konstrukci a řešení je tento 
systém zcela jedinečný a vzhledem k 
tomu, že jej není potřeba mechanicky 
kotvit do střešní konsturkce nevznikají 
tak nebezpečná místa pro přenos 
tepelných mostů a průniků vody do 
střešního pláště, zamezíme tak i tvorbě 
plísní a moha dalším nežádoucím 
efektům kotvených systémů. 

SYSTÉM 
VHODNÝ PRO 
MNOHO TYPŮ PLOCHÝCH 
STŘECH 
Systém je vhodný pro většinu povrchů 
plochých střech. Systém DiaSafe® 
je možné instalovat, jak na střechy 
zateplené, obrácené, zelené, zatížené 
kačírkem, nebo na střechy kde jsou 
dřevěné  a betonové konstrukce s 
finálními povrchy hlavní hydroizolační 
vrstvy  z mPVC, asfaltových pásů, 
EPDM , TPO atd.

NEPORUŠENÁ 
HYDROIZOALČNÍ VRSTVA 
Systém DiaSafe® nevyžaduje 
mechanické kotvení, ke střešní 
konstrukci, takže hydroizolační vrstva 
(střešní plášť) a tepelná izolace 
zůstávají nedotčené.
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TECHNICKÝ V KAŽDÉM DETAILU 

 UV odolná polyesterová pryskyřice 
 Polyesterová pryskyřice 

 Integrovaná vlaminovaná geotextilie 
 Ocelová výztuž 

GREEN UP THE ROOF!
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MRAZUVZDORNÝ 
Systém je plně odolný mrazu a 
může být používán i v mrazivých 
povětrnostních a klimatických 
podmínkách 

PRŮMYSLOVÉ A 
POBŘEŽNÍ 
OBLASTI 
Všechny komponenty systému  
DiaSafe® Ballasted Glide jsou vyro-
beny z materiálů, které jsou odolné 
kyselým dešťům a podmínkám, které 
se vyskytují především v průmyslových 
oblastech , stejně tak podmínkám 
s vysokým obsahem solí, jako jsou 
například přímořské oblasti. 

RYCHLÁ A 
JEDNODUCHÁ INSTALACE 
Vzhledem k tomu, že je systém 
tvořen sestavami jednotlivých dílů, 
je při odborné instalaci jednoduše a 
rychle instalovatelný. Instalaci vždy 
musí realizovat odborně proškolená 
společnost s platným certifikátem.

www.alliq.cz
www.diadem.com
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DIASAFE® 
BALLASTED 
GLIDE SOLO
SYSTEM
Slouží k ukotvení jedné osoby a 
vyžaduje minimální hmotnost zatížení 
zátěžové tlumící geotextilie 80kg/m2 o 
standardním rozměru 3 x 3 m, zátěžo-
vé podložky integrované do kužele. 

DIASAFE® 
BALLASTED 
GLIDE DUO
SYSTEM
Slouží k ukotvení dvou osob a 
vyžaduje minimální zatížení zátěžové 
tlumící geotextilie 80kg/m2 o rozměru 
5 x 5 m, balastní podložky integrované 
do kužele.

FUNKCE ZASTAVENÍ 
PÁDU 
Používá se jako zádržný systém, který 
umožňuje uživateli maximální volnost 
pohybu v rozích a dokonce i přes okraj 
střechy. V případě, že dojde k pádu 
osoby ze střechy je systém vyvinut 
jako brzdící a tlumící pád do úplného 
zastavení, je velmi šetrný k uživateli. 

MAXIMÁLNÍ 
POVOLENÝ SKLON STŘECHY 
Systém může být instalován na 
střechách do sklonu s 5°.

SKLADBA STŘECHY
1 Vegetace (rostliny)  
2 Zemina (zátěžový materiál)
3 DiaSafe® Tlumící deska s integrovanou geotextilií
4 Filtrační geotextílie   
5  Drenážní a hydroakumulační nopová fólie  
6 Ochranná geotextílie
7 Vrstva (fólie)odolná proti prorůstání kořenů
8 Stávající střešní plášť 

1

2

4
5

6
7

ZELENÁ STŘECHA 

2

3

8
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REKONSTRUKCE 
DiaSafe® Ballasted systém je ideální 
pro řešení rekonstrukcí, protože 
nemění nic na stávajícím stavu budovy.

FUNKCE OMEZENÍ 
V režimu záchranného pádu není 
možné, aby připojený pracovník 
dosáhl až na samotný okraj střechy. 
Délka šňůry je kratší, nežli vzdálenost 
mezi kotevním bodem a okrajem 
střechy. 

KAČÍRKOVÁ STŘECHA 

www.alliq.cz
www.diadem.com
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DIASAFE® BALLASTED GLIDE
INSTALACE 

1 Po instalaci ochranné vrstvy (geotextilie) umístěte systémové sloupky 
zádržného systému přesně podle instalačního projektu dodaného výrobcem. 
Kužel s tlumící deskou a integrovanou geotextilií umístěte na sloupky. 
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SADY NÁŘADÍ 

2 Tlumící geotextilie musí být rozložena rovnorměrně a bez záhybů. 
Rovnoměrně rozložte zátěžovou hmotnost a ujistěte se že zátěžová hmotnost je 
dostatečnou pro typ a plochu daného systému DiaSafe®.

3 Namontujte trubkovitou kotvící hlavu na sloupky. Po zasunutí vodícího lana 
do trubky musí být v daných pozicích v souladu s pokyny k instalaci. Poté 
připojte kontrolní štítek a pokud jste Certifikovanou osobou pro instalaci tohoto 
systému, aplikujte kruhový ověřovací štítek na kužel. 

4 Konečné hlavní parametry systému jsou 
zaznamenány v manuálu technické obsluhy, který je 
vyplněn během předávacího protokolu. 

KOMPRESNÍ PISTOLE 
Systém DiaSafe® Ballasted Glide 
byl testován s použitím radiálních 
lisovacích přístrojů REMS, z tohoto 
důvodu doporučeje výrobce používat 
přístroje této zančky. Je možné použít 
přístroje jiné zančky, ale musí být 
výrobcem schváleny a prohlášeny za 
adekvátní náhradu. Tlakové čelisti T12 
musí být použity u jakých koliv spojů 
lan, nebo při ukončení vodících lan. 

GREEN UP THE ROOF!
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TECHNICKÁ PŘÍRUČKA        
Bezpečná a hlavně správná instalace 
systému musí vycházet z technické 
příručky. Tato brožura není technickou 
příručkou a ani jí nenahrazuje. 

www.alliq.cz
www.diadem.com



DIASAFE® BALLASTED GLIDE
KOMPONENTY
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DS GLIDE 
KOTEVNÍ HLAVA
Hlava kotevního sloupku je navržena 
tak, aby kluzná spojka Dia Glider 
projela přes sloupek bez zadrhnutí  a 
nutnosti překotvování. Vyrobena je ze 
slitiny nerezové oceli.
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TLUMÍCÍ DESKA S INTEGROVA-
NOU GEOTEXTILIÍ  
Tlumící deska je vyrobena ze 
skelných vláken a vyztuženého 
ocelového plechu, promyšlena do 
posledního detailu.Tlumící geotextilie 
je integrována do tlumící podložky 
ve tvaru Ameoby s upínacím kužel 
uprostřed.

DIASAFE®  
BALLASTED GLIDE 
KOTEVNÍ BOD 
Sloupek je vyroben z nerezové oceli, 
která je tvarována a svařována z 
ocelové tyče s kruhovým průřezem. 
Stojan je dodáván ve standardní výšce 
30 cm, ale je možné jej nechat vyrobit 
na přání zákazníka až do výšky 140 
cm .

DS NEREZOVÉ VODÍCÍ LANO 
Bezpečnostní ocelové, nerezové vodící 
lano pro těžký provoz spojuje slpouky, 
a vytváří tak flexibilní spoj celého 
bezpečnostního systému. DiaGlider 
je připojen k tomuto vodícímu 
bezpečnostnímu lanu. 

NAPÍNACÍ OTOČNÁ SPOJKA 
V případě že si projekt vyžaduje 
umístětí této otočné napínací spojky 
není pro Diaglider přes tuto sponu 
plynule přejíždět žádný problém.

DIAGLIDER S KARABINOU 
Je systém vyrobený z vysoce pevných 
slitin a umožňuje uživateli připojit se 
k systému v libovolném místě podél 
vodícího bezpečnostního lana. Nabízí 
uživateli neomezený pohyb po celé 
jeho využitelné délce.Vodící kluzná 
příchytka Diaglider je dodávána 
společně se zaháknutou karabinou, 
která zajišťuje, že tato kluzná příchytka 
zůstane vždy bezpečně připevněna k 
bezpečnostnímu vodícímu lanu. 

ZKOSENÁ ČTVERCOVÁ 
KONCOVKA 
Zkosená čtvercová koncovka zajišťuje, 
že Diaglider, který snadno přejíždí přes 
sloupky, bude zastaven a zabrání jeho 
dalšímu posunu.

GREEN UP THE ROOF!
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DIASAFE® BALLASTED GLIDE
PLÁNOVÁNÍ 
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PRINCIPY PLÁNOVÁNÍ 
Všechny plány a projkety instalace 
systému ochrany proti pádu osob, 
mohou být připraveny výrobcem 
a nebo odborníkem s certifikátem 
DiaSafe®, který je způsobilý a 
proškolený promítnout do návrhu místní 
stavební charakteristiky a podmínky v 
místě.Pokud je to možné plán by měl 
specifikovat vymezení, aby uživatel 
nemohl přesahovat bezpečnou zónu. 
Pokud by se stavební plány změnily 
během fáze návrhu nebo instalace 
systému, musí odborník s certifikátem 
společnosti DiaSafe® schválit změnu. 
Níže uvedené informace musí být 
zaznamenány v plánu.
• počet povolených uživatelů
• povolenou délku vodícího lana OOP
• přesné rozmístění sloupků a komponentů
• požadované zatížení 
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KLÍČOVÉ INFORMACE PRO SPRÁVNÉ ZPRACOVÁNÍ PLÁNŮ    
1.  Projketovou dokumentaci střechy, půdorys a řezy, se všemy výškovými a 

rozměrovými kótami. Střešní plochy včetně všech úrovní, tearsy, přízemí, 
atikové zdi, nástavby atd.

2. Výkresy určující výšky jednotlivých úrovní podlaží. 
3. Sklon střechy 
4.  Umístění všech nadstaveb a prvků, které budou instalovány na střeše později 

ne-žli zádržný systém
5. Skladba střechy
6. Materiál použitý na zatížení (kačírek, zemina,dlažba)
7. Výkresy a plány je dobré dodat ve formátu DWG urychlí to proces návrhu  
 Přijatelný je i formát PDF.

Potřebujete pomoci od DiaSafe® s plány  
Kontakt : info@diadem.com

DIADEM® 
instalační plán

GREEN UP THE ROOF!
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DISTRIBUTOR

DIADEM® APP Kft.
H–9028 Győr
Fehérvári út 75.
Hungary
Tel.: +36 96 512 910
info@diadem.com

DIASAFE® ONLINE REGISTRACE A PRODUKTOVÉ SLUŽBY DIASAFE® ONLINE SYSTÉMOVÉ ŠKOLENÍ 

Podpora pro zákazníky Vytvořili 
jsme uživatelsky příjemný online 
zdroj inofrmací o našich systémech.
Tato naše internetová stránka nabízí 
podporu pro instalaci a pro kontrolu 
systémů a materiálů DiaSafe®. Webová 
stránka diadem.com obsahuje 
rozsáhlou knihovnu materiálů, které lze 
stáhnout. 

SPECIFIKACE 
Bezpečnostní systém DiaGliders proti pádu osob označený značkou CE umožňuje bezproblémový a 
nepřetržitý pohyb osob na vodícím lanu bez nutnosti opětovného připojení pro jednu (Glide Solo) nebo pro dvě 
osoby (Glide Duo). Podle normy EN 795:2012 platné od 31.3.2013 pro systém Glide Solo / Glide Duo  a CEN /
TS 16415:2013 pro Glide DUO certifikované třídy C pro ploché střechy se sklonem do 5° jako zádržný systém 
nebo jako zádržný pákový systém, který je instalovaný bez nutnosti perforace střešního pláště (krytiny). 
Vodící lano je Ø 8 mm vyrobené z nerezové oceli1.4404(316), odolné vůči kyselým podmínkám a slanému 
agresivnímu prostředí v pobřežních oblastech. Tlumící deska ze skelných vláken s ocelovou výztuží podstavy 
ve tvaru desky amoeba s podpěrným kuželem a integrovanou geotextilní rohoží signálně zelené barvy, na 
kuželi jsou vyznačeny výšky, linie pro pomoc při měření zátěžové vrstvy (materiálu v suchých podmínkách) 
při zatížení 80kg/m2 při rovnoměrném a plošném zatížení po celé ploše zátěžové rohože. Tento systém je 
dodávaný a připravený k okamžitému odbornému použití a montáži jakožto systém. Montáž musí probíhat 
podle plánu schváleného nebo navrženého výrobcem. 

SYSTÉMOVÁ INSPEKCE, REGIST-
RACE A MONITORING 
Normy EN795:2012 a EN365:2004 
kromě pravidel bezpečnosti práce 
vyžadují prověrky prováděné každých 
12 měsíců u zádržných systémů proti 
pádu osob a osobních ochranných 
pomůcek, aby byla zajištěna trvalá 
bezpečnost těchto zařízení. Roční 
technické prohlídky smí provádět pou-
ze schválený a certifikovaný odborník, 
nebo odborný technik, též certifikova-
ný. DiaSafe® též nabízí Online automa-
tickou připomínku, 2 a 1 měsíc před 
uplynutím data odborné inspekce na 
systému.

diadem.com/diasafe

STAŽENÍ 
DIADEM® poskytuje bezplatný online 
zdroj s právě aktuálními technickými 
manuály ke správné aplikaci DiaSafe®. 
Na těchto stránkách jsou dostupné 
dokumenty a šablony potřebné pro 
správné profesionální plánování, kon-
strukci, použití a údržbu systému. Pro 
efektivní instalaci systému je důrazně 
doporučeno, aby instalační pracov-
níci přečetli a především pochopily 
technickou příručku. Jejich odbornost 
a certifikace je nezbytnou nutností.

APP Dachgarten GmbH
Jurastrasse 21
D-85049 Ingolstadt
Tel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
www.grundach.com
info@grundach.com

GREEN UP THE ROOF!
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ALLIQ s.r.o. 
Rudé armády 277 
Stránčice 251 63 
www.alliq.cz

 diadem.com/onlinetest 

DIADEM® nabízí školení distibutorům a 
jejich odborným intalačním a servisním 
organizacím. Instalaci a servisní 
intervaly mohou provádět pouze 
proškolené a certifikované společnosti 
a jejich odborně proškolení technici, 
kteří prošli timto školením u výrobce. 

NAŠI ODBORNÍCI JSOU PŘIPRAVENI OD- 
POVĚDĚT NA JAKÉKOLIV VAŠE OTÁZKY 

 Další informace:
 info@ alliq.cz

DIADEM® registrovaná obchodní a ochranná známka DIADEM® a 
DiaSafe® jsou registrované ochranné známky. • Vydavatel: APP Da- 
chgarten GmbH • Vlastník: Péter Csizmadia • Obsah této brožury je 
autorským právem vydavatele. Písemné oprávnění lze získat od vyda- 
vatele a reprodukce musí obsahovat potvrzení. Všechna práva vyhra- 
zena. • Aby byla zajištěna bezpečnost a ochranna životů, je nezbytné 
dodržovat pokyny výrobce a dodržovat schválené plány ve všech pří- 
padech.  Informace a fotografie v tomto letáku mají pouze informativní 
charakter. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny a nenese od- 
povědnost za chyby návrhu nebo tisku. Rozdíly ve tvaru výrobku nebo 
dílů způsobené výrobním procesem nepředstavují vadné výrobky 
nebo platný důvod pro oznámení závad. Kód produktu: 09019600 
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