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Fig.1 - Load direction of the anchor

Fig.2 - AT024-A eyebolt dimensions
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AT-024    Kotwa wtykana 
Description of the AT024 Dropstop-Anchor system

AT024-E - slot's informative label

The AT024-E informative label is 
fixed to every AT024-B slot.  The 
meaning of the label's marking is 
presented on the fig. 10. 

Removable eyebolt AT024-A
The removable eyebolt AT024-A (fig.2) is a 
personal equipment, which is brought by an 
user to a working place. The user connects the 
eyebolt to a socket if need be. All the eyebolt's 
parts are made of stainless steel. 

AT024 anchor system is designed for protection against falls from a height. The product 
provides effective anchoring of personal fall protective equipment to a structure. The anchor 
consist of a socket fixed to a structure and removable eyebolt. The removable eyebolt is inserted 
into the socked and securely locked when the push button is released. A single eyebolt can be 
connected to various sockets installed around a building or structure. The anchor point is 
removed once the work in complete to stop unauthorised use. When the eyebolt is removed, a 
socket cap is fitted to give an aesthetic finish of the installation.

The AT024 is equipped with a rotating eye that can be loaded in any 
direction - fig.1. The plug-in eye may be used as an anchor point for 2 
simultaneous users once correctly engaged with the socket. 
Depending on the positioning of anchor point and the risk level to the 
user, a variety of personal fall protection equipment can be used in 
conjunction with the AT024 Anchor, such as: lanyard with energy 
absorber (EN354/EN355), guided fall arrester (EN353-2) or retractable 
fall arrest blocks (EN360). 

The AT024 is conform to the following standards: EN795:2012; 
CEN/TS16415:2013 for type A anchor devices.

SafetyLiftinGear.com
Unit R1D Rockingham Gate Poplar Way West Cabot Park Bristol BS11 0YW
Tel: 0808 123 69 69 Fax: 0117 9381 602 sales@safetyliftingear.com

AT024  ANCHORAGE SYSTEM CONTROL CARD

 It is the responsibility of the user organisation to provide the identity card and to fill in the details required.
 The identity card should be filled in before the first use by a competent person, responsible inthe user organization 

for protective equipment.  Any information about the equipment like periodic inspections, repairs, reasons of 
equipment's withdrawal from use shall be noted into the identity card by a competent person in the user organization. 

 The identity card should be stored during a whole period of equipment utilization.  Do not use the equipment 
without the identity card.   

Model and typ of equipment: AT024-A

Serial / batch number: 

Installation date: 

Location:

User organisation: 

Periodic inspection and repair history card

Date Type of inspection / 
repair Comments (defects, condition,repairs) Next inspection date Name and signatura of a 

competent person

Carefully read the 
instruction before 
using the device. 

Instruction for use

Edition: 1gf/2019-12-10Manufacturer: SWISSLOGO AG LTD, CH 8172 Zurich, Switzerland 
EU type declaration of conformity is available on www.bigbensafety.com
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Kotwa wtykana AT024 umożliwia efektywne 
mocowanie indywidualnego wyposażenia 
chroniącego przed upadkiem z wysokości do 
konstrukcji stałej. Składa się z ucha 
zaczepowego AT024-A, gniazda AT024-B oraz 
zestawu (nakrętki z podkładką) AT024-D. 
Wszystkie elementy kotwy przenoszące 
obciążenie są wykonane ze stali nierdzewnej.

Pojedyncze ucho zaczepowe może być 
przyłączane do wielu gniazd położonych w 
różnych miejscach budynku i usunięte po 
zakończeniu pracy. Nieużywane gniazda są 
zasłonięte za pomocą estetycznych zaslepek.

Gniazda AT024-B są na stałe instalowane w 
konstrukcji stałej. Różne długości gniazd 
pozwalają na mocowanie ich do elementów 
konstrukcji stałej wykonanych z różnych 
materiałów i posiadających różną grubość.  
Gniazda mogą być mocowane poprzez 
przykrecenie, z wykorzystaniem zestawu 
AT024-D, lub poprzez kotwienie chemiczne 
(wklejanie).  

Po przyłączeniu do gniazda, ucho zaczepowe 
AT024-A może być użyte jako punkt kotwiczenia 
przez 2 jednoczesnych użytkowników.  

DANE TECHNICZNE
- Maksymalna liczba jednoczesnych 
użytkowników: - 3 osoby.
- Wytrzymałość statyczna: - nie mniej niż 14 kN.

NORMY: 
- EN 795:2012 - typ A
- FprCEN/TS 16415:2012-typA

The AT024 system rules of usage
The AT024 anchor can be used for anchoring of a personal fall protection equipment conform to EN363 
standard. The equipment can be a restraint or fall arrest type. In case of personal restraint  equipment 
the basic rule is that the distance between anchor and risk zone is not less than length of the connection 
subsystem. The recomended distance from anchor device to risk zone shall be not less than 2 m. This 
allows the user to operate  near the dangerous zone using a standard lanyard of 2 m length attached to 
a harness. If the anchor is placed closer to risk zone or a retractable block is engaged as a personal 
equipment, the user works under "fall arrest" mode. For this case the user  have to be equipped with 
full-body harness and connection-energy absorbing subsystem which limits fall arrest load below 6kN. 
Moreover, a fall arrest distance must be taken into account in this case. A space, which is a sum of fall 
arrest distance (calculated on the base of instructions applied components) and extra 1m safety 
distance, free of any obstacles must be prowided under place of potential fall. An evacuation plan have 
to be provided as well. 

CAUTION: The AT024-A removable eyebolt can be used only with slots of the AT024 system, 
which are properly marked on it's informative label which is described into this instruction 
manual. 

Maximum lifetime of the product

AT024-A eyebolt operation 

The push button "A" (fig.4), when is released, 
automaticly moves to position presented on the 
fig. 4-1 and the locking balls "B" are moveed out 
of the bolt and locked in this position. After the 
push button"A" is driven in the body, the locking 
balls "B" are unlocked and can move inside the 
bolt - fig.4-2. 

AT024-A connection to the slot and anchoring of a personal fall arrest equipment to eyebolt

- The use of the anchor point system AT024 have to be in accordance with the instruction for use of  personal equipment
components and the following standards: EN 361,EN353-2; EN355; EN360, EN362.
- Personal protective equipment shall only be used by a person trained and competent in its safe use.
- Personal protective equipment must not be used by a person with medical condition that could affect the safety of the

equipment user in normal and emergency use.
- A rescue plan shall be in place to deal with any emergencies that could arise during the work.
- It is forbidden to make any alteration or addition to the equipment without the manufacturer's prior written consent. Any repair

shall only be carried out by equipment manufacturer or his certified representative.
- Protective equipment shall not be used outside its limitation or for any purpose other than that for which it is intended.
- Befor use ensure about the compatibility of items of equipment assembled into fall protection system. Periodically check

connecting and adjusting of the equipment components to avoid accidental loosening or disconnecting of the components.
- It is forbidden to use combination of items of equipment in which the safe function of any one item is affected by or interferes

with the safe function of another.
- Before each use of protective equipment it is obligatory to carry out a pre-use check of the equipment, to ensure that it is in

serviceable condition and operates correctly. During pre-use check inspect all elements in respect of any damages , excessive
wear, corrosion, abrasion, cutting or incorrect acting. Make sure that all components constituing protective system work
together correctly as a set.
- After every 12 months of utilization, protective equipment must be detaily inspected. The periodic inspection must be carried

out by a competent person, which gained proper knowledge in the product inspection and which is trained by equipment
producer or by authorized producer representative.  During periodical inspection all elements shall be checked in respect of
any damages , excessive wear, corrosion, abrasion, cutting or incorrect acting. The equipment's marking legibility must be
checked during periodical inspection too. In case of some complex equipment, e.g. some types of retractable fall arresters, the
annual inspection can be carried on only by the manufacturer or his authorized representative. As aresult of periodical
inspection carried out, a next inspection date should be etablished. Regular periodic inspections are the essential for
equipment maintenance and the safety of the users which depends upon the continued efficiency and durability of the
equipment.

- If the product is re-sold outside the original country of destination, the reseller shall provide instructions for use, for
maintenance, for periodic examination and for repaire in language of the country in which the product is to be used.
- Protective equipment must be withdrawn from use immediately when any doubt arise about its condition for safe use and not

used again until confirmed in writing by equipment manufacturer or his representative after carried out the detailed inspection.
- Protective equipment must be withdrawn from use immediately when it has been used to arrest a fall and be submited

detailed inspection by the equipment manufacturer or his representative in order to ensure its serviceable condition which must
be confirmed in written.
- A full body harness conform to EN 361 standard is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest

system. In full body harness use only attachment points marked with capital letter "A" to attach a fall arrest system.
- The anchor device or anchor point for the fall arrest system should always be positioned, and the work carried out in such a

way, as to minimise both the potential for falls and potential fall distance. If possible, the anchor device /point should be placed
above the position of the user. The shape and construction of the anchor device/point shall not allowed to sel-acting
disconnection of the equipment. It is recommended to use a certified and marked anchor devices complied with EN 795.
- It is obligatory to verify the free space required beneath the user at the worplace before each occasion of use the fall arrest

system, so that, in the case of fall, there will be no collision with the ground or other obstacle in the fall path. The required
value of free space should be taken from instruction manual of used equipment.
- There are many hazards that may affect the performance of the equipment and corresponding safety precautions that have

to be observed during equipment utilization, especially: - trailing or looping of lanyards or lifelines over sharp edges; - any
defects like cutting, abrasion, corrosion; - climatic exposure; - pendulum falls; - extremes of temperature; - chemical reagents;
- electrical conductivity.
- Protective equipment must be transported in a package (e.g. bag made of moisture-proof textile or foil bag or cases made of

steel or plastic) to protect it against damage of moisture.
- The equipment can be cleaned without causing adverse effect on the materials in the manufacture of the equipment. Plastic

or metal parts can be cleaned only with water. When the equipment becomes wet, either from being in use or when due
cleaning, it shall be allowed to dry naturally, and shall be kept away from direct heat. In metal product some mechanic parts
(spring, pin, hinge, etc.) can be slightly lubricated to ensure better operation. Other maintenance and cleaning procedures
should be adhered to detailed instructions stated in the manual of the equipment.
- Protective equipment should be stored loosely packed, in well-ventilated place, protected from direct light, ultraviolet

degradation, damp environment, sharp edges, extreme temperatures and corrosive or aggressive substances. 

 - Korzystanie z punktu kotwiczenia AT024 musi by zgodne z instrukcjami użytkowania indywidualnego sprzętu oraz normami: EN 361,
EN353-2; EN355; EN360, EN362. 
 - Indywidualny sprzęt ochronny powinien by stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
 - Indywidualny sprzęt ochronny nie może by stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas 
normalnego użytkowania lub w trybie ratunkowym.
 - Należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
 - Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
 - Jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego 
przedstawiciela.
 - Indywidualny sprzęt ochronny nie może by używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
 - Indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien by używany przez jedną osobę .
 - Przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą 
prawidłowo.
 - Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
 - Zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika jest zakłócane przez 
działanie innego.
 - Przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i 
poprawnego działania. Podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu, zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek 
uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. 
 - Przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi by wycofany z użytkowania w celu 
wykonania dokładnego przeglądu okresowego. Przegląd okresowy może by wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą 
odpowiednią wiedzę i przeszkoloną w tym zakresie lub przez producenta sprzętu albo osobę lub firmę upoważnioną przez producenta. 
Należy sprawdzić dokładnie wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne zużycie, 
korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. W niektórych przypadkach, np. jeżeli sprzęt ochronny ma złożoną budowę, 
jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego przeglądu. Regularne 
przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i 
trwałości sprzętu.
 - Podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność oznakowania sprzętu ochronnego.
 - Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa 
użytkownika, informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania 
danego urządzenia. Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę 
wypełnia osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie 
posiadającego wypełnionej karty użytkowania.
 - Jeżeli sprzęt jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzętu musi wyposażyć go w instrukcję 
użytkowania, konserwacji oraz informacje dotyczące przeglądów okresowych i napraw, w języku obowiązującym w kraju, w którym sprzęt 
będzie użytkowany.
 - Indywidualny sprzęt ochronny musi by natychmiast wycofany z użytkowania jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do jego stanu 
technicznego lub poprawnego działania. Ponowne wprowadzenie sprzętu do użytkowania może nastąpić po przeprowadzeniu 
szczegółowego przeglądu przez producenta sprzętu i wyrażeniu jego pisemnej zgody na ponowne użycie.
 - Indywidualny sprzęt ochronny musi by wycofany z użytkowania i poddany kasacji (trwale zniszczony) jeżeli brał udział w powstrzymaniu 
spadania.
 - Tylko szelki bezpieczeństwa zgodne z normą EN 361 mogą być używane do utrzymywania ciała w indywidualnym sprzęcie chroniącym 
przed upadkiem z wysokości.
 - System chroniący przed upadkiem z wysokości można dołączać wyłącznie do punktów (klamer, pętli) zaczepowych szelek 
bezpieczeństwa oznaczonych dużą literą "A".
 - Punkt (urządzenie) do kotwiczenia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinien mieć stabilną konstrukcję i położenie 
ograniczające możliwość wystąpienia upadku oraz minimalizujące długość swobodnego spadku. Punkt kotwiczenia powinien znajdować 
się powyżej stanowiska pracy użytkownika . Kształt i konstrukcja punktu kotwiczenia sprzętu musi zapewnić trwałe połączenie sprzętu i 
nie może doprowadzić do jego przypadkowego rozłączenia. Minimalna wytrzymałość statyczna punktu kotwiczenia indywidualnego 
sprzętu chroniącego przed upadkiem wynosi 12 kN. Zalecane jest stosowanie certyfikowanych i oznaczonych punktów kotwiczenia 
sprzętu zgodnych z EN 795.
 - Obowiązkowo należy sprawdzić wolną przestrzeń pod stanowiskiem pracy, na którym będzie używany indywidualny sprzęt chroniący 
przed upadkiem z wysokości w celu uniknięcia uderzenia w obiekty lub niższą powierzchnię podczas powstrzymywania upadku. Wartość 
wymaganej wolnej przestrzeni pod miejscem pracy należy sprawdzić w instrukcji użytkowania sprzętu ochronnego, który zamierzamy 
zastosować.
 - Podczas użytkowania sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczne zjawiska wpływające na działanie sprzętu i 
bezpieczeństwo użytkownika, a w szczególności na: - zapętlanie i przesuwanie się lin na ostrych krawędziach, - upadki wahadłowe, - 
przewodnictwo prądu, - jakiekolwiek uszkodzenia (przecięcia, przetarcia, korozja), - oddziaływanie skrajnych temperatur, - negatywne 
oddziaływanie czynników klimatycznych, - działanie chemikaliów.
 - Indywidualny sprzęt ochronny musi być transportowany w opakowaniach chroniących go przed uszkodzeniem czy zamoczeniem, np. w 
torbach wykonanych z tkaniny impregnowanej lub w stalowych lub plastikowych walizkach lub skrzynkach.
 - Indywidualny sprzęt ochronny należy czyścić i dezynfekować tak, aby nie uszkodzić materiału (surowca) z którego wykonane jest 
urządzenie. Do materiałów włókienniczych (taśmy, liny) należy używać środków czyszczących do delikatnych tkanin. Można czyścić 
ręcznie lub prać w pralce. Należy dokładnie wypłukać. Części wykonane z tworzyw sztucznych należy myć tylko w wodzie. Zamoczony 
podczas czyszczenia lub w trakcie użytkowania sprzęt należy dokładnie wysuszyć w warunkach naturalnych, z dala od źródeł ciepła. 
Części i mechanizmy metalowe (sprężyny, zawiasy, zapadki itp.) mogą być okresowo lekko nasmarowane w celu poprawienia ich 
działania.
 - Indywidualny sprzęt ochronny powinien być przechowywany luźno zapakowany, w dobrze wentylowanych suchych pomieszczeniach, 
zabezpieczony przed działaniem światła, promieniowaniem UV, zapyleniem, ostrymi przedmiotami, skrajnymi temperaturami oraz żrącymi 
substancjami.

1. Take off the socket cup from the socket -
fig. 5.
2. Keeping the push button "A" moved in,
insert the eyebolt into opening of a slot and
next release the push button - fig. 6.
3. Pull the anchoring eye firmly at least twice
in order to check the connection reliability -
fig.7. Check position of the front plane of the
push button which should be about frontal
plane of the housing - fig. 8.
4. Connect a personal fall protection
equipment to the eyebolt's anchoring bow
with the aid of a connector conform to
EN362 - fig. 9.

The basic rules concerning safety

The AT024-A removable eye-bolt lifetime is unlimited, provided that is in good technical condition and works correctly. 


