
 ABS-Lock DH06
 Veiligheidsdakhaak metalen felsdaken | vastklemmen

Toepassing
Hellende daken Platte daken

Bevestiging
vastklemmen zonder dakhuid doordringing

Richting van de krachten
dwars belastbaar

Max. aantal gebruikers
1 persoon

Overige
Roestvrij stalen

Ondergrond
Felsdaken

Certificering
EN 517

 
Een veiligheidsdakhaak die op het dak gemonteerd wordt zonder
door-en-door bevestiging? Dat is mogelijk met de ABS-Lock DH06. Klem
hem gewoon op het profiel van een ronde of staande felsnaad van de
dakbedekking. Het systeem wordt op slechts een schaar bevestigd, dus u
bent bij montage niet afhankelijk van de afstand tussen de profielen. De
ABS-Lock DH06 beschermt 1 persoon tegen een dodelijke val. Daarnaast
dient de volgens EN 517:2006, type B gecertificeerde veiligheidsdakhaak
ook als ladderhaak.

Het klemprofiel van de veiligheidsdakhaak wordt op de schaar gezet en door
middel van 4 bouten en moeren vastgezet (50 Nm). De ABS-Lock DH06 kan
worden bevestigd op felsdaken van rvs of verzinkt staal vanaf een dikte van
0,5 mm. Daken van koper of titaanzink moeten minstens 0,6 mm dik zijn. Bij
aluminium daken is een dikte van minimaal 0,7 mm nodig.

De ABS-Lock DH06 is vervaardigd van hoogwaardig rvs en kan vanaf iedere
zijde worden gebruikt. Komt het tot een val, dan is de krachtinwerking op de
constructie gering dankzij de zeer lage verankeringshoogte. Om een val te
voorkomen moet de veiligheidsdakhaak indien mogelijk als fall restraint
of retentiesysteem worden gebruikt en het verbindingsmiddel van uw
persoonlijke beschermingsmiddel tegen vallen zo kort mogelijk worden
ingesteld.

● Veiligheidsdakhaak volgens EN 517:2006, type B

● Verankeringspunt voor PBM tegen vallen + ladderhaak

● Eenvoudige montage d.m.v. slechts 4 boutverbindingen

● Daken met ronde felsnaden + staande felsnaden

● Zonder door-en-door bevestiging op het dak
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