
 ABS-Lock III-BE Pro-24
 Sterk aanlijnpunt met ETA voor valbeveiligingssystemen op platte
daken van beton

Ondergrond
Beton

Toepassing
Platte daken

Bevestiging
inslaan

Certificering
ETA Goedkeuring EN 795

ABS-Lock SYS
Eind- en bochtsteun tussen

Richting van de krachten
dwars en axiaal belastbaar

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Roestvrij stalen

 
Met de ABS-Lock III-BE Pro-24 wordt de installatie en jaarlijkse inspectie
van een individuele valbeveiligingsoplossing kinderspel: voor een duurzame
bevestiging is één boorgat in het beton van een plat dak al voldoende. De
vleugels van de speciale plug onderaan de steun worden gespreid door de
moer aan het bovenste uiteinde aan te draaien met een normale
momentsleutel (170 Nm).

De in Duitsland ontwikkelde en van hoogwaardig roestvrij staal
vervaardigde ABS-Lock III-BE Pro-24 maakt niet alleen het installeren zelf,
maar ook de verplichte jaarlijkse inspectie door een expert een heel stuk
eenvoudiger. Door het aandraaien van de moer die boven de afdichting altijd
goed toegankelijk is kan hij of zij altijd snel kijken of het aanlijnpunt nog
stabiel vastzit in de ondergrond.

Het installeren van deze moderne aanlijnvoorziening duurt slechts een paar
minuten. U boort gewoon een gat en slaat de staaf met een slagboor en het
handige slagbooropzetstuk in tot aan de markeringslijn. Na enkele seconden
zit het aanlijnpunt vast en kan meteen worden gebruikt voor het bevestigen
van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen (PBM tegen vallen).
Alle vereiste stamgegevens voor de montagedocumentatie en jaarlijkse
inspectie staan weerbestendig op het ankerpunt gelaserd. Dus geen gedoe
meer met onleesbare stickers.

Naast het gebruik als individueel ankerpunt is de ABS-Lock III-BE Pro-24
dankzij de sterkere steun ook prima geschikt voor een
valbeveiligingssysteem op basis van een rail of kabel. In dat geval monteert u
in plaats van een aanlijn- of borgring die onderdelen die u nodig hebt voor uw
valbeveiligingstraject aan de kop van de roestvrijstalen steun.

● Neem de installatievoorschriften van de ETA-20/0602 in acht

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● Beton ≥ C20/25

● Binnen enkele minuten geïnstalleerd

● Sterkere steunen (Ø 24 mm) voor bochtelementen etc.

● Eenvoudige jaarlijkse inspectie met draaimomentsleutel
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