
 ABS-Lock III-BE Pro
 ETA gekeurd beton-ankerpunt met spreidanker

Ondergrond
Beton

Toepassing
Platte daken

Bevestiging
inslaan

Certificering
ETA Goedkeuring EN 795

ABS-Lock SYS
tussen

Richting van de krachten
dwars en axiaal belastbaar

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Roestvrij stalen

 
Met een hamer inslaan, anker spreiden, klaar voor gebruik. Met het
ankerpunt ABS-Lock III-BE Pro wordt installatie van
valbeveiligingsoplossingen op platte daken nog gemakkelijker. Voor de
verankering in beton is namelijk maar een boorgat nodig. Het speciale anker
van het roestvrijstalen aanlijnpunt wordt vanaf de kop met een handgreep
gespreid. Een momentsleutel is voldoende.
Onze aanlijnvoorziening met Europese technische goedkeuring
(ETA-20/0602) kan natuurlijk ook worden ingezet als tussenhouder in
staalkabeltrajecten voor valbeveiliging.

Net als het voorgangermodel heeft ook de ABS-Lock III-BE Pro slechts één
schoon uitgeborsteld boorgat nodig voor installatie. Het speciale aan het
nieuwe model is echter dat het anker aan het onderste uiteinde van bovenaf
wordt gespreid met een momentsleutel. Bij het bevestigen is er geen twijfel
meer mogelijk: de installateur merkt immers meteen dat het ankerpunt
vastzit!

Net zo gemakkelijk inspecteert u de bevestiging op de ondergrond: op ieder
moment, betrouwbaar en zonder ingewikkelde trekproef. Want de toegang
voor de momentsleutel blijft open, ook nadat de installatie is voltooid. Op die
manier wordt de jaarlijks verplichte inspectie kinderspel en tegelijk
betrouwbaarder dan een visuele inspectie.

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

● DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

● Beton ≥ C20/25

● Een boorgat is voldoende

● Binnen enkele minuten geïnstalleerd

● Eenvoudige jaarlijkse inspectie met momentsleutel
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