
 ABS-Lock SYS - Gevel / Wand
 Passeerbare kabelsystemen ABS-Lock SYS II (8 mm) & IV (6 mm)
voor gevels



Ondergrond
Staal Ribbenvloeren / Kanaalplaat
Hout Beton

Toepassing
Gevel/Muur

Certificering
EN 795 DIBt | Ü-markering

ABS-Lock SYS
SYS 6mm SYS 8mm

Richting van de krachten
dwars en axiaal belastbaar

Max. aantal gebruikers
4 personen

Overige
Roestvrij stalen

 
Onze staalkabelsystemen ABS-Lock SYS II en ABS-Lock SYS IV bieden u
een optimale oplossing als u aan gevels en wanden een valbeveiliging voor
meerdere personen zonder onderbreking wilt voorzien. U leidt de volledig
passeerbare aanlijnvoorzieningen probleemloos langs hoeken en
hindernissen heen. Gebruikers lijnen zich aan het systeem aan met behulp
van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen en kunnen
dan vrij bewegen langs het hele beveiligde traject. De lengte van het traject is
nagenoeg onbeperkt.

Deze passeerbare kabelsystemen zijn gebaseerd op een rvs kabel die langs
de gevarenzones wordt gespannen. Op de kabel wordt een meeloper gezet.
De meeloper heeft een ringoog waar de gebruiker zijn koppeling (leeflijn) aan
kan bevestigen. Aangelijnde personen kunnen nu naar hun werkplek of langs
lange werktrajecten bewegen, bijvoorbeeld bij glasbewassing of aan
kraanbanen. De meeloper volgt gewoon en loopt langs alle tussensteunen
mee. Omzetten en weer aanlijnen tussen de aanlijnpunten hoeft dus niet
meer.

Het speciale kenmerk van onze kabelsystemen voor gevels is de licht
lopende meeloper ABS SkyRoll: hij beweegt niet alleen soepel mee langs alle
tussensteunen, maar loopt ook zonder problemen langs bochten. De
lichtgewicht aluminium meeloper is voorzien van hoogwaardige rvs rollen.
Deze lopen zowel over de 8 mm rvs kabel van de ABS-Lock SYS II als de 6
mm rvs kabel van de ABS-Lock SYS IV. Ongeacht de dikte van de
staalkabel bieden beide uitvoeringen een betrouwbare valbeveiliging voor
maximaal 4 personen en zijn vervaardigd van bijzonder sterk en duurzaam
V4A-roestvrij staal.

Voor een optimale kabelspanning in ieder seizoen zorgt de ABS
CompactForce. Dit intelligente spanelement wordt voorgemonteerd geleverd
en is dus heel eenvoudig te installeren. Daarnaast is het voorzien van een
veervoorspanning met goed afleesbare schaal. Het spanelement
compenseert temperatuurschommelingen en beperkt het doorhangen van de
kabel – of het nu hoogzomer of hartje winter is.

Alle kabelsystemen van het type ABS-Lock SYS beschikken over een
algemene goedkeuring Bouwtoezicht van het Duitse Instituut voor
Bouwtechniek (DIBt) en zijn voorzien van de verplichte Ü-markering. De
certificering omvat niet alleen de vaste componenten van het systeem, maar
ook de afneembare meeloper ABS SkyRoll. In de abZ vindt u uitgebreide
informatie over de verschillende montagevarianten en ondergronden die zijn
goedgekeurd door de DIBt (beton, staal, enkelvoudige ankerpunten met abZ
en/of ETA). Daarnaast zijn de kabelsysteemen standaard gekeurd volgens
DIN EN 795, type C.

Een zorgvuldige planning is nog steeds de beste basis om een valbeveiliging
goed te integreren in een gebouw. Onze ervaren medewerkers denken graag
met u mee en helpen u in ieder fase van het project: van de eerste opzet tot
aan installatie en oplevering. Neem gewoon eens vrijblijvend contact op met
ons.



● Algemene goedkeuring Bouwtoezicht (abZ) Z-14.9-786
(Let bij montage in Duitsland op de abZ-voorschriften)

● EN 795:2012, C & CEN/TS 16415:2013

● Compatibel met de meeste steunen van ABS Safety

● Installatie op bijna ieder dak

● Voor gevels, kranen, vulinstallaties, hangars, industrie- en
onderhoudshallen enz.)

● Beveiliging van max. 4 personen tegelijk

● 8 of 6 mm rvs kabel (V4A)
● Variant 6mm optioneel verkrijgbaar in rood
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten



 ABS CompactForce
 Spanelement voor kabelsystemen om uitzetting door temperatuurschommelingen te

compenseren

 ABS RopeGlide
 Meeloper voor staalkabels en kernmantellijnen

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer

ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0

fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

