
 ABS-Lock SYS - niet passeerbaar
 Kabelsystemen ABS-Lock SYS I (8mm) & III (6 mm)

Ondergrond
Staal Ribbenvloeren / Kanaalplaat
Trapeziumplaten Cellen beton
Felsdaken Hout
Bitumen of Folie Beton
Sandwich Profiel daken

Toepassing
Gevel/Muur Platte daken
Profiel daken

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

 
Voor een complete valbeveiliging zijn onze kabelsystemen ABS-Lock SYS I
en III de ideale oplossing. De van roestvrij staal vervaardigde
ankervoorzieningen zijn gebaseerd op een staalkabel die op nagenoeg
iedere lengte langs valranden of onveilige constructies wordt gespannen,
bijvoorbeeld op platte daken. Typische toepassingsgebieden voor een
staalkabelsysteem zijn bijvoorbeeld daken, industriehallen en kraanbanen. U
hebt keus uit de ABS-Lock SYS I met 8 mm rvs kabel en de lichtere
ABS-Lock SYS III met 6 mm rvs kabel. Beide kabels zijn net als bijna alle
andere componenten van onze staalkabelsystemen vervaardigd van
bijzonder bestendig V4A-staal.

De ABS-Lock SYS wordt gebruikt in combinatie met persoonlijke
beschermingsmiddelen tegen vallen van een hoogte als individuele
aanlijnbeveiliging. Maximaal 4 personen kunnen de karabijnhaak van hun
koppeling (leeflijn tussen mens en valbeveiliging) op de kabel van deze niet
passeerbare ankervoorziening bevestigen. Bij een val reduceert de ABS
ForceLimiter de optredende krachten tot een minimum. De kabel en de 
plastisch vervormbare steunen van het systeem leiden de resterende energie
af naar de ondergrond en vangen de gebruiker op.

Voor het installeren van deze valbeveiliging kunt u terugvallen op ons brede
assortiment aan ankerpunten voor nagenoeg iedere ondergrond, want bijna
al onze persoonlijke ankerpunten kunnen ook worden gebruikt als
tussensteun (Ø 16 mm) in staalkabeltrajecten. Of het nu gaat om beton, hout
of plaatstaal: met de juiste steun beveiligt u uw medewerkers in iedere
werkomgeving. Aan de bochten en eindterminals zijn de steunen versterkt
met een buis (Ø 42 mm), zodat het systeem moeiteloos bestand is tegen de
vereiste voorspanning. Bij een lineair verloop voert u de kabel gewoon door
de ringen van de aanlijnpunten. Met de speciale omkeerrol SolidCurve leidt u
het systeem om bochten en hindernissen heen. Zo kunt u uw traject flexibel
laten verlopen van 0-180° en het staalkabeltraject precies aanpassen aan
het gebouw.

Alle kabelsystemen van ABS Safety hebben een algemene goedkeuring
Bouwtoezicht (abZ) van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) en de
voorgeschreven Ü-markering. In de abZ vindt u alle informatie over de door
de DIBt goedgekeurde montagevarianten en ondergronden (beton, staal,
individuele ankerpunten met abZ en/of ETA). Uiteraard zijn de systeem
tevens gekeurd volgens DIN EN 795, type C.

Onze kabelsystemen ABS-Lock SYS I en III zijn een kostenefficiënte
oplossing voor valbeveiliging en niet passeerbaar. Voor een valbeveiliging
zonder onderbrekingen bevelen wij het gebruik van onze koppeling ABS
Lanyard Y aan (gekeurd volgens DIN EN 354 en DIN EN 355). De twinband
maakt een continu beveiligd gebruik mogelijk, omdat de karabijnhaak aan de
tussensteunen na elkaar worden verzet.</p>

Bent u op zoek naar passeerbare oplossingen voor gebruik met een
meeloper? Kijk dan eens bij onze kabelsystemen ABS-Lock SYS II en
ABS-Lock SYS IV. Of neem meteen contact op met een van onze
medewerkers voor een vrijblijvend advies.



 
● 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

● Toepasbaar met bijna iedere steun van ABS Safety

● Bevestiging op bijna alle dakconstructies

● Max. 4 personen tegelijk worden gezekerd

● 8 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
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