
 ABS-Lock SYS - passeerbaar
 Kabelsystemen ABS-Lock SYS II (8mm) & IV (6 mm)



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

Toepassing
Overhead / Plafonds Profiel daken
Platte daken Gevel/Muur
Hellende 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

 
Met onze passeerbare kabelsystemen ABS-Lock SYS II en ABS-Lock SYS
IV zijn medewerkers op plekken waar valgevaar bestaat goed beveiligd, ook
op langere trajecten zonder onderbreking en hindernissen. Dankzij het
gebruik van deze aanlijnvoorzieningen met speciale meelopers die langs
tussensteunen en bochtelementen lopen, hoeven karabijnhaken niet te
worden omgezet. Maximaal 4 werkers op hoogte kunnen zo onbelemmerd en
veilig op bijvoorbeeld daken (platte en steile daken), aan kraanbanen of op
traverses van evenementenhallen werken: de mogelijkheden zijn legio.

Alle kabelsystemen van ABS Safety zijn vervaardigd van V4A-rvs en
leverbaar in 2 kabeldiktes. De ABS-Lock SYS II is gebaseerd op een sterke
rvs kabel van 8 mm doorsnee, terwijl de lichtere ABS-Lock SYS IV een 6 mm
kabel heeft. Met speciale bochtelementen worden de kabeltrajecten
probleemloos om hoeken en hindernissen heen geleid. De lengte van het
traject is hierbij nagenoeg onbeperkt. Kern van de volledige passeerbare
aanlijnvoorzieningen is de gebruikersvriendelijke ABS TI-FlexCurve. Dit
eenvoudige bochtelement van roestvrij staal wordt bij installatie gewoon met
de hand in de vereiste hoek gebogen (max. 90°; Kabelloop tot max. 120°).
En omdat deze component daarnaast ook vrij kan worden gedraaid en
uitgelijnd, neemt hij niet alleen zonder problemen alle bochten, maar
compenseert ook hoogteverschillen.

Bij gebruik van een meeloper hebt u de keus uit de ABS ProSlide, een lichte
standaardmeeloper van aluminium en de comfortabele ABS SkyRoll met
lichtlopende rvs rollen. Gebruikers bevestigen zich aan de meeloper met een
koppeling van het type ABS Lanyard, die een brug slaat tussen de
ankervoorziening en het harnasgordel op het lichaam van de medewerker.
Zo kunnen medewerkers veilig aangelijnd zonder onderbreking werken – de
meeloper volgt hen gewoon langs het volledige, passeerbare
staalkabeltraject. Bij een eventuele val wordt de aangelijnde persoon
opgevangen. Uiteraard vindt u in ons assortiment ook alle noodzakelijke
onderdelen voor persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van een
hoogte.

Ieder kabelsysteem van ABS Safety heeft een algemene goedkeuring
Bouwtoezicht (abZ) van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) voor
diverse ondergronden. De goedkeuring geldt daarbij niet alleen voor de
componenten van de vast geïnstaleerd kabelsystemen, maar ook voor de
meelopers ABS ProSlide en ABS SkyRoll. De producten hebben de
voorgeschreven Ü-markering. In de abZ vindt u alle informatie over de door
de DIBt toegelaten montagevarianten en ondergronden (beton, staal,
individuele ankerpunten met abZ en/of ETA). Uiteraard zijn de systemen
tevens gekeurd volgens DIN EN 795, type C.

Alleen een kabelsysteem dat zorgvuldig wordt gepland en geïntegreerd biedt
uiteindelijk de beste bescherming. Neem gewoon eens contact op met een
van onze medewerkers. Zij helpen u graag bij het ontwerpen en realiseren
van uw valbeveiliging.



● 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

● Systeem incl. ABS TI-FlexCurve (bochtelement) en ABS TI-Bracket
(tussensteun)volledig passeerbaar

● Bevestiging op bijna iedere ondergrond

● Ideaal voor platte daken (scholen, gymnastiekzalen, magazijnen etc.)

● Beveiligt 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 TI-FlexCurve
 Flexibel en passeerbaar bochtelement voor kabelsystemen

 ABS ProSlide
 Afneembare aluminium meeloper voor passeerbare kabelsystemen

 ABS SkyRoll
 Aluminium meeloper voor overheadsystemen voor valbeveiliging

 ABS UniGlide PRO
 Overhead meeloper voor 8 mm kabelsystemen met recht trajectverloop
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