
 ABS-Lock X-H-14+2
 Ankerpunt voor installatie op houten dakbeschot en balken met
schroeven

Ondergrond
Hout

Toepassing
Platte daken

Bevestiging
inschroeven

Certificering
EN 795 DIBt | Ü-markering

ABS-Lock SYS
tussen Eind- en bochtsteun

Richting van de krachten
dwars belastbaar

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Roestvrij stalen

 
Het enkelvoudige ankerpunt ABS-Lock X-H-14+2 voor houten dakbeschot
vanaf 24 mm dikte dient voor maximaal 3 personen als retentiesysteem of
valstopsysteem. De plastisch vervormbare verankeringsvoorziening is
ontwikkeld voor dwarsbelasting en wordt op de grondplaat gemonteerd. Het
aanlijnpunt is gebaseerd op een steun (Ø 16 mm), die bij belasting door een
val ombuigt en zo de hefboomwerking vermindert. Op de
bevestigingsondergrond werken dan alleen nog geringe schuifkrachten die
zonder problemen geabsorbeerd worden.

Het aanlijnpunt ABS-Lock X-H-14+2 wordt bevestigd met 16 rvs schroeven:
14 korte schroeven worden alleen in het houten dakbeschot geschroefd. 2
lange schroeven hebben een dragende houten balk nodig. Met de speciale
ABS-Lock X steunbuis is het ankerpunt geschikt voor toepassing in
kabeltrajecten voor valbeveiliging.

Bij werkzaamheden op daken kunnen uw medewerkers zich met behulp van
de passende persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen (vooral
harnasgordel en verbindingsmiddel) aanlijnen aan het ankerpunt. Neem
contact met ons op als u graag wilt weten welke uitrusting voor u de juiste is.
Onze contactpersonen vindt u hier.

● Algemene goedkeuring Bouwtoezicht (abZ) Z-14.9-688
(Let bij montage in Duitsland op de abZ-voorschriften)

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● abZ: Hout min. 24mm

● DIN EN 795: Hout min. 24mm

● Incl. bevestigingsmateriaal

● Met steunbuis als eind- en hoekpost in kabeltrajecten
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

 ABS-LockSeal Bitu & Bitu-S
 Afdichtmanchet voor ankerpunten (Ø 16, 24 en 42 mm) op bitumendaken

 ABS-LockSeal Plastic
 Afdichtmanchet voor ankerpunten (Ø 16, 24 en 42 mm) op PVC-, PP- en PE-daken



 ABS Therm & ABS Signal
 Thermobeschermkap & signaalpaal voor ankerpunten

 ABS-Lock X steunbuis
 Roestvrijstalen versterking voor ABS-Lock X ankerpunten
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