
 ABS-Lock X-HD
 Ankerpunt voor installatie in kanaalplaatvloeren met pluggen

Ondergrond
Ribbenvloeren / Kanaalplaat Beton

Toepassing
Platte daken

Bevestiging
ankeren

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

 
Ontwikkeld als speciale valbeveiliging voor kanaalplaatvloeren beschermen
verankeringspunten of aanlijnpunten van het model ABS-Lock X-HD
maximaal 3 medewerkers bij werkzaamheden op gevaarlijke hoogte. De
installatie gebeurt met 4 holle wandankers of spreidpluggen en de grondplaat
van de volledig in rvs uitgevoerde verankeringsvoorziening meet 220 x 220
mm. De plastisch vervormbare steun van deze valbeveiliging voor platte
daken heeft een diameter van 16 mm en is voorzien van een opgeschroefd
borgoog.

De ABS-Lock X-HD heeft een algemene goedkeuring Bouwtoezicht (abZ)
van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt). Deze geldt ook voor het
meegeleverde bevestigingsmateriaal. Het verankeringspunt is weerbestendig
gekenmerkt met alle relevante informatie over productie en gebruik en heeft
daarnaast een Ü-markering. Die toont de conformiteit van het product met de
algemene goedkeuring Bouwtoezicht aan. Voor wat betreft montage,
oplevering en jaarlijke inspectie zit u dus altijd goed.

Daarnaast is het verankeringspunt/aanlijnpunt gecertificeerd volgens DIN EN
795 en bovendien getest volgens DIN CEN/TS 16415 voor gebruik door 3
personen tegelijkertijd. Let op het gebruik van passende persoonlijke
beschermingsmiddelen tegen vallen (PBM): harnasgordels,
verbindingselementen en meelopende valbeveiliging vindt u op onze website
onder Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Zo bent u verzekerd
van een goede valbeveiliging.

● 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

● Kanaalplaatvloeren ≥ C45/55

● Dikte min. 25 mm

● Bevestiging met 4 spreidpluggen (Incl.)

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

Toebehoren/componenten

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