
 ABS-Lock X-SR-B-AS
 Ankerpunt beton | abseiler

Ondergrond
Beton

Toepassing
Platte daken

Bevestiging
inslaan

Certificering
EN 795

ABS-Lock SYS
tussen Eind- en bochtsteun

Richting van de krachten
dwars belastbaar

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Abseilen geschikt (1 persoon) Roestvrij stalen

 
Het robuuste roestvrijstalen ankerpunt ABS-Lock X-SR-B-AS is een echt
multitalent: dankzij de speciale versterkte uitvoering dient het niet alleen voor
maximaal 3 personen als verankeringsvoorziening voor valbeveiliging, het
kan door industrieel klimmers, glazenwassers etc. ook gebruikt worden als
borgoog voor het abseilen.

Industrieel klimmers worden overal daar ingezet, waar een steiger of
soortgelijke technische oplossing om de werkplek te bereiken niet of moeilijk
kan worden gerealiseerd. Het ankerpunt ABS-Lock X-SR-B-AS biedt een
bevestigingsmogelijkheid voor uw abseiluitrusting. Veilig aangelijnd reinigen
industrieel klimmers ramen en vliesgevels, voeren reparaties uit, verzorgen
groenonderhoud aan bomen of hangen affiches op.

De ABS-Lock X-SR-B-AS is volledig vervaardigd van weerbestendig
roestvrij staal en is versterkt met een opgelaste steunbuis. Het ankerpunt is
zo moeiteloos bestand tegen de herhaalde belasting door het abseilen van 1
persoon. Installatie vindt plaats door middel van een grondplaat die met 4
inslagankers op de betonnen constructie wordt verankerd. De ankers moeten
daarbij ten minste 70 mm diep in een betonlaag met een minimumdikte van
120 mm worden bevestigd.

Als valbeveiliging volgens DIN EN 795 is deze verankeringsvoorziening
daarnaast voor gelijktijdig gebruik door 3 werkers op hoogte getest en
gecertificeerd. Het systeem kan dus prima worden ingezet voor onderhoud
en andere werkzaamheden op platte daken.

Let op: het gebruik door meerdere personen is beperkt tot de toepassing als
valbeveiliging in gevaarlijke zones. Voor abseilen/klimmen mag alleen 1
persoon aanlijnen!

● DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

● Grondplaat + gelaste steunbuis

● Beton ≥ C20/25 vanaf 120 mm dikte

● Vanaf 70 mm inbouwdiepte

● Zekert maximaal 3 personen

● Geschikt voor regelmatige abseilwerkzaamheden door 1 persoon

● Incl. roestvrijstalen bevestigingsset
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