
 ABS-Lock X-SR-HD-AS
 Ankerpunt en abseilring voor bevestiging met inslagankers in
kanaalplaten

Ondergrond
Beton Ribbenvloeren / Kanaalplaat

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

 
Enkel ankerpunt voor valbeveiliging van maximaal 3 personen of
abseilmogelijkheid voor 1 persoon: met het versterkte roestvrijstalen
ankerpunt ABS-Lock X-SR-HD-AS voor kanaalplaten hebt u de keus. Het rvs
aanlijnpunt kan bij het beveiligen van platte daken worden gebruikt als
positionerings- of valstopsysteem. Daarnaast biedt het een abseilring
waarmee industrieel klimmers en glazenwassers zich veilig kunnen abseilen.

De ABS-Lock X-SR-HD-AS is prima geschikt voor installatie buiten, want hij
is volledig van weerbestendig roestvrij staal. Alle informatie die nodig is voor
gebruik, installatie en onderhoud is gelaserd op het stalen oppervlak en blijft
dus duurzaam leesbaar. Dankzij de stabiele grondplaat, de speciale
adapterplaat en de vast opgelaste steunbuis is de combinatie van anker- en
abseilpunt probleemloos bestand tegen de regelmatige continue belasting
door een aangelijnde industrieel klimmer. Zo kunnen reinigings- en
reparatiewerkzaamheden, maar ook werkzaamheden aan bomen veilig
worden uitgevoerd.

Dit aanlijnpunt met abseilmogelijkheid wordt permanent geïnstalleerd met 8
speciale hollewandankers. Deze worden verankerd in kanaalplaten met een
spiegeldikte van ten minste 25 mm. Volgens DIN EN 795 kan de ring van de
ABS-Lock X-SR-HD-AS worden gebruikt als aanlijnvoorziening voor
valbeveiliging van maximaal 3 personen tegelijkertijd. Bij gebruik als
abseilring voor klimmen is het gebruik echter beperkt tot 1 persoon.

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

● Adapterplaat voor kanaalplaten + gelaste steunbuis

● Kanaalplaten ≥ C45/55 (B55)

● Spiegeldikte min. 25 mm

● Bevestiging met 8 meegeleverde spreidpluggen

● Bevestiging in de holle kanalen en in plaatelement mogelijk
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