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

Ondergrond
Beton Ribbenvloeren / Kanaalplaat

Toepassing
Platte daken

Bevestiging
ankeren

Certificering
DIBt | Ü-markering EN 795

ABS-Lock SYS
tussen Eind- en bochtsteun

Richting van de krachten
dwars belastbaar

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Roestvrij stalen

 
Met 4 speciale hollewandankers (spreidpluggen) bevestigt u het aanlijnpunt
ABS-Lock X-SR-HD veilig op ribben- en kanaalplaatvloeren. De
montageondergrond moet ten minste betonsterkteklasse C45/55 (B55) zijn.
U kunt het verankeringspunt in verschillende maten van 300 mm tot 1000
mm bestellen. Het uitstekend gedeelte varieert afhankelijk van de
dakbedekking en het geplande valstop- of retentiesysteem.

Alle onderdelen van de ABS-Lock X-SR-HD, van de aanslagring en de
grondplaat (150 mm x 150 mm) tot aan de gelaste steunbuis (Ø 42 mm), zijn
vervaardigd van weerbestendig roestvrij staal. De inkerving in de steunbuis
dient als gewenst knikpunt en zorgt bij een valbelasting voor een exacte knik
in de belastingsrichting. De 4 vereiste hollewandankers zijn bij levering
inbegrepen. Vakkundig gemonteerd is het ankerpunt in iedere
belastingsrichting te gebruiken. Het is daarmee geschikt als tussen- of
eindsteun in kabelsystemen voor valbeveiliging, zodat u overal op het dak
zonder onderbreking veilig kunt werken.

Een valbeveiliging is niet compleet zonder hoogwaardige en comfortabele
beschermingsmiddelen. Wij hebben alle onderdelen voor een goede PBM in
het assortiment: harnasgordels, koppelingen of harnasvesten met
signaalfunctie vindt u in de categorie PBM.

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

● EN 795:2012, C & CEN/TS 16415:2017

● Grondplaat + gelaste steunbuis

● Kanaalplaatvloeren ≥ C45/55 (B55)

● Dikte min. 25 mm

● Bevestiging met 4 spreidpluggen

● Bevestiging in de holle kanalen en in vloerelement mogelijk
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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-SR Extension
 Verlenging voor ABS-Lock X-SR ankerpunten
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