
 ABS B-Lock 3,5m - 30m (kabel)
 Valstopapparaten met staalkabel

PBM Type
Valstopapparaten

Max. aantal gebruikers
1 persoon

 
Een individuele valbeveiliging is het veiligst als de gebruiker zo kort mogelijk
is aangelijnd, want op die manier worden valgevaar, valdiepte en het risico
op letsel tot een minimum beperkt. Valstopapparaten van het type ABS
B-Lock (DIN EN 360:2002) hoeven niet handmatig te worden ingekort, want
de geïntegreerde veertrommel houdt de rvs kabel automatisch op spanning.
Bij een val remt de trommel meteen af: vanaf een uittreksnelheid van meer
dan 0,5 m per seconde blokkeert het valstopapparaat, net als een
autogordel. De val wordt al na een paar centimeter opvangen, waardoor het
risico op letsel aanzienlijk daalt.

Valstopapparaten van het merk ABS B-Lock dienen tevens als valdemper.
Het geïntegreerde remsysteem begrenst de valkrachten op het lichaam
afhankelijk van weersomstandigheden en gebruik op 3-4 kN, wat duidelijk
onder de volgens DIN EN 360:2002 vereiste 6 kN ligt. De roestvrijstalen
kabel van alle modellen kan zelfs bij een uitgetrokken lengte van het grootste
model met maximaal 30 m nauwelijks verhaspelen of verdraaien. Extra
veiligheid bieden de praktische wartelogen: alle ABS B-Locks zijn boven en
onder voorzien van handige wartelogen. Groot pluspunt is ook de valindicator
aan de karabijnhaak voor het bevestigen van PBM tegen vallen. Is het
indicatorveld rood, dan is het valstopapparaat al een keer in gebruik geweest
om iemand op te vangen en is onderhoud noodzakelijk.

De staalkabel van onze valstopapparaten heeft een sterkte van 12 kN.
Dubbel beveiligde twistlock-karabijnhaken conform EN 362:2004 en een
bijzonder stevige behuizing van zeer licht, UV- en weerbestendig kunststof
ronden de producteigenschappen van de ABS B-Lock af. Onderaan de kabel
dient een hoogwaardige snap-karabijn voor het bevestigen van de
harnasgordel. Voor gebruik van valstopapparaten op moeilijk toegankelijke
plekken, bijvoorbeeld direct onder het dak van een hal, bieden wij
verschillende telescoopstangen aan, waarmee u de karabijnhaak vanaf een
afstand kunt pakken.

● EN 360:2002

● Sterkte 12kN

● Warteloog boven en onder tegen verdraaien

● Valindicator aan de karabijnhaak
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

 ABS TelePole
 Telescoopstang voor het pakken van karabijnhaken

 ABS Comfort
 PBM | Harnasgordel
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