
 ABS DomeFix
 Permanente lichtkoepel-doorvalbeveiliging

Ondergrond
Beton Hout
Staal

Toepassing
Platte daken

Max. aantal gebruikers
1 persoon

 
Een val door een lichtkoepel is net zo gevaarlijk als een val van de rand van
het dak. Met de permanent geïnstalleerde ABS DomeFix
lichtkoepelbeveiliging zijn mensen bij werkzaamheden op het platte dak of bij
onderhoud direct aan de lichtkoepel beschermd tegen een gevaarlijke val.
Het 3 mm dikke roestvrijstalen net van de doorvalbeveiliging wordt met
speciale aluminium klemmen onder de lichtkoepel vast op het gebouw
verankerd. Als iemand door het open luik valt of door het glas breekt, vangt
het net de vallende persoon op.

De bevestiging van de doorvalbeveiliging (volgens GS-BAU-18) van ABS
Safety is beschikbaar voor betonnen ondergronden, hout en staal. De
benodigde betonankers of schroeven worden uiteraard meegeleverd,
evenals het bijbehorende aantal klemmen. Ook altijd inbegrepen: een
weerbestendig label met laseropschrift, waarop alle nodige informatie over
de fabrikant, het systeem en het gebruik van de ABS DomeFix duidelijk is
terug te vinden.

Dankzij de DataMatrixCode (DMC) die op alle nieuwere ABS
Safety-producten is terug te vinden, kan elke ABS DomeFix
lichtkoepelbeveiliging worden gescand met een mobiele telefoon en zo
eenduidig worden geïdentificeerd. Dit vereenvoudigt de installatie, het
onderhoud en de documentatie. En met de Safety Check kun je binnen een
paar seconden op je smartphone of tablet controleren wanneer het systeem
voor het laatst is getest en goedgekeurd. De gratis Lock Book app biedt alles
wat je hiervoor nodig hebt.

● GS-BAU-18

● Ø3 mm rvs uitvoering met aluminium klemmen

● Maaswijdte 100-100mm

● Productie volgens uw maatspecificaties
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