
 ABS Lanyard - Tijdelijke positioneringslijn
 Sharp edge bestendige kernmantellijn met lijnverkorter, bandvaldemper
en karabijnhaken

PBM Type
Verbindingsmiddel

Certificering
EN 795 Sharp edge bestendig

Max. aantal gebruikers
4 personen

Toepassing
Platte daken Hellende daken

 
De ABS Lanyard kan worden gebruikt als tijdelijke positioneringslijn voor
horizontaal gebruik op platte en hellende daken. Het systeem is gebaseerd
op een kernmantellijn en is daarom gemakkelijk te vervoeren en snel te
(de)monteren.

Door het gebruik van een kernmantellijn is de ABS Lanyard optimaal
beschermd, want de dragende kern van de lijn is ommanteld. Hierdoor
hebben vuil en UV-straling minder invloed op het draagmateriaal. Ook wat
betreft sterkte en betrouwbaarheid scoort de kernmantellijn van de ABS
Lanyard beter dan andere producten met een geslagen lijn.

De ABS Lanyard wordt gespannen tussen geschikte vaste punten of
verankeringsvoorzieningen. De maximumafstand tussen de vaste punten
bedraagt 21 meter. Met de meegeleverde karabijnhaken kunnen verdere
vaste punten in het valbeveiligingssysteem worden geïntegreerd.

De ABS Lanyard is ontwikkeld als aanlijnvoorziening voor beveiliging van
maximaal 4 personen tegelijk. Het product wordt met de stevig vastgenaaide
karabijnhaak bevestigd aan een aanlijnvoorziening. Het element aan het
andere uiteinde van de lijn wordt gebruikt om het kabelsysteem te spannen.
De extra geïntegreerde bandvaldemper is getest en goedgekeurd voor deze
toepassing. Hij vervangt niet de bandvaldemper van de veiligheidslijn.

Het tijdelijke positioneringssysteem is verkrijgbaar in 15, 23 en 30 m lengte.
Gebruik de tijdelijke positioneringslijn bijvoorbeeld met een veiligheidslijn
inclusief bandvaldemper of een geschikt valstopapparaat (ABS B Lock).

● DIN EN 795:2012 & DIN CEN/TS 16415:2017

● DIN EN 353-2:2002 & DIN EN 358:2000

● Sharpe edge bestendige kernmantellijn (Ø 12 mm) conform RFU
CNB/P/11.075

● incl. valdemper en verstelbare lijnverkorter

● Voor 4 personen tegelijkertijd

● Met vrij beweegbare karabijnhaken (15m = 1 stuk, 23m = 2 stuks,
30m = 3 stuks)
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