
 ABS Weight OnTop Double
 Ankerpunt zonder door-en-door bevestiging voor platte daken met
ballast voor 2 personen

Ondergrond
Bitumen of Folie

Toepassing
Platte daken

Bevestiging
Ballast verzwaard zonder dakhuid doordringing

Certificering
EN 795

ABS-Lock SYS
tussen Eind- en bochtsteun

Richting van de krachten
dwars belastbaar

Max. aantal gebruikers
2 personen

Overige
extra leverkosten Roestvrij stalen

 
Met de ABS Weight OnTop Double installeert u flexibel een
valbeveiligingssysteem op platte daken tot een dakhelling van 5°, en dat
zonder de dakbedekking te beschadigen. Want deze
verankeringsvoorziening wordt verzwaard met 16 betontegels (50 x 50 x 5
cm en 28 kg per stuk, niet inbegrepen bij levering). De ballast wordt
aangebracht op een frame van 150 x 150 cm, waarop een net van PE-gaas
is gespannen. Dat bespaart in vergelijking met gewone ballastproducten dus
flink wat ruimte.

Het hart van de ABS Weight OnTop Double is gebaseerd op een
hoogwaardig roestvrijstalen frame met aluminium dwarsstijlen met in het
midden een aanlijnpunt van plastisch vervormbaar roestvrij staal. Als
aanlijnpunt is de ABS Weight OnTop Double volgens DIN EN 795 en DIN
CEN/TS 16415 getest voor gebruik tot 2 personen. Versterkt met een
steunbuis dient het systeem als dragend element voor bochten of
eindsteunen in staalkabeltrajecten.

Met een totaalgewicht van ca. 483 kg (beton) / ca. 485 kg (grind) levert de
ABS Weigt OnTop Double een daklast van ca. 214,7 kg (beton) / ca. 215.6
(grind) kg per m² op. Al naargelang de toepassing fungeert het als
retentiesysteem of valstopsysteem. Ons serviceteam adviseert u graag bij
het ontwerpen van een valbeveiliging die optimaal is afgestemd op uw
behoeften.

● EN 795:2012, E + CEN/TS 16415:2017

● Voor platte daken tot 5°

● Verzwaard met ballast van 16 betontegels (ca. 448 kg)
Gewicht met ballast 483 kg | daklast bedraagt ca. 214.7 kg/m²
Valbeveiliging voor 2 personen

● Verzwaard met ballast van grind (ca. 450 kg)
Gewicht met ballast 485 kg | daklast bedraagt ca. 215.6 kg/m²
Valbeveiliging voor 1 persoon (als kabeltussensteun voor 2 personen)

● Bij gebruik als eind- en hoekpaal is een steunbuis vereist.

● Incl. 5 EPDM-patches ter bescherming van de dakbedekking.
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