
 ABS Weight OnTop Max
 Ankerpunt voor platte daken zonder doordringing, met ballast en
DIBt-goedkeuring

Ondergrond
Beton Hout
Bitumen of Folie Ribbenvloeren / Kanaalplaat
Cellen beton Trapeziumplaten

Toepassing
Platte daken

Bevestiging
Ballast verzwaard zonder dakhuid doordringing

Certificering
DIBt | Ü-markering

ABS-Lock SYS
tussen Eind- en bochtsteun

Richting van de krachten
dwars belastbaar

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
extra leverkosten

 
De ABS Weigt OnTop is echt een bijzonder valbeveiligingsproduct voor
platte daken. Hoewel de valbeveiliging wordt verzwaard met ballast
(betontegels van 50 x 50 x 5 cm en een gewicht van 28 kg per stuk) en het
dak niet geopend hoeft te worden, heeft het systeem wel een algemene
Goedkeuring bouwtoezicht (abZ) van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek
DIBt. De goedkeuring geldt voor het gebruik als aanlijnpunt, maar ook voor
toepassing als steun in een staalkabeltraject voor valbeveiliging, als de
andere onderdelen eveneens toegelaten zijn en volgens de voorschriften
worden ingezet. Het 442 x 4,42 cm grote oppervlak van het aanlijnpunt
maakt dit mogelijk: verzwaard met 40 stoeptegels beweegt de
onderconstructie bij de maximaal toegelaten valbelasting geen centimeter.

Het roestvrijstalen ankerpunt van de ABS Weight OnTop Max zit in het
midden van een weerbestendig aluminium frame. Het systeem is optimaal
voor valbeveiliging op platte groendaken, want het kan probleemloos
geïntegreerd worden tussen de planten. Met componenten van het type
ABS-Lock SYS die tevens een goedkeuring bouwtoezicht hebben, kunt u
ook langere looppaden op groendaken zonder onderbreking beveiligen. Het
aanlijnoog van de ABS Weight OnTop wordt dan vervangen door onderdelen
als tussensteun, bochten en spanelementen voor de staalkabel die parallel
langs de valrand verloopt. Groenwerkers bevestigen hun persoonlijke
beschermingsmiddelen tegen vallen met een meeloper aan de
aanlijnvoorziening en kunnen zo vrij over het dakoppervlak bewegen.

Natuurlijk kunt u dit ankerpunt ook gebruiken op platte en licht hellende
daken zonder vegetatie om valranden, lichtkoepels en andere gevarenzones
te beveiligen. Het in Duitsland vervaardigde aanlijnpunt kan worden versterkt
met een steunbuis en heeft een weerbestendige markering. Een duurzame
lasergravering zorgt ervoor dat de markering ook na jaren in de open lucht
nog goed leesbaar is. De markering omvat naast de verplichte informatie
over producent, aantal gebruikers en certificering/goedkeuring ook een eigen
serienummer. Met dit nummer kunt u de aanlijnvoorziening altijd exact
identificeren en wordt het opstellen en bijhouden van de verplichte installatie-
en onderhoudsdocumentatie een stuk eenvoudiger.

● Neem de installatievoorschriften van de abZ (Z-14.9-824) in acht

● Voor platte daken ≤ 5°

● Wordt verzwaard met 40 betontegels (ca. 1.120 kg) | levert een
daklast van ca. 61 kg/m² op

● Steunbuis is vereist bij toepassing als eind- en hoekpost in
staalkabeltrajecten
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

 ABS Weight OnTop Double steunbuis
 Roestvrij stalen versterking voor ABS Weight OnTop Double
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