
 ABS Weight OnTop Double
 Ankerpunkt til fladtage med kontrabelastning til 2 personer og uden
penetration i overfladen

Konstruktion
Bitumen eller Folie

Anvendelsesområde
Tage op til 15 graders hælding

Fastgørelser
Belastning Uden gennembrydninger

Certificering
EN 795

ABS-Lock SYS
Mellemfæster Ende- og hjørnestolper

Belastningsretninger
Horisontal belastning

Max antal brugere
2 Personer

Andre
Fragt omkostninger pålægges Rustfri stål

 
Med ABS Weight OnTop Double får du et fleksibelt wiresikrignssystem på
flade tage på op til 5° taghældning - helt uden at lave huller i tagoverfladen.
Dette ankerpunkt pålægges med 16 betonplader (hver 50 x 50 x 5 cm på 28
kg, medfølger ikke ved leveringen). Belastningen ligger på kun en 150 x 150
cm stor ramme, der spændes et net af PE ud over. Det er i sandhed
pladsbesparende sammenlignet med almindeligt belastende produkter. 

Hjertet i ABS Weight OnTop Double er baseret på en førsteklasses ramme af
rustfrit stål med aluminiumsskråstivere, der er udstyret med et centralt
ankerpunkt af formbart rustfrit stål. Som fastgørelsesanordning er ABS
Weight OnTop Double testet iht. DIN EN 795:2012 og DIN CEN/TS
16415:2013 til samtidig brug af op til 2 personer. Forstærket med et støtterør
tjener systemet som drager af kurveelementer eller slutholdere i
wiresikringssystemer.

Med en samlet vægt på 483 kg (beton) / 485 kg (grus) skaber ABS Weight
OnTop Double en belastning på taget på ca. 214,7 kg (beton) / 215,6 kg
(grus) pro m². Fungerer afhængigt af den konkrete anvendelse som
fastgørelse i ryggen eller som standsningssystem. Vores serviceteam sidder
klar til at rådgive ved den konkrete planlægning af en
ankerpunktssammensætning, der passer til netop dine behov.

● DIN EN 795:2012, E + DIN CEN/TS 16415:2013

● til flade tage på op 5°

● Belastning standses med 16 betonplader (ca. 448 kg).
Samlet vægt 483 kg | skabt taglast på ca. 214,7 kg pro m²
Faldsikring til 2 personer

● Belastning pålagt med grus (ca. 450 kg)
Samlet vægt 485 kg | skaber taglast på ca. 215,6 kg pro m²
Faldsikring til 1 person (som rebmellemholder til 2 personer)

● under brug til slut- og hjørnestolper i wiresikringssystemer er støtterør
påkrævet

● inkl. 5 EPDM-dele der beskytter tagoverfladen
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Accessoires / Composants
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