ACCEN
AXIS
D LINE I
słupek asekuracyjny

Accen Line I to instalowana poziomo lina stalowa
oSłupek
średnicy
8 mm pełniąca
rolę
prowadnicyjest
do której
asekuracyjny
AXIS D
przeznaczony
wpięty
jest użytkownik.
do stosowania
jako punkt kotwiczący zabezpieczający
przed upadkiem z wysokości dla trzech

Accen Line jest systemem chroniącym przed upadkiem z wysokości na
osób równocześnie.
powierzchniach
poziomych i jest dopuszczony do użytku równocześnie
przez 4 osoby. System składa się z liny asekuracyjnej, absorbera energii,
napinacza liny, dwóch punktów końcowych oraz wsporników, słupków
Słupek asekuracyjny
AXIS
D systemu. Odległość pomiędzy
pośrednich
w zależności od
długości
słupkami, wspornikami może wynosić nawet 10 metrów i zależy m.in.
Został
opracowany
na potrzeby
zabezpieczania
osób
pracujących
od
podłoża
do którego
jest mocowany.
Może być
instalowany
na wielu
różnych
powierzchniach:
blacha trapezowa,
płyta warstwowa,
na wysokości.
Zasadniczożelbet,
wykorzystywany
jest jako podpory
stal,
belki drewniane,
rąbek stojący.
końcowe/narożne
w poziomych
systemach linowych ACCENLINE
zgodnie z normą EN 795 C, ale z powodzeniem stosowany jest jako
Accen
Line występuje
wdostępie
dwóch wariantach
montażu
liny asekuracyjnej.
asekuracyjny
AXIS D
punkt kotwiczący
np. w
linowym. Słupek
W pierwszym użytkownik wpięty jest za pomocą linki bezpieczeństwa
wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej (materiał 1.4301). Łączna
bezpośrednio do liny. Przechodząc przez kolejne wsporniki liny,
maksymalna wysokość słupka wynosi do 1000 mm. Standardowe
konieczne jest przepięcie się przez „przeszkodę”. W drugim wariancie
wymiary
podstawy
słupka:
x 220wózek
mm, średnica
wynosizałożony
50 mm. na
użytkownik
asekuruje
się 220
poprzez
asekuracyjny
linie i porusza się swobodnie bez konieczności przepinania się. Wózek
Na słupku może
byćwykonany
zamontowany
punkt wpięcia
z krętlikiem
asekuracyjny
został
z aluminum
wysokiej
jakości odpornego
pozwalającym
na
obracanie
się
we
wszystkich
kierunkach
360°.
na korozję, posiada zaledwie jeden ruchomy element i jest
idealnym
Dzięki temu zapobiega
tworzeniu
się pętli w przypadku
wpięcia
linki
rozwiązaniem
przy pracy
wykonywanej
piaszczystym,
zapylonym
czy
zasolonym otoczeniu.
Jego budowa
pozwala
na optymalny
bezpieczeństwa.
Słupek przykręcimy
śrubami
o śr.12x120
mm do posuw
na
stalowej linie
asekuracyjnej.
Również Słupek
bez problemowo
przesuwa
elementów
konstrukcyjnych.
AXIS D spełnia
drewnianych
się
przez słupki,
i narożne bez
konieczności
wymagania
normy wsporniki
dotyczącej pośrednie
urządzeń kotwiczących
EN795,
przepinania.
Wózek
może
być założony na linę w dowolnym miejscu. Do
klasa A,C oraz
CEN/TS
16415
wózka można z łatwością przypiąć linkę bezpieczeństwa.
Accen Line może być instalowany na dachach płaskich za pomocą
szerokiej gamy słupków kotwiczących. Istnieje również możliwość
montażu na elewacjach, ścianach lub istniejących konstrukcjach.
Accen Line jest wykonany zgodnie z wymogami normy dotyczącej
urządzeń kotwiczących EN795 klasa C oraz TS 16415
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Specyﬁkacja
Materiał

INOX

Waga

4 kg
300 - 1000 mm

Wymiary
Użytkownicy
Materiał

3
INOX

Norma
Rozmiar

EN 795 A, CEN/TS 16415
długość do 500 mb

Gwarancja
Użytkownicy

Norma

12 miesięcy
4

EN 795 C, CEN/TS 16415

Podłoża montażowe
Gwarancja
Drewniane elementy
konstrukcyjne

12 miesięcy

Podłoża montażowe
konstrukcje budynków,
punkty kotwiczące zgodne
z EN 795 typ A

accen.pl
accen.pl

