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Słupek asekuracyjny AXIS D przeznaczony jest 
do stosowania jako punkt kotwiczący zabezpieczający 
przed upadkiem z wysokości dla trzech 
osób równocześnie.

Słupek asekuracyjny AXIS D

Został opracowany na potrzeby zabezpieczania osób pracujących 
na wysokości. Zasadniczo wykorzystywany jest jako podpory 
końcowe/narożne w poziomych systemach linowych ACCENLINE 
zgodnie z normą EN 795 C, ale z powodzeniem stosowany jest jako 
punkt kotwiczący np. w dostępie linowym. Słupek asekuracyjny AXIS D 
wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej (materiał 1.4301). Łączna 
maksymalna wysokość słupka wynosi do 1000 mm. Standardowe 
wymiary podstawy słupka: 220 x 220 mm, średnica wynosi 50 mm. 

Na słupku może być zamontowany punkt wpięcia z krętlikiem 
pozwalającym na obracanie się we wszystkich kierunkach 360°. 
Dzięki temu zapobiega tworzeniu się pętli w przypadku wpięcia linki 
bezpieczeństwa. Słupek przykręcimy śrubami o śr.12x120 mm do 
drewnianych elementów konstrukcyjnych. Słupek AXIS D spełnia 
wymagania normy dotyczącej urządzeń kotwiczących EN795, 
klasa A,C oraz CEN/TS 16415

Materiał INOX

Waga 4 kg

Wymiary 300 - 1000 mm

Użytkownicy 3

Norma EN 795 A, CEN/TS 16415

Gwarancja

Specyfikacja
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Podłoża montażowe

Systemy zabezpieczające
przed upadkiem z wysokości

AXIS D
słupek asekuracyjny 

Drewniane elementy 
konstrukcyjne

wysięgnik uniwersalny
FAS DAVIT 2.0

Wysięgnik uniwersalny systemu FAS to specjalna 
prowadnica montowana w gniazdach stropowych
lub attykowych, w celu ochrony liny roboczej  
i asekuracyjnej, oraz ochrony elementów elewacji 
przed uszkodzeniem.

Specyfikacja

Wysięgnik jest elementem systemu dostępu do elewacji. Wysięgniki 
projektowane są w rozmiarach od 1 m do nawet 2,5 wysięgu z możliwością 
regulacji kąta pracy ustawianą w gniazdach, dzięki czemu uzyskujemy 
wygodny dostęp do szerokiego pola zasięgu.

Wykonane są ze stali S355J2G3 i zabezpieczone antykorozyjnie po przez 
ocynk ogniowy. Dodatkowo na życzenie klienta wysięgnik może być 
pomalowany na dowolny kolor z palety RAL. 
Na wysięgniku zamontowane są rolki z tworzywa służące za prowadnice 
dla lin. U dołu wysięgnika znajduje się bolec wraz z zawleczką do blokady 
wysięgników w gnieździe.

Wysięgnik jest demontowalny i może być zamocowany w każdym z gniazd 
zamontowanych na obiekcie.

Wysięgniki przeznaczone są do obciążenia roboczego 3 kN dla jednej osoby 
(w sytuacjach ratunkowych dopuszcza się dwie osoby - poszkodowany  
+ ratownik).

Materiał 

Waga

Rozmiar

Użytkownicy

Norma

Gwarancja

STAL OCYNK, INOX

10-25 kg

max 2 m

1

EN 795:2012, EN 363
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