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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

ul. Gzichowska 115
42-500, Będzin

T +48 602 398 006
E biuro@accen.pl

Podłoża montażowe

Systemy zabezpieczające 
przed upadkiem z wysokości

AXIS D
słupek asekuracyjny 

Drewniane elementy 
konstrukcyjne

system dostępu do elewacji
FAS

FAS - to specjalne urządzenia kotwiczące przez-
naczone do pracy na wysokości technikami dos-
tępu linowego (zwanego również alpinizmem 
przemysłowym). 

Konstrukcja całego systemu pozwala na bezpieczne prowadzenie 
prac na elewacji budynku dzięki zastosowaniu wysięgników, które 
zabezpieczają krawędzie ścian attykowych wraz z obróbką blacharską. 
Znakomicie sprawdza się na budynkach podczas wykonywania prac 
związanych z utrzymaniem elewacji, takich jak mycie, naprawy, wymian 
szyb, oklejaniem folią one vision. 

FAS składa się z gniazd oraz wysięgników pełniących rolę prowadnicy 
i odciągu dla lin pracownika zjeżdżającego po elewacji. Gniazda 
zakotwione są na stałe do attyki lub stropu. 
Każdorazowo podczas prac wysięgnik nakładany jest na gniazdo, które 
jest trwale zakotwione do konstrukcji budynku. 

Standardowy wysięg żurawików to od 1 do 2,5 metra z możliwością 
regulacji kąta pracy ustawianą w gniazdach, dzięki czemu uzyskujemy 
wygodny dostęp do szerokiego pola zasięgu. W przypadku wysokich 
attyk mogą być zamontowane specjalne podesty przy każdym z gniazd. 
Punkty kotwiczące, do których wpinane są liny, zawsze znajdują się na 
gniazdach, dzięki czemu zwiększamy bezpieczeństwo użytkowania 
oraz ergonomii. 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami praca technikami dostępu 
linowego wymaga zastosowania dwóch lin, dlatego każde gniazdo 
wyposażone jest w punkty kotwiczące pozwalające na wpinanie liny 
roboczej oraz liny asekuracyjnej. W gniazdach z opcją serwisową 
trzeci punkt kotwiczący wykorzystywany jest do celów technicznego 
transportu linowego np. przy wymianie szyby. 
FAS spełnia wszelkie wymagania przepisów dotyczących pracy na 
wysokości technikami dostępu linowego.
Użytkowanie systemu nie podlega przepisom UDT, co upraszcza 
wszelkie formalności dopuszczające do eksploatacji. Wymaga 
jednak corocznych przeglądów okresowych, przeprowadzanych 
przez autoryzowany serwis. 
FAS jest alternatywą dla bardzo kosztownych rozwiązań takich jak 
wiszące pomosty, platformy robocze czy też wózki masztowe.
W wielu przypadkach jest jedynym możliwym do zastosowania 
rozwiązaniem, pozwalającym na dostęp do elewacji i innych trudno 
dostępnych miejsc. 
Wszystkie elementy FAS wykonane są ze stali ocynkowanej i mogą 
być dodatkowo pomalowane na dowolny kolor z palety RAL.
Punkty kotwiczące wykonane są z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej i spełniają wymagania normy dotyczącej urządzeń 
kotwiczących PN-EN795:2012, klasa A. 

FAS jest rozwiązaniem systemowym przebadanym na zgodność  
z normą PN-EN 795:2012, w związku z tym nie wymaga dodatkowej 
dokumentacji projektowo-technicznej oraz obliczeń. Wszystkie 
elementy mocujące układ lin asekuracyjno- roboczych przenoszą 
siły min.12kN bez ich odkształcenia, wysięgniki mogą być obciążane 
statycznie do 3 kN.
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Żelbet

STAL OCYNK, INOX

10-25 kg

max 2 m

1

EN 795:2012, EN 363

12 miesięcy

klasa C20/25


