Ankerpunt REZ-1
Valbeveiliging voor 2 personen

• Conform aan NEN-795:2012 en CEN-TS 16415:2013
• Geschikt voor alle type dakconstructies
• Eenvoudige installatie
• Kwaliteit tegen de beste prijs

Conformiteit
Het Ankerpunt REZ-1 voldoet aan de NEN-795:2012 en CEN-TS 16415:2013 normering.
De NEN 795:2012 is een verscherpte en geüpdate norm van de NEN 795:1996. De norm van 1996 is nu
opgesplitst in twee aparte normen te weten:
- NEN 795:2012: deze geeft de eisen weer waaraan het valbeveiligingssysteem moet voldoen bij gebruik
door 1 persoon
- CEN-TS 16415:2013: deze geeft de eisen weer voor het gebruik van meerdere personen tegelijkertijd.
In deze norm wordt een stand-alone constructieverankering aangeduid als een type A systeem.
Het ankerpunt REZ-1 is getest volgens de NEN 795 A norm en CEN-TS 16415:2013 A norm voor twee personen.
REZ Dakveiligheid B.V. staat garant voor de deugdelijkheid van de gebruikte producten en materialen.
Ook wat betreft aanvullende bevestigingsmiddelen.
Alle producten van REZ Dakveiligheid B.V. worden naar eigen ontwerp gefabriceerd. Hierdoor is REZ
Dakveiligheid B.V. in staat flexibel in te springen op specifieke wensen uit de markt en bieden we ook
oplossingen aan voor situaties die niet standaard zijn.
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Eenvoud in valbeveiliging

Ankerpunt REZ-1

Valbeveiliging voor 2 personen

Technische gegevens
Lengte

500 mm

Breedte

500 mm

Hoogte

290 mm

Materiaal

Staal hoogwaardig verzinkt en gecoat

Gewicht

4 kg

Normering

NEN-795 A:2012 Basisnorm voor valbeveiliging
CEN-TS 16415 A:2013 norm voor meerdere gebruikers. Getest tot 2 personen

Opvulling:

Binnenzijde volledig geïsoleerd

Fabrieksgarantie

10 jaar indien alle onderhoudsprotocollen aantoonbaar worden opgevolgd

Bevestigers

4x M10 bevestigers per ankerpunt

Aantal gebruikers

Maximaal 2 personen per ankerpunt
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