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Seculine®Vario

CE 0035

Productbeschrijving

Seculine®Vario is een permanent inzetbare,
variabele vasthaakbescherming ter bevestiging
van de persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM) tegen vallen. Door de gedefinieerde
vervorming bij een val ontstaat een minimale
richting van de kracht in het systeem en de
gebruiker. De productie van de valbeveiliging
Seculine®Vario voldoet aan de eisen van
EN 1090-1:2012-03, uitvoering van staal en
aluminiumdraagwerken (conformeteitsbewijsprocedure voor dragende bouwonderdelen).
De prestatieverklaring en de CE-markering
conform de verordening bouwproducten
EU 305/2011 zijn voorhanden.

variabel

max. 10 m

Technische beschrijving

• Beschermd tegen corrosie want het geheel is
van edelstaal
• Steunbuis van binnen geïsoleerd
• Variabel in te zetten
•	Individueel ankerpunt: compleet systeem
bestaand uit: steun, edelstaaloog, bevestigingsmateriaal alsmede optioneel inplakmanchetten
en krimpkous
•	Kabelsysteem: compleet systeem bestaand
uit: steun, edelstaalkabel, kabelcomponenten,
bevestigingsmateriaal alsmede optioneel
aansluitmanchetten / indichtsets

Manier van werken

Inzetbaar bij gebouwen met een valhoogte vanaf
2,50 m, met inbegrip van bouwput.
•	De Seculine®Vario-steun mag alleen worden
gebruikt om personen te beveiligen.

Voorbeeld voor het bepalen van de types (bouwwijze en bouw-hoogte)
Met behulp van het overzicht van manieren van bouwen
1 Ondergrond
bepalen

bv. betonplafond min. B25
2 Manier
van inbouwen bepalen

bv. op betonnen plafond schroeven

4

3.		V

3 Dikte
van de dakopbouw (D) vaststellen

bv. D = 120 mm
3

1

5

2

®
4 D
 + 150 mm: minimale-Seculine Vario-hoogte
bv. 120 mm + 150 mm = 270 mm

5 Afronden
op de daarop volgende leverbare hoogte

300
bv. 270 mm afronden op (H in mm) =
®
Vario-Type
6 Seculine
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3. 300 V

Voorbeelden van
toepassing
linker afb.:
Seculine®Vario
overrijdbaar, met
loperelement
rechter afb.:
Seculine®Vario-systeem
met edelstaalkabel als
wandmontage

• Belastingstests zijn niet toegestaan.

	inbouwafstanden: tussen de ankerpunten max.
5,00 m. Tot de dakrand min. 2,00 m.

•	Toepassing als individueel ankerpunt of als
aanhaakconstructie met Secu-kabel:
max. 4 personen per Secu-kabel, maar
max. 2 personen per veld

• Toepassing als stationaire aanhaakconstructie
met edelstaalkabel: max. 4 personen per kabel,
echter max. 2 personen per veld

•	Ankerpunt (zonder Secu-kabel): beveiliging van
max. 2 personen per Seculine®Vario-steun

	Inbouwafstanden: tussen de aanhaakpunten
max. 10,00 m. Tot de dakrand (bij niet overrijdbaar kabelsysteem) min. 2,00 m.

Variatiemogelijkheden Seculine®Vario
2 Stationaire
aanhaakconstructie met

staalkabel, niet overrijdbaar met edelstaal

1 Stationaire aanhaakconstructie met edelstaalkabel, alsmede overrijdbaar tussen de
diverse elementen

3 Tijdelijke aanhaakconstructie met Secu-kabel
4 Individueel aanhaakpunt

Optioneel
eindelement recht

Hoekeindelement 90°

Tussenhouder
(overrijdbaar)

Hoekgeleider

Optioneel
T-Punt

1
2
3
4
Oog
(niet overrijdbaar)

Eindelement

Oog
(met Secu-kabel)

Oog (als individueel ankerpunt)

DWS POHL VALBEVEILIGINGSSYSTEMEN | 7

Seculine®Vario
Overzicht van de manieren van bouwen Seculine®Vario

Objectspecifieke
individuele
bouwwijze op
aanvraag.

Bouwwijze
buisdoorsnee
50 mm

Ondergrond

Type

Dakopbouw (D)
in mm

Voetplaat
in mm

Afstand
tussen
gaten
in mm

3

Betonplafond / Beton spanten

3.300 V

bis 150

130 x 130

109 x 109

3.400 V

150 bis 250

130 x 130

109 x 109

3.500 V

250 bis 350

130 x 130

109 x 109

3.600 V

350 bis 450

130 x 130

109 x 109

3.700 V

450 bis 550

130 x 130

109 x 109

4.300 V

bis 150

130 x 130

109 x 109

4.400 V

150 bis 250

130 x 130

109 x 109

4.500 V

250 bis 350

130 x 130

109 x 109

4.600 V

350 bis 450

130 x 130

109 x 109

5.300 V

bis 150

5.400 V

150 bis 250

5.500 V

250 bis 350

5.600 V

350 bis 450

Staaldrager

6.300 V

bis 150

130 x 130

109 x 109

Opschroeven
met 1x bevestigingsset van edelstaal
(bmin = 150 mm)

6.400 V

150 bis 250

130 x 130

109 x 109

6.500 V

250 bis 350

130 x 130

109 x 109

6.600 V

350 bis 450

130 x 130

109 x 109

6.700 V

450 bis 550

130 x 130

109 x 109

7.300 V

bis 150

220 x 220

170 x 170

7.400 V

150 bis 250

220 x 220

170 x 170

7.500 V

250 bis 350

220 x 220

170 x 170

7.600 V

350 bis 450

220 x 220

170 x 170

7.700 V

450 bis 550

220 x 220

170 x 170

Opschroeven
met 4x edelstaal-speciaalschroef
min. B25 resp. C20/25
(bmin = 170 mm)
(dmin = 120 mm)

4

Betonplafond
Opdeuvelen
Met 1x bevestigingsset van edelstaal
min. B25 resp. C20/25
(dmin = 100 mm)

5

Houten dakbeschot
Opschroeven met 1x staalplaat en
1x bevestigingsset van edelstaal
(bmin = 95 mm)
(dmin = 24 mm)
Sterkteklasse ≥ C24

6

7

Contraplaat
Voor bevestiging met contraplaat
d.m.v. 1x adapter- en contraplaat
en 4x schroefdraadstang, schijven,
moeren

b = breedte bouwonderdeel; d = dikte bouwonderdeel; h = hoogte bouwonderdeel
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Overzicht manieren van bouwen Seculine®Vario

Objectspecifieke
individuele
bouwwijze op
aanvraag.

Bouwwijze
buisdoorsnee
50 mm

Ondergrond

Type

Dakopbouw (D)
in mm

Voetplaat
in mm

Afstand
tussen
gaten
in mm

8

Houten balk / houtlijmspanten

8.300 V

bis 150

130 x 130

109 x 109

8.400 V

150 bis 250

130 x 130

109 x 109

8.500 V

250 bis 350

130 x 130

109 x 109

8.600 V

350 bis 450

130 x 130

109 x 109

9.300 V

bis 150

9.400 V

150 bis 250

9.500 V

250 bis 350

9.600 V

350 bis 450

Staaltrapezeplaat

10.300 V

bis 150

Opschroeven met 2x Duo-plaat
en 1x bevestigingsset van edelstaal
(dmin = 0,75 mm)

10.400 V

150 bis 250

10.500 V

250 bis 350

10.600 V

350 bis 450

11.300 V

bis 150

220 x 220

170 x 170

11.400 V

150 bis 250

220 x 220

170 x 170

11.500 V

250 bis 350

220 x 220

170 x 170

11.600 V

350 bis 450

220 x 220

170 x 170

12.300 V

bis 150

220 x 220

170 x 170

12.400 V

150 bis 250

220 x 220

170 x 170

12.500 V

250 bis 350

220 x 220

170 x 170

12.600 V

350 bis 450

220 x 220

170 x 170

Opschroeven
met 4x edelstaal-speciaalschroef
(bmin = 170 mm)
(dmin = 90 mm)
Sterkteklasse ≥ C24

9

Staaltrapezeplaat met monoplaat
Opschroeven op staaltrapezeplaat
d.m.v. 1x monoplaat van edelstaal
en 1x bevestigingsset van edelstaal
(dmin = 0,75 mm)

10

11

Kanalenbeton
Opdeuvelen met 1x adapterplaat
en 1x bevestigingsset van edelstaal
min. C45/55
spiegeldikte (dmin = 30 mm)
breedte holle ruimte
max. 4,2 x baanbreedte

12

Klapankers
Opschroeven met 4x klapankers,
1x adapterplaat en
1x bevestigingsset van edelstaal
Voor voldoende draagkrachtige
ondergronden (dmin = 80 mm)

b = breedte bouwonderdeel; d = dikte bouwonderdeel; h = hoogte bouwonderdeel
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De Securant®
van DWS Pohl GmbH

• Het origineel uit 1971
• Het sterkste merk van POHL voor
maximale beveiliging werkplek
• Baanbrekend: waarschijnlijk
eerste ankerpunt
Waaraan ziet u dat het een
originele Securant® is?

Securant®
vlag

POHLPOHL
FASSADEN
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gegoten
vlag

DWS Pohl
logo

Securant®

max. 7,5 m

CE 0035
min.2,5 m

Productbeschrijving

Securant is een permanent in te zetten, tijdelijke beveiliging door aanhaakkabel ter bevestiging van de persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM) tegen vallen. Bij een val is er geen
sprake van vervorming en de Securant® kan na
controle door een deskundige over het algemeen
weer worden gebruikt. De productie van de
valbeveiliging Securant® voldoet aan de eisen
van EN 1090-1:2012-03, uitvoering van staalen aluminiumdraagwerken (conformiteitsbewijsprocedure voor dragende bouwonderdelen).
De prestatieverklaring en de CE-markering
conform de verordening EU bouwproducten
305/2011 zijn voorhanden.
®

Technische beschrijving

•C
 ompleet systeem bestaand uit: steun, bevestigingsmateriaal, isolatie- en weerbeschermingskap alsmede optioneel inplakmanchetten en
krimpkousen.

• Geen warmtebruggen door afneembare isolatieen weerbeschermingskap.
• Bliksemafleider gezien de geringe bouwhoogte
boven het dak niet nodig.

Manier van werken

• In te zetten bij gebouwen met een valhoogte
vanaf 2,50 m, met inbegrip van de bouwput.
• Toepassing als aanhaakconstructie met Secukabel: beveiliging van max. 4 personen per
Secu-kabel, maar max. 2 personen per veld.
• Toepassing als ankerpunt zonder Secukabel: beveiliging van max. 2 personen per
Securant®. Wij raden echter algemeen het
gebruik van een Secu-kabel-systeem aan.
• Inbouwafstanden: tussen de aanhaakpunten
max. 5,00 m. Tot de dakrand min. 2,00 m.
• De Securant® mag uitsluitend voor de beveiliging van personen worden gebruikt.

•B
 eschermd tegen corrosie door thermische
verzinking van de staalbuissteun met edelstaalkop.

Voorbeeld van het bepalen van de typen (bouwwijze en bouw-hoogte)
met behulp van het overzicht van de manieren van ouwen
1 Ondergrond
bepalen

bv. betonplafond min. B25
4

2 Inbouwwijze
bepalen

bv. opdeuvelen op betonplafonds

3.		EN

3 Dikte
van de dakopbouw (D) vaststellen

bv. D = 120 mm
3

5

1

2

4 D
 + 150 mm: minimale Securant®-hoogte
bv. 120 mm + 150 mm = 270 mm
5 Afronden
op de daaropvolgende leverbare hoogte

		
300
bv. 270 mm afronden op (H in mm) =
®
-Type
6 Securant


3. 300 EN
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Securant®
Overzicht manieren van bouwen Securant®

Objectspecifieke
individuele
bouwwijze op
aanvraag.

Bouwwijze
buisdoorsnee
76,1 mm

Ondergrond

Type

Dakopbouw (D)
in mm

Voetplaat
in mm

2

Betonplafond / beton spanten

2.300 EN

bis 150

110 x 200

Bedekken met betonlaag,
min. B25 resp. C20/25
(dmin = 130 mm)

2.400 EN

150 bis 250

110 x 200

2.500 EN

250 bis 350

110 x 200

2.600 EN

350 bis 450

150 x 200

Betonplafond

3.300 EN

bis 150

170 x 170

120 x 120

Opdeuvelen met 4x Securant®-ankerbout
min. B25 resp. C20/25
(dmin = 120 mm)

3.400 EN

150 bis 250

220 x 220

170 x 170

3.500 EN

250 bis 350

270 x 270

220 x 220

3.600 EN

350 bis 450

360 x 360

300 x 300

4.300 EN

bis 150

270 x 220

210

4.400 EN

150 bis 250

310 x 250

250

4.500 EN

250 bis 350

360 x 280

290

4.600 EN

350 bis 450

450 x 320

390

5.300 EN

bis 150

110 x 200

5.400 EN

150 bis 250

110 x 200

5.500 EN

250 bis 350

110 x 200

5.600 EN

350 bis 450

150 x 200

Staaldrager

6.300 EN

bis 150

110 x 200

Opschroeven met 4x zeskantschroef
(bmin = 110 mm)

6.400 EN

150 bis 250

110 x 200

6.500 EN

250 bis 350

110 x 200

6.600 EN

350 bis 450

150 x 200

Lichtbeton

7.300 EN

bis 150

220 x 220

170 x 170

Montage met tegenplaat rondom drager
of balk d.m.v. 4x schroefdraadstange
(bmax = 120 mm)

7.400 EN

150 bis 250

220 x 220

170 x 170

7.500 EN

250 bis 350

220 x 220

170 x 170

Houten dakbeschot

8.300 EN

bis 150

220 x 220

170 x 170

Montage met tegenplaat rondom drager
of balk d.m.v. 4x schroefdraadstang
(bmax = 120 mm)

8.400 EN

150 bis 250

220 x 220

170 x 170

8.500 EN

250 bis 350

220 x 220

170 x 170

9.300 EN

bis 150

260 x 250

200 x 150

9.400 EN

150 bis 250

260 x 300

200 x 200

9.500 EN

250 bis 350

260 x 350

200 x 250

3

4

Beton spanten
Opdeuvelen met 2x Securant®-ankerbout
min. B35 resp. C30/37 min.
(4.300 EN bmin = 240 mm)
(4.400 EN bmin = 250 mm)
(4.500 EN bmin = 300 mm)
(4.600 EN bmin = 320 mm)
(dmin = 200 mm)

5

Staaldrager
Oplassen

6

7

8

9

Houtlijmspanten
Aan de zijkant met 4x schroefdraadstang
(9.300 EN hmin = 250 mm)
(9.400 EN hmin = 300 mm)
(9.500 EN hmin = 350 mm)

b = breedte bouwonderdeel; d = dikte bouwonderdeel; h = hoogte bouwonderdeel
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Afstand
tussen
gaten
in mm

Overzicht bijzondere manieren van bouwen Securant®

Objectspecifieke
individuele
bouwwijze op
aanvraag.

Bouwwijze
buisdoorsnee
76,1 mm

Ondergrond

Type

3

Betonnen muur

3.085 EN

Dakopbouw (D)
in mm

Voetplaat
in mm

Afstand
tussen
gaten
in mm

110 x 200

150

Opdeuvelen met 2x Securant®-ankerbout
min. B25 resp. C20/25
(dmin = 120 mm)

7

11

Lichtbeton
Montage met tegenplaat rondom drager
of balk d.m.v. 4x schroefdraadstang
(bmax = 230 mm)
(bmin = 130 mm)

Kanalenbeton
Opdeuvelen met 8x anker voor
plafond met holle ruimte min. C45/55
spiegeldikte (dmin = 30 mm)
breedte holle ruimte
max 4,2 x baanbreedte

12

Klapankers
Opschroeven met 4x klapankers
voor ondergrond met voldoende
draagkracht
(dmax = 80 mm)

7.300 S EN

bis 150

320 x 320

270 x 270

7.400 S EN

150 bis 250

320 x 320

270 x 270

7.500 S EN

250 bis 350

320 x 320

270 x 270

11.300 EN

bis 150

11.400 EN

150 bis 250

11.500 EN

250 bis 350

12.300 EN

bis 150

320 x 320

270 x 270

12.400 EN

150 bis 250

420 x 420

370 x 370

12.500 EN

250 bis 350

520 x 520

470 x 470

b = breedte bouwonderdeel; d = dikte bouwonderdeel; h = hoogte bouwonderdeel / bij een dakopbouw waarbij twee
bouwhoogtes kunnen worden gebruikt moet de hogere bouwserie worden gekozen.
Al naar gelang de inbouwsituatie moet edelstaalbevestigingstoebehoor worden gekozen.

Voorbeelden van de toepassing van de Securant®

Securant® bouwwijze 3.300
bevestigd op een staalbetonplafond

Securant® bouwwijze 11.300
opgedeuveld met holplafondanker

Securant® bouwwijze 3.085 aan de
zijkant bevestigd aan betonnen steun

Securant® bouwwijze 8.300
bevestigd op houtbeschaling, met
schroefdraadstangen en tegenplaat
rondom houten balk

Securant® bouwwijze 3.900
bevestigd op een staalbetonplafond
in geventileerd dak

Securant® bouwwijze 12.300
opgeschroefd met veerklapdeuvel
op betonplafond
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Secupoint®

CE 0035
max. 7,5 m
min.2,5 m

Productbeschrijving

Secupoint® is een permanent in te zetten, tijdelijke
bescherming door aanhaakkabel ter bevestiging
van de persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM) tegen vallen. Door gedefinieerde vervorming bij het vallen ontstaat er een minimale
krachtinwerking op het systeem en de gebruiker.
De productie van de valbeveiliging Secupoint®
voldoet aan de eisen van EN 1090-1:2012-03,
uitvoering van staal- en aluminium-draagwerken
(conformiteitsbewijsprocedure voor dragende
bouwonderdelen).
De prestatieverklaring en de CE-markering
conform de verordening betreffende bouwproducten EU 305/2011 zijn voorhanden.

Technische beschrijving

•C
 ompleet systeem bestaand uit: steun, oog,
bevestigingsmateriaal alsmede optioneel
inplakmanchetten en krimpkousen.

Manier van werken

• In te zetten bij gebouwen met een valhoogte
vanaf 2,50 m, met inbegrip van de bouwput.
• Toepassing als aanhaakconstructie met
Secu-kabel: beveiliging van max. 4 personen
per Secu-kabel, echter max. 2 personen
per veld.
• Toepassing als ankerpunt zonder Secukabel: beveiliging van max. 2 personen pro
Secupoint®. Wij raden echter algemeen het
inzetten van een Secu-kabelsysteem aan.
• Inbouwafstanden: tussen de aanhaakpunten
max. 5,00 m. Tot de dakrand min. 2,00 m.
• De Secupoint® mag uitsluitend ter beveiliging
van personen worden gebruikt.
• Belastingstests zijn niet toegestaan.

•B
 eschermd tegen corrosie want het geheel is
van edelstaal.
•B
 liksemafleider door de geringe bouwhoogte
over dak niet nodig.

Voorbeeld voor het bepalen van de typen (bouwwijze en bouw-hoogte)
Met behulp van het overzicht manieren van bouwen
1 Ondergrond
bepalen

bv. betonplafond min. B25
		A
2 Inbouwwijze
bepalen		

bv. opdeuvelen op betonplafonds

4

3 Dikte
van de dakopbouw (D) vaststellen

bv. D = 140 mm
3

1

®
4 D
 + 200 mm: minimale Secupoint -hoogte
bv. 140 mm + 200 mm = 340 mm

5

2

5 Afronden
op daarop volgende leverbare hoogte

400
bv. 340 mm afronden op (H in mm) =		
®
-Type		
400 A
6 Secupoint
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Overzicht manieren van bouwen Secupoint®
bouwwijze
buisdoorsnee 20 mm

Ondergrond

Type

Dakopbouw (D)
in mm

A

Betonplafond / Beton spanten
Opschroeven met 1x Baseunit
en 1x edelstaal-speciaalschroef
min. B25 resp. C20/25
(bmin = 240 mm)
(dmin = 130 mm)

300 A

bis 100

400 A

100 bis 200

500 A

200 bis 300

600 A

300 bis 400

Staaldrager

300 B

bis 100

Oplassen met 1x Baseunit
en 1x bevestigingsset van edelstaal

400 B

100 bis 200

500 B

200 bis 300

600 B

300 bis 400

Staaldrager

300 C

bis 100

Oplassen met 1x Baseunit Type C
en 1x bevestigingsset van edelstaal

400 C

100 bis 200

500 C

200 bis 300

600 C

300 bis 400

300 F

bis 100

400 F

100 bis 200

500 F

200 bis 300

600 F

300 bis 400

300 H

bis 100

400 H

100 bis 200

500 H

200 bis 300

600 H

300 bis 400

300 K

bis 100

400 K

100 bis 200

500 K

200 bis 300

600 K

300 bis 400

300 M

bis 100

400 M

100 bis 200

500 M

200 bis 300

600 M

300 bis 400

300 O

bis 100

400 O

100 bis 200

500 O

200 bis 300

600 O

300 bis 400

300 T

bis 100

400 T

100 bis 200

500 T

200 bis 300

600 T

300 bis 400

Objectspecifieke
individuele
bouwwijze op
aanvraag.
B

C

F

Klapankers
Opschroeven met 1x baseunit,
4x veerklapdeuvel, 1x adapterplaat en
1x bevestigingsset van edelstaal
Voor voldoende draagkrachtige ondergronden
(dmax = 80 mm)

H

Houtbalk / houtlijmspanten
Opschroeven met 1x baseunit,
1x edelstaal-speciaalschroef,
1x extraplaat en 8x edelstaalhoutschroef
(bmin = 120 mm)
(dmin = 130 mm)
Sterkteklasse ≥ C24

K

Contraplaat
Opschroeven met 1x baseunit,
2x contraplaat, 1x schroefdraadstang,
Schijven en moeren
Voor voldoende draagkrachtige ondergronden
(dmin = 240 mm)

M

Staaltrapezeplaat met monoplaat
Opschroeven op staaltrapezeplaat
met 1x baseunit, 1x monoplaat van edelstaal
en 1x bevestigingsset van edelstaal
(dmin = 0,75 mm)

O

Kanalenbeton
Opdeuvelen met 1x baseunit
1x adapterplaat en 1x bevestigingsset van edelstaal
min. C45/55
Spiegeldikte (dmin = 30 mm)
Breedte holle ruimte max. 4,2 x breedte overbrugging

T

Staaltrapezeplaat met duoplaten
Opschroeven op staaltrapezeplaat
met 1x Baseunit, 2x duo-plaat
en 1x bevestigingsset van edelstaal
(dmin = 0,75 mm)

b = breedte bouwonderdeel; d = dikte bouwonderdeel; h = hoogte bouwonderdeel
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SECU®Green Solo / Duo

Productbeschrijving

SECU®Green Solo / Duo is een getest en
gecertificeerd ankerpunt, dat samen met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
als opvang- of steunsysteem kan worden gebruikt. SECU®Green Solo / Duo voldoet aan
de in de bouwvoorschriften m.b.t. arbeidsbescherming geregelde eisen en is zonder doordringing van de dakbedekking in de dakconstructie geïntegreerd. De soort en de dikte van de
bovenbelasting is variabel.
Hij kan door begroening, bekleding met grind
of bestrating worden bereikt. Al naar gelang de
detailplanning zijn bovenbelastingen al vanaf
30 kg/m2 of veiligheidstapijtmatten vanaf 1m2
mogelijk. De max. dakhelling mag 5° bedragen.

Technische beschrijving
• SECU®Green Solo / Duo ankerpunt voor
resp. twee gebruikers
• Als steun- en opvangsysteem
• Door hogere bovenbelasting kortere afstand
tot de dakrand van tot 1m mogelijk
• Vermijdt warmtebruggen en ontziet de
dakafdichting
• Met geïntegreerde schokdemper
• Weerbestendig
• Snelle simpele montage
• Toe te passen bij bijna elke dakopbouw
• Ook bij lichtbouwdaken in te zetten

Stap 1
Het ankerpunt wordt op de daarvoor bedoelde plek op
de PP filter- of beschermende laag gezet.

Stap 3
Het bulkgoed wordt opgebracht. De voorgeschreven
bovenbelasting moet met de desbetreffende laagdikte
conform markering op de kegel worden gerealiseerd.

Stap 2
Het veiligheidstapijt wordt vervolgens in zijn volledige grootte
van 3 x 3m zonder vouwen uit elkaar gevouwen.

Stap 4
Het zelfklevende controle-etiket moet volledig worden
ingevuld en op de Kegel worden geplakt.
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SECU®Green Line

Productbeschrijving

Bij de SECU®Green Line wordt de knipsluiting
van de verbinding op het edelstaalkabel en niet
op de stijlen aangesloten, daardoor wordt meer
bewegingsvrijheid voor de gebruiker verkregen.
Tussen twee stijlen kan de knipsluiting zich vrij
bewegen. Bij gebruik van de SECU®Green Line
kan zich in elk tweede veld een persoon inhaken, waarbij altijd een veld tussen twee gebruikers vrij moet blijven.

Technische beschrijving

• SECU®Green Line kabelsysteem voor
meerdere gebruikers
• Als steun- en opvangsysteem
• Door hogere bovenbelasting kortere afstand
tot de dakrand tot 1 m mogelijk
• Vermijdt warmtebruggen en ontziet de
dakafdichting
• Met geïntegreerde valdemper
• Weerbestendig
• Snelle simpele montage
• Stijlafstanden tot 8,00 m mogelijk
• Toepasbaar bij bijna elke dakopbouw
• Ook bij lichtbouwdaken in te zetten

Solo

80 kg/m2

200 kg/m2
Duo

Line
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SECU®Falz

Produktbeschrijving

SECU Falz is een permanent bruikbare beveiliging door een aanhaakkabel voor het bevestigen van de persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM) tegen vallen. De bevestiging van het
systeem gebeurt d.m.v. klemmen aan de vouwen / buigingen van het aluminiumdak zonder
doordringing van de dakbedekking. Daardoor
worden koudebruggen en ondichte plekken
vermeden.
De klembevestigingen zijn geschikt voor staande metalen vouwdaken van de merken Kalzip,
Bemo, Alufalz en Rip Roof. De productie van de
valbeveiliging SECU®Falz voldoet aan de eisen
van EN 1090-1:2012-03, uitvoering van stalen
en aluminium draagwerken (conformieteitsbewijsprocedure voor dragende bouwonderdelen).
De prestatieverklaring en de CE-markering
conform de verordening bouwproducten
®

EU 305/2011 zijn voorhanden.

Technische beschrijving
• Beschermd tegen corrosie want het geheel is
van edelstaal of aluminium
• Variabel in te zetten
•	Individueel ankerpunt: compleet systeem
bestaand uit: klemmen, edelstaaloog, bevestigingsmateriaal
•	Kabelsysteem: compleet systeem bestaand uit:
klemmen, edelstaalkabel, kabelcomponenten,
bevestigingsmateriaal

Handhaving

Inzetbaar bij gebouwen met een valhoogte vanaf
2,50 m, met inbegrip van de bouwput.
•	SECU®Falz mag alleen worden gebruikt voor
het beveiligen van personen.
•	Toepassing als individueel ankerpunt of als
aanhaakconstructie met Secu-kabel
	Aanhaakconstructie (met Secu-kabel):
max. 4 personen per Secu-kabel, maar
max. 2 personen per veld
	Ankerpunt (zonder Secu-kabel): beveiliging
van max. 2 personen per SECU®Falz
	Inbouwafstanden: tussen de ankerpunten
max. 5,00 m. Tot de dakrand min. 2,00 m.
•	Toepassing als stationaire aanhaakconstructie
met edelstaalkabel: max. 3 personen per kabel,
echter max. 2 personen per veld inbouwafstanden: tussen de aanhaakpunten max. 5,00 m.
Tot de dakrand min. 2,50 m.
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SECU®Track

Productbeschrijving

De beveiligingsallrounder van de
SECU®-familie
Het valbeveiligingssysteem SECU®Track van
edelstaal, geëloxeerd aluminium of een combinatie van beide materialen overtuigt door zijn
simpele toepassing: rollenglijders kunnen met
een paar handgrepen worden afgenomen en op
elke gewenste plaats worden ingezet.
Met de aanhaakvoorziening kunnen zich tot
zes personen beveiligen d.m.v. persoonlijke
beschermmiddelen (PBM).
De aanhaakvoorziening bestaat uit een 30 mm
speciaal-T-profiel dat met tussenhouders wordt
gefixeerd. Op het T-profiel kan via een in-/
uitstapterminal het SECU®Track-loperelement
worden bevestigd. Hoogteverschillen kunnen
zonder problemen worden overwonnen, waarbij
de op rollen lopende en 360° draaibare loperelemente een permanente beveiliging bij het
werken op plekken met risico op vallen bieden.

Technische beschrijving

• Getest product conform DIN EN 795:2012 type
D DIN CEN/TS 16415:2013 type D
• Toepasbaar bij alle soorten daken met een
neiging tot 50° horizontaal / als klimbeveiliging
voor loodrechte gevels tot 90° verticaal
• Aanpassing aan verschillende omstandigheden
bij bouwwerken en dakvormen
• Lichtlopende loperelementen, die al naar
gelang de bouwwijze zowel aan het eind als
ook in het midden van de rail kunnen worden
opgezet
• Nauwe bochtgeleider (R > 120 mm) en
overwinnen van hoogteverschillen
(H > 210 mm) door vervorming van de rails
mogelijk
• Steunafstand max. 6,0 m
• Voldoet aan de eisen van de DGUV klasse 2
• Voldoet aan de (Duitse) technische
voorschriften voor werkplekken (ASR) A2.1
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SECU®Rail

Productbeschrijving

Platte daken waarop zich personen zonder
beveiliging bewegen leveren enorme risico‘s op.
Het absoluut betrouwbare collectieve be-veiligingssysteem SECU®Rail maakt het mogelijk om
zonder extra beveiligingsuitrusting op de werkplek te kunnen komen - voor meer bewegingsvrijheid op het niet-openbaar gebruikte platte
dak. Bij gebouwen waar een duurzame bevestiging maar moeilijk mogelijk is of de afdichting
niet mag worden geopend is een zelfdragende
balustrade de intelligente oplossing. Zelfdragend
wil zeggen zonder dak-doordringing en gedragen
door betongewichten (25 kg). Ongecompliceerd
en kostenefficiënt kan dit achteraf op elk plat
dak worden aangebracht - met SECU®Rail voor
uw veiligheid.

Technische beschrijving

Het systeem overtuigt door stabiliteit en eenvoud en een simpele montage en past door
de verschillende modellen perfect in het totale
plaatje van het gebouw. De betongewichten
en de oplage van de stijlen zijn afgerond en
voorzien van een antisliplaag, zodat het systeem
niet gaat schuiven en ook de dakbedekking niet
beschadigd wordt. Leuning, knie- en voetstrip
hebben een lengte van 3,0 m, de stijlenafstand
mag maximaal 1,5 m bedragen.
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De voordelen in één oogopslag
• Voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaards
ter vermijding van ongevallen door vallen
• Ongecompliceerd aan te brengen
• Bevestiging van platte daken tot 10° helling
achteraf mogelijk
• Inbouw zonder dakdoordringing
• Geen opkanting resp. borstwerende muur
nodig
• Compatibel met alle soorten dakopbouw
(met en zonder dakrand)
• Vormvariaties van de stijlen voor een perfecte
integratie in de optiek van het gebouw
• Materiaalkeuze: staal of aluminium
• Functioneel, met attractieve optiek

De flexibel in te zetten
bijzondere oplossing

Deze balustrade kan op of aan de dakrand
worden gemonteerd.

4

• Voldoet aan wettelijke voorschriften
•W
 ordt in verschillende branches ingezet: van
woningsbouw en openbare gebouwen tot en
met voetgangerbruggen
•H
 et systeem wordt gekenmerkt door grote
flexibiliteit en het bouwen in modules

4

1
3

2

6

5

1 	De betongewichten zijn zo vormgegeven dat ze makkelijk
te stapelen zijn voor een betere logistiek. Op de bovenkant
staan de productiedatum en informatie over de montage.
Door een slipvaste en UV-bestendige bekleding met
afgeronde kanten worden beschadigingen van de
dakafdichting vermeden.
2 	Om makkelijk te kunnen werken en te transporteren zijn de
betongewichten voorzien van speciale handgrepen.
3 	Het gepatenteerde vergrendelingssysteem met clip
verhindert de demontage van de betongewichten en
dient als controle van de slijtage door gebruik.

4 	Het invoegen van de hand- en kniestrips door de stijlen
zorgt voor een grote stabiliteit van het systeem.
5 	Om de afdichting te beschermen tegen beschadiging is het
eindstuk versterkt met een EPDM-grondplaat.
	De geribbelde voorplaat verhindert het wegglijden van
de balustrade en is ook veilig bij niet voorhanden attica of
gladde bodem.
6 	Een verhoogd gelegen horizontale verbindingsarm maakt
het ongestoorde afvloeien van regenwater mogelijk.
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Productbeschrijving

De vast geïnstalleerde balustrade SECU®Rail is
de ideale oplossing van de dakkant met valrisico
bij nieuwe of gerenoveerde gebouwen.
Deze permanente en onderhoudsarme beschermende maatregel zorgt voor onbeperkte
bewegingsvrijheid op het dak. Bovendien wordt
SECU®Rail gekenmerkt door een snelle montage met maar weinig bouwonderdelen. Wat de
desbetreffende dakconfiguratie betreft worden
die met vari-abele standvoeten op verschillende
wijze bevestigd. In rigide resp. in te klappen
uitvoering verkrijgbaar, is de vast geïnstalleerde
balustrade een duurzame en efficiënte valbeveiliging.

Technische beschrijving

De standaardmogelijkheden voor het bevestigen
van de Z-plaat en de versterkte Z-plaat tot en
met de muurplaat en de atticaplaat.
Ook op trapezeplaatdaken met of zonder afdichting kunnen vast geïnstalleerde balustrades
zonder problemen worden aangebracht. Handlloop, knie- en voetstrips hebben een lengte
van 3,0 m, de stijlafstand mag maximaal 1,5 m
bedragen.

De voordelen in één oogopslag
• Efficiënte en duurzame valbeveiliging

• Verkrijgbaar in rigide resp. in te klappen
uitvoering
• Bij de in te klappen variant blijft het zicht op
het gebouw hetzelfde
• Standvoet maar in een richting in te klappen,
dus fouten bij de toepassing zijn uitgesloten
• Functionele en esthetische oplossing voor
nieuwe gebouwen en de renovatie van platte
daken

Montagemogelijkheden

Z-plaat

Versterkte Z-plaat

Muurplaat

Dakrandplaat

Voor afdichtingen

Op trapezeplaat

POHLPOHL
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Stijlvormen

recht

geneigd

afgerond

Overzicht montagemogelijkheden
Bevestiging

Stijlvorm
recht

geneigd

afgerond

in te
klappen

Afdekking
borstweringmogelijk

Voetstrip

Dakrand bovenkant
Z-plaat

+

+

+

+

+

+

VZ-plaat

+

+

+

+

+

+

Verhoogde VZ-plaat

+

+

+

+

+

+

Dakrandplaat

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Bevestigingsplaat voor afdichting

+

+

+

+

+

+

Selfdragende balustrade

+

+

+

+

+

+

+

+

Attica binnenkant
Muurplaat
Dakoppervlak

Speciale balustrade
Balustrade voor trapezeplaat
Balustrade voor zonnecelmodule
Balustrade voor industriële installatie

+
+

Montagemogelijkheden
Meer toebehoor
op aanvraag.

90° Hoek

Hoek, variabel

Eindbeugel

Voetstrip

Eindbevestiging
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SECU®App

Linker afb.: hier meldt u zich aan!
Rechter afb:
Maak uw nieuwe object aan! Zodra de status groen is hebt u
alle gegevens volledig geregistreerd. Daarna kunt u een .pdf
printen.

Productbeschrijving

Informatie over de montage makkelijk
beheren
De montagedocumentatie van valbeveiligingssystemen is een wezenlijk bestanddeel van de
jaarlijkse controle door een vakman. Om dat te
vergemakkelijken is de SECU®App ontwikkeld:
de App begeleidt de gebruiker tot en met een
te printen PDF-document dat alle belangrijke
informatie over het inbouwen van ankerpunten
bevat. Met behulp van de documentatie is het te
allen tijde mogelijk om afzonderlijke beveiligingssteunen te identificeren.

De montagedocumentatie is verplicht en moet
de volgende informatie bevatten:
• Informatie over het object
• Gegevens van de montagefirma
• Naam van de verantwoordelijke monteur
• De naam van het product
• De ingebouwde bevestigingsmiddelen
• Een plan voor toezicht op het dak
Maak gebruik van de SECU®App, snel en simpel:
bedrijf registreren onder http://www.dws-pohl.com/
secuapp/, gegevens van het object invoeren,
situatieschets in JPG-formaat uploaden en
aan de ondergrond aanpassen. Foto’s van de
montage direct in de App uploaden en voor
onderhoud documenteren en vervolgens een te
printen PDF aanmaken. Gegevens en objecten
worden permanent opgeslagen.

SECU®Plan
Produktbeschrijving

Stap voor stap naar de juiste
productoplossing
De configurator helpt u bij het vinden van het
passende product: aan de hand van keuzemogelijkheden zoals ondergrond, hoogte van de
dakopbouw, gebruiksinterval kunt u de producten filteren. Als u de passende oplossing hebt
gevonden kunt u direct een offerte aanvragen.
Als u niet het ideale product aantreft kunt u
direct contact met ons opnemen om samen
met ons.
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SECU®Zone LS

HIER
NEERZETTEN
EN
BEVEILIGEN

SECU®Zone LS (edelstaal)
ladderbeveiliging, afm. 500 x 250 mm

Productbeschrijving

De SECU®Zone LS dient als beveiliging van
neer te zetten ladders in alle richtingen en vermindert het risico voor de gebruiker en omstanders, omdat daardoor het wegglijden of omvallen
van de ladder wordt verhinderd. De ladderbeveiliging is onopvallend vormgegeven en bijzonder

SECU®Sign bord
"Hier neerzetten en beveiligen"

functioneel. Hij is gemaakt van edelstaal, afm.
500 x 250 mm en wordt gemonteerd aan de
dakrand, met op de bouwplaats te bepalen
bevestigingstoebehoor.
Het SECU®Sign bord geeft de plek aan waar de
ladder moet worden neergezet.

SECU®Zone

SECU®Bit bitumenbaan, breedte 500 mm

SECU®Bit manchette voor alle gangbare valbeveiligingen van
DWS Pohl GmbH

SECU®Plate kunststofplaten als insteeksysteem om op het dak
aan te brengen, afm. 500 x 500 mm

SECU®Sign bord “gevaar op vallen” incl. standvoet om in de
gevarenzone neer te zetten
SECU®Sign bord “persoonlijke beschermmiddelen (PBM)”

Productbeschrijving

SECU®Zone dient voor het zichtbaar maken van
plekken op dakoppervlakken met risico op vallen.
Met rood ingekleurde bitumenbanen (SECU®Bit)
of rode kunststofplaten (SECU®Plate) die op de
bestaande dakafdichtingsbanen verlegd werden,
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is het mogelijk gevarenzones optisch kenbaar
te maken. Bovendien kunnen ze als aanduiding
van de loopwegen op het dak-oppervlak worden
gebruikt.
De borden SECU®Sign duiden bovendien de
risicogebieden aan.

SECU®Kit

Praktische afdichtingsset

Voor de indichting van Seculine Vario-steunen
heeft de DWS POHL GmbH in samenwerking
met Kemper System GmbH & Co. KG de
SECU®Kit ontwikkeld. Daarbij gaat het om een
afdichtset die de ankerpunten met vloeibare
kunststof omgeeft en zo de doordrongen
dakhuid beschermt tegen weersinvloeden.
®

Wat is SECU®Kit?
SECU®Kit is een vloeibare afdichting die baseert
op reactiehars. Dat wordt ter plekke op het te
beschermen oppervlak opgebracht en met een
vlies bewapend. Het materiaal hardt na het
afbinden uit tot een duurelastische afdichting
zonder voegen, die zich als op maat gesneden
aanpast aan alle bouwkundige omstandigheden.
De afdichting met de vloeibare kunststof hecht
over het hele oppervlak op de ondergrond en
garandeert een langdurig veilige bescherming
van de bouwsubstantie.

Wat is het voordeel van SECU®Kit?
Om dakdoordringingen met vloeibare kunststoffen af te dichten, moest tot nu toe het vlies met
de hand op maat worden gesneden. Daarom
bevat de indichtset van DWS POHL GmbH vliesvormonderdelen die makkelijk over de Seculine®Vario-steunen kunnen worden getrokken en vervolgens met de gebruiksklare vloeibare kunststof
worden afgedicht - dat is de bijzonderheid ervan.
Eigenschappen van SECU®Kit
vorm
vloeibaar
standaardkleur

lichtgrijs

verwerkingstijd*

ca. 30 min

regenvast na*

ca. 60 min

begaanbaar na*

ca. 12 h

uitgehard na*

ca. 1-2 d

* Metingen

bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid.
Weerinvloeden als wind, luchtvochtigheid en temperatuur
beïnvloeden de opgegeven waarden.
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SECU®Toebehoor
Kabels en persoonlijke
veiligheidsuitrusting

Aansluitmanchetten en
indichtsets
Secu-FIX 1-delig
Aansluitmanchette voor
bitumineuze aansluiting bij
Securant®, Secupoint® en
Seculine®Vario

Dakdekker veiligheidsset
Bestaand uit: koffer voor
apparatuur (blauw), harnas,
loopkabel 15 m lang, incl.
karabijnhaak, kabelklem en
valdemper
Secu-kabel
Incl. karabijnhaak en kabelklem, leverbaar in 13 m / 16 m
/ 19 m / 23 m lengte
Loopkabel
Incl. karabijnhaak, kabelklem
en valdemper, leverbaar
in 3 m / 5 m / 9 m lengte
persoonlijke
veiligheidsuitrusting
conform DIN EN 361

Bewaarsystemen
Secu-kabelhouder
van hout voor binnen

Secu-kabelhouder
van metaal voor binnenen buiten

koffer voor apparatuur
van metaal

Buidel
van kunststof
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AMF 1/ AMF 2 / AMF 3
Hoogpolymere aansluitingsmanchetten incl. edelstaalbuisklem voor Securant® en
Seculine®Vario; AMF 1 voor
Sikaplan (PVC-P), AMF 2 voor
Evalon, AMF 3 voor Wolfin IB
AMF 4 / AMF 5 / AMF 8
Hoogpolymere aansluitingsmanchetten incl. edelstaalbuisklem voor Secupoint®;
AMF 4 voor Sikaplan (PVC-P),
AMF 5 voor Evalon, AMF 8
voor Wolfin IB
Secu-FIX 2-delig
Aansluitingsmanchet bekleed
met leisteend of zand voor
bitumineuze aansluiting op
Securant®, Secupoint® en
Seculine®Vario, krimpkous
(L = 250 mm) bijgevoegd
krimpkous (los)
krimpkous (zelfklevend)
L = 1.220 mm,
ø = 90 mm voor Securant®
ø = 63 mm voor Seculine®Vario,
ø = 25 mm voor Secupoint®
easyFlexx
Dichtingsset voor bitumineuze
aansluiting bij Securant®
en Seculine®Vario

SECU®Toebehoor
Seculine®Vario systeemcomponenten van edelstaal
(zonder steunen)
Eindelement
In verbinding met edelstaalkabel, incl. kabelklem

Tussenhouder
In verbinding met edelstaalkabel, overrijdbaar

Oog
Als individueel ankerpunt met
Secu-kabel of edelstaalkabel

Dubbeloog
Als individueel ankerpunt met
Secu-kabel of edelstaalkabel

hoekgeleider
in verbinding met edelstaalkabel, overrijdbaar 90° tot 165°
(in 5° stappen)

Seculine®Vario
systeemtoebehoor
Loperelement
Voor edelstaal-kabel-systemen
Montageset
Bestaand uit:
• 1 st. moersleutel maat 19
•	1 st. dubbele moersleutel
maat 8-10
•	1 st. hoekschroevendraaier
maat 10
•	1 st. hoekschroevendraaier
maat 8
• 2 st. grijptangen, rechte bek
Isolatiekap
In verbinding met aanluitmanchette Secu-FIX 2-delig

Typeplaatje
(kunststof)

Typeplaatje
(aluminium)

Hoekeindelement 90°
In verbinding met edelstaalkabel

Securant® toebehoor
Eindelement recht
In verbinding met edelstaalkabel

Edelstaalkabel ø 6 mm

T-punt
In verbinding met edelstaalkabel

Warmteisolatie- en
weerbeschermingskap
tweedelig
(boven- en onderdeel)

Secupoint® toebehoor
Dopsleutelset 9 mm
1/4” of 1/8” opname voor
perslucht- of elektroschroever
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SECU®Net

linker afb.:
SECU ®Net in
edelstaal
rechter afb.:
Hoekhouder met
inbraakvertragendebeveiliging

Productbeschrijving

SECU Net is een veiligheidsnet voor lichtkoepels en lichtstraten dat gekenmerkt wordt door
een simpele inzet bij planning, montage en
logistiek. Voor individuele wensen is het veiligheidsnet van edelstaal of kunststof verkrijgbaar
in bijna alle vormen en maten.
®

De houders van het SECU®Net zijn zo ontworpen
dat er probleemloos kan worden gewisseld van
SECU®Net kunststof naar SECU®Net edelstaal.
Om inbraak via de lichtkoepels of lichtbanden
tegen te gaan kan het SECU®Net worden
uitgebreid met of achteraf worden voorzien van
inbraakvertragende beveiliging in de hoeken.

Het SECU®Net is 100% doorvalveilig - ook bij
geopende, gedemonteerde of beschadigde
lichtkoepel. De Duitse wettelijke ongevallenverzekering DGUV en de Oostenrijkse Allgemeine
Unfallversicheringsanstalt AUVA hebben het
SECU®Net onderzocht en voor onbeperkt doorvalveilig verklaard.
Door de bevestiging van het net aan de dragende frameconstructie kunnen ook bestaande
bovenlichten achteraf doorvalveilig worden
gemaakt. Een eventueel noodzakelijke complete
vernieuwing van een oude lichtkoepelconstructie
is daardoor niet nodig.

Zo makkelijk is het!

Met behulp van de overzichtstabel formaten
1. De
 maat nemen
Lichte breedte aan de onderkant (afgekort
LU) van de plafondopening afmeten.
2. Bestellen
Aantal en afmetingen (zie tabel) opgeven.
3. Monteren
Houder monteren en omlopend
bevestigingskabel van het net inhangen.
4. Klaar
Alleen nog maar jaarlijkse controles
uitvoeren.
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LU	Bestelmaten voor doorvalbeveiliging ,
gereedgemaakte, lichte plafondopening
resp. opzetkrans (in cm)

Technische beschrijving

Technische beschrijving

• Het elegante net van edelstaal

• Het efficiente net van polypropyleen

•	Ideaal voor kantoor, representatieve ruimtes
en gangen

• Speciaal voor hallen en productieruimtes

SECU®Net edelstaal

SECU®Net kunststof

•	Voor rechthoekige en vierkante vormen in
alle formaten
•	Op aanvraag ronde vormen en individuele
vormen leverbaar
• Jaarlijkse zichtcontrole
•	Biedt ook bij geopende lichtkoepel
gecertificeerde bescherming tegen doorval

•	Voor rechthoekige, vierkante of ronde vormen
in alle formaten
•	Veiligheid door simpele, jaarlijkse controle
van de in serie ingebouwde testmazen door
de producent
•	Biedt ook bij geopende lichtkoepel
gecertificeerde bescherming tegen doorval

Overzicht van de formaten – de meest gangbare standaardmaten
LU-maten in cm / edelstaal en kunststof
Rechthoekig (stijgend naar de smalle kant gesorteerd)
Bijna elke andere
vorm en afmeting
van de materiaalvarianten op aanvraag.

Vierkant

Rond (ø)

60 x 160

120 x 160

130 x 220

150 x 200

180 x 300

70 x 70

210 x 210

80 x 300

120 x 170

130 x 230

150 x 210

200 x 220

80 x 80

220 x 220

90

90 x 120

120 x 180

130 x 240

150 x 240

200 x 250

90 x 90

230 x 230

100

100 x 120

120 x 200

130 x 250

150 x 250

200 x 260

100 x 100

240 x 240

120

100 x 140

120 x 210

130 x 260

150 x 270

200 x 280

120 x 120

250 x 250

150

100 x 150

120 x 220

140 x 200

150 x 280

200 x 300

130 x 130

260 x 260

180

100 x 180

120 x 230

140 x 210

150 x 300

200 x 360

140 x 140

200

100 x 200

120 x 240

140 x 220

180 x 210

200 x 380

150 x 150

220

100 x 220

120 x 250

140 x 230

180 x 220

200 x 400

160 x 160

100 x 240

120 x 260

140 x 240

180 x 240

200 x 420

170 x 170

100 x 250

120 x 270

140 x 260

180 x 250

200 x 440

180 x 180

100 x 300

130 x 200

150 x 180

180 x 270

200 x 460

190 x 190

120 x 150

130 x 210

150 x 190

180 x 280

200 x 480

200 x 200

De voordelen in één oogopslag

80

• Makkelijk achteraf aan te brengen

• Beschermt ook bij geopende koepel

• Efficient en kosteneffectief

•	Niet lastig meten, uitsnede voor openingscylinder wordt na de montage aangebracht

• Voor diverse vormen en formaten
• Grote lichtdoorlatendheid
•	Het effectieve oppervlak voor rookafzuiging
wordt nauwelijks beïnvloed
• Bijzonder kostenefficiënt

•	Het wisselen tussen kunststof- en edelstaalnet
is te allen tijde mogelijk
•	Inbraakvertragend met beveiliging
(desgewenst ook achteraf aan te brengen)
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DWS POHL – meer dan alleen veiligheid
• Afdekkingen voor borstwering
• Dakrandafsluitsystemen
• Wand- en terrasaansluitingsprofielen
• Aansluitprofielen en strips
• Valbeveiligingssystemen
• Doorvalbeveilingingssystemen
• Be- en ontluchtingssystemen
• Aansluitbanen
• Toebehoor

Competentie op basis van traditie
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