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 1 Fabrikaat: XSPlatforms B.V.
 2 Type:#
  \LinkedPro voor daken, horizontaal
  staalkabelsysteem met 2 staalkabels.
  \Type: LinkedPro voor daken, horizontaal
  staalkabelsysteem met 3 staalkabels.
 3 #
  \Maximaal aantal gebruikers: .....
  OPMERKING: 2 tot 6 per traject afhankelijk van het
  type systeem (2 of 3 staalkabels) en het type
  dakconstructie.
 4 #
  \Staalkabel (mm): 8 (7x7).
 5 #
  \Materiaal staalkabel: roestvast staal AISI 316.
 6 #
  \Veiligheidsklasse (NEN-EN 795-12): klasse A.
  \Veiligheidsklasse (NEN-EN 795-12): klasse C.
 7 #
  \Materiaal onderdelen: aluminium.
  \Materiaal onderdelen: aluminium en roestvaststaal
  AISI 304. \Materiaal onderdelen: aluminium en
  roestvaststaal AISI 316.
 8 #
  \Voetplaat: aluminium XSBase plate.
  \Voetplaat: aluminium XSBase plate, PVC gecoat.
 9 #
  \Begin- en eindpunt in combinatie met
  XSTerminal/XSPoint/XSTensioner II system (clip) en
  Spacer 70. \Begin- en eindpunt in combinatie met
  XSTerminal/XSPoint/XSTensioner II system (clip),
  Spacer 50 en Spacer 70.
  OPMERKING: in volgorde van type, Linked Pro 2
  kabelsysteem en Linked Pro 3 kabelsysteem.
10 #
  \Bocht in systeem in combinatie met XSEdge (Pro) 45°
  en Spacer 70. \Bocht in systeem in combinatie met
  XSEdge (Pro) 90° en Spacer 70. \Bocht in systeem in
  combinatie met XSEdge (Pro) 45° Spacer 50 en Spacer
  70. \Bocht in systeem in combinatie met XSEdge (Pro)
  90°, Spacer 50 en Spacer 70.
  OPMERKING: in volgorde van type, Linked Pro 2
  kabelsysteem met spacer 70 en Linked Pro 3
  kabelsysteem met Spacer 50 en Spacer 70.
11 #
  \Steunpunt (intermediate) in combinatie met
  XSIntermediate (Pro) en Spacer 70.
  \Steunpunt (intermediate) in combinatie met
  XSIntermediate (Pro) Spacer 50 en Spacer 70.
12 #
  \Type ankerpunt: XSImpact Pro, met geïntegreerde
  valdemper/valindicator.
  OPMERKING: Valdemper voorkomt schade aan dakbedekking
  en constructie bij een eventuele val.
13 #
  \.....
14 #
  \Toebehoren:
15 #
  \- bevestigingsmiddelen: 1 klapanker per ankerpunt.
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  \- bevestigingsmiddelen: 1 mechanisch anker per
    ankerpunt.
16 #
  \- meelopers type: XSSlider.
  \- meelopers type: XSSlider Pro.
  OPMERKING: Voor Pro-meeloper is een XSPoint vereist.
17 #
  \- tensioning tool, (systeem) kabelspanningmeter.
18 #
  \- dak markering valgevaar.
  \- dak markering doorvalgevaar.
  \- dak markering struikelgevaar.
19 #
  \- registratiebordje.
20 #
  \- waarschuwingspictogram PBM verplicht.
21 #
  \- certificaat en keuringssticker.
22 #
  \- trekproef na montage en bij keuring uitvoeren
    zonder openen dakpakket.
23 #
  \.....

LinkedPro, daken hor. staalkabelsys 2 /3 staalkabels


