
STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

SPECIFICATIES blad: 1

B363300.225.f10 VAL-/DAKRANDBEVEILIGING, VALBEVEILIGING (HORIZONTAAL)
versie: 102.+   datum: 22-09-2014   auteur: FG-FPS

 1 Fabrikaat: XSPlatforms B.V.
 2 Type: LinkedPro wall/ceiling, horizontaal
  staalkabelsysteem met 2 staalkabels 
  #
  \XSLinked voor wand.
  \XSLinked voor plafond.
 3 #
  \Maximaal aantal gebruikers: .....
  OPMERKING: 2 tot 4 per traject.
 4 #
  \Staalkabel (mm): 8 (7x7).
 5 #
  \Materiaal staalkabel: roestvast staal AISI 316.
 6 #
  \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 #
  \Begin- en eindpunt in combinatie met XSTerminal
  Pro/XSPoint/XSDynamic kit Pro (tensioner/XSPoint) en
  Spacer 30, gemonteerd op een XSBase plate wall.
  OPMERKING: XSBase plate wall, voor wand- en
  plafondsystemen, alleen te gebruiken bij begin- en
  eindpunten van het systeem.
 9 #
  \XSDynamic valdemper.
  OPMERKING: Elk systeem voorzien van 1 XSDynamic
  valdemper.
10 #
  \Binnenbocht wand in systeem in combinatie met XSEdge
  90° Pro wall.
  \Bocht in systeem in combinatie met XSEdge 90° Pro
  ceiling.
  OPMERKING: let op: wall voor wand en ceiling voor
  plafond.
11 #
  \Buitenbocht wand in systeem in combinatie met XSEdge
  90° Pro wal, low. \Buitenbocht wand in systeem in
  combinatie met XSEdge 90° Pro wal, high.
  OPMERKING: bij buitenbocht < 1,5 m low en > 1,5 m
  high toepassen. Let op: alleen bij wand.
12 #
  \Steunpunt (intermediate) in combinatie met
  XSIntermediate Pro ceiling.
  \Steunpunt (intermediate) in combinatie met
  XSIntermediate Pro wall, low.
  \Steunpunt (intermediate) in combinatie met
  XSIntermediate Pro wall, high.
  OPMERKING: bij steunpunt < 1,5 m low en > 1,5 m high
  toepassen. Let op: ceiling voor plafond en wall voor
  wand.
13 #
  \.....
14 #
  \Toebehoren:
15 #
  \Bevestigingsmiddelen begin- en eindpunt
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  wand/plafond: 3 mechanische ankers per ankerpunt.
  \Bevestigingsmiddelen begin- en eindpunt
  wand/plafond: 3 stuks draadeind M12 per ankerpunt.
16 #
  \Bevestigingsmiddelen steunpunt en bocht
  (wand/plafond): 1 stuks draadeind M12 per ankerpunt.
  \Bevestigingsmiddelen steunpunt en bocht
  (wand/plafond): 1 mechanisch anker per ankerpunt.
17 #
  \- meeloper wand type XSSlider.
  \- meeloper wand type XSSlider Pro.
  \- meeloper plafond type XSSlider overhead Pro.
  OPMERKING: Voor Pro-meeloper is een XSPoint vereist.
18 #
  \- tensioning tool, (systeem) kabelspanningmeter.
19 #
  \- registratiebordje.
20 #
  \- waarschuwingspictogram PBM verplicht.
21 #
  \- certificaat en keuringssticker.
22 #
  \.....
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