BETONGFÖRANKRING MED D-RING

Smidig, flexibel och
säker förankringslösning
för betong!

Äntligen en betongförankring som klarar en tuff
miljö och som går att
använda både temporärt
och permanent!

• Återanvändbar D-ringsdel, sätt
bara i en ny skruv, så kan du
använda den igen.
• Robust utförande för tuffa
miljöer utan rörliga eller
ömtåliga delar som kan
orsake problem.
• Säker fästindikering som
ger användaren info om
förankringen sitter ordentligt.
• Mycket flexibel, fästes i 18 eller
19 mm-hål - vanliga borr räcker.
• 22,2 kN-godkänd förankringspunkt enligt CE - EN795, vridbar
360° för att ge skydd och
flexibilitet.

BETONGFÖRANKRING MED D-RING

Stor mångsidighet och rörlighet
D-ringen i betongförankringen går att använda både temporärt
och permanent för att ge större mångsidighet. Den har en
återanvändbar D-ringsdel, sätt bara i en ny skruv, så kan du
använda den igen. Förankringen är framtagen med fokus på
hållfasthet och flexibilitet. Den är 22 kN-godkänd och en perfekt
fästpunkt för DBI-SALA:s och Protectas falldämpande säkringar,
fallskyddsblock eller till och med horisontella fånglinssystem som
EZ-Line™.
Lättinstallerad med fästindikering
Installationen är snabb, smidig och effektiv - vanliga borr räcker.
Borra först ett 18 eller 19 mm-hål. Knacka in förankringen i hålet
tills den sätter sig ordentligt i betongen, dra åt skruven tills hättan
på den röda momentindikeringen skalas av så att du ser den gröna
sexkantsskallen. Den gröna sexkantsskallen indikerar att
förankringen sitter ordentligt.
Förankringskrav Välj ett förankringsställe med tillräcklig
hållfasthet som ger fullgott skydd och tål rätt belastning.
Betongen ska ha en tryckhållfasthet om minst 21 MPa.
Betongens basmaterial ska vara minst 16 cm tjockt och hålet för
infästnigen ska sitta minst 38 cm in från kant. Sätter du mer än
en förankring måste det var minst 25 cm emellan.
Standarder och garanti Tillförlitlighet spar tid och pengar.
Och du slipper oroa dig. Uppfyller CE-kraven.
DBI-SALA är kända för sin produktkvalitet och ger upp till två års
garanti för material- och tillverkningsfel.

Ref: 2104565

Säker fästindikering
Rött = Inte
säker förankring.

Infästningskrav

Säker och
klar förankring.

Betongförankring med D-ring och skruv:
2104565: D-ringsdel med 1 skruv
2104566: D-ringsdel med 6 skruv
2104567: D-ringsdel med 12 skruv

Tekniska data:
D-ringsdel: gulförzinkat stål D-ring: smidesstållegering Förankringsskruv: stållegering Kapacitet: 140 kg. Vikt: 0,5 kg.
Mått: 14,5 cm lång x 7,6 cm bred x 11,4 cm tjock Minimibrottstyrka: 22,2 kN Standard: EN795 klass A
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