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   SafeU®Bracket
RMB-BOX  - RS  11 0100

Productfiche
SafeU®Bracket is een adapter die het mogelijk maakt om 
de universele haak SafeU®Tile om het even waar tussen 2 
daksparren te plaatsen. 
SafeU®Bracket bestaat uit gegalvaniseerd staal. 
Het geheel dat bestaat uit de haak SafeU®Tile en de adapter 
SafeU®Bracket beantwoordt aan de eisen van de norm EN 
517, een Europese norm die van toepassing is op de haken en 
veiligheidsverankeringen voor de dakbedekking. Als dit geheel 
wordt uitgerust met de starre levenslijn SafeU®Lifeline, dan 
beantwoordt het aan de eisen van de norm EN 795, een Europese 
norm die van toepassing is op bescherming tegen vallen van een 
hoogte - Verankeringsvoorzieningen. In combinatie met de vloer 
SafeU®Floor, voldoet hij an de vereisten van de norm EN 516, 
«geprefabriceerde toebehoren voor daken - Voorzieningen voor 
het betreden van daken - Looppaden, loopvlakken en treden».
SafeU®Bracket wordt bevestigd tussen twee daksparren 
en maakt een precieze plaatsing van de universele haak 
SafeU®Tiles mogelijk. De belasting wordt gelijk verdeeld over de 
twee daksparren, waardoor overstekken overbodig worden en 
verzekert steeds een trekkracht binnen de as van de haak. 
Indien de tussenruimte tussen de twee daksparren groter is dan 
0,7 m, is een koppeling SafeU®BracketExtension RS11 00110 ook 
beschikbaar voor het monteren van twee adapters. 

Technische kenmerken
Productreferentie
RS 11 0100

Matériaux
Gagalvaniseerd staal
dikte 2 mm

Normen
Voldoet aan de Normen EN517 type A*,
EN795 type D*, EN 516-1-C* in combinatie 
met de onderstaande lijst
CE-markering
Brandreactie Klasse A1
Afmetingen
L 740 x b 125 x h 25 mm

Gewicht
1590g

Verpakking
10 stuks per pak, totaal gewicht 16 kg 
Afmetingen L 740 x b 125 x h 150 mm
400 stuks per pallet, totaal gewicht 644 kg 
Afmetingen L 1200 x b 1000 x h 750 mm

*te installeren volgens de Montagehandleiding van RMB-BOX

Compatibele accessoires EN 517 type A

SafeU®Tile       RS 11 0020
SafeU® Bracket Extension RS 11 0110

Compatibele accessoires EN 795 type D

SafeU®Lifeline  RS 15 0200
SafeU®Tile       RS 11 0020
SafeU® Bracket Extension RS 11 0110
Compatibele accessoires EN 516 - 1 - C

SafeU® Floor       RS 11 0190
SafeU® Console     RS 14 0180
SafeU® FloorHolderA    RS 14 0150
SafeU® FloorHolderB    RS 14 0160
SafeU® Clip    RS 14 0170

Voordelen
• veilig :               conform de norm EN 517/795/516*
• voordelig :    zeer eenvoudige en snelle montage 
• praktisch :       maakt het mogelijk om de haak even     
    waar tussen de daksparren te plaatsen   
    zonder verlies van mechanische 
    weerstand.
• ecologisch :     100% recycleerbaar


