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Słupek asekuracyjny AXIS D przeznaczony jest 
do stosowania jako punkt kotwiczący zabezpieczający 
przed upadkiem z wysokości dla trzech 
osób równocześnie.

Słupek asekuracyjny AXIS D

Został opracowany na potrzeby zabezpieczania osób pracujących 
na wysokości. Zasadniczo wykorzystywany jest jako podpory 
końcowe/narożne w poziomych systemach linowych ACCENLINE 
zgodnie z normą EN 795 C, ale z powodzeniem stosowany jest jako 
punkt kotwiczący np. w dostępie linowym. Słupek asekuracyjny AXIS D 
wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej (materiał 1.4301). Łączna 
maksymalna wysokość słupka wynosi do 1000 mm. Standardowe 
wymiary podstawy słupka: 220 x 220 mm, średnica wynosi 50 mm. 

Na słupku może być zamontowany punkt wpięcia z krętlikiem 
pozwalającym na obracanie się we wszystkich kierunkach 360°. 
Dzięki temu zapobiega tworzeniu się pętli w przypadku wpięcia linki 
bezpieczeństwa. Słupek przykręcimy śrubami o śr.12x120 mm do 
drewnianych elementów konstrukcyjnych. Słupek AXIS D spełnia 
wymagania normy dotyczącej urządzeń kotwiczących EN795, 
klasa A,C oraz CEN/TS 16415

Materiał INOX

Waga 4 kg

Wymiary 300 - 1000 mm

Użytkownicy 3

Norma EN 795 A, CEN/TS 16415

Gwarancja

Specyfikacja

ul. Gzichowska 115
42-500, Będzin

T +48 602 398 006
E biuro@accen.pl

Podłoża montażowe

Systemy zabezpieczające 
przed upadkiem z wysokości

AXIS D
słupek asekuracyjny 

Drewniane elementy 
konstrukcyjne

FAS

FAS - jedná se o speciální kotvící zařízení určená 
pro práci v závěsu (tzv. Průmyslové lezení).

Konstrukce celého systému umožňuje bezpečnou práci na fasádě budovy 
díky použití výložníků, ten chrání jak pracovní a bezpečnostní lano tak i 
fasádní prvky před poškozením. Tento systém se výborně osvědčuje na 
stavbách při provádění prací souvisejících s údržbou fasády, jako jsou 
čištění, opravy, výměna skla a instalace fólie a reklamních banerů.

FAS se skládá ze hnízd (objímek) a výložníků (ramene), které slouží 
jako vedení lanového systému zajišťující snadný pohyb kvalifikovaných 
zaměstnanců při práci na fasádě. Hnízda jsou napevno nainstalovány 
buď do fasády nebo stropu budovy. Výložník je po celou dobu práce 
zajištěn v hnízdě, pod kterou se právě provádí pracovní činnost. Každé 
hnízdo je vybavené dvěma jistícími oky TRAX LIGHT, ty slouží k 
připojení jak pracovního tak i bezpečnostního lana. Oba tyto jistící oka 
se nacházejí na jednom kotevním hnízdě, čímž je zvýšená ergonomie a 
bezpečnost práce.

Standardní převis výložníků je od 1 do 2,5 metru s možností nastavení 
úhlu práce nastaveného v hnízdech, díky čemuž získáváme pohodlný 
přístup k širokému spektru pokrytí. Výložníky jsou přenosné a ukončení 
pracovní činnosti se mohou uschovat. V případě vysokých atik mohou 
být ke každému hnízdu namontovány speciální plošiny. 
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system dostępu do elewacji
FAS

Specyfikacja

Materiał    

Waga

Rozmiar

Użytkownicy

Norma

Gwarancja

Podłoża montażowe

Żelbet

STAL OCYNK, INOX

10-25 kg

max 2 m

1

EN 795:2012, EN 363

12 miesięcy

klasa C20/25
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