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Záchytné systémy 
proti pádu z výšky

TWIST FIXE LINE

Technická specifikace

Materiál:                          ALUMINIUM, INOX

Počet uživatelů:    2 uživatelé mezi podpěry

Norma:                                                EN 795 C

Záruka:                                                         5 let

Rovněž se úspěšně používá jako systém ochrany proti pádu 
namontovaný pod jeřáby, stroji a technologickými linkami. 
Ve fasádních přístupových systémech je to vynikající řeše-
ní, které vám umožní provádět práce související s čištěním 
zasklení nebo výměnou skla. Je vyroben z eloxovaného 
hliníku odolného vůči extrémní korozi, může být na přání 
opatřen jakoukoli barvou RAL. Rozestup připevňovacích 
prvků závisí na zamýšleném použití a činí 1,5 m při práci 
v přístupu k lanu nebo 3 m v systému ochrany proti pádu. 
Může být instalován přímo ke konstrukci nebo pomocí 
systémových podpěr. Standardní délka kolejnice činí 3 
m a může být kombinována bez omezení délky celého 
kolejnicového systému. Díky své malé velikosti se Accen 
Rail dokonale hodí k objektům, na kterých je nainstalován.

Je schválen pro použití 4 lidmi současně. Použité jistící vozíky jsou vybaveny 
speciálním systémem kuličkových ložisek, díky kterému se hladce pohybují 
po vedení. Přípustné zatížení vozíku činí 136 kg. Jistící kolejnice Accen Rail 
splňuje požadavky norem EN795 typu D a CEN / TS 16415.

Jištění se provádí připojením bezpečnostního lana, samosvorného zařízení s 
vedením nebo samosvorným zařízením k vozíku. Instaluje se izolováním střechy 
pomocí speciální kotvy ke konstrukčním prvkům, jako je například trapézový 
plech, železobeton, kanálové desky. Základna sloupku je utěsněna materi-
álem, ze kterého je střešní krytina vyrobena, například PVC, EPDM, bitumen.

Namontuje se na sloupky systému Twist Fixe LINE izolováním opláštění 
střechy, aniž by bylo nutné jej „otevřít“. Systémové podpěry jsou vyrobeny z 
hliníkové slitiny 1050A, zatímco ostatní prvky jsou vyrobeny z nerezové oceli. 
Splňuje požadavky na kotevní zařízení v souladu s EN 795 C a byl testován 
a certifikován notifikovaným orgánem DEKRA.


