HET KEEPR-KABELSYSTEEM

INTRODUCTIE

Bij KEEPR zijn we van mening dat veilig werken niet moeilijk zou moeten zijn, daarom
hebben wij een kabelsysteem ontworpen dat voorziet in gebruiksgemak. Het systeem heeft
door zijn geavanceerde technologie een lange levensduur. Naast de optie om het KEEPRsysteem zelf te monteren is het mogelijk om de installatie van het systeem aan ons over te
laten.
Het KEEPR-kabelsysteem biedt continue veiligheid via de tussenliggende punten
waaraan men zich vast kan maken. Het systeem is zo ontworpen dat het in staat is om
verschillende hoeken en bouwvormen tegemoet te komen. KEEPR kan op vrijwel elke
ondergrond bevestigd worden. Tot deze ondergronden behoren bijvoorbeeld felsdaken,
sandwichpanelen, kanaalplaten en (cellen)beton. Dit alles is getest bij Notified Body Satra
onder de EN795:2012 type A & C norm en de CEN/TS 16415:2013.
KEEPR werkt met een verankeringssysteem dat ontworpen is om drie gelijktijdige
gebruikers te kunnen beschermen. Het roestvrije lijnsysteem glijdt soepel over alle punten
waardoor de gebruiker zich volledig vrij over het dak kan bewegen. Door de modulariteit
van het systeem kunnen KEEPR-onderdelen, ondanks de permanente bevestiging, makkelijk
worden vervangen.
Het systeem heeft grondplaten met verschillende coatingen waardoor het op alle soorten
dakbedekking hecht. Hierdoor kan het bijvoorbeeld bevestigd worden op daken met
dakbedekking als toplaag, maar ook aan staaldaken door middel van de 8 mm popnagels.
Op felsdaken wordt het systeem bevestigd door middel van een felsklem, het dak wordt dus
niet doorboord.
De krachten die vrijkomen bij een val worden grotendeels gereduceerd door de unieke
absorptietechnologie. Deze technologie is ontwikkeld op basis van materialen die gebruikt
worden in de lucht- en ruimtevaartindustrie. Het gepatenteerde absorptiesysteem is
een drietrapssyteem bestaande uit een vervormende basisplaat, een gepatenteerde
Polyurethaandemper en RVS-demper die opgenomen is in de ankermodules.
Het kabelssysteem wordt geleverd met minimale verpakkingen, dit om de milieu-impact
door teveel afval te verminderen. De levering bestaat uit een palletbox met daarin de ankers
met beschermingshoes, de kabel en een doos voor bevestigers.
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ANKERPUNTEN

Start- eind- hoekankerpunt
Bitumen / EPDM (109800)

Intermediate ankerpunt Bitumen / EPDM
(109801)

Intermediate ankerpunt single fix beton /
staaldak bitumen / EPDM (109802)

Start- eind- hoekankerpunt PVC
(109803)

Intermediate ankerpunt PVC
(109804)

Intermediate ankerpunt single fix beton /
staaldak PVC (109805)
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ANKERPUNTEN

Start- eind- hoekankerpunt TPO
(109806)

Intermediate ankerpunt TPO
(109807)

Start- eind- hoekankerpunt popnagels/fels
(109808)

Intermediate ankerpunt popnagels/fels
(109809)
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ONDERDELEN

Startstuk met spanner (109577)

Eindstuk gaffel (109578)

Intermediate kabelgeleider (109579)

Variabel hoekstuk kabelgeleider (109580)

90 graden hoekstuk kabelgeleider
(109581)

Start/eind D-ring (109582)
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ONDERDELEN

8mm kabel 10-25-50-75-100-150-200m
(109583 t/m 109588)

Verbindingplaat 2 gaten (109639)

Verbindingplaat 3 gaten (109590)

Kabelverbindingsstuk (109591)

M10 anker beton (109597)

M10 Draadstangen, ring, moer en verdieping
200-250-330-400-500mm
(109598 t/m 190600 en 109810 t/m 109811)
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BEVESTIGINGSMIDDELEN

M12 anker beton tbv singelfix (109601)

Tuimelanker M10 inclusief verdiepingsring
250-350-450mm (109795 t/m 109797)

Verdiepingsring (109592)

M12 anker beton tbv singelfix
200-250-330-400-500mm
(109602 t/m 109604 en 109812 t/m 109813)

M12 tuimelanker 400mm singlefix
(109641)

Popnagels 8mm - 12 stuks (109640)
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PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Veiligheidsset A (109046)*

Veiligheidsset B (109646)*

*Deze sets zijn inclusief een veiligheidslijn van 7 meter met meelopende nietverwijderbare lijnklem, valdemper en stalen steigerhaak. Het geheel wordt geleverd in
een kunststof koffer.

Veiligheidslijn Dynamic Delta 2 Meter
(109274)

Meeloper tbv 8 mm kabel (109606)
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OVERIGE PRODUCTEN

Ladderborgingspunt aluminium (108983)

Ladderborgingspunt RVS (108985)

Draad tbv ladderborgingspunt (109080)

Pictogram ‘verboden toegang’ RVS
(109009)

Veiligheidsharnas
verplicht

Pictogram ‘doorvalgevaar’ (109010)

Sticker ‘veiligheidsharnas verplicht’
(108995)
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OVERIGE PRODUCTEN

Pictogram ‘veiligheidsharnas verplicht’
(108994)

Pictogram ‘opstelplaats ladder verplicht‘
(109005)

Pictogram ‘veiligheidsharnas verplicht/
opstelplaats ladder’ (109074)

Markeringsstrook bitumen 20 cm breed
(109084)
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Stephensonweg 2
4207 HB Gorinchem
Postbus 850
4200 AW Gorinchem
info@kedge.nu
+31 (0)183 64 37 50

WWW.KEEPR.NL

