SEALED-BLOK

™

Zelfoprollende valstopblokken

VERTROUWD.
DUURZAAM.
BETROUWBAAR.

Zelfoprollende valstopblokken (SRL) met in de praktijk geteste
technologie, RSQ™ kenmerk & reddingsmogelijkheden.

WAAROM EEN SEALED-BLOK™
GEBRUIKEN?

UNIEKE KENMERKEN
Antislip ontwerp

VERTROUWD

Draaibaar
verankeringsoog

Blijft bevestigd op onbuigzame
en buigzame (horizontale vallijn-)
ankers

DBI-SALA blijft de norm voor kwaliteit in
valbescherming bepalen. Het DBI-SALA™
Sealed-Blok™ assortiment heeft de meest
uitgebreide lijn van afgesloten zelfoprollende
valstopblokken en tientallen jaren van bewezen
service op locatie.
Maar het beste wordt nog beter...

Centreert de lading

™

Aluminium behuizing

Nieuw afgesloten
ontwerp
(octrooi aangevraagd)

Zorgt voor een buitengewone
kracht, duurzaamheid en
corrosiebestendigheid
Roestvrij staal

Gegarandeerd efficiënt en
veilig werken onder alle
werkomstandigheden. Het
enige zelfoprollende valstopblok
die voldoet aan de IP68 norm.

DUURZAAM

Roestvrij stalen
eindplaat

140 kg gewichtscapaciteit

■■ Bestand tegen de ruwste omstandigheden
■■ Heavy-duty ontwerp
■■ Corrosiebestendig
■■ Roestvrij stalen eindplaten
■■ Aluminium behuizing

Duurzame constructie voor
extreme omstandigheden

Hogere capaciteit
voor gebruiker en
gereedschappen

Handgreep

Driepoot-/ Davitarmsteun

Ingebouwd ontwerp voor
gemakkelijk vervoer met
betere ergonomie

BETROUWBAAR

Geen gereedschap nodig
om te installeren

Secundair
ankerpunt

■■ Dynamische onderdelen zijn in de behuizing
gesloten (IP68 normering).
■■ Deeltjes komen het product niet in
■■ Afgeschermd tegen volledige of
voortdurende onderdompeling in water
■■ Decennia van dienstverlening
■■ In de praktijk getest onder de meest
extreme omstandigheden ter wereld
■■ Door het ontwerp gaat het product langer
mee met minder onderhoud

Ergonomische
kabelhandgreep

Gecertificeerd voor
bescherming tegen
‘vallende objecten’
Als valstop genormeerd
wanneer primaire anker
niet werkt

Levert meer comfort en
gemak in gebruik bij het
maken van verbindingen

REDDINGSLIER
RSQ™ Duale
Modusontwerp

Standaard
toepassingen

standaard
markten

Offshore platform toegang

Olie en gas

Besloten ruimte

Offshore windenergie

Zoutwateromgevingen

Mijnbouw

Vervuilde omgevingen

Scheepvaart
Nutsbedrijven
Waterzuivering
Gemeentes

Track-inspectie,
inventariscontrole en
informatiebeheer

De gebruiker kan valstopof afdaalmodus selecteren

Gegalvaniseerde
KABEL VAN
ROESTVRIJ STAAL

staalkabel,
diameter 5mm

Corrosie- en
slijtagebestendig
Vallijnopties

Roestvrij staal voor
corrosiebestendigheid

Zelfsluitende
draaibare
ophanghaak
Stopt het torderen van
de vallijn

163 kg poort

Belastingindicator

Vermindert de kans op onbedoelde
ontkoppeling (‘roll-out’)

Laat een visuele indicatie
zien wanneer het systeem
geactiveerd is

FAST-Line™
Geeft de gebruiker de
mogelijkheid om ter plekke
de vallijn te vervangen

INGEBOUWDE MULTIFUNCTIONELE VEILIGHEID
’S WERELDS EERSTE ‘DUAL MODE’ ZELFOPROLLENDE
valstopblok voor VALSTOP EN REDDING
Het exclusieve ontwerp voorziet in zowel valstopbescherming met
reddingsmogelijkheden, als automatische zelfredding voor
ultieme veelzijdigheid.
■■ Het ingebouwde reddingsmechanisme wordt een integraal
onderdeel van een reddingsplan
■■ Standaard valstopmodus
■■ Automatische reddingsmodus

Het mechanische gedeelte is een van de belangrijkste onderdelen van een
reddingssysteem. Het voorziet in de middelen om een hulpbehoeftig persoon
in veiligheid te brengen. Vallijnsoorten en -lengtes zijn maar een paar opties.
Een 3-standen zelfoprollende reddings valstopblok kan als primair of secundair
mechanisme gebruikt worden, afhankelijk van uw toepassing.

3 STANDEN
ZELFOPROLLENDE Reddings
valstopblok
KENMERKEN:

■■ Op afstand/ geassisteerde activatie

■■ Optrekken en neerlaten van
personeel
■■ Eenvoudige redding in/uit

KIES UW MODUS

■■ Inklapbare handgreep

valstopmodus/
geassisteerde redding

Een snelheidsdetecterende rem stopt de val en vermindert
de krachten op de gebruiker tot een veilig niveau van 6kN of
minder en voorziet in een geassisteerde redding.

GEEL = RSQ

BESLOTEN RUIMTE? GEEN PROBLEEM

■■ Optionele steun voor davitkoppeling
■■ Beschikbaar met een RSQ™ optie
■■ Alleen voor reddingswerk

Automatische reddingsmodus/
Zelfreddende afdaling

Een snelheidsdetecterende rem remt de val en meteen wordt
een centrifugaalrem geactiveerd die de gebruiker met een
gecontroleerde snelheid naar het volgende niveau of de
grond brengt.

GEASSISTEERDE REDDINGSOPTIES ‘GEKOPPELD’ AAN DE AFDALINGSMODUS
De traditionele geassisteerde reddingsacties kunnen ook worden uitgevoerd.

VERTROUWD OP DE WERKPLEK

FAST-LINE™
TER PLEKKE
VERVANGBARE
VALLIJNMODELLEN

Veiligheidstechnici en locatiemanagers vertrouwen
op DBI-SALA™ vanwege de kwalitatief goede en
sterke systemen die, wanneer het het meest nodig is,
een topprestatie leveren. Onze systemen voldoen aan
de van toepassing zijnde normeringen in de branche.
Wij kunnen naar behoefte op maat gemaakte
oplossingen bieden.

KENMERKEN:
■■ Getrainde eindgebruikers
kunnen de vallijn
vervangen

Valstopmodus

Valstopmodus

Automatische
reddingsmodus

Geassisteerde
redding met
de boom

Geassisteerde
redding met
de hand

Modus
zelfreddende
afdaling

■■ Indien niet goed
ingebouwd kan de
zelfoprollende vallijn niet in
gebruik genomen worden
■■ Niet nodig om de
verzegeling te verbreken
om de vallijn te
verwisselen
■■ Vermindert totale kosten

3 standenmodellen
met ingebouwde
reddingsfunctie en
steunhouder zijn ideaal
voor redding uit besloten
ruimte.
Beschikbaar met en
zonder steunhouders.

Opties & accessoires

140 kg
gewichtscapaciteit

RSQ™
toepassing

Reddingtoepassing

Musketonhaakmateriaal
Staal

9m

15m

25m

40m

n

3400828

3400803

3400950

3400866

3400971

3400960

3400891

3400955

3400880

3400943

3400916

3400951

3400867

3400961

3400892

3400956

3400881

3400944

3400917

n

n
3400854

n
n

n
n

n
n
n

First-Man-Up™ paal
4,5m

n

n
Roestvrij staal

Kabel van roestvrij
staal (5 mm)

Gegalvaniseerde
kabel (5 mm)

Vallijnmateriaal

SEALED-BLOK™ productenoverzicht

3400830

n
3400856

n
n

3400805

n

Gewicht

52m

Productcode: 3500202

3400614

3400986

13kg

20kg

27kg

45kg

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Lengte bij benadering

39cm

29cm

34cm

41cm

48cm

48cm

Breedte bij benadering

19cm

24cm

27cm

25cm

30cm

30cm

Hoogte bij benadering

11cm

14cm

18cm

17cm

18cm

28cm

n

n

n

n

RSQ™ modellen

n

n

n

FAST-Line™ ter plekke vervangbare vallijn

n

n

n

140 kg vermogen

n

n

n

n

n

Voldoet aan IP68 norm

n

n

n

n

n

Handgreep

n

n

n

n

n

Draaibare verankeringsring

n

n

n

n

n

i-Safe™

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Driepoot-/Davit-armsteun (optioneel)

STEUNHOUDER
Productcode: 3401025

3400972

9kg

Reddingsmodellen

Productcode: 9600037

voor 9 m, 15 m, 25 m en 40 m afgesloten blok

5,5kg

Behuizingsmateriaal

(2,4-4,8 m) met gereedschap voor geassisteerde redding

Reparatiegereedschap

Gereedschap voor
geassisteerde redding

Saflok™ stalen karabijnhaak

Alleen wanneer u al een First-Man-Up™ boom hebt

Productcode: 2000112

Zelfsluitend, 19 mm poortopening

Productcode: 3500200
n

n

n

Laddersteun (optioneel)

n

n

n

n

n

n

Musketonhaak (gepatenteerd)

n

n

n

n

n

n

- 163 kg genormeerde poort

n

n

n

n

n

- Zelfsluitende poort

n

n

n

n

- Draaibare haak

n

n

n

- Belastingindicator op de haak

n

n

- Voldoet aan ANSI Z359.1/ Z359.12

n

Staalkabel, diameter 5mm

Saflok™ stalen karabijnhaak

Saflok™ stalen karabijnhaak

n

Zelfsluitend, 30 mm poortopening

Zelfsluitend, 50mm poortopening

n

n

Productcode: 2000113

Productcode: 2000114

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Aluminium behuizing

n

n

n

n

n

n

Roestvrij stalen eindplaat

n

n

n

n

n

n

Normen: voldoet aan CE EN 360, EN341, EN1496
Andere referenties voldoen aan OSHA 1926.502, OSHA 1910.66, ANSI Z359.1, ANSI A10.32, CSA Z259.2.2 Type II

Kabelvervangingsset VOOR FAST-Line™
15m

25m

40m

Roestvrij stalen kabel
met roestvrij stalen haak

3900105

3900108

3900112

Gegalvaniseerde kabel
met geplateerde haak

3900107

3900111

3900114

HET ULTIEME IN
VALBESCHERMING
DBI-SALA staat voor excelleren en innoveren met een groot
assortiment aan valbeschermingsoplossingen, ontworpen om
u veilig, efficiënt en comfortabel op hoogte te laten werken.

Het ultieme in valbescherming
voor elke werkomgeving.

Distributeur

Wereldwijde locaties
Verenigd Koninkrijk
5a Merse Road
North Moons Moat
Redditch,
Worcestershire
B98 9HL
UK
t: +44 (0) 1527 548 000
f: +44 (0) 1527 591 000

Europa, MiddenOosten & Afrika
Le Broc Center
Z.I. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc
Cedex
FRANCE
t: +33 (0)4 97 10 00 10
f: +33 (0)4 93 08 79 70

VS
3833 SALA Way
Red Wing
MN 55066
USA
Telefoonnummer:
800 328 6146
t: +1 (651) 388 8282
f: +1 (651) 388 5065

Canada
260 Export Boulevard
Mississauga
Ontario L5S 1Y9
CANADA
Telefoonnummer:
800 387 7484
t: +1 (905) 795 9333
f: 888 387 7484

AZIË
No 6 Tuas Avenue 18
638892
SINGAPORE
t: +(65) 65587758
f: +(65) 65587058

Australië en
Nieuw-Zeeland
95 Derby Street
Silverwater
NSW 2128
Australia
Telefoonnummer:
1800 245 002 (AUS)
Telefoonnummer:
0800 212 505 (NZ)
t: +61 2 8753 7600
f: +61 2 8753 7603

www.capitalsafety.eu

