DSD
Faldsikringsgitter

Et sikkerhedssystem i form af et permanent faldsikringsgitter
sørger for sikre trafikruter og arbejdsstationer på flade tage
Sikkerhedskrav kan opfyldes, og de personer der arbejder på
flade tage beskyttes med vores faldsikringsgitter DSD.
Faldsikringsgitre der er monteret på byggepladser, kan anvendes på alle vores karme og er særligt designet til løsninger, hvor
præinstallation ikke er mulig. Faldsikringsgitret leveres separat
og kan monteres før- eller sammen med karmene.

Faldsikringsgitter til akrylkupler

• Sparer tid, da tagarbejdet og det indendørs arbejde kan
fortsætte sikkert
• Ingen andre løsninger til faldbeskyttelse (såsom net)
er nødvendige
• Permanent og samlet beskyttelse af faste eller oplukkelige
ovenlyskupler
• Kan anvendes til ovenlys med både komfortventilation
og brandventilation
• Stanset, grovmasket gitter for maksimalt dagslys, med en
slagstyrke på 600J (iht. GS-BAU-18: 2020-05 inklusive dokumentation for restkapaciteten med 100 kg for 15 minutter)
• Attraktivt størrelsessortiment
• Korte leveringstider

DSD faldsikringsgitter monteres
mellem karmen og taget.
150 mm

150 mm

Min.
130 mm
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Faldsikringsgitter til polykarbonat-kupler

DSD faldsikringsgitter monteres
mellem karmen og taget.
Min.
130 mm

150 mm

Teknisk information og størrelse – Net
Teknisk information
Materiale

Stanset 1,5 mm. stålgitter med høj energiabsorbering

Maskestørrelse (Gitter)

150 x 150 mm

Overflade

Galvaniseret (farver fås på forespørgsel)

Komfortventilation / Brandventilation

Mere information på forespørgsel

Faldsikringsgitter – størrelse
Størrelser [cm x cm]

Akrylkuppel

Polykarbonat-kuppel

52 x 52

√

–

60 x 60

√

–

60 x 90

√

–

75 x 75

√

√

85 x 85

√

√

88 x 193

√

√

100 x 100

√

√

100 x 200

√

√

100 x 240

√

√

120 x 120

√

√

120 x 240

√

√
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