Technische specificaties
3101207, 3101208, 3101261, 3101263, 3101264, 3101265,
3101270, 3101298, 3101461, 3101709, 3101718, 3101719, 3101730

3M™ DBI-SALA®
Nano-Lok™
Producttype: 	Zelfintrekbare reddingslijn

Beschrijving
Merk:

DBI-SALA®
• Bouw

Sector:

• Nutsbedrijven

Lengte

• Algemeen onderhoud
Toepassingen:

Valbeveiliging

Eigenschappen
Behuizing: nylon
Materiaal:

Band: dyneema® en polyester
Behuizing van demper: nitrilrubber
Bovenste ring: verzinkt staal

Capaciteit:

1 gebruiker (140 kg)

Gebruikstemperatuur:

-40 °C tot +60 °C

Normen:

CE EN360:2002

Minimale breekkracht:

> 15 kN

Lengte:

Diverse. Zie tabel 1 op pagina 2. Gemeten
van de binnenkant van de bovenste
connector tot de binnenkant van de
onderste connector, band volledig
uitgetrokken

Netto gewicht:

Zie tabel 1 op pagina 2

Connectoren aan
boven- en onderzijde:

Zie tabel 1 op pagina 2

Afgebeeld model: 3101461

Versie: 1
Deze versie is het enige document dat van toepassing is op de producten sinds deze beschikbaar zijn
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3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ - Tabel 1

Onderste connector*

Enkele of
dubbele lijn

Lengte

Nettogewicht
(inclusief bovenste
connector)

3101208

Aluminium haak
(ref: 2007153)
opening 57 mm (2-1/4”)

Enkele lijn

2,0 m

1,29 kg

3101264

Aluminium karabijnhaak
(ref: 2000023)
opening 19 mm (3/4”)

Enkele lijn

1,9 m

0,97 kg

3101263

Aluminium haak
(ref: 9502058)
opening 57 mm (2-1/4”)

Enkele lijn

2,0 m

1,37 kg

3101709

Aluminium haak Comfort Grip
(ref: 2000214)
opening 63,5 mm (2 1/2”)

Enkele lijn

2,1 m

1,59 kg

3101265

Snaphook van verzinkt staal
(ref: 9502116)
opening 19 mm (3/4”)

Enkele lijn

2,0 m

1,28 kg

Aluminium haak
(ref: 2007153)
opening 57 mm (2-1/4”)

Enkele lijn

2,0 m

1,42 kg

Aluminium haak
(ref: 2007153)
opening 57 mm (2-1/4”)

Enkele lijn

2,0 m

1,31 kg

Aluminium haak
(ref 9502058)
opening 57 mm (2-1/4”)

Enkele lijn

2,0 m

1,38 kg

Aluminium haak
(ref: 2000209)
opening 63,5 mm (2-1/2”)

Enkele lijn

2,0 m

1,10 kg

Aluminium haak
(ref: 2007153)
opening 57 mm (2-1/4”)

Dubbele lijn

2,0 m

2,58 kg

3101298

Aluminium haak
(ref 2007153)
opening 57 mm (2-1/4”)

Dubbele lijn

2,0 m

2,47 kg

3101270

Aluminium haak
(ref 9502058)
opening 57 mm (2-1/4”)

Dubbele lijn

2,0 m

2,62 kg

3101718

Aluminium haak Comfort Grip
(ref: 2000214)
opening 63,5 mm (2 1/2”)

Dubbele lijn

2,0 m

3,06 kg

3101719

Aluminium haak
(ref: 2000209)
opening 63,5 mm (2-1/2”)

Dubbele lijn

2,0 m

2,06 kg

Artikelnummer

Bovenste connector*

Aluminium karabijnhaak
(ref: 200025)
opening 19 mm (3/4”)

3101461

Triple Action karabijnhaak
van verzinkt staal
(ref: 2000159)
opening 19 mm (3/4”)

3101207

3101261

Eén-pins SRL-koppeling van
verzinkt staal
(ref: 3100197)

3101730

3101316

Triple Action karabijnhaak van
verzinkt staal
(ref: 2000159)
opening 19 mm (3/4”)

Eén-pins SRL-koppeling van
verzinkt staal
(ref: 3100197)

*Alle koppelingen zijn CE-EN 362
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3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ - enkele lijn

3101208

3101265

3101264

3101461

3101263

3101207

3101709

3101261

3101730
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3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ - dubbele lijn

3101316

3101298

3101718

3101270

3101719

Belangrijke mededeling
De montage en het gebruik van het product dat is beschreven in dit document veronderstellen dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met
vergelijkbare producten, daarvoor opleiding heeft genoten en dat het product door een competent persoon wordt gebruikt in overeenstemming
met de productdocumentatie. Vóór een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele testen uit te voeren om de prestaties van het
product vast te stellen binnen de specifieke toepassing.
Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn niet van toepassing
op andere producten of omgevingen. Iedere handeling met, of gebruik van, dit product in strijd met dit document is op eigen risico van de gebruiker.
Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet
van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder
met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. De 3M Groep
(die deze elementen niet kan beheersen of verifiëren) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze
regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen.
De garantievoorwaarden voor producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de van toepassing zijnde
wetgeving, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten.

3M Valbeveiliging
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06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANKRIJK
E‑mail informationfallprotection@mmm.com

Web 3M.com/FallProtection

3M, DBI-SALA, behoort tot 3M Company en haar dochterondernemingen. Dyneema is een handelsmerk van DSM IP Assets B.V.

