Technische specificaties
3103867 / 3103877

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Verlengde versie
(6m Edge).
Producttype: 	Zelfintrekbare reddingslijn
met band (SRL)
Beschrijving
Submerk:

DBI-SALA®

Sector:

• Bouw
• Nutsbedrijven
• Algemeen onderhoud

Toepassingen:

Valbeveiliging

Lengte

Kenmerken
Basis materiaal:

Behuizing: thermoplastisch
Behuizing van de schokdemper: nitril rubber
Bovenste ring: verzinkt staal
Band: Dyneema® en polyester

Capaciteit:

1 gebruiker (140 kg)

Gebruikstemperatuur:

-40 °C tot +60 °C

Normen:

CE EN360:2012

Minimale sterkte:

> 15 kN

Lengte:

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

Nettogewicht:

Zie tabel op pagina 2

Connectoren
aan boven- en
onderzijde:

Zie tabel op pagina 2

Niveau van de
verbinding:

Zie tabel op pagina 2

Geschikt voor
scherpe randen :

Zie tabel op pagina 2

Afgebeeld model: 3103867

Versie: 1
Deze versie is het enige document dat van toepassing is op de producten sinds zijn datum van publicatie

3M™ Personal Safety Division | DBI-SALA® Nano-Lok™ Verlengde versie (6m Edge)

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Verlengde versie (6m Edge).
Artikelnummer

3103867

Bovenste connector (*)

Onderste connector (*)

Verzinkte karabijnhaak met
tweevoudige sluiting
(ref: 2000112)
18 mm (11/16”) opening

Snaphook van verzinkt staal
(ref: 9502195)
19 mm (3/4”) opening

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

Aluminium karabijnhaak
(ref: 200023)
19 mm (3/4”) opening

3103877

Niveau van verbinding
en geschikt voor scherpe
randen

Lengte

Nettogewicht

3,0 kg
Boven het hoofd en
niet geschikt voor
scherpe randen

6m
2,6 kg

(*) Alle connectoren zijn CE-EN 362

3103867

3103877

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 opgebouwd 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 te toetsen binnen zijn 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
3M Nederland B.V.
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www.3MSafety.nl
Email informationfallprotection@mmm.com

3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3MSafety.be 1re Avenue – BP15
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Web 3M.com/FallProtection

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

