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<4kN

≥6kN

Ap = 50mm

>6kN

410mm

SATRA referentie: Onderwerp: Resultaat:

SPC0226559/1428 EN195:2012 & CEN/TS16415:2013 Type C anchors Behaald

SPC0257234/1719/1 EN195:2012 & CEN/TS16415:2013 Type C anchors Behaald

SPC0265141/1749 EN195:2012 & CEN/TS16415:2013 Type A anchors Behaald

SPC0272005/1824 AS/NZS 1891.2:2001 Behaald

Certificeringen

Implementatie en belasting
Het hoge belasting ankerpunt van SFS 
is een uniek gepatenteerde ontwerp dat 
vele technologische ontwikkelingen in 
valbescherming belichaamt.  

In het midden van elk ankerpunt bevindt 
zich een energie absorberend element 
en een vervormbaar element dat het 
ankerpunt loodrecht op zijn basisplaat 
houdt. Het ankerpunt is ontworpen zodat 
deze los gekoppeld kan worden van de 
grondplaat. Beide hebben een afzonderlijke 
waterdichting. Als het ankerpunt verwijderd 
word van de grondplaat, blijft deze hierdoor 
waterdicht en zal niet gaan lekken.  

In het geval van een val zullen de actieve 
krachten ervoor zorgen dat het vervormbare 
deel, dat ontworpen is om weerstand 
te bieden tegen statische belasting, het 
absorberende element vrijgeven, de krachten 
welke hierdoor terug naar het dak, en de 
gebruiken zullen hierdoor tot een minimum 
worden beperkt. 

Onder statische belasting rond de 4kN zal het 
vervombare deel zijn energie afgeven. 
De dynamische piekkrachten welke worden 
teruggevoerd naar het ankerpunt zullen lager 
zijn dan 6kN.  

Tijdens een val oriënteert het energie-
absorberende element in het anker zich in 
dezelfde valrichting. 

Hoewel er een druk wordt uitgeoefend 
in de trek last (TI), zal de nadruk liggen 
op de dwarslast (SI), die er voor zorgt dat 
de basisplaat bevestigd blijft aan het dak 
systeem.  
 
Uit figuur 1 weten we dat de piekkracht, 
Fp=6kN voor 200 kg vrije val massa en de 
hoogte van het aanzetpunt van de basisplaat, 
Ap=50 mm na inzet is. 
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Berekening

Gebruikmakend van de positie van de meeste aanvullende bevestigingsmaterialen van de uitzetrichting naar de voorrand van de 
basisplaat, hier Df = 410 mm kunnen we nu de trek belasting (TI) en de dwarslast (SI) in de bevestiger bepalen als:

Sl = pieklast / aantal bevestigers:  6kN / 8 = 0.75kN per bevestiger 

Tl = pieklast X bevestitingshoogte/Df: 6kN x 50mm / 410mm = 0.73kN

Over het algemeen zullen de voorste bevestigers worden blootgesteld aan de grootste trekbelasting, waaruit we kunnen concluderen:

Tlr = Tl /aantal aanvullende bevestigers:  0.73kN / 4 = 0.183kN per bevestiger

Overwegingen om te onthouden zijn de gebruikte lengte van de basisplaat en het aantal bevestigers die de basisplaat aan het dak 
bevestigd houden.

Implementatie en belasting De hele reeks van initiële impact tot piekkracht (DT) is meestal 
ongeveer 0,5 seconden. Na dit punt zal de massa gaan stuiteren 
tot het in rust komt. 

De getoonde gegevens  zijn afkomstig van een gekalibreerde 
12kN valtest die wordt vastgelegd op 1kHz- instrumentatie. 

Figuur 1

Vervormbaar deel vrijgegeven

Piekkracht terug naar dak

Initiële impact tot piekkracht

1000

Frequentie (Hz)

K
ra

ch
t 

(k
N

)

7

6

5

4

3

2

1

dt

0 500 1500 2000 20002500 3000 3500 4000 4500

m

p

0



4 Versie 2.0 | Juni 2020

Al onze Horizontal Leeflijn-oplossingen zijn onafhankelijk getest (UKAS-
laboratorium) en gecertificeerd om te voldoen aan de vereisten van:

 EN795:2012 – Persoonlijke valbeveiliging- ankers

Vereisten:
• Verankeringselement - Assemblage van elementen welke een 

of meerdere ankerpunten of mobiele ankerpunten bevatten 
inclusief bevestigingselementen. Het is geschikt als onderdeel 
van een persoonlijk valbeveiligingssysteem en kan verwijdert 
worden van de onderconstructie. Het verankeringselement is 
onderdeel van het totale verankeringssysteem.

• Dynamische prestaties met testmassa van 100kg
• Statische sterkte test gedurende 3 minuten van12kN
• Niet-metalen materialen met een statische sterkte van 18kN 

gedurende 3 minuten, tenzij er bewijs van duurzaamheid wordt 
geleverd.

• Type A verankeringssysteem met één of meer stationaire 
ankerpunten met de noodzaak voor een structureel anker(s) of 
bevestigingselement (en) om aan de constructie te bevestigen. 

• Type C verankeringssysteem voorzien van een flexibele 
ankerlijn die niet meer dan 15 ° afwijkt van de horizontaal. 

• Om voorzienbaar verkeerd gebruik van apparatuur mogelijk 
te maken, vereist de norm dat alle ankerinrichtingen moeten 
worden getest op valstopsysteem ook al is het bedoelde 
gebruik bedoeld voor positioneringssysteem.  

CEN/TS16415:2013 – Persoonlijke valbeveiligingsapparatuur
equipment - ankerinrichtingen - aanbevelingen voor 
ankerinrichtingen voor gebruik door meer dan één persoon. 
 
Vereisten:

• Vereist verankeringsapparaat om te voldoen aan EN795:2012.
• Dynamische prestaties met een testmassa van 200kg.
• Statische sterktetest voor 3 minuten van 12kN+1kN voor elke 

extra gebruiker. 
• Niet-metalen materialen een statische sterkte van 18k+1kN 

voor elke extra gebruiker voor de duur van 3 minuten, 
tenzij er bewijs van duurzaamheid wordt geleverd. Type 
A verankeringssysteem met één of meer stationaire 

Testen en normen
De normen die valbeveiliging voorschrijven, zijn geschreven 
om een maatstaaf te bepalen van minimale prestaties. Het is 
belangrijk om te erkennen dat de meeste normen de structuur 
(dak-profiel of opmaak) niet specificeren bij het definiëren van de 
eisen van de test. Al onze onafhankelijke testen zijn uitgevoerd 
op door OEM geleverde producten, beton uitgesloten! 

We zijn ons bewust van de vele verschillende ondergronden 
die er op de markt zijn. We ondernemen intern testen 
op felsdakprofielplaten, sandwichpaneel, enkelwandig, 
opgebouwde systemen en flexibele dakbedekking  
(bitumineus & PVC). Veel van deze tests worden uitgevoerd 

om back-upgegevens te verkrijgen voor ons netwerk van 
verkoopkantoren.  

Onze testfaciliteit wordt gecontroleerd en gekalibreerd door 
een onafhankelijk UKAS geaccrediteerd laboratorium, waarbij 
alle tests op deze manier worden uitgevoerd en aan dezelfde 
vereisten voldoen als die wij aan zone gecertificeerde producten 
stellen.
 
De SFS Horizontal Leeflijn-systemen zijn getest en gecertificeerd 
om 1 tot 4 gebruikers in staat te stellen veilig te werken in zowel 
gebiedsbegrenzende- alsmede valstop -systemen.

ankerpunten met de noodzaak voor een structureel anker(s) of 
bevestigingselement (en) om aan de constructie te bevestigen.

• Type C verankeringssysteem voorzien van een flexibele 
ankerlijn die niet meer dan 15 ° afwijkt van de horizontaal. 
Om voorzienbaar verkeerd gebruik van apparatuur mogelijk 
te maken, vereist de norm dat alle ankerinrichtingen moeten 
worden getest op valstopsysteem ook al is het bedoelde 
gebruik t.b.v. gebiedsbegrenzing. 

AS/NZS 1891.2:2001 -  Industriële valbeveiliging en apparaten

Vereisten: 

• Vereist van de verankeringssystemen dat ze aan de vereisten 
voldoen van EN795:2012

• Dynamische prestaties met testmassa van 100kg.
• Statische sterkte test gedurende 3 minuten van12kN.
• Een trekkracht gelijk aan 90% van +/- 5% van de opgegeven 

initiële bedieningskracht gedurende 2 minuten +/- 20 
seconden. Zonder enig teken van initiële werking.

• De eerste bediening van het apparaat moet plaatsvinden met 
een trekkracht die binnen +/- 10% van de aangegeven kracht 
ligt.

• Een mobiel toegevoegd apparaat vereist 2 acties om 
verwijderbaar te zijn en moet gedurende 3 minuten 15kN 
ondersteunen zonder te breken.


