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AFDICHTINGSSET
Apart geleverd of verkocht.  

De afdichtingsset voor bevestiging op de 
dakrand bevat: 1 steunplaatje en 2 ringen 

en de schroefdoppen.

HEKWERK OP DAKRAND VECTACO®  REF. : VS

AFMETINGEN VAN DE PRODUCTEN :

NORM

EN ISO 14122-3
GEBRUIK (ZIE MONTAGE- & GEBRUIKSHANDLEIDING  NT004) :

Het VECTACO® hekwerk op dakrand is een collectief 
valbeveiligingssysteem. Het is de ideale oplossing om 
daken te beveiligen.
Door zijn ontwerp is een snelle en eenvoudige plaatsing 
mogelijk dankzij de leuning  en tussenleuning met 
versmalde uiteinden.

VOORDELEN :
• PRIJSGUNSTIG.
• EENVOUDIGE EN SNELLE MONTAGE.
• UIT VOORRAAD EN OP KORTE TERMIJN LEVERBAAR.
• LEUNING EN TUSSENLEUNING GELEVERD IN LENGTEN VAN 

3 METER.

TECHNISCHE KENMERKEN :
• Materiaal hekwerk: aluminium.
• Afwerking: onbewerkt, geanodiseerd of gepoederlakt  

(RAL-kleur) op aanvraag:

• Horizontale gebruiksbelasting: 30 DAN/m.
• Maximale doorbuiging onder belasting:  

18 mm bij VAD, 14 mm bij VA.
• Verstelbare hoeken voor leuning en tussenleuning.
• Leuning met versmalde, in elkaar passende uiteinden.
• Gewicht per m²: 21 kg.
• Gewicht per lm: 28 kg.
• Standaardhelling van de stijlen: 15° of 30°  

andere hoek op aanvraag
• Voldoet aan de normen: Europese norm EN 14 122-3.

MONTAGEVOORSCHRIFTEN (ZIE MONTAGE- & GEBRUIKSHANDLEIDING  NTVAP) :
• Maximale asafstand tussen de stijlen: 1500 mm.
• Verstelbare hoeken voor leuning en tussenleuning om inéén te 

schuiven.
• Leuning en tussenleuning met versmalde, in elkaar passende 

uiteinden.
• Assemblage met meegeleverde HC-schroeven en 

zelftappende schroeven.
• Dakrand H < 100 mm = Plint verplicht.
• Tijdens de installatie van een neerklapbare hekwerk is 

een Vectaline® veiligheidslijn verplicht om de plaatsers te 
beveiligen. 

MODELLEN
RECHT HELLEND* 

30°
GEBOGEN NEERKLAPBAAR

BOVENLEUNING VS-D1 VS-i1 VS-C1 VS-R1

BOVENLEUNING
+ TUSSENLEUNING VS-D2 VS-i2 VS-C2 VS-R2

BOVENLEUNING
+ TUSSENLEUNING

+ PLINT
VS-D3 VS-i3 VS-C3 VS-R3

VORKSPIEËN
Apart geleverd of verkocht.  

De vorkspieën zijn snijdbaar en worden 
gebruikt naargelang het op te vullen 

hoogteverschil.
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*

* bevestigingen op aanvraag meegeleverd

Let op: lees vóór de ingebruikneming 
de bijbehorende handleiding door.

Terraskant

Voetstuk vastzetten in het 
midden van de dakrand
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