
Veiligheid is 
vooruit kijken

Daksafe heeft, als één van Nederlands eerste producenten van valbeveiliging, een nieuw doorloopbaar 
kabelsysteem in combinatie met nieuwe ankerpunten ontwikkeld. 

Met het ontwikkelen van het nieuwe KS1 kabelsysteem heeft Daksafe zich gefocust op veiligheid, 
duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak. Door de toepassing van RVS 316 materialen zijn zowel 
de duurzaamheid als het 100% hergebruik gegarandeerd.

Het KS1 kabelsysteem leent zich voor het gebruik van de meest voorkomende 8mm kabellopers. 
Door de taps toelopende tussenpunten en op schuinte instelbare tussenpunten, laten deze lopers 
zich zeer gemakkelijk over de tussenpunten geleiden.

Verder heeft Daksafe ook gekeken naar het voorkomen van inwendige condensatie en koudebruggen. 
Door het volledig isoleren van de plakplaten (ankerpunten) en het gebruik van expanderende isolatie 
rond de bevestigingsmiddelen worden deze problemen zo goed als voorkomen.

Door het Daksafe KS1 kabelsysteem geheel van RVS 316 te fabriceren kunnen wij het KS1 systeem 
garanderen voor minimaal 15 jaar* en verwachten wij een levensduur van 25 jaar+.
Daksafe heeft het systeem grondig getest volgens de EN 795:2012. Deze testen zijn gedaan onder 
het toezicht van Satra UK. 

Het kabelsysteem en de nieuwe Daksafe ankerpunten Piza II en het Mono anker zijn tevens getest op 
alle voorkomende bouwkundige ondergronden.

Het Daksafe DS1 kabelsysteem is geschikt om te monteren op de 
volgende ondergronden:
•	 Beton
•	 Kanaalplaat	vloeren
•	 Gasbeton
•	 	Durisol
•	 Staal	vloeren
•	 Hout
*In combinatie met een onderhoudscontract.

KABELSYSTEEM KS1
ONDERDELEN KS1

Geïsoleerd	

verankeringspunt RVS 

316 EN 795 A en C.

KS1 veerspanner met 

snel opspan inrichting.

KS1 eindpunt met 

naspanner.

KS1 kabelgeleider met 

tapse kabel doorloop.

KS1 kabelgeleider voor 

hoeken met voorgebogen 

RVS buizen. Levering 

in diverse buigingen. 

Bochten	zijn	zowel	

verticaal als horizontaal 

instelbaar.

KS1 kabelloper, 

RVS 316 en zeer 

eenvoudig aan te haken.

RVS316 

staalkabel 7x7.

KS1 

verbindingsbeugel.

KS1 eindbeugel 

t.b.v. naspanners en 

eindpersverbinding.

Bevestigingsmiddel	t.b.v.	

houten en stalen vloeren, 

compleet met isolatie.

Bevestigingsmiddel	

t.b.v. betonnen vloeren, 

compleet met isolatie.

Dit leidt er toe 
dat we voor 
elke uitdaging 
een oplossing 
hebben bedacht

•	 EN	795:2012	Klasse	A	en	C.
•	 Volledig	RVS	316.	
•	 Maximaal	2	personen.
•	 Met	veersysteem	op	spanning	gehouden.
•	 Spanningsindicator	in	het	systeem	opgenomen.
•	 Horizontaal	en	verticaal	instelbare	hoeken.
•	 Ankerpunten	2	en	2,5	mm	RVS	100	mm	geforceerd,	dus	naadloos.
•	 Volledig	geïsoleerd,	dus	geen	inwendige	condensatie.
•	 Multifunctionele	montagekop	met	felsmoer,	geschikt	voor	montage	van	Klasse	A	en	Klasse	C	

kopstukken. Snel uitwisselbaar. Felsmoer is tot 10 atmosfeer waterdicht.
•	 Meervoudige	bevestiging	aan	de	ondergrond.
•	 Bevestigingsmiddelen	zijn	geïsoleerd	met	expansie	isolatie	ter	voorkoming	van	koudebruggen.
•	 Geschikt	voor	de	meeste	kabellopers.
•	 Snelle	montage.
•	 Geschikt	voor	bijna	alle	type	bitumineuze	en	kunststof	dakbedekking.
•	 Plaatsing	bovenop	de	dakbedekking.
•	 Zeer	geschikt	voor	groendaken.
•	 15	jaar	garantie	i.c.m.	onderhoudscontract.
•	 Levensduur	25	jaar+.

Het Daksafe KS1 kabelsysteem 
heeft de volgende kenmerken:
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VERBONDEN DOOR VEILIGHEID

Wij richten uw 
dak veilig in. 
Voor ons heel 
gewoon, voor u 
heel veilig


