
Technische fiche DELTABLOC® Safelink® EDSP
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De overgang DB Safelink® EDSP is een gecrashteste oplossing

om op een veilige manier stalen vangrails te verbinden met de

DELTA BLOC® veiligheidssystemen.

De totale constructie bestaat uit 2 DB elementen van 4m en een

EDSP-verbinding.

De overgang DB Safelink® EDSP kan zowel gebruikt worden op

de zijkant als in de middenberm van autosnelwegen.

Deze verbinding heeft volgende karakteristieken :

- een hoog kerend vermogen (H2) in combinatie met

 een kleine werkingsbreedte (W3)

- totale installatielengte < 19m

- vlug en eenvoudig te installeren

- geteste overgangsconstructie tussen DB en staal

sterkteklasse C40/50

omgevingsklasse EE4

gladde afwerking

stalen koppeling (gepatenteerd)

thermisch verzinkt cfr NBN EN 1461

doorlopende trekwapening (patent)

thermisch verzinkt cfr NBN EN 1461

asfalt of beton

1 kraan of kraanwagen

2 arbeiders   

kraanwagen : 4 stuks gew

plateauwagen : 6 stuks (kg)

van DB 80F (H2/W3/ASI B)

naar H1/W4/ASI A of H1/W5/ASI A
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Technische specificaties Testresultaten cfr NBN EN 1317-4

betonkwaliteit

aanbevolen

installatieteam

ondergrond

schokindex ASI

koppeling

volgens eisen van de werf

niet vereist

element L4m

werkingsbreedte

CE-markering

geteste overgangsconstructie - verbinding met stalen vangrails

T3 H3

staalkwaliteit
kerend vermogen

L3

systeemlengte

type

K180

18,76m

DB Safelink® EDSP

tensionbar

H2

C

per vracht

K180 2300

koppeling
Alg. gegevens

laadvermogen

type

overgang

W3

40 cm

400/60/80

EDSP verbinding

12/02/2015

DB Safelink® 80F

element L4m

--- 596 ---

DB Safelink® EDSP

 

2100K180 400/60/80

max. verplaatsing

l /b / h

 (cm)

1 betonelement : 1 stalen pin

1 betonelement : geen verankering
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