
Technische fiche DELTABLOC® 100AS-R
   

L1 L2 L4a L4b

T1 T2 N1 N2 H1 H2 H4a H4b

DB 100AS-R is een hoogontwikkeld veiligheidssysteem voor

bruggen aangeboden door DELTA BLOC®. In tegenstelling tot

andere oplossingen biedt dit systeem een waaier van voor-

delen, zowel bij de herinrichting van bestaande bruggen als bij

het ontwerp van nieuwe kunstwerken.

- het hoogste niveau van kerend vermogen H4b

- zeer lage werkingsbreedte W5

- bewezen beperking van krachtoverdracht op de brugcon-

 structie in geval van impact met ongeveer 2/3 ten 

opzichte van andere systemen

- diverse geïntegreerde dilatatiesystemen beschikbaar

- absoluut minimale onderhoudskost

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

geïntegreerd dilatatiesysteem

op aanvraag

1 kraan of kraanwagen

2 arbeiders

ongeveer 500m per team 

meerdere teams mogelijk

kraanwagen : 4 stuks  (= 24m)

plateauwagen : 6 stuks (= 36m)

reflectoren, opzetbordjes

6m element : r ≥ 350m

lagere stralen zijn mogelijk mits kop-

2° of 4° verspringende voetplaten peling

verankering voetplaten mogelijk met

kortere ankers indien nodig

omnibeton nv - Kempische Kaai 170 - 3500 Hasselt - Tel +32 11 21 14 61 - www.omnibeton.be

elementen : geen verankering

voetplaat : positieverankering

met één anker M16 (13cm) elke 6m

H4b
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98cm

90m
(zonder eindconstructie)
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gewicht l /b / h

(kg) (cm)
Alg. gegevens

NL BSB
K 44581

8,25,40 en 90 cm

Keurmerken

element

met noodtrapjes
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info op aanvraag

DB 100AS-R L6m

dilatatieset

info op aanvraag

K280 4700 600/58/100

bochtstraal

werkingsbreedte

systeemlengte

eindverankering

max. verplaatsing

laadvermogen

per vracht

per team (8u)

tensionbar

verbinding met

brug

hoogste veiligheid op bruggen - nauwelijks krachtoverdracht

T3 H3

koppeling
 

L3

lengte element

type

K280

6m

DB 100AS-R

tensionbar
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Technische specificaties Testresultaten cfr NBN EN 1317-2

betonkwaliteit

info op aanvraag

aanbevolen

installatieteam

installatie

speciale lengtes

accessoires

geteste

schokindex ASI

diversen

installatiewijze

kerend vermogen

standaard


