
Technische fiche DELTABLOC® 65S
   

L1 L2 L4a L4b

T1 T2 N1 N2 H1 H2 H4a H4b

Het Delta Bloc® 65S veiligheidssysteem is één van de paradepaardjes

binnen het gamma van Delta Bloc®.  Het is de meest perfomante

tijdelijke afbakening op de markt vermits voor een kerend vermogen

T3 slechts een werkingsbreedte W2 werd opgetekend en een

schokindex ASI A.  Delta Bloc® 65S  is ook positief getest als

permanent systeem op het veel hogere niveau H1

Door de zeer smalle breedte, kunnen bredere rijvakken aangeboden

worden aan de weggebruiker wat leidt tot een hoger rijcomfort met

beduidend minder incidenten tot gevolg. 

Voornaamste eigenschappen :

- zeer lage werkingsbreedte 

- eenvoudige en uiterst snelle installatie  (2000 m / 8 uur)

- compacte afmetingen, beperte systeembreedte (39cm)

- voorzien van reflectoren en gele belijning

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

3m

1 kraan of kraanwagen

2 arbeiders

+/- 2000m per team

meerdere teams mogelijk  

kraanwagen : 14 stuks  (= 84m)

plateauwagen : 17 stuks (= 102m)

reflectoren, opzetbordjes, gele belijning

6m element : r ≥ 38m

kleinere stralen mogelijk op aanvraag

- gegalvaniseerd onderstel op rubberen

  voetjes

- stelmoeren beperken verplaatsing

- geen 'domino-effect' - dus geen kop-

  bijkomende verankering nodig peling
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Technische specificaties Testresultaten cfr NBN EN 1317-2

betonkwaliteit

tensionbar

speciale lengtes

max. verplaatsing

werkingsbreedte

verankeringper vracht

gewicht

aanbevolen

tensionbar

bochtstraal

diversen

installatie

zeer lage werkingsbreedte  -  snelle installatie

T3 H3

koppeling installatiewijze

DB65S

6m

K120S
6m

K120S

systeemlengte

schokindex ASI

kerend vermogen

installatieteam geteste

CE-certificaat

neen neen

niet vereist niet vereist

(zonder eindconstructie)

per team(8u) eindverankering

600/39/65

(kg) (cm)

DB65S L6m

ja ja

getest EN 1317-2 ja ja

bijkomende

l /b / h
Alg. gegevens

laadvermogen

accessoires

20/11/2014

L3

lengte element

type

Keurmerken

eindstuk
K120 1140 600/39/65

DB65S L6m

standaard element K120 1670

DB65S

T1

A

W1

T3

A

W2

60 m 60 m

4,5 cm 41 cm


