
TIJDELIJKE RANDBEVEILIGIG
MODEL ABXMH 15 FAST BLOCK

Tijdelijke reling met klembevestiging voor bouwplaatsen, 
geschikt voor verdiepingsvloeren, balkons en trappen. 
Beschermingsklasse A volgens de Europese norm EN 

13374:2013

GEBRUIKS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING
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1. Inleiding

Deze handleiding maakt deel uit van de geleverde uitrusting en dient gedurende de volledige levensduur van de 
uitrusting bewaard en gebruikt te worden.

2. Normen en certificeringen

 Norm EN 13374 : 2013
Tijdelijke randbeveiligingen - Productspecificatie, testmethoden.



 De reling is getest door het laboratorium Geotecnologico Emiliano Srl te Parma (Aut. Min. LL. PP. D. nr. 16386 van
13-06-1977 en latere wijzigingen): Certificaat nr. 2586 van 13-10-2011.

Deze handleiding is tot stand gekomen volgens de regels van norm EN 13374:2013, met het doel om de gebruiker gepaste 
kennis en informatie over de uitrusting te verschaffen, zodat deze:

 zich bewust kan worden van de veiligheidsproblemen;
 de uitrusting op de verwachte wijze kan gebruiken;
 veilige voorwaarden kan scheppen voor hantering, installatie, gebruik en onderhoud;
 sloop en afvoer kan verwezenlijken volgens de geldende normen, om de gezondheid van de werknemers en het milieu te

beschermen.
Alrad Benelux NV/SA adviseert om deze handleiding zorgvuldig te lezen alvorens het product in gebruik te nemen en 
speciale aandacht te besteden aan de duidelijk aangegeven berichten.

Door de in deze handleiding aangegeven normen en aanbevelingen na te leven, kunt u zich verzekeren van een veilige 
installatie en adequaat onderhoud.

VALBEVEILIGING

Italiaanse wettenverzameling "D.Lgs. n ° 81/2008"
Maatregelen op het gebied van gezondheid, veiligheid, preventie en bescherming op het werk.
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fig. 1 
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fig. 2 

3. Algemene informatie

De fabrikant staat er gedurende de wettelijk vereiste garantieperiode voor in dat dit product vrij is van productie- en materiaalfouten. De 
fabrikant is niet aansprakelijk voor directe of indirecte materiële of persoonlijke schade door verkeerd gebruik of een verkeerde 
installatie van de uitrusting, of door handelingen die niet in deze handleiding voorkomen.

De garantie vervalt in de volgende gevallen:
 het product is beschadigd of gewijzigd;
 het product is verkeerd gebruikt;
 het product is gebruikt zonder inachtneming van de in deze handleiding aangegeven beperkingen of is onderworpen aan

buitensporige mechanische belastingen;
het product heeft niet het noodzakelijke onderhoud gekregen, het onderhoud is niet correct uitgevoerd of het onderhoud is niet
voltooid;

 het product is beschadigd tijdens het transport, de installatie of het gebruik;
 het product is voorzien van verkeerde onderdelen.

Bij levering van het product dient de klant na te gaan of er sprake is van fouten, transportschade of onvolledige levering.
Eventuele gebreken, schade of mankementen dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld aan Altrad Benelux NV/SA. De 
melding dient ook door de vervoerder te worden ondertekend.

4. Identificatiegegevens

Op de in figuur 1 aangegeven plaats is een markering aangebracht met de volgende gegevens:
 de naam/ID van de fabrikant of leverancier;
 het productiejaar;
 de classificatie van de randbeveiliging;
 de verwijzing naar norm EN 13374;
 het serienummer.

Deze aanduiding beschermt de fabrikant tegen vervalsing en garandeert de veiligheid van de gebruikers.

5. Overgedragen belastingen tussen de staander en het verankeringspunt voor de grenstoestand.

IDENTIFICATIE- 
MARKERING

FH: horizontale kracht  -  FV: Verticale kracht  -  M: moment 

Uiterste grenstoestand

Grenstoestand voor 
incidentele belasting

VALBEVEILIGING

FH 





- 5 - 

6. Beschrijving van het voorwerp en de onderdelen ervan

De tijdelijke reling ABXMH 15 bestaat uit twee elementen: een verticaal element en een 
klem.

Het verticale element is opgebouwd uit een buisprofiel van 35x35x1,5 mm (1), waarop twee 
in L-vorm gebogen steunen (2) van plaatstaal gelast zijn: dit zijn de elementen die bepalend 
zijn voor de boven- en middenreling. Een derde L-vormig onderdeel (3) dient als steun voor 
de plinten.

De klem bestaat uit twee elementen: een onderste deel en een bovenste deel dat schuifbaar 
is.

Het onderste deel is gemaakt van een buisprofiel van 30x30x3 mm (7). Aan de onderkant 
daarvan is een steun (9) gelast waaraan een kantelbare plaat (8) is bevestigd.

Het bovenste deel is gemaakt van een buisprofiel van 30x30x2 mm (4), waarop een vaste 
plaat (5) gelast is. Op het bovenste deel van de klem bevindt zich de steun voor de hefboom 
(6) waarmee de klem wordt vergrendeld en ontgrendeld.

VALBEVEILIGING

7. Beoogd gebruik en beperkingen
De staander van de reling is gemaakt en gecertificeerd voor een gebruik als steun voor een tijdelijke valbeveiliging tijdens bouw-, 
onderhouds- of renovatiewerkzaamheden. De staander maakt het mogelijk om op balkons, terrassen, trappen en betonnen daken te 
werken, en in het algemeen op elk plat oppervlak of hellend oppervlak met een maximale hellingshoek van 30°. De staander kan 
iemand die tegen de valbeveiliging leunt of zich in de richting van de valbeveiliging begeeft tegenhouden of de val van die persoon 
onderbreken.
De gebruiker dient altijd te controleren of de valbeveiliging stevig is verankerd in overeenstemming met de werkelijke staat 
van het gebouw waarop deze is geïnstalleerd, met inachtneming van de op de staanders overgebrachte belastingen en 
krachten die in deze handleiding zijn vermeld.

Onjuist gebruik van dit randbeveiligingssysteem kan een risico op vallen of letsel met zich meebrengen!
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fig. 3 

Dankzij een versterkte 
kantelbare plaat op het 
onderste deel van de klem 
kan de valbeveiliging ook 
op hellende oppervlakken 
gemonteerd worden.

fig. 4 

Staander
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8. Algemene gebruiksvoorwaarden (fig. 3)

Dit valbeveiligingssysteem van Klasse A dient te worden gebruikt volgens bepaalde voorwaarden:

 Kan geïnstalleerd worden op daken met een maximale randdikte van 800 mm;
 Maximale gebruikshoogte boven de grond: 20 m;
 Windsnelheid maximaal 30 m/s;
 De hellingshoek van het werkoppervlak mag maximaal 10° bedragen (komt overeen met een helling van 18%);
 De randbeveiliging mag niet meer dan 15° uit het lood staan;
 De afstand tussen het hoogste punt van de randbeveiliging en het werkoppervlak moet ten minste 1,0 m bedragen, loodrecht op

het werkoppervlak gemeten;
 De ruimte tussen de staanders moet gesloten worden met bovenrelingen, middenrelingen en plinten. Het hout moet een

sterkteklasse hebben volgens EN 338 (C16). Er mogen staalprofielen van gelijkwaardige sterkte worden gebruikt;
 De materialen moeten voldoende stijf en duurzaam zijn om de normale gebruiksomstandigheden te doorstaan. De horizontale

elementen dienen ten minste 400 mm langer te zijn dan twee traveeën (200+A+B+200, zie figuur 3 op deze pagina);
 De openingen tussen de horizontale elementen moeten zo bemaat zijn dat een bol met een diameter van 470 mm niet door de

beschermingsvoorziening heen kan;
 De bovenrand van de plint dient zich ten minste 200 mm boven het werkoppervlak te bevinden;
 De opening tussen de plint en het werkoppervlak moet zodanig bemaat zijn dat een bol met een diameter van 20 mm er niet

doorheen kan;
 Wanneer de windsnelheid hoger is dan 30 m/s of wanneer het werkoppervlak zich op meer dan 20 m van de grond bevindt,

dienen de uitgeoefende belastingen en de afstand tussen de staanders (aanbevolen onder punt 5 van deze handleiding) te
worden herzien volgens punt 6.3.4 "beoordeling van de windkrachten" uit de norm UNI EN 13374:2013;

 Aangezien het om een tijdelijke bescherming gaat, is de periode van installatie beperkt tot het tijdelijke gebruik en dienen de
onderdelen van de reling en de staat van het gebouw periodiek te worden geïnspecteerd (zie de norm EN 13374:2013).

9. Toepassingsvoorbeelden

Volgens de norm EN 13374 : 2013

Bovenreling

Plint

Middenreling
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10. Hantering en opslag

Iedereen die op welke manier dan ook met de randbeveiliging te maken heeft, dient de volgende aanbevelingen in acht te 
nemen:

 Werkzaamheden in verband met het uitpakken, hanteren, vervoeren en inpakken mogen alleen worden uitgevoerd door
bevoegd personeel dat beschikt over een grondige kennis van de uitrusting, volgens de geldende regels voor
ongevallenpreventie;

 De hulpmiddelen voor het hanteren, heffen en transporteren van de uitrusting dienen alle benodigde werkzaamheden
veilig te kunnen uitvoeren, rekening houdend met de omvang, het gewicht, de projectie, de kwetsbare onderdelen en het
zwaartepunt van de uitrusting;

 Vermijd onjuiste hantering en onjuist gebruik, met name alles wat buiten uw vaardigheden en verantwoordelijkheden
valt;

 Draag altijd werkhandschoenen en veiligheidsschoenen;
 Zorg ervoor dat u zich nooit onder een hangende last bevindt;
 Draag geen ruime kleding of sieraden, om te voorkomen dat u blijft haken tijdens het monteren en demonteren van de

uitrusting.

Hantering

De staander wordt gewoonlijk met meerdere stuks tegelijk verzonden in een verpakking die op een pallet bevestigd is. Deze 
pakketten dienen te worden verplaatst met een vorkheftruck die ten minste het gewicht van de verpakking kan tillen, zoals vermeld 
op de pakbon. Het uitpakken beperkt zich tot het verwijderen van de plastic bescherming en de banden waarmee de uitrusting op de 
pallets bevestigd is..

Plastic is een vervuilend materiaal en mag dus niet worden verbrand (veroorzaakt giftige rook) of in het milieu 
terechtkomen, maar dient volgens de wet te worden afgevoerd.
Verzamel al het afval in speciale containers volgens de aanwijzingen voor afvalscheiding.

Opslag

Het product dient eventueel zodanig te worden opgeslagen dat er geen krachten op kunnen werken die de onderdelen zouden 
kunnen beschadigen. Vermijd daarom elk contact met scherpe randen. Het product moet worden opgeslagen wanneer het niet wordt 
gebruikt, op een droge en goed geventileerde plaats en niet in de buurt van water of andere vervuilende of corrosieve stoffen.
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11. Montage en demontage van onderdelen

 De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om te controleren of de constructie waarop het beschermingssysteem wordt
bevestigd de overgebrachte belastingen ook werkelijk kan weerstaan (zie punt 5, pagina 4);



 De planken die gebruikt worden voor de bovenreling, de middenreling en de plint moeten aangepast zijn aan de belastingseisen
zoals bepaald in de norm UNI EN 13374:2013. Voor de certificeringstest, die met uitstekende resultaten is afgenomen door het
laboratorium Geotecnologico Emiliano te Parma, zijn vurenhouten planken gebruikt (klasse C16 volgens UNI EN 338, met de
afmetingen 200 x 30 mm).

 Gebruik spijkers of schroeven om de horizontale planken (bovenreling, middenreling en plint) via de gaten in de steunen stevig
op de staanders te bevestigen;

 Tijdens de montage en demontage bestaat er gevaar op vallen, naast de risico's in verband met het hanteren van lasten en het
gebruik van de uitrustingen; Bijgevolg is het nodig om andere preventie- en beschermingsmethoden te gebruiken, zoals
valbeveiliging met koorden, hoogwerkers of andere goedgekeurde en aangepaste systemen;

 Gebruik werkplatformen of gelijkwaardige goedgekeurde systemen voor de montage en demontage;
 Voor elk gebruik moet de gebruiker alle onderdelen controleren en zich ervan overtuigen dat ze niet geroest zijn, dat de

materialen en lassen niet beschadigd zijn en dat er geen vervormingen of deuken te zien zijn;
 Voor elke installatie dient gecontroleerd te worden of de beweegbare onderdelen en de borgmechanismen vrij kunnen bewegen;
 Na elk gebruik moet de gebruiker alle onderdelen controleren en zich ervan overtuigen dat ze niet geroest zijn, dat de

materialen en lassen niet beschadigd zijn en dat er geen vervormingen of deuken te zien zijn;
 Verwijder al het water en reinig alle onderdelen zorgvuldig. Als er corrosie of vervorming wordt geconstateerd, dient de

staander te worden vervangen en te worden gecontroleerd door een bevoegd persoon wiens schriftelijke en traceerbare
mening ten aanzien van hergebruik doorslaggevend is;

 In ieder geval dient de staander elk jaar te worden geïnspecteerd door bevoegd personeel;
 Als het randbeveiligingssysteem een val gestopt heeft, moet het onmiddellijk buiten gebruik gesteld worden en door een

bevoegd persoon opnieuw worden getest..

Montage (fig. 5 – 6 – 7 – 8 – 9) 

 Plaats met een hoogwerker de eerste staander en vergelijk deze met de rand van het gebouw (fig. 5, pagina 9). De reling
moet zo dicht mogelijk tegen het gebouw geplaatst worden. Zet vervolgens de klem op de vloer (fig. 6, pagina 9) en haal
de hefboom aan met een staaf van ongeveer 40 cm om de klem te sluiten. Plaats nu de staander met de L-steunen in de klem
(fig. 8 op pagina 9) en zet hem vast met de bijgeleverde schroef.

 Herhaal deze procedure voor de andere staanders en plaats ze met een maximale tussenafstand van 1800 mm rond de hele te
beschermen omtrek;

 Boor een gat van 10 mm in de vloer, tegenover het gat in de grondplaat van de reling; drijf er vervolgens een borgpen
van Ø 10 mm in (of een stuk rondstaal met dezelfde afmetingen). Het gat moet 40 mm diep zijn en de pen moet
minstens 80 mm lang zijn. Dit dient om de reling op zijn plaats te houden bij een ongeval of in extreem weer (sterke
wind);

 Voltooi de montage van de tijdelijke randbeveiliging door de planken van vurenhout of ander hout (klasse C16 volgens UNI
EN 338, zie fig. 9 op pagina 9) in de daarvoor bedoelde steunen te plaatsen. Eventueel kunnen in plaats van planken ook
stalen profielen worden gebruikt die de vereiste belastingen kunnen weerstaan volgens de norm UNI EN 13374.

Als het oppervlak van de betonconstructie zeer onregelmatig is of als het oppervlak juist zeer glad is (bijvoorbeeld door
tegels), is het raadzaam om een plank van vurenhout, in uitstekende staat, tussen de constructie en de bovenste plaat te
leggen;
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 - De gebruikte planken (fig. 8) of metalen profielen dienen intact en ten minste 400 mm langer dan de traveeën te zijn
(voorbeeld: 1800 mm + 1800 mm + 200 mm + 200 mm = 4000 mm).

 De bovenrand van de plint dient zich ten minste 200 mm boven het werkoppervlak te bevinden.

    fig. 5  fig. 6 

fig. 7 

fig. 9 
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Bevestigen met 
schroeven of 
spijkers

fig. 8 
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fig. 10 

PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

Demontage
Gebruik voor de demontage een goedgekeurd en veilig werkplatform. Verwijder eerst de beschermplanken (boven, midden en 
plint); verwijder vervolgens de borgpen van Ø 10 mm en verwijder het verticale buisprofiel met de L-steunen. Maak ten slotte 
de klem los met behulp van de hefboom (fig. 10).

Bij demontage van het beschermingssysteem dient de reling zo veel mogelijk op zijn plaats te blijven. Demonteer 
eerst de horizontale onderdelen (bv. planken).). 

NB: Bij deze werkzaamheden moeten de onderdelen stevig worden vastgehouden om te voorkomen dat ze vallen, met 
gevaarlijke gevolgen.. 

12. Onderhoud

 Het onderhoud en de tests dienen te worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat beschikt over een grondige kennis 
van de uitrusting en de geldende regels op het gebied van ongevallenpreventie.

 Het is raadzaam om periodiek de staat van de staanders van de tijdelijke randbeveiliging te controleren en de 
bewegende delen zoals schroeven en pennen te smeren.

 Door het oppervlak van de staander in goede staat te houden kunnen risico's door corrosieverzwakking worden vermeden.

De staander dient elk jaar te worden geïnspecteerd door bevoegd personeel.
Buitengewoon onderhoud dient te worden opgetekend met vermelding van de aard van de 
werkzaamheden en het resultaat.
Als het randbeveiligingssysteem een val gestopt heeft, moet het onmiddellijk buiten gebruik gesteld 
worden en door een bevoegd persoon worden getest.
De inspectie moet worden opgetekend op het gegevensblad van het systeem, dat de gebruiker ter 
beschikking moet staan.
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13. Afmetingen en gewicht 

Gewicht: 7,4 kg per stuk (ongeveer)

1. Buis 35x35x1,5 S 235 JR G2 
2. steunen van plaatstaal 35x2,3 in L-vorm gebogen
3. Plaat 30x4 in L-vorm gebogen S 235 JR G2 
4. Strip 100x3 in U-vorm gebogen S 235 JR G2 
5. Plaatstaal 5 mm S 235 JR G2 
6. Plaat 100x3 S 235 JR G2 
7. Buis 30x30x3 S 235 JR G2 
8. Plaat 35x4 in U-vorm gebogen S 235 JR G2 
9. Plaat 150x2,5 S 235 JR G2 

VALBEVEILIGING

S 235 JR G2 
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