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  Introductie 0-1 van 7  

Hoofstuk 0 
Introductie  

Samenvatting  

 
Dit hoofdstuk is onderverdeeld in de volgende onderwerpen:  

Onderwerp  Pagina  

Algemeen  0-2 

Gebruik conform de regelgeving en verkeerd gebruik  0-4 

Zorgplicht exploitant  0-6 

Eisen personeel  0-7 
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Algemeen  

Inhoudsopgave  

Algemene informatie over het Weightanka-systeem.  

Producent 

Kee Safety Ltd 
Unit A2 Cradley Business Park 
Overend Road 
Cradley Heath, West Midlands 
B64 7DW 
Tel.: +44 (0) 1384 632197 
Fax: +44 (0) 1384 632191  
E-mail: sales@keesafety.com 
Internet: www.keesafetygroup.com 

Toepasbaarheid  

Deze gebruikershandleiding is van toepassing op het volgende product:  

Type: het Weightanka®-systeem 
  
  
Compatibiliteit 
 
Het Weightanka-systeem kan samen met PBM worden gebruikt volgens:  

 EN 354: 2002 (vaste veiligheidslijnen).  
 EN 355: 2002(energieabsorber). 
 EN 360: 2002 (automatische lijnspanner): altijd contact opnemen met de producent 

van de PBM om te bevestigen dat ze gebruikt kunnen worden in een horizontale 
configuratie en over de rand bij een potentiële val. 

 EN 361: 2002 (veiligheidsharnas), met strikte inachtneming van de 
gebruiksaanwijzing van de producent. 

 Meelopende valbeveiligingssystemen volgens EN 353-2 en EN 358. 
 

OPGELET!  Aangezien er een mogelijkheid bestaat dat het systeem een val moet stoppen, 
moet een systeem dat energie kan absorberen (bijv. een apparaat of systeem conform EN 
355) worden geïntegreerd om de maximale impactkracht te beperken tot 6 KN.  
Apparatuur conform EN 355 wordt standaard getest met 100 kg, indien gebruikers dit 
gewicht overschrijden (inclusief meegedragen apparatuur) moet contact worden 
opgenomen met de producent van het schokabsorberend systeem om te zien of dit 
product geschikt is voor hen. 

 
Gezondheid en veiligheid 
Installateurs en gebruikers moeten de arbowetgeving naleven.  In GB dient aandacht te worden besteed 
aan de volgende publicatie over gezondheid en veiligheid 
 
 INDG 284 – Werken op daken. 
 

Installateurs / gebruikers gevestigd in GB kunnen gratis kopieën krijgen van de bovengenoemde 
publicatie bij het lokale kantoor voor gezondheid en veiligheid. 
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Training 
 

WAARSCHUWING!  Voor u Weightanka voor de eerste keer gebruikt, raden wij u 
dringend aan dat u zich vertrouwd maakt met het product, deze instructies, de 
terminologie waarmee de verschillende onderdelen worden beschreven en de 
markering op het product.  Het is noodzakelijk dat gebruikers hiermee 
vertrouwd zijn voor ze Weightanka gebruiken op locatie. 

 
 
 
Certificering & certificeringsinstantie  
 
Weightanka is getest volgens de eisen van EN 795: 1997 klasse E en CE-gecertificeerd door TUV NEL 
Ltd, Glasgow G75 0QU – certificeringsinstantienummer 0320 (Dossier nu in het bezit van de Britse 
productreguleringsautoriteit van het ministerie van bedrijfsleven, innovatie en vaardigheden). Op 
verzoek kunnen de testresultaten worden ingezien. 
De certificeringsinstantie voor de controle op naleving van de EU-markering is Inspec International, 56 
Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, VK – nummer certificeringsinstantie 0194 

 
 
Verwachte levensduur  
 
Metalen onderdelen & rubberen kussens:  Tot 25 jaar in een niet-mariene, niet-corrosieve (bijv. 

chemische fabriek) omgeving met een temperatuurbereik 
van –10 tot + 40 graden Celsius mits deze handleiding is 
gevolgd voor gebruik en inspectie.  

 

Opslag en onderdelen  

 Deze gebruikershandleiding is onderdeel van het Weightanka-systeem.  Deze moet altijd bij het 
systeem zijn bijgesloten en worden nageleefd.   

 Er mogen nooit pagina's worden verwijderd uit deze handleiding.  Wanneer de handleiding 
gedeeltelijk of geheel verloren gaat, moet de handleiding of het verloren geraakte deel direct 
worden vervangen.  Neem contact op met de leverancier of producent. 

 

Copyright  

Dit document bevat informatie die wordt beschermd door het auteursrecht.  Deze informatie mag niet 
geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, verveelvoudigd, vertaald of omgezet naar andere media 
zonder voorafgaande toestemming.   

Wij behouden ons alle andere rechten voor.   
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Wijzigingsdienst  

Dit document is niet onderworpen aan een wijzigingsdienst van de producent.  Wijzigingen kunnen 
zonder voorafgaande melding worden doorgevoerd.   
 

Aanpassingen aan het Weightanka-systeem 

Als u wijzigingen aanbrengt aan het Weightanka-systeem, vervallen alle certificeringen van dit product!  
Hieruit resulteert dat de conformiteitsverklaring die u bij dit Weightanka-systeem hebt ontvangen zijn 
geldigheid verliest.    

In dat geval moeten alle onderdelen van het systeem opnieuw worden getest op conformiteit met de 
betreffende productrichtlijnen en nationale wetgeving.   
 

Gebruik conform de regelgeving en verkeerd gebruik 

Inhoudsopgave  

Gebruik conform de regelgeving en verkeerd gebruik worden hieronder beschreven.   
 

Definitie "Gekwalificeerd persoon"  

Een persoon wordt gezien als een geautoriseerd persoon als hij geautoriseerd is om op of met het 
Weightanka-systeem te werken in overeenstemming met deze instructies.   
 

Gebruik in overeenstemming met de regelgeving 
 
Het Weightanka-systeem is een mobiel doodgewichtanker-systeem.  Het vormt een onderdeel van een 
persoonlijk beschermingssysteem tegen vallen en mag alleen worden gebruikt in combinatie met de 
passende persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidslijnen, etc.) - Zie sectie 0.2 'Comptabiliteit'- 
pagina 0-2. De gebruiker moet advies inwinnen van de producent van dergelijke beschermingsmiddelen 
en zijn instructies opvolgen. Alleen indien alle hierna volgende voorwaarden zijn opgevolgd, wordt het 
Weightanka-systeem geacht te zijn gebruikt in overeenstemming met de regelgeving.   

 Indien gebruikt als valbeveiligingssysteem, mag op geen enkel moment meer dan één persoon zijn 
verbonden met het Weightanka-systeem.  
 

 In situaties waarin een combinatie van de Weightanka-positie en de gebruikte PBM garanderen dat 
gebruikers minimaal 0,5 meter van dakranden, dakopeningen of andere valgevaarlijke situaties 
wegblijven (d.w.z. alleen als werkplekbegrenzing), mogen maximaal twee gebruikers gelijktijdig 
worden bevestigd. Voor een tweede gebruiker zich mag koppelen aan de WEIGHTANKA 
werkplekbegrenzing, zijn de volgende items vereist: 1 st. EN0050G10 M12 x 40mm oogbout, 1 st. 
PWH003840 polytheen sluitring, 2 st. PP00FA040 PPE waarschuwingsdiscs. 

 Alle gebruikers moeten voorzien zijn van veiligheidsmiddelen die ervoor zorgen dat de krachten op 
het lichaam (en dus het verankeringstoestel) tijdens het stoppen van een val niet hoger zijn dan 
6kN. In situaties waarin het gewicht van de gebruiker inclusief kleding, PBM en, indien nodig, 
gereedschap meer dan 100 kg is als hij aan het systeem is gekoppeld, moet worden gecontroleerd 
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dat de maximale kracht van 6kN niet wordt overschreden (op basis van informatie van de 
producent van de energieabsorber of andere kracht beperkende apparatuur). 

 
 Het mogelijke gevaar dat kan ontstaan als het Weightanka-systeem wordt gebruikt in combinatie 

met valbeveiligingsapparatuur conform EN 360 of energieabsorberende apparatuur (conform EN 
355) moet worden geëvalueerd.  

 Belangrijk: Lees de aantekeningen op pagina 2-16 
 
 Alle onderdelen moeten worden gebruikt bij de montage van het systeem. Het aantal gewichten dat 

gebruikt moet worden voor de verschillende soorten daken waarop het Weightanka-systeem kan 
worden geïnstalleerd, vindt u op pagina 2-11. Het aantal gebruikte gewichten voor de montage van 
het Weightanka-systeem moet altijd overeenkomen met de tabel op pagina 2-11.  

 Geen enkel deel van het Weightanka-systeem mag dichter dan 2,5 meter van de dakrand, open 
ruimte of andere valgevaarlijke situatie worden geplaatst.  

 Boven het hoogste onderdeel van het systeem moet altijd een vrije hoogte van minimaal 250 mm 
zijn.   

  Het Weightanka®-systeem is alleen ontworpen voor gebruik op daken van het type zoals te 
vinden op pagina 2-11, met een maximale dakhelling van 5 .   

 Het Weightanka-systeem mag alleen worden gebruikt als de steunvoeten vrij zijn van sneeuw en ijs.  
Niet gebruiken bij risico op vorst of tijdens vorstperiodes. 

 Plaats het Weightanka-systeem niet als er risico bestaat op een ophoping van water of indien het 
dakoppervlak en/of een Weightanka-onderdeel is aangetast door olie, vet of algengroei.  

 De Weightanka mag niet worden gebruikt tijdens sterke wind.  

 Controleer of alle kwetsbare daklichten in het werkgebied zijn bedekt om doorvallen te voorkomen. 
 

Nogmaals:  
 
Gebruik het Weightanka-systeem alleen als aan alle voorwaarden is voldaan!  Uw leven hangt hier 
vanaf!   
 

Verkeerd gebruik  

De volgende voorwaarden worden aangemerkt als verkeerd gebruik:  

 Het gebruik van het Weightanka-systeem als een van de voorwaarden vermeld onder "Gebruik 
conform de regelgeving" niet wordt nageleefd.   

 Het niet-aanhouden van de minimale afstand, het aantal gewichten en voorwaarden vastgelegd 
voor de steunvoeten en vermeld in "Gebruik conform de regelgeving". Het Weightanka-systeem kan 
bewegen als de aangehaakte persoon valt.  Indien de opgegeven voorwaarden niet worden 
nageleefd, kan het systeem te veel bewegen en van het dak vallen.   

 Het gebruik van een beschadigd, onvolledig of verkeerd gemonteerd Weightanka-systeem.  

 Gebruik voor het vastzetten van horizontale vallijnsystemen. (Een speciaal voor dit doel ontworpen 
doodgewicht ankersysteem "WireAnka" is beschikbaar).  

 Gebruik als anker voor toegang via een lijn of voor abseilen. (Een speciaal voor dit doel ontworpen 
doodgewicht ankersysteem "AccessAnka" is beschikbaar).   
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 Gebruik door een medewerker die niet vooraf is getraind door een vakbekwaam, getraind persoon.  

 Werken in de buurt van kwetsbare daklichten zonder deze af te dekken, zodat doorvallen wordt 
verhinderd. (Hiervoor is een speciaal ontworpen vrijstaand leuningsysteem "Kee Dome" 
beschikbaar).  

 
Het gebruik van het Weightanka-systeem onder een van de hierboven genoemde omstandigheden is 
verboden. Door onjuist gebruik van het systeem kan een val met fatale gevolgen of zwaar letsel 
voorkomen.  
 

Zorgplicht exploitant  

Inhoudsopgave  

De rechten en plichten van de exploitant en getraind personeel bij het gebruik van het Weightanka-
systeem staan hieronder beschreven.   
 

Veiligheid van het Weightanka-systeem   

De exploitant of het getrainde personeel moet zorgen dat het Weightanka-systeem:  

 alleen wordt gebruik in overeenstemming met de arbowetgeving;  

 alleen wordt gebruikt in een goede, functionerende staat; 
 
 alleen wordt gebruikt in overeenstemming met de hierin vermelde voorwaarden; 

 regelmatig wordt gecontroleerd;  

 alleen wordt gebruikt door gekwalificeerd, getraind en geautoriseerd personeel. 
 

Bescherming personeel  

Alle personen die het systeem gebruiken moeten zorgen dat de noodzakelijk persoonlijke 
beschermingsmiddelen:  

 aanwezig zijn voor gebruik en WORDEN GEBRUIKT (zie Compatibiliteit pagina 0-2) 

 regelmatig worden gecontroleerd en dat de controles worden gedocumenteerd   

 BELANGRIJK  Draag passende veiligheidsschoenen om letsel te voorkomen als een onderdeel op 
uw voeten valt. 

 
 

Instructie en training  

Voor alle gebruikers van het systeem geldt:  

 Voor het systeem voor de eerste keer wordt gebruikt, en daarna minimaal een maal per jaar, 
moet al het personeel worden geïnstrueerd over alle relevante zaken met betrekking tot 



 
 
 

 

  Introductie 0-7 van 7  

veiligheid en gezondheid op het werk (met extra aandacht voor werken op hoogte) en 
milieubescherming.  

 De gebruikershandleiding moet altijd in een leesbare staat beschikbaar zijn, volledig zijn en bij 
het systeem worden bewaard.   

 Alle gebruikers moeten op de hoogte zijn van de inhoud van deze gebruikershandleiding.   
 

 
Eisen personeel  

Inhoudsopgave  

De producent stelt de volgende eisen aan de gebruikers van het Weightanka-systeem:   
 

Plichten van de gebruiker  

De gebruiker moet de volgende plichten vervullen:  

 Het Weightanka-systeem alleen in overeenstemming met deze handleiding gebruiken en 
controleren dat het systeem correct en veilig functioneert.   

 Herkenen en - voor zover mogelijk en toegestaan - repareren van schade aan het systeem, of 
als reparatie niet mogelijk is, het systeem direct uit roulatie nemen en terugsturen naar de 
producent voor reparatie.  

 

Eisen aan de gebruiker  

Om te kunnen voldoen aan zijn of haar plichten, moet de gebruiker aan de volgende vereisten voldoen:  

 Ze moeten instructies hebben ontvangen van een getrainde exploitant over het systeem.   

 Ze moeten de Nederlandse taal voldoende machtig zijn om deze gebruikershandleiding te 
kunnen begrijpen.   

 Ze mogen geen beperkingen hebben die het gebruik van dit systeem of het begrijpen van deze 
instructies beïnvloeden.   

 Het is onwaarschijnlijk dat het gebruik van dit product leidt tot medische condities, maar toch 
moeten de gebruikers zich ervan bewust zijn dat: 

 werken op hoogte een gevaarlijk beroep is. Zij moeten hiervoor getraind zijn en voldoen 
aan de medische vereisten die door de trainer zijn gesteld. 

 Het kan zijn dat de producent of leverancier van de PBM aanvullende medische 
vereisten stelt aan de gebruikers van hun producten, die moeten ook worden nageleefd. 

 

Definitie "Getraind persoon"  

Getrainde personen zijn personen die op basis van hun gespecialiseerde training en ervaring een 
adequate kennis bezitten over het systeem om het te controleren, en ze zijn voldoende bekend met de 
relevante regelgeving, richtlijnen en algemeen erkende regels van het Weightanka-systeem. Hiermee 
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wordt o.a. bedoeld de gezondheids- en veiligheidsregelgeving en ongevallenpreventievoorschriften van 
het land van gebruik. Daarnaast zijn ze in staat veilige werkomstandigheden en de conditie van de 
installatie ter plekke te beoordelen.   

Een getraind persoon is verantwoordelijk voor het selecteren van de gebruikers van het Weightanka-
systeem.   
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Hoofdstuk 1 
Uw veiligheid  

1.1 Samenvatting  

Belangrijke informatie!   

De hierna volgende veiligheidsinformatie moet worden gezien als aanvullende informatie op de 
bestaande arbowetgeving.   

Bestaande arbowetgeving moet te allen tijde worden nageleefd.   
 

Samenvatting  

Dit hoofdstuk is onderverdeeld in de volgende onderwerpen:  

Onderwerp  Pagina 

Symbolen  1-2 

Algemene veiligheidsinstructies  1-3 
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1.2 Symbolen  

Inhoudsopgave  

Hierna volgt een verklaring van de gebruikte symbolen.   
 

Gevaar! 

Dit symbool geeft aan dat er gevaar voor het leven en de veiligheid van mensen bestaat.   

Op locaties waar gevaar voor leven bestaat, wordt de zin "Gevaar voor leven" extra 
toegevoegd.   
 
 
 

Let op!   

Dit symbool geeft aan dat er gevaar is voor goederen of het milieu.    

 

Aanbeveling!   

Dit symbool geeft informatie die leidt tot een beter begrip van het Weightanka-systeem   
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1.3 Algemene veiligheidsinstructies  

Inhoudsopgave  

Algemene veiligheidsinstructies voor het veilig gebruik van het Weightanka-systeem vindt u hier.   
 

Gevaar! 

Het is absoluut noodzakelijk dat u deze veiligheidsinstructies opvolgt om uw leven en 
veiligheid niet in gevaar te brengen:  

Mogelijk gevaar  Maatregelen ter voorkoming  

Gevaar voor leven!   
Risico dat de gebruiker valt door verkeerd gebruik.  

Uitleg:  
Het verkeerde gebruik van het Weightanka-
systeem kan leiden tot een val met dood of 
ernstig letsel als gevolg.   

 Gebruik het Weightanka-systeem alleen zoals 
beschreven in de gebruikershandleiding. 

 Controleer voor gebruik of alle onderdelen en 
verbindingen goed in positie zitten. 

 Controleer dat het juiste aantal gewichten is 
gebruikt voor het soort dak (zie pagina 2-11). 

 Controleer of er beschadigingen zijn.   

Gevaar voor leven!   
Er bestaat gevaar dat de gebruiker valt door een 
niet geschikte installatielocatie. 

Uitleg:  
Onvoldoende ondersteuning van de basis of een 
soort dakbedekking die niet geschikt is voor het 
gebruik van dit product (zie pagina 2-11), kan 
ertoe leiden dat het Weightanka-systeem gaat 
glijden of vallen, met name wanneer de gebruiker 
valt.   

 Lees de gedetailleerde instructie over de 
installatielocatie, montage en het gebruik van 
het Weightanka®-systeem in hoofdstuk 2 van 
deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door. 

 De steunbasis moet altijd voldoen aan de 
specificaties en voldoende draagvermogen 
hebben. 

 De aangegeven massa en het aantal 
gewichten moet te allen tijde worden 
aangehouden. 

 Voor gebruik moet altijd een risicoanalyse van 
de werkplek worden opgesteld.   
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Gevaar voor leven!   
Er bestaat gevaar dat de gebruiker valt door 
foutief of onvoldoende onderhoud.   

Uitleg:  
Gebreken of schade die relevant zijn voor de 
veiligheid kunnen een negatieve uitwerking 
hebben op het Weightanka-systeem.  Onder deze 
omstandigheden wordt het veilig functioneren van 
het systeem niet gegarandeerd.    

 Controleer de Weightanka voor gebruik altijd 
op schade. 

 Voor gebruik moeten beschadigde onderdelen 
altijd worden vervangen.  Pas hierna mag het 
Weightanka-systeem worden gebruikt! 

 Bij twijfel de apparatuur vervangen 

 Na een val de apparatuur vervangen  
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Hoofdstuk 2 

Gebruik van het Weightanka-systeem  

 

Samenvatting  
Dit hoofdstuk is onderverdeeld in de volgende onderwerpen:  

Onderwerp  Pagina  

Transport en opslag van het Kee Anchor Weightanka-systeem  2-2 

Controle van de onderdelen  2-3 

Keuze plaats van installatie  2-11 

Aantal gewichten en positionering van de Weightanka 2-13 

De valstopafstand bepalen 2-14 

Gebruik van het Weightanka-systeem  2-16 

Onderhoud, inspectie en afvoer  2-19 

Etiketten 2-24 
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Transport en opslag van het Kee Anchor Weightanka-systeem  

Inhoudsopgave  

Instructies voor een veilig transport van het Weightanka-systeem.   

 

 

Gevaar! 
Verpak, transporteer en sla de Weightanka zo op dat de rubberen voeten en het oog voor het 
verbinden van het veiligheidsharnas niet kunnen beschadigen.   

 

Verpakking  
Wij raden aan de onderdelen voor transport in houten kratten te verpakken of met krimpfolie op een pallet.  
Bij transport over zee moet de verpakking waterdicht zijn.   

 

Transport  
Voor het vervoer gelden geen beperkingen.   

 

Opslag  

Bij langdurige opslag moet het apparaat tegen de weersinvloeden worden beschermd.   

Alle onderdelen moeten op een vlakke ondergrond worden opgeslagen om risico op beschadiging te 
minimaliseren.   
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Controle van de onderdelen  

Inhoudsopgave  
Hieronder volgt een overzicht van alle onderdelen die nodig zijn voor de montage van het Weightanka-
systeem  

 

Gevaar! 
Indien een van de onderdelen uit afbeelding 1 niet aanwezig of beschadigd is, moet het worden 
vervangen door een origineel onderdeel.  Neem contact op met uw producent voor advies.   
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Namen en functies van de belangrijkste onderdelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1 

 

 

Gewicht centreerpen 
DW1016010 

Standaardgewichten  
DW1012010 

Onderste dwarsbalk 
DW1015B10 

Bovenste dwarsbalk 
DW1015T10 

Klasse A1 
M12 x 75 oogbout 
EN0075G10 
PPE 
waarschuwingsdisc 
PP00FA040   of 
PP00FR040 
afdichtingsring 
PWH003840 

Sokkel 
DW1018010 
Vastgezet met 
M20 x 25 CSK schroef. 
DWM207570 
 

Rubber omhulde 
basisgewichten 
DW1013010 

Stabilisatiebalk 
DW1014010 

R-Klem 
DWACLP010 

Locatie voor de tweede 
begrenzende oogbout 
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De hiervoor afgebeelde onderdelen hebben de volgende namen en functies:  

Item Naam  Functie Hoeveelheid 

DWA1016010 Gewicht centreerpen  Bepaald de positie van de 
standaardgewichten 

 De centreerpennen worden in 
het centrale schroefgat van elke 
met rubber omhuld basisgewicht 
geplaatst. 

 Aan de bovenkant van elke pen 
zitten vier gaten (zonder 
schroefdraad). Plaats de 
centreerpen in een zo laag 
mogelijk gat passend bij het 
aantal gebruikte gewichten. 

 Totale gewicht van 4 
centreerpennen = 1,30 kg 

4 stuks 

DWA1013010 Rubber omhulde basisgewichten  Basisplaten bieden maximale 
wrijving en/of hechting met het 
dakoppervlak 

 Het is belangrijk dat de met 
rubber omhulde basisgewichten 
met de zuignappen naar 
beneden worden geïnstalleerd, 
zodat er direct contact is met 
het oppervlak 

 Het is belangrijk dat de rubberen 
zuignappen niet beschadigd zijn 
en vrij zijn van verontreinigingen 
zoals olie, vet of algen. 

 Elk rubber omhulde 
basisgewicht is voorzien van een 
draadgat in het midden voor de 
gewicht centreerpen 

 Totale gewicht van 4 rubber 
omhulde basisgewichten = 68 
kg 

4 stuks 
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PWH003840 

 

Polytheen sluitring   Geplaatst tussen de 
waarschuwingsdisc en de 
sokkel. 

1 stuk 

DW1015B010 Onderste dwarsbalk    Voor het bevestigen van de 
basisgewichten,       lengte = 
1600 mm;       

De dwarsbalk heeft een 
schroefdraadspreiderplaat 
waarin de bevestigingsbout van 
de sokkel kan worden gedraaid.  
 

 De onderste dwarsbalk heeft 
een tweede draadgat en 
spreiderplaat die alleen worden 
gebruikt als de Weightanka 
wordt gebruikt in combinatie 
met de Kee Anchor AccessAnka. 

 
 Het gewicht van de onderste 

dwarsbalk is 16 kg  

1 stuk 

 Schroefdraadspreiderplaat  De schroefdraadspreiderplaat 
wordt gelast aan de onderste 
dwarsbalk geleverd. De 
inbusschroef wordt door de 
spreiderplaat geschroefd om de 
centrale sokkel te bevestigen 

1 stuk 

DWM207570 Verzinkte inbusschroef – 
DWM207570  

 Wordt gebruikt om de centrale 
sokkel aan de onderste 
dwarsbalk te bevestigen. 

 De inbusschroef wordt op een 
zodanige manier door de 
onderste dwarsbalk geschroefd, 
dat deze eerst door de 
spreiderplaat gaat VOOR de 
schroef door de onderste 
dwarsbalk gaat. De verzonken 
kop van de inbusschroef moet 
precies in de inkeping van de 
spreiderplaat zitten. 

1 stuk 
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 Gewicht van 1 inbusschroef is      
0,2 kg. 

 

 

 

 

 

DW1015T10 Bovenste dwarsbalk   Voor het bevestigen van de 
basisgewichten,   lengte = 1.600 
mm       

De bovenste dwarsbalk heeft 
GEEN 
schroefdraadspreiderplaat 
waarin de bevestigingsbout van 
de sokkel kan worden gedraaid.  
 

 Het gewicht van de bovenste 
dwarsbalk is 15 kg  

1 stuk 

PP00FA040 

 

PPE waarschuwingsdisc  – 
valbeveiliging 

 Disc met informatie over het 
gebruik en datum van de 
keuring. 

 Wordt onder de oogbout en 
boven de polytheen sluitring 
geplaatst. 

1 stuk 

PP00FR040 PPE waarschuwingsdisc  – 
werkplekbegrenzing 

 Disc met informatie over het 
gebruik en datum van de 
keuring. 

 Wordt onder de oogbout op het 
secundaire bevestigingspunt 
van de centrale sokkel 
geplaatst, op de dwarsbalk en 
boven de polytheen slutiring. 

    2 stuks 
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DW1018010 Centrale sokkel  Door de centrale sokkel wordt 
het bevestigingspunt verhoogd, 
waardoor de prestaties van het 
systeem verbeteren. 

 De onderkant van de centrale 
sokkel heeft een M20 draadgat 
waarin de inbusschroef past.  

 De bovenkant van de sokkel 
heeft een M12 schroefgat 
waarin de klasse A1 oogbout 
kan worden geschroefd als 
bevestigingspunt. 

 Gewicht van de centrale sokkel 
=2,5 kg 

1 stuk 
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DW1012010 Standaardgewichten  De standaardgewichten zijn 
verzinkt en hebben een 
glanzend zilverkleurig uiterlijk. 
Ze mogen niet worden verward 
met de basisgewichten die 
rubber omhuld en zwart zijn. 

 Het centrale gat van de 
standaardgewichten heeft geen 
schroefdraad en is ontworpen 
voor het deel van de gewicht 
centreerpen zonder 
schroefdraad. 

 Voor de montage van het 
Weightanka®-systeem zijn zes, 
acht of twaalf standaard 
gewichten nodig, afhankelijk van 
het soort dak. Het is ZEER 
BELANGRIJK dat het juiste 
aantal standaardgewichten 
wordt gebruikt. Zie sectie 2.5 op 
pagina 11.  

 Totale gewicht van 4 
standaardgewichten = 100 kg 

 Totale gewicht van 6 
standaardgewichten = 150 kg 

6, 8 OF 
12 
stuks 

EN0075G10 Klasse 'A1' 
verankeringsvoorziening (M12 
oogbout) 

 Een M12 oogbout met 
schroefdraad wordt in de 
bovenkant van de centrale 
sokkel geschroefd, waaraan het 
persoonlijke 
beschermingssysteem ( bijv. 
vallijn) wordt vastgezet. 

 Gewicht van 1 M12 klasse A1 
verankeringstoestel = 0,2 kg 

1 stuk 
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DWACLP010 Bogpennen (R-klemmen)  De borgpennen van het type R-
klem worden gebruikt om 
onbedoeld losraken van de 
standaardgewichten van de 
gewicht centreerpennen te 
voorkomen. 

 De borgpennen worden 
geplaatst als alle benodigde 
gewichten zijn geplaatst (zie 
sectie 2.5 op pagina 11) 

 De borgpennen worden in het 
eerste zichtbare gat van de 
centreerpennen gestoken dat 
het dichtste bij de bovenkant 
van het standaardgewicht zit. 

 Gewicht van 4 borgpennen = 
0,15 kg. 

4 stuks 

DWATBAR10 Wringstaaf  Wordt gebruikt om oogbouten in 
de sokkel vast te draaien. 

 De lengte en diameter van de 
wringstaaf is zo ontworpen dat 
altijd de juiste kracht wordt 
gebruikt bij het vastdraaien van 
oogbout 

 De wringstaaf mag ALLEEN 
worden gebruikt als de oogbout 
precies in het midden staat en 
met aan elk uiteinde een hand. 

 Gebruik de wringstaaf NOOIT als 
de oogbout aan een kant is 
geplaatst, hierdoor wordt teveel 
kracht uitgeoefend en kan de 
oogbout beschadigen. 

 Gewicht van 1 wringstaaf = 0,35 
kg. 
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DWA-101/9 Etikettering betreffende de 
verschillende dakoppervlakken 

 Waarschuwingsetiket 1 stuk 

DWA-101/10 Etiket betreffende het correcte 
gebruik 

 Waarschuwingsetiket 1 stuk 

DW1014010 Stabilisatiebalk  Voor het bevestigen van de 
basisgewichten,       lengte = 
1.100 mm;       

Wordt op de bovenkant van het 
tegenoverliggende rubber 
omhulde basisgewicht geplaatst, 
voordat de boven- en onderkant 
van de dwarsbalken worden 
aangebracht.  

1 stuk 

EN0050G10 Klasse 'A1' 
verankeringsvoorziening (M12 
oogbout) 

 Een M12 oogbout met 
schroefdraad wordt in het 
secundaire bevestigingspunt op 
de dwarsbalk geschroefd, 
waaraan het persoonlijke 
beschermingssysteem ( bijv. 
vallijn) van een tweede 
gebruiker kan worden vastgezet, 
uitsluitend als 
werkplekbegrenzing. 

 Gewicht van 1 M12 klasse A1 
verankeringstoestel = 0,2 kg 

1 stuk 
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Keuze plaats van installatie  

Inhoudsopgave  
Vereisten voor de plaats van installatie.   

 

Gevaar! 

De plaats van installatie kan invloed hebben op het veilig functioneren van het Weightanka-
systeem.  Als de plaats van installatie niet voldoet aan de voorwaarden, gebruik het systeem dan 
niet. Als u twijfelt over de draagkracht van het dak, neem dan contact op met een 
bouwingenieur.  

 

Vereisten voor de plaats van installatie. 
De plaats van installatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

Criteria  Vereisten  

Vorm van het dak   Alleen voor gebruik op platte daken.    

Geschikt voor hellende daken   Max. 5° 

Dakoppervlak   Voor het gebruik op minerale dakbedekking, 
beton, trapeziumplaten, asfalt, steenslag en 
enkellaagse dakhuiden. 

 Het dak moet vrij zijn van los puin, olie, vet en 
algen  

 Als het systeem wordt gebruikt op een dak dat 
bedekt is met steenslag, moeten alle losse 
stenen worden verwijderd (weggeveegd met een 
harde bezem) uit het gebied waar het systeem 
komt te staan EN in een gebied van 2,5 meter in 
ELKE richting waarnaartoe het systeem kan 
bewegen tijdens een val, voor het systeem wordt 
gemonteerd.    
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Meteorologische omstandigheden   Het dak moet vrij van sneeuw en ijs zijn.   

 Indien tijdens het gebruik kans op vorst bestaat of 
als het begint te sneeuwen, mag het Weightanka-
systeem niet worden gebruikt.   

 Het Weightanka-systeem mag niet worden 
gebruikt tijdens harde wind.   

Veiligheidsafstanden   Alle delen van het systeem moeten minimaal 2,5 
meter van dakranden of open ruimtes staan.  

 Boven het hoogste onderdeel van het systeem 
moet altijd een vrije hoogte van minimaal 250 
mm zijn.  

 De vrije hoogte tussen de voeten van de gebruiker 
en het eerste obstakel in het pad van de 
mogelijke val moet minimaal zo hoog zijn als 
vereist door de samen met het Weightanka-
systeem gebruikte PBM, plus 1,0 meter voor 
eventuele beweging van het systeem zelf.  

Gewicht van het systeem 

 

 

 

 

 Versie met zes gewichten = 250 kg verdeeld, dus 

 A = 50 kg, B = 75 kg, C = 50 kg, D = 75 kg 

 Versie met acht gewichten = 300 kg verdeeld, dus 

 A = 75 kg, B = 75 kg, C = 75 kg, D = 75 kg 

 Versie met twaalf gewichten = 400 kg verdeeld, 
dus 

 A = 100 kg, B = 100 kg, C = 100 kg, D = 100 kg 
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Aantal gewichten 

Standaard wordt Weightanka geleverd met vier rubber omhulde basisgewichten en zes, acht of twaalf 
verzinkte standaardgewichten, afhankelijk van het type dak.  Het aantal genoemde gewichten in de tabel 
hieronder is extra naast de vier rubber omhulde basisgewichten. 

Benodigde gewichten op verschillende dakoppervlakken. 
  
Enkellaagse dakhuiden:  
a) vlakke, gladde oppervlakken 8 
b) reliëf oppervlakken 12 
  
Stalen beplating:  
vlak of licht hellend (max. 5 
graden) 

8 

  

Steenslag:  
op een bitumenbasis 6 
Op mastiekbasis 8 
Alle losse stenen wegvegen  
Minerale dakbedekking 6 
  
asfalt 6 

  
Beton 6 

 

De Weightanka positioneren op het dak 
 

WAARSCHUWING!  Controleer of het dakoppervlak geschikt is (zie pagina 2-11). 

 

Kies een passende positie op het (platte) dak voor het monteren van de Weightanka.  Alle delen van het 
systeem moeten minimaal 2,5 meter van dakranden of open ruimtes staan.  Installateurs mogen op geen 
enkel moment binnen 2 m van dergelijke randen of openingen werken, tenzij hij/zij gezekerd is door een 
passende valbeveiligingssysteem. 

Het pad van een vallend lichaam moet voldoende vrije ruimte bieden, vrij zijn van obstakels en 1,0 m ruimte 
bieden aan het apparaat voor beweging tijdens het stoppen van een val.  (zie pagina 2-15) 
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De valstopafstand bepalen. 

 
Waar:     A = max lengte van de lijn van de Weightanka naar het bevestigingspunt van het harnas. 

B = afstand van bevestiging lijn aan de Weightanka naar de buitenste rand van de 
borstwering. 

C = maximale potentiële beweging van de Weightanka (1 m). 
D = A - B + C 
E = maximale verlenging van de energieabsorber (zowel integraal met de veiligheidslijn als 

zonder), informeer bij de betreffende producent. 
F = stretchafstand tussen het harnas en het lichaam (zorg voor minimaal 2 m). 
G = vrije ruimte van 1 m. 

N.B. Bij gebruik van een regelklem wordt de afstand D verlengd met de speling in de lijn en de 
verplaatsing van de klem tijdens de val.  Voor het bepalen van deze extra ruimte moet contact 
worden opgenomen met de producent van een dergelijk apparaat. 
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N.B. Ook wanneer gebruikt wordt gemaakt van een valbeveiliging met automatische lijnspanner 
kan er rek zitten in de veiligheidslijn voor de remmen gaan werken. Hierdoor wordt de afstand 
D dus ook verlengd. De producent van een dergelijk apparaat moet altijd worden 
geraadpleegd voor het bepalen van deze extra ruimte. 

Ook moeten producenten van dergelijke apparaten altijd worden geraadpleegd over de 

geschiktheid voor horizontale 'over-de-rand'- toepassingen, aangezien niet alle types geschikt 

zijn. 

De vrije ruimte dan = D + E + F + G = A + C + E + F + G - B 

en aangezien C = 1 meter, F = 2 meter & G = 1 meter dan: 

minimale vrije hoogte = A – B + E + 4meter.* 

  "*" er kan extra afstand nodig zijn voor sommige onderdelen, zie N.B. 

                                                    

WAARSCHUWING!  Als het dak bestaat uit steenslag, zorg dan dat alle losse stenen zijn verwijderd uit het 
gebied waar de Weightanka wordt geplaatst en het gebied in de baan van de beweging in geval een val wordt 
gestopt waarbij veel kracht vrijkomt.  Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door te vegen met een harde 
borstel. (Zie sectie 2.4 op pagina 9) 

WAARSCHUWING! Monteer de Weightanka niet: 

 op plaatsen waar water verzamelt; In andere gevallen zijn vochtige omstandigheden acceptabel. 

 bij vorst, ijs of sneeuw (als deze omstandigheden binnenkort worden verwacht);  

 als het dak of de rubber omhulde basisgewichten vervuild zijn door olie, vet of andere smeermiddelen;  

 als er algen groeien op de rubber omhulde basisgewichten of in het gebied er direct omheen; 

 als er steenslag op het dak ligt.
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Demontage van het Weightanka-systeem 
 

Bij demontage van het Weightanka-systeem voert u de handelingen beschreven in de 
montagehandleiding in omgekeerde volgorde uit. Indien het systeem moet worden verplaatst, moeten 
de basisgewichten eerst worden verwijderd. Het systeem mag nooit worden verplaatst als de 
basisgewichten nog zijn bevestigd.  
Gebruik van het Weightanka-systeem 

Inhoudsopgave  
Het systeem correct gebruiken.   

 

Gevaar! 

Gebruik het Weightanka-systeem niet als u gebreken opmerkt tijdens de hieronder 
beschreven controles of twijfelt over de veiligheid van het systeem.  Gebreken kunnen uw 
leven in gevaar brengen!  Gebruikers van het systeem mogen geen beperkingen hebben 
die het werken op hoogte conform de relevante arbowetgeving beïnvloeden.  

Voer altijd de volgende controles uit voor u het systeem gebruikt!   
 

Voer altijd een controle uit voor u het Weightanka-systeem gebruikt.   

Controleer altijd de volgende items:  

  Geen enkel deel van het systeem mag dichter dan 2,5 meter van de dakrand, open 
ruimte of andere valgevaarlijke situatie worden geplaatst.  

  Zorg dat indien u valt, er geen obstakels aanwezig zijn in het pad van de val.  Het is 
belangrijk dat u altijd rekening houdt met de lengte van uw persoonlijke 
beschermingsmiddelen inclusief een eventuele energieabsorber als deze volledig zijn 
uitgerekt, plus één meter voor mogelijke beweging van het systeem zelf. Zorg dat er te 
allen tijden voldoende vrije ruimte is!  Zorg er ook voor dat indien een val leidt tot een 
slingerbeweging, zich geen obstructies bevinden in de baan van de beweging.   

  Alle basisgewichten moeten direct op het dakoppervlak worden geplaatst, gelijkmatig 
en zonder ruimte tussen het gewicht en de voet. Het is absoluut noodzakelijk dat de 
rubberen zuignappen naar beneden wijzen en voortdurend contact maken met het 
dakoppervlak. 

  Controleer dat er voldoende gewichten zijn aangebracht voor het type dak (zie pagina 2-
-13) en dat ze juist zijn verdeeld over de zes borgpennen (afb. 1 pagina 2-4). 
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  Controleer dat elke centreerpen is voorzien van een borgpen en onbedoeld verwijderen 
van een standaardgewicht dus wordt vermeden. 

 Controleer dat het dak vlak is en de helling niet meer dan 50 

 Controleer dat de bevestigingsmethode (veiligheidslijn etc.) niet in contact komt met 
scherpe randen.   

 Controleer dat zich geen olie, algen, ijs, sneeuw en opgehoopt water op het dak 
bevinden.   

 Controleer dat het dak voldoende draagkracht heeft en geen beschadigingen vertoont.  

 Controleer dat het Weightanka-systeem geen schade of gebreken vertoont.   

 Controleer dat alle lijnen strak staan en de oogbout vast zit met behulp van de 
geleverde wringstaaf.   

 Controleer dat het bevestigingspunt van het Weightanka-systeem veilig is.   

 Op de centrale oogbout moet een waarschuwing worden aangebracht om te zorgen dat 
niemand de persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens gebruik loskoppelt. Dit is de 
verantwoordelijkheid van de exploitant. 

 Zorg dat u alle gebruiksaanwijzingen hebt gelezen van de persoonlijke 
beschermingsmiddelen die gebruikt worden samen met het Weightanka-systeem.   

 

 Uitsluitingszone 

Het is belangrijk dat eerst een uitsluitingszone tussen de Weightanka en de dakrand wordt 
vastgesteld, waarbinnen niemand mag komen tenzij verbonden met de Weightanka (of een ander 
passend anker indien aanwezig).  De uitsluitingszone moet worden voorzien van een markering of 
barrière, bijv. het KEEMARK afbakeningssysteem. 

Voer altijd de volgende controles uit!   

Controleer altijd! 

Alle inspecties moeten in een logboek worden gedocumenteerd!   

Aan het eind van de gebruikershandleiding vindt u een voorbeeldpagina.   
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Kies passende persoonlijke beschermingsmiddelen 
  

Aanbeveling!    

De keuze voor passende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kan alleen 
plaatsvinden op basis van een risicoanalyse die vooraf is uitgevoerd.  De 
risicoanalyse en de keuze voor de PBM moet worden gedocumenteerd!  

Persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidslijnen etc.) worden niet meegeleverd 
met het Weightanka-systeem.  Persoonlijke beschermingsmiddelen maken geen 

onderdeel uit van de testen die zijn uitgevoerd door het National Engineering Laboratory.  
Vraag uw leverancier om advies bij de keuze van de passende persoonlijke 
beschermingsmiddelen. De producent van de PBM moet bevestigen dat deze gebruikt kunnen 
worden in een horizontale configuratie en over de rand bij een potentiële val.   

De persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gekozen als valbescherming moeten uit de 
volgende onderdelen bestaan:  

Een veiligheidsharnas conform EN 361 is het enige acceptabele harnassysteem.  Een 
valbeschermingsgordel conform EN 358 is niet geschikt als veiligheidsvoorziening.    

Een connector tussen het veiligheidsharnes en het Weightanka-systeem conform EN 362   

Controleer dat de persoonlijke beschermingsmiddelen geschikt zijn voor een 
valbeveiligingssysteem.  Neem indien nodig contact op met de producent.  

Zorg dat tijdens het gebruik alle PBM zijn beschermd tegen blootstelling aan thermische 
elektrische en mechanische schokken of chemische stoffen.  

Er moet een noodplan aanwezig zijn voor het terughalen van een gevallen persoon.   
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Personeel verbinden met het Weightanka-systeem 
 

Gevaar! 

De Weightanka-combinatie is bedoeld als valbeveiliging voor gebruik door één persoon.  
Indien gebruikt als werkplekbegrenzing, kunnen twee personen plus apparatuur worden 
beveiligd, mits de locatie van de Weightanka en de vaste lengte van gebruikte 
veiligheidslijnen per persoon ervoor zorgen dat de personen tot maximaal 0,5 meter van 

de dakrand wegblijven. 

Verbinden met de Weightanka 

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen mogen uitsluitend worden verbonden met voor het gebruik 
met de oogbout op de centrale sokkel goedgekeurde verbindingselementen (zie afb. 1 en 2).  Elke 
andere vorm van verbinden met het systeem, bijv. aan de dwarsbalken, stabilisatoren (of aan de 
schroefgaten in de dwarsbalk) of via knopen is niet toegestaan en kunnen levensbedreigend zijn. 

Eindcontrole  
Nadat u bent verbonden, controleer:  

 of alle verbindingselementen van de persoonlijke veiligheidsvoorzieningen (bijv. karabiner) 
correct zijn gesloten en vergrendeld,  

 of de verbindingselementen van de persoonlijke beschermingsmiddelen vrij kunnen bewegen in 
het oog van het centrale verbindingspunt,  

 of er geen belasting wordt uitgeoefend op de snelspanners van de karabiners of andere 
verbindingen. 

Onderhoud, inspectie en afvoer  

Inhoudsopgave  
Informatie over het onderhoud en regelmatige inspectie van het Weightanka-systeem, uit te voeren 
door een vakbekwaam persoon die bekend is met het product.   

Doorverkoop 
Indien het Weightanka-systeem wordt doorverkocht of geëxporteerd naar een ander land, moet de 
verkoper de gebruiker voorzien van deze instructies in de taal van het land waar het product gebruikt 
gaat worden. 

 

 



 
 
 

 

                               Gebruik van de Weightanka 
2-21 van 24 

Reiniging  
Meestal is reiniging met schoon water voldoende.  U kunt hiervoor een slang gebruiken of een 
hogedrukreiniger. Indien u twijfelt over de aard van de vervuiling, neem dan contact op met de 
producent voor advies. Na reiniging of wanneer het systeem nat is geworden door gebruik, moet het 
aan de lucht drogen en weggehouden worden van directe warmte voor het volgende gebruik. 

 

Onderhoud  
Het Weightanka-systeem is zo goed als onderhoudsvrij.  Alle beschadigde of gecorrodeerde onderdelen 
en beschadigde bouten moeten echter met originele reserveonderdelen worden vervangen voor u het 
systeem opnieuw gebruikt.   

 

Regelmatige verplichte inspectie van de Weightanka 

Algemeen 

WAARSCHUWING!  De veiligheid van de gebruikers hangt van de voortdurende efficiëntie en 
duurzaamheid van hun apparatuur.  Het is bekend dat controles, inspecties en onderzoeken een 
bepalende factor zijn in het verminderen van risico's.  Vandaar dat het noodzakelijk is dat deze 
inspecties en onderzoeken zoals voorgeschreven worden uitgevoerd conform de nationale regelgeving. 

Alleen een hiervoor bekwaam persoon mag controles voor gebruik, inspecties en onderzoeken 
uitvoeren.  Met een bekwaam persoon wordt bedoeld een persoon die bekend is met de huidige 
controle-, inspectie- en onderzoeksvereisten, -aanbevelingen en -instructies die door de producent zijn 
uitgegeven en van toepassing zijn op de relevante onderdelen, subsystemen en systemen. Deze 
persoon moet in staat zijn gebreken te identificeren, is verantwoordelijk voor het instellen van 
corrigerende maatregelen en moet de benodigde vaardigheden en resources hebben deze uit te 
voeren. 

Eenmaal gemonteerd op de werkplek moet de Weightanka-combinatie voor elk gebruik worden 
gecontroleerd (controle voor gebruik - zie hieronder) om te garanderen dat het volledige systeem 
foutloos functioneert. 

De Weightanka moet elke keer na het opnieuw monteren nauwlettend worden gecontroleerd op bijv. 
tekenen van schade en elke week bij constant gebruik, en elke zes weken bij niet-continu gebruik, om 
een veilig gebruik te garanderen.  Deze inspectie (interim inspectie) moet worden gedocumenteerd. 

Minimaal elke 12 maanden moet een grondige keuring (gedetailleerde inspectie, nauwkeuriger dan de 
interim inspectie) worden uitgevoerd. Deze grondige keuring moet worden gedocumenteerd in het 
bijgesloten inspectielogboek. 
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Controles voor gebruik. 

Voor elk gebruik en na de oorspronkelijke montage, moet een controle worden uitgevoerd om te 
garanderen dat het systeem in acceptabele conditie verkeerd en correct functioneert.  Deze controle 
moet minimaal de hieronder genoemde punten bevatten: 

Voer een eindinspectie uit op de gemonteerde Weightanka.  Controleer of alle instructies voor montage 
en de locatie zijn nageleefd. Besteed extra aandacht aan het volgende: 

(a) dat elk deel van de Weightanka moet minimaal 2,5m van de dakrand of andere opening weg blijven 
en controleer dat de beschikbare vrije valafstand niet is verander; 

(b) dat de gestructureerde oppervlakken van de rubber omhulde basisgewichten aan de onderkant 
contact maken met het dakoppervlak; 

(c) dat het juiste aantal gewichten wordt gebruikt in de correcte samenstelling, d.w.z. de positie hiervan 
m.b.t. de centreerpennen; 

(d) dat het het materiaal en de helling van het dakoppervlak passend zijn, net als de conditie van het 
oppervlak.; 

(e) dat de borgpennen zijn aangebracht op elke centreerpen zodat de gewichten vast zitten; 

(f) dat de oogbout/sokkel-verbinding goed vastzit in overeenstemming met de instructies; 

(g) dat de PBM waarschuwingsdisc is aangebracht tussen de oogbout en de sokkel; 

(h) dat twee instructie-etiketten aan de bovenste dwarsbalk van de Weightanka zijn bevestigd en 
leesbaar zijn.  Vervangende etiketten zijn beschikbaar bij uw Weightanka-leverancier. 

(i) dat de Weightanka geen schade of gebreken heeft; 

(j) dat alle aanbevelingen voor gebruik met andere onderdelen in het systeem, zoals gemeld op de 
registratiekaart, zijn nageleefd; 

(k) dat het dak waarop de Weightanka staat niet is beschadigd; 

(l) dat noch het dak, noch de Weightanka vervuild is door olie, vet of een andere substantie; 

(m) dat er geen algen groeien op de rubberen basisgewichten op het omliggende dakoppervlak.  Indien 
er algen zitten op of direct naast de rubberen basisgewichten, moet de installatie direct worden 
afgebroken, grondig worden gereinigd en opnieuw worden gemonteerd in overeenstemming met dit 
document. 

(n) dat alle steenslag is verwijderd indien nodig. 

WAARSCHUWING! De veiligheidslijn MAG ALLEEN bevestigd zijn aan de oogbout die meegeleverd is 
met de Weightanka sokkel. Zie afbeelding.  Het is gevaarlijk de veiligheidslijn aan een ander deel van 
de Weightanka te bevestigen. 

De montage van de Weightanka is nu afgerond. 
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WAARSCHUWING! Mocht er twijfel ontstaan over de veiligheid van een onderdeel van het systeem, 
gebruik het dan niet, maar verwijder het direct.  

Instructies voor periodiek onderzoek 

Algemeen 

In GB maakt de Weightanka deel uit van de 'Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992’ 
en wijzigingen, werkgevers moeten hiervan op de hoogte zijn. 

Waar moet u op letten bij inspecties en grondige keuring 

Onderstaande lijst is niet volledig. 

Inspecties (interim inspectie) 

Bij continu gebruik van het systeem moet een wekelijkse inspectie worden uitgevoerd, elke zes weken 
bij niet-continu gebruik en altijd na het opnieuw monteren. Deze inspectie moet worden 
gedocumenteerd.  Naast de controles voor gebruik. Controleren op: 

(a)  tekenen van corrosie, slijtage, vervorming of andere gebreken aan alle onderdelen, inclusief 
bouten en moeren; 

(b)  dat het rubber op de basisgewichten volledig vast zit op het staal en dat de zuignappen niet 
zijn beschadigd;  dat alle algen zijn verwijderd van de rubberen voet; 

(c) dat de twee waarschuwingsberichten nog intact en leesbaar zijn op de bovenste dwarsbalk. 
(Vervangende etiketten zijn beschikbaar bij uw Weightanka-leverancier.) 

(d) tenzij het systeem wordt opgeslagen als het niet wordt gebruikt, opnieuw monteren conform 
sectie 2.5 van dit document. 

(e) mocht er twijfel ontstaan over de veiligheid van een onderdeel van het systeem, gebruik het dan 
niet, maar verwijder het direct en vraag uw Weightanka-leverancier om advies.  

Grondige keuring (gedetailleerde inspectie) 

Een bekwaam persoon, goedgekeurd door een geautoriseerde agent van de producent, moet 
minimaal alle 12 maanden een grondige inspectie uitvoeren en deze noteren in het 
inspectielogboek,. 

Zorg dat de Weightanka volledig wordt gedemonteerd en inspecteer alle hierna genoemde 
onderdelen: 

alle controles als bij de interim inspectie. 

Controleer daarnaast: 

a) dat de gaten waar de verschillende bouten en pennen doorheen gaan niet zijn versleten of 
vervormd; 
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b) dat de pennen en bouten, of hun schroefdraad, niet zijn vervormd; 

c) dat er geen tekenen zijn die erop wijzen dat de Weightanka een val heeft gestopt. Dit 
kunnen zijn: schuurplekken op het dak of vervorming van de sokkel, dwarsbalken, 
stabilisator, oogbout, etc. Deze lijst is niet volledig. 

Mocht er twijfel ontstaan over de veiligheid van een onderdeel van het systeem, gebruik het dan 
niet, maar verwijder het direct en vraag uw Weightanka-leverancier om advies. 

Instructies voor reparaties; na een val of een andere gebeurtenis die leidt tot schade. 

Indien een werknemer valt tijdens het gebruik van de Weightanka of als deze beschadigd raakt, moet 
contact worden opgenomen met de producent en een retourzending voor inspectie worden 
overeengekomen, zodat eventueel noodzakelijke reparaties kunnen worden uitgevoerd.  
 
WAARSCHUWING! Probeer niet zelf de Weightanka te repareren tenzij u schriftelijke toestemming hebt 
van de producent of geautoriseerde vertegenwoordiger.  
 
Logboek 

Wij raden aan dat voor elke Weightanka een logboek wordt bijgehouden.  Het logboek bevat rubrieken 
en lege velden voor de invoer van gegevens, zoals te zien in de bijlage: 
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Markeringen op de producten en hun betekenis 

Op de Weightanka staan verschillende markeringen, deze zijn te vinden op de bovenste dwarsbalk. Dit 
zijn de markeringen en vragen betreffende de betekenis moeten aan de producent worden voorgelegd. 

LABEL  
 

 

Afvoer  

Het Weightanka-systeem bestaat voornamelijk uit ijzerhoudend metaal beschermd met een zinkrijke 
coating - met uitzondering van de rubber omhulde basisgewichten.   

Het systeem kan vandaar worden afgevoerd als oud ijzer.
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Uitgave 

nr. 
Wijzigingen gemaakt op DATUM 

GEWIJZIGD 
   

1 Eerste uitgave 1 juli 2008 
2 Voorblad gewijzigd – klasse E in plaats van klasse B 30 sept 

2008 
3 Pagina 13 – Hoofdstuk 2 – Verwijdering van stapelen stalen 

beplating. 
Pagina 28 – Hoofdstuk 2 – Als hierboven voor etiket 2 

28 okt 
2008 

4 Pagina 14 – Hoofdstuk 2 – Informatie steenslag 
Pagina 28 – Hoofdstuk 2 – Label 2 
Pagina 29 – Hoofdstuk 2 – Label 3 

30 okt 
2008 

5 Pagina 4 – Hoofdstuk 2 – Afb. etiket toegevoegd. 
Pagina 10 – Hoofdstuk 2 – Stabilisatiebalk toegevoegd. 
Pagina 11 – Hoofdstuk – Belastbaarheid aangepast 
Pagina 18 – Hoofdstuk 2 – Afb. 1 referenties verduidelijkt. 
Pagina 19 – Hoofdstuk 2 – Afb. 1 referenties verduidelijkt. 

6 nov 
2008 

6 Pagina 5 – Hoofdstuk 0 – Eerste punt herzien. 
Pagina 2 – Hoofdstuk 1 – Nieuwe symbolen toegevoegd. 
Pagina 3 – Hoofdstuk 1 – Nieuw symbool toegevoegd. 
Pagina 2 – Hoofdstuk 2 – Nieuw symbool toegevoegd. 
Pagina 3 – Hoofdstuk 2 – Nieuw symbool toegevoegd. 
Pagina 4 – Hoofdstuk 2 – Nieuw diagram toegevoegd. 
Pagina 5 tot 10 – Hoofdstuk 2 – Nieuwe onderdelennummers 
toegevoegd en opsomming herzien. 
Pagina 11 – Hoofdstuk 2 – Twaalf gewicht belastbaarheid en 
nieuw symbool toegevoegd. 
Pagina 12 – Hoofdstuk 2 – Laatste punt herzien. 
Pagina 13 – Hoofdstuk 2 – Nieuw symbool en twaalf gewicht 
referentie toegevoegd. 
Pagina 14 – Hoofdstuk 2 – Laatste zin herzien. 
Pagina 16 – Hoofdstuk 2 – '*' toegevoegd. 
Pagina 17 – Hoofdstuk 2 – Nieuw diagram toegevoegd. 
Pagina 20 – Hoofdstuk 2 – Nieuw symbool toegevoegd en 
tweede paragraaf verwijderd. Laatste opsommingspunt herzien. 
Pagina 22 – Hoofdstuk 2 – Nieuwe symbolen toegevoegd. 
Pagina 24 &25 – Hoofdstuk 2 – Pagina referenties verwijderd. 
Pagina 26 – Hoofdstuk 2 – Derde zin verwijderd en sub-sectie 
referenties toegevoegd. 
Pagina 27 – Hoofdstuk 2 – Pagina referenties verwijderd. 

20 nov 
2008 

7 Pagina 8 – Hoofdstuk 2 – Hoeveelheid gewichten veranderd. 18 dec 
2008 

8 Pagina Introductie 02 – "Productiedatum" verwijderd 24 maart 
2009 
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Uitgave 

nr. 
Wijzigingen gemaakt op DATUM 

GEWIJZIGD 
9 Voorblad – Afbeelding toegevoegd en tekst aangepast. 

Inhoud – Paginanummering en tekst aangepast. 
Pagina 1 – Hoofdstuk 0 – Paginanummers veranderd. 
Pagina 2 – Hoofdstuk 0 – Serienummer verwijderd, nieuw 
symbool toegevoegd. 
Pagina 3 – Hoofdstuk 3 – Symbool toegevoegd, details klant 
verwijderd. 
Pagina 2 – Hoofdstuk 1 – 'Bullets' verwijderd. 
Pagina 3 & 4 – Hoofdstuk 1 – 'Bullets' verwijderd van de linker 
kolom. 
Pagina 1 – Hoofdstuk 2 – Paginanummers veranderd. 
Pagina 4 – Hoofdstuk 2 – Foto toegevoegd in plaats van 
lijntekening. 
Pagina 13 t/m 19 – Hoofdstuk 2 – Sectie montage verwijderd. 

2 nov 
2009 

10 Specificaties product branding veranderd. 13 
november 

2009 
11 Pagina 2 – 11 – Details belastbaarheid verwijderd 

Pagina 2 – 12 – Systeemgewichten toegevoegd. 
11 april 
2011 

12 Voorkant – Revisienummer 
Pagina 4 – Hoofdstuk 0 – Tweede bulletpunt gewijzigd. 
Pagina 4 – Hoofdstuk 2 – Tweede oogbout 
bevestigingsopmerking toegevoegd. 
Pagina 7 – Hoofdstuk 2 – PP00FR040 rij toegevoegd. 
Pagina 10 – Hoofdstuk 2 – EN0050S50 rij toegevoegd. 

21 april 
2011 

13 Voorkant – Herziening nummer en adres 
Pagina 2 – Hoofdstuk 0 – Adres 
Pagina 3 – Hoofdstuk 0 – Certificerings- en keuringsinstanties. 

18 juni 
2013 

14 Voorkant – Revisienummer en website adres 
Pagina 2 – Hoofdstuk 0 – website adres. 
Pagina 4 – Hoofdstuk 0 – Derde bulletpunt gewijzigd. Gewijzigd 
van 50 mm naar 40 mm oogbout 
Pagina 10 – Hoofdstuk 2 – Onderdeelnummer van oogbout 
veranderd. 

27 
november 

2013 

15 Voorkant – Herziening nummer en Inspec adres 
Pagina 3 – Hoofdstuk 0 – Inspec adres. 

29 april 
2015 

16 Voorkant – Herziening nummer en adres 
Pagina 2 – Hoofdstuk 0 – Adres producent. 
Pagina 3 – Hoofdstuk 0 – Gegevens certificerings- en 
keuringsinstanties. 
Pagina 24 – Hoofdstuk 2 – Labelinformatie aangepast 

24 juli 
2019 



 
 
 

 

 

Inspectie en resultaat van de regelmatige verplichte inspectie van de Weightanka  

Datum  Inspecteur  
Naam / 
kwalificatie  

Resultaat inspectie  Vervolginspectie 
in geval van 
gebreken (datum)  

Resultaat van de 
vervolginspectie 

Handtekening 
inspecteur 

Volgende 
inspectie  
Gepland 

       

       

 
 


