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Dakreling®: hét complete valbeveiligings-
systeem voor platte daken

dakrandval-
beveiliging

Toepassing verplicht bij 
werkzaamheden boven 2,5 
meter hoogte. Goedgekeurd  
volgens NEN-EN 13374/klasse A
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Met Dakreling® veilig op het platte dak
• Voor toepassing op platte daken tot een hellingshoek van maximaal 10 graden.
• Verplichting volgens de Arbo-wet bij dakwerkzaamheden boven de 2,50 m.
• ABOMA goedgekeurd conform EN 13374 - Klasse A.

Verplichting

Het gebruiken van een "goedgekeurde" dakrandvalbevei-
liging is een verplichting bij het uitvoeren van dakwerk-
zaamheden boven de 2,50 meter hoogte (de Arbo-wet 
3.16). 

Dakreling®

Alprokon heeft zo'n compleet valbeveiligingssysteem 
voor gebruik op platte daken; Dakreling®.
Het Dakrelingsysteem is eenvoudig qua opzet en 
gebruik, maar doordacht als we praten over veiligheid. 

Primaire eis aan Dakreling®

Het voorkomen dat degene die op het dak werkt, per 
ongeluk van het dak naar beneden valt. Dakreling® 
voldoet ruimschoots aan deze primaire veiligheidseis 
zoals die voortvloeit uit de regelgeving. 

Europese norm EN 13374 klasse A

Dakreling is goedgekeurd volgens de Europese norm 
EN 13374 klasse A. Dit betekent dat de dakrandval-
beveiliging mag worden toegepast op platte daken 
met een maximale hellingshoek van 10°.

Secundair: gevolgen van een “botsing”

Het voorkomen en beperken van letsel na een onge-
wenste botsing met de dakrandvalbeveiliging.
De liggers van de Dakreling® hebben sterk afgeronde 
hoeken en zijn voorzien van beschermende eindkappen. 
Tijdens een botsing zal de ligger enigzins meeveren 
(energie absorberen). Door deze maatregelen blijft de 
eventuele gevolgschade tot een minimum beperkt.

Indirecte veiligheid, gebruiksvriendelijk

Het is natuurlijk bij iedereen bekend: gebruik van een 
dakrandvalbeveiliging bij dakwerkzaamheden boven de 
2,5 meter is verplicht. Maar is degene die op het dak 
werkt ook bereidt deze te gebruiken? 

Hoe gebruiksvriendelijker de dakrandvalbeveiliging is, 
hoe sneller men tot (correct) gebruik zal overgaan.

Energie absorberende liggers

Een ongeluk zit in een klein hoekje...
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Meeverende liggers en afgeronde hoeken

Dakreling® is gebruiksvriendelijk 

Dakreling® is een systeem dat uit geëxtrudeerde alumi-
nium profielen is gemaakt en slechts 3,7 kg per meter 
weegt. Alle onderdelen waaruit Dakreling® bestaat, zijn 
(af fabriek) samengevoegd door middel van RVS M8 
bout/moerverbindingen. De bijbehorende ballastblok-
ken van 22,5 kg per stuk zijn vervaardigd uit beton en 
voorzien van een aluminium beugel.

  Dakreling® bestaat uit drie basiselementen:
• Uitklapbare staanders
• Liggers; 3 meter lang
• Ballastblokken; 22,5 kg per stuk

Overige onderdelen/accessoires:
• Hoekverbindingsstukken
• Eindkappen voor de liggers
• Kantplankhouder (opstand lager dan 150 mm)

Hier ligt 12 meter Dakreling®

22,5 kg zware ballastblokken plaatsen

Opgeklapte staander = onbelemmerd werken!

Wat is verplicht volgens de norm?

Minimale lengte van de opstelling
De dakrandvalbeveiliging mag worden toegepast in 
verschillende opstellingsvormen, daarbij geldt een mini-
male Dakreling-lengte:
• In een rechte lijn - 9 meter
• In een hoekvorm - 12 meter
• In een U-opstelling - 15 meter
• In een vierhoek - 12 meter

Accessoire kantplankhouder

Is de dakopstand lager dan 150 mm? Dan verplicht 
de Europese norm EN 13374 dat er een zgn. “kant-
plank” wordt gemonteerd.
Met behulp van accessoire “kantplankhouder”, kan een 
standaard steigerplank eenvoudig worden ingeklemd 
tussen dakvlak en dakrandvalbeveiliging Dakreling®.

Meer details? Zie montagehandleiding!

Meer details en tekeningen van deze toegestane opstel-
lingen en accessoires vindt u in de montagehandlei-
ding. Deze sturen wij u op verzoek toe, maar is ook te 
downloaden van onze website bij product “Dakreling”.
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Montage zonder gereedschap!

Eenvoudige montage 

Dakreling® plaatsen is slechts een kwestie van staanders uitklap-
pen, hart op hart ± 3 meter, ballastblokken erop zetten en de lig-
gers monteren (randvoorwaarden zie montagehandleiding). 
Bij het plaatsen van Dakreling® komt geen gereedschap te pas. Het 
is slechts een kwestie van kunststof knopsluitingen aandraaien.

Onderhoud

Omdat Dakreling® is samengesteld uit corrosievaste materialen, 
behoeft deze zo goed als geen onderhoud. Staanders, liggers en 
scharnieren zijn van aluminium vervaardigd. De toegepaste beves-
tigingsmiddelen zijn van roestvast materiaal en het systeem heeft 
bussen, lagers, ringen, drukvoetjes en afdekkappen van kunststof.

Reparaties

Dakreling® is af fabriek samengesteld door middel van M8 bout/moer 
verbindingen en is dan ook te vergelijken met een “meccano-doos” 
constructie. Hierdoor wordt het vervangen van niet meer functione-
rende onderdelen eenvoudig. Een niet meer functionerende reling-
klem kan bijvoorbeeld binnen één minuut worden vervangen en dit 
slechts met gebruik van een ring- of steeksleutel geschikt voor M8.

Periodieke controle

Wij adviseren het Dakrelingsysteem periodiek op volledigheid en 
functionaliteit na te zien. Gebruik hiervoor de checklist die in de 
montagehandleiding is opgenomen. In praktijk komen wij namelijk 
te vaak Dakreling-opstellingen tegen die niet deugdelijk, onvolledig 
of volgens de norm zijn opgebouwd.

Liggers monteren

Knopsluiting met de hand aandraaien

Liggers onderling koppelen

Met M8-ringsleutel te demonteren/monteren
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Twee typen Dakreling®

• Uitvoering A: standaard.
• Uitvoering D: exportmodel.

Note: Dakreling® is in deze uitvoering niet geschikt voor permanente plaatsing.

Onderdeel: hoekverbindingsstuk

Let op:
Dakreling® is in deze uitvoeringen niet 
geschikt voor permanente plaatsing. 

Dakreling®: Type A  (standaard)

Dakreling®: type D  (export)

Type A = Dakreling® 

Ballastblokken:
Per staander: 1 x 22,5 kg
Eind staanders: 2 x 22,5 kg 

Type D = Dakreling® (export)

Ballastblokken:
Per staander: 2x 22,5 kg

Onderdeel:
Hoekverbindingsstuk
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Eenvoudig markeren van veiligheidszones op het dak

Markering om “gaten” in het dak

Ballastblokken van 22,5 kg met huls

Opbouw aansluitend op de Dakreling® Onderdeel: gewicht met huls, staander en ketting

Om aansluitend op Dakreling® op eenvoudige wijze looproutes, 
veiligheidszones en dergelijke te markeren, heeft Alprokon 
naast het standaard type Dakreling® ballastblok, ook een vari-
ant met ingegoten huls ontwikkeld (ook 22,5 kg).

Ingegoten huls in het ballastblok
Het ballastblok is voorzien van een ingegoten profielhuls. In 
deze huls kan een staander (voorzien van een koppelstuk en 
schroefoog) worden geplaatst. 
Door de staanders met ballastblokken (samen 100 cm hoog) 
op een bepaalde onderlinge afstand te plaatsen (± 3 meter) en 
deze middels een kunststofketting (rood-wit) te verbinden, kan 
snel een professionele en veilige markering tot stand worden 
gebracht. 

Universeel toepasbaar
Vanzelfsprekend kunnen de nieuwe ballastblokken ook toege-
past worden als ballastblokken van de Dakreling®. Deze zijn dus 
universeel toepasbaar indien gewenst. 
Bij bestelling van Dakreling® moet dit wel duidelijk als extra 
worden vermeld (ballastblokken met huls).

Levering: 
Standaard worden de ballastblokken met huls geleverd op een 
pallet, waarop zijn verpakt: 16 ballastblokken met huls, 16 
staanders en voldoende kunststof ketting voor het maken van 
± 45 meter markering.

staander met koppelstuk

contragewicht met 
ingegoten huls

Maat- en modelwijzigingen onder voorbehoud. Datum: 01 april 2016 - Rev. 1

LET OP:

Bij (te verwachten) slechte weersomstandigheden 
en/of harde wind boven kracht 5 (Schaal van Beau-
fort) moet de dakrandvalbeveiliging worden neerge-
klapt of afgebroken. 

Het systeem moet eveneens worden neergeklapt aan 
het einde van iedere werkdag. Hierbij moeten eerst 
de hoekstukken en kantplanken worden verwijderd.


