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EN 361:2002 Persoonlijke beveiligingsuitrusting - veiligheidsgordel (arbeidsbescherming) 
EN 362:1992 Persoonlijke beveiligingsuitrusting - verbindingselementen
EN 363:2008 Persoonlijke beveiligingsuitrusting - persoonlijke valbescherming 
EN 364:1992 Persoonlijke uitrusting tegen vallen - testhandleiding
EN 795:2012  Persoonlijke beveiligingsuitrusting - aanpikpunten
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INLEIDING

 Jurridische eisen en normeringen
Alle op hoogte werkende personen moeten be-
veiligd worden tegen vallen. Dat is bij wet ge-
regeld. De projectleider, de eigenaar en de in-
stallateur zelf zijn hiervoor verantwoordelijk.  
Ons DiaSafe® systeem is getest en gecertifi-
ceerd door de TÜV volgens de sinds 31 janu-
ari 2013 van toepassing zijnde  EU norm de EN 
795:2012.

Wij kennen geen compromissen wanneer het 
om uw veiligheid gaat. Honderden lange ter-
mijn valproefen hebben we in huis uitgevoerd, 
met monitoring en rapportage door gecertifi-
ceerde instanties. Het DiaSafe® systeem heeft 
zich bij de hoogste gestelde eisen en daarbo-
ven als betrouwbaar en zeker bewezen.

 Produktbeschrijving
Het DiaSafe® systeem is een naar EN 795:2012 
klasse A en C beproefd en gecertificeerd aan-
pikpunt, die samen met een gecertificeerde 
harnas volgens de EN 355 en EN365 als op-
vang en begrensing systeem gebruikt kan wor-
den. Het DiaSafe® systeem draagt zorg voor 
een Arbo technisch veilige installatie zonder pe-
netratie van de dakbedekking. 

De soort en dikte van het ballastmateriaal voor 
het DiaSafe® systeem kan zeer verschillend 
zijn. Daken met vegetatie, kiezels of bestrating 
kunnnen met het Diasafe®systeem veilig wor-
den. Afhankelijk van de detailering kan een bal-
last van slechts 30kg/m2 en veiligheidsvliezen 
vanaf 1m2 reeds mogelijk zijn. 
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BIJZONDERHEDEN

  Begrenzingsysteem
Bij deze fuctie kan de geze-
kerde persoon de dakrand 
niet eens benaderen, zo is val-
len uitgesloten. De lengte van 
de veiligheidslijn is niet verstel-
baar. 

  Valbescherming
Hier word voor de gebruiker 
een maximale bewegings-
vrijheid gewaarborgd. Bij een 
eventuele val vangt het sy-
steem de gebruiker op en ver-
traagd de val. De lengte van 
de veiligheidslijn is individueel 
instelbaar.

  Geen penetratie van de 
dakbedekking

Het DiaSafe® systeem wordt 
door ballast gepositioneerd. 
Het hoeft daarna niet mecha-
nisch bevestigt te worden. 
Daardoor vormt dit niet de 
zwakste schakel, er wordt im-
mers geen bevestigingsmate-
riaal gebruikt. 

  Verhoogde zekerheid 
ver boven de geldende 
normen.

Voor uw beveiliging hebben 
wij het systeem veelvuldig bo-
ven de geldende normen ge-
test. 

  Vermijden van koude 
bruggen

In tegenstelling tot conventi-
onele systemen wordt bij het 
DiaSafe® systeem koude 
bruggen vermeden en daar-
mee energie en geld be-
spaard.

 Industriële/kust regio
De materialen welke gebruikt 
worden voor het DiaSafe®

systeem zijn resistent tegen 
zure regen en zouthoudende 
lucht.

  Zekerheid voor meerdere 
personen

De meeste van onze syste-
men zijn ook geschikt voor 
het gelijktijdig zekeren van 
meerdere personen. 

  Snelle en eenvoudige 
montage

Ons systeem bestaat uit zeer 
weinig onderdelen. Daardoor 
is de installatie eenvoudig en 
wordt de installatietijd dras-
tisch verkort. 

  Grote afstand tussen 
twee houders verkort
de installatietijd

Geheel naar wens en volgens 
tekening van het dak kunnen 
de houders maximaal 8 meter 
uit elkaar staan. 

  Bij bijna ieder dak te 
gebruiken

Het DiaSafe® systeem kan 
ook bij een omgekeerd dak of 
warmdak succesvol worden 
ingezet. Ook aparte daken zijn 
goed uit te voeren. 

  Afstand vanaf de dakrand 
kan tot  1 meter geredu-
ceerd worden

Met een verhoging van de 
ballastlaag kan het systeem 
extreem dicht bij de dakrand 
worden ingebouwd. Daardoor 
onstaat meer architectonische 
vrijheid om het dak gestalten 
te geven. 

  Lichtgewicht daken
met een ballast van 
slechts 30 kg/m2

Het is het eerste, door ballast 
gehouden, systeem op de 
markt welke ingezet kan wor-
den op een lichtgewicht dak. 
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DIASAFE® SINGLE-SYSTEEM  SOLO, DUO

 Gebruik
Het gebruik van het DiaSafe® 
systeem is makkelijk te le-
ren. Het aanpikpunt kan via 
een karabijnhaak welke aan 
de veiligheidslijn zit aange-
pikt worden. De veiligheidslijn 
moet altijd strak staan.  

 Systeem onderdelen
  Voorgemonteerd onderdeel

bestaat uit een Amoebe vangplaat met
geïntegreerd  veiligheidsvlies en met RVS
systeemhouder met absorbtie element in de kegel. 

 Valbescherming
De RVS houder met inge-
bouwde valdemper welke zich 
in de kegel bevind absorbeert 
de val-energie. Deze energie 
absorptie zorgt voor zo min 
mogelijk schade aan mens en 
materiaal. 

w w w . e y e c a t c h e r s a f e t y . c o m

*  Het gewicht van ballast wordt
bepaald door het, aan de
amoebe vangplaat vastzitten-
de, vlies met een grootte van
3×3m. Volgens aanwijzingen
in de gebruiksaanwijzing en
na verificatie van de fabrikant
kan in sommige gevallen ook
met 1m2 vlies en 30kg /m2 bal-
last worden volstaan.

Met additioneel vlies: vanaf 30 kg/m2 *

 Minimale ballast
solo-systeem: 80 kg/m2 * duo systeem: 200 kg/m2 *
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DIASAFE® SINGLE-SYSTEEM  SOLO, DUO

 Installatie

 Gebruikers richting
Bij platte daken kan het sy-
steem in alle richtingen ge-
bruikt worden. 

w w w . e y e c a t c h e r s a f e t y . c o m

 Stap 1
Het produkt wordt op de geplande plaats op het filtervlies gezet. 

 Stap 2
Het veiligheidsvlies word volledig uitgevouwen tot 3×3 meter, 
het moet zonder vouwen gelegd worden. 

 Stap 4
Vervolgens de sticker invullen en op de kegel plakken. 

 Stap 3
De ballast wordt aangebracht (minimaal 80 kg/m2 tenzij anders 
vermeld). De minimale ballastlaag  in kg is dus het droge schut-
gewicht van de ballast.

 Stap 5
Registreer het system op
diasafe.diadem.com door 
middel van het serienummer.



DIASAFE®

6

Z
e
k
e
rh

e
id

 o
p

 h
e
t 

d
a
k

DIASAFE® LIJNSYSTEEM  MULTI

 Gebruiksaanwijzing
Bij DiaSafe® „multi”wordt een 
karabijnhaak welke aan het 
uiteinde van de veiligheidslijn 
zit bevestigt aan de stalen lijn 
en dus niet aan de kegel zelf. 
Tussen twee houders/kegels 
kan men zich dan vrij bewe-
gen. Bij het lijn systeem „mul-
ti” kan  in elk tweede veld weer 
1 persoon aanpikken. Er blijft 
dus altijd 1 veld vrij tussen 
twee gebruikers.

 Systeem onderdeel

1   DS- Lijn- Systeemhouder
RVS houder uitgebogen rond staal.
Mogelijke hoogtes volgens dakopbouw
tussen 300 en 1400mm

w w w . e y e c a t c h e r s a f e t y . c o m

  Bescherming voor meer-
der personen

Bij het Lijn systeem „multi” kan 
in ieder 2e veld zich 1 persoon 
aanpikken.

2   Amoebe vangplaat met
geïntegreerd veiligheidsvlies 

De statisch gevormde vangplaat verzekerd met zijn ballastlaag 
de functie van het totale systeem. 

3

4

2

 Minimale ballast
Lijn systeem: 80* kg/m2 *
Met additioneel
vlies: 30* kg/m2 *

1

6

7

8

9
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DIASAFE® LIJNSYSTEEM  MULTI

3  Bevestigingskop
Een uit RVS bestaande kop 
met bajonetsluiting. Hierdoor 
kunt u eenvoudig de staalka-
bel in de houder plaatsten en 
fixeren. 

4  Fixatie ring
Deze RVS ring fixeert de be-
vestigingskop. 

5   Rechthoekige ring
aansluiting voor de houder.

6  Veiligheidsstaalkabel
Een hoog belastbare RVS 
kabel welke gefixeerd zit 
op iedere houder,  waaraan 
men zich met een karabijn-
haak kan aanpikken. 

7  Hoefijzerkabelgeleiding 
Geleid de kabel bij het ombui-
gen.

8   Eindfixatie
Deze eindfixatie zorgt ervoor 
dat de kabel aan het einde sa-
men kunnen komen.

9   Kabelspanner
Wordt tussen de kabel en de 
eindhouder geplaatst. Hier-
door kan men de RVS kabel 
op spanning houden. 

 Installatie

w w w . e y e c a t c h e r s a f e t y . c o m

  Grote afstand tussen de 
houders verkort de instal-
latietijd

Geheel naar wens en aanpas-
sen aan de tekening van het 
dak kunnen de houders maxi-
maal 8 meter uit elkaar staan.

Mening
  Ing. Dietmar RiegerOnderzoeker bij het instituutISAQ in DuitslandIk ben blij dat het nu al een fabrikant (als eerste) is gelukt om  na 1 maand na de van kracht zijnde nieuwe EN Norm EN 795:2012 reeds een produkt op de markt te brengen welke reeds gecertificeerd is. Het DiaSafe® systemvolstaat niet alleen de proeven volgens de nor-mering maar gaat daar ruim boven zitten. MetDiaSafe® wordt een nieuwe maatstaaf neerge-zet. Los van het feit dat het dus super veilig isblijkt het ook nog eens zeer snel en eenvoudig te plaatsen te zijn. Hierdoor werkt het Diasafesysteem als drempel verlagend en is er geen excuus meer om niet voor optimale  veiligheid op het dak te gaan.  

 Stap 1
Positioneer de systeemhouder op het 

filtervlies volgens legplan. 

 Stap 2
Amoebe vangplaat over de 
houder plaatsen en het vlies 

zonder vouwen plaatsen.

 Stap 3
Schüttgut bis zur erforderlichen Höhe bei

entsprechendem  Gewicht auftragen. 

 Stap 4
Na ballasteren wordt de staalkabel van houder

naar houder gespannen. 

 Stap 5
Het vrijstellen van het systeem gebeurt naar het invullen 

van de sticker en deze op de kegel te plakken. 

 Stap 6
Registreer het system op
diasafe.diadem.com door 

middel van het serienummer.
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•  Is het noodzakelijk dat een systeem aan de dakcon-
structie bevestigd wordt?

Het DiaSafe systeem wordt door ballast gewaarborgd. 
Hierdoor zijn er ook geen schroefverbindingen in de constructie 
nodig. Er vind dan ook geen penetratie van de dakbedekking 
plaats. 

• Is er een vrijstelling nodig?
Ja de installatie van het systeem mag alleen maar door de
fabrikant gecertificeerde personen  worden vrij gesteld. Alleen
dan kan de veiligheid worden gewaarborgd.

•  Kunnen er meer gebruikers op het dak met 1 systeem?
Het systeem kan door meerdere personen tegelijk gebruikt
worden Het maximaal aantal personen hangt af van het sy-
steem. Er moet wel altijd 1 veld tussen de twee personen vrij-
blijven.

•  Welk ballastmateriaal mag er gebruikt worden?
De meest toepasbare ballasten zijn: groendaken, kiezel, beton
of straatstenen. Andere ballasten kunnen via de fabrikant
bekeken worden en geaccodeerd.

 Veel gestelde vragen ?

Diadem  is een geregistreerd merk welke wordt vertegenwoordigd in Nederland 
door Joosten Kunststoffen  Uitgever: APP Dachgarten GmbH
De in de brochure gebruikte foto’s, teksten en tekeningen zijn uitsluitend na 
schriftelijke goedkeuring van de uitgever en met vernoeming van bron te gebruiken. 
Alle rechten voorbehouden.  De inbouw van het systeem kan alleen goedgekeurd 
worden door de fabrikant. Tekeningen dienen slechts ter illustratie er kunnen geen 
rechten aan ontleend worden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijk 
veiligheid. Voor verdere informatie kunt u kijken op de website van Joosten 
Kunststoffen: www. ecodak.nl
De verstrekte databladen zijn onder voorbehoud van technische wijzigingen Het 
produkt kan in de loop der tijd worden aangepast zonder dat dat afbraak doet aan 
het systeem, wel dient u zich op de hoogte te houden van nieuwe data bladen. 
Vertaling is naar beste kunnen gebeurd door Joosten kunststoffen er kunnen 
derhalve geen rechten ontleend worden aan deze vertaling. 
Datum: 2014.02.01. • #3803 • Pr. Nr.: 09013400
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Technische data Dim. DiaSafe® Single-systeem DiaSafe® Lijn systeem
Produkt type Solo Duo Multi
Produkt nummer 130097 130097 130098
Afmetingen [cm] 300 × 300 (±5%) x  30 (±1%)
Amoebe vangplaat Glasvezelversterkt kunststof me geintegreerde PP veiligheidsvlies (vorstbestandig)
Houder tussen ruimte [m] • • 1,5 – 8
Standaard ballast* [kg/m2] Minimaal 80 Minimaal 200 80
RVS veiligheidskabel [mm] • • Ø 8 (7×9)
Gebruikersaantal personen 1 2 onbegrenst (ieder tweede veld 1 persoon)
Herhalingstermijn van testen 1 keer per jaar
Duurzaamheid Bestand tegen weersinvloeden (zoals bijvoorbeeld UV-straling, Vorst en Warmte)
* met een additioneel vlies: vanaf 30kg/m2

Alle technische data is een gemiddelde waarde welke zijn gebaseerd op verschillende metingen en testen van verschillende instituten . Technische veranderingen zijn voorbehouden. 

BESTEK TEKSTEN
 DIADEM® DiaSafe® – Lijn – Systeem „Multi” 

Door middel van belasting een valbeveiliging volgens EN795:2012 (geldig 
vanaf 31.01.2013), Volgens Klasse A und C gecertificeerd, als valbescher-
ming of als begrensing systeem zonder penetratie van de ondergrond (dak-
bedekking) met parallel aan de dakrand via ankerpunten gezekerde R.V.S. lijn 
(8mm), incl. alle onderdelen allemaal in R.V.S., resistent tegen zure regen in 
industriegebieden en zeelucht (met zout gehalte ), met DS-Amöbe-vangplaat 
mit GFK-Kegel en veiligheidsvlies, in signaalkleur groen, minimaal belast vol-
gens de aangegeven markeringslijn op de kegel, welke minimaal 80 kg/m2 
bedraagt (met additoneel FGT-180 veiligheidsvlies vanaf 30 kg/m2) uniform en 
gelijkmatig belasten, leveren incl. alle onderdelen en ordelijk en professioneel 
volgens de voorschriften van de fabrikant installeren.

 Extra informatie
 Maximale trekspanning in de dakbedekking 0-0.00155N/mm2 volgens gel-

dende richtlijnen.
 Geschikt voor meerdere personen – een gebruiker in iedere tweede zone, 

zone maximaal 8m lang.
 Te belasten vlak: 3 m × 3 m met DS-Lijnsysteem ankerpunt (Standaard op-

bouw) of bij lichtdak opbouw 5 m ×8 m met additioneel FGT-180 veiligheidsvlies.
 Installatie mag alleen geschieden met een aangeleverde dakopbouw en installatie 

plan inclusief een verantwoordlijke professionele en gecertificeerde project leider.
 Tijdens de oplevering van het valbeschermings systeem worden de control-

le sticker, installatieplan en gebruiksaanwijzing van de fabrikant overlegd aan de 
opdrachtgever.

 Keuring volgens de EN795:2012 wordt jaarlijks(12 maanden) vereist star-
tende op moment van oplevering.

 Gebruik van het valbeschermingsysteem mag alleen maar met een per-
soonlijke standaard uitrusting zoals bijv. de Diadem® PSA.

 Systeeminformatie
Aantal DiaSafe® – Lijn ankerpunten en DS Amöbe vangplaat met GFK-Kegel 
en veiligheidsvlies:    .............. Stuk
Lengte van de FGL-50 RVS lijn:  ca. .............. m1
Fabrikant:  DIADEM® DiaSafe® - Line – System „Multi“ 

BESTEK TEKSTEN
 DIADEM® DiaSafe® – Enkel – Systeem „Solo” / „Duo” 

Door middel van belasting een valbeveiliging volgens EN795:2012 (geldig 
vanaf 31.01.2013), Volgens Klasse A  voor „Solo“ en CEN/TS 16415:2012  
voor „Duo“  gecertificeerd, als valbescherming of als begrensing systeem 
zonder penetratie van de ondergrond (dakbedekking) met parallel aan de 
dakrand via ankerpunten gezekerde R.V.S. lijn (8mm), incl. alle onderdelen 
allemaal in R.V.S., resistent tegen zure regen in industriegebieden en zee-
lucht (met zout gehalte ), met DS-Amöbe-vangplaat mit GFK-Kegel en  vei-
ligheidsvlies, in signaalkleur groen, minimaal belast volgens de aangege-
ven markeringslijn op de kegel, welke minimaal 80 kg/m2 bedraagt (met 
additoneel FGT-180 veiligheidsvlies vanaf 30 kg/m2) uniform en gelijkmatig 
belasten, leveren incl. alle onderdelen en ordelijk en professioneel volgens 
de voorschriften van de fabrikant installeren. 

 Extra informatie
 Maximale trekspanning in de dakbedekking 0-0.00155N/mm2 volgens gel-

dende richtlijnen.
 Gecertificeerd voor het tegelijk gebruik van het systeem door een („Solo“) 

of twee („Duo“) personen.
 Te belasten vlak: 3 m ×3 m met DS-ankerpunt (Standaard opbouw) of bij 

lichtdak opbouw 5 m ×8 m met additioneel FGT-180 veiligheidsvlies.
 Installatie mag alleen geschieden met een aangeleverde dakopbouw en 

installatie plan inclusief een verantwoordlijke professionele en gecertificeer-
de project leider. 

 Tijdens de oplevering van het valbeschermings systeem worden de con-
trolle sticker, installatieplan en gebruiksaanwijzing van de fabrikant overlegd 
aan de opdrachtgever.

 Keuring volgens de  EN795:2012 wordt jaarlijks (12 maanden) vereist starten-
de op moment van oplevering. 

 Gebruik van het valbeschermingsysteem mag alleen maar met een per-
soonlijke standaard uitrusting zoals bijv. de Diadem® PSA.

 Systeem informatie
Fabrikaat:   DIADEM® DiaSafe® - Enkel System „Solo” / „Duo” 
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Heeft u een
ontwerp  nodig?

diasafe@diadem.com

Eyecather BV
Teddingtonweg 28G · 2421 LL Nieuwkoop

Tel.: 0172 575570
info@eyecathersafety.com · www.eyecathersafety.com




