SEGURANÇA
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CÁLCULO DO ESPAÇO LIVRE
O espaço livre é a distância mínima necessária entre o
ponto de amarração e o primeiro obstáculo.

O espaço livre é calculado da seguinte forma :
 A..................... Comprimento do anti-queda
 B .................... Distância de absorção
........................... (Ver nota do anti-queda)
 H .................... Distância da queda

ESPAÇO LIVRE = H + 1 m
Por exemplo :
Absorsor de energia 2 m
Distância de absorção

2,00 m
+1,80 m
+2,75 m

Espaço livre

6,55 m

A

A

B

1,75 m

H

Certifique-se de que existe uma ampla
área de segurança em forma de cone
por baixo do ponto de ancoragem para
permitir espaço para o movimento
oscilatório em caso de queda.

1m
Encontram-se disponíveis : Manuais
gerais de utilização e os nossos termos
gerais de venda.
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O utilizador deve encontrar-se
em boa condição física. A toma
de medicamentos que possam
causar sonolência ou perda de
reﬂexos implica a exclusão do indivíduo de todo e qualquer trabalho
em altura.

superior a 10 Kn deverá localizar-se acima do utilizador.

(EN 360, etc.)

A solução escolhida deverá
minimizar o risco e a altura da
queda, bem como deﬁnir a área
de trabalho e o movimento de
oscilação aceitável na eventualidade de uma queda com uma
trajectória sem obstáculos.

Certiﬁque-se de que cada
componente cumpre as recomendações especíﬁcas respectivas. O tamanho dos mosquetões deve ser adequado ao
máximo comprimento autorizado do cordão de segurança
absorsor.

Não devem ser feitas quaisquer mudanças no arnês. As
reparações devem ser feitas de
acordo com os procedimentos
indicados pelo fabricante.

O cordão de segurança com
absorsor, o anti-quedas do tipo
guiado, e o anti-quedas do tipo
auto-retráctil não podem ser
combinados no mesmo sistema.

Recomenda-se
vivamente
que o uso do EPI seja reservado
a uma única pessoa.

No caso de uma queda ou
de um defeito, o artigo não deve
continuar a ser utilizado e deve
ser inspeccionado pelo fabricante.

Cada linha de vida tem as
suas próprias recomendações,
consoante o seu design particular, que têm de ser cumpridas.

O sistema anti-queda deve
ser compatível com os riscos
a enfrentar durante o trabalho:
avalie e compare o espaço livre
disponível debaixo do utilizador
com o espaço livre requerido
pelo sistema na eventualidade
de uma queda – tome em consideração os obstáculos, os
movimentos de oscilação e as
posições de ancoragem possíveis

Antes de cada utilização:
faça uma inspecção exaustiva
às costuras, cintas, ﬁvelas, e
aneis D do arnês. Veriﬁque cada
um dos componentes do sistema anti-queda. É necessário
que tudo esteja em perfeitas
condições. Qualquer dúvida implica a substituição imediata
do artigo (desgaste, rasgões,
deformação, falta de inspecção
anual).

O cinturão de manutenção
na posição de trabalho não faz
parte do sistema anti-queda. O
seu desenho e utilização cumprem a norma EN 358 e são
descritos nas instruções de
utilização
correspondentes.
Não obstante, todas as recomendações respeitantes à sua
inspecção contidas nestas instruções devem ser respeitadas
durante a sua utilização.

Deve existir um plano de
emergência que permita a rápida evacuação do utilizador em
caso de necessidade.

Os mosquetões (ganchos)
devem bloquear de forma adequada, estar limpos e sem
qualquer vestígio de desgaste
ou deformação. O bloqueio
manual apenas é adequado em
casos em que se necessite de
abrir/fechar muito pouco.

Durante o transporte e
utilização, o equipamento de
protecção individual deve ser
protegido do risco de danos
devido ao contacto com arestas
vivas, choque mecânico durante
o manuseamento, soldagem e
projecções de metal, contacto
químico, atmosferas corrosivas
e temperaturas extremas.

O utilizador deve receber
formação especíﬁca para o trabalho em altura e, em particular,
para a utilização do arnês descrito no manual de utilização.
Riscos de acidente eléctrico,
áreas com risco de explosão e
trabalho “acrobático” requerem
formação exaustiva e adaptada.

O utilizador deverá pesar menos de 100 kg.
Num sistema anti-queda, o
único dispositivo permitido para
segurar o corpo é um arnês de
corpo inteiro. Num arnês de
corpo inteiro, apenas os pontos
marcados com “A” são considerados pontos de amarração
(ver Manual de Instrução).
O ponto de ancoragem correspondente a uma resistência

Veriﬁque a compatibilidade
de todos os componentes com
o sistema anti-queda, a sua
relevância para a situação de
trabalho, e os pontos de amarração escolhidos (mosquetões
EN 362), cordões de segurança (EN 354), absorsores
de energia (EN 355), carretéis

Todo o equipamento sem
rastreabilidade abandonado no
local de trabalho e exposto de
forma prolongada às condições
atmosféricas deve ser substituído.

O arnês deverá ser usado
por pessoa competente
e qualificada ou sob a supervisão directa de tal pessoa.
Apenas os pontos marcados com um “A” são pontos de amarração para
travamento anti-queda.

NÃO HESITE EM CONTACTAR-NOS.

saúde e segurança nos termos das suas possibilidades e formação, bem como pelas das
outras pessoas que possam ser afectadas pelos seus actos e omissões durante o trabalho.

O utilizador deve verificar o equipamento
e certificar-se de que este se encontra em
condições satisfatórias antes de o utilizar.

AVISO !

Os arneses são compostos
por cintas de poliéster e ﬁvelas de metal.
1- Limpe as cintas e ﬁvelas com água e sabão para
evitar a erosão química. Respeite meticulosamente este
método de limpeza.
2- Depois da lavagem ou
exposição aos elementos
atmosféricos, deixe secar
de forma natural num local
ventilado, longe de quaisquer
fontes de calor.
3- Armazene o arnês
numa divisão ventilada. Durante o transporte e armazenamento, preste especial
atenção aos raios ultravioleta, humidade, atmosferas
corrosivas, diferenças de
temperatura elevadas, qualquer agressão mecânica e
choque mecânico.
4- A esperança de vida
do arnês é de 7 anos a
contar a partir da data de fabrico, sendo requisito obrigatório que todas as recomendações relativas à utilização,
transporte e armazenamento tenham sido respeitadas
e que todas as inspecções
tenham sido realizadas.

A SUA SEGURANÇA DEPENDE DO USO CORRECTO DESTES ARTIGOS.

OBRIGAÇÕES Todos os utilizadores devem zelar pela sua
DO UTILIZADOR

MANUTENÇÃO, DESINFECÇÃO
E ARMAZENAMENTO

Em caso de acidente, poderão ser deduzidas
acusações criminais, na eventualidade do não
cumprimento das instruções de segurança.

O equipamento encontrase preparado para suportar um peso máximo de
100 kg.

Nunca torça nem faça um
nó numa cinta.

O equipamento destina-se a
utilização em temperaturas
de -30º a 60º C: inspecção
detalhada quando utilizar temperaturas exteriores normais.

No caso de exposição ou
contacto com agentes
químicos, consulte o fabricante. E tome em consideração os factores seguintes:
tipo de produto, concentração, temperatura e duração.

Retire e substitua qualquer
equipamento que mostre
sinais de desgaste ou
fenda.

É obrigação da direcção da empresa assegurar o uso efectivo do equipamento de protecção individual.
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EM CASO DE DÚVIDA,
CONSULTE UM PERITO !

Equipamentos de proteção
>>>>>>>>>>>>>>>>>

KTP

®

O meu saco? O meu arnês?
O meu absorsor de choques
+ corda fiadora ?

O meu
“SACO ARNÊS”

Sistema Integrado de Segurança da PMS

3

em 1

saco de
armazenamento
arnês
corda fiadora

KTP é O PRIMEIRO SISTEMA COMPLETO
ANTI-QUEDAS COM SACO DE ARMAZENAMENTO
PROTECTOR INTEGRADO*.

Sempre disponível para
uma utilização ocasional
numa visita às obras

*Patente EN 363 2002
Para utilização diária e intensiva.

Instruções de uso

fácil e rápido

 Abra e solte
o arnês
Ponha o sistema 
anti-quedas
e bloqueie-o.
Conforto total.

Vire o saco do 
avesso e feche-o.
O Arnês posiciona-se
automaticamente.

2

1

3

As vantagens do KTP
O sistema completo
Anti-Quedas, arrumado e
protegido (filtros UV) num
mini-saco, é indissociável,
prático e à prova de água.

A corda fiadora, equipada com absorsor
de energia e um mosquetão fixo, não é
desmontável.
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O sistema de regulação patenteado
permite uma adaptação a todos
os tipos de constituição física e o
sistema de bloqueio das cintas evita
o efeito garrote.

Bloqueio e ajustamento
nas coxas. As cintas em
velcro permitem recolher o
excesso de cinta.

Equipamentos de proteção
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ESCOLHA O SEU EQUIPAMENTO
AS SEGUINTES
Com cordão de segurança
absorsor único e mosquetão
com abertura de 21 mm.

Ref : KTP 1





Com cordão de segurança
“ELA”* e mosquetão com
abertura de 21 mm

Ref : KTP 3

Com cordão de segurança
absorsor único e mosquetão
com abertura de 64 mm.

Ref : KTP 2



*Cordão de segurança elástico com absorsor de energia

Com cordão de segurança
“ELA”* e mosquetão com
abertura de 64 mm.

Ref : KTP 4
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DE ENTRE
COMBINAÇÕES POSSÍVEIS !
Com cordão de segurança
absorsor duplo e mosquetão
com abertura de 21 mm.

Ref : KTP 5





Com cordão de segurança
absorsor único e mosquetão
com abertura de 64 mm +
cinto para trabalho + cinturão
de manutenção na posição de
trabalho

Ref : KTP 7

Com cordão de segurança
absorsor duplo e mosquetão
com abertura de 64 mm.

Ref : KTP 6



Com carretel que recolhe
automaticamente, cinta com
47 mm de largura e gancho
não removível.

Ref : KTP 8
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OS PONTOS PRINCIPAIS DO SEU ARNÊS IZI
Graças ao sistema de ajustamento serve a qualquer tamanho e constituição física

Standard : EN 361

6 Anel «D» dorsal. Posição
simétrica graças às marcações.

6
4
3 Pontos de amarração que
precisam de ser ligados; podem
ser ajustados deslizando as fivelas
para a posição de trabalho ideal
para o seu corpo

4 Marcações simétricas permitem uma rápida inspecção
visual de cada ponto ajustável.
Sistema com patente exclusiva.

3

3

Sistema de ajuste simples, simétrico e exclusivo (com patente).

IZI-2

2

Fivelas especiais permitem
o ajuste simples sem necessidade de movimentos excessivos
durante o seu uso. Ajustável à
região pélvica 1 e ao tórax 2

vista frontal

2

2

Sistema de ajuste simples, simétrico e exclusivo (com patente).

7

8

Cinta sub-pélvica com etiqueta rastreável.

7

1

7 Presilhas em velcro para
prender o excesso de correia.

8

5

5

5 Bloqueio e ajuste das cintas das pernas.

Comprimento maior

4

5

Comprimento menor

6

2

1

Mais conforto
e mais segurança !

5

 Fácil de colocar.
 Ajuste rápido.
 Conforto a vestir.

8

Vista posterior plana (IZI-1)
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Arneses Normais

Arnês IZI

DESVANTAGENS

VANTAGENS

VISÃO FRONTAL

VISÃO FRONTAL

Arnês IZI: o mesmo arnês adapta-se a qualquer tipo de
constituição física.

Arnês sem possibilidade de ajustar os pontos de
amarração frontais : cria posições arbitrárias e pontos de
cruzamento e de amarração frontal perigosos.

VISÃO LATERAL

VISÃO LATERAL

2 principais riscos :
Os pontos de amarração frontais
estão numa posição demasiado elevada e, por conseguinte, são perigosos na eventualidade de uma queda.

Os pontos de amarração
frontal ajustam-se e adaptam-se
ao corpo do utilizador para que o
arnês assente de forma perfeita.

A posição elevada de cruzamento anula a eficácia da cinta
sub-pélvica. O deslize da cinta cria
um efeito de torniquete nas coxas.

Bom posicionamento cruzado
das cintas, sem possibilidade de
deslizarem. Não existe risco de
efeito de torniquete nas coxas.

VISÃO DORSAL

VISÃO DORSAL

Posição demasiado elevada
do anel : risco de estrangulamento na eventualidade de uma
queda.

Posicionamento ideal do ponto de amarração dorsal. As marcações da cinta permitem uma
simetria adequada do arnês.

A cinta sub-pélvica é ineficaz
na eventualidade de uma queda
devido ao seu design sem possibilidade de ajuste.

A cinta sub-pélvica é eficaz
na eventualidade de uma queda
e permite a facilidade de uso que
constitui um pré-requisito para a
sua segurança.
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A NOSSA GAMA IZI
Arneses que se adaptam a todos os tipos de constituição.

Ref : IZI-1

Ref : IZI-2

EN 361

EN 361

1 ponto
de amarração
1

2 pontos
de amarração

1

1.
Dorsal
disponibiliza
ﬁxação nas costas ou por :

 um sistema anti-queda,
 ou um sistema de

2

limitação do movimento

Dorsal 1 esternal 2 (2
pontos de amarração que
devem ser ligados um ao
outro, a altura é ajustável).
Os pontos de amarração
frontais :
 são especialmente recomendados quando se
está a utilizar grampos de
cabo.
 facilitam a mobilidade
lateral, entre outras coisas,
 ajustam-se de forma
perfeita ao seu corpo, o
que constitui uma garantia
em caso de queda, e
assentam de forma muito
mais confortável do que os
outros modelos da mesma
classe,
 podem ser utilizados
com a maior parte dos
sistemas anti-queda.

2

Desenhado para a utilização
com cordões de segurança
ou carretéis.

Ref : IZI-3

Ref : IZI-4

EN 361 / EN 358

EN 361 / EN 358

1 ponto de amarração e 2 pontos de manutenção na posição
de trabalho

1

2 pontos de fixação e 2
pontos de manutenção
na posição de trabalho

1
2

2

Dorsal 1 e lateral 3 . O cinto tem
dois anéis laterais D de manutenção
na posição de trabalho ajustáveis
que permitem :

3

3
4

3

3

 uma

boa posição de trabalho quando se depende do apoio
das pernas,

4

 conforto

total, já que pode
trabalhar com as mãos livres.

Dorsal 1 , frontal 2 e
lateral 3 . O arnês mais
completo da gama IZI.
Idêntico ao arnês IZI 3,
aperfeiçoado com dois
pontos
de
amarração
frontais, que devem ser
ligados um ao outro.

Útil : cintas para segurar as
ferramentas. 4
Opção possível: saco de
ferramentas.

Útil : cintas para segurar as
ferramentas 4
Opção possível : saco de ferramentas.
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COMO ESCOLHER O SEU SISTEMA ANTI-QUEDA
(Existem tantas situações de trabalho diferentes que é difícil ser suficientemente exaustivo).
A ausência ou inadequação de condições colectivas
de segurança num trabalho implica o uso de equipamento de protecção individual anti-quedas. Este
equipamento precisa de ser adequado aos riscos
identificados por pessoa competente e de ser utilizado por funcionários devidamente qualificados e
com experiência.

Para tornar a sua escolha mais fácil, nas páginas seguintes indicamos uma selecção de kits
de acordo com variadas actividades profissionais.
(Nota: esta selecção, dada a realidade das condições de trabalho, não substitui uma análise individual das suas próprias necessidades).

KIT DE TRABALHO HORIZONTAL
Tipo de trabalho : elevação
simples, terraço, telhado plano ...
Arneses Izi 1 Ref. IZI-1
2 mosquetões Ref. M-COP
Cordão de segurança em cinta
(comprimento : 1.5 m) Ref. LSBB 1,5
Saco de armazenamento, saco siberiana Ref. SACMA

Sistema
de amarração
Dorsal



Frontal



Lateral
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Ref : KIT1
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KIT PARA TRABALHO VERTICAL, PLANO INCLINADO

Ref : KIT2

Trabalhos : telhado inclinado…
Arnês Izi 2 Ref. IZI-2
1 mosquetão Ref. M-COP
Linga em cinta (comprimento 1m) Ref. AN-10
Anti-queda do tipo guiado em cabo ﬂexível de
ancoragem com um cordão de 1,5 m Ref. NOFALL1/15
Saco de armazenamento, saco siberiana
Ref. SACMA

Sistema
de amarração
Dorsal



Frontal



Lateral



KIT DE SUSTENTAÇÃO INDUSTRIAL

Arnês Izi 2 Ref. IZI-2
Carretel com recolhimento automático
Ref. E-SAN/ACR/2,5

Linga em cinta (comprimento 1m) Ref. AN-10
Saco de armazenamento, saco siberiana
Ref. SACMA

Sistema
de amarração
Dorsal



Frontal



Lateral



64

Ref : KIT3

Equipamentos de proteção
>>>>>>>>>>>>>>>>>

KIT LINHA DE VIDA

Ref : KIT4

2 lingas em cinta (comprimento 1.2m)
Ref. AN-12

2 mosquetões Ref. M-COP
Linha de vida em cinta
(comprimento 20 m) Ref. LVS-20
Saco de armazenamento, saco siberiana
Ref. SACMA

KIT STANDARD 1

Ref : KIT5

Arneses Izi 1 Ref. IZI-1
1 mosquetão Ref. M-COP
Cordão de segurança absorsor em cinta
(comprimento 2 m) Ref. ABSS BNPN 2
Saco de armazenamento, saco siberiana
Ref. SACMA

Sistema
de amarração
Dorsal



Frontal



Lateral
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KIT STANDARD 2

Ref : KIT6

Arnês Izi 2 Ref. IZI-2
1 mosquetão Ref. M-COP
Cordão de segurança absorsor em cinta
(comprimento 2 m) Ref. ABSS BNPN 2
Saco de armazenamento, saco siberiana
Ref. SACMA

Sistema
de amarração
Dorsal



Frontal



Lateral



KIT POSTE

Ref : KIT7

Arnês Izi 4 Ref. IZI-4
2 mosquetões Ref. M-COP
Tensor de cordão de segurança Ref. NST COP TOD
Cordão de segurança absorsor em cinta
(comprimento 2m) Ref. ABSS BNPN 2
Saco de armazenamento, saco siberiana
Ref. SACMA

Sistema
de amarração
Dorsal



Frontal



Lateral
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CINTURÕES DE MANUTENÇÃO NA POSIÇÃO DE TRABALHO
EN 358

Ref : CT-M

O cinturão de manutenção na
posição de trabalho permite
trabalhar com as mãos
livres.

Abertura, fecho
e ajuste com ﬁvela

Ajuste lateral dos
pontos de amarração
do anel D

Este cinturão tem uma ﬁbra
de velcro que o faz assentar
rapidamente
e
permite
bloquear a ﬁvela com maior
facilidade.

SACOS DE FERRAMENTAS

SACO SIBERIANA

Ref : SACPO

Ref : SACM

Saco de ferramentas com alça destacável e cinto de argolas
adaptável.
Comprimento : 300 mm - Largura : 100 mm

Saco siberiana em lona com correia a tiracolo.
Comprimento : 500 mm - Diâmetro : 300 mm
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CORDÕES SIMPLES EM CINTA COM ABSORSOR DE ENERGIA
ABSS… Comprimentos padrão : 1 m - 1,5 m - 2 m
Absorsor de energia integrado na cinta– cinta em poliéster de 25 mm

EN 355

Pode ser adquirido sem mosquetão.

Ref : ABSS COP COP

Ref : ABSS COP NPN

Ref : ABSS COP TOD

Ref : ABSS COP DOQD/X

CORDÕES DUPLOS EM CINTA COM ABSORSOR DE ENERGIA
YABSS… Comprimentos padrão : 1 m - 1,5 m - 2 m
Absorsor de energia integrado na cinta – cinta em poliéster com 25 mm

EN 355

Pode ser adquirido sem mosquetão.

Ref : YABSS COP NPN

Ref : YABSS COP TOD
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CORDÕES SIMPLES E DUPLOS EM CINTA

EN 354

LS… et YLS… Comprimentos padrão : 1 m
Os cordões de segurança podem ser integrados num sistema anti-queda. O comprimento não pode ser superior a 1 metro, contando com o mosquetão.
Cordão de segurança em cinta – cinta em poliéster de 25 mm
Pode ser adquirido sem mosquetão.

Ref : LS COP COP

Ref : LS COP DOQD/X

Ref : LS COP TOD

Ref : YLS COP TOD

Ref : LS COP NPN

Ref : YLS COP NPN

CORDÃO SIMPLES DE RETENÇÃO EM CINTA

EN 354

LSR… Comprimento superior a1 m. Como se trata de um cordão de segurança de retenção, encontra-se excluído de qualquer sistema anti-queda.
Comprimento máximo de 2 m: para comprimentos superiores, ver os cordões de retenção com tensores (página 67).
Cordão de segurança em cinta – 25 mm de cinta de poliéster
Pode ser adquirido sem mosquetão.

Ref : LSR COP COP

Ref : LSR COP NPN

Ref : LSR COP TOD

Ref : LSR COP DOQD/X
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LINHAS DE MANUTENÇÃO NA POSIÇÃO
DE TRABALHO E DE RETENÇÃO

EN 358

Linha de manutenção na posição de trabalho: comprimento padrão max. 2 m
Linha de retenção: comprimento mediante pedido
Grampo do cabo não é passível de ser aberto – Cabo de poliéster – Opção : Cobertura protectora em elastómero não abrasivo

Ref : NST COP TOD

Ref : GP 07
Bainha de protecção para o cabo

IMPORTANTE : É permitida a utilização de um cordão de retenção bloqueado e ajustável no cinturão ou no arnês,
desde que o comprimento ajustado seja inferior à distância entre o ponto de ﬁxação e o ponto de queda mais próximo.
(EN 358).

CABOS
Ref : DS xx

EN 353/2
Ref : CT xx

Cabo estático entrançado – Cabo de poliéster
com 2200 daN de carga de ruptura

Cabo de poliéster de 3 ﬁos com 2200
daN de carga de ruptura

ANTI-QUEDA EM LINHA DE AMARRAÇÃO FLEXÍVEL
EN 353/2
NOFALL / NOSHOCK
Ref : NOFALL1/15
Comprimento

15 m

Peso

2,170 kg
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MOSQUETÕES
Ref : M-COP

EN 362

Ref : M-TOD

Abertura

19 mm

Abertura

21 mm

Bloqueio

parafuso

Bloqueio

automático

Carga de ruptura

2 200 daN

Carga de ruptura

2 700 daN

Material

aço

Material

aço galvanizado

Ref : M-NPN

Ref : M-DOQD/P

Abertura

64 mm

Abertura

90 mm

Bloqueio

automático

Carga de ruptura

2 300 daN

Carga de ruptura

2 800 daN

Material

aço inoxidável

Material

alumínio

Disponível também com abertura de
110 mm. Ref: M-DOQP
E abertura de 130 mm. Ref: MDOQP/G

AMARRAS TÊXTEIS
Ref : AN

EN 795/B

LINGAS DE CINTA
Descrição

Comprimento em m

06
08
10
12
16

0,6
0,8
1
1,2
1,6

Linga em cinta de poliéster de 25 mm – Carga de ruptura da cinta: 3000 daN.
Capa protectora no gancho de ﬁxação do laço.

Ref : CS

GRAVATA EM CORREIA
Descrição

Comprimento em m

10
15
20

1
1,5
2

Linga em cinta poliéster de 30 mm – Carga de ruptura da cinta de 4500 daN.
Anel de aço duplo com galvanização e anel D.
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LINHAS DE VIDA EM CINTA

EN 795/B

Comprimento ajustável de 1 a 20 metros – cinta de poliéster em 30 mm
Carga de ruptura da cinta: 4500 daN

Ref : LVS

Ref : LVS COP

COM
VEM
ana
ib
o s eri
sac

Ref : LVS COP AN 1,2

AMARRAÇÃO DE METAL
Ref : ELC

EN 795/B

LINGAS DE METAL
Descrição

Comprimento em m

10
15
20

1
1,5
2

Linga de metal galvanizado de Ø 6 mm… Carga de ruptura do metal : 2730 daN
Dois anéis em aço forjado galvanizado.
Manga truncada (sem risco de ferimento na mão).

Ref : ELC-M

LINGAS DE METAL COM GANCHO
Descrição

Comprimento em m

10
15
20

1
1,5
2

Linga de metal galvanizado de Ø 6 mm … Resistência à ruptura do metal : 2730 daN
Anéis e mosquetões em aço forjado galvanizado.
Manga truncada (sem risco de ferimento na mão).

Ref : P-ANC

PLACA DE ANCORAGEM
Aço inoxidável.
Carga de ruptura: superior a 4000 daN
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CINTURÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS
E LINHAS DE MANUTENÇÃO NA POSIÇÃO DE TRABALHO
RESULTADO DE UM ESFORÇO CONJUNTO COM OS BOMBEIROS FRANCESES
Conforme EN 358 e NIT 326

CINTURÃO DE BOMBEIRO

Ref : CEINP

Descrição

Tamanho
em cm

Peso
em kg

00
01
02

70 - 100
80 - 125
120 - 160

0,87
0,95
1,05

1

Assenta de forma muito confortável devido ao sistema Velcro.

2

É aberto com 2 acções
manuais (NIT 326).

de equipamento permitenos oferecer-lhe os grampos para acessórios de que
necessitar.
5

5

3

Muito leve e confortável
(85 mm de largura), o cinturão de combate a incêndios tem a superfície máxima
possível em material reflector prateado: 664 cm2.

4

Grampo para cordão de
segurança integrado (grampo para acessórios opcional).
A nossa linha de produção

3
4

Descrição
01

2

02
03

4

Ref : LONGEP/100AC
Peso

Tipo
Peso em kg
Grampo para luva, lanterna, chave
0,155
multifunções polycoise
Grampo para luva, lanterna maglite, chave
0,165
multifunções polycoise
Grampo para luva, lanterna maglite, chave
0,190
multifunções seccoise

CORDÃO DE SEGURANÇA COM MOSQUETÃO DE AÇO

0,57 kg

Ref : LONGEP/100AL
Peso

Rastreável: cada um dos
cinturões é identificado por
um número único.

GRAMPO PARA ACESSÓRIOS

Ref : PACC
1

Sistema exclusivo de ajustamento do anel D lateral com deslize manual.
Remoção acidental impossível. O pré-requisito para
uma manutenção segura
na posição de trabalho.

CORDÃO DE SEGURANÇA COM MOSQUETÃO DE ALUMÍNIO

0,34 kg
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ARNESES BÁSICOS
Ref : ARNÊS BÁSICO 1

Ref : ARNÊS BÁSICO 2

1 ponto de amarração dorsal

2 pontos de amarração:
Dorsal e frontal (para serem
ligados um ao outro)

CORDÃO DE SEGURANÇA “ELA”*
*Cordão de segurança elástico com absorsor de energia

Ref : ELA 1

SISTEMA
PATENTEADO

Ref : ELA 2

Ref : ELA 3

DISPONÍVEL
COM ABERTURA
DE 21 MM PARA
MOSQUETÃO

DISPONÍVEL
COM ABERTURA
DE 64 MM PARA
MOSQUETÃO

1 Quando não está a ser utilizado, o artigo mede apenas 1 metro. Estica com o movimento – até um máximo de 2 metros.
2 Leve e extensível, não interfere com os movimentos do operador.
3 Reduz os riscos de tropeçar porque é recolhido de forma automática.
4 A energia libertada em caso de queda é absorvida de forma linear, por conseguinte, sem choques violentos.
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