Sistema de linha
de vida em cabo
de aço horizontal
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cabo de aço horizontal

Benefício do sistema
U

Uso: carro específico que permite conexão em qualquer ponto do cabo e movimento sem qualquer restrição.

U

Projeto: design e acabamento da linha resultam em integração perfeita, mesmo com restrições arquitetônicas.

U

Seguro: segurança visível graças ao indicador de tensão e queda da linha de vida.

U

Fácil de instalar.

U

Resistente à corrosão: feito de aço inox.

U

Vão máximo entre as fixações intermediárias: 15 m.

U

Ideal para quando o operador está trabalhando a alguma distância da linha de vida.

Troles ou carros de movimentação
U

Carro móvel simples
lateral ou telhado
O carro móvel permite o movimento
ininterrupto do operador a qualquer
distância da linha de vida.
O olhal de engate de grande
diâmetro permite a utilização de
qualquer tipo de conector.

U

Recomendação de instalação

Carro com kit de
rolamento para teto
Carro de movimentação para linha
de vida, teto ou overhead. O CMS-KR
deve ser usado em uma linha de
vida em um aplicativo de sobrecarga
ou inacessível para o usuário.
Facilita o movimento ao usar
trava-quedas retrátil ou talabarte.

CMS3

CMS3-KR

ABS55

TSL4

0<n≤2

1

1

3<n≤5

2

2

0 < L < 100 M

1

1

100 < L < 250M

2

2

Software de cálculo
De acordo com os requisitos
da EN 795, DELTA PLUS
SYSTEMS oferece um
programa específico para
calcular seus sistemas de
linha de vida.
Disponível on-line 24/24
e 7/7: Não hesite em nos
contactar para obter os seus IDs pessoais.
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Componentes
ABS55C
Instalado na extremidade
da linha de vida para
reduzir as cargas
aplicadas à estrutura e
no cabo de aço. Material:
aço inoxidável.
BA.TSL2-50
Permite ajustar a prétensão da linha de vida
para 50 kg. Inclui um
indicador de tensão.
Montagem manual sem
utilização de ferramentas
específicas. Material: aço
inoxidável.
BA.TSL3-50
Ajusta a pré-tensão do
cabo para 50 kg e tem
indicador de tensão.
Montagem manual sem
utilização de ferramentas
específicas. Material: aço
inoxidável.
TSL4
IInstalado entre o ABS
e o tensor manual
(BA.TSL1-50), permite
o tensionamento do
cabo sem utilização de
ferramentas específicas.
ES-2
Peça final para a ponta
do cabo de aço.
Material: aço inox.
Clipado ao cabo de
aço com utilização de
ferramenta específica.

EC
Terminal do tipo cunha
para a extremidade do
cabo de aço. Instalado
manualmente. Material:
aço inoxidável.
IFR90
Peça rígida fabricada em
aço inoxidável, permite
o deslocamento da porta
da linha de vida sem se
desconectar do sistema.
IMR
Suporte intermediário
articulável que permite
ao usuário movimentarse de ambos os lados
da linha de vida sem se
desconectar. Material:
aço inoxidável.
ANGFLEX
Curva que permite
múltiplas orientações,
sem cortes, adaptações
a variações na inclinação
do telhado.
ANGFLEXSA
Suporte de curva para
lateral (mural).
CI8
Cabo de aço inoxidável
de 8 mm, 7x7. VERTIC.
Com etiqueta de
rastreabilidade no
núcleo do cabo. Material:
aço inoxidável.

CMS3
O carro móvel permite o
movimento ininterrupto
do operador a qualquer
distância da linha de
vida.O olhal de engate de
grande diâmetro permite
a utilização de qualquer
tipo de conector.
CMS3-KR
Carro de movimentação
para linha de vida,
teto ou overhead. O
CMS-KR deve ser usado
em uma linha de vida
em um aplicativo de
sobrecarga ou inacessível
para o usuário. Facilita
o movimento ao usar
trava-quedas retrátil ou
talabarte.
A0001
Elo rápido de inox 90 KN.
T
Suporte de extremidade
da linha de vida.
Instalado em estrutura
de concreto ou de aço,
face interna ou externa
da parede (lateral).
PEX.AFX
Suporte de extremidade
da linha de vida para
pilar (kit de fixação não
incluído).
Material: aço inox.
PEX
Suporte de extremidade
para pilarete.
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