
LINHAS DE VIDA



LINHAS DE VIDA DA PENTAGONAL

SEGURANÇA EM ALTURA



Segurança, Rapidez e Acesso Permanente na realização de trabalhos como:
Manutenção, Reparações, Limpeza de Fachadas, Coberturas, Espaços de Dificil Acesso.

 

CERTIFICAÇÃO

- EN 795:2012 “Equipamentos de Protecção 
Individual prevenção de quedas - Dispositi-
vos de Ancoragem”

  Estes sistemas aplicam-se em novas 
construções ou Edificios existentes, para 
actividades realizadas em altura, estas 
são necessarias quando não existem   
outros elementos de protecção colectiva 
capazes de eliminar o risco proveniente 
de uma queda.

HOSPITAL SANTA MARIA

CIDADE DO FUTEBOL 
OEIRAS . 2017

LISBOA . 2016



LINHAS DE VIDA
HORIZONTAL - Pavimento

  Sistema de Linhas de Vida para Instalação        
Horizontal / Inclinada permite a movimentação do 
seu utilizador ao longo da linha de vida permitindo 
o acesso em estruturas frágeis, como: cold deck, 
hot deck, telhado de zinco, painéis composto...

LINHAS DE VIDA
HORIZONTAL Inclinado

   Sistema de Ancoragem / Linhas de 
Vida para Instalação Horizontal permite a              
movimentação do seu utilizador ao longo da 
linha de vida sem necessidade de utilizador 
desprender do cabo, prevenindo eventuais 
quedas.



   O sistema de linha de vida de cabo horizontal , 
garante 6kN como carga máxima sobre o trabalha-
dor em caso de uma queda e 12 kN sobre as ân-
coras finais. Os componentes suportam as forças 
sem deformação permanente . Ideal para naves in-
dustriais com fator de queda reduzido. 

  Sistema de Linhas de Vida PENTAGONAL,       
oferece soluções especificas para instalar em        
diferentes tipos de materiais como betão, estrutu-
ra metalica, pedra natural, entre outros.



  Cada trabalhador necessita utilizar um arnês de 
corpo inteiro, para se manter ligado ao sistema de 
linha de vida.

 Sistema de Linhas de Vida para Instalação 
Vertical foi desenvolvido para se adaptar a                       
edifícios e outras estruturas verticais, onde os                             
utilizadores estão expostos ao risco de queda, 
quer durante a realização dos trabalhos ou no 
acesso aos mesmos.



LINHAS DE VIDA
VERTICAL ESCADAS CARRIL

   Sistema de Linhas de Vida para Instalação          
Vertical pode ser instalado em qualquer tipo de es-
cada ou estrutura vertical. Podendo ser instalada 
na parte central ou numa das suas  colunas.

   Sistema de Escadas  com Linhas de Vida permi-
te mobilidade do utlizador quer na vertical como na                   
horizontal, atraves de acessorios adicionais, como:       
carril fixo na fachada ou parapeito, sistema de rodas na 
base da escada, pedais de descanso, sistema telesco-
pico, guarda costas, patamares de acesso.

LINHAS DE VIDA
VERTICAL ESCADAS 
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