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G A M A 
ANTI -
Q U E DA

• ARNESES
• DISPOSITIVOS DE 

ANCORAGEM
• CORDÕES DE SEGURANÇA
• BLOCO ANTI-QUEDA
• ACESSÓRIOS
• CORDÃO PARA FERRAMENTAS
• KITS DE PROTECÇÃO CONTRA 

QUEDAS

A  prote cção  Ant i - que da  é  co lo cada  em 
prát ica  para  evitar  os  r iscos  associados  a 
quedas  em altura ,  reduzindo a  força  do 
i m p a c to  e  e v i t a n d o  a  co l i s ã o  co m 
o b s t á c u l o /  c h ã o  e  p r o t e g e n d o  o s 
u t i l i z a d o res  d e  á reas  co m  r is cos  d e 
queda.  A  Por t west  oferece uma gama 
completa  de  pro dutos  de  protecção 
contra  quedas .

50+
Modelos excepcionais 
de protecção contra 
quedas

 COLECÇÕES
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Arneses 

EN 361:2002 
Equipamento de protecção 
individual contra quedas de altura 
por um arnês de corpo inteiro.

Esta norma diz que o arnês passou no
teste de queda livre que envolva uma
queda livre com um peso 100 kg no arnês
simulando uma pessoa. Isto mostra
como o arnês vai responder perante uma
queda.

EN 1497:2007
Equipamento Pessoal de Proteção 
Contra Quedas - Arneses de 
Salvamento

Esta norma europeia especi�ca os 
requisitos, os métodos de ensaio, a 
marcação e as informações fornecidas 
pelo fabricante para os arneses de 
salvamento. Os Arneses de Salvamento 
em conformidade com esta norma são 
usados como componentes de sistemas de 
salvamento, que são sistemas de protecção 
contra quedas pessoais.

EN 358:2000
Equipamento de protecção 
individual para posicionamento no 
trabalho e prevenção de quedas 
em altura. Correias e correias para 
posicionamento de trabalho ou 
limitação.

Esta norma con�rma que o cinto e linha
de posição de trabalho resistiu a um
teste de força estática por mais de 3 
minutos sem libertar a carga.

EN 813:2008
Equipamento pessoal de protecção 
contra quedas - Arneses de assento

A EN 813 especi�ca os requisitos, ensaios, 
marcação e informações a fornecer 
pelo fabricante para arneses de assento 
utilizados nos sistemas de retenção, de 
posicionamento do trabalho e de acesso 
por cabo, nos casos em que seja necessário 
um ponto de �xação baixo.

Bloco Anti-queda 
 
EN 360:2002 
Equipamento de protecção 
individual contra quedas em altura. 
Anti-quedas do tipo retráctil.

Esta Norma trata de anti-quedas com
dispositivos de travamento automático
e um sistema auto-retráctil para a corda.
Um elemento de dissipação de energia
pode ser embutido no equipamento.

Corda de Segurança

EN 354:2010 
Equipamento de protecção 
individual contra quedas em altura - 

cordão de segurança.
Esta norma indica que a corda de 
segurança resistiu a um teste de queda 
livre sem libertar a carga ou causar danos 
indevidos à mesma.

EN 355: 2002
Equipamento de Protecção 
Individual Anti-queda - 
Absorvedores de Energia

Esta norma é para lingas com 
amortecedores. Estas lingas são 
susceptíveis de serem ligadas a um arnês 
de corpo inteiro e conexão com um ponto 
de ancoragem. O absorvedor de choque 
do cordão reduz o choque causado numa 
detenção em caso de uma queda.

Conectores / Corda/
Bloqueador de Corda

EN 362:2005
Equipamento de protecção 
individual contra quedas de altura 
— Conectores

Esta norma mostra que todos os 
conectores desta gama passaram no teste 
de força necessária para esta norma.

EN 353-2:2002
Equipamento de Protecção 
Individual Anti-queda. Anti-quedas 
do tipo guiadas, incluindo um cabo 
flexível de ancoragem.

Esta norma descreve os diferentes métodos 
de ensaio dispositivos móveis incorporados 
num sistemas em linha destinado a ser 
�xado (temporária ou permanentemente) a 
uma estrutura.

EN1891:1998
Equipamento de protecção 
individual para prevenção 
de quedas em altura. Cordas 
kernmantel baixo estiramento

Esta norma con�rma as cordas kernmental 
de baixo estiramento têm a capacidade 
para baixa extensão durante as normais 
actividades de trabalho, mas a capacidade 
de resistir a forças geradas por uma queda.

Dispositivos de 
Ancoragem

EN795 :2012
Equipamento de Protecção Contra 
Quedas Pessoais - Dispositivos de 
Ancoragem

Esta norma refere-se a dispositivos de 
ancoragem para serem usados como parte 
de um sistema de protecção contra quedas. 
Testa os dispositivos para se certi�car de 
que eles podem suportar a força dinâmica 
máxima gerada numa queda.

Anti-queda
Os sistemas de prevenção de quedas têm como 
objectivo evitar todas as circunstâncias em que o 
risco de cair é um perigo, prendendo a queda de uma 
forma segura e controlada. Isto permite que o 
utilizador execute o seu trabalho em altura, sem 
medo de ferimentos graves. Cuidadosa consideração 
é dada na criação desses sistemas para garantir o 
espaço adequado para o utilizador desde o solo e 
evitar qualquer contacto com obstáculos no caso de 
uma queda. Além disso, um plano de resgate no caso 
de detenção de uma queda, é incluído como parte do 
processo de planeamento, dado que uma suspensão 
prolongada em altura pode ser perigosa. 

Áreas de utilização -
• Andaimes 
• Energia éolica
• Montagem e manutenção de torres Paletização  
 a grande altura
• E muito mais

Posicionamento de Trabalho
Refere-se ao uso de equipamento de protecção 
contra quedas em cenários onde os utilizadores 
precisam ser suspensos em posições para trabalhos 
que precisam de ser realizados em altura. Formação 
adequada é necessário para o utilizador, a �m de usar 
o equipamento de protecção contra queda dessa 
maneira. É comum este tipo de protecção contra 
queda ser acompanhado por um sistema de 
prevenção de quedas.

Áreas de utilização -
• Telecomunicações 
• Serviços Públicos
• Indústrias de acesso por corda 
• Espaços con�nados 
• E muitos mais

Contenção do trabalho
A avaliação de risco é realizada para determinar as 
circunstâncias em que o risco de queda pode ser 
eliminado através da limitação do movimento de 
utilizadores a uma distância segura do risco de 
queda. Esta é uma excelente medida preventiva para 
garantir um ambiente de trabalho seguro em altura.

Áreas de utilização -
• Trabalhos em telhados 
• Equipamentos de acesso motorizado 
• Protecção de queda em veículos 
• Gestão de instalações 
• E muitos mais

Introdução à Protecção Anti-
quedas
Há 3 termos gerais usados para categorizar o uso de 

equipamentos de protecção contra quedas.
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Aviso
Formação - A formação em prevenção de quedas é um requisito essencial para quem trabalha em altura. 
Plano de resgate - É imperativo que qualquer sistema de prevenção de quedas inclua um plano de resgate 
dado que a suspensão em altura depois de uma queda pode ser perigosa para o utilizador se ocorrer 
durante um período prolongado.

VOCÊ SABIA?
Onde os produtos de proteção 
contra quedas da Portwest não 
são utilizados e armazenados 
em um ambiente limpo e seco, 
eles têm uma potencial vida 
útil de:

•  EPI TÊXTIL = 10 ANOS
•  EPI METÁLICO = ILIMITADO

Uma vez utilizado, o 
equipamento deve ser 
inspeccionado pelo utilizador 
antes de cada uso e uma 
inspecção anual obrigatória 
deve ser realizada por uma 
pessoa treinada e competente.

Princípios de 
Segurança em altura
Há três princípios fundamentais 
a serem considerados durante o 
planeamento para o trabalho 
em altura 

Alternativa
Considere todas as alternativas 
razoáveis para que o trabalho 
não tenha de ser realizado em 
altura, se prático ou possível.

 
Prevenção
Se o trabalho tiver que 
ser realizado em altura, 
implemente as medidas 
preventivas apropriadas e 
os sistemas de contenção de 
trabalho 

Mitigação
Nos casos em que o risco de 
queda não pode ser evitado, 
considere o uso de rede ou de 
qualquer outro equipamento 
de aterragem suave em 
conjunto com um adequado 
posicionamento de trabalho 
e/ou um sistema anti-queda 
utilizando o equipamento 
adequado.

Arneses
 
O equipamento foi 
projectado para sustentar 
com segurança todo o seu 
corpo no caso de uma queda, 
quando utilizado como parte 
de um sistema de prevenção 
de quedas.

Ancoragem

Como o nome sugere, este 
é o ponto do sistema que 
irá sustentar o peso no caso 
de uma queda, podendo ser 
permanente ou temporário 
dependendo das exigências 
da situação mas deve ser 
capaz de aguentar uma 
carga de pelo menos 10 kN

Conectores
 
Os dispositivos de conexão 
ligam o seu arnês ao seu 
ponto de ancoragem. 
Lingas e blocos anti-queda 
são os dispositivos de 
conexão mais comuns.

Aplicação de segurança em altura
Na apreciação da aplicação anti-queda torna-se mais fácil dividi-lo em 3 áreas, pontos de ancoragem, 
arneS de corpo inteiro, e dispositivos de conexão, o ABC da protecção contra quedas.
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585Gama de Anti-queda Premium

Como colocar um arnês

Segure o arnês pelo anel D dorsal traseiro. Prossiga para atirar o cinto sobre os ombros como se 
fosse uma mochila.

Alcançando sob cada perna, pegue as correias 
das pernas e envolva em torno de cada coxa e, de 
seguida, prenda os pontos de conexão na cintura.

Começando pela parte superior, prenda as 
conexões do peito e da cintura.

Para garantir que as correias das pernas sejam apertadas 
correctamente, uma mão plana (mas não um punho 
fechado) deve encaixar entre a correia e a perna.

Finalmente aperte todas as correias para um ajuste 
confortável, mas �rme.
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 Arnês 

 Protecção que pode con�ar 

 Para atingir o peso de até 140 kg este arnês 
deve ser usado com passador de 140 kg. 

 Para atingir o peso de até 140 kg este arnês 
deve ser usado com passador de 140 kg. 

 Argola Dorsal D 

 Argola Dorsal D 

 Pontos de ajuste nos 
ombros 

 Fivela de libertação rápida 

 Fivela de 
libertação 

rápida 

 Pontos de ajuste nos 
ombros 

 Ponto de 
ajuste no 
peito 

 Ponto de ajuste 
no peito 

 Fivela de libertação 
rápida 

  Fivela de libertação 
rápida 

 Pontos de 
ajuste nas 
pernas 

 Pontos de 
ajuste nas 
pernas 

 Indicadores 
de rasgo 

 Saiba mais na página 

 Todos os chicotes Portwest 
podem ser equipados com 
etiquetas de Gestão de activos  
RFID 

 Arnês de 1 ponto Portwest Ultra 
 EN 361 

 Este arnês de corpo inteiro possui � velas de 
libertação rápida, anel D traseiro dorsal para fácil 
colocação e 3 pontos de ajuste. Os indicadores de 
rasgo são instalados para facilitar as inspecções 

  Corda de Nylon, Liga de aço, tratada 
pelo calor 

  Preto/Laranja S/M/L -XL/XXL 

 Arnês Ultra de 2 pontos Portwest 
 EN 361 

 Este arnês de corpo inteiro possui anel D traseiro 
dorsal e dois pontos no peito. Fivelas de libertação 
rápida para fácil colocação. Os indicadores de rasgo 
são instalados para ajudar nas inspecções. 

  Corda de Nylon, Liga de aço, tratada 
pelo calor 

  Preto/Laranja S/M/L -XL/XXL 
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 Arnês 

 Ponto de ajuste 
no peito 

 Anel em D 
frontal 

 Fivela de libertação 
rápida 

 Pontos de ajuste 
na cintura  Anéis em D 

Laterais 

 Almofada de 
apoio 
confortável 

 Indicadores 
de rasgo 

 Pontos de ajuste 
nas pernas 

 Cordão com amortecedor de choque 140 kg 
 EN 354 
 EN 355 
 EN 362 

 Este cordão possui um amortecedor na extremidade, um gancho 
de andaime e um gancho automático. Ele é testado para suportar 
um utilizador até 140 KG e tem 180 cm de comprimento, incluindo 
conectores quando totalmente estendido. 

  Correias em poliéster , Liga de aço, 
tratada pelo calor , Zinco 

  Preto/Laranja 

 Cordão duplo com amortecedor de choque 
140kg 
 EN 354 
 EN 355 
 EN 362 

 Este cordão duplo possui um amortecedor, um gancho de andaime 
e um gancho automático. É testado para suportar um utilizador 
até 140 KG e tem 180 cm de comprimento, incluindo conectores 
quando totalmente estendido. 

  Correias em poliéster , Liga de aço, 
tratada pelo calor , Zinco 

  Preto/Laranja 

 Para atingir o peso de até 140 kg este arnês 
deve ser usado com passador de 140 kg. 

 Robustez de Alta Qualidade 

 Arnês Ultra de 3 pontos Portwest 
 EN 358 
 EN 361 

 Este arnês de corpo inteiro possui anel D traseiro 
dorsal, anéis D frontais e laterais. Fivelas de 
libertação rápida para fácil colocação e 4 pontos de 
ajuste. Os indicadores de rasgo são instalados para 
facilitar as inspecções. 

  Corda de Nylon, Liga de 
aço, tratada pelo calor 

  Preto/Laranja S/M/L -XL/XXL 
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 Arnes Portwest 4 pontos Comfort 
Plus  
 EN 813 
 EN 358 
 EN 361 
 EN 1497 

 Projectado ergonomicamente com o conforto do 
utilizador em mente, o arnês 4 pontos Comfort 
Plus foi projectado em alumínio leve, optimizando 
resistência e durabilidade. Fornece 4 pontos de 
�xação, um anel D traseiro, dois anéis D laterais 
e um anel D no peito superior e inferior, �velas 
de libertação rápida para fácil encaixe. Ideal 
para trabalho de posicionamento ou suspensão. 

  Correias em poliéster , Alumínio, 
Liga de aço, tratada pelo calor  

  Vermelho/Azul   Tamanho Único 

 Ergonomicamente 
projectado com conforto 

em mente 

 Arnês Portwest Comfort 
2 Pontos 
 EN 358    
 EN 361    

  Corda de Nylon, 
Liga de aço, 
tratada pelo calor 

  Preto/Amarelo   
 Tamanho Único 

 Cinto 
acolchoado 

 Anel em D traseiro 

 Fivelas de metal 
 Fivela de libertação rápida 

 Arnês Comfort Plus 
Portwest 3 Pontos  
 EN 358    
 EN 361 
 EN 1497 

  Corda de Nylon, Liga de 
aço, tratada pelo calor 

  Vermelho/Amarelo   
    Tamanho Único 

 Acolchoado Extra 

 Anel em D no 
Peito 

 Anel em D 
traseiro 

 Anel em D 
traseiro 

 Anéis em D 
Laterais 

 Acolchoado Extra 

 Laços no 
peito 

 Anéis em D 
Laterais 

 Anéis em 
D Laterais 

 Pontos de 
ajuste nos 
ombros 

 Cinto 
acolchoado 

 Anéis em D 
Laterais 

 Projectado tendo em mente o conforto 
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 Equipamento Líder na Indústria 

 Arnês Plus 2 Pontos 
Portwest    
 EN 361 

  Corda de Nylon, 
Liga de aço, tratada 
pelo calor 

  Vermelho/Amarelo   
 Tamanho Único 

 Anel em D traseiro  Ponto de 
ajuste no 
peito 

 Pontos de ajuste 
nos ombros 

 Anel em 
D no 
Peito 

 Arnês Portwest Comfort 2 
Pontos 
 EN 358   
 EN 361    

  Correias em 
poliéster , Liga de 
aço, tratada pelo 
calor , Malha de Poliéster 

  Vermelho/Azul   
 Tamanho Único 

 Cinto 
acolchoado 

 Anel em D 
traseiro 

 Ponto de ajuste no 
peito 

 Anéis em 
D Laterais 

 Fivelas de metal 

 Anel em D 
traseiro 

 Anéis em D 
Laterais 

 Laços no peito 

 Arnês de Conforto Portwest  
 EN 358 
 EN 361 

 Arnês ergonómico com argola em D dorsal 
deslizante. Possui duas alças de peito, uma 
almofada respirável com contornos, dois aneis 
em D laterais e � velas de barra chata que são 
fáceis de usar e seguros. Construído usando 
tiras de poliéster para maior durabilidade, os 
ajustadores de cintura, peito e perna oferecem 
excelente ajuste e conforto ao utilizador. 

  Correias em poliéster , Liga 
de aço, tratada pelo calor 

  Vermelho/Azul  Tamanho Único 

 Qualidade Premium, 
Máxima Resistência 

 Arnês 
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 Arnês Portwest 2 Pontos      
 EN 361 

 Arnês leve com uma argola D dorsal 
deslizante. Possui duas alças no 
peito e uma cinta de libertação 
rápida ajustável. Construído 
usando correias de poliéster. 

  Correias em poliéster , 
Liga de aço, tratada pelo 
calor 

  Vermelho/Azul    Tamanho Único 

 Arnês Portwest 1 Ponto 
 EN 361 

 Adequado para detenção de queda ou 
sistemas de posicionamento laboral, 
este arnês de corpo inteiro é leve e 
fácil de usar, permitindo-lhe um ajuste 
seguro. 

  Correias em poliéster , Liga 
de aço, tratada pelo calor 

  Vermelho/Azul    Tamanho Único 

 Cinto de posicionamento 
Portwest     
EN 358   

 Cinto acolchoado totalmente 
ajustável com alça de 
l iber tação rápida. Duas 
argolas D laterais incorporadas 
que podem ser movidas para trás, se 
necessário. 

  Correias em poliéster 
  Preto/Vermelho   

 Tamanho Único 
 Anel em D para 

posicionamento 

 Ajuste Confortável para o Utilizador 

 Anel em D traseiro  Anel em D 
traseiro 

 Fivela de libertação 
rápida 

 Laços no peito 

 Pontos de ajuste nas pernas 

 Arnês Portwest Frontal & Traseiro     
 EN 361 

 Este arnês de corpo inteiro possui 
anéis em D frontais e traseiros, sendo 
amplamente utilizado na indústria 
da construção. É leve e fácil de usar. 

  Correias em poliéster , 
Liga de aço, tratada pelo calor 

  Vermelho/Azul    Tamanho Único 

 Cinto 
acolchoado 

 Pontos de ajuste nas 
pernas 

 Fivelas de metal 

 Correias em cores 
de contraste para 
fácil inspecção 

 Anel em D 
traseiro 

 Anel em D frontal 

 Laços no peito 

 Ponto de ajuste no 
peito 
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 Cabo de Ancoragem Sling 
 EN 795 

 Projectado com um laço em dedal em cada extremidade e 
invólucro protector em plástico ao redor do �o, o cabo de aço de 1 
metro permite uma fácil ancoragem a uma variedade de estruturas. 

   Corda de aço, PVC  
  Prateado   1 metro 

 Correia de Ancoragem Sling 
 EN 795 

 Construída a partir de robustas correias de poliéster para maior 
durabilidade. A correia de ancoragem de 2 metros permite ao 
utilizador criar um ponto de conexão seguro e con�ável que se ajusta 
a uma ampla variedade de pontos de ancoragem. 

  Poliéster    
  Amarelo 

   2 metros 

 Saco anexado para fácil transporte e 
armazenamento 

 Qualidade Premium, Máxima Resistência 

 Linha de Vida Horizontal Temporária 
 EN 795 

 Construída com engenharia de precisão e rigorosamente 
testada para atender aos padrões da indústria, a linha 
de vida horizontal temporária é rápida e fácil de instalar, 
estendendo-se até 20 metros de comprimento. Uma 
vez elevada, esta linha de vida permite que até dois 
trabalhadores se movam com segurança ao longo da linha. 

  Poliéster, Liga de aço, tratada pelo calor  

  Preto/Amarelo 
 20 metros 

 Dispositivos de 
Ancoragem 
 Os dispositivos de ancoragem são soluções comuns de protecção 
contra quedas em áreas de trabalho que carecem de pontos de 
ancoragem existentes para o utilizador. Estão certi�cados segundo 
a norma EN795, tornando-os pontos de ancoragem aprovados para 
qualquer área de trabalho elevada que apresente um risco de queda 
para o trabalhador. Estes pontos são responsáveis por conectar o 
utilizador a uma linha de vida ou corda tornando-os indispensáveis 
para a segurança dos trabalhadores em altura. 
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 Robustez de Alta Qualidade 

 Cordão de Segurança 
 Linga de amarração simples 
com Absorvedor de Choque    
 EN 354 
 EN 355 
 EN 362 

 Esta linga é feita a partir de uma corda 
de borracha elástica de 180 centímetros 
dentro de uma invólucro de nylon, 
com um absorvedor de energia, um 
mosquetão e um gancho de andaime. 

  Corda de Poiliéster, 
Alumínio, Liga de aço, 
tratada pelo calor , PVC 

  Branco 

 Linga dupla em Nylon com 
Absorvedor de Choque    
 EN 354 
 EN 355 
 EN 362 

 A linga de extremidade dupla tem duas 
cordas de 120cm com um absorvedor 
de energia aberto, dois ganchos de 
andaime e um mosquetão. 180cm no 
total, incluindo ganchos de andaime e 
mosquetão. 

  Corda de Poiliéster, 
Alumínio, Liga de aço, 
tratada pelo calor , PVC 

  Branco 

 2.0m de 
comprimento de 
corda máxima 
admissível 

 Distância mínima de 1,0m a partir 
do nível mais baixo 

 6.75m folga 
total de 
queda 
necessária 

 Até 1.75m de 
comprimento de 
choque 
absorvedor 

 Até 2.0m 
comprimento 
do utilizador 

 Com base na 
ancoragem ao nível do 
pé 

 Folga de queda da 
linga 

 Cordão Kernmantle com 
amortecedor de choque   
 EN 354 
 EN 355 
 EN 362 

 O cordão kernmantle possui um gancho 
de andaime e um mosquetão. Tem 180cm 
de comprimento incluindo conectores. 

  Corda de Poiliéster, Liga 
de aço, tratada pelo 
calor , Alumínio, PVC 

  Branco 

 Cordão duplo Kernmantle 
com amortecedor 
 EN 354 
 EN 355 
 EN 362 

 Este cordão duplo de corda kernmantle 
possui um gancho de andaime e um 
mosquetão. Tem 180cm de comprimento 
incluindo conectores. 

  Corda de Poiliéster, Liga 
de aço, tratada pelo 
calor , Alumínio, PVC 

  Branco 
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 Desempenho Duradouro 

 Cordão de Segurança 
 Correia simples com Amortecedor de 
Choque    
 EN 354 
 EN 355 
 EN 362 

 Correia em poliéster com amortecedor de energia, um 
mosquetão de auto-bloqueio e gancho de andaime. Tem 
180 centímetros de comprimento, incluindo conectores. 

  Correias em poliéster , Liga de aço, 
tratada pelo calor , Alumínio, PVC 

  Azul 

 Correia Dupla Elástica com Amortecedor 
de Choque    
 EN 354 
 EN 355   
 EN 362 

 Correia dupla com amortecedor de choque, dois ganchos 
de andaime e um mosquetão, fabricada com uma correia 
elástica em Poliéster. Tem 180 centímetros de comprimento, 
incluindo conectores. 

  Correias em poliéster , Liga de aço, 
tratada pelo calor , Alumínio, PVC 

  Amarelo Alta Visibilidade 

 Correia Dupla com Amortecedor de 
Choque 
 EN 354 
 EN 355 
 EN 362 

 Correia dupla de alta qualidade, com gancho, mosquetão 
e amortecedor. Tem 180 centímetros de comprimento, 
incluindo conectores. 

  Correias em poliéster , Liga de aço, 
tratada pelo calor , Alumínio, PVC 

  Azul 

 Cordão Elástico Com Amortecedor 
 EN 354 
 EN 355 
 EN 362 

 Este cordão elástico de extremidade única possui um 
amortecedor, um gancho de andaime, um mosquetão 
e é feito em tecido de poliéster elástico. Tem 180cm de 
comprimento, incluindo conectores quando totalmente 
estendido. 

  Correias em poliéster , Liga de aço, 
tratada pelo calor , Alumínio, PVC 

  Amarelo Alta Visibilidade 

 Protecção 
Anti-queda 

em que pode 
Con�ar 
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 Soberbo Desempenho Dinâmico 

 Cordão de Retenção Ajustável    
 EN 354 
 EN 358 

 Cordão ajustável ideal para posicionamento de 
trabalho. Tem 200 centímetros de comprimento, 
incluindo conectores. 

  Corda de Poiliéster, Liga de aço, 
tratada pelo calor , Alumínio 

  Branco 

 Cordão simples Lanyard 
 EN 354 
 EN 358 

 Esta corda tem 150 centímetros, feita de poliéster com gancho de 
andaime e um mosquetão. 

  Corda de Poiliéster, Liga de aço, tratada pelo calor , Alumínio 
  Branco 

 Cordão Kernmantle 
 EN 354 
   EN 358 

 Desenvolvido para protecção contínua enquanto trabalha em altura, este 
robusto e durável cordão kernmantle com 150 centímetros incorpora um 
gancho de andaime e mosquetão. 

  Corda de Poiliéster, Liga de aço, tratada pelo calor , Alumínio 
  Branco 

 Cordão de Posicionamento com Ajuste de Aperto 
 EN 358 

 Projectado para optimizar a resistência, durabilidade e �exibilidade. Este 
cordão ajustável kernmantle de 2 metros é ideal para posicionamento 
de trabalho. Um mosquetão e uma pega de corda ajustável, permite um 
posicionamento rápido e fácil quando se trabalha em altura. 

  Corda Kernmantle, Ligas de aço, tratada pelo calor 
  Branco 

 Corda de retenção simples Lanyard 
 EN 354 
 EN 358 

 Esta corda de 150 cm é feita de poliéster com dois mosquetões em cada 
extremidade. 

  Corda de Poiliéster, Liga de aço, tratada pelo calor 
  Branco 

 Mosquetão adicionado para 
facilitar a conexão 

 APERFEIÇOADO  
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 Dispositivo anti-queda retrátil de correia 
 EN 360 
 EN 362 

 Correia retráctil de 3 metros incluindo um mosquetão e gancho giratório com bloqueio de segurança 
duplo com indicador de carga. Fabricado com correia de polietileno de peso molecular ultra elevado, 
este dispositivo anti-queda é de alta resistência, leve, resistente a UV e à água. 

  Casco Plástico ABS, Correia de Polietileno 3 metros, Liga de aço, tratada pelo calor 
  Laranja Alta Visibilidade 

 Bloco Anti-queda Automático 
 Os Blocos Anti-quedas Automáticos podem ser comparados com os cintos de segurança 
de um automóvel. A linha da vida é enrolada dentro de uma caixa de alta qualidade 
resistente onde se pode estender e retrair. Isto significa que a linha está sob tensão 
constante garantindo que não há folga, reduzindo assim os riscos de desengate ou 
deslizamento. No caso de uma queda o bloco irá travar e parar a sua queda após uma 
curta distância. Projectado para ser usado com todos os arneses e conectores Portwest. 

 Linha de vida retrátil 
 EN 360  
 EN 362  

 Linha de vida retráctil com correia de 1.35 metros, incluindo um mosquetão, um amortecedor de 
energia e um gancho giratório com bloqueio duplo e indicador de carga. A correia é fabricada a partir 
de polietileno de alto peso molecular. Este bloco de detenção de próxima geração é de alta resistência, 
leve, resistente aos raios UV e à água. 

  Casco Plástico ABS, Correia de Polietileno 1,35 metros, 
Liga de aço, tratada pelo calor , PVC 

  Preto 

 Dispositivo Anti-queda de Cabo Retráctil 
10m 
 EN 360 
   EN 362 

 O dispositivo anti-queda é composto por uma linha de vida 
retráctil feita de cabo de arame 4.8mm que é armazenada numa 
bobina dentro de uma caixa de protecção. A bobina tem uma 
mola que enrola o cabo e incorpora um mecanismo de travagem 
de inércia, o qual permite que a linha de vida seja lentamente 
extraída e recolhida automaticamente para se acomodar aos 
movimentos do corpo do utilizador. Ele também é composto de 
um gancho giratório com um bloqueio de segurança dupla e 
indicador de queda. 

   Corda de aço, Casco Plástico ABS, Liga de aço, 
tratada pelo calor 

  Preto 

 Ancorado pelo 
menos 1,5 m 
acima do nível 
da plataforma 

 Percurso não 
deve exceder 
0,5 m abaixo 
do nível da 
plataforma 

 Distância mínima de 
1,0m a partir do 
nível mais baixo 

 Distância de 
queda total 
necessária 
3.5m 

 Distância 
máxima de 
detenção   2.0m 

 Até 2.0m de 
comprimento 
do utilizador 

 Distância Bloco Anti-
quedas 

 Bloqueio anti-queda  retráctil 6M 
 EN 360 
 EN 362 10 m 

6 m 
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25kN

25kN 20kN 23kN

  FP33    FP32  

 Corda Estática 10 Metros    
EN1891      

 Corda Estática 15 Metros    
EN1891   

 Corda Estática 30 Metros    
EN1891   

 Corda estática de 12mm de diâmetro Kernmantle. Ideal para 
uso com os mosquetões desmontáveis Portwest. A corda 
Kernmantle de baixo coe�ciente de alongamento e de grande 
resistência apresenta uma capa exterior bem tecida que evita 
que o produto se desenrole. Fabricado para ser aceitável para 
todos os usos incluindo a execução de uma linha de velocidade. 

  Corda Kernmantle 
  Branco 

 Gama de Acessórios 
 Corda destacável de 12 
milímetros     
 EN 353-2 
 Funcionalidade de libertação 
permite que corda siga o utilizador 
proporcionando liberdade de 
movimento. Em caso de uma queda 
a corda bloqueia impedindo o 
declínio. Anel de � xação permite 
a conexão da corda ou de uma 
variedade de outros produtos. O 
facto de ser destacável permite que 
a corda seja anexada ou destacada 
em qualquer lugar ao longo da linha 
de vida. 

  Aço Inoxidável 
  Prateado Tamanho Único  

 Gancho de andaime     
 EN 362 

 Gancho de andaime de aço forjado: 
Comprimento: 220mm, Abertura: 52mm. 
Carga de ruptura: 25kN. 

   Liga de aço, tratada pelo calor 
  Prateado   Tamanho Único 

 Mosquetão 
 EN 362 

 Mosquetão oval de rosca 
em aço, Comprimento: 
106mm, Abertura: 19 mm. 
Carga de ruptura: 25kN 

  Liga de aço, 
tratada pelo 
calor ,   Zinco 

  Prateado 
Tamanho Único 

 10m x 12mm 

 15m x 12mm 

 30m x 12mm 

 Acessórios Fortes e Con�áveis 

 Mosquetão torção 
 EN 362 

 Este mosquetão com torção 
giratória possui uma abertura 
de 20mm para prender um 
dispositivo de conexão, como 
um talabarte de protecção 
contra quedas a um ponto de 
ancoragem. Carga de ruptura: 
20kN. 

  Ligas de aço, 
tratada pelo calor 

  Prateado 

 Mosquetão de 
alumínio 
 EN 362    

 Este mosquetão de torção leve 
possui uma abertura de 20 mm 
para prender um dispositivo de 
conexão, como um talabarte 
contra quedas e ponto de 
ancoragem. Carga de ruptura: 
23kN. 

  Alumínio 
  Prateado 

Tamanho Único 
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 Ferramenta de corda 

 Correias de Suspensão 
Trauma    
 Esta correia foi concebida para ser 
utilizada após um evento de queda, 
por forma a impedir o arnês dani�que 
a circulação do utilizador enquanto 
suspenso. 

  Correias em poliéster 
  Preto 

Branco  Tamanho Ajustável

 Ferramenta de corda 
 Essencial para quem trabalha em altura a 
ferramenta de corda pode ser anexada ao 
pulso do utilizador ou a ele mesmo. Isso pode 
ser feito usando o mosquetão ou cordão 
elástico, deixando a outra extremidade 
ligada à ferramenta. Este artigo impede que 
a ferramenta se torne um perigoso objecto 
em queda e um risco de segurança quando 
se trabalha em altura.Carga de trabalho 
segura 2kg 

  Poliéster 
  Preto   90cm 

 Correia de conexão rápida 
 Uma correia de ferramenta versátil que impede 
a queda de objectos de uma altura. Projectado 
especi�camente para ser intercambiável com o 
FP45, adequado para trocas rápidas e fáceis de 
várias ferramentas. Carga de trabalho segura 1kg 

   Correias em poliéster , Plástico  

  Verde Alta Visibilidade   90cm 

 Clipes de Conexão Rápida (x3) 
 Pack de 3 conectores intercambiáveis que 
se liga ao FP44. Troca rápida e fácil de várias 
ferramentas. 

  Correias em poliéster , Plástico 

  Verde Alta Visibilidade   30cm 

 Saco de Nylon com cordão   
 Este versátil saco com cordão é de alta 
resistência ainda que leve, tornando-o 
ideal para segurar com segurança os seus 
produtos de protecção contra quedas. 

  100% Nylon, Revestido a PU  

  Preto   75cm X 55cm 

 Correia para capacete 
 Apresentando o máximo em segurança para 
capacete, esta correia é essencial quando 
se trabalha em altura. Uma extremidade 
do cordão anexa-se ao capacete e a outra 
extremidade à roupa do utilizador, evitando 
que o capacete caia e cause lesões. 

   Correias em poliéster , Plástico 

  Verde Alta Visibilidade   80cm 

 80cm 

 80cm 

 90cm  80cm 

 90cm 

 30cm 

 Corrente enrolada 
 Este talabarte de ferramentas enrolada 
mantém o comprimento próximo ao ponto 
de ancoragem. Evita que ferramentas 
anexadas sejam removidas da altura. O 
mosquetão giratório é projectado para 
evitar emaranhados. Carga de trabalho 
segura 0,5 kg. 

  Corda de aço, Revestido a PVC 

  Verde Alta Visibilidade 

 Correia dupla de ferramentas 
 Correia elástica dupla para várias 
ferramentas. Este item evita que as 
ferramentas se tornem objectos perigosos 
em queda e um risco de segurança ao 
trabalhar em altura. Carga de trabalho 
segura 3kg. 

  Correias em poliéster , Alumínio 

  Preto 
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Kits de Protecção Anti-queda

Kit de Construção
- Arnês de 2 Pontos Comfort Plus
- Cordão Único com Mosquetão e Gancho de Andaime
- Cordão Duplo com Amortecedor, Gancho de Pressão e 2 Ganchos de 
Andaime
- Saco de Nylon com Cordão

Kit Andaime
- Arnês de 2 Pontos Comfort Plus
- Cordão Duplo com Amortecedor, Gancho de Pressão e 2 Ganchos de 
Andaime
- Saco de Nylon com Cordão

Kit Anti-queda
- Arnês de 2 pontos
- Cordão único com amortecedor, gancho de pressão e gancho de 
andaime
- Saco de Nylon com Cordão

Kit Industrial
- Arnês de 2 pontos
- Bloco Anti-queda com Corda de Aço
- Cordão Único com Mosquetão e Gancho de Andaime
- Mosquetão
- Saco de Nylon com Cordão

Acessórios essenciais ao trabalhar em altura
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Kits de Protecção Anti-queda

Kit Anti-queda Vertical 
10m
- Arnês de 2 Pontos
- Mosquetão
- Cabo Destacável de 12mm 
- Corda Estática 10 metros Kernmantle 
- Saco de Nylon com Cordão

Kit Vertical Anti-queda 15m
- Arnês de 2 Pontos
- Mosquestão
- Cabo destacável de 12mm 
- Corda estática 15 metros Kernmantle 
- Saco de Nylon com Cordão

Kit Vertical Anti-queda 30m
- Arnês de 2 Pontos
- Mosquetão
- Cabo Destacável de 12mm 
- Corda Estática 30 metros Kernmantle 
- Saco de Nylon com Cordão

Protecção da cabeça aos pés


