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A lei exige proteção contra queda
para trabalhos em altura.

Por que proteção contra quedas?
Segundo dados estatísticos, acidentes 
de trabalho ocasionados por queda 
em altura são os maiores responsáveis 
pelo elevado número de ferimentos 
graves e mortes registrados no âmbito 
ocupacional. Aproximadamente uma 
em cada sete fatalidades no local de 
trabalho são causadas por queda em 
altura. Estudos recentes apontam a falta 
de condições de trabalho apropriada 
como principal fator para o aumento 
desses números. 

O que diz a lei?
Em março de 2012, foi publicado no Diário 
Oficial da União, a Portaria nº 313, da 
Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), 
aprovando a Norma Regulamentadora 
nº35 – Trabalho em Altura. Esta nova 
NR estabeleceu os requisitos mínimos 
e as medidas de proteção envolvendo o 
planejamento, a organização e a execução 
de trabalhos em altura, de forma a garantir 
a segurança e a saúde dos trabalhadores 
envolvidos direta ou indiretamente com 
este tipo de atividade.

Qual é o sistema correto?
Diversos sistemas estão disponíveis no 
mercado e diferem significativamente em 
design e aplicação. Características de 
segurança, funções, manuseio e facilidade 
de uso devem ser avaliados. Além disso, 
durabilidade, custos de manutenção e valor 
a longo prazo devem ser considerados 
para selecionar o melhor sistema. Em todos 
os casos, sistemas de proteção antiqueda 
devem ser projetados para cada aplicação 
específica. Isto minimizará o risco de 
queda de alturas e maximizará a eficiência 
do trabalho a ser executado.

Proprietários e administradores de construções devem oferecer 
sistemas seguros e eficientes para trabalhos em altura!
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Visão geral de todas as vantagens
• Apropriado para uso em todos os tipos de 
   construções e estruturas.
• Pode ser fixado ao chão, à parede ou sobre 
   a plataforma.
• Instalação rápida e de bom custo benefício.
• Não há necessidade de manutenção pelo usuário.
• Vãos longos de fixação podem ser usados 
   (ancoragens intermediárias com separação 
   de até 20m).
• Movimentação livre através do dispositivo 
   móvel de ancoragem.
• Fixação direta a sistemas leves de telhado.
• Tecnologia de ABS na linha.

Proteção de segurança contra quedas
A Linha de Vida Horizontal Xenon é 
um equipamento de ancoragem que 
incorpora um cabo metálico flexível. Os 
principais componentes do sistema são: 
a linha, troles, absorvedores de energia, 
conectores de ancoragem intermediários e 
ancoragem final. A Linha de Vida Horizontal 
Xenon pode oferecer a solução perfeita de 
segurança para instalações, manutenções 
e limpezas em grandes alturas. Ele pode 
ser usado em instalações industriais, tetos, 
gruas e sobre veículos.

Testado e certificado
O equipamento de ancoragem Xenon da 
Söll foi testado por um Órgão Notificado 
independente da União Européia, é 
certificado pelo CE e está de acordo com 
os requisitos de EN795.
Uma vez que o sistema Xenon é instalado e 
comissionado, usuários treinados poderão 
fazer uso imediato do mesmo em caráter 
permanente.

Xenon – O sistema de mais alta qualidade 
e maior valor agregado
A versatilidade do Xenon assegura que ele seja sempre a escolha correta

Sistemas de Linha de Vida Horizontal
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Simples e rápido de instalar

Cabo metálico de aço inoxidável
O cabo metálico de aço inoxidável 
possui um diâmetro de 8mm.
Ele é certificado para uso de até 
quatro pessoas e para extensões de 
até 15m. Outros tipos de cabo podem 
permitir o uso por até sete pessoas e 
extensões de até 20m.

Pontos de ancoragem intermediários
Os pontos de ancoragem 
intermediários permitem a livre 
movimentação dos troles ao longo 
da linha de vida. Eles são facilmente 
fixados ao cabo e a estrutura.  

Kits de Cantoneiras
Os kits de cantoneiras adaptam-se fa-
cilmente a cantos internos e externos 
e em postos de ponto único ou duplo. 
Unidade pré-formadas e ajustáveis às 
instalações também estão disponíveis. 

Absorvedor de energia
O novo absorvedor de energia possui 
quatro funções essenciais em uma 
única unidade: o absorvedor de energia 
propriamente dito, o tensionador de 
linha, o indicador de tensão e o indicador 
de queda. Graças à nova tecnologia 
Structure Guard, cargas aplicadas a 
pontos de sistemas de fixação podem 
ser reduzidas para 6,5kN*.
Consequentemente, os sistemas 
Xenon podem ser fixados a estruturas 
de menor resistência como telhados 
leves ou alvenaria.
*dependendo da configuração do sistema

com a tecnologia

Structure Guard

Instalar e inspecionar sistemas confecionados em aço de alta 
qualidade é simples e eficaz! 

Extremidades de Cabos
Estão disponíveis opções com e sem 
molde para todas as extremidades. 
Opções de menor custo são oferecidas 
utilizando-se prensa de moldagem ou 
instalação com ferramentas manuais 
padronizadas. 

Troles
Produto de alta resistência projetado 
com um mecanismo de travamento 
duplo capaz de mover-se livremente 
através dos pontos de ancoragem 
intermediário sem necessidade de 
alinhamento ou ajuste por parte do 
usuário. Possui um olhal largo que 
permite ancoragem de diversos 
ganchos.
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Sistemas Overhead

As áreas comuns de aplicação incluem: 
pátios de caminhões, caminhos de rola-
mento de gruas, armazéns e hangares de 
aeronaves.

Como você pode oferecer proteção 
contra quedas com a máxima 
liberdade de movimento?
A Linha de Vida Horizontal Xenon Overhead 
pode ser fi xada acima da posição do usuário. 
O trole move-se ao longo do cabo localizado 
acima do operador, minimizando qualquer 
movimento de pêndulo durante uma queda.

Um travaquedas fl exível em corda ou um 
travaqueda retrátil podem ser fi xados ao 
trole para oferecer uma amplitude segura 
de movimento horizontal e vertical.

Combine sistemas horizontais e 
verticais!
Quando o sistema possuir grandes 
extensões ou quando um travaqueda 
retrátil pesado for usado para sistemas 
de altura muito elevada, pode-se usar o 
trole aéreo. O trole aéreo possui rodas que 
deslizam no cabo e, quando combinado ao 
dispositivo de ancoragem intermediário, 
permite passagem suave e contínua ao 
longo de toda a extensão do cabo.

O trole Xenon Overhead suavemente 
desliza ao longo dos dispositivos de 
ancoragem intermediários. Ele é con-
feccionado em aço inoxidável, tem alta 
durabilidade e é apropriado para uso 
em ambientes insalúbres. 

Sistema de fixação robusto e suave para instalação acima 
da posição do usuário.

Xenon - Sistema de Linha 
de Vida Horizontal Overhead
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Instalação para paredes e alvenaria

O sistema de proteção contra queda Xenon 
pode ser instalado na maioria das paredes ou 
fachadas utilizando-se fixadores estruturais 
apropriados. A versátil série de pontos de 
ancoragem final, cantoneiras e dispositivos 
de ancoragem intermediários permite a 
montagem de sistemas customizados. 

Sistema de fixação discreto e eficiente próximo ao usuário

O sistema, que também é ideal para uso 
em fachadas, pode ser utilizado com um 
talabarte em conformidade com NBR 
14629 e NBR 15834, ou um travaqueda 
retrátil em conformidade com NBR 14628.
 

Ideal para substratos frágeis
Usando absorvedores de energia com 
Tecnologia Structure Guard, as cargas são 
reduzidas e o sistema Xenon pode ser 
instalado em vários ambientes e em substratos 
frágeis como perfis de alumínio ou alvenaria.
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Instalação para paredes e alvenaria Instalação em telhados

Postes estruturais
Uma série de postes de aço inoxidável rí-
gido para fixação em lajes de concreto ou 
na estrutura da construção.

Postes Interfix 
A tecnologia Structure Guard, contida nos 
Absorvedores de Energia Xenon permite 
que o sistema seja fixado diretamente à es-
truturas de telhados leves. Existem soluções 
disponíveis para estruturas metálicas perfila-
das, costuras metálicas elevadas e telhados 
cobertos por membranas.
Os Postes Interfix podem ser instalados 
sem acesso à parte inferior do telhado e 
sem revestimento impermeabilizante.

Multiposte
Postes de aço galvanizado resistentes à 
corrosão. Incluem soluções padroniza-
das de fixação para lajes de concreto, 
vigas de aço e estruturas de madeira.

A linha Xenon apresenta uma ampla gama de postes de fixação para 
instalação simples, rápida e de bom custo-benefício: 

A solução perfeita para cada telhado
O acesso aos telhados é muito comum para operações  de 
manutenção e limpeza de instalações, luzes de telhado e 
calhas. Há um alto risco de queda de altura e os trabalhadores 
devem estar protegidos. A linha de vida horizontal Xenon 
pode ser usada para oferecer proteção tanto como sistemas 
de restrição, como também sistemas de retenção de queda. 

Segurança abrangente em telhados comerciais, residenciais, industriais e recreativos.
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Sistemas de Linha de Vida Vertical Flexível

Vi-Go
Linha de vida vertical em cabo

Söll Vi-Go é um sistema de proteção contra quedas 
complementar às vias de ascensão como escadas 
ou escadas já existentes, por exemplo, em geradores 
aéreos, alimentação elétrica, telecomunicações ou 
indústria.

O sistema é composto principalmente por: 
- Cabo de aço (é possível escolher entre 2 diâmetros e 2 tipos 
  de materiais);
- Elementos de fixação;
- Um novo e revolucionário absorvedor de impacto integrado 
   ao travaquedas.

Os poucos componentes do sistema estão, em parte, 
disponíveis em diferentes modelos ou materiais. Desta 
maneira, o sistema Söll Vi-Go é especialmente polivalente e 
sua instalação é muito simples. 

Flexibilidade
O sistema permite a escolha entre elementos pré-fabricados 
ou customizados. O produto é disponibilizado na forma 
de kits com diferentes comprimentos de cabo que contém 
componentes básicos de instalação. 

Adaptável a diferentes níveis de exigência
A escolha dos componentes ideais é norteada com base em 
cada tipo de aplicação. Os componentes de aço galvanizado 
são mais econômicos e apropriados para usos simples. Os 
elementos de alto valor agregado confeccionados em aço 
inoxidável fazem com que o sistema seja adequado para 
condições ambientais extremas.

Utilizável em todo o mundo com segurança
Söll Vi-Go foi testado de acordo com normas internacionais 
rígidas (EN353-1 e ANSI) e cumpre com as normas brasileiras 
vigentes (NBRs). 
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Sistemas de Linha de Vida Vertical Flexível Söll Vi-Go

O novo sistema de linha de vida vertical flexível com proteção antiqueda integrada

Segurança para todos os usuários

Cada trole é equipado com o elemento de 
amortecimento de aço típico da Söll. Em 
caso de queda, o amortecedor limita o 
golpe recebido pelo corpo ao mínimo. O 
valor de 6 kN, requerido pela norma NBR 
14627, é significativamente aprimorado. 
Devido a localização do cabo, cada um 
dos troles é equipado com um elemento 
de amortecimento. Em caso de vários 
usuários, as cargas sobre a fixação do 
cabo são reduzidas de maneira efetiva. 
Depois de um caso de queda, não é 
necessário trocar o cabo.

Manuseio simples do trole

O que distingue o novo trole Söll Vi-Go 
da concorrência é o design ergonômico. 
Ele pode ser desbloqueado e fixado ou 
retirado do cabo com apenas uma mão. 
O mecanismo de fechamento duplo faz 
com que o dispositivo antiqueda seja 
seguro. Os dispositivos de segurança, 
apoiados em molas, levam sempre 
o trole à sua posição correta: não há 
possibilidade de erro ao utilizar este 
equipamento.

Maior conforto

O usuário utiliza um cinturão paraquedista 
onde o ponto de proteção antiqueda fixa 
o mosquetão do travaquedas Söll Vi-Go. 
Pressiona-se o botão de desbloqueio com 
o polegar e a seguir é possível abrir a trava 
com os dedos. Levantando brevemente a 
trava é possível colocar o travaquedas 
sobre o cabo. Após fixar o travaquedas 
no cabo, a subida ou a descida pode ser 
iniciada. A curta conexão entre o cinturão 
e o trole é ergonômica e especialmente 
segura.

As vantagens em um piscar de olhos

• Travaqueda facilmente removível e manu-
seável com uma única mão, que pode ser 
utilizado com cabos de todos os diâmetros

• Resistente à corrosão e de alta qualidade

• Um amortecedor efetivo no travaquedas 
   protege todos os usuários e impede que o 
   cabo seja danificado

• Segurança para até 4 usuários ao mesmo 
  tempo dependendo do tipo de instalação

• Simples instalação

• Sistema aprovado pelas mais rígidas normas 
   internacionais e nacionais vigentes
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Travaquedas com absorvedor de
impacto integrado

• O manuseio com com uma única mão faz com 
que o uso seja simples e rápido.

• O mecanismo duplo de fechamento é espe-
cialmente seguro e impede que a peça solte-se 
involuntariamente do cabo.

• Usá-lo em vez de um absorvedor de impacto 
têxtil reduz consideravelmente os custos decor-
rentes de absorvedores de energia danifi cados 
ou em más condições de uso. 

• Depois de um caso de queda, sempre deve ser 
feita uma  inspeção, mas não é necessário trocar 
o cabo.

• Um mecanismo integrado impede a fi xação 
incorreta  do travaquedas ao cabo (no sentido 
inverso).

• Fabricado em aço inoxidável, o trole é resis-
tente à corrosão e tem um tempo de vida útil 
elevado.

O tensionador de cabo

Une três funções em uma:

• Tensionador

• Indicador de tensão

• Compensador de tensão

É fácil de instalar e pode compensar os
movimentos da estrutura.

• Pode ser obtido tanto em aço inoxidável como 
em aço galvanizado.

O tensionador de cabo

Cabo de 8 mm, 7 x 19, aço inoxidável
Cabo de 8 mm, 7 x 19, galvanizado
Cabo de 9,5 mm, 7 x 19, aço inoxidável
Cabo de 9,5 mm, 7 x 19, galvanizado

A pinça universal

• Dispositivo de fi xação para as extremidades 
do cabo.

• Uma característica única da pinça universal 
é que, segundo a montagem, pode ser fi xada 
tanto em construções tubulares de diâmetros 
distintos como em perfi s de aço angulares ou 
planos.

• Pode ser obtida tanto em aço inoxidável 
como em galvanizado.

A pinça de degraus

• Como alternativa à pinça universal, o cabo 
pode ser fi xado diretamente nos degraus de 
uma escada.

• O distanciamento entre os furos permite que 
este dispositivo seja instalado em diversos 
tipos de escada. 

• Pode ser obtida tanto em aço inoxidável 
como em galvanizado.

As extremidades do cabo

É possível escolher entre 3 alternativas:

Laço de cabo
• A vantagem particular é a redução de 
custos nos elementos e diminuição do tempo 
para instalação.

• O laço de cabo está disponível para cabos 
de aço de 8 e 9,5 mm.

Grampos e sapatilhas

• Grampos e sapatilhas podem ser usados 
para ambas as extremidades. A longitude 
do cabo é variável. Ela está disponível para 
cabos de aço de 8 e 9,5 mm. 

• Além de reduzir custos, este tipo de 
acabamento pode ser realizado em campo 
no momento da instalação da linha.

Extremidades de cabo parafusáveis

• Esta solução, disponível para todos os tipos 
de cabos, é elegante e rápida, ao mesmo 
tempo é bastante fl exível.

• É a instalação que precisa de menos tempo.

A saída da plataforma

• O acesso à plataforma é feito de forma segura 
por cima da extremidade superior da escada 
onde há o alongamento do cabo. 

• Para isso, o cabo é ampliado para além da escada.

Söll Vi-Go 

O novo sistema de cabo vertical com proteção antiqueda integrada
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Alcance o céu com o Sistema de Escalada Segura GlideLoc®

Torre eólica com escada de 
aço galvanizado

Chaminé com trilho-guia adaptado

Estação de telecomunicações com 
escada de alumínio

Mastro de projetor  para iluminação de 
estádio com escada de aço

Linha de vida rígida GlideLoc®

Söll GlideLoc®, é um sistema de prote-
ção. A ascensão e a descensão através 
da escada é feita mediante o uso de um 
travaquedas guiado em um trilho-guia 
dentado, confecionado em aço inoxidá-
vel, aço galvanizado ou alumínio em um 
trilho-guia dentado de aço, alumínio ou 
inox. Os trilhos podem ser incorporados à 
escadas existentes ou podem vir acopla-
dos às escadas da linha Söll. Uma ampla 
variedade de pontos de ancoragem inter-
mediários está disponível para fixação à 
maioria das estruturas.

A Honeywell, através da marca Söll, 
oferece o sistema GuideLoc, uma ótima 
solução para sistemas de escadas. Estes 
dispositivos de ancoragem permanente 
para proteção contra quedas são usados 

em torres de comunicações, construções, 
instalações de eletricidade e hidroelétrica, 
instalações eólicas, instalações industriais,  
chaminé, edifícios e fachadas, instalações 
petroquímicas, plataformas de petróleo 

on-shore e off-shore, construção naval, 
instalações com gruas, poços e sondas, 
hangares para aviões e carregamento/
descarregamento de trens e veículos, 
entre outros possíveis locais.
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Mais segurança e maior versatilidade
A linha de vida vertical GlideLoc® inclui dispositivos de ancoragem que permitem a combinação de dois sistemas: vertical e horizontal. 
Com uma ampla variedade de acessórios, o GlideLoc® pode ter seu sistema adaptado à maioria dos perfis estruturais.

1  PivotLoc
O sistema de escada dobrável evita 
que pessoas não autorizadas subam 
na via de ascensão.

3  Plataforma giratória
Permite transferência contínua segura 
de escadas para trilho horizontal e 
vice-versa sem que o trabalhador 
desconecte-se da linha. 

8  Trilho de conversão curvado
Permite que um trabalhador mova-se 
com segurança para um telhado ou 
uma plataforma longe de sua extre-
midade, antes de se desconectar do 
sistema.

7  Escada Dupla
O operador pode deslizar suas mãos 
pelas traves laterais ao subir sem 
precisar segurar nos degraus. Ideal 
para locais com sujeira. Oferece alta 
resistência à distorção.

9  Plataforma giratória Ho-Ver
Meio simples de mudar a direção do 
final de um trilho vertical para um trilho 
horizontal e vice-versa.

5  Apoios dobráveis
Devem ser fornecidos como plataformas 
de descanso em distâncias regulares, 
em caso de vias de ascensão altas para 
oferecer mais segurança.

6  Seção de Saída Giratória
Os trabalhadores podem acessar e sair 
com segurança do topo do trilho-guia 
quando estão na plataforma superior.

2  Trave em Y
Alternativa econômica.
A área de baixa superfície minimiza 
as cargas de vento aplicadas à 
subestrutura.

4  Trilho-guia horizontal
Disponível em linha reta e curvado, 
o que permite acesso seguro em 
plataformas estreitas.

       Trilho-guia vertical
Pode ser montado em escadas exis-
tentes, degraus de aço, etc. Uma via 
de ascensão protegida neste trilho ofe-
rece a mesma proteção dos sistemas 
de escalada segura Söll.

       Seção de Saída
Um trabalhador pode soltar o 
travaquedas do trilho, após subir e 
inseri-lo no trilho antes de descer.

Componentes do sistema GlideLoc®
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Desempenho do GlideLoc®

Tecnologia e conhecimento

Em caso de queda...
...o travaqueda evita queda livre pelo 
travamento automático no trilho, retendo a 
queda após alguns centímetros de distância, 
oferecendo segurança completa em qualquer 
posição ou altura. De acordo com a norma 

O sistema GlideLoc® cumpre as normas de segurança internacionais (CE, OSHA, ANSI,
AS/NZS, CSA). Graças aos seus padrões de alta segurança, facilidade de uso e ver-
satilidade, os Sistemas de Escalada Segura Söll foram adotados por empresas como:

O coração do sistema é o travaquedas deslizante para linha rígida.

O travaquedas é inserido no trilho-guia 
e desliza suavemente em operações 
de ascensão e descensão

Cumpre todas as normas 
de segurança globais

• General Motors

• German Telekom

• France Telecom

• Transocean

• Siemens Powerlines

• SPIE Trindel

• Sagem

• Ericsson

• CEGELEC (Alstom)

• Alcatel

• Ford

• German Railways

• Austrian Railways

• BHP Australia

• Vodafone New Zealand

• United Rail Australia.

NBR 14627, a força de travamento no 
usuário não deve exceder 6 kN (1350 lbs.).
As forças de travamento de queda dos 
limitadores de queda GlideLoc® são 
inferiores a 4 kN (900 lbs.).
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Sistemas de Escada GlideLoc®

O sistema permanente de escalada segura

A escada com trave em Y

A escada com trave em Y é 
uma opção econômica. A área 
de baixa superfície minimiza 
o vento e a neve transmitidos 
para a subestrutura.

A escada dupla

O usuário pode deslizar suas 
mãos pelas traves laterais ao subir 
e aos descer as escadas sem a 
necessidade de segurar-se nos 
degraus. Ideal para ambientes 
com sujeira. As escadas duplas 
Söll oferecem alta resistência à 
distorção.

As escadas de proteção antiqueda possuem um trilho-guia integrado 
que permite a inserção do travaquedas na parte central da escada. 
Elas estão disponíveis em alumínio, aço galvanizado e aço inoxidável, 
com ou sem traves laterais.

Alumínio anodizado: Altamente resistente à distorção, possui 
boa aparência e intermédios ergonômicos. 

Aço galvanizado:  A solução econômica para aplicações genéricas.

Aço inoxidável: Adequado para ambientes hostis como fábri-
cas de produtos químicos, chaminés e poços industriais, plata-
forma de petróleo e indústria alimentícias.

Os sistemas GlideLoc® estão disponíveis como escadas e como trilhos-guia. 
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Trilhos-guia horizontais e verticais GlideLoc®

Uma solução confi ável
Trilhos-guia verticais
Podem ser montados sobre escadas existentes fornecendo uma ascensão ou uma descensão segura.

Trilhos-guia horizontais
Os dispositivos de ancoragem em 
conformidade com a  Norma Européia EN 
795 são baseados em trilhos-guia e são 
projetados para oferecer um ambiente 
de trabalho seguro para pessoas que 
realizam trabalhos em altura. O operador 
utiliza um cinturão tipo paraquedista e 
um talabarte para conectar-se ao olhal 

do trole, o qual movimenta-se pelo trilho 
Glideloc®. Para linhas instaladas acima da 
cabeça do usuário, recomenda-se o uso 
de travaquedas auto retráteis como meio 
de proteção efetivo. 

Trilhos-guia horizontais podem ser fi xa-
dos na base, em paredes ou até mesmo 

acima da cabeça do usuário. São dispo-
níveis em tamanhos variados, retos ou 
curvos e em aço galvanizado, aço inoxi-
dável ou alumínio. Dependendo do tipo 
de instalação, a linha pode suportar até 
mesmo 3 usuários de uma única vez. 
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Travaqueda de linha rígida GlideLoc®

COMFORT
O mosquestão integrado possui bloqueio  
automático duplo e é feito de alumínio 
leve. Ele garante distâncias de travamento 
extremamente curtas e forças de impacto 
baixas de apenas 3.7 kN (832 lbs.).

COMFORT UK 
Possui mosquestão de bloqueio duplo e 
uma fita que pode ser eventualmente cor-
tada durante operações de resgate para 
remoção da vítima.

COMFORT 2 
Feito inteiramente de aço inoxidável. 
O design funcional de COMFORT 2 é 
idêntico ao trole de alumínio e oferece 
vantagens adicionais porque é projetado 
para tensões maiores e é extremamente 
duradouro e fácil de limpar.

UNIVERSAL II 
Pode ser inserido ou removido do trilho em 
qualquer local. A estrutura e o mecanismo 
de abertura do limitador de queda 
patenteado são feitos de aço inoxidável.

Os travaquedas GlideLoc® são os produtos mais dinâmicos e 
inovadores do mercado.
O novo travaqueda patenteado COMFORT une perfeitamente o 
cinturão paraquedista usado pelo operador ao trilho-guia. Essa 
combinação, garante segurança completa durante a subida ou a 

Opera com e sem inclinação corporal do usuário

Outros sistemas de travaquedas exigem que o usuário incline-se 
para trás para permitir que o dispositivo seja destravado e deslize. 
É difícil inclinar-se em espaços confinados e o usuário precisa 
mover o dispositivo manualmente. Isso pode ser perigoso e de-
sencoraja o uso do sistema. Com o travaquedas COMFORT, não 
é necessário inclinar-se para trás pois o dispositivo movimenta-se 
livremente em todos os tipos de inclinacão.

descida do trabalhador com ou sem inclinação corporal. Em caso 
de queda o dispositivo trava-se imediatamente evitando que o 
trabalhador descenda ao longo do trilho por uma longa distância.  
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Escada PivotLoc 

O sistema de escada dobrável

PivotLoc é um sistema de escada dobrável com trilho de prote-
ção antiqueda GlideLoc®. Na posição fechada, os degraus são 
articulados por trás do trilho-guia central.

Prevenção de Acesso

O sistema  de escada de alumínio PivotLoc é uma alternativa 
econômica e inovadora para a placa de cobertura. Através de 
seu premiado design único, o PivotLoc pode ser fechado quan-
do não está em uso, evitando o acesso de pessoas não autori-
zadas. O sistema também pode ser travado pelo próprio usu-
ário com o auxílio de um cadeado evitando que a escada seja 
fechada por terceiros enquanto a mesma estiver em uso. Dessa 
maneira evita-se que o trabalhador fi que acidentalmente preso 
na linha durante a execução de trabalho em altura. 

Discreta

Quando os trilhos laterais são dobrados, a escada fi ca com 
105mm de largura na posição fechada, atendendo às exigências 
de arquitetura e planejamento para um sistema de acesso de 
altura “invisível.”

Versátil

O PivotLoc pode ser usado em conjunto com todos os outros 
sistemas de escada Söll. As alças laterais são leves e fáceis de 
mover oferecendo suporte adicional ao usuário durante a subida 
e a descida. 

Robusta

Fabricada a partir de alumínio anodizado, resistente à solução sali-
na, o sistema absorve cargas mínimas de vento no estado fechado.
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Dispositivos de ancoragem horizontal:
Qual é a diferença?

Quando aberto, o trole pode ser fixado em qualquer ponto 
do trilho-guia horizontal. Seu princípio de funcionamento é 
simples: basta girar a porca recartilhada para promover a 
abertura ou o fechamento do dispositivo. 

Além dos talabartes de segurança, os travaquedas retráteis 
podem ser usados em sistemas com MultiRail, como as 
linhas de vida retráteis Söll-MiniLite®, Miller Falcon™, Miller 
Scorpion™ e Miller Black Rhino™.

Multi-Rail

Instalação em toda a área de exposição a 
risco de queda

Em comparação com pontos de ancora-
gem que oferecem ao usuário apenas uma 
liberdade limitada de atividade, depen-
dendo da extensão do talabarte, sistemas 
de trilho MultiRail podem ser instalados em 
toda a área de trabalho e permitem cone-
xão contínua e mais proteção.

Também pode ser usado como corrimão

Em comparação com sistemas de cabo 
e pontos de ancoragem, o trilho-guia ho-

rizontal oferece a vantagem de também 
poder ser instalado como corrimão.

Distribuição de energia através de pon-
tos de ancoragem intermediários  múl-
tiplos

Em caso de queda, as forças são 
absorvidas por diversos pontos de 
ancoragem intermediários e não apenas 
por ambas as fixações de extremidades, 
como é o caso em sistemas de cabo, 
ou através de um único ponto, como em 
pontos de ancoragem.
O trilho pode absorver forças de retenção 

de até 100kg (220 lbs.) sem deformação 
permanente. O trilho não é fixado nos 
brackets intermediários, permitindo que 
expansões térmicas sejam acomodadas.

Mais amplitudes de fixação

Além disso, em comparação com o trilho-
-guia horizontal comum, o Multi-Rail ofere-
ce a vantagem de amplitudes de fixação 
maiores que 4m e pode ser usado por até 
6 pessoas ao mesmo tempo dependendo 
do tipo de instalação.
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Multi-Rail - Áreas de aplicação

Trole com 
abertura
Pode ser removido e 
fixado em qualquer 
ponto do trilho.

Trole fechado  
Robusto, fácil de 
usar e econômico. 
Opera de forma 
deslizante. 

Trole com rodas
Para sistemas instalados 
acima do usuário. 
Especialmente efetivo, 
onde travaquedas 
retráteis pesados são 
utilizados. 

Inovador e versátil

Com o sistema Multi-Rail, seções 
verticais de até 1m são permitidas.

O dispositivo de ancoragem horizontal MultiRail é geralmente usado nos setores a seguir: pontos comerciais, telhados planos ou incli-
nados, plataformas de trabalho em mastros e edificações, hangares, estaleiros, gruas, instalações industriais, etc.
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Cinturão paraquedista e dispositivo de união

Bem equipado para controlar qualquer situação

Cintos de segurança podem incluir até 4 pontos de fi -
xação utilizados conforme aplicações específi cas: anel D 
dorsal, anel umbilical, laços peitorais e anéis D abdomi-
nais. Durante a subida vertical, o travaquedas deve ser 
ligado ao trilho guia e ao anel D umbilical dos cinto ou 
até mesmo os laços peitorais. Todos os cintos devem ser 
certifi cados de acordo com as normas técnicas brasileiras 
vigentes   (NBR 15835:2010 e 15836:2010)

Talabartes

Disponíveis em corda, aço ou tecido, os talabartes Miller 
by Honeywell incluem uma ampla variedade de mosque-
tões adequados a aplicações específi cas. O talabarte 
com absorvedor de energia protege o trabalhador em 
caso de queda e deve ser selecionado com base no am-
biente de trabalho e na zona livre de queda. O talabarte 
de posicionamento é usado para fi xar uma pessoa em 
uma posição de trabalho confortável, sem precisar utilizar 
as mãos. Ele sempre deve ser usado com um dispositivo 
adicional limitador de queda.
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Pontos de ancoragem

Pontos de ancoragem para todos os tipos de aplicações

A Honeywell oferece uma série de pontos de ancoragem permanentes e temporários para proteção contra quedas.

MultiPost-AP
Söll Multipost está disponível em  três 
diferentes comprimentos de fixação 
de base (concreto, vigas de aço, es-
truturas de telhado). Söll MultiPost não 
deforma em caso de queda e é usado 
especialmente em telhados. Ele está 
em conformidade com a norma euro-
péia EN 795 Classes A e B. O produto 
também possui um indicador de queda 
que auxilia no processo de inspeção.

MAP (Mast Anchorage Points) - Pon-
tos de Ancoragem de Mastro
Os pontos de ancoragem de mastro 
(MAP) da Söll, feitos de meia-braça-
deiras, são pontos de ancoragem per-
manentes testados conforme a EN 795 
- Classe A1. Eles podem ser fixados em 
mastros de comprimento adequado e 
com diâmetros entre 60 - 1300mm. A 
braçadeira com olhal é um ponto de 
ancoragem único para diâmetros de 
mastro entre 60 - 300mm. O anel de re-
tenção é projetado para o uso de até 
6 pessoas concomitantemente depen-
dendo do tipo de instalação e é dispo-
nível para mastros com diâmetros varia-
dos (60 – 130 mm)

RAP – Ponto de ancoragem removível
O RAP da Söll é um ponto de ancora-
gem temporário constituído por uma 
junta de ancoragem e um anel removí-
vel do olhal como componentes princi-
pais. A junta de ancoragem é fixada em 
concreto ou parafusada em estruturas 
podendo ser discretamente fechada 
com uma tampa de vedação quando 
não estiver em uso. Pressione a chave 
para desbloquear, insira o olhal do anel 
na junta e ele estará pronto para uso. 
Este produto está em conformidade 
com a norma européia EN 795.

WAP (Wall Anchorage Point) - Ponto 
de ancoragem em parede
Pode ser fixado em estruturas de aço 
ou em paredes feitas de concreto não 
rachado (espessura mínima do concre-
to de 165mm) e é aprovado para uso 
por uma pessoa conforme a EN 795. O 
indicador de queda é liberado em uma 
carga de 3,5kN.
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Segurança é uma questão de treinamento

Cursos de treinamento envolvem: 

• Trabalhos em altura
• Resgate
• Avaliação especializada
• Inspeção de equipamentos

Treinamento

Treinamento é uma parte essencial de 
qualquer programa de segurança. O 
empregador é responsável por garantir que 
qualquer pessoa realizando trabalhos em 
altura esteja totalmente informada sobre 
o uso correto dos dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) e sistemas de 
proteção.

O treinamento garantirá que o operador 
esteja seguro e confortável no seu ambiente 
de trabalho, portanto, mais produtivo.
No Brasil, trabalhamos com parceiros 
capazes de proporcionar treinamentos 
teóricos de práticos com produtos da 
marca Miller by Honeywell.
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As linhas de vida da Honeywell têm sido instaladas e usadas com sucesso 
por companhia renomadas e construções famosas como:

  Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque, EUA

  Daimler Chrysler, Alemanha

  Volkswagen, Alemanha

  Disneylândia, Hong Kong

  Estádio Olímpico, Grécia

  Intel, Irlanda

  Coca-Cola, Reino Unido

  Bertone, Itália

  Dow Chemical, EUA

  Orange, Suécia

  O2, Alemanha

  T-Mobile, Alemanha

  Völkerschlachtdenkmal, Alemanha

  Quantas, Austrália

Sistema comprovado com as melhores referências
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