
Uma Linha de Vida 
Horizontal Portátil, 
Versátil e de Instalação 
Rápida

Linha de Vida Temporária Horizontal PRO-Line™

•  Rápido de instalar ,  sem precisar  de l igar   
   ou estampar os   componentes,
   s implesmente ut i l ize  o  roquete no
   manípulo para tensionar  a  l inha de v ida.

•  Nenhum componente separado,                        
   s implesmente f ixe num ponto de       
   ancoragem adequado.

• Disponível  em comprimentos de 10m 
   e  20m.

•  Leve e  fác i l  de manusear,  com um saco  
   de transporte incorporado.

•  Detecção de Quedas com capacidade 
   para 2 ut i l izadores.

•  O amortecedor  incorporado reduz as    
   cargas f inais  para preservar  a  estrutura.

•  Vai  ao encontro das normas CE EN795  
   de Classe C.
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Instalação simples e rápida
Há muitas ocasiões nas quais a melhor e mais prática 
opção para assegurar a segurança de um utilizador é uma 
linha de vida horizontal, todavia o tempo necessário para 
montar e instalar o sistema torna o dispositivo pouco 
prático. Daí surge a necessidade de um meio rápido de 
instalar o sistema para que o trabalho não seja afectado. 
O novo Pro-Line™ permite exactamente isso. 
Simplesmente fixe os mosquetões a pontos de ancoragem 
adequados (22 kN) e tensione a linha através do roquete 
integrado, o sistema estará então pronto a ser utilizado. 
A linha pode ser utilizada em qualquer comprimento até 
10 m ou 20 m, dependendo da versão adquirida.

Confiança
O saco integrado permite que o excesso de rede seja 
armazenado quando não se encontrar a ser utilizado. 
Isto pode ajudar a prevenir os danos devido ao tráfego 
pedestre, sujidade e desgaste, portanto aumentando a 
vida útil da linha. O amortecedor incorporado também 
serve como um indicador de queda, por isso se a linha 
tiver aguentado uma queda isto poderá ser visto, sendo 
a linha descartada de modo a não apresentar riscos de 
segurança. A ligação à linha é feita fixando o mosquetão 
de um cordão de amortecimento ou de detenção de 
quedas directamente na linha, novamente reduzindo o 
potencial de perda ou danos nos componentes.

Vasta gama de aplicações
A Pro-Line™ é adequada para muitas aplicações, 
particularmente aquelas nas quais o trabalho apenas seja 
necessário num determinado ponto por um espaço limitado 
de tempo. A montagem e desmontagem rápida e simples 
tornam-na adequada para estes tipos de aplicações.
O trabalho de construção é uma grande área na qual as 
vantagens da Pro-Line podem ser usufruídas. 
Quando o trabalho for concluído numa área, a linha é 
retiradae colocada no ponto de trabalho seguinte.

Modelos PRO-Line™ :
1200106 - Linha de Vida Horizontal de 10m PRO-Line™
1200107 - Linha de Vida Horizontal de 20m PRO-Line™

Especificações :

Rede do Corpo: Resistência : 50kN - Material: Rede de poliamida de 50mm Rede da Fita : Resistência : 44kN 
Material: Rede de poliamida de 50mm - Roquete : Resistência : 22kN Material : Aço 
Norma : cumpre CE EN795 Classe C.

   Ref. A01PROLINETDPT Ind.0

Passo 1 

Remova a rede do saco e fixe-a 
uma extremidade num ponto de 
ancoragem adequado.

Abra o roquete e fixe no ponto de 
ancoragem oposto.

Fechar roquete e tensionar.
Colocar excesso de rede no saco.

Instalação rápida e simple :

Passo 2 

Passo 3 

Passo 4 

Abra o roquete para desapertar a 
Linha de vida e remover do ponto 
de ancoragem. Colocar de novo no 
saco.
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