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C A M E L E O N  A N 0 6 6

3 EM 1: ANTI-QUEDA DESLIZANTE + BLOQUEADOR SOBRE CORDA + TENSOR DE CABO + 1 AM002
Ref.ª AN066_

Características produto

3 produtos em 1, multifunções:
1- Anti-queda deslizante sobre suporte de segurança em corda entrançada com ø de 10,5 - 11mm + 1
AM002.
2- Bloqueador sobre corda: O dispositivo de regulação da corda utilizado no suporte de segurança (tipo
A) acompanha o utilizador durante as mudanças de posições e fica bloqueado sob a acção de uma carga
estática ou dinâmica.
3- Bloqueador sobre corda: O dispositivo de ascensão no seu suporte de trabalho fica bloqueado sob a
acção de uma carga num sentido e desliza livremente no sentido oposto (tipo B) (Ver também descrição
EX030).

Plástico/Aço.
Mosquetão: Aço.
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Utilizações produto - Riscos

 Queda

 Agricultura / Jardim   Obras públicas / Construção civil   Segunda obra / Artesão

 Indústria pesada   Indústria ligeira   Serviços / Logística

 Petrolíferas / Gás   Indútria mineira   Sector eólico

 Grandes deslocações verticais sobre plano incliinado   Grandes deslocações verticais sobre

plano inclinado para trabalhos com corda   Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal

 Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical   Deslocações sobre linha de vida

 Resgate

Os produtos + - Vantagens utilizador

Indicador de queda Inspeção visual facilitada

Indicador de orientação Colocação fácil e segura da corrediça

Abertura com uma mão Ergonomia e fácil de utilizar

AM002 x 1

Delta innovation
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Certificações - Normas

REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de
interrupção das quedas

EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de
ensaios

EN365 : 2004 Equipamentos de proteção individual contra as quedas de altura – Requisitos
gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e
embalagem.

EN353-2 : 2002 Equipamento de protecção individual contra quedas de altura - Parte 2: Anti-
quedas móveis em suporte de segurança flexível

EN12841 : 2006 Equipamento de protecção individual anti-quedas - Sistema de acesso por
cordas - Dispositivo de regulação por corda para estabilização no posto de trabalho

TIPO A: Dispositivo de regulação de corda tipo A - Dispositivo de regulação para suporte
de segurança

TIPO B: Dispositivo de regulação de corda tipo B - Dispositivo de ascensão para suporte
de trabalho

EN358 : 1999 Equipamento de proteção individual de manutenção no posto de trabalho
e prevenção contra as quedas de altura - Cintas e correias de manutenção no posto de
trabalho ou de retenção.
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