
DESCENSOR OU FREIO COM SISTEMA ANTI-PÂNICO E CONTROLE DE DESCIDA

PARA EVACUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PESSOAL
Cod. de referência S-2199A

Descrição
Descensor ou freio com sistema anti-pânico e controle de descida para evacuação de emergência pessoal, confeccionado em
alumínio de alta resistência, com tratamento anodizado na cor azul que garante grande resistência a corrosão, e contraste
visual facilitando a identificação, além de leveza espetacular de apenas 465g, ideal para descidas rápidas e precisas de forma
consciente, mas seu sistema anti-pânico permite seu travamento evitando seu deslocamento acidental de forma inconsciente
ou em situação de pânico, ou seja, o usuário deve estar consciente para controlar sua descida, porém se houver algum mal
súbito por exemplo, o equipamento trava automaticamente, e também se o usuário perder o controle da situação, o sistema
auxiliar trava automaticamente evitando o deslocamento involuntário. Sua grande resistência de 22kN, permite descidas por
cordas com extrema segurança para este tipo de operação. Utilizado para cordas de 10mm até 13mm de diâmetro, por isto
recebe a classe A de operação. Seu desenho ergonômico de dimensões reduzidas e gancho de acionamento emborrachado de
apenas 216.0mm x 12.0mm de diâmetro, apresenta grande destreza no manuseio além da redução do peso do equipamento.
Ideal para trabalhos em altura que necessitem deslocamento vertical para baixo, como por exemplo evacuação de ambientes
perigosos. Produzido sob os mais rigorosos padrões de qualidade mundial para atendimento das normas internacionais e
nacionais de segurança do trabalho em altura podendo ser utilizado para uso industrial, esportivo e resgate, CLASSE C:
EN12841, tornando assim um dispositivo essencial em suas mais diversas aplicações por pessoal devidamente treinado.

Material
Aluminio (liga de alumínio)

Acabamento Final
anodizado na cor azul

Peso
465g/16.4oz

Tamanho
único

Embalagem
1 peça.

Padrão de Resistência
Atende todos os requisitos normativos

Diâmentro da Corda
10.0mm a 13.0mm

Dimensão
216.0mm


