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MANUAL DE INSTRUÇÕES

Figura 1 – Modelos de trava-queda retrátil Nano-Lok™
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AVISO: Este produto faz parte de um sistema de trava-queda individual, posicionamento de trabalho ou 
sistema de resgate. O usuário deve seguir as instruções do fabricante de cada componente do sistema. 
Essas instruções devem ser fornecidas ao usuário deste equipamento. O usuário deve ler e compreender estas 
instruções antes de usar este equipamento. As instruções do fabricante devem ser seguidas para utilização 
e manutenção correta deste equipamento. Alterações deste produto, negligência na sua utilização ou a não 
observância dessas instruções podem resultar em ferimentos graves ou morte.

IMPORTANTE: Em caso de dúvidas relativas ao uso, cuidados ou adequação deste equipamento à sua 
aplicação, entre em contato com a Capital Safety.

IMPORTANTE: Antes de usar o equipamento, registre a informação de identificação do produto que consta na 
etiqueta de identificação no registro de inspeção e manutenção deste manual.

DESCRIÇÕES:
A Figura 2 ilustra componentes essenciais do trava-queda retrátil (Self Retracting Lifeline, SRL) Nano-Lok™. Os trava-
quedas retráteis (SRL) Nano-Lok são talabartes de 1,8 m (6 pés), equipados com indicador de carga embutido, que retrai 
em uma caixa termoplástica. Elas estão disponíveis em diversas configurações de modelos que permitem conexão a um 
ponto de ancoragem, montagem simples, ou dupla em um cinturão tipo paraquedista (consulte a Figura 1). O trava-
queda retrátil (SRL) Nano-Lok trava automaticamente no início de uma queda para impedi-la, e começa a soltar e retrair 
a linha de vida durante o movimento normal do usuário conectado.

Figura 2 – Componentes do trava-queda retrátil (SRL) Nano-Lok
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1.0 APLICAÇÕES

1.1 FINALIDADE: Os trava-quedas retráteis (Self-retracting lifelines, SRLs) da Capital Safety foram projetados para serem 
componentes de um sistema de trava-queda individual (PFAS). A Figura 1 ilustra os trava-quedas retráteis (SRLs) 
incluídos neste manual de instruções e suas aplicações típicas. Eles podem ser usados na maioria das situações em que 
seja necessário haver uma combinação de mobilidade do trabalhador e proteção contra quedas (isto é, trabalhos de 
inspeção, construção em geral, manutenções, produção de petróleo, atividades em espaços confinados etc.). 

1.2 NORMAS: Seu trava-queda retrátil (SRL) está em conformidade com o(s) padrão(ões) nacional(is) identificado(s) 
na capa destas instruções.

1.3 TREINAMENTO: Este equipamento deve ser utilizado por pessoas treinadas na sua aplicação e utilização corretas. 
O usuário é responsável por garantir que o pessoal esteja familiarizado com estas instruções e tenha treinamento 
para uso e manutenção corretos deste equipamento. Os usuários devem estar cientes das características 
operacionais, limites de aplicação e consequências do uso inadequado.

2.0 LIMITAÇÕES E REQUISITOS

Sempre leve em consideração as limitações e os requisitos a seguir ao instalar ou usar este equipamento:

2.1 CAPACIDADE: Os trava-quedas retráteis (SRLs) foram projetados para uso de uma pessoa com um peso 
combinado (pessoa, vestimenta, ferramentas etc.) que não exceda 310 libras (141 kg).

Não é permitido, em momento algum, que mais de uma pessoa se conecte a um só trava-queda retrátil (SRL) em 
aplicações de travamento de queda.

2.2 FORÇA MÁXIMA DE FRENAGEM E DISTÂNCIA MÁXIMA DE FRENAGEM: Os trava-quedas retráteis (SRLs) 
documentados nestas instruções atendem aos seguintes valores máximos de força e distância de frenagem:

Força média de frenagem 900 libras (4,0 kN)

Força máxima de frenagem 1.350 libras (6,0 kN)

Distância máxima de frenagem 24 polegadas (0,6 m)

2.3 ANCORAGEM: A estrutura de ancoragem do trava-queda retrátil (SRL) deve aguentar cargas de até 4.496 libras 
(20 kN). Os pontos do conector de ancoragem devem aguentar cargas de até 3.300 libras (15 kN).

2.4 PLANO DE RESGATE: Ao usar este equipamento, o empregador deve contar com um plano de resgate e com os 
meios para executá-lo imediatamente e informar os usuários, o pessoal autorizado e a equipe de resgate sobre 
esse plano.

2.5 FREQUÊNCIA DA INSPEÇÃO: O trava-queda retrátil (SRL) deve ser inspecionado pelo usuário antes de cada uso e 
também por uma pessoa competente1 além do usuário, a intervalos não superiores a um ano2. Os procedimentos de 
inspeção estão descritos na “Lista de Verificação da Inspeção" (Tabela 1). Resultados da inspeção feita pela pessoa 
competente devem ser registrados no “Registro de Inspeção e Manutenção” no verso destas instruções ou registrado 
com o sistema i-Safe™ (consulte a Seção 5).

2.6 VELOCIDADE DE TRAVAMENTO: Devem-se evitar situações que não possibilitem uma trajetória de queda 
desobstruída. Trabalhar em espaços confinados ou apertados pode impedir que o corpo atinja velocidade suficiente 
para que o trava-queda retrátil (SRL) trave se uma queda ocorrer. Trabalhar com materiais que se movem 
lentamente, como areia ou grãos, pode impedir que o corpo alcance velocidade suficiente para fazer com que o 
trava-queda retrátil (SRL) trave se uma queda ocorrer. É necessário um caminho livre para garantir o travamento 
positivo do trava-queda retrátil (SRL).

2.7 OPERAÇÕES NORMAIS: Em operação normal, é possível estender e retrair o comprimento total da linha de vida, 
sem hesitação ao estender e sem folga ao retrair, à medida que o funcionário se movimenta a velocidades normais. 
Em caso de queda, um sistema de trava com sensor de velocidade será ativado, parando a queda e absorvendo 
grande parte da energia criada. Para quedas que ocorrerem próximas do final do percurso da linha de vida, foi 
incorporado um sistema de linha de vida reserva ou indicador de carga para garantir um travamento de queda 
com redução do impacto. Caso o trava-queda retrátil (SRL) tenha sido submetido a forças de queda, ele deverá ser 
retirado de operação e inspecionado (consulte a Seção 5). Movimentos repentinos ou bruscos devem ser evitados 
durante a operação normal de trabalho, visto que isso poderá causar o travamento do trava-queda retrátil (SRL).

2.8 QUEDA LIVRE: Quando ancorados acima da altura da cabeça, os trava-quedas retráteis (SRLs) limitam a distância de 
queda livre a 2 pés (61 cm) ou menos. Para evitar distâncias maiores de queda, ancore o trava-queda retrátil (SRL) 
diretamente acima do nível de trabalho. Evite trabalhar em locais onde a sua linha de vida possa cruzar ou enrolar-
se com a de outro funcionário. Evite trabalhar onde um objeto possa cair e atingir a linha de vida, resultando em 
perda de equilíbrio ou danos à linha de vida. Não deixe a linha de vida passar por baixo dos braços ou entre as 
pernas. Nunca prenda, amarre ou impeça que a linha de vida seja retraída ou tensionada. Evite cabos frouxos. 
Não prolongue o trava-queda retrátil (SRL) conectando um talabarte ou componente semelhante sem 
consultar a Capital Safety.

1 Pessoa competente: Aquela que é capaz de identificar riscos existentes e previsíveis no ambiente ou condições de trabalho que sejam insalubres, arriscadas 
ou perigosas para os empregados e que tenha autorização de tomar medidas corretivas imediatas para eliminá-las.

2 Frequência da inspeção: Condições de trabalho extremas (ambientes severos, uso prolongado, etc.) podem tornar necessário aumentar a frequência das 
inspeções pela pessoa competente.
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Figura 3 – Zona livre de queda e Quedas pendulares

Figura 3A:

Zona livre necessária em metros (pés) entre o Nível de Trabalho e a 
Obstrução mais Próxima para o Usuário com peso total de até 310 libras 

(141 kg)
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Figura 3B:

Quedas em pêndulo

Zona livre de queda entre 
o nível de trabalho e a 

obstrução mais próxima

Para determinar a zona livre de queda necessária: Meça a distância da conexão dorsal do cinturão tipo paraquedista do 
usuário até a ancoragem do trava-queda retrátil (SRL) Nano-Lok. Tanto a distância horizontal quanto a vertical são necessárias. 
Use A acima para determinar a zona livre de queda necessária. As linhas pontilhadas na figura representam incrementos de 1 pé 
(0,3 m) da conexão dorsal do cinturão tipo paraquedista do usuário até a ancoragem. Por exemplo, é necessária zona livre de 
queda de 6 pés (1,8 m) quando a unidade Nano-Lok está ancorada 3 1/2 pés (1 m) acima e 3 1/2 pés (1 m) ao lado da conexão 
dorsal do cinturão tipo paraquedista do usuário, sendo necessários 12 pés (3,7 m) de zona livre de queda quando o Nano-Lok está 
ancorado 1 1/2 pé (0,5 m) abaixo e 4 1/2 pés (1,4 m) ao lado da conexão dorsal do usuário.

OBSERVAÇÃO: As zonas livres de queda acima fornecidas se aplicam a quedas em posição ereta. Caso o trabalhador 
esteja ajoelhado ou agachado, é necessário 3 pés (0,9 m) adicional de zona livre de queda.

2.9 ZONA LIVRE DE QUEDA: A Figura 3A ilustra os requisitos da zona livre de queda. Garanta uma zona livre de queda 
adequada na trajetória de queda para evitar atingir um objeto durante a queda. Se o funcionário vai trabalhar em uma 
posição que não está diretamente abaixo do ponto de ancoragem do trava-queda retrátil (SRL), a zona livre de queda 
necessária e a distância de queda vertical serão maiores. 

2.10 QUEDAS PENDULARES: As quedas pendulares ocorrem quando o ponto de ancoragem não está diretamente 
acima do ponto onde ocorre a queda (consulte a Figura 3B). A força ao atingir um objeto em uma queda pendular 
pode provocar ferimentos graves. Em uma queda pendular, a distância vertical total de queda será maior do que 
quando o usuário cai diretamente abaixo do ponto de ancoragem, aumentando, portanto, a zona livre de queda 
necessária para travar a queda do usuário com segurança. Use a Figura 3 para determinar a zona livre de queda 
para a sua aplicação. Para minimizar as quedas em pêndulo, trabalhe o mais próximo possível da área abaixo do 
ponto de ancoragem. Sempre evite uma queda pendular caso possam ocorrer ferimentos.

2.11 RISCOS: O uso deste equipamento em áreas em que há riscos nas proximidades requer precauções adicionais para 
reduzir a possibilidade de ferimentos ao usuário ou danos ao equipamento. Os riscos podem incluir, mas não se limitam 
a: excesso de calor, produtos químicos cáusticos, ambientes corrosivos, linhas de transmissão de alta tensão, gases 
explosivos ou tóxicos, máquinas em movimento, bordas afiadas ou outros materiais suspensos que podem cair e atingir 
o usuário ou o sistema de travamento de quedas.

2.12 BORDAS AFIADAS: Evite trabalhar em locais onde a linha de vida esteja em contato ou raspe em bordas afiadas 
desprotegidas. Quando o contato com bordas afiadas é inevitável, cubra a borda com um material protetor.

2.13 SUPORTE CORPORAL: É preciso usar um cinturão do tipo paraquedista com o trava-queda retrátil (SRL). O ponto de 
conexão do cinturão tipo paraquedista deve ficar acima do centro de gravidade do usuário. Não é autorizado o uso do 
cinturão abdominal com o trava-queda retrátil (SRL). Se uma queda ocorrer durante o uso de um cinturão abdominal, 
poderá haver liberação involuntária e possível sufocamento em decorrência de um suporte corporal inadequado.
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2.14 COMPATIBILIDADE DOS COMPONENTES: A menos que estipulado em contrário, os equipamentos Capital Safety 
foram projetados para serem usados apenas com componentes e subsistemas aprovados pela Capital Safety. 
A substituição ou reposição por componentes ou subsistemas não aprovados pode comprometer a compatibilidade do 
equipamento e afetar a segurança e confiabilidade de todo o sistema.

IMPORTANTE: Leia e siga as instruções do fabricante sobre componentes e subsistemas associados ao seu sistema 
individual de travamento de queda.

2.15 COMPATIBILIDADE DE CONECTORES: Os conectores serão considerados compatíveis com os elementos de 
conexão quando tiverem sido projetados para trabalhar em conjunto, de modo que seus tamanhos e formas 
não provoquem a abertura não intencional de seus mecanismos de trava, independentemente de como estejam 
orientados. Entre em contato com a Capital Safety para esclarecer quaisquer dúvidas sobre compatibilidade.

  Conectores (ganchos, mosquetões e argolas em D) devem ter a capacidade de suportar pelo menos 5.000 libras 
(22,2 kN). Os conectores devem ser compatíveis com a ancoragem ou outros componentes do sistema. Não use 
equipamentos que não sejam compatíveis. Conectores não compatíveis podem desengatar de maneira não 
intencional (veja a figura 4). Os conectores devem ser compatíveis em tamanho, formato e resistência. Ganchos e 
mosquetões de engate automático são exigidos pela ANSI Z359 e pela OSHA. 

2.16 COMO FAZER CONEXÕES: Os ganchos automáticos e mosquetões utilizados com este equipamento devem 
ser de engate automático. Certifique-se de que todas as conexões sejam compatíveis em tamanho, formato e 
resistência. Não use equipamentos que não sejam compatíveis. Certifique-se de que todos os conectores estejam 
completamente fechados e travados.

Os conectores (mosquetões e ganchos automáticos) da Capital Safety foram projetados para serem usados apenas 
conforme especificado nas instruções do usuário de cada produto. Consulte a figura 5 para exemplos de conexões 
inadequadas. Não conecte ganchos automáticos e mosquetões:

A. A uma argola em D que já esteja presa a outro conector.

B. De forma que resulte em carga sobre a trava. 

OBSERVAÇÃO: Não se deve conectar ganchos automáticos de boca grande a argolas em D de tamanho padrão 
ou a objetos semelhantes, pois isso resultará em uma carga na trava se o gancho ou a argola em D forem torcidos 
ou rotacionados, a menos que o gancho automático atenda à norma ANSI Z359.1-2007 ou ANSI Z359.12 e esteja 
equipado com uma trava de 3.600 libras (16 kN). Consulte a marcação em seu gancho automático para verificar se 
é adequado para sua aplicação.

C. Em um acoplamento falso, em que elementos que se projetam do mosquetão ou gancho automático ficam 
presos na ancoragem e, sem confirmação visual, parecem estar completamente acoplados ao ponto de 
ancoragem.

D. Um ao outro.

E. Diretamente ao tecido, talabarte de corda ou de autoconexão (a menos que as instruções do fabricante tanto 
do talabarte quanto do conector permitam especificamente uma conexão como essa).

F. A qualquer objeto que tenha formato ou dimensões tais que o mosquetão ou gancho automático não feche e 
trave, ou em que possa haver um desengate involuntário (roll-out).

G. De uma forma que não permita que o conector fique corretamente alinhado quando estiver sob carga.

Figura 4 – Desengate involuntário Figura 5 – Conexões inadequadas
Se o elemento de conexão ao qual um gancho automático (veja na figura) ou 
mosquetão estiver conectado for pequeno ou de formato irregular, poderá haver 
uma situação em que o elemento de conexão exerce uma força sobre a trava do 
mosquetão ou gancho automático. Essa força poderá abrir a trava (de gancho de 
engate automático ou não automático), fazendo com que o mosquetão ou gancho 
automático se desconecte do ponto de conexão.

Argola pequena ou outro 
elemento de formato não 
compatível

A força é aplicada ao 
gancho automático.

A trava pressionará a 
argola de conexão.

A trava se abrirá, fazendo 
com que o gancho automático 
deslize e se solte.

A. B. C. D.

E. F. G.
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3.0 INSTALAÇÃO

3.1 PLANEJAMENTO: Planeje seu sistema de proteção contra quedas antes de iniciar seu trabalho. Leve em conta todos os 
fatores que podem afetar sua segurança antes, durante e após uma queda. Considere todos os requisitos e limitações 
conforme definidos na Seção 2.

IMPORTANTE: Na maioria das aplicações, o Trava-Queda Retrátil (SRL) Nano-Lok pode ser conectado à ancoragem ou à 
região dorsal do cinturão tipo paraquedista. Ambas as orientações são permitidas; exceto conforme observado na Seção 4.7.

3.2 ANCORAGEM: A Figura 6 ilustra as conexões típicas de ancoragem do Trava-queda Retrátil (Self-retracting lifeline, SRL). 
Selecione um local de ancoragem com riscos mínimos de queda livre e queda pendular (consulte a Seção 2). Selecione um 
ponto de ancoragem rígido capaz de suportar as cargas estáticas definidas na Seção 2.2. Onde a ancoragem suspensa não for 
possível, os trava-quedas retráteis (SRLs) Nano-Lok podem ser fixados a um ponto de ancoragem abaixo do nível da argola em 
D dorsal do usuário. Para usuários de até 141 kg (310 libras), o ponto de ancoragem não deve estar mais do que 3 pés (1 m) 
abaixo da argola em D dorsal. Para usuários com mais de 310 libras (141 kg), até 420 libras (191 kg), o ponto de ancoragem 
não deve estar mais do que 2 pés (0,6 m) abaixo da argola em D dorsal.

3.3 MONTAGEM NA CABINE: Modelos de trava-queda retrátil (SRL) Nano-Lok montados na cabine são feitos para montagem 
suspensa na cabine de um Dispositivo de Separação de Pedidos ou outro equipamento parecido (consulte a Figura 1). 
Eles devem ser usados com um cinturão tipo paraquedista como parte de um sistema de travamento de queda completo. 
A Figura 7 ilustra a instalação do trava-queda retrátil (SRL) montado na cabine. Escolha a ancoragem capaz de suportar as 
cargas definidas na Seção 2.2 e conecte o trava-queda retrátil (SRL) Nano-Lok da seguinte forma:

1. Desconecte a alça de engate (A) do trava-queda retrátil (SRL) retirando a contraporca (D) e o parafuso (C).

2. Posicione a alça de engate (A) sobre a ancoragem ou através do ponto de ancoragem.

3. Com os espaçadores (B) seguramente inseridos em cada lado do olhal giratório do trava-queda retrátil (SRL), 
posicione o trava-queda retrátil entre as bifurcações da alça de engate (A) para que os furos nos espaçadores da 
alça (B) alinhem-se com os furos da alça de engate. 

4. Insira o parafuso (C) na alça de engate (A), espaçadores (B) e olhal giratório do trava-queda retrátil (SRL).

5. Coloque a contraporca (D) no parafuso (C) e aperte firmemente. Não aperte demais.

IMPORTANTE: É recomendável que este equipamento seja instalado sob supervisão de uma pessoa qualificada, 
como definido na norma OSHA 1910.66, Anexo C.

Figura 6 – Conexões de ancoragem
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3.4  MONTAGEM DO CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA: Alguns modelos de trava-queda retrátil (SRL) Nano-Lok incluem 
interface do cinturão tipo paraquedista com o trava-queda retrátil simples ou duplo para montagem dos trava-quedas 
retráteis (SRLs) em um cinturão tipo paraquedista logo abaixo da Argola em D Dorsal (consulte Figura 7 e Figura 8):

• Interface do cinturão tipo paraquedista do Trava-Queda Retrátil (SRL) simples: «1» Quando a mobilidade 
do trabalhador for uma questão crítica, uma interface do cinturão tipo paraquedista do Trava-Queda Retrátil (SRL) 
pode ser usada para montar o Trava-Queda Retrátil (SRL) Nano-Lok na parte de trás do cinturão tipo paraquedista 
logo abaixo da argola em D dorsal (consulte Figura 7). O trabalhador pode, então, se conectar a diversos pontos de 
ancoragem por todo o local com a extremidade do talabarte do trava-queda retrátil (SRL) sem repetidamente instalá-
la. Para montar o trava-queda retrátil (SRL) Nano-Lok em um cinturão tipo paraquedista com a interface do cinturão 
do trava-queda retrátil (SRL) simples:

1. Afrouxe o tecido do cinturão tipo paraquedista: Puxe as fitas em tecido (A) onde atravessam a parte 
inferior da argola em D dorsal (B) até que haja espaço suficiente para deslizar a interface simples entre as fitas 
em tecido e a almofada dorsal.

2. Abra a interface do cinturão tipo paraquedista: Aperte os botões de travamento (C) simultaneamente e 
deslize o pino de travamento (D) para fora.

3. Posicione a interface do cinturão tipo paraquedista em volta das fitas em tecido: Com os botões de 
travamento (C) virados para fora e a trava virada para cima, insira o gancho de extremidade na interface do 
cinturão tipo paraquedista (E) atrás das fitas em tecido (A). Rotacione a interface do cinturão tipo paraquedista 
atrás das fitas em tecido até que a interface envolva as fitas. Puxe as fitas em tecido pela argola em D dorsal e 
a Almofada Dorsal para fixar a interface do cinturão tipo paraquedista.

4. Conecte o trava-queda retrátil (SRL) Nano-Lok na interface do cinturão tipo paraquedista: Deslize 
o olhal giratório do trava-queda retrátil (SRL) (F) sobre o pino de travamento (D) da interface do cinturão tipo 
paraquedista e, então, pressione o pino de travamento até que trave no extremo oposto da interface do cinturão.

AVISO: A Fita Vermelha no botão da extremidade do Pino de Travamento da Interface do Cinturão tipo 
paraquedista será exposta se a interface for aberta. Para evitar a liberação acidental da conexão, sempre 
assegure que a interface do cinturão tipo paraquedista está travada antes de usar o cinturão e o trava-queda 
retrátil (SRL) conectado. Caso contrário, podem ocorrer ferimentos ou morte.

OBSERVAÇÃO: Também é aceitável a conexão do Trava-Queda Retrátil (SRL) Nano-Lok à argola em D dorsal 
com o mosquetão ou gancho automático.

Figura 7 – Interface do cinturão tipo paraquedista com trava-queda retrátil simples

Etapa 1

B

A

B

A

Delta III
ExoFit
NEX

Etapa 2

C

C

D

Etapa 3

E A

C

Etapa 4

F

D D

A - Fitas em tecido  B - Argola em D dorsal  C - Botões de travamento  D - Pino de travamento 
E - Interface do cinturão tipo paraquedista  F - Olhal giratório do Trava-Queda Retrátil (SRL)



8

• Interface do cinturão tipo paraquedista do trava-queda retrátil (SRL) duplo: Em aplicações de escalada onde 
o efetivo 100% do tempo é necessário, a interface do cinturão tipo paraquedista do trava-queda retrátil (SRL) duplo 
pode ser usada para montar dois trava-quedas retráteis (SRLs) Nano-Lok lado a lado na parte de trás de um cinturão 
tipo paraquedista logo abaixo da argola em D dorsal (consulte Figura 8). Para montar dois trava-quedas retráteis 
(SRLs) Nano-Lok em um cinturão tipo paraquedista com a interface do cinturão do trava-queda retrátil (SRL) duplo:

1. Afrouxe o tecido do cinturão tipo paraquedista: Puxe as fitas em tecido (A) onde elas atravessam a parte 
inferior da argola em D dorsal (B) até que haja espaço suficiente para deslizar a interface dupla entre as fitas 
em tecido e a almofada com argola em D.

2. Abra a interface do cinturão tipo paraquedista: Libere a inserção do conector (C) para desengatar os 
prendedores (D) do conector e, então, balance a inserção do conector para abrir a Trava. Mova a Trava (E) para 
dentro para abrir o Conector.

3. Coloque o primeiro trava-queda retrátil (SRL) Nano-Lok na Interface do Cinturão Tipo Paraquedista: 
Insira o Gancho do Conector (F) através do Olhal Giratório (G) no trava-queda retrátil (SRL) e, então, gire 
o trava-queda retrátil (SRL) para a Trava de Extremidade do Conector (H). A Trava pode ser rotacionada na 
direção da Ponta para permitir zona livre de queda ao Olhal Giratório entre a Trava e a Espinha do Conector.

4. Posicione a Interface do Cinturão Tipo Paraquedista em volta das Fitas em Tecido: Com a Trava para 
cima, insira a Ponta do Conector (F) atrás das Fitas em Tecido (A). Gire o Conector atrás das Fitas em Tecido 
até que ele as envolva.

5. Adicione o segundo Trava-Queda Retrátil (SRL) Nano-Lok na Interface do Cinturão Tipo 
Paraquedista: Deslize o Olhal Giratório do Trava-Queda Retrátil (SRL) (G) sobre a Ponta do Conector (F) e 
posicione o Olhal Giratório na Extremidade do Gancho do Conector (I). Balance para fechar a Trava (E).

6. Feche a Interface do Cinturão Tipo Paraquedista: Rotacione a Inserção do Conector (C) para frente para 
que os Prendedores (D) se fixem no Conector. Quando devidamente fechadas, as Fitas em Tecido devem passar 
pela Abertura da Fita (J) no topo da Inserção do Conector e os Olhais Giratórios do Trava-Queda Retrátil (SRL) 
devem ser fixados nos Recessos (K) em qualquer lado da Inserção do Conector. Quando a Interface do Cinturão 
Tipo Paraquedista estiver fechada, recue as Fitas em Tecido (A) para a Argola em D Dorsal, para eliminar a 
folga nas fitas e fixar o Conector entre as fitas em tecido e a almofada da argola em D.

OBSERVAÇÃO: Cinturões ExoFit antigos podem precisar de uma Interface do Cinturão Tipo Paraquedista com 
Trava-Queda Retrátil (SRL) Duplo diferente. Consulte o Anexo A.

4.0 USO

AVISO: Não altere ou use intencionalmente de forma inadequada este equipamento. Consulte a Capital Safety quando for 
usar este equipamento em conjunto com componentes ou subsistemas que não sejam aqueles descritos neste manual. 
Algumas combinações de subsistemas e componentes podem interferir na operação deste equipamento. Tenha cuidado 
ao utilizar este equipamento perto de máquinas em movimento, riscos elétricos, riscos químicos, extremidades afiadas ou 
materiais suspensos que possam cair e atingir a linha de vida. Não amarre a linha de vida ao redor de componentes estruturais 
pequenos. A falta de atenção a este aviso pode resultar em mau funcionamento do equipamento, lesões graves ou morte.

AVISO: Consulte seu médico se tiver razões para duvidar da sua condição física para absorver com segurança o choque de 
um travamento de queda. A idade e a condição física influenciam muito a capacidade de resistência contra quedas de um 
trabalhador. Mulheres grávidas e crianças não devem utilizar os Trava-Quedas Retráteis DBI-SALA.

4.1 ANTES DE CADA USO: Antes de cada uso deste equipamento de proteção contra queda, faça uma inspeção cuidadosa 
para garantir que ele esteja em boas condições de uso. Verifique se há componentes desgastados ou danificados. 
Certifique-se de que todos os parafusos estão presentes e firmes. Verifique se a retração da linha de vida está funcionando 
corretamente puxando a linha e permitindo que retraia lentamente. Se houver qualquer hesitação na retração, a unidade 
deverá ser retirada de operação e destruída. Verifique se a linha de vida apresenta cortes, fibras puídas, queimaduras, 
esmagamentos ou corrosão. Verifique a ação de travamento puxando a linha firmemente. Consulte a seção 5 para obter 
detalhes sobre a inspeção. Não use o sistema se a inspeção mostrar que há algum problema de falta de segurança.

4.2 APÓS UMA QUEDA: Qualquer equipamento que tenha sido submetido às forças de detenção de uma queda ou que 
apresente danos proporcionais ao efeito das forças de detenção da queda, conforme descrito na Seção 5, deve ser 
retirado de operação imediatamente e destruído.

4.3 SUPORTE CORPORAL: É preciso usar um cinturão do tipo paraquedista ao usar os Trava-Quedas Retráteis (SRLs) 
Nano-Lok. Para proteção geral contra quedas, conecte a argola em D (dorsal) nas costas.

IMPORTANTE: Não use um cinturão abdominal em aplicações de queda livre. Consulte a norma OSHA 1926.502 para 
obter orientações.

4.4 COMO FAZER CONEXÕES: A Figura 9 ilustra as conexões do cinturão tipo paraquedista e da ancoragem para Sistemas 
de Travamento de Queda com Trava-Queda Retrátil (SRL) Nano-Lok. Ao utilizar um gancho para fazer uma conexão, 
certifique-se de que não possa ocorrer liberação (veja a Figura 4). Não use ganchos ou conectores que não fecham 
completamente ao redor do objeto de conexão. Não use ganchos automáticos que não travem. A ancoragem deve 
atender aos requisitos de resistência de ancoragem determinados na Seção 2.2. Siga as instruções do fabricante, 
fornecidas com cada componente do sistema.
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Figura 8 – Interface do cinturão tipo paraquedista de Trava-Queda Retrátil (SRL) duplo
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Figura 9 – Conexões do sistema de Trava-Queda Retrátil (SRL) Nano-Lok

E

D
A

D

G

B

F

C

F

A - Argola em D dorsal  B - Interface do cinturão tipo paraquedista com trava-queda retrátil (SRL) simples 
C - Interface do cinturão tipo paraquedista com trava-queda retrátil (SRL) duplo  D - Gancho automático  E - Mosquetão 
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4.5 OPERAÇÃO: Inspecione o Trava-Queda Retrátil (SRL) antes de usar, conforme descrito na Seção 5.0. A Figura 9 
apresenta pontos de conexão do sistema para aplicações comuns do Trava-Queda Retrátil Nano-Lok (SRL). Conecte o 
Trava-Queda Retrátil Nano-Lok (SRL) em uma ancoragem adequada ou monte o Trava-Queda Retrátil (SRL) na parte 
de trás de um cinturão tipo paraquedista de acordo com as instruções na Seção 3. Nos Trava-Quedas Retráteis (SRLs) 
conectados à ancoragem, conecte o Gancho (D) ou Mosquetão no Indicador de Carga na Argola em D Dorsal no Cinturão 
Tipo Paraquedista. Nos Trava-Quedas Retráteis (SRLs) montados no cinturão tipo paraquedista, conecte o Gancho (D) ou 
Mosquetão a uma ancoragem adequada. Certifique-se de que as conexões sejam compatíveis em tamanho, formato e 
resistência. Certifique-se de que os ganchos estejam totalmente fechados e travados. Uma vez conectado, o trabalhador 
está livre para se movimentar dentro da área de trabalho recomendada em velocidade normal. Se ocorrer uma queda, 
o Trava-Queda Retrátil (SRL) travará e deterá a queda. Após o resgate, retire o Trava-Queda Retrátil (SRL) de uso. 
Ao trabalhar com um Trava-Queda Retrátil (SRL), sempre permita que a linha de vida seja retraída de volta para o 
dispositivo sob controle.

AVISO: Não amarre ou dê nós na linha de vida. Evite que a linha de vida entre em contato com superfícies afiadas ou 
abrasivas. Inspecione frequentemente a linha de vida para verificar se há cortes, fibras puídas, queimaduras ou sinais 
de danos causados por produtos químicos. Poeira, contaminantes e água podem diminuir as propriedades dielétricas 
da linha de vida. Cuidado ao se aproximar de linhas de transmissão de energia elétrica.

4.6 INTERFACE DUPLA EFETIVA 100% DO TEMPO: Quando dois Trava-Quedas Retráteis (SRLs) são montados lado a 
lado nas costas de um cinturão tipo paraquedista, o Sistema de Travamento de Queda do Trava-Queda Retrátil (SRL) 
pode ser usado para proteção contra queda contínua (efetiva 100% do tempo) durante subidas, descidas ou movimentos 
laterais (consulte a Figura 10). Com a perna (linha de vida) do Talabarte de um Trava-Queda Retrátil (SRL) conectada a 
um ponto de ancoragem, o trabalhador pode se mover para um novo local, conectar a Perna livre do Talabarte do outro 
Trava-Queda Retrátil (SRL) a outro ponto de ancoragem e em seguida desconectar do ponto de ancoragem original. 
A sequência é repetida até que o trabalhador alcance o local desejado. Considerações para aplicações duplas efetivas 
100% do tempo incluem:

• A conexão de cada Perna do Talabarte em um ponto de ancoragem separado é permitida (Figura 10).

• Nunca conecte mais de uma pessoa por vez no Sistema duplo (Figura 11).

• Não permita que os Talabartes fiquem enrolados ou torcidos juntos porque isso impede a retração.

• Não permita que os talabartes sejam passados por baixo dos braços ou entre as pernas durante a utilização.
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Figura 10 – Efetivo 100% do tempo Figura 11 – Conexão incorreta

4.7 PLATAFORMAS DE TRABALHO AÉREO: O uso do Trava-Queda Retrátil (SRL) Nano-Lok em plataformas de trabalho 
aéreo é permitido, contanto que os seguintes critérios sejam atendidos:

1. Os Trava-Quedas Retráteis (SRLs) Nano-Lok geralmente não impedirão que trabalhadores caiam das plataformas 
de trabalho aéreo ou superfícies elevadas de trabalho. Para impedir que usuários caiam de plataformas aéreas, 
Talabartes de Posicionamento suficientemente curtos devem ser usados.

2. Plataformas de trabalho aéreo devem ter guarda corpos ou travas em todas as beiradas acessíveis ao longo de 
seus perímetros a não ser que as ancoragens para os Trava-Quedas Retráteis (SRLs) Nano-Lok estejam em local 
suspenso. As beiradas nas grades de todos os guarda corpos e travas sobre os quais o usuário pode cair devem ter 
um raio mínimo de 1/8 polegada (0,3 cm).

3. Ancoragens de força e compatibilidade apropriadas devem sempre ser usadas para fixar Trava-Quedas Retráteis 
(SRLs) Nano-Lok (consultar Seção 2).

4. Pode haver o risco de queda em pêndulo, especialmente em trabalhos próximos de cantos ou afastados dos pontos de 
ancoragem. Zona livre de queda adicional é necessária onde há potencial de queda pendular (consultar a Figura 3).

5. Pode haver o risco de queda em pêndulo, especialmente em trabalhos próximos de cantos ou afastados dos 
pontos de ancoragem. Todas as pontas com as quais a linha de vida do Trava-Queda Retrátil (SRL) pode entrar em 
contato devem ser lisas com um raio de borda de 1/8 polegada. (0,3 cm) ou mais. Possíveis pontos de aperto entre 
superfícies adjacentes onde a linha de vida pode ser pega durante uma queda devem ser eliminados.

4.8 SISTEMAS HORIZONTAIS: Em aplicações em que um trava-queda retrátil Nano-Lok é usado em conjunto com 
um sistema horizontal (isto é, Linha de Vida Horizontal, vigas de ferro horizontais e troles), o Trava-Queda Retrátil 
e os componentes do sistema horizontal devem ser compatíveis. Os sistemas horizontais devem ser desenvolvidos 
e instalados sob a supervisão de um engenheiro qualificado. Consulte as instruções do fabricante de equipamentos 
de sistema horizontal para obter mais detalhes.

5.0 INSPEÇÃO

5.1 Etiqueta RFID i-Safe™: O Trava-queda retrátil (SRL) Nano-Lok inclui 
uma etiqueta de identificação por radiofrequência (RFID) i-Safe™. A 
etiqueta RFID pode ser usada em conjunto com o dispositivo portátil 
de leitura i-Safe para simplificar a inspeção e o controle de estoque e 
fornecer registros para seus dispositivos de proteção contra quedas. 
Se você estiver usando o sistema pela primeira vez, entre em contato 
com um representante do Serviço de Atendimento ao Cliente da Capital 
Safety (veja a contracapa); ou então, caso já tenha se registrado, 
acesse isafe.capitalsafety.com. Siga as instruções para transferência de 
dados para seu banco de dados fornecidas junto com seu leitor portátil 
i-Safe ou software.

Figura 12 – Etiqueta RFID i-Safe

5.2 FREQUÊNCIA DA INSPEÇÃO: O Trava-Queda Retrátil (SRL) Nano-Lok deve ser inspecionado nos intervalos definidos 
na “Seção 2.5 - Frequência da Inspeção”. Os procedimentos de inspeção estão descritos na “Lista de Verificação da 
Inspeção" (Tabela 1).

5.3 CONDIÇÕES DE FALTA DE SEGURANÇA OU DEFEITOS: Se a inspeção mostrar uma condição insegura ou defeituosa, 
retire o Trava-Queda Retrátil (SRL) Nano-Lok de serviço imediatamente e descarte-o (consultar “Seção 5.5 - Descarte”). 
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5.4 VIDA ÚTIL DO PRODUTO: A vida útil funcional dos trava-quedas retráteis (SRLs) Nano-Lok é determinada pelas 
condições de trabalho e manutenção. Desde que o Trava-Queda Retrátil (SRL) seja aprovado pelos critérios de inspeção, 
ele pode continuar em serviço.

5.5 DESCARTE: Descarte se o Trava-Queda Retrátil (SRL) Nano-Lok tiver sido submetido a esforço de queda ou se a 
inspeção revelar uma condição insegura ou defeituosa. Antes de descartar o Trava-Queda Retrátil (SRL), retire o 
Indicador de Carga do Talabarte em tecido ou desabilite o trava-queda para eliminar a possibilidade de reuso negligente.

6.0 MANUTENÇÃO, REPAROS E ARMAZENAGEM

6.1 LIMPEZA: Os procedimentos de limpeza do trava-queda retrátil (SRL) Nano-Lok são os seguintes:

• Limpe periodicamente o exterior do Trava-Queda Retrátil (SRL) com água e uma solução de sabão suave. 
Posicione o Trava-Queda Retrátil (SRL) de forma que o excesso de água possa escorrer. Limpe as etiquetas 
conforme necessário.

• Limpe a Linha de Vida de Tecido com água e uma solução de sabão suave. Enxágue e seque cuidadosamente ao 
ar. Não acelere a secagem usando calor. A linha de vida deve estar seca antes de permitir que ela retraia na caixa. 
Um acúmulo excessivo de poeira, tinta etc. pode impedir a retração total da linha de vida para a caixa, resultando 
no risco potencial de queda livre. 

IMPORTANTE: Se a linha de vida entrar em contato com ácidos ou outros produtos químicos cáusticos, retire o 
Trava-Queda Retrátil (SRL) de operação e lave-o com uma solução de água e sabão neutro. Inspecione o Trava-
Queda Retrátil (SRL) de acordo com a Tabela 1 antes de voltar à operação.

6.2 MANUTENÇÃO: Trava-Quedas Retráteis (SRLs) não são consertáveis. Se o Trava-Queda Retrátil (SRL) for submetido 
a força de queda ou se a inspeção mostrar uma condição insegura ou defeituosa, retire o trava-queda retrátil (SRL) de 
serviço imediatamente e descarte-o (consultar “Seção 5.5 - Descarte”). 

6.3 ARMAZENAMENTO: Guarde os trava-quedas retráteis (SRL) Nano-Lok em ambiente fresco, seco e limpo, protegido da 
luz solar direta. Evite áreas onde possam existir vapores de produtos químicos. Inspecione o Trava-Queda Retrátil (SRL) 
cuidadosamente após períodos prolongados de armazenamento.

7.0 ESPECIFICAÇÕES

7.1 DESEMPENHO: Seu Trava-Queda Retrátil (SRL) Nano-Lok foi testado e certificado de acordo com os requisitos de 
desempenho do(s) padrão(ões) identificado(s) na capa deste manual de instruções. Consulte “Seção 2.0 - Limitações & 
Requerimentos” para especificações de desempenho.

7.2 MATERIAIS: As especificações de materiais do Trava-Queda Retrátil (SRL) Nano-Lok são as seguintes:

Caixa: Náilon, resistente à radiação 
ultravioleta (UV)

Mola do 
motor:

Aço inoxidável

Tambor: Náilon, Tipo 6/6 Articulação: Aço Zincado

Prendedores: Parafusos de aço zincado; Rebites 
de aço inoxidável

Linha de vida Fita de Poliéster Dynema,
25/32 polegada (63/81 cm) de largura x 
0,052 polegada (0,013 cm) de espessura

Linguetas de 
travamento:

Aço inoxidável Indicador de 
carga

Proteção: Costura do Náilon Denier
Costura: Fita de Fio” de Poliéster ou Náilon
Tecido: Poliéster

Eixo principal: Aço inoxidável

Conectores de 
extremidade:

Consulte a Figura 17 para opções de conector de extremidade e suas respectivas especificações de 
materiais.

7.3 DIMENSÕES: A Tabela 2 lista as dimensões do Trava-Queda Retrátil (SRL) Nano-Lok. A faixa de trabalho média do 
Trava-Queda Retrátil (SRL) Nano-Lok é de 6 pés (1,8 m), mas variará um pouco com as diferenças de comprimento 
em várias opções de Conector de Extremidade. Valores de comprimento retraídos e estendidos na Tabela 2 são 
aproximações baseadas no comprimento total do Trava-Queda Retrátil (SRL) retraído/estendido e nos Conectores de 
Extremidade aplicáveis.

7.4 ETIQUETAGEM: A Figura 17 ilustra a etiquetagem do Trava-Queda Retrátil (SRL) Nano-Lok. Todas as etiquetas no 
Trava-Queda Retrátil (SRL) devem estar presentes e totalmente visíveis.
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Tabela 1 – Lista de Verificação da Inspeção

Componente: Inspeção: Aprovado Reprovado

Trava-Queda 
Retrátil (SRL) 
(Figura 13)

Inspecione para ver se há parafusos soltos e peças deformadas ou danificadas.

Inspecione para ver se há distorção, trincas ou outros danos na caixa (A).

Inspecione a Articulação (B) ou o Olhal Giratório (C) para verificar se há distorção, 
trincas, ou outros danos. O olhal giratório deve estar fixa do de forma segura no 
Trava-Queda Retrátil (SRL), mas deve girar livremente. O olhal giratório ou o conector 
integral deve girar livremente na articulação..

A linha de vida de tecido (D) deve ser estendida e retraída totalmente, sem 
hesitar nem criar uma situação de cabo frouxo.

Certifique-se de que o Trava-Queda Retrátil (SRL) trave quando a linha de vida é 
tracionada rapidamente. O travamento deve ser positivo, sem deslizamentos.

Todas as etiquetas devem estar no lugar e totalmente visíveis (veja a Figura 17).

Inspecione para ver se há corrosão em todo o Trava-Queda Retrátil (SRL).

Linha de Vida de 
Tecido
(Figura 14)

Inspecione a linha de vida em tecido para ver se há desgaste concentrado, cordões 
puídos, fios partidos, queimaduras, cortes e abrasões. A linha de vida deve estar 
livre de nós em toda a sua extensão. Inspecione para ver se há sujeira excessiva, 
acúmulo de tinta ou manchas de ferrugem. Inspecione para ver se há danos por 
produtos químicos ou calor, indicados por áreas na cor marrom, descoloridas ou 
quebradiças. Verifique se há danos causados por raios ultravioleta, indicados por 
descoloração e a presença de lascas ou rachaduras na superfície da linha de vida. 

Indicador de carga
(Figura 15)

Inspecione o indicador de carga para determinar se ele foi ativado. Não deve haver 
evidência de alongamento, e a tampa deve estar presa e sem rasgos ou outros danos.

Conectores de 
extremidade
(Figura 16)

A Tabela 2 identifica os conectores de extremidade que devem ser incluídos 
no seu modelo de Trava-Queda Retrátil (SRL) Nano-Lok. Inspecione todos os 
ganchos automáticos, mosquetões, ganchos de vergalhão, interfaces etc. para 
sinais de dano, corrosão ou condição adequada de trabalho. Quando houver: 
Articulações (A) devem girar livremente, Travas (B) devem abrir, fechar, travar, 
e destravar adequadamente, e Botões de Travamento (C) e Pinos de Travamento 
(D) devem funcionar corretamente.

Figura 13 – Inspeção do Trava-
Queda Retrátil (SRL)
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Figura 15 – Indicador de carga

Tampa 
rasgada ou 
quebrada

Tecido 
implementado 
ou rasgado/
esgarçado

Figura 16 – Conectores de extremidade

B
B

B

C D C

B



14

Tabela 2 – Dimensões e especificações do conector de extremidade

1

H

3100088

I

3100087

J

3100107

L

2000025

1 1 1

2 2

2

3 4

3,05 polegada
(77,5 mm)

3,46 polegadas
(87,8 mm)

2,03 
polegadas

(51,7 mm)

12,5 
polegadas
(318 mm)

5 pés -6 
polegadas
(1,68 m)

2

C E

Conectores de 
extremidade

Comprimento 
(retraído)

Comprimento 
(estendido)

Peso

Modelo

1
Articulação

2
Talabarte

3
polegadas

3
mm

4
pés

4
m libras kg

3101225B H E 19,84 503,89 6,11 1,86 2,19 0,99

3101227B H C 21,84 554,69 6,28 1,91 3,04 1,38

3101235B L E 22,00 558,80 6,29 1,92 1,92 0,87

3101236B L C 24,00 609,60 6,46 1,97 2,77 1,26

3101271B J E 20,45 519,43 6,16 1,88 3,88 1,76

3101273B J C 22,45 570,23 6,33 1,93 5,58 2,53

3101275B I E 20,45 519,43 6,16 1,88 3,88 1,76

3101277B I C 22,45 570,23 6,33 1,93 5,58 2,53

1 2
Conector: Tipo: Material:

Abertura de 
engate

Resistência do 
engate

C Gancho para 
vergalhão

Alumínio 2-1/4 polegadas
(57 mm)

3.600 libras
 (16 kN)

E Mosquetão Alumínio 3/4 polegada
(19 mm)

3.600 libras
 (16 kN)

H Interface simples Aço

I Interface de Trava-
Queda Retrátil 
(SRL) dupla

Aço com 
inserção de 
náilon

3/4 polegada
(19 mm)

3.600 libras
 (16 kN)

J Interface de Trava-
Queda Retrátil 
(SRL) dupla (argola 
em D fixa ExoFit)

Aço 3/4 polegada
(19 mm)

3.600 libras
 (16 kN)

L Mosquetão Alumínio 3/4 polegada
(19 mm)

3.600 libras
 (16 kN)
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Figura 17 – Etiquetagem
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ANEXO A - INTERFACE DO CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA COM ARGOLA EM D FIXA 
COM TRAVA-QUEDA RETRÁTIL DUPLO

Cinturões tipo paraquedista ExoFit antigos com argola em D fixa precisam de uma interface especial do cinturão 
com trava-queda retrátil (SRL) duplo para montar dois trava-quedas retráteis (SRLs) Nano-Lok atrás do cinturão, 
bem abaixo da argola em D dorsal. Modelos específicos de trava-queda retrátil (SRL) Nano-Lok duplo estão 
disponíveis para instalação em cinturões tipo paraquedista com argola em D fixa ExoFit (consulte a Figura 18). 

Figura 18 – Modelos de montagem de cinturão tipo paraquedista duplo para cinturões com argola 
em D fixas ExoFit

J - 3100107
 Interface de 
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Extremidade Giratória Extremidade 
do Talabarte

Extremidade 
de Talabarte 
Modelo

Extremidade 
Giratória

J - 3100107

Modelos de montagem de cinturão 
tipo paraquedista duplo

C

E

3101271 1 2

3101273 1 2

1.0 MONTAGEM DO CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA: Para montar dois trava-quedas retráteis (SRLs) 
Nano-Lok em um cinturão tipo paraquedista ExoFit com a interface do cinturão com argola em D fixa com 
trava-queda retrátil duplo (Figura 19):

1. Afrouxar o tecido do cinturão tipo paraquedista: Puxe as fitas em tecido (A) onde atravessam a 
parte inferior da argola em D dorsal (B) até que haja espaço suficiente para inserir a interface de perna 
dupla entre as fitas em tecido e a almofada dorsal.

2. Abra a interface do cinturão tipo paraquedista: Com a interface de perna dupla direcionada como 
ilustrado na Figura 19 - Etapa 2, mova a luva de travamento (C) para a direita e gire-a em sentido 
horário para abrir a trava (D). Balance a trava (D) para baixo até abri-la. 

3. Coloque o primeiro trava-queda retrátil (SRL) Nano-Lok na interface do cinturão tipo 
paraquedista: Insira o gancho do conector (E) através do olhal giratório (F) no trava-queda retrátil (SRL) 
e, então, gire o trava-queda retrátil ao redor da trava de extremidade do conector (G). A trava pode ser 
fechada para permitir zona livre de queda ao olhal giratório entre a trava e a espinha do conector.

4. Posicione a interface do cinturão tipo paraquedista em volta das fitas em tecido: Insira o 
gancho do conector (E) atrás das fitas em tecido (A). Gire o conector atrás das fitas em tecido até que 
ele as envolva.

5. Adicione o segundo trava-queda retrátil (SRL) Nano-Lok na interface do cinturão tipo 
paraquedista: Deslize o olhal giratório do trava-queda retrátil (SRL) (F) sobre o gancho do conector (E) 
e posicione o olhal giratório na extremidade do gancho do conector. 

6. Feche a interface do cinturão tipo paraquedista: Deixe a trava (D) fechar e a luva de travamento 
(C) rotacionar de volta à posição travada. Deslize o olhal giratório do trava-queda retrátil (SRL) (F) 
sobre o gancho do conector (E) e posicione o olhal giratório na extremidade do gancho do conector.
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Figura 19 – Interface do cinturão tipo paraquedista duplo ExoFit

Etapa 1
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Etapa 2
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Etapa 3
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Etapa 4
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Etapa 5
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Etapa 6

D C

A

A - Fitas em tecido  B - Argola em D dorsal  C - Luva de Travamento, Conector  D - Trava, Conector  E - Gancho, Conector 
F - Olhal Giratório, Trava-queda retrátil (SRL)  
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LIMITED LIFETIME WARRANTY
Warranty to End User:  D B Industries, Inc., dba CAPITAL SAFETY USA (“CAPITAL SAFETY”) 
warrants to the original end user (“End User”) that its products are free from defects in materials and 
workmanship under normal use and service. This warranty extends for the lifetime of the product 
from the date the product is purchased by the End User, in new and unused condition, from a CAPITAL 
SAFETY authorized distributor.  CAPITAL SAFETY’S entire liability to End User and End User’s exclusive 
remedy under this warranty is limited to the repair or replacement in kind of any defective product 
within its lifetime (as CAPITAL SAFETY in its sole discretion determines and deems appropriate).  No oral 
or written information or advice given by CAPITAL SAFETY, its distributors, directors, offi cers, agents 
or employees shall create any different or additional warranties or in any way increase the scope of 
this warranty.  CAPITAL SAFETY will not accept liability for defects that are the result of product abuse, 
misuse, alteration or modifi cation, or for defects that are due to a failure to install, maintain, or use the 
product in accordance with the manufacturer’s instructions.

CAPITAL SAFETY’S WARRANTY APPLIES ONLY TO THE END USER.  THIS WARRANTY IS THE ONLY 
WARRANTY APPLICABLE TO OUR PRODUCTS AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND 
LIABILITIES, EXPRESSED OR IMPLIED. CAPITAL SAFETY EXPRESSLY EXCLUDES AND DISCLAIMS 
ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND 
SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, REVENUES, OR PRODUCTIVITY, OR FOR BODILY 
INJURY OR DEATH OR LOSS OR DAMAGE TO PROPERTY, UNDER ANY THEORY OF LIABILITY, INCLUDING 
WITHOUT LIMITATION, CONTRACT, WARRANTY, STRICT LIABILITY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR 
OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY.

GARANTIA DE VIDA ÚTIL

Garantia ao usuário fi nal: a D B Industries, Inc., sob o nome comercial de CAPITAL SAFETY USA (“CAPITAL 
SAFETY”) garante ao usuário fi nal original (“Usuário Final”) que seus produtos estão livres de defeitos 
nos materiais e mão de obra sob uso e serviço normais. A garantia se estende pela vida útil do produto a 
partir da data de compra do produto pelo Usuário Final, em condições novas e sem uso, de um distribuidor 
autorizado da CAPITAL SAFETY. Toda a responsabilidade da CAPITAL SAFETY perante o Usuário Final e o único 
recurso do Usuário Final nos termos desta garantia estão limitados ao reparo em espécie do produto com 
defeito dentro de sua vida útil (como a CAPITAL SAFETY, a seu exclusivo critério, determinar e considerar 
apropriado). Nenhuma informação ou aconselhamento verbal ou por escrito dados pela CAPITAL SAFETY, seus 
distribuidores, diretores, executivos, agentes ou funcionários criará alguma garantia diferente ou adicional 
nem poderá, de modo algum, aumentar o alcance desta Garantia. A CAPITAL SAFETY não se responsabilizará 
por defeitos que sejam o resultado de abuso, uso indevido, alteração ou modifi cação do produto, ou por 
defeitos resultantes de falha na instalação, manutenção ou uso do produto de acordo com as instruções do 
fabricante.

A GARANTIA DA CAPITAL SAFETY SE APLICA SOMENTE AO USUÁRIO FINAL. ESTA GARANTIA É A ÚNICA 
APLICÁVEL A NOSSOS PRODUTOS E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS E RESPONSABILIDADES, 
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. A CAPITAL SAFETY EXCLUI EXPRESSAMENTE E REFUTA QUAISQUER GARANTIAS 
EXPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A DETERMINADO FIM, E NÃO SERÁ RESPONSÁVEL 
POR DANOS INCIDENTES, PUNITIVOS OU CONSEQUENTES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUINDO, ENTRE 
OUTROS, LUCROS CESSANTES, PERDA DE RECEITA OU PRODUTIVIDADE, OU POR FERIMENTOS PESSOAIS 
OU MORTE OU PERDA OU DANOS À PROPRIEDADE, SOB QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, 
INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, A TEORIA AQUILIANA, DE GARANTIA, DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA, DE 
ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA) OU OUTRA JURÍDICA OU EQUITATIVA.


