
Detalhes:

1180320

Descrição
Cinturão paraquedista integrado com cinturão abdominal para proteção contra 
queda, posicionamento e restrição em trabalhos em altura.
Especificações Técnicas 
Fitas: poliéster (45mm de largura, alta tenacidade) c/ tratamento retardante a 
chamas.
Costuras: fio de nylon 6.6 (alta tenacidade) c/ tratamento retardante a chamas.
Acolchoamento em tecido aerado (respirável): 

pernas e cintura

Elementos metálicos: aço c/ revestimento dielectric e fivelas de engate rápido 
em aço (c/ capa de proteção confeccionada em material dielectric)

 

Regulagem/ fechamento: 
- pernas (2 fivelas de engate rápido  c/ proteção)
- superior (2 fivelas duplas dielectric

)

- cintura (1 fivela de engate rápido c/ proteção
 / 2 fivelas duplas dielectric)

- dorsal (1 fivela dupla dielectric)
- ventral (1 mosquetão classe B com 17 mm de abertura - dupla trava de 
segurança automática – alumínio c/ capa protetora confeccionada em material 
dielectric)
Elementos de engate para proteção contra queda: 
- dorsal (1 argola dielectric)
- peitoral (1 alça de fita)
Elementos de engate para posicionamento, acesso e resgate:
- laterais (2 argolas dielectric)
- ventral (1 ponto composto por duas alças de fita)
- ombros (2 alças de fita)
Compacto anatômico em liga polimérica injetada (c/ propriedades 
retardante a chamas):
- dorsal (p/ posicionamento das fitas e argola dorsal).
Outros componentes:
- Presilhas compactadoras de fita (liga polimérica injetada c/ propriedades 
retardante a chamas).
- Alças porta equipamentos (2 laterais) confeccionadas em fita de poliéster c/ 
tratamento retardante a chamas.

NORMA NBR15836 / NBR15835

 

FABRICANTE
REFERÊNCIA

PESO

PCI403-1/ PCI403-2

Altiseg - Capital Safety
TAM1 - 1,970kg / TAM2 - 2,080kg

ONYX  DIELECTRIC ESPAÇO CONFINADO 

TAM1 1180532 / TAM2 1180533

CA 35152/ 35629/ 35420
 

SAD
out/2015

LINHA ONYX

Vida útil e garantia
Este equipamento mantém suas características ideais por 5 anos. Sua vida útil vai 
depender da frequência e tipo de uso, assim como o zelo do usuário, podendo 
ser limitada a alguns meses (em casos extremos).
Este equipamento tem garantia contra defeitos de fabricação por 1 ano.
Limite da garantia: ao desgaste normal, modificações, retoques e a má utilização. 
Estão excluídos da garantia os danos devidos a acidentes, negligências e 
utilizações para as quais este equipamento não é destinado.
Cuidados necessários
Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que 
possam causar danos ao produto. Não realize reparos ou modificações no 
equipamento, isso colocará o usuário em risco e resultará na perda da garantia.
Realize inspeções periódicas no equipamento.


