
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
O equipamento não pode sofrer qualquer tipo de alteração ou reparo.
Este equipamento deverá ser restrito às pessoas qualificadas e que tenham recebido uma formação adequada ou então ser utilizado sob 
supervisão de um superior apto a isso.
É recomendável que antes de utilizar o equipamento, se tenham tomado as providências adequadas para resgatar o usuário de forma 
segura, se necessário.
A validade deste equipamento é de 10 anos.
A vida útil deste equipamento varia conforme o seu uso e conservação.  
Este equipamento deverá ser descartado após a retenção de uma queda ou a observação de qualquer dano ou deformação.  

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol. 
A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se de que não foi alterada nenhuma 
característica original do produto.
Se notar qualquer diferença, inutilize-o imediatamente ou envie para análise do fabricante. 
O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos. 

FICHA TÉCNICA
Trava Queda Retrátil Atom X2 
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ESPECIFICAÇÕES
• Trava queda com 1,75m de comprimento.
• Fita retrátil de poliéster de 20mm.
• Comprimento retraído de 0,60m e estendido de 1,88m.
• Conectores: 1 trava roscada abertura 18mm em aço forjado bicromatizado CG 670.

1 trava dupla abertura 55mm em aço forjado bicromatizado CG 630.
• Sistema de trava com acionamento inercial.
• Pino destorcedor e manilha superior em aço inoxidável.

• ABSORVEDOR DE ENERGIA
   Garante que a força máxima não exceda 6kN.

• CAIXA INVIOLÁVEL
   Garante a integridade total do mecanismo.

• INDICADOR DE QUEDA
   Indica se o dispositivo foi submetido a uma 
   carga de choque e deve ser inutilizado.

• FITA EM DYNEEMA®
   Super leve com uma forte resistência a cortes e abrasão.

• CAIXA PROTETORA
   De alta resistência, robusta e durável.
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