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DESCRIÇÃO
O dispositivo omnidirecional de ancoragem predial/ industrial é total-
mente apropriado para a linha de vida, limpeza de fachadas, manutenção 
predial e industrial. Em aço inox 316 puro e verdadeiro (Material Nobre), 
sendo único no segmento com peso acima de 520 gramas (G520) e 320 
gramas (P320) com serial em relevo para cada unidade, associado aos 
melhores e mais confiáveis chumbadores químico para atender plena-
mente a portaria da NR 18.

DESCRIÇÃO
O dispositivo omnidirecional de ancoragem predial/ industrial é total-
mente apropriado para a linha de vida, limpeza de fachadas, manutenção 
predial e industrial. Em aço inox 316 puro e verdadeiro (Material Nobre), 
sendo único no segmento com peso acima de 520 gramas (G520) e 320 
gramas (P320) com serial em relevo para cada unidade, associado aos 
melhores e mais confiáveis chumbadores químico para atender plena-
mente a portaria da NR 18.

DESCRIÇÃO
O pórtico móvel linha de vida propicia uma movimentação segura e resis-
tente aos usuários. Para isso, o equipamento é fixado em pontos de anco-
ragem que sejam estruturais, naturais ou em dispositivos que realizem a 
ancoragem  acima de 2m durante o trabalho. 
A fim de promover segurança de seu uso, a fabricação e a montagem do 
pórtico móvel linha de vida seguem as especificações da NR-35, da NR-18 
e da ABNT NBR 16325:2 – tipo C. 

Rua Curitiba, n. 219, Alterosas, Serra - ES |  CEP: 29167-031

DISPOSITIVO OMNIDIRECIONAL DE ANCORAGEM PREDIAL E INDUSTRIAL  
COD: DP-320

LINHA DE VIDA / ANCORAGEM HORIZONTAL MOVEL – PORTICO MOVEL   
COD: LPM-1500

DISPOSITIVO OMNIDIRECIONAL DE ANCORAGEM PREDIAL E INDUSTRIAL  
COD: DG-520



DESCRIÇÃO
É uma estrutura metálica com base fixa parafusada no piso de concreto 
usinado ou móvel fixada por contrapeso. Sua aplicação segue normas 
NR35, NBR 16.325 e se dá nas atividades onde o usuário necessita subir 
a alturas acima de 6m, muitas vezes em cima da carga para realizar suas 
atividades de enolnamento, carga e descarga. 

*Todas as dimensões podem ser configuradas conforme o projeto.

DESCRIÇÃO
É composto por colunas metálicas e mãos francesas conectada ao cabo 
de 3/8 alma de aço. Utilizando um trole para cabo de aço para a união do 
trava quedas retrátil. É de fácil instalação e manutenção. Se necessário, 
pode ser desmontado e montado em outro local, devido o sistema ser pa-
rafusado.

DESCRIÇÃO
A Linha de Vida Horizontal é um sistema de proteção e prevenção contra 
quedas em altura, em trabalhos realizados em obras da construção civil. 
Este tipo de sistema de Linha de Vida é provisório e previsto na norma 
regulamentadora NR 18 do Ministério do Trabalho.
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LINHA DE VIDA/ ANCORAGEM HORIZONTAL FIXO TRILHO – PORTICO FIXO TRILHO  
COD: LPT-1500

LINHA DE VIDA / ANCORAGEM HORIZONTAL TIPO VARAL 
COD: LHP-1500

LINHA DE VIDA/ ANCORAGEM HORIZONTAL FIXO CABO DE AÇO  
PORTICO FIXO CABO DE AÇO 
COD: LPFA-1500



DESCRIÇÃO
A linha de vida para telhado pode ser instalada de duas formas: a primeira 
opção com pontalete transfixando a telha e fixando na parte estrutural do 
telhado, a segunda opção com ancoragem aranha fixada na parte zipada 
da telha em quatro pontos.
Produzido em aço galvanizado, para fixação das ancoragens de extremi-
dades ou suportes intermediários em plano horizontal (laje ou cobertura). 
Carga máxima de trabalho: 1.500 kgf.

DESCRIÇÃO
A linha de vida para telhado pode ser instalada de duas formas: a primeira 
opção com pontalete transfixando a telha e fixando na parte estrutural do 
telhado, a segunda opção com ancoragem aranha fixada na parte zipada 
da telha em quatro pontos.
Produzido em aço galvanizado, para fixação das ancoragens de extremi-
dades ou suportes intermediários em plano horizontal (laje ou cobertura). 
Carga máxima de trabalho: 1.500 kgf.

DESCRIÇÃO
O kit de Linha de Vida Vertical, da POTENCIA ancoragem, é um sistema de 
proteção contra quedas em escadas marinheiro, facilitando a subida e desci-
da do trabalhador e aumentando a segurança contra possíveis quedas.

•Atende às normas NR 35, NR 18 e ABNT NBR 16325:2 – tipo C;
•Fornecimento, ART e Databook / caderno técnico;
•Garantia renovável mediante inspeções anuais
•Ensaio para certificação em laboratório (ONIX METROLOGIA –ES) conforme NBR 16325;
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LINHA DE VIDA /ANCORAGEM HORIZONTAL PARA TELHADO POSTES / PONTALETES   
COD: LHP-1500

LINHA DE VIDA /ANCORAGEM HORIZONTAL PARA TELHADO MODELO ARANHA   
COD: LHA-1500

LINHA DE VIDA / ANCORAGEM VERTICAL – KIT LINHA DE VIDA PARA ESCADA TIPO MARINHEIRO  
COD: LVM-1500



DESCRIÇÃO
Instalada a quantidade adequada de exaustores será possível permitir a 
saída do ar quente estratificado. As temperaturas externas e internas fi-
carão bem próximas umas das outras além de renovar constantemente 
o ar poluído.

DESCRIÇÃO
Venezianas industriais proporcionam iluminação e ventilação permanen-
tes, oferecendo conforto, produtividade e economia de energia. Com 
uma diversidade de materiais, cores e modelos, as venezianas industriais 
do Grupo Potência ancoragem  alcançam até 70% de ventilação e são fa-
bricadas conforme a necessidade do projeto.

DESCRIÇÃO
Indicador de tensão para cabo de aço para linha de vida horizontal.
• Norma: ABNT NBR 16.325/14 � Parte 2;
• Resistência à ruptura: 50 Kn.
O indicador de tensão permite verificar, através do alinhamento de um 
furo e um entalhe, que a pré-tensão do cabo é de 100 a 150 Kgf. Uma boa 
tensão do cabo assegura, no caso de queda, o bom funcionamento de 
todos os elementos constituintes da linha de vida

DESCRIÇÃO
O absorvedor de energia tem a função de absorver o impacto causado por 
uma queda, tem a capacidade de resistência de 1500 KGF. 

São usados especificamente em linha de vida horizontal 
(Carregamento / Enlonamento de caminhões)
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INDICADOR TENSÃO POTÊNCIA PARA LINHA DE VIDA / ANCORAGEM  
COD:  ITP -1500

ABSORVEDOR DE ENERGIA POTÊNCIA PARA LINHA DE VIDA 
COD: ANP -1500

EXAUTORES INDUSTRIAIS POTÊNCIA   
COD: EX-4000

VENEZIANAS INDUSTRIAL POLICARBONATO ESTRUTURA GALVALUME  
COD: VIP-09
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