Boletim Técnico
Base para Piso em Aço Inox ou Galvanizado para Monopé™ 3M™ DBI-SALA® Cinza
Base horizontal de piso, centralizada para Monopé™. Fabricada em aço galvanizado ou inoxidável
para utilização em espaço confinado.

DESTAQUES DO PRODUTO
•

Base para mastro com montagem centralizada

•

Rotação do Monopé em 360 graus

•

Parafusos para pisos de aço ou concreto

•

Luva interna com camada de PVC

•

Instalação permanente com ferramentas padrão

•

Ferragens altamente resistentes à corrosão

•

Construção em aço com alta resistência

•

Disponível em aço inoxidável ou zincado

APLICAÇÕES
O sistema de içamento da série Advanced™ é projetado para aplicações de entrada e saída de
espaços confinados. As unidades portáteis são produzidas em alumínio leve de alta resistência e se
adaptam à maioria das entradas de espaço confinado. As bases permanentes e parafusadas estão
disponíveis em alumínio, aço galvanizado e aço inoxidável, oferecendo máxima flexibilidade.
Oferecemos bases para diversas aplicações, incluindo montagem em piso, parede, plataforma, entre
outras. Todas as bases são projetadas para serem usadas com um mastro Monopé™ e, juntas,
formam uma perfeita combinação para resgate em espaços confinados e sistema de suporte de
trabalho. Quando se fala de entrada em espaço confinado/resgate, é essencial que o equipamento
opere com perfeição e rapidez. A DBI-SALA® tem uma linha abrangente de sistemas de resgate e
recuperação com décadas de serviço em campo comprovado. Engenheiros de segurança e diretores
de operações confiam na DBI-SALA® para obter o tipo de sistemas robustos e de alta qualidade que
garantam alto desempenho quando ele é mais necessário.
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Especificações
Marca

DBI-SALA®

Cor do produto

Cinza

Materiais

Aço Galvanizado ou Inoxidável

Dimensões

31,8 x 20,3 x 24,1 cm

Peso líquido

11,5 kg

Capacidade de peso

Variável até 204 kg

Quantidade na embalagem

1

Séria de produtos

Advanced™

Tipo de instalação

Base fixa parafusada

Tipo de produto

Base para montagem de Monopé em espaço
confinado

Normas / Aprovações

OSHA 1910.66

Segmento recomendado

Construção, Industrial geral, Mineração,
Óleo & Gás, Transportes, Utilitários, Wind
Energy

ADVERTÊNCIA
Os equipamentos 3M são projetados para uso apenas com componentes e subsistemas aprovados
pela 3M. 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.
MANUTENÇÃO E SERVIÇO
Procedimentos de manutenção e reparos devem ser efetuados por uma central de serviços
autorizado pela fábrica. A autorização deve ser feita por escrito.
APÓS UMA QUEDA
Caso o equipamento tenha sido submetido às forças de detenção de uma queda ou que apresente
danos proporcionais ao efeito das forças de travamento da queda deverá ser inspecionado por
pessoa competente.
PRODUTOS QUÍMICOS
Caso haja necessidade de entrar em contato com produtos químicos, materiais corrosivos, solventes
ou qualquer outra substância perigosa, consulte-nos, nós avaliaremos os riscos aos quais o
equipamento estará sujeito e indicaremos uma solução adequada.
INSPEÇÃO
O dispositivo deve ser inspecionado pelo usuário antes de cada uso e também por uma pessoa
competente. Os procedimentos de inspeção estão descritos no manual do produto.
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VALIDADE
Dez (10) anos contados da data de fabricação.
VIDA ÚTIL
Por tratar-se de produto de segurança que poderá ser afetado pelas condições ambientais (ex.
presença de agentes químicos e/ou de abrasão no ambiente) e/ou de utilização, o produto deverá
ser substituído caso não atenda aos requisitos de inspeção informados no manual.
Referências
BASE PARA PISO EM AÇO INOX

70007494985

BASE PARA PISO EM AÇO GALVANIZADO

70007492567
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