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Linha de vida Provisória FAST LINE 

 
A linha de vida DG-Line FAST foi desenvolvida para facilitar e agilizar o trabalho em altura, é um 

equipamento leve por ser projetada com materiais sintéticos e de fácil instalação tornando-o mais 

seguro. 

O sistema FAST LINE é usada para a instalação temporária de uma linha de vida horizontal em 

trabalhos rápidos como pequenas manutenções e locais de fácil acesso quando existe pontos de 

ancoragem ou ancoragem estrutural com resistência mínima de 28 kN.  

 

A FAST LINE é testada para impedir a queda de dois operadores simultâneos. O equipamento deve 

ser utilizado em conjunto com equipamentos certificados para retenção de queda conformem NR 35 

(Cinturão, talabarte, trava quedas entre outros). 

 

O sistema pode ter seu comprimento ajustável de 5 a 20 metros, sendo possível sua fixação através de 

cintas de ancoragem em estruturas ou diretamente nos pontos de ancoragem através dos conectores 

(ambos acompanham o equipamento). 

Testada em conformidade com a NBR 16325-1.   
 

 

 

 

 

 

 

 
           Normas Aplicadas 

• NBR 16325-1 

• EN 795 B 

 

 

 

 

 

 

Modelo/ref : DG 7250 

Aplicações: 

• Retenção de Queda 

• Limitação e restrição de acesso  

• Cumeeira de telhados 

• Entre colunas 

• Construção civil 

• Lajes 

4,000kg 
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Características: 

• Tensor tipo catraca fabricado em aço de alta resistência 

• Fita de poliéster de alto desempenho de 30mm com laço para fixação em uma das 

extremidades 

• Fita de poliéster de alto desempenho de 45mm com fixado na catraca com laço para fixação 

na outra extremidade 

• 2 fitas anel de ancoragem em fita tubular  

• Dois mosquetões tipo elo rápido  

• Uma bolsa tira colo com bolso lateral para pequenas ferramentas   

 

 

 

Cuidados: 

 

• Verifique as condições dos pontos de ancoragem e/ou as ancoragens estruturais 

• As peças foram projetadas para serem usadas em conjunto conforme NBR 16325, não 

alterar sua composição, só substituir por peças originais DGMASTER 

• Verifique a resistência da estrutura receptora 

• Não utilize este equipamento caso não tenha treinamento prático adequado 
• Verifique a zona livre de queda (ZLQ) 

• Leia o manual  

 

 

 

 

 

Em caso de dúvidas consulte a Engenharia da DGmaster 

Tabela Nº 2

Comprimento Flecha (m) Esforço (kN) Flecha (m) Esforço (kN)

5 m 0,95 15,8 1,05 16,3

10m 1,65 14,6 1,80 15,4

15m 2,10 13,3 2,25 14,5

20m 2,70 12,1 2,90 13,5

Deflexão para retenção de queda

1 pessoa 2 pessoas
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