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AVISO LEGAL

ATENÇÃO
A formação e experiência são requisitos essenciais
para diminuir o risco de lesões graves ou a morte.
Este manual de utilizador fornece informações gerais acerca
de operações seguras e os riscos associados com a utilização
do ActSafe ACX Power Ascender (Ascender PMX). Fornece
ainda detalhes acerca dos procedimentos de manutenção.
Nunca utilize este equipamento a menos que tenha lido
e compreendido o seu manual de utilizador e terminado a
”formação no âmbito do utilizador do equipamento Ascender
ACX”. A ActSafe Systems AB, parceiros e representantes,
não se responsabilizam por quaisquer danos, lesões ou
mortes resultantes do uso do Ascender ACX, que não
cumpram as indicações deste manual.
Este manual pode ser alterado sem notificação.
Para mais informações acerca de actualizações e avisos
de segurança, consulte www.actsafe.se

Não ler ou não seguir as
instruções deste manual
pode causar fogo, lesões
e danos, a terceiros e
pessoas, ou a morte.

PREFÁCIO

Obrigado por escolher o Ascender ACX
da ActSafe Systems.
Este aparelho foi concebido como
uma ferramenta ultraportátil e versátil de
elevação de pessoas, ou equipamentos,
segura e eficaz. Revoluciona a realização
de trabalhos em altura.
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INTRODUÇÃO
Acerca da ActSafe

A.01

Acerca deste manual

A.02

Definições

A.03

A
Estamos totalmente envolvidos com
os nossos clientes e damos o nosso
melhor para entregar produtos e
serviços de alta qualidade.

A.01 ACERCA DA ACTSAFE

A ActSafe é pioneira no desenvolvimento
de Ascenders motorizados para corda e
produz equipamentos de alta performance
desde 1997.
A ActSafe tem uma rede de distribuidores
internacionais dedicados à venda dos nossos
produtos inovadores, a uma vasta gama de
utilizadores. Os nossos Ascender têm sido
utilizados com sucesso na instalação de fogo
de artifício na Torre Eiffel, em resgate de reféns
de piratas em alto mar e no fornecimento
de apoio logístico essencial em turbinas
de vento offshore.
Os produtos ActSafe estão a redefinir
as possibilidades de trabalhos em ambientes
verticais.

A.02 ACERCA DESTE MANUAL

Este manual fornece informação detalhada
acerca de funcionalidades e segurança.
No entanto, este manual não pode
substituir a necessidade de adquirir
formação e experiência. O Ascender deve
ser utilizado apenas por operadores que
tenham terminado a “formação no âmbito
do utilizador do ACX Power Ascender”
aprovada pela ActSafe.

PERIGO
Não seguir instruções ou metodologias
de formação pode resultar em LESÕES
CORPORAIS GRAVES ou a MORTE.

ATENÇÃO
Não seguir instruções ou metodologias
de formação pode resultar em LESÕES
CORPORAIS ou DANOS DE PROPRIEDADE.

As mensagens importantes de
segurança são realçadas ao longo deste
manual utilizando a simbologia de “Perigo”,
“Atenção”, “Nota”e “Recomendação”.

Nota
Informação importante acerca da utilização
de equipamentos com o Ascender.

i

RECOMENDAÇÃO
Instruções e dicas de como oPtimizar
e utilizar o Ascender.

A.03 DEFINIÇÕES
Corda em carga
Corda em posição de trabalho, com carga.
Ancoragem
Ponto de conexão para uma corda ou um
Ascender ACX.
Elevação
Elevar-se por meio de uma corda.
Sistema de Backup
Um sistema de cordas que captura a carga
no caso da corda principal falhar. Aprovado
de acordo com os requisitos destes sistemas.
Pessoa Competente
Operador com formação, experiência
e certificação adequadas
Descida
Descer por meio de uma corda.
Corda Livre
Ponta da corda em posição de trabalho
sem carga.

Corda Principal
Sistema de corda de trabalho utilizando
um Ascender. A corda deve ter um
diâmetro de 11 mm e ser aprovada
de acordo com EN1891 A ou então,
e consoante a aplicação, ser uma
Corda de Elevação de Equipamentos
ActSafe (CEEA).
Utilizador/Operador
Operador do Ascender, quer seja pelo punho
do acelerador ou por controlo remoto.
Corda Secundária
Ver ”Sistema de backup”.
SWL (Safe Working Load)
Carga de Trabalho Seguro. A carga máxima
(tal como certificado pela pessoa competente)
que determinado item de elevação de carga
pode elevar, descer ou suspender em
condições específicas de trabalho.
WLL (Working Load Limit)
Carga Máxima de trabalho. A carga máxima
que determinado item de elevação de carga foi
concebido paraelevar, descer ou suspender.

B

SEGURANÇA DO
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B.01 SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO

Os operadores do Ascender ActSafe devem, antes da primeira utilização,
ter completado a formação no âmbito do utilizador do Ascender ACX
fornecido quer pela ActSafe Systems AB ou por um parceiro de formação
aprovado pela ActSafe, quer por um distribuidor da ActSafe.
O Ascender da ActSafe deve ser inspeccionado antes de cada utilização
por uma Pessoa Competente e deve ser alvo de inspeção anual periódica
realizada pela ActSafe Systems AB ou por uma pessoa autorizada pela
ActSafe. Podem ser necessárias mais inspecções consoante a legislação
nacional de cada país.

B.02 O ASCENDER NÃO DEVE SER UTILIZADO:

»»Para nenhum outro propósito a
não ser para o qual foi concebido

»»Com qualquer outra bacteria que não
a bateria original do ActSafe ACX

»»Em ambiente explosivo

»»Com qualquer outro carregador
que não o carregador original do
ActSafe ACX

»»Se foi modificado de alguma
maneira por alguém que não
seja a ActSafe Systems
»»Após ter sofrido qualquer queda
livre de uma altura superior a 0.5m
ou qualquer outro impacto numa
superfície dura
»»Se foi sujeito a uso indevido que de
alguma maneira tenha provocado
danos em peças ou componentes
»»O sistema Ascender não deve ser
sujeito a forças de impacto elevadas
causadas por pessoas ou cargas
que atinjam o sistema

»»Com um carregador de bacteria
ActSafe danificado ou modificado
»»Se o operador tem qualquer dúvida
acerca de como usar o Ascender
de forma segura
»»Se está cansado, doente, sujeito
a medicação prescrita que previna
a utilização de maquinaria, ou sob
a influência de álcool e/ou drogas
»»Sem ter realizado a inspecção
de pré-utilização.

B

B.03 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

Ponto de
Posicionamento do
Ascender Ver D.04
Guia da Corda

Punho do
Acelerador

Tampa de
Protecção
da Corda

Fecho da Tampa
de Protecção
da Corda

Botão Paragem
de Emergência
Parafuso de
Titânio da Fita

ATENÇÃO
A fita é o único ponto de conexão entre
o Ascender e o utilizador, ancoragem
ou carga.

Fita

Botão de ligar & Indicador LED

Mosquetão

Pega de Transporte
(não indicado
para cargas)

Alavanca de
Descida de
Emergência

Desengate
da bateria

Trinco da Bateria
Bateria

Indicador de
Bateria

Fita da Bateria
(Não indicado
para cargas)

Etiqueta de
Classificação
de Máquina
O Ascender é fornecido
com uma etiqueta
de Classificação de
Máquina. Esta etiqueta
não pode ser removida!
O Ascender ACX
está aprovado sob a
Directiva de Máquinas
2006/42/ EC e foi
concebido para elevar
quer pessoas quer
equipamentos com um
SWL (Carga Segura de
Trabalho) de 200 kg.

B.04 MECANISMO DA CORDA

Guia da Corda

Limitador da Corda

Polia de Tracção

Tampa de
Protecção
da Corda

O ponto de posicionamento do
Ascender pode ser removido pelo
usuário se desejado, mas só pode
ser montado pela ActSafe ou por
um representante aprovado ActSafe.

C
CORDA
Tipo de corda e preparação

C.01

C

C.01 T
 IPO DE CORDA E PREPARAÇÃO

O uso correcto de tipo
de corda depende se a
utilização do Ascender se
destina a elevar ou a descer
equipamentos ou pessoas.

Recomendações para a corda

Consulte o seu distribuidor
ActSafe ou o site da
Actsafe, para determinar
que corda é mais
aconselhável para cada
tipo de utilização.

Elevação de equipamentos

As recomendações para a corda do
Ascender ACX depende do tipo de
aplicação, ou seja, elevar ou descer
pessoas ou equipamentos.

A Corda de Elevação de Equipamentos
ActSafe (CEEA) é a única corda
aprovada para ser utilizada no
Sistema de elevação de equipamentos
e pode ser encomendada da ActSafe
ou no seu distribuidor ActSafe.
Elevação de pessoas
Todas as cordas utilizadas para
elevação de pessoas, devem
cumprir a EN 1891 A de 11 mm de
construção sólida. É recomendado
utilizar cordas no Ascender ActSafe
que tenham passado o nosso teste
de adequabilidade de cordas.

Caso queira realizar os seus próprios
testes de adequabilidade, pode
encontrar no site da ActSafe uma lista
de cordas adequadas e o respectivo
procedimento de teste de corda, ou
então entrar em contacto com o seu
distribuidor ActSafe para saber mais
informações. A razão da existência
desta listagem de cordas é que
existem cordas macias que não
são adequadas para os Ascenders
ActSafe. Estas têm tendência a
deformar-se sob carga e devem
ser evitadas devido ao atrito reduzido
e podem bloquear o sistema de
tracção de corda.
Pré-molhar (aplica-se somente
a cordas de Poliamida)
É recomendado a utilização apenas
de cordas pré-molhadas com os
Ascenders ActSafe. As cordas novas
devem ser colocadas em água fria

Molhar as
cordas antes da
primeira utilização

(< 40ºC) durante 24 horas e de
seguida enxugadas lentamente.
Isto tornará as cordas mais
adequadas à utilização com os
Ascenders ActSafe por duas razões:
 . Densidade da corda
1
Pré-molhar as cordas torna-as mais
densas. As fibras vão absorver a água
e vão encolher quando secarem.
O resultado é que as fibras fiquem
mais alinhadas, aumentando assim a
densidade, e a camisa mais apertada
em torno da alma da corda. Isto torna
a corda mais sólida, aumentando
o atrito e causando uma menor
deformação da corda resultando
assim numa tracção mais eficiente
com o Ascender.
 . Diluição do óleo
2
Durante o processo de fabrico da corda
é adicionado óleo às fibras da mesma

para reduzir a fricção individual entre as
fibras. Ao molhar a corda em água fria,
algum óleo de superfície da camisa irá
diluir-se. Isto contribuirá mais tarde para
uma melhoria no atrito. Não molhe as
cordas em água quente, pois resultará
numa dissolução agravada do óleo,
que terá assim um impacto negativo
nas propriedades da corda.

ATENÇÃO
Assegure-se sempre que a corda está em boas condições.

i

RECOMENDAÇÃO
Uma corda nova terá um tempo de vida útil prolongado se for molhada em
água fria antes de ser utilizada pela primeira vez.
Evite areia ou sujidade em/nas cordas uma vez que irá desgastar a Polia de
Tracção e a Guia da Corda. Use uma protecção de corda, saco ou similar.

Molhar a
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INDICAÇÕES GERAIS DE
SEGURANÇA E SISTEMAS
DE ELEVAÇÃO
Indicações Gerais
de Segurança

D.01

Elevação de Pessoas

D.02

Ficha de Inspecção
de Segurança Pessoal

D.03

Configurações para
Elevação de Pessoas

D.04

Elevação de Equipamentos,
Materiais e Ferramentas

D.05

Regras Básicas de
Segurança em Elevação

D.06

Configurações para
Elevação de Equipamentos

D.07

Formações ActSafe

D.08

D
O Ascender PMX foi
concebido para elevação
quer de pessoas quer
de equipamentos. Estas
aplicações têm requisitos
de sistema diferentes
que são descritos nas
próximas páginas.
PERIGO
NÃO UTILIZE o Ascender se
estiver cansado, doente, sujeito a
medicação prescrita que não permita
a utilização de maquinaria, ou sob
a influência de álcool e/ou drogas.

ATENÇÃO
NÃO agarre a corda em carga
durante a subida, pois existe
o risco de entalamento.

D.01 INDICAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

»» Opere o Ascender de acordo com
os conselhos contidos neste manual
do utilizador e com as instruções
prévias do trabalho (plano de
elevações, plano de acesso
por corda, etc.)
»» Apenas operadores com formação
e competentes devem operar
o Ascender ACX e respetivos
equipamentos acessórios
»» Planeie e avalie o seu trabalho
cuidadosamente. Deve existir
um plano de resgate
»» Planeie uma supervisão apropriada
do trabalho
»» Realize um briefing de trabalho
e segurança antes de começar
o trabalho
»» Use apenas equipamentos aprovados e inspecionados. Isto é válido
para o Ascender, Equipamento de

Protecçãom Individual (EPI) e/ou
outros equipamentos de elevação
»» A inspeção do equipamento deve
ser realizada de acordo com a
legislação local. O Ascender deve
ser submetido a uma inspeção
documentada pelo menos uma
vez por ano
»» A inspeção de pré-utilização deve
ser realizada de acordo com as
orientações definidas (ver F.11)
»» Use os EPI´s tais como o capacete,
luvas e proteção ocular sempre
que necessário
»» Mantenha as mãos, cabelos e roupa
afastados das partes móveis
»» Mantenha contacto visual constante com a Guia da Corda de modo
a assegurar-se que a corda corre
suavemente através de todo o
mecanismo

D.02 ELEVAÇÃO DE PESSOAS

D.03 F
 ICHA DE INSPEÇÃO DE
SEGURANÇA PESSOAL

O Ascender ACX, quando utilizado para elevar
pessoas, deve ser usado com EPI aprovado
para trabalhos em altura, acesso por corda
e/ou resgate por corda.

Antes de utilizar certifique-se que:

Requisitos mínimos:
O Sistema de Corda deve consistir num sistema de
Corda Principal e um Sistema Backup/Secundário.
Para a elevação de pessoas, a Corda Principal
utilizada com o Ascender deve ser aprovada de
acordo com a norma EN 1891A e ter um diâmetro
de 11 mm. O Sistema Backup também deve cumprir
os respetivos requisitos obrigatórios por lei.
Cada sistema de corda deve estar conectado a uma
ancoragem que cumpra os respectivos requisitos de
ancoragem. Uma pessoa competente deve avaliar
se a ancoragem é suficiente e segura para usar.

PERIGO
NÃO USAR o Ascender sem o Sistema Backup.
Tenha especial cuidado na adequabilidade do
sistema para levantar mais que uma pessoa.

»» Verifique todos os equipamentos e componentes
»» U
 tilize roupa apropriada, sem peças de roupa,
ou cabelos soltos
»» N
 ão há efeito pêndulo ou balanços excessivos
durante a elevação/descida
»» U
 tilize apenas o Ascender se completou com
sucesso a formação aprovada pela ActSafe
»» Tenha um plano de emergência apropriado

Nota
O mosquetão fornecido pela ActSafe pode ser
substituido por qualquer outro mosquetão com a norma
EN362. Todas as outras peças do Ascender apenas
podem ser substituídas com peças originais ActSafe
e por um técnico de serviço aprovado pela ActSafe.

2-Sistema de Corda
Corda Principal

Corda de Backup
Capacete

Corda Principal

Aparelho Anti-Quedas

Sistema de
Trabalho/
Ascender

Arnês – Ponto Superior
de Conexão (EN361)
Arnês

Arnês – Ponto Inferior
de Conexão (EN813)
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RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se um banco de trabalho para conforto
e segurança.

Nota
Corda de Backup

Luvas

Quando o utilizador operar o Ascender, deve utilizar um arnês
adequado ao posicionamento de trabalho/acesso por corda.

D.04 CONFIGURAÇÕES
PARA ELEVAÇÃO
DE PESSOAS

Apresentamos de seguida quatro
configurações tipo para elevação
de pessoas, adequadas à utilização
com o Ascender ACX. Estas ilustraçõe
servem apenas como referência. Para
mais orientações, por favor contate a
ActSafe ou um distribuidor ActSafe.

i

RECOMENDAÇÃO
Utilize cordas de cores diferentes para
diferentes sistemas de corda, de modo
a aumentar a segurança.

ATENÇÃO
Segure sempre a corda sem carga
quando o Ascender estiver conectado
a uma corda ancorada.

Activa / Em Deslocamento
Configuração Básica

Ancoragem no Topo
Configuração básica

Configuração
em Top
Configuração
básica

Carga x2

Desmultiplicação
Utilização restrita
a peritos

Desmultiplicação
Utilização restrita a
peritos. Roldana ACX
conectada a uma
ancoragem simples

Ponto de
Posicionamento
do Ascender
Utilização
Correcta

ATENÇÃO

Não utilizar o Ponto de Posicionamento do Ascender
como uma extensão de ancoragem para realizar
desmutiplicações dado que isto irá colocar em risco
a capacidade de carga da placa do ascender,
o parafuso de titânio da fita e a fita, além do risco
acrescido de se ficar com um factor de segurança
insuficiente na fita.

Nota

Esta configuração pode ser usada em situações
onde o Ascender está conectado a uma ancoragem
e o operador deseja evitar a queda do Ascender
quando a corda ficar sem carga. No entanto,
deve ser permitido ao Ascender girar livremente
enquanto estiver suspenso.

D.05 ELEVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS E FERRAMENTAS

O Ascender ACX cumpre, em conjunto com a Corda de
Elevação de Equipamentos ActSafe (CEEA), a Diretiva de
Máquinas como um sistema de elevação de equipamentos,
desde que todos os equipamentos utilizados também
cumpram os requisitos de elevação.
O sistema de elevação deve estar conectado a uma
ancoragem apropriada que cumpra os respectivos
requisitos de elevação de carga (uma pessoa competente
deve avaliar se a ancoragem é suficiente e segura de usar).

i

RECOMENDAÇÃO
As operações de elevação devem ser realizadas
idealmente por uma equipa de 3 pessoas. Um
supervisor de elevação, um operador para conectar/
estivar cargas e um operador do Ascender.

Nota
O mosquetão fornecido pela ActSafe pode ser
substituído por qualquer manilha EN13889 com um WLL
de 0.5 t. Todas as outras peças do Ascender apenas
podem ser substituídas com peças originais ActSafe
e por um técnico de serviço aprovado pela ActSafe.

D.06 R
 EGRAS BÁSICAS DE
SEGURANÇA DE ELEVAÇÃO

Mantenha sempre contato visual com
a carga durante a elevação

Evite puxões excessivos
(i.e. pequenos puxões de motor)

Não exceda o SWL (Safe Working Load)
de todo o sistema de elevação

Mantenha-se afastado da carga durante
a elevação

Não tente elevar cargas presas ou obstruídas

Não permaneça debaixo da carga suspensa

Não puxe lateralmente as cargas

Recorra a sinais gestuais ou comunicações
via rádio durante a operação de elevação/
descida

D.07 C
 ONFIGURAÇÕES
DE ELEVAÇÃO

Ancoragem
no Topo
Configuração
básica

Configuração
em Top
Configuração
básica

Ascender em
Deslocamento
Utilização restrita
a peritos

Desmultiplicação
Utilização restrita
a peritos

Apresentamos aqui quatro
configurações tipo para a elevação
de equipamentos adequadas à
utilização com o Ascender ACX.
Estão representadas apenas
para efeitos de ilustração. Para
orientações mais específicas,
por favor contacte a ActSafe
ou um distribuidor ActSafe.

ATENÇÃO
NÃO PERMITA que a corda
fique obstruida ou bloqueada
quando esta está a ser guiada
pelo Ascender.

Nota
O operador do Ascender
deve, em todos os momentos,
controlar a Corda Livre durante
as operações de elevação de
modo a evitar que a corda se
torça à entrada do Ascender.

Carga x2

D.08 ACÇÕES ACTSAFE

Os Ascenders ActSafe são ferramentas de alta
tecnologia extremamente versáteis e que foram
concebidas para ambientes exigentes.
Trabalhar com estes Ascenders requere
experiência, competência e um entendimento
profundo das suas possibilidades e limitações.
Assim, possuir formação é essencial.
O programa de formação ActSafe é
oferecido através na nossa rede de instrutores
altamente competentes, que são especialistas
no seu respetivo campo de intervenção e o
ajudarão a tirar o maior rendimento do seu
Ascender ActSafe.
A formação ActSafe está disponível em
diferentes níveis de competências e diversos
campos de aplicação que podem ser no local
ou em centros de formação por todo o mundo.
Contacte o seu distribuidor local ou a ActSafe
para saber mais acerca das nossas formações.

Operador de Elevação

Elevação de
Equipamentos

A formação ActSafe foi desenvolvida de modo a oferecer um sistema
modular com o objetivo de responder ao nível e às necessidades
do cliente. No final de cada formação, o operador ser capaz de
usar o sistema do Ascender de forma segura e adequada.

PERSONAL LIFTING
ACTSAFE BASIC

PERSONAL LIFTING
ACTSAFE ADVANCED

ACTSAFE
EQUIPMENT LIFTING

Experiência: Possuir
um certificado válido de
trabalhos em altura.

Experiência: Para
profissionais de resgate
e de acesso por corda.

Experiência: Devem possuir
formação completa em
trabalhos em altura.

Duração: 2 Diasct

Duração: 1 Diasct

Duração: 4 Horas

Esta formação foi concebida
à medida, para que futuros
operadores do Ascender,
tenham um conhecimento e
habilidades avançadas de como
utilizar o Ascender. O esquema
da formação, bem como a
sua duração variará em função
do nível dos participantes.

Esta formação foi concebida
para que peritos de acesso
por corda tenham um
entendimento completo
das possibilidades de
como integrar o Ascender,
nos seus sistemas de cordas.

Esta formação destina-se
a trabalhadores especializados
que utilizem o Ascender para
a elevação de equipamentos
no seu dia-a-dia.

E
CUIDADOS COM
A BATERIA
A Bateria do Ascender

E.01

Performance

E.02

Transformador portátil

E.03

Carregar baterias

E.04

Indicador de carga da bateria

E.05

Descer com a bateria carregada E.06
Ligar e desligar a bacteria
do Ascender

E.07

Acondicionamento e Transporte E.08
Tempo de vida útil e descarte

E.09

E
Os Ascenders ActSafe usam
baterias de lithium-based concebidas
especificamente com uma densidade
muito elevada de energia sendo assim
muito compacta, leve e extremamente
potente. Devido ao elevados níveis
de carga que as baterias contêm,
é de extrema importância que sejam
tratadas com cuidado e que o
utilizador leia a seguinte secção
com muita atenção. Isto não é
apenas para a sua própria segurança,
mas também para um tempo de
vida útil e performance optimizados.

E.01 A BATERIA DO ASCENDER

A ActSafe recomenda os utilizadores
a seguirem as indicações abaixo,
para um tempo de vida útil e
performance optimizados:
»»

 bateria pode ficar conectada
A
ao ACX durante o transporte ou
se for um armazenamento de
curto prazo (1 semana). Para
um armazenamento mais longo,
desconecte a bateria e faça
uma carga de manutenção
a cada 3 meses

»»

 arregue sempre, e assim que
C
possível, as baterias após o uso

»»

 esconecte as baterias do
D
carregador depois de carregadas

»»

 uarde sempre as baterias
G
totalmente carregadas

»»

 rmazene as baterias entre
A
5°C e 25°C

PERIGO
Não seguir as instruções pode
resultar em lesões e danos, a
terceiros e pessoas, e a morte.

Nota – Duração bateria
Em condições normais de
trabalho estima-se que o tempo
de vida útil da bateria seja de
3-5 anos ou aproximadamente
500 ciclos de carga. O tempo
de vida útil depende da
quantidade de carga levantada
e da temperatura que as células
atingiram durante o trabalho.
Ver também secção E.09

PERIGO
Não use outros carregadores de bateria visto
que podem danificar a bateria e causar gases
tóxicos que provoquem fogo.

Indicações gerais e avisos
»» O carregamento de baterias deve
ser realizado numa área segura
longe de combustíveis ou outros
materiais inflamáveis
»» N ão carregue a bateria sem vigilância
»» Quando quente, permita a bacteria
arrefecer à temperatura ambiente
antes de carregar
»» Retire imediatamente a bateria
do serviços:
- Se existem danos visíveis no
invólucro, cabos ou conector,
incluindo o conector de ligação
da bateria ao Ascender
- Se a bacteria caiu pois podem
existir danos internos que não
são visíveis
- Se a bacteria emite um cheiro
estranho, está muito quente,
deformada, ou aparenta estar

anormal de qualquer outra maneira.
Uma vez que uma reação retardada
pode ocorrer, observe a bateria por
um período mínimo de 15 minutos
numa área segura e longe de
qualquer matéria combustível
»» Use apenas carregadores originais
de bateria ActSafe
»» Não desmonte ou modifique a bateria
de nenhuma maneira. A bateria
contem mecanismos de proteção
e segurança, que, se danificados,
podem causar gerar calor, explodir
ou incendiar-se
»» Não exponha a bateria a água
Sistema Gestão Bateria (SGB)
As baterias ACX têm medidas
eletrónicas de segurança embutidas,
que monitorizam constantemente e
gerem os níveis de carregamento,
temperatura e saída de eletricidade

de todas as células destas baterias. O
SGB desliga a bateria temporariamente
em caso de sobreaquecimento ou
sobrecarregamento para evitar danos
na bateria e prevenir instabilidades ou
temporarily in case of overheating or
que se incendiem. Em caso de uma
carga muito baixa (descarregamento
profundo) ou células de bateria
gastas, o SGB irá desligar a bateria
permanentemente. Isto é para prevenir
a bateria de se tornar instável e
perigosa para o utilizador.
Quando usada e carregada
corretamente, o SGB irá aumentar a
segurança e o tempo de vida útil da
bateria substancialmente. O SGB não
pode proteger a bateria por maus
tratos severos como mencionado
anteriormente. Siga as instruções
da bateria ActSafe para obter um
tempo de vida útil prolongado.

E.02 PERFORMANCE

Rendimento do Ascender
Ligado à bateria, o Ascender tem
uma capacidade de elevar até 200kg
ou até uma distância de 200m.
A distância está dependente
da carga içada e da temperatura
ambiente. A variação de temperatura
ideal de funcionamento está entre
os 5ºC e os 35ºC. A variação
de temperatura máxima vai dos
-10ºC aos 40ºC; o rendimento
da bateria será bastante afetado
por estas condições extremas.
Consulte o gráfico oposto para
informação detalhada.
Capacidade da bateria
Baixas temperaturas:
A capacidade da bateria será afetada
em temperaturas abaixo dos 5ºC que
resultarão numa perda de rendimento

de elevação (velocidade) e irão
afetar a distância de elevação. A
bateria irá comportar-se como se
não estivesse totalmente carregada
mas irá aquecer-se durante os
primeiros minutos de operação.
O rendimento da elevação irá
retornar mas vai existir alguma
perda de distância dependendo
da temperatura ambiente.
Altas temperaturas:
O rendimento da bateria será
afetado por temperaturas acima dos
40ºC que resultarão em temperaturas
internas elevadas da bateria e
consequentemente distancias de
elevação mais reduzidas. Em caso
de sobreaquecimento da bateria
o SGB irá desligar a bateria até
que a temperatura arrefeça até
à temperatura normal de operar.
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RECOMENDAÇÃO
Em ambientes frios, mantenha
a temperatura e rendimento da
bateria optimizados, mantendo
a bateria na caixa de transporte
durante o maior período de
tempo possível.

Nota
A capaciadde de velocidade
inicial de elevação será limitada
com uma bateria fria. Apenas
será possível elevar-se com o
Ascender a velocidades baixas
até que a bateria aqueça e então
o rendimento normal retornará.
Existe uma diferença de
rendimento entre baterias
novas e velhas, todas as figuras
representam baterias novas.

Distâncias de elevação com um ACX e com a bateria com 100,
150 e 200kg a diferentes temperaturas.

Distância de Elevação

250 m

820 ft

200 m

656 ft

40°C (104°F)
20°C (68°F)
0°C (32°F)

150 m

492 ft

100 m

328 ft

50 m

164 ft

0
100 kg
(220 lb)

-10°C (14°F)

0
150 kg
(330 lb)

200 kg
(440 lb)

Carga

Nota

Todos os valores nesta página se aplicam às temperaturas em trabalho.
Os ascenders e especialmente as baterias devem ser armazenadas entre
5°C e 25°C para um óptimo desempenho e vida útil. Para mais informação,
ler a secção E.08.

E.03 T
 RANSFORMADOR
PORTÁTIL

ActSafe Portable Power Supply
O transformador portatil ActSafe
é uma boa alternativa às baterias,
especialmente para operações com
Ascenders com distâncias longas
ou em temperaturas extremas. As
distancias de elevação seguintes
podem ser alcançadas a 20ºC:
100 kg (220 lb)

500m (1640 ft)

200 kg (440 lb)

150m (492 ft)

O factor limitativo é a temperatura
do Ascender. O motor do Ascender
aquece bastante ao elevar cargas
pesadas por longas distâncias,
especialmente em ambientges
quentes em que o calor não se
dissipa tão facilmente. Em caso
de sobreaquecimento do Ascender
este irá desligar-se temporariamente
de modo a proteger o motor de
qualquer dano.

E.04 CARREGAR A BATERIA

A bateria do ACX pode ser carregada
em qualquer nível de carga, pois não
ocorre o chamado “efeito de memória”.
É importante que as baterias sejam
carregadas com um carregador
original ActSafe.
O tempo de carregamento está
dependente do nível de carga
da bateria. O tempo máximo de
carregamento é de 80 minutos.
Durante o carregamento o nível de
carga atual é indicado nos LEDs da
bateria e a bateria estará totalmente
carregada quando todos os 4 LEDs
estiverem acesos continuamente.

ATENÇÃO
Antes de carregar a bateria,
verifique que os cabos do
carregador e o isolamento
da tomada para evitar riscos
de choque elétrico.

Equilíbrio das células:

1. Ligar o carregador à corrente.

Depois da bateria ter sido totalmente
carregada, o SGB iniciará o equilíbrio
das células por mais 10 minutos. O
equilíbrio das células é um processo
em que o Sistema Gestão Bateria
irá equilibrar os níveis de carga de
todas as células da bateria de modo
a optimizar o tempo de vida útil e o
rendimento da bateria. Os LEDs da
bateria irão pulsar lentamente depois
do equilíbrio estar completo.

2. Ligar a bateria ao carregador.
3. Carregamento constantemente
controlado pelo BMS. A bateria estará
carregada quando todos os 4 LEDs da
bateria estiverem continuamente acessos.
4. 10 minutos de Equilíbrio e todos os
LEDs ficarão acessos continuamente.
Os LEDs irão pulsar lentamente quando
o Equilibrio estiver completo..
5. Desligar a bateria do carregador.
6. Desligar o carregador da corrente.

Nota
O carregamento deve ser
realizado numa zona seca.
Desconecte o carregador da
fonte de energia quando não
estiver em uso.

PERIGO
Não toque no carregador da
bateria durante o carregamento
com as mãos molhadas ou
desconecte a tomada puxando
o cabo.

E.05 INDICADOR DO NÍVEL
DE CARGA DA BATERIA

O indicador do nível de carga da
bateria está posicionado na parte
de trás da bateria e pode ser
ativado pressionando o botão
ao lado dos LEDs. O indicador
da bateria tem 4 LEDs cada um
representando 25% de carga.

E.06 D
 ESCER COM UMA
BATERIA CARREGADA

LEDs

Capacidade

1 Vermelho, 3 Verdes

75-100%

1 Vermelho, 2 Verdes

50-75%

1 Vermelho, 1 Verde

25-50%

1 Vermelho

0-25%
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RECOMENDAÇÃO
Descarregar parcialmente uma
bateria para melhorar a descida,
ligando o ascender durante 2
minutos a toda velocidade e sem
carga, antes da utilização.

Não sendo recomendado como um
procedimento normal, a eletrónica do
Ascender ACX e o SGB do ACX permitem descer com uma bateria cheia (totalmente carregada) sem o risco de sobre
carregamento e eventuais danos.
Enquanto desce, o Ascender gera
energia para ser armazenada na bateria
enquanto houver capacidade de armazenamento. A eletrónica do Ascender
irá, no caso de uma bateria totalmente
carregada, regular automaticamente a
velocidade para prevenir sobrecarregamento. Em descidas longas com cargas
pesadas será provável que a velocidade seja reduzida substancialmente e o
Ascender se desligue temporariamente.

Nota

Não faça ser procedimento
normal descer com uma bateria
totalmente carregada.

E.07 LIGAR E DESLIGAR A BATERIA DO ASCENDER

1

2

ATENÇÃO
Ao ligar ou
desligar a bateria
assegure-se de
que a bateria está
presa ou segura
pela fita da bateria.

Desconectar a bateria:

1

Segure a bateria
e deslize o botão
“Soltar” da bateria
para cima.

Conectar a bateria:

2

Solte a bateria puxando a
fita da bateria com o seu
dedo ou um mosquetão.

Deslize a bateria para o Ascender
e assegure-se que a bateria está
trancada. O trinco da bateria deve
fazer um estalido ao trancar a
bateria (click).

E.08 ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE

E.09 D
 URAÇÃO E DESCARTE
DA BATERIA

»» todas as baterias de íons-lítio
degeneram-se ao longo do tempo,
mesmo que sejam devidamente
acondicionadas. Desligue a bateria
quando a acondicionar por períodos
de tempo longos e com 100% carga
»» Se acondicionar uma bateria por
muito tempo, recarregue a bateria a
cada 3 meses
»» Acondicione idealmente a bateria à
temperatura ambiente entre 5ºC e
25ºC. Acondicionar a temperaturas
elevadas resultará numa perda de
rendimento e um tempo de vida útil
menor
»» Não acondicione as baterias a
temperaturas superiors a 60ºC por
períodos de tempo longos, uma
vez que isto danificará a bateria e
possivelmente incendiar-se-ão
»» O operador assume toda a
responsabilidade por todos os riscos
associados à tecnologia de baterias
lithium-based
»» As baterias armazenadas em
temperaturas abaixo de 5°C

O tempo de vida útil da bateria está
dependente de vários fatores tais
como: intensidade de uso, ciclos
de carregamento, temperatura de
acondicionamento etc.Por esta razão
é muito difícil dar uma indicação geral
no tempo de vida útil da bateria (ver
E.01). O SGB da bateria monitoriza
constantemente a condição de todas
as células da bateria e irá desligar a
bateria automaticamente se as células
ficarem muito gastas. Neste caso a
bateria não poderá ser mais utilizada.

mostrarão uma perda severa no
desempenho durante o uso, mas não
sofrerá nenhum dano permanente
devido ao armazenamento em baixas
temperaturas
»» A garantia do produto está limitada
aos defeitos originais dos materiais e
mão-de-obra. A garantia não cobre
danos colaterais.not cover collateral
damage

ATENÇÃO
Acondicionar uma bateria vazia
ou uma bateria com um nível de
carga muito baixo pode danificar
irremediavelmente a bateria.
(descarga profunda)

Nota

As baterias estão regulamentadas
como Bens Perigosos (Classe 9
UN3480 Baterias Íon Lítio) e devem
ser manuseadas e transportadas
devidamente. Uma bateria com
defeito não deve ser transportada.

Não incinere ou descarte a
bateria no sistema de lixo comum.
Descarte a bateria num centro de
reciclagem próprio e com as devidas
regulamentações.

F
COMO USAR
O ASCENDER
Conectar a corda

F.01

Ativação do Ascender

F.02

Elevar & Descer

F.03

Descida de Emergência

F.04

Paragem de Emergência

F.05

Corda torcida & Rotação

F.06

Controlo Remoto

F.07

Operação Remota

F.08

Transporte

F.09

Armazenamento

F.10

Ficha pré-utilização

F.11

F.01 CONECTAR A CORDA
O Ascender deve estar desligado para se inserir a corda.
Carregar no botão paragem de emergência de modo a assegurar
que o Ascender está desligado.

1.	Abra a Tampa de Protecção
da Corda puxando a Tampa de
Protecção da Corda ao mesmo
tempo que pressiona o Fecho
da Tampa de Proteção da
Corda para a direita.

2.	Insira a corda no sentido
contrário ao dos ponteiros do
relógio através da ranhura da
Guia da Corda e em torno da
Polia de Tracção.

3.	Continue a inserir a corda
no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio.

Loaded rope

Unloaded rope

ATENÇÃO
Verifique sempre se a corda
está inserida correctamente e
tem um nó de fim de corda na
ponta livre. Qualquer falha neste
procedimento pode resultar
em danos na corda e perda
de tracção da corda.
Insira a corda quando o botão de
Paragem de Emergência estiver
premido para evitar ativação
acidental por controlo remoto.

4. Insira a corda novamente pela
ranhura da Guia da Corda. Estique/
ajuste um pouco a corda. A corda
será apertada em torno da Polia
de Tração e assim a Tampa de
Protecção da Corda será trancada
mais facilmente.

5. F
 eche a Tampa de Protecção da
Corda e assegure-se que está
trancada. A Tampa de Protecção
da Corda deve fazer um estalido ao
ficar na posição correta. Deve-se ouvir
um “click” distinto. Nunca tente forçar
a Tampa de Protecção da Corda.

Assegure-se que a tampa
de Protecção da Corda está
trancada e em posição.

F.02 ACTIVAÇÃO DO ASCENDER

Para ativar o Ascender verifique que o botão de Paragem de Emergência
está puxado para fora. Ligue o Ascender premindo o botão ”Ligar” durante
2 segundos. O indicador em LED verde começa a piscar e o Ascender
realiza um teste interno, que demora alguns segundos.
O Ascender está pronto a usar depois de ouvir um estalido dentro
do Ascender (teste travão) e do indicador em LED verde ficar acesso
continuamente. O Ascender ficará ligado durante 4 horas após a
última operação.
A PISCAR
VERDE

O Ascender está a iniciar e a realizar o teste interno

VERDE

O Ascender está ligado e pronto a usar

AZUL 	

O Ascender está a ser operado por controlo remoto

LARANJA 	 Indicação de superaquecimento exibida quando o
botão Ligar / Desligar é pressionado, em caso de
superaquecimento do Ascender
VERMELHO  Foi detetada uma falha, o Ascender não vai operar.
Reinicie o Ascender. Se a luz vermelha continuar ligada
ao reiniciar, verifique o guia de Resolução de Problemas

Nota
O Ascender não tem função
stand-by, o Ascender só
pode ser ligado pressionando
o botão Ligar.

F.03 E
 LEVAR & DESCER

Para subir o Ascender pela corda, rode o
manete do acelerador para trás. Quando largar
o manete do acelerador este retorna à posição
neutra e o Ascender pára de se mover.

ATENÇÃO
NÃO SEGURE a corda em carga na zona
imediatamente acima do Ascender, pois existe
o risco de entalamento.

Para se mover para baixo na corda, pressione
o manete do acelerador na direção oposta.
Ajuste a velocidade de acordo com as
cirscunstâncias, esteja atento e uso bom senso.

Mover
para
baixo

Mover
para
cima
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RECOMENDAÇÃO
Mantenha-se alinhado debaixo do ponto de
ancoragem de modo a evitar movimentos
pendulares ao sair do chão.
.

Note
Certifique-se que a ponta da corda sem carga corre de
maneira controlada ao sair do Ascender. Tenha especial
atenção quando a corda solta está a entrar no Ascender
durante a descida.
O sistema de monitorização eletrónico interno do ACX
previne carregar cargas acima dos 250kg.

F.04 D
 ESCIDA DE EMERGÊNCIA

A descida de emergência é para ser usada APENAS para
descer de maneira segura e controlada no caso de existir
uma falha com o Ascender.
A alavanca da descida de emergência permite soltar
mecanicamente o travão do Ascender, e NUNCA deve
ser usada durante o decorrer normal de uma operação
porque uma descida de emergência, em casos raros,
pode danificar o Ascender.
Procedimento de Descida de Emergência:
1. Segure a corda solta numa mão.
2. D
 esça puxando gentilmente a alavanca para trás
como indicado.
3. Pare a descida soltando a alavanca de descida.

ATENÇÃO
Uma descida de emergência pode resultar em danos
graves para o Ascender. Use apenas a descida de
emergência em caso de emergência.
Se necessitar de descer manualmente, controle a velocidade
e segure a corda solta numa mão à medida que desce.
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RECOMENDAÇÃO

Quando usar o método de descida de emergência,
tente reiniciar sempre antes o Ascender.

Nota
No caso do Ascender parar por causa de uma
bateria vazia, será ainda possível descer usando
a Manete do acelerador.
Tenha cuidado para não carregar no botão do
desengate da bateria quando utilizar a descida de
emergência, pois isso pode resultar no desengate
e queda da bateria.

F.05 P
 ARAGEM DE
EMERGÊNCIA

F.06 CORDA TORCIDA E ROTAÇÃO

1. Pressione o botão de paragem
de emergência para desligar
imediatamente o Ascender.
2. Reinicie a Paragem de Emergência
puxando o botão para fora.

Nota
O indicador LED irá ficar
vermelho por um curto
período de tempo e depois irá
desligar-se quando o botão
”Ligar” for premido, enquanto
a Paragem de Emergência
estiver ativada. O Ascender
não pode ser activado
enquanto a Paragem de
Emergência estiver activa.

Assegure-se, especialmente durante a descida, que a corda passa destorcida
para dentro do Ascender. Cordas torcidas a passar pela Guia da Corda podem
resultar num nó e ficar presas, e podem, em casos raros, danificar a corda.
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RECOMENDAÇÃO

Enquanto desce, segure a corda que entra no
Ascender prevenindo que esta entre torcida para
dentro do Ascender.

A Corda Livre nunca deve ter carga (de forma a evitar
uma força em ambos os sentidos naGuia da corda).
Não improvise um corrimão / Linhas de Vida utilizando
a Corda Principal, como ilustrado na figura.

ATENÇÃO
Ao descer, certifique-se que a corda passa alinhada
na Polia de Tracção de modo a evitar vincos ou torções
na corda. Tenha especial cuidado ao utilizar cordas
compridas no sentido de prevenir vincos ou torções.
Uma gestão correcta da corda é ESSENCIAL.

Pare imediatamente assim que observar uma torção na
corda. Desenrole e organize a corda antes de continuar.

F.07 CONTROLO REMOTO

O Controlo Remoto pode ser usado numa variedade de
aplicações na elevação de pessoas e de equipamentos.
	O Ascender ACX pode ser operado por
Controlo Remoto à distância de até 150m
desde que tenha contacto visual directo.

Selecção da velocidade
Ascensão
Indicador de Velocidade
Selecção da
velocidade/Descida

150 m (492 ft)

Botão de Ligar/Desligar

Q
 uando se utilizar o Controlo Remoto
este é que irá controlar o acelerador.
O Operador do Ascender retomará
o controlo se accionar o punho do
acelerador (esta é uma nova função).
Se o Controlo Remoto não for utilizado
durante 10 segundos, o controlo retornará
automaticamente ao Ascender. O controlo
retorna automaticamente ao Ascender
quando o Controlo Remoto é desligado
no botão Ligar/Desligar.”

Emparelhamento (link)
e Ligar (power)

Tampa protecção USB

Ponto de conexão

F.08 O
 PERAÇÃO CONTROLO REMOTO

1. Activação e conexão

2. Assumir o controlo
do Ascender
Ao premir o botão
“CIMA” ou “Baixo” o
Controlo Remoto tomará
controlo do Ascender
e este irá parar
automaticamente.

Ative o Controlo Remoto
premindo o botão LIGAR/
Desligar.

O LED verde “LIGAR”
acenderá e o LED
azul “Emparelhar” irá
piscar durante alguns
segundos enquanto
é estabelecido o
emparelhamento
com o Ascender.
Uma vez emparelhado,
o LED azul “Emparelhar”
do Controlo Remoto
também ficará aceso.

3. Definir a velocidade
do Ascender

20%

50%

100%

Selecione entre
3 velocidades de
elevação ou descida
– 20%, 50% e 100%.

Premir
curto

As velocidades podem
ser definidas com um
premir curto dos botões
CIMA ou BAIXO e a
barra em LED indicará a
velocidade selecionada.

O LED verde do
Ascender ficará
azul indicando que
o controlo passou p
ara o Controlo Remoto.
Premir
curto

4. Operar o Ascender
Uma vez a velocidade
selecionada, premindo
o botão CIMA ou o
botão BAIXO irá operar
o Ascender a essa
velocidade.
Manter

5. Desactivação
Desligue o Controlo
Remoto. O Controlo
Remoto irá desligar-se
após 30 minutos da sua
última utilização.

ATENÇÃO
A unidade de Controlo Remoto apenas funcionará com o respetivo
Ascender com o qual foi entregue. O número de série de cada
ascender está indicado no Controlo Remoto. Se tem na sua posse
mais que um Ascender, identifique e marque os Controlos Remotos
para evitar qualquer confusão.
Ao utilizar o Controlo Remoto, certifique-se que é mantida uma
distância de pelo menos 20 cm entre o seu corpo e/ou cabeça.
Contém FCC ID: SQGBT700.

Nota
O Controlo Remoto não funcionará se a Paragem de Emergência
estiver premida ou se o Ascender estiver desligado. Assim que o
Ascender for ligado de novo este pode ser usado manualmente.
A ligação remota só pode ser reestabelecida se desligar e ligar
novamente o Controlo Remoto.

ATENÇÃO

Bateria do Controlo Remoto

Assegure-se que o Controlo Remoto tem contato
visual direto com o Ascender para segurança e
alcances máximos.

A unidade de Controlo Remoto está
equipada com uma bateria interna que
pode ser carregada com o cabo USB
fornecido. O carregamento completo
demora até 150 minutos via computador,
ou 75 minutos com o transformador
fornecido. O ponto de conexão USB pode
ser encontrado no fundo do Controlo
Remoto por baixo da tampa de proteção
USB que pode ser desenroscada.
O LED LIGAR do Controlo Remoto ficará
vermelho quando a bateria estiver a
20%. O LED Ligar irá piscar durante o
carregamento e ficará ligado verde assim
que o carregamento estiver completo.

Ao usar o Controlo Remoto, a corda solta deve ser
segura por um operador para certificar-se que a corda
corre “limpa” para o Ascender durante a descida.
Uma corda não controlada a entrar no Ascender pode
provocar um nó e eventualmente danificar a corda.
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RECOMENDAÇÃO
Use o Controlo Remoto sempre em combinação
com um nó de fim de corda.

F.09 T
 RANSPORTE

F.10 A
 RMAZENAMENTO

Transporte o Ascender pela Pega de
Transporte em distâncias curtas.

Limpe e seque sempre o Ascender e a caixa
de transporte respectiva antes de o arrumar
para armazenamento. Consulte a Secção G
para instruções de limpeza.

Quando transportar o Ascender em
distâncias maiores coloque-o na caixa de
transporte, uma vez que protegerá o mesmo
de quaisquer danos. Certifique-se que o
Ascender está preso, ao transportá-lo em
qualquer veículo.

Nota
As baterias do Ascender aguentam
mais de 100 Wh de potência e são
assim regulamentadas como Bens
Perigosos (Classe 9 UN3480 Baterias
Íon Lítio). tendo que ser manuseadas e
transportadas devidamente. Contacte
o seu distribuidor ou a ActSafe
directamente para mais detalhes.

Armazene o Ascender, as baterias e
os Controlos Remotos em local fresco
e seco, com temperaturas entre 5ºC e 25ºC.
Consulte a Secção E.09 para instruções
de limpeza.mais detalhes acerca do
armazenamento das baterias.

ATENÇÃO

Guarde sempre a bateria totalmente carregada.
A bateria pode permanecer conectada ao
ACX durante o transporte ou armazenamento
curto (1 semana). Para um armazenamento
prolongado, desconecte a bateria e carregue
a bateria a cada 3 meses.

F.11 INSPECÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO

É importante inspeccionar sempre
o Ascender antes de cada
utilização. Inspeccione o Ascender
minuciosamente de acordo com
a sua formação e este manual.
Se tiver qualquer dúvida acerca
da condição do Ascender, não o
utilize e contacte o seu fornecedor
ou directamente a ActSafe.

1: Inspeção do Pack Bateria ACX

2: Inspeção do Ascender ACX

»» S
 em danos no invólucro do Pack
bateria ACX

»» V
 erifique se existe fissuras no corpo
do Ascender ou danos maiores

»» P
 inos de conexão limpos e não
danificados

»» Inpeccione os pinos do conector
da bateria:
– Limpos e sem danos
– Os anéis vedantes de borracha
devem estar presentes
(ver abaixo)

»» Bateria carregada
»» Fita da bateria presente

»» D
 eslize a bateria no Ascender e
verifique que a bateria fica trancada
na posição correcta

O’Ring

Inspeção visual dos componentes sujeitos a carga

A

B

C

D

»» G
 uia da Corda (A)
Inpeccione a Guia da Corda por
danos evidentes, deformações e
arestas afiadas. A Guia da Corda
não deve estar dobrada e deve
encaixar justamente com a Tampa
de Protecção da Corda. Verifique
o indicador de desgaste, este deve
estar completamente intacto.
»» Tampa de Protecção da Corda
Inspeccione a função da
Tampa de Protecção de corda,
abrindo e fechando a mesma.
Durante o fecho, a Tampa de
Protecção de corda deve voltar
à sua posição e bloquear sem
interferências. Verifique se existem
deformações,desgaste excessivo
ou arestas afiadas.
»» Limitador da Corda (B)
	Check Rope Wedge for deformation
or any visible damage. The Rope
Wedge should be straight, sit just

above the bottom of the Rope Grab
and should not touch the ribs on
the inside of the Rope Grap
»» Polia de Tracção (C)
Inspecione se Polia de Tracção está
limpa e não apresenta sujidade,
areia, tinta ou outro material
estranho. Inspeccione o interior
por danos evidentes, desgaste
excessivo ou arestas afiadas.
»» Fita & Mosquetão
Inspeccione a Fita por indícios
de desgaste, descoloração ou
qualquer dano como cortes,
abrasões e contaminações (tinta,
cola, químicos). Tome especial
atenção ao Parafuso de Titânio
da Fita e à curva do mosquetão.
Verifique se no mosquetão existem
danos visiveis, desgaste excessivo
ou deformações. Verifique
se o mesmo abre e funciona
correctamente.

4: Inspecção de Controlo

»» V
 erifique que a Paragem de Emergência
está puxada para fora e ligue o Ascender.
Espere pela ativação total do Ascender
(LED ligado verde).
»» Mova a manete do acelerador em ambas
as direcções e assegure-se que a Polia de
Tração roda suavemente em ambas
as direcções.
»» Verifique que a Descida de Emergência
funciona corretamente. A alavanca deve
retornar à posição neutral quando libertada.
»» Pressione o botão de Paragem de
Emergência e verifique que o Ascender
está desligado e não pode ser ativado
pelo botão Ligar.
Para uma ficha de inspecção completa
visite www.actsafe.se

G
SERVIÇO &
MANUTENÇÃO
Manutenção & Limpeza
do Ascender

G.01

Guia de Resolução
de Problemas

G.02

G
Utilize apenas peças originais e materiais
recomendados e fornecidos pela ActSafe Systems.
Orientações básicas de inspecção para utilizadores
e inspecção por terceiros:
Para ser usado com segurança, cada Ascender deve
cumprir sempre os seguintes requisitos:
»» Sem danos evidentes ou desgaste excessivo no Ascender
e respectivos componentes.
»» Teste básico das funções do Ascender incluindo o Botão
Paragem de Emergência e descida de emergência (ver
secção F.10).
»» Teste de carga dinâmico 1,25 x SWL; descida à velocidade
máxima e paragem com um máximo de 10cm de deslize.
»» Teste estático de carga 1,5 x SWL; sem deslize permitido.

i

RECOMENDAÇÃO
Siga a ficha de pré-utilização (F.11) em todas as manutenções.

G.01 M
 ANUTENÇÃO & LIMPEZA
DO ASCENDER

As reparações e inspecção periódica anual deve
ser realizada por um agente autorizado ActSafe.
Podem ser necessárias Inspecções intervalares
mais frequentes devido a normas nacionais.
Limpar o Ascender
»»

 impe o Ascender com um pano molhado
L
e deixe secar. Não limpe o Ascender com
jacto de alta pressão

»»

 impe o mosquetão minuciosamente,
L
lubrifique com óleo fino e limpe até
ficar seco

»»

 ulverizar os pinos de conexão da bateria
P
com um produto de limpeza/lubrificador de
electrónica em spray, quando necessário

Nota
NÃO USE uma máquina de limpeza
de alta pressão!

G.02 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se necessitar de assitência adicional ou tiver
qualquer dúvida contacte a ActSafe Systems
ou o seu distribuidor aprovado ActSafe.

PROBLEMA

CAUSA PROVÁVEL

RESOLUÇÃO

A bateria não funciona

Bateria descarregada

Carregue a bateria

SGB desligou a bateria devido a
danos na bateria ou a bateria gasta

Substitua a bateria

Bateria muito fria
— (abaixo dos -10ºC)

Deixe a bateria aquecer

Bateria muito quente
— (acima 55ºC)

Deixe a bateria arrefecer

Carregador desligado			

Ligue o carregador à tomada

Carregador defeituoso			

Substitua o carregador

A bateria está muito quente (LED
vermelho da bateria a piscar)

Deixe a bateria arrefecer

A bateria não carrega

A Descida de Emergência
não funciona

Bateria muito fria
— (abaixo dos -10ºC)

Deixe a bateria aquecer

Bateria Gasta

Substitua a bateria		

Alavanca de descida desconectada		

Puxe a Alavanca de Descida suavemente para
cima e desça lentamente até à posição neutra.
Insira a Alavanca correctamente no orificio do
travão. A alavanca está inserida corretamente
quando se aplica força na alavanca e se começa
a sentir resistência e depois se solta a alavanca
e esta regressa rapidamente à posição neutra.

PROBLEMA

CAUSA PROVÁVEL

Não Liga

A bateria está muito quente (LED
vermelho da bateria a piscar)

Deixe a bateria arrefecer

Bateria muito fria
— (abaixo dos -10ºC)

Deixe a bateria aquecer

A bateria não carrega

Verifique bateria, carregue quando vazia

O transformador não se liga

Active o botão ligar

Pressionou muito brevemente o botão Ligar

Pressione por 2 segundos

Botão de Paragem de Emergência premido

Puxe o botão de Paragem de Emergência

Botão de Paragem de Emergência premido

Puxe o botão de Paragem de Emergência

Problema com bateria ou transformador 		

Tente outra bateria ou transformador

Erro detectado no Ascender

Reinicie: L
 ED Verde – OK
LED Vermelho – Contacte distribuidor
ActSafe ou ActSafe)

O Ascender não está ligado

Ligue o Ascender

Distância muito longa 			

Aproxime-se do Ascender

Interferência de sinal 			

Aproxime-se do Ascender

Controlo Remoto de outro Ascender

Encontre o Controlo Remoto Correto

LED de Ligar está vermelho

O Controlo Remoto não se coneta

RESOLUÇÃO

PROBLEMA

CAUSA PROVÁVEL

RESOLUÇÃO

Controlo Remoto não funciona

A bateria do Controlo Remoto
está vazia 			

Carregue o Controlo Remoto

Tampa de Protecção da Corda
não tranca

Sujidade na Tampa de Protecção da Corda

Limpe a Tampa de Protecção da Corda

Sujidade no trinco 			

Limpe e lubrifique o mecanismo do trinco

Dano mecânico 		

Contacte o distribuidor ActSafe
ou ActSafe

Corda inadequada			

Use corda recomendada/pré-teste a corda

Diâmetro de corda inadequado		

Use corda recomendada/pré-teste a corda

Deslize da corda na Polia da Tração

					
Corda não foi pré-molhada
Pré-Molhe a corda
(apenas cordas de poliamida)

Manete do acelerador sem resposta

Tracção da Corda gasta 			

Contate distribuidor ActSafe ou ActSafe

Ascender desligado		

Ver a secção (não liga) neste guia
de resolução de problemas

O Controlo Remoto está emparelhado
ao Ascender (LED Ligar está azul)

Reinicie o Ascender ou espere que
o Controlo Remoto se desligue

Carga excessiva no Ascender 		

Reduza a carga para o SWL ou menos

A Bateria não funciona			

Ver a secção da bateria deste guia
de resolução de problemas

H

TERMOS DE GARANTIA
DOS ASCENDER
MOTORIZADOS
Termos de Garantia

H.01

H.01 TERMOS DE GARANTIA

A ActSafe Systems AB (“ActSafe”)
garante que o Ascender ACX
(“produto”) adquirido não tem
nenhuns defeitos resultantes da
utilização de peças defeituosas
ou má assemblagem durante o
processo de fabrico. Isto está sujeito
aos termos de garantia limitada
(“garantia”) a seguir descritos.
Qualquer queixa tem de ser efetuada
dentro do prazo de garantia, i.e. um
ano após entrega a não ser outro,
desde que em mútuo acordo.

A ActSafe irá reparar ou, conforme a
ActSafe ache necessário, substituir
quaisquer peças defeituosas e corrigir
quaisquer problemas resultantes
de má assemblagem, sem custos.
A ActSafe reserva-se o direito de
utilizar peças recondicionadas com
parâmetros de performance iguais
aos das peças novas em conjunto
com quaisquer serviços realizados
dentro da Garantia.

Queixas ao abrigo da
garantia ActSafe
Queixas ao abrigo da garantia ActSafe
apenas podem ser realizadas pelos
clientes diretos da ActSafe que,
possam apresentar a fatura de compra
original da ActSafe.
A garantia não é passível de ser
transferida de um utilizador/cliente
para outro.
Se adquiriu o Ascender de um
distribuidor autorizado de produtos
ActSafe, entre em contato com o
mesmo, para reclamações de garantia.

Limitações da Garantia
A garantia não se aplica a:
(i) produtos que foram modificados,
sofreram manutenções ou reparações
por terceiros não autorizados pela
ActSafe;
(ii) produtos que sofreram manutenção
ou foram operados não respeitando
as indicações dadas pela ActSafe
(iii) desgaste normal;
(iv) danos causados por abuso ou
negligência, incluindo, entre outros,
infiltração de água, danos físicos,
falhas elétricas externas aos produtos,
ferrugem ou corrosão;
(v) produtos cujo autocolante do
número de série foi removido ou
tapado

(vi) produtos aos quais foi adicionado
um componente ou produto não
autorizado pelo Vendedor. A
reparação e substituição de defeitos,
só pode ser realizada exclusivamente,
de acordo com os termos de garantia
e as regras do fabricante. Esta
garantia é exclusiva, e nenhuma outra,
seja ela estatutária ou implícita aplicarse-á aos produtos, incluíndo mas não
limitada às garantias de comércio ou
integrantes a um propósito específico.
Qualquer garantia implícita que possa
ser aplicável por lei, é limitada ao
período de garantia.
Excepto ao que é requerido pela lei
em vigor, sob nenhuma circunstância
(incluindo negligência) a ActSafe, os
seus parceiros e os seus respectivos
directores, funcionários ou agentes

poderão ser responsabilizados por
quaisquer danos resultantes de
consequências, incidentes, danos
indirectos, punitivos, especiais ou
outros semelhantes, seja por acção
contractual, negligente ou outra acção
intencional, decorrente ou não, da
ligação com ou resultante, da venda
ou provisão de quaisquer produtos..

I
FICHA TÉCNICA
Ficha Técnica

I.01

PERFORMANCE/
COMPONENTE

VALOR

COMENTÁRIO

Corda

Elevação de Pessoas EN1891A 11 mm, Elevação de
Equipamentos – ActSafe ELR

Veja o site da ActSafe para cordas testadas.
A corda deve ser pré-molhada antes da primeira
utilização. Ver secção C.01

Carga Segura de
Trabalho (SWL)

200 kg (440 lb)

Velocidade de subida

0-24 m/min (0-78 ft/min)

Velocidade de descida

0-25 m/min (0-82 ft/min)

Velocidade descida emergência

0-25 m/min (0-82 ft/min)

Alcance da Bateria

Aproximadamente 200 m com
100 kg. (656 ft at 220 lb)

A 20°C, elevação contínua. Ver secção E.02

Tempo de Carregamento

80 min

Tempo de carregamento para uma bateria vazia

Variação de Temperatura

-10°C (14°F) to 40°C (104°F)

Os valores aplicam-se à temperatura ambiente.
Veja E.02 para mais informações

Protecção sobre aquecimento

Sim

Peso do Ascender

10.5 kg (23,15 lb)

Peso da Bateria

2.5 kg (5.5 lb)

Dimensões

33 x 28 x 27 cm (13 x 11 x 11”)

Controlo Remoto

Alcance – até 150 m (492 ft)
Frequência de Radio – 2.4 GHz

Resistência a água/poeiras

IP 55

Nível de Ruído

76 dB

Velocidade do Vento
Máxima

12 m/s (39 ft/s)

Peso do Ascender com bateria é 13 kg (28,7 lb)

O controlo remoto deve manter contacto visual directo com
o Ascender para se assegurar máxima segurança e alcance

As condições meteorológicas devem ser estáveis
e favoráveis de modo a não afectar a segurança do
pessoal e/ou das operações de elevação/descida

