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SUPORTE UNIRAIL / ROOFSAFE - AVISO DE RETRO-INSTALAÇÃO DO PRODUTO
Os Sistemas de Carril Unirail™ e Roofsafe™ são sistemas de carril horizontais, modulares e leves que providenciam um
ponto de fixação móvel para trabalhadores em altura. A capacidade de fixação é providenciada através de uma manilha de
fixação incorporada no componente de suporte do sistema, como mostrado em baixo. Estes sistemas podem ser instalados
em qualquer nível de trabalho, desde o nível dos pés até em altura.
A Capital Safety recebeu um número limitado de comunicações sobre anéis de fixação fraturados (os anéis de retenção do
parafuso de travamento) que permitem que o parafuso de travamento se desaperte e se separe do suporte. Se o parafuso de
travamento se separar do suporte, é possível que a cavilha de retenção da manilha deslize do suporte e liberte a manilha
de fixação. Acreditamos que a prática do utilizador desapertar repetidamente os parafusos de travamento, para permitir
que o suporte se mova livremente no carril, possa sobrecarregar os anéis de fixação até ao ponto de fratura com o passar
do tempo. Apenas os suportes Unirail / Roofsafe fabricados entre de 11/2009 e 1/2015 estão suscetíveis a esta condição.
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Não existem relatos destes sistemas não impedirem uma queda. No entanto, em determinadas aplicações (p. ex.,
instalações em altura), se a manilha se separar do suporte, é possível que outro equipamento de proteção anti-queda
ligado à manilha (tal como um dispositivo auto-retrátil), possa cair e provocar lesões corporais ou danos materiais.
Consequentemente, a Capital Safety desenvolveu um Kit de Retro-Instalação com perno fixo para substituir o parafuso de
travamento e o anel de fixação.
As referências do suporte afetadas são as seguintes: (CS#(UniRail #)): 7240121 (N/A), 7241006 (180-669-600), 7241027
(240-669-600) & 7241048 (250-669-600) .. Estes suportes são também usados nos seguintes kits: 7240104 (N/A),
7241028 (240-669-602) , 7241029 (240-669-604), 7241030 (240-669-605), 7241031 (240-669-606), 7241032 (240-669607), 7241266 (N/A) & 7241298 (N/A).
PASSOS SEGUINTES: A Capital Safety recomenda que todos os utilizadores dos suportes Unirail/Roofsafe fabricados
antes de 1 de fevereiro de 2015 instalem um Kit de Retro-instalação. Atenção, isto não é uma recolha de produto.
Utilizadores finais: Contacte o nosso departamento de Apoio ao Cliente através do número +33 497 10 00 10 para
solicitar que lhe seja enviado um Kit de Retro-instalação. A instrução em anexo (IFU# 5903817) menciona um
procedimento muito simples para instalar o Kit de Retro-instalação Unirail/Roofsafe. O processo de instalação pode ser
facilmente concluído em menos de cinco minutos. A instalação do kit de retro-instalação não afeta a capacidade do carro
Unirail/Roofsafe se mover livremente no carril em todas as aplicações. Se tiver algumas questões ou preocupações, ou se
preferir que a Capital Safety execute a instalação, entre em contacto com o Serviço ao Cliente através do número +33 497
10 00 10.
Distribuidores: Caso tenha em stock alguns suportes de Carril Unirail ou Roofsafe, que tenham sido fabricados antes de
fevereiro de 2015, deve devolver as unidades à Capital Safety para instalação do kit de retro-instalação. Contacte o nosso
departamento de Serviço de Apoio ao Cliente através do número +33 497 10 00 10 para obter um número de atualização
“QA”, a fim de devolver o suporte à Capital Safety.
Os produtos da Capital Safety são vendidos com uma garantia vitalícia contra defeitos em materiais e fabrico em
utilização e manutenção normais. O nosso compromisso é reparar ou substituir à nossa discrição qualquer produto que
tenha defeito durante a vida útil do mesmo. O Kit de Retro-instalação é disponibilizado gratuitamente aos clientes.
A Capital Safety irá publicar este aviso no seu website em www.capitalsafety.com. Encaminhe quaisquer questões
adicionais que possa ter para Tomas Magyarics, Gestor de Qualidade EMEA através do número +421 917 778 105.
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