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Qual a norma que regula a seleção da Escada Fixa de Acesso?

Norma

Área de Aplicação

Altura máx. total permitida

Proteção dorsal necessária a partir 
da altura do último degrau (S)

Distância do pavimento ao início
da proteção dorsal

Comprimento máximo
de um lance de escada

Distância máxima entre
os patamares de descanso

Características especiais

DIN 18799-1 EN ISO 14122-4

Escada para manutenção 
em Edifícios

ilimitada

S > 3,0 m

2,2 - 3,0 m

10,0 m

10,0 m

nenhuma a saída requer porta com 
fecho e corrimões laterais

MADE IN GERMANY

Escada para acesso a Máquinas, 
Silos, Poços, etc.
(também em Edifícios, se
integrada em áreas de produção)

Montagem com Segurança Máxima, o mais rápida possível, em conformidade com a Norma.

Para utilização em construção, acesso a máquinas e instalações industriais, Silos, Poços, etc.
Os nossos sistemas de escadas fixas de acesso são certificados.
Fornecimento rápido e eficaz.

ilimitada

S > 3,0 m

2,2 - 3,0 m

6,0 m com S ≥ 10,0 m
10,0 m com S ≤ 10,0 m

6,0 m

Diferentes tipos de saída:
com plataforma, corrimões
ou apoio extensível

Montagem rápida e simples
com perfis em "C".
Possibilidade de ajuste
vertical da proteção.

Acessos selecionáveis
individualmente, com
diferentes tipos de bloqueio

Uniões simples através dos
ligadores de escadas com
parafusos.

DIN
18799-1

10
ANOS

GARANTIA

NORMAS

MONTAGEM

2

ESCADAS FIXAS DE ACESSO

comercial@equipleva.pt

22 947 97 64 www.equipleva.pt



3
comercial@equipleva.pt

22 947 97 64

Estrutura da fachada

Traçado da fachada

Indicações importantes para a utilização dos 
suportes de parede correspondentes

Indicações importantes para posicionar 
corretamente a escada

Exemplo de escada fixa 
com um único lance

Exemplo 1: Montagem direta na fachada

Exemplo 2: Montagem em parede dupla / fachada ventilada

• Espessura da parede (Z)
Tipo de fachada (cimento, tijolo maciço, tijolo perfurado,
madeira, chapa trapezoidal, painéis sandwich, etc.)

• Espessura da parede de suporte da carga (Z)
Tipo de parede de suporte (cimento, tijolo maciço, tijolo perfurado,
madeira, chapa trapezoidal, painéis sandwich, etc.)

• Espessura da camada de isolamento (Y)
Tipo de camada de isolamento (fibra mineral,
painéis de isolamento, caixa de ar) 

• Espessura do revestimento exterior (X)
Tipo de parede exterior (tijolo maciço, tijolo perfurado,
madeira, chapa trapezoidal, painéis sandwich, etc.) 

Nível da cobertura
Nível da
cobertura ?

?

?

?

?

?

A

A

A  Altura do último degrau /
Altura máxima vertical
(do solo à borda superior
da altura da subida)

A  Medida desejada para o 
início da proteção dorsal
(de 2,20 a 3,00 m)

B  Largura mínima de 800 mm
(Ter em conta: iluminação 
exterior, calhas para cabos, etc.)

Altura total
de aprox. 8,20 m

No caso de altura total
superior a 10 m, a escada 
deve ser montada com 2 ou 
mais lances (desvios laterais)

B  Espessura da Platibanda
(não se aplica se o nível da
cobertura estiver à mesma altura)

C  Altura da Platibanda
(borda superior da altura
de acesso à borda superior do 
nível da cobertura)

D  Altura vertical até 
ao primeiro desvio do 
alinhamento da fachada.
Em caso de desvios adicionais
são tidas em conta as medidas 
intermédias correspondentes
( E| F | G | H | I | J ).
Importante: indicação se o 
desvio é para dentro ou para fora
da fachada

I   Outras medidas
Estas medidas também são 
necessárias para obstáculos
como caleiras, etc.

D

E

F

G

H

I

J

B

C

B

Z

ZYX

INFORMAÇÃO NECESSÁRIA
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Por pedido apresentamos Soluções para Escadas Fixas de Acesso, com Outras Medidas ou Requisitos

Medidas em mm
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DIN 18799-1

Aplicação em Edifícios (Manutenção) 
  
Escadas até 10,0 m - Sem Deslocação 

Escadas acima de 10,0 m - Com Deslocação 

•O degrau de topo da escada deve estar ao nível da Saída
•A partir dos 10,0 m de altura, a escada deve ser montada  
 com deslocação
•Cada lance de escada não pode ser superior a 10,0 m
•As deslocações devem cumprir as distâncias regulamentares,   
 podendo ser apresentadas outras Soluções por Pedido

Regulamentação excecional
Se a construção do edifício não permitir a montagem das  
escadas com deslocação, entre em contacto com a nossa equipa 
técnica, para análise da situação.

Saída
• Ao nível da Saída, a escada não pode ter um afastamento 

superior a 75 mm, em relação ao edifício
•Se o afastamento for superior a 75 mm, deve ser aplicado
 um Degrau de Saída 

Fixação
• A distância entre o bordo dianteiro do degrau até à parede
 deve ser de 200 mm mín. (fixação standard)
 Exceções são admitidas em casos pontuais, por ex.,
 passagem de tubos, em que o afastamento ao degrau se pode  
 reduzir a 150 mm
•Para diferentes afastamentos, existem outras opções de   
 fixação 
•A distância entre fixações não pode exceder os 2,0 m, e   
 devem ser colocadas, de preferência, imediatamente abaixo  
 dos degraus

Primeiro Degrau
•O primeiro degrau tem obrigatoriamente de ser colocado a   
 uma altura do solo entre 100 mm (mín.) e 400 mm (máx.)

Proteção dorsal
•Proteção dorsal obrigatória para escadas com altura ≥ a 3,0 m
•Distância entre o ínicio da proteção dorsal e o solo: de 2,2 a 3,0 m

max. 
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máx. 500 mm

Saída

Afastamento
máx. 75 mm

mín.  150

Detalhes da Saída Detalhes da Fixação

DIN 18799-1
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Por pedido apresentamos Soluções para Escadas Fixas de Acesso, com Outras Medidas ou Requisitos

Medidas em mm

m
ín

. 1
.10

0

m
áx

. 6
.0

00

1.5
00

2.
20

0 
- 

3.
00

0

2.
00

0 

28
0

m
áx

. 
5

00

2.
20

0 
- 

2.
30

0 
la

nc
es

 e
m

 p
ar

al
el

o

m
ín

. 1
.6

00

m
ín

. 1
.6

80

400

•O degrau de topo da escada deve estar ao nível da Saída
• A partir dos 10,0 m de altura, a escada tem que ser montada  

com deslocação
•  Cada lance de escada não pode ser superior a 6,0 m
• As deslocações devem cumprir as distâncias regulamentares,  

podendo ser apresentadas outras Soluções por Pedido

Regulamentação excecional
Se a construção do edifício não permitir a montagem das  
escadas com deslocação, entre em contacto com a nossa equipa 
técnica, para análise da situação.

Saída
Segundo esta norma, a Saída deve cumprir com os seguintes 
requisitos de Segurança:  
•Aplicação de porta, com fecho automático
•   A área da Saída deve ter 2 corrimões (esquerda / direita), com  

1,5 m de comprimento e 1,1 m de altura, exceto se a construção  
do edifício apresentar proteção idêntica

•Degrau de Saída incluído para compensação de eventual   
 afastamento à parede superior a 75 mm

Fixação
• A distância entre o bordo dianteiro do degrau até à parede
 deve ser de 200 mm mín. (fixação standard)
 Exceções são admitidas em casos pontuais, por ex.,
 passagem de tubos, em que o afastamento ao degrau se pode  
 reduzir a 150 mm
•  Para diferentes afastamentos, existem outras opções de   

fixação 
• A distância entre fixações não pode exceder os 2,0 m, e   

devem ser colocadas, de preferência, imediatamente abaixo  
dos degraus

Primeiro Degrau
•O primeiro degrau tem obrigatoriamente de ser colocado a   
 uma altura do solo entre 100 mm (mín.) e 400 mm (máx.)

Proteção dorsal
• Proteção dorsal obrigatória para escadas com altura ≥ a 3,0 m
• Distância entre o ínicio da proteção dorsal e o solo: de 2,2 a 3,0 m

max. 
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Afastamento
máx. 75 mm

mín.  150

mín. 200

DIN EN ISO 14122-4

Aplicação para Acesso a Máquinas, 
Silos, Poços, etc.               
Escadas até 10,0 m - Sem Deslocação 

Escadas acima de 6,0 m - Com Deslocação 

Detalhes da Saída Detalhes da Fixação

DIN EN ISO 14122-4
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COMPONENTES PARA
ESCADAS FIXAS DE ACESSO
 9  Componentes - lances de escada e acessórios

10  Componentes - fixações à parede

11  Componentes - acessos

12  Componentes - saídas

13  Componentes - acessórios para saídas

14  Componentes - plataformas intermédias / descanso

15  Componentes - proteção dorsal

16  Componentes - proteção dorsal

comercial@equipleva.pt
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Comprimento (aprox. mm) 60

Largura (aprox. mm) 25

Material plástico

Referência 0077059

Quantidade 2 unidades

Altura (aprox. mm) 100

Largura (aprox. mm) 57,2

Material alumínio

Referência 20001022

Material alumínio alumínio

Tipo rígida ajustável

Extensão de ajuste (aprox. mm) - 40

Referência  0051566 0053451

Descrição Referência Qtd. Sobreposição

Aro de proteção dorsal 3/4 0053981   2

Tirante proteção dorsal 002272   4 2.290

Fixação à parede Ver acessório   4

Plataforma fixa 0051630   1

Lance de escada Ver acessório   1 2.520 mm

Braço diagonal 0053340   1

Aro de proteção dorsal 0051600   1

Ligação para aro duplo 0053332   1

Corrimão para desvio de lance 0055196   1

COMPONENTES - LANCES DE ESCADA E ACESSÓRIOS

Lance de escada

• Montantes com   
 perfis extrudidos  
 sem soldadura
•  Rigidez torsional
 devido à união
 com rebordo do
 perfil com os
 degraus

Tampa de
montante

•  Para cobrir as   
 extremidades dos  
 perfis
•  Em polietileno   
 (PE)

Ligadores de
escadas (par)

• Para a união de
 dois lances de   
 escada

Placa de fixação

• Para fixar lances
 de escada ao
 pavimento
•  Inclui material para  
 fixação da escada.
 Não inclui peças  
 de fixação ao solo

•Esta lista inclui todos os componentes necessários ao desvio lateral de um lance de escadas

Um desvio de lances inclui:

25
60

50

23
60

60

Ø11

Material alumínio alumínio alumínio alumínio alumínio alumínio

Nº de degraus 2 4 5 7 10 13

Comprimento (aprox. mm) 560 1.120 1.400 1.960 2.800 3.640

Dimensões do
perfil (aprox. mm)

60 x 24 60 x 24 60 x 24 60 x 24 60 x 24 60 x 24

Distância entre
degraus (aprox. mm)

280 280 280 280 280 280

Larg. exterior (aprox. mm) 448 448 448 448 448 448

Larg. interior (aprox. mm) 400 400 400 400 400 400

Referência 20000905 20000906 20000908 20000904 20000907 20000909

comercial@equipleva.pt

22 947 97 64 9

Degraus:
30 x 30 mm

www.equipleva.pt



Material alumínio/aço aço

Tamanho (aprox. mm) 210 210

Para perfil (aprox. mm) 60 x 24 60 x 24

Referência 0050139 0051568

Material alumínio aço

Para perfil (aprox. mm) 60 x 24 60 x 24

Tamanho (aprox. mm) 236 236

Referência 0050141 0051569

Material alumínio alumínio alumínio alumínio

Extensão de
ajuste (aprox. mm)

300 - 400 350 - 500 500 - 650 650 - 800

Para perfil (aprox. mm) 60 x 24 60 x 24 60 x 24 60 x 24

Referência 0055021 0053320 0053321 0053322

Material aço

Extensão de ajuste (aprox. mm) 172 - 300

Para perfil (aprox. mm) 60 x 24

Referência 0051572

Material alumínio

Referência 0055096

Material aço

Referência 0053946

COMPONENTES - FIXAÇÕES À PAREDE

Fixação de parede
standard

•  Para fixar os lances   
 de escada à parede
•  Não inclui parafusos 
 p/ fixação à parede

Fixação reta
à parede

• Para fixar os lances   
   da escada à parede

Consola de parede
ajustável

•  Para fixar os lances
 da escada à parede
•  Não inclui peças de
 fixação

Fixação de parede
ajustável

•  Para fixar os lances   
 de escada à parede
•  Não inclui parafusos 
 p/ fixação à parede

Placa de fixação para
fachadas em CHAPA

•  Para fixação da escada
 em fachadas com pouca   
 espessura (placas de chapa  
 ou painéis sandwich)
• Placa c/ cola dupla face e  
 parafusos p/ união às
 fixações da escada (não inclui parafusos de fixação à parede)

Abraçadeira

• Para fixar os lances  
 da escada aos aros de  
 proteção dorsal ou às  
 fixações de parede
•  Para aro de proteção  
 dorsal e fixação à parede
•  Inclui peças de fixação

Nota: A distância entre os pontos de fixação não pode ser superior a 2000 mm. As fixações devem colocar-se preferencialmente por baixo do degrau (máx. 1960 mm)

25
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COMPONENTES - ACESSOS

Placa para bloqueio da subida,
sem tampa

• Impede que as escadas fixas
 sejam utilizadas por pessoas
 não autorizadas
• Abertura para a esquerda
•  Fecho incluído

Tampa de bloqueio de acesso

• Impede que as escadas fixas
 sejam utilizadas por pessoas
 não autorizadas
•  Lance de escada com plataforma
• Abertura para a esquerda
•  Fecho incluído

Placa para bloqueio da subida,
com tampa

• Impede que as escadas fixas
 sejam utilizadas por pessoas
 não autorizadas
• Abertura para a esquerda
•  Fecho incluído

Acesso recolhível

•  O lance de escada pode ser
 acionado com recurso a uma corda
•  Altura máx. de passagem: 2800 mm,  
 sobreposição: +/- 900 mm

Apoio extensível para acesso
superior

•  Aplicação em clarabóias, poços,
 fossas séticas, espaços estreitos, etc.

Material alumínio

Referência 0054770

Material alumínio

Comprimento (aprox. mm) 1.900

Referência 0051637

Material alumínio alumínio

Uso da corda desde: topo base

Comprimento (aprox. mm) 3.735 3.735

Referência 0052314 0052315

Material alumínio

Comprimento (aprox. mm) 1.900

Referência 0051764

Material alumínio

Comprimento (aprox. mm) 2.150

Referência 0053345
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COMPONENTES - SAÍDAS

Saída reta estreita/larga

• Instalações de construção de
 acordo com a norma DIN 18799-1:
 Requer degrau adicional de saída
 (ref. 0054038 ou 0054039)

Saída estreita com corrimões

• Instalações de construção de
 acordo com a norma DIN 18799-1:
 Requer degrau adicional de saída
 (ref. 0054038)

Saída larga com plataforma

• Plataforma revestida com alumínio  
 estriado, fechada
•  Guarda corpo, com 2 corrimões
 e rodapé

Saída larga com corrimões

• Guarda corpo em ambos os lados,
 com corrimões e fecho automático
•  Abertura para a esquerda

Saída larga com porta

• Fecho automático, com
    corrimões e rodapé
•  Abertura para a esquerda

Saída larga com plataforma
e porta

•  Plataforma revestida com
 alumínio estriado, fechada
•  Guarda corpo e corrimões em
 ambos os lados, porta com 
 fecho automático e rodapés
•  Abertura para a esquerda

Material alumínio

Profundidade do degrau
de saída (aprox. mm)

150

Referência 0053298

Material alumínio

Profundidade do degrau 
de saída (aprox. mm)

150 

Referência 0054055

Material alumínio alumínio

Largura (aprox. mm) 560 700

Referência 0053291 0053292

Material alumínio

Referência 0054054

Material alumínio alumínio alumínio

Comprimento (aprox. mm) 725 950 1.175

Comprimento interior 
(aprox. mm)

651 876 1.101

Referência 0054056 0054057 0054058

Material alumínio alumínio alumínio

Comprimento (aprox. mm) 725 950 1.175

Comprimento livre da
plataforma (aprox. mm)

651 876 1.101

Referência 0054059 0054060 0054061
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COMPONENTES - ACESSÓRIOS PARA SAÍDAS

Corrimões de Saída

• Em conformidade com a norma
 EN ISO 14122-4 (acesso a máquinas),
 a saída deve cumprir com o nível 
 máximo de segurança.
 O perfil da saída une-se aos  
 corrimões de ambos os lados, com  
 comprimento de 1500 mm, cada
•  Os corrimões combinam com
 todas as saídas, exceto com a saída
 reta (Ref. 0053291 / 0053292)

Degrau de saída

• Inclui material de fixação

Porta com fecho
(para aparafusar)

• Para proteção contra quedas ao
 trabalhar em escadas fixas de acesso
•  Porta com fecho automático e
 magnético, com rodapé
•  Abertura para a esquerda

Material alumínio alumínio

Orientação esquerda direita

Largura (aprox. mm) 1.570 1.570

Altura (aprox. mm) 1.162 1.162

Referência 0053335 0053336

Material alumínio alumínio

Tipo estreita larga

Largura exterior (aprox. mm) 632 772

Altura (aprox. mm) 1.090 1.090

Referência 0054032 0054033

Material alumínio alumínio

Tipo estreito largo

Largura (aprox. mm) 560 700

Profundidade do degrau 
de saída (aprox. mm)

150 150

Referência 0054038 0054039
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COMPONENTES - PLATAFORMAS INTERMÉDIAS / DESCANSO

Plataforma fixa

• Utilizada como plataforma de
 descanso, em escadas c/ desvios   
 intermédios
•  Revestimento de chapa estriada 
 em alumínio

Tampa de fundo c/ fecho para
cadeado

•  Aplicável no fundo da escada,
 bloqueia a subida indesejável
• Utilizada como plataforma intermédia  
 em casos em que é impossível a 
 montagem c/ desvios intermédios
•  Inclui fecho de segurança

Plataforma intermédia rebatível

• Utilizada como plataforma intermédia  
 em casos em que é impossível a 
 montagem c/ desvios intermédios

Plataforma de descanso
(pequeno)

• Plataforma com grade em aço 
 galvanizado
•  Corrimão em aço galvanizado

Plataforma de descanso
(complementar)

• Plataforma com grade em aço 
 galvanizado
•  Corrimão em aço galvanizado

Material alumínio

Referência 0051635

Material alumínio

Referência 0051762

Material alumínio

Referência 0051630

Material aço aço

Comprimento (aprox. mm) 800 1.000

Largura (aprox. mm) 800 1.000

Referência 0054040 0054041

Material aço aço

Comprimento (aprox. mm) 800 1.000

Largura (aprox. mm) 800 800

Referência 0054042 0054043
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COMPONENTES - PROTEÇÃO DORSAL

Aro de proteção dorsal 3/4

• Com parafusos premontados
 para tirantes da proteção dorsal
• Inclui peças de fixação

Aro de proteção dorsal
para saída

• Com parafusos premontados
 para tirantes da proteção dorsal
• Inclui peças de fixação

Aro de proteção dorsal

• Com parafusos premontados
 para tirantes da proteção dorsal
• Inclui peças de fixação

Braço diagonal

• Para estabilizar a proteção dorsal
• Inclui peças de fixação
•  Nota: em escadas com desvios 
 intermédios, coloca-se um braço
 diagonal por cada lance

Material alumínio

Diâmetro (aprox. mm) 724

Referência 0051600

Material alumínio alumínio

Saída estreita larga

Largura da
saída (aprox. mm)

560 700

Referência 0054051 0054050

Material alumínio

Referência 0053981

Material alumínio

Referência 0053340

448

400

724
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COMPONENTES - PROTEÇÃO DORSAL

Corrimão para desvio de lances
de escada

• Para uma união firme entre os
 montantes da escada, nos desvios   
 intermédios
•  Obrigatório de acordo com a norma
 EN ISO 14122-4 (acesso a máquinas)
 

Tirante de
proteção dorsal

Comprimento total da proteção dorsal =
Altura do último degrau - altura desde o solo até ao início da proteção dorsal + comprimento da saída (sempre 1180 mm)

Ligador para tirante de
proteção dorsal

Material alumínio

Extensão de ajuste (mm) 305 - 480

Referência 0055196

Material alumínio

Referência 0050255

Material alumínio

Comprimento (aprox. mm) 3.190

Referência 002272
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PORTO
Rua de Oliveira e Sá, 116
Zona Industrial da Maia I
4475-263 Maia
Tel. 22 947 97 64
comercial@equipleva.pt

LISBOA
Rua da Cortiça, 37
Afonsoeiro 
2870-480 Montijo
Tel. 21 231 89 19
comercial@equipleva.pt

LOULÉ
Zona Industrial de Loulé
Fração C - Lote 5
8100-272 Loulé
Tel. 289 24 06 27
comercial@equipleva.pt

www.equipleva.pt

Ligação para aro duplo

•  Para ligar aros de proteção
 dorsal de 3/4, nos desvios
 intermédios

Material alumínio

Referência 0053332


