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   União Europeia:

Adaptado do Tratado de Maastricht, o artigo 118a constitui a base para as melhorias das condições de trabalho e regulamenta os requisitos 
mínimos de orientação em linhas gerais. A norma da UE 89/655/CEE define os regulamentos mínimos para segurança e proteção dos 
colaboradores durante o serviço do equipamento industrial, por exemplo, o isolamento do equipamento de todas as fontes de energia 
possíveis em caso de manutenção por motivos de segurança. As normas europeias, como a EN ISO 12100, relativa a segurança de máquinas, 
e a EN 1037, de prevenção a um arranque inesperado, definem as medidas adequadas para prevenir arranques acidentais das máquinas 
em situações de manutenção.

   Brasil:

No Brasil, as Normas Regulamentadoras (NR), relativas à segurança e saúde do trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas 
privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O não cumprimento das disposições legais e 
regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho acarretará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. 
As normas NR10, NR12 e NR33 fazem exigências quanto ao bloqueio de energias perigosas para fins de serviços de manutenção pre- 
ventiva ou corretiva, especificando a necessidade de aplicação de dispositivos de bloqueios, cadeados industriais, e, identificação e 
procedimentos específicos e detalhados.

   França:

A norma francesa “Recueil d‘instruction générales des sécurité d‘ordre électrique”, anterior UTE C18-510, atual NF C18-510, regulamenta 
a o bloqueio dos equipmantos para fins de serviço e manutenção em aplicações elétricas. Portanto, o bloqueio inclui todos os pro-
cedimentos necessários para garantir que o equipamento seja colocado e mantido em posição de segurança, que sua ativação seja 
evitada, que o equipamento isolado possua um etiqueta com uma referência clara para a não-operação.

   Alemanha:

A lei de segurança no trabalho na Alemanha (BetrSichV - Betriebssicherheitsverordnung) especifica que as fontes de energia perigosas 
devem ser travadas evitando acionamento acidental ou não autorizado, e que os procedimentos de modificação, manutenção ou 
reparação apenas podem ser realizadas com os equipamentos desconectados. Todos os equipamentos com fonte de energia perigosas 
devem ser travados e protegidos, evitando o acionamento acidental e movimentação. Ademais, existem regulamentações específicas 
do INSS alemão, como a TRBS, BGV, BGR e BGI, estabelecendo diretivas válidas de segurança e prevenção de acidentes, especificando 
procedimentos de bloqueio para diferentes ocupações, como operação de guindastes ou engenharia química.

   Suíça:

Diferentes diretivas suíças, como a lei federal para seguros contra acidentes (UVG - Bundesgesetz über die Unfallversicherung), o regulamento 
para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais (VUV - Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten) e 
a orientação n.º 6512 da EKAS (Arbeitsmittel-Richtlinie) estipulam com clareza que, durante a manutenção, o reparo ou a limpeza do 
equipamento, este deve se encontrar em estado não-operacional, e os dispositivos adequados devem ser usados para garantir que 
uma máquina não seja acidentalmente acionada, por exemplo.

   Reino Unido:

A norma britânica de regulamentação sobre equipamento de trabalho n.º BS7671:2008, Provision of Work Equipment Regulations, 
no regulamento 19, de isolamento das fontes de energia, Isolation from Sources of Energy, determina que “todos os empregadores 
devem garantir que equipamentos de proteção sejam fornecidos, com os meios adequados para o isolamento de todas suas fontes de 
energia, sempre que necessário. Todos os empregadores deverão tomar as medidas adequadas para garantir que a reconexão de 
qualquer fonte de energia ao equipamento de trabalho não exponha os usuários do equipamento a qualquer risco de saúde ou segurança”.

   Estados Unidos da América:

O Regulamento OSHA (Occupational Safety & Health Administration - Administração para saúde e segurança ocupacional) 1910.147 “The 
Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout)” exige que empregadores estabeleçam um programa e usem procedimentos para incluir  
dispositivos de bloqueio ou desenergização adequados para dispositivos de isolamento da energia e, caso contrário, desativar máquinas 
ou equipamento para prevenir energização inesperada, religação ou liberação de energia armazenada, para evitar acidentes com os trabalhadores“.

O BLOQUEIO é obrigatório nos EUA e em alguns países da UE, sendo considerada a melhor prática em todo o mundo para prevenir 
acidentes de trabalho. No Brasil muitas empresas já utilizam ou estão buscando a introdução de procedimentos e equipmantos 
LOCKOUT/TAGOUT, para diminuir os índices de acidentes de trabalho com seus colaboradores. Multinacionais sérias, já utilizam os 
mesmos requisitos de suas matrizes, principalmente em empresas norte-americanas e europeias.

REQUISITOS LEGAIS PARA PROCEDIMENTOS 
DE BLOQUEIO EM DIFERENTES PAÍSES
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SEGURANÇA NO TRABALHO

Todos os anos, no Brasil, aproximadamente um em cada 68 trabalhadores sofre um acidente de trabalho, muitos destes 
por falta de utilização de equipamentos de proteção adequados. 

A manutenção de máquinas industriais é uma tarefa que nunca deve ser realizada com pressa. Bastam alguns segundos 
para que um trabalhador seja fatalmente ferido por máquinas que se destinam a esmagar, derreter ou dobrar grandes 
quantidades de material. Fogo, explosões, exposição a químicos tóxicos ou queda de escombros, também constituem 
potenciais riscos em ambiente de produção industrial.

Cerca de 3000 vidas são perdidas anualmente no trabalho, no Brasil, e cerca de 4600 vidas nos EUA. Por outro lado, 
ocorrem anualmente cerca de 700 mil acidentes de trabalho no Brasil, e 2,8 milhões nos EUA.. Números assustadores, 
especialmente porque muitos desses acidentes poderiam ser evitados, se os espaços de trabalho estivessem protegidos 
e adequadamente identificados.

  O objetivo do procedimento de Lockout e Tagout, também conhecidos como LOTO, é evitar a reativação inesperada 
ou não planejada de máquinas e equipamentos, assim, danos físicos. Veja abaixo as definições:

 Lockout: travamento das fontes de energias perigosas
 Tagout:  identificação dos travamentos efetuados

A ABUS oferece uma vasta gama de cadeados industriais adequados, incluindo mestragem e gran-mestragem de segredos, 
cadeados de baixo peso e alta resistência, não corrosivos, não condutores, resistentes a faíscas, coloridos e com gravações 
definitivas a laser, além de um portfólio completo de dispositivos de bloqueios adequados para inúmeras aplicações.
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CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS
•  Miolo em alumínio sólido, com haste em aço e revestida com 

plástico, para garantir o máximo de resistência física
•  Corpo e haste isolados contra choque elétrico
•  Intrinsecamente seguro, com retenção de chave
•  Travamento automático para conveniência do usuário
•  Compacto e leve
•  Cilindro de 6 pinos de alta precisão para melhor resistência 

contra violação e manipulação
•  LB = CORPO ESTENDIDO

VARIÁVEIS

CORES DISPONÍVEIS

Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul

Roxo

38 mm de largura 
74/40

76 mm

19 mm

38 mm

7 mm de diâmetro

38 mm

38 mm de largura 
74LB/40

19 mm

7 mm de diâmetro

Preto Marrom Branco Cinza

PERSONALIZE SEUS 

CADEADOS DE SEGURANÇA!

A ABUS oferece gravação a laser, 

personalizada, em todos os seus 

cadeados. A gravação a laser possui 

alta nitidez e é definitiva. Não apaga 

com o tempo, oferecendo uma 

característica de segurança adicional.

CADEADOS SÉRIE 74 - NÃO CONDUTIVOS
Ideal para quadros elétricos
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Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul

Roxo Preto

CADEADOS SÉRIE 72 - ALUMÍNIO ANODIZADO
Ideal para ambientes internos e agressivos

VARIÁVEIS

CORES DISPONÍVEIS

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS
• Estrutura sólida, de alumínio anodizado
•  Haste em aço temperado, também disponível em aço 

inoxidável ou alumínio
•  10 cores chamativas: azul, vermelho, amarelo, verde, 

laranja, roxo, preto, marrom, prateado e titânio
• Cilindro de 6 pinos para o máximo de variações de segredos
• Versão com retenção de chave disponível
• Gravação personalizada disponível
• Possibilidade de replicar chaves existentes

PERSONALIZE SEUS 

CADEADOS DE SEGURANÇA!

A ABUS oferece gravação a laser, 

personalizada, em todos os seus 

cadeados. A gravação a laser possui 

alta nitidez e é definitiva. Não apaga 

com o tempo, oferecendo uma 

característica de segurança adicional.

4,5 mm de diâmetro

32 mm de largura 
72/30

26 mm

17 mm

Prateado Marrom

6 mm de diâmetro

38 mm de largura 
72/40

75 mm

38 mm

26 mm

20 mm

Titânio
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CORES DISPONÍVEIS

Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul

Preto BrancoRoxo

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS
•  Aço laminado, com revestimento ETERNA™ exclusivo ABUS, 

para obter proteção extrema contra a corrosão
•  Cromagem ETERNA™ sem adição de cádmio (nocivo à saúde)
•  Rebites rebaixados resistentes
•  Haste em aço temperado
•  Cilindro de 5 pinos de alta precisão
•  Cinta em vinil colorido para fácil identificação (8 cores)
•  Gravação personalizada disponível
•  Possibilidade de replicar chaves existentes

15 mm
15 mm

35 mm de largura 
41/30

5 mm de diâmetro

44 mm de largura 
41/40

19 mm
18 mm

7 mm de diâmetro

Marrom

38 mm

50 mm

75 mm

VARIÁVEIS

CADEADOS SÉRIE 41 - AÇO LAMINADO 
Ideal para ambientes externos e agressivos
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Vermelho Amarelo Verde Azul Preto Cinza

CORES DISPONÍVEISCARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS
•  Haste e corpo em latão sólido
• Resistente a faíscas
•  Componentes interiores feitos de materiais não-corrosivos
•  Canhão com tambor de pinos de precisão

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS
•  Estrutura sólida e leve, de alumínio
•  Revestido em vinil, em diferentes cores
•  Inscrições individuais possíveis para fácil identificação
•  Haste em aço temperado

T84MB/40

Preto BrancoVermelho Amarelo Verde Azul Roxo

CORES DISPONÍVEIS

T65AL/40

CADEADOS SÉRIE T84 - LATÃO MACIÇO
Ideal para ambientes com risco de faísca e ambientes altamente corrosivos

CADEADOS SÉRIE T65 - ALUMÍNIO REVESTIDO
Recomendado para ambientes internos e agressivos
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CHAVES DIFERENTE E CHAVES IGUAIS COM CHAVE MESTRA ÚNICA
Os cadeados amarelo e vermelho deste conjunto, possuem 
segredos diferenciados. Os cadeados azuis deste conjunto 
possuem segredos iguais. A chave mestra atribuída a este 
conjunto, pode abrir qualquer um destes cadeados, 
vermelho, amarelo ou azuis.

KD KD KA KA

CHAVE MESTRA

COM CHAVE GRAN-MESTRA (GMK)
Um sistema com chave gran-mestra pode ser constituído 
por muitos sistemas de chaves mestras diferentes. Todos 
os cadeados que fazem parte de um sistema com chave 
gran-mestra abrem com uma chave gran-mestra.

KD KD KA KA

CHAVE MESTRA

KA1 KA1 KA2 KA2

CHAVE MESTRA

CHAVE 
GRAN-MESTRA

MATRIZ DE SEGREDOS (CHAVEAMENTO) 
Os diagramas abaixo ilustram de que forma os segredos ABUS funcionam.

CHAVES IGUAIS (KA)
Todos os cadeados deste conjunto, operam com um 
mesmo segredo de chave.

KA KA KA KA

CHAVES DIFERENTES (KD)
Cada cadeado deste conjunto, opera com um segredo 
diferente de chave, uns dos outros.

KD KD KD KD

CHAVES DIFERENTE COM CHAVE MESTRA (KDMK)
Cada cadeado deste conjunto, opera com uma chave de 
segredo diferente dos demais. A chave mestra atribuída 
a este conjunto, consegue abrir todos os cadeados.

CHAVE MESTRA

KD KD KD KD

CHAVES IGUAIS COM CHAVE MESTRA (KAMK)
Os cadeados amarelos deste conjunto, possuem chaves com 
o mesmo segredo entre eles. Os cadeados azuis deste 
conjunto, também possuem chaves com o mesmo segredo 
entre eles. A chave mestra atribuída a este conjunto, 
pode abrir qualquer um destes cadeados amarelos e azuis.

KA1 KA1 KA2 KA2

CHAVE MESTRA
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A maior fábrica da ABUS obteve recentemente uma prestigiada certificação da Underwriter’s 
Laboratories Environment (ULE). Todos os produtos fabricados nessa fábrica, incluindo 
cadeados de latão, cadeados de aço, cadeados de plástico, cadeados de alumínio, e cadeados 
de segredos, assim como todos cilindros de latão, são agora certificadas pela ULE. Com 
isto, a ABUS torna-se a primeira fábrica de cadeados no mundo com esta certificação, 
com praticamente zero desperdício despejado em aterros, e uma taxa de 98% de 
reaproveitamento.

Além disso, os cadeados de alumínio, Série 72, e os cadeados não condutivos, Série 74 da 
ABUS, foram certificados pela ULE, satisfazendo os requisitos de certificação para „conteúdo 
reciclado“ exigido pela UL. Estes produtos são produzidos com uma média combinada de 
73% de materiais reciclados.

A ABUS POSSUI VALIDAÇÃO UL



10

GRAVAÇÃO A LASER
A ABUS oferece gravação a laser personalizada em todos os 
seus cadeados de segurança industrial. Gravação profissional 
permanente e de alta visibilidade, garantindo segurança 
adicional.

Nota: Gravação na parte de baixo do cadeado somente possível na série 41.

GARRAS DE BLOQUEIO

•  Permitem que até seis trabalhadores bloqueiem uma 
única fonte de energia

• Aço de alta resistência, revestido em vinil
• Disponíveis com e sem abas
• Disponíveis em dois tamanhos e duas cores
•  Para cadeados com haste de todos tamanhos, até 9 mm 

de diâmetro

Garra 701 Garra 802

Área 1
frente

Área 3
atrás

ABUS USA 111134
JOHN SMITH

123-456789112111

Área 2
direita

12
34

56
78

90

Área 4
esquerda

12
34

56
78

90

ETIQUETAS DE 
BLOQUEIO
Cadeados fornecidos com etiquetas de bloqueio.

BLOQUEADO

NÃO REMOVER

PROPRIEDADE DE:
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SÉRIE 72

Qtd: 

Modelo
 72/40
 72/40HB40
 72/40HB75

Material da haste
 Aço temperado 
 Aço inoxidável
 Alumínio

Cor
 Vermelho Roxo
 Laranja Preto
 Amarelo Prateado
 Verde Marrom
 Azul Titânio

Sistema de segredos
 KA KD
 KAMK KDMK
 GMK 

Informação de 
conjunto
Coincidir chave mestra
     Sim      Não

Coincidir código da chave
     Sim      Não

Gravação
     Sim      Não

Chave marcada
      Sim      Não

Retenção de chave
      Sim      Não

SÉRIE 41

Qtd: 

Modelo
 41/40
 41/40HB38
 41/40HB50
 41/40HB75

Cor
 Vermelho Roxo
 Laranja Preto
 Amarelo Branco
 Verde Marrom
 Azul

Sistema de segredos
 KA KD
 KAMK KDMK
 GMK 

Informação de 
conjunto
Coincidir chave mestra
     Sim      Não

Coincidir código da chave
     Sim      Não

Gravação
     Sim      Não

Chave marcada
     Sim      Não

SÉRIE T84

Qtd: 

Modelo
 T84MB/40 

Cor
 Vermelho Preto
 Amarelo Cinza
 Verde 
 Azul 

Sistema de segredos
 KA KD

Gravação
     Sim      Não

Chave marcada
      Sim      Não

Retenção de chave
      Sim      Não

Produto

SÉRIE 74

Qtd: 

Modelo
 74/40
 74/40HB75
 74LB/40

Cor
 Vermelho Roxo
 Laranja Preto
 Amarelo Marrom
 Verde Branco
 Azul Cinza

Sistema de segredos
 KA KD
 KAMK KDMK
 GMK 

Informação de 
conjunto
Coincidir chave mestra
     Sim      Não

Coincidir código da chave
     Sim      Não

Gravação
     Sim      Não

Chave marcada
      Sim      Não

Retenção de chave
      Sim      Não

Endereço de entrega   

Empresa:           A/C de:

Endereço:

Cidade, CEP:           Telefone:

FORMULÁRIO DE PEDIDO

ABUS | August Bremicker Söhne
www.abus.com

SÉRIE T65

Qtd: 

Modelo
 T65AL/40
 T65AL/40HB40

Cor
 Vermelho Roxo
 Amarelo Preto
 Verde Branco
 Azul 

Sistema de segredos
 KA KD

Chave marcada
      Sim      Não

Envie uma cópia digital para o seu distribuidor ou info@abus.com.br

Pedido especial
 72/30 compacto
 41/30 compacto



Contato:

ABUS | ABUS Security
Avenida Ipanema, 165 - Cj. 515
Barueri, SP, CEP 06540-235
Telefone: +55 (11) 42 47 - 63 65
E-mail: info@abus.com.br
Internet: www.abus.com
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