ABUS Industrisäkerhet
Trygghet och skydd för de anställda

Safelex™ vajerlås för universellt bruk
Universell låsanordning för avstängning av diverse energikällor vid underhåll. Patenterad klämmekanism för säker fixering av vajern, Kan efterspännas när som helst, även i låst tillstånd. Isolerad vajer i olika längder som
kan bytas ut.
Ett ögonblicks oaktsamhet, ett litet
slarv och så har det hänt. Olycksfall i arbetet sker inte avsiktligt och i
regel inträffar de utan någons förskyllan. Men följderna av dessa oaktsamma ögonblick kan vara graverande.
Särskilt inom industrin, där anställda hanterar giftiga kemikalier, höga
temperaturer, stora maskiner eller
verktyg med vassa kanter, är risken
för olyckor extremt hög. Därför är
det inte bara nödvändigt att ställa
upp tydliga riktlinjer för hur man ska
agera i nödsituationer, utan viktigare är att ha ett förebyggande arbetarskydd. Redan med enkla åtgärder
och säkerhetsprodukter, som utan
problem kan integreras i arbetsvardagen, kan man nämligen på ett

effektivt sätt förhindra olyckor – och
således skydda arbetstagare. ABUS erbjuder en mängd olika låsanordningar för små och stora anläggningar,
ventiler, kulventiler, handrattar, tryckluftsanslutningar, strömbrytare och
mycket mer. Med hänglås som är
avsedda speciellt för arbetarskyddet, går det att låsa maskiner och
låsanordningar. Det breda utbudet
av färger, fält för påskrifter och till
och med individuella gravyrmöjligheter, uppfyller alla krav på att visa
varningsfunktionen och samtidigt
göra synligt vem respektive hänglås
tillhör. Därmed säkerställs säkerheten
för de anställda, och olyckor förhindras effektivt.

Låsanordning för rattar och kranar
Säkra genomgångsventiler vid underhåll. Fem storlekar: handrattar från 1
till 13 tums ventiler.

Låsanordning för kulventiler
Säkra kulventiler vid underhåll. Två
storlekar för nästan alla vanliga kulventiler. Många hål för exakt positionering av hänglåset för mer stabilitet

Låsanordning för kulventiler
Säkra kulventiler vid underhåll. Två
storlekar: handtag från 1/2 till 8 tums
kulventiler. Noggrant anpassade hål
för hänglås för exakt omslutning av
ventilen.

Låsanordning för kretsbrytare
Säkra enpoliga kretsbrytare vid underhåll. Enkel användning med skruvmekanism för säker fastsättning. Kan
användas universellt på vanliga enpoliga kretsbrytare. Med adapter för
flatsäkringar.
Låsanordning för flerpoliga
kretsbrytare
Säkra flerpoliga kretsbrytare vid underhåll. Enkel användning med skruvmekanism för säker fastsättning.
För upp till två hänglås med en bygeldiameter på upp till 7 mm.

Låsanordning för stickkontakter
Säkra stickkontakter vid underhåll.
Två storlekar: för vanliga stickkontakter för 110/220 V till starkströmskontakter för 550 V.
Kabelgenomgång på båda sidor för
att säkra stickkontaktsanslutningar.
Låsanordning för gasflaskor/tuber
Säkra gasflaskor och gasanslutningar
vid underhåll. Låsanordning för gastub, låses direkt via gasbehållaren
och förhindrar därmed att gaser kan
strömma ut.

Låsanordning för tryckluftsanslutningar
Säkra pneumatiska anslutningar vid underhåll. Tre olika anslutningsmöjligheter
för vanliga tryckluftskopplingar med en
ytterdiameter på upp till 15 mm. Ett hål
i mitten för förvaring av låsanordningen
för tryckluftsanslutningar direkt vid anslutningen.
Låsanordning för huvudströmbrytare
Säkra en avstängd huvudströmbrytare
vid underhåll. Upp till sex hänglås får
plats i låsanordningen.

Vajerlås i standardutförande
Låsanordning för avstängning av diverse energikällor vid underhåll. Enkelt utformad för smidig användning.
Isolerade vajrar i olika längder som
kan bytas ut

Safety Redbox™ processbrytningsdepå
Säkra stora anläggningar där det finns
många anslutningspunkter och underhållet utförs av många anställda.
Tack vare denna produkt behöver bara
förmannen stänga av samtliga låsningspunkter och sedan lägga respektive nycklar i depån. Alla andra deltagare låser sedan bara Safety Redbox™
med sina individanpassade hänglås
och alla nycklar förvaras säkert tills
underhållsarbetet är klart.
Huvudnyckelsystem:
Varje lås har en egen låsning. Med
huvudnyckeln kan alla lås öppnas.

Huvudnyckel

System med generalhuvudnyckel:
Varje lås har en egen låsning. Med
huvudnyckeln kan alla lås i en grupp
av lås öppnas. Med generalhuvudnyckeln kan alla lås öppnas.

Huvudnyckel

Generalhuvudnyckel
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