Oktober 2011

Lockout hangslotgamma
Productlancering

Overzicht







Brady Lockout-Tagout hangsloten
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Volaluminium hangsloten
Hangsloten in gelamineerd staal
Referentietabel

Brady Lockout-Tagout hangsloten

Hangslottype

Evolutie 12
maanden

Aluminium

+ 34%

Veiligheid (nylon behuizing)

+ 96%

Gelamineerd staal

+ 283%

Messing

+ 148%

Totaal

+ 52%

LOTO hangsloten: Kenmerken en Voordelen
KENMERKEN

VOORDELEN

Kleuren/gravering

Eenvoudige identificatie (bedrijf, personen, diensten…)

Sleutelsystemen en sleutelplannen mogelijk

Aangepast aan de noden van de klant

Beugelhoogtes en -diameters

De juiste afmeting voor elk toestel en elke toepassing

Materiaal en constructie

Beste keuze voor de toepassing
Bv. niet-geleidende hangsloten voor elektrische
toepassingen

Traceren van hangsloten en sleutels

Mogelijkheid om dubbels van sleutels te bestellen en
hangsloten aan bestaande groepen toe te voegen

Speciaal paracentrisch sleutelprofiel voor optimale
beveiliging

Sleutel onverwijderbaar tot het hangslot goed gesloten is

Meer unieke sleutelvarianten dankzij precisiecilinder met
5/6 stiften, nog beter beveiligd tegen manipulatie

Uitgebreide mogelijkheden in sleutelsystemen op maat

Groot aantal UNIEKE sleutels

Vermijd onderlinge uitwisseling van sleutels (meer dan
2.000 verschillende sleutels mogelijk)

Industrieel vergrendelingsmechanisme

Maximale bestendigheid en vlotte-vergrendelingsfunctie

Standaardisering en samenwerking tussen Brady en
verdelers

Standaardisering over meerdere voorzieningen (belangrijk
voordeel voor grote groepen)

COMPACT
VEILIGHEIDSSLOTEN

Behoefte & opportuniteit
De behoefte:
 Klanten eisen een hangslot met een kleinere beugel
door de recente toename van kleinere Lockout-toestellen
 Klanten vragen een complete veiligheidsoplossing van
één vertrouwde en betrouwbare leverancier.
De opportuniteit:
 Kom tegemoet aan de verwachtingen van uw klanten en
lever een complete Lockout- Tagout-oplossing dankzij
de nieuwe reeks compacte Lockout-hangsloten!

Compact: Productomschrijving
 Compact wordt uw nieuwe partner!


Lichtgewicht hangsloten geschikt voor energie-isolatieprogramma's



Beschikbaar in 10 kleuren: rood, geel, blauw, groen,
zwart, paars, wit, bruin, oranje en grijs



Beugeldiameter: 4,74 mm



4 beugelhoogtes: 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm



Afmeting van de behuizing: 17 x 35 x 33 mm (DxHxB)



Sleutelsystemen op maat mogelijk



Max. temperatuur: 120 ℃



De hangsloten worden geleverd met de labels “DANGER" of “PROPERTY
OF", 1 sleutel voor Keyed different, 2 sleutels voor op maat gemaakte
systemen

Compact: Kenmerken & Voordelen
KENMERK

VOORDEEL

Sleutels zijn compatibel met Brady veiligheidssloten

Compact hangsloten kunnen worden toegevoegd aan een
bestaande hangslotreeks (als ze compatibel zijn)

Beschikbaar in 10 goed zichtbare kleuren

De kleurcode maakt een eenvoudige identificatie van de
Lockout-teams mogelijk tijdens onderhoudsprogramma's.

Lichtgewicht constructie (vanaf 65 g)

Het hangslot weegt slechts 65 g (een standaard
veiligheidsslot weegt 100 g)

4 beugelhoogtes

Best passende maat voor elke toestel, zelfs in dezelfde
groep

Speciaal paracentrisch sleutelprofiel voor optimale
beveiliging

Sleutel onverwijderbaar tot het hangslot goed is gesloten

Superieure chemische en corrosiebestendigheid

Geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen

Niet-geleidende en vonkvrije behuizing

Verbeterde veiligheid voor elektrische toepassingen

Geïsoleerde sleutelkern

Beschermt medewerkers tegen schokken bij het insteken
van de sleutel

Meer unieke sleutelvarianten dankzij precisiecilinder met 5
stiften, nog beter beveiligd tegen manipulatie

Uitgebreide mogelijkheden in sleutelsystemen op maat

Geribbelde structuur van de behuizing

Zorgt voor een betere grip en gemakkelijke hantering

Hangsloten met Brady-logo

Gegarandeerde kwaliteitsproducten, een veilig
sleutelregister en snelle leveringstijden

Compact: Aangepaste sleutelsystemen

 Keyed Differently (verschillende sloten)
 Keyed Alike (identieke sloten)
 Master Keyed (met loper voor Keyed Differently en


Keyed Alike)
Grand Master Keyed (met centrale loper)
Om te verzekeren dat we de hangslotorders correct leveren, vragen we dat klanten
hun eisen duidelijk vermelden op hun aankooporder.

Compact vs Standaard veiligheidssloten
Compact Lockoutveiligheidssloten

Standaard
veiligheidsslot

• Hoogte: 35 mm (behuizing)

• Hoogte: 87 mm (volledig)

• Breedte: 33 mm

• Hoogte: 43 mm (behuizing)

• Diepte: 17 mm

• Breedte: 38 mm

• Beugeldiameter: 4,74 mm

• Diepte: 16 mm

• Beugelhoogte: 4

• Beugeldiameter: 6 mm

• Gewicht: 65 g

• Beugelhoogte: 1

• Behuizing in nylon

• Gewicht: 100 g

• Beugel in aluminium

• Behuizing in nylon
• Beugel in staal

Twee verschillende afmetingen maken een correcte
toepassing eenvoudiger
Uniek gepatenteerd systeem met unieke verkoopargumenten (niet-geleidend
mechanisme, speciaal sleutelprofiel exclusief voor Brady)

Compatibiliteit van sleutels
 Compact en standaard veiligheidssloten gebruiken dezelfde sleutel. Dat
kan het ultieme voordeel opleveren voor Lockout-klanten.

 De klant heeft de mogelijkheid om nieuwe compact hangsloten toe te
voegen aan een bestaande reeks veiligheidshangsloten.

 Hiervoor moet het geselecteerde sleutelprofiel evenwel compatibel
zijn met de bestaande hangslotreeks.

 Als u een klant heeft die van deze dienst gebruik wil maken, hoeft u
enkel de sleutelregistratiegegevens van de bestaande set door te
geven aan het team dat de offerte opstelt. Zij zullen bevestigen of de
nieuwe compacte hangsloten kunnen toegevoegd worden aan de
bestaande reeks.

Compact: Verpakking
 Het Compact-ontwerp van de doos



is vergelijkbaar met het standaard
gamma veiligheidssloten. Op die
manier kan het Brady-merk
gemakkelijk herkend kan worden.
Keyed different wordt geleverd in
een doos met 6 identieke
hangsloten.

Compact: Waar verkopen
 Bedrijven die reeds Brady veiligheidssloten gebruiken. Mogelijk willen ze Compact
hangsloten toevoegen aan hun bestaande sets of Lockout-programma.

 Bedrijven die werken met toestellen die voorzien zijn van kleine gaten en die dus een
lichtgewicht Lockout-hangslot vereisen (uitrustingen/kleppen met geïntegreerd
lockoutsysteem voorzien van gaten van 5 mm)

 Ideaal voor gebruik met kleine toestellen in elektrische schakelinstallaties waar
lichtgewicht hangsloten het belang van stroomonderbrekers kunnen verminderen
(wanneer er geen direct contact is met metaal; in dergelijke gevallen worden
hangsloten in volledig nylon aangeraden)

 Bedrijven die Master-hangsloten gebruiken en meer compacte, lichtgewicht
veiligheidssloten vereisen, die gemakkelijk te herkennen zijn door hun compacte
omvang. Dit maakt een snelle identificatie van departementen, specifieke gebruikers
en/of toepassingen mogelijk.

 Toepassingen waar "GROTER niet altijd het BETER is"

Compact: Referenties
Beugelhoogte

25 mm

38 mm

50 mm

75 mm

Blauw

814114

814124

814134

814144

Zwart

814115

814125

814135

814145

Rood

814116

814126

814136

814146

Geel

814117

814127

814137

814147

Groen

814118

814128

814138

814148

Oranje

814119

814129

814139

814149

Bruin

814120

814130

814140

814150

Paars

814121

814131

814141

814151

Wit

814122

814132

814142

814152

Grijs

814123

814133

814143

814153

Compact: Conclusie

 Brady Lockout-Tagout-oplossingen
Uw sleutel tot effectieve energieisolatieprogramma's

VOLALUMINIUM
HANGSLOTEN

Volledig aluminium: Productomschrijving
 Beugel in aluminium -> beter bestand tegen
NIEUW

corrosie en lichter product

 Beschikbaar in 7 kleuren: rood, geel, blauw,
NIEUW

groen, zwart, paars en oranje.

 3 beugelhoogtes: 25 mm, 40 mm en 75 mm
NIEUW

 Beugeldiameter: 6,5 mm
 Afmeting van de behuizing: 19 x 40 x 40 mm
(DxHxB)

 Sleutelsystemen op maat mogelijk
 Max. temperatuur: 580℃
 Sloten worden geleverd met 2 sleutels

Volaluminium: Kenmerken & Voordelen
KENMERKEN

VOORDELEN

Binnen en buiten geanodiseerd met aluminium
beugel

Ultieme corrosiebestendigheid: geschikt voor
gebruik in veeleisende omgevingen en voor
buitengebruik

Beschikbaar in 7 goed zichtbare kleuren

De kleurcode maakt een eenvoudige
identificatie van de Lockout-teams mogelijk
tijdens onderhoudsprogramma's.

3 beugelafmetingen (25 mm, 40 mm, 75 mm)

Optimale afmeting voor elke situatie

Lasergravering (tekst, logo enz.)

Eenvoudige indicatie van het bedrijf, de
eigenaar,…

Meer unieke sleutelvarianten dankzij
precisiecilinder met 6 stiften, nog beter
beveiligd tegen manipulatie

Uitgebreide mogelijkheden in sleutelsystemen
op maat

Sloten Keyed differently geleverd of
sleutelsystemen op maat

Sleutelplan mogelijk
Goedgekeurd voor de voedingsindustrie

ABUS Superglide™ uiterst precieze cilinder
met 6 stiften
Wees voorzichtig, bij dit gamma kan de sleutel wel
worden verwijderd als het slot nog niet dicht is

Beter bestand tegen manipulatie dan een
conventioneel slot met vijf stiften, voorkomt
uitwisseling van sleutels

Volledig aluminium: Referenties
Beugelhoogte

25 mm

40 mm

75 mm

Blauw

814065

814072

814079

Rood

814066

814073

814080

Zwart

814067

814074

814081

Geel

814068

814075

814082

Groen

814069

814076

814083

Oranje

814070

814077

814084

Paars

814071

814078

814085

HANGSLOTEN IN
GELAMINEERD STAAL

Gelamineerd staal: Productomschrijving
 Beschikbaar in 9 kleuren: rood, geel, blauw, groen,

NIEUW

zwart, oranje, paars, wit en bruin

 Sleutel onverwijderbaar tot het hangslot goed is

NIEUW

gesloten

 Beugeldiameter: 7 mm
 3 beugelhoogtes: 20 mm, 38 mm en 51 mm
 Afmeting van de behuizing: 26 x 30 x 44 mm (DxHxB)
 Gepersonaliseerde sleutelsystemen mogelijk
 Sloten geleverd met 1 sleutel voor keyed different
hangsloten en 2 sleutels voor gepersonaliseerde
hangsloten

Gelamineerd staal: Kenmerken & Voordelen
KENMERKEN

VOORDELEN

Versterkt gelamineerd staal

Bestand tegen extreem fysiek geweld, 7x meer
corrosiebestendigheid dan normale stalen sloten

Beugel in gehard staal

Moeilijk door te knippen

Stalen lagen van de behuizing afzonderlijk gecoat

Superieure roestvastheid

Beschikbaar met stootbandjes in 9 goed zichtbare kleuren

De kleurcode maakt een eenvoudige identificatie van de
Lockout-teams mogelijk tijdens onderhoudsprogramma's.

Speciaal paracentrisch sleutelprofiel voor optimale
beveiliging

Sleutel onverwijderbaar tot het hangslot goed is gesloten

Meer unieke sleutelprofielen dankzij precisiecilinder met 5
stiften, nog beter beveiligd tegen manipulatie

Uitgebreid aanbod van gepersonaliseerde sleutelsystemen

Hangsloten voorzien van Brady-logo

Gegarandeerde kwaliteitsproducten, een veilig
sleutelregister en snelle leveringstijden

Stalen lagen zonder cadmium en zonder gevaar

Milieu- en mensvriendelijker product

Groot aantal UNIEKE sleutels

Vermijd uitwisseling van sleutels

Industrieel vergrendelingsmechanisme

Maximale bestendigheid en vlotte-vergrendelingsfunctie

Binnenruimte van de Beugel 42% meer open dan deze van
de concurrentie

Eenvoudig gebruik bij LOTO-toestellen

Vervaardigd in Duitsland

Gelamineerd staal: Referenties
Beugelhoogte

20 mm

38 mm

51 mm

Blauw

814086

814095

814104

Zwart

814087

814096

814105

Rood

814088

814097

814106

Geel

814089

814098

814107

Groen

814090

814099

814108

Oranje

814091

814100

814109

Bruin

814092

814101

814110

Paars

814093

814102

814111

Wit

814094

814103

814112

Onthoud het volgende

Wij leveren volledige
veiligheidsoplossingen,
niet enkel hangsloten
De nieuwe hangsloten zijn maar
een deel van deze oplossing.

FLYER HANGSLOTEN

FLYER HANGSLOTEN

FLYER HANGSLOTEN

Nieuwe referenties vs oude referenties
Aluminium

oud

nieuw

51361

814065

Rood

51360

814066

Zwart

51369

814067

Geel

51363

814068

Groen

51362

814069

Oranje

51368

814070

38 mm KD Blauw

51371

814072

Rood

51370

814073

Zwart

51374

814074

Geel

51377

814075

Groen

51376

814076

Oranje

51378

814077

25 mm KD Blauw

Gelamineerd staal
20 mm KD Blauw
Rood
Zwart
Geel
Groen
Oranje
38 mm KD Blauw
Rood
Zwart
Geel
Groen
Oranje
51 mm KD Blauw
Rood
Zwart
Geel
Groen
Oranje

oud

nieuw

51280
51279
51284
51282
51281
51283
805816
805815
805819
805817
805818
805820
51291
51290
51299
51297
51292
51298

814086
814088
814087
814089
814090
814091
814095
814097
814096
814098
814099
814100
814104
814106
814105
814107
814108
814109

