Conforme pictogrammen
voor machineveiligheid
Verhoog de veiligheid van machines

www.bradyeurope.com/machinesafety

Waarschuw en informeer gebruikers optimaal over de veiligheidsrisico’s bij
machines die niet kunnen worden weggenomen via het machineontwerp met
onze betrouwbare pictogrammen voor machineveiligheid in hoge definitie.

Volledig conform
Ons assortiment pictogrammen voor machineveiligheid voldoet aan de
internationaal erkende norm ISO 3864-2:2016. Conformiteit met de norm zorgt
voor een maximale herkenbaarheid en helpt machinegebruikers waarschuwingen
of verplichte PBM-vereisten beter te begrijpen. Het complete assortiment
pictogrammen voor machineveiligheid is ook verkrijgbaar op UL-goedgekeurde
materialen.

Goed zichtbaar
De pictogrammen kunnen op elk oppervlak worden aangebracht waar ze
het best zichtbaar zijn en de veiligheid van machines het best ondersteunen.
De bedrukking in hoge resolutie trekt de aandacht met felle kleuren en
haarscherp geprinte veiligheidsinformatie. De pictogrammen worden geprint
op onze betrouwbare, industriële materialen die bestand zijn tegen veeleisende
omstandigheden en jarenlang blijven kleven en leesbaar blijven.

Personaliseerbaar
Onze pictogrammen voor
machineveiligheid kunnen volledig
aangepast worden aan verschillende
noden en toepassingen van machines.
De afmetingen, vorm en kleefstof kunnen
optimaal worden aangepast aan elke
machine of elk onderdeel. De gebruikte
materialen kunnen worden aangepast voor
betrouwbaar binnen- of buitengebruik in
specifieke omgevingen. De bedrukking is
perfect personaliseerbaar voor optimale
impact op de machineveiligheid.
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Bezoek de Brady-website voor meer
informatie of krijg meer antwoorden op
www.bradyeurope.com/machinesafety
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Veiligheidstekens voor machines helpen risico’s te verminderen

1. Verwijder risico’s in
machineontwerp

2. Vervang risico’s in machines

3. Beperk risico’s in machines

4. Informeer over risico’s in
machines

5. Leer gebruikers omgaan met
risico’s in machines

6. Bescherm gebruikers tegen
machine risico’s.

ISO 3864-2 conforme tekens
Conforme tekens bevatten 1 van de 3 signaalwoorden en minstens 1 ISO 7010 veiligheidsicoon.

CAUTION

WARNING

DANGER

Wear eye and
ear protection.

High voltage.

Do not operate
unless
authorized.

Caution (Opgelet)
Signaalwoord om een gevaarlijke
situatie aan te duiden die, indien
niet vermeden, lichte tot medium
verwondingen kan veroorzaken.

Will result in serious
shock or death.

Warning (Waarschuwing)
Signaalwoord om een gevaarlijke
situatie aan te duiden die, indien
niet vermeden, tot de dood of zware
verwondingen kan leiden.

Danger (Gevaar)
Signaalwoord om een gevaarlijke
situatie aan te duiden die, indien
niet vermeden, tot de dood of zware
verwondingen zal leiden.

Standaard veiligheidstekens voor machines (conform ISO 3864-2:206)
B-7541P polyester,
gelamineerd, zelfklevend

B-7504 aluminium met 4
boorgaten

100 x 50mm
DANGER

High voltage.

Do not operate
unless
authorized.

CAUTION

CAUTION

Wear eye and
ear protection.

120 x 50mm

WARNING

150 x 50mm

Will result in serious
shock or death.

Wear eye and
ear protection.

Klevend

170 x 50mm

Niet klevend

Gepersonaliseerde formaten en legendes in elke taal zijn op vraag beschikbaar
Iconen zijn apart beschikbaar in meer materialen en formaten
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