
Lockout / Tagout

Řešení pro kontrolu nebezpečné energie
Pomáhají vám dosáhnout vyšší úrovně bezpečnosti práce a efektivity
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Co je to Lockout/Tagout?
Lockout / Tagout je plánovaný bezpečnostní postup, jehož 
součástí je vypnutí přívodu energií do průmyslových strojů 
a zařízení po dobu provádění údržby nebo oprav. Tento 
postup pracovníky chrání před riziky, která představují stroje 
pod zdrojem energie nebo elektřinou.

LO/TO CHRÁNÍ ŽIVOT!

Proč pracovat s produkty Brady?
Společnost Brady je přední světový výrobce řešení Lockout/
Tagout.

V roce 1990 společnost Brady jako první zareagovala 
na legislativu týkající se BOZP v USA a od té doby si svou pozici 
předního poskytovatele řešení Lockout udržuje. V současné době 
společnost Brady nabízí komplexní balíček pro dodržení předpisů 
o Lockout/Tagout. 

Zvyšující se poptávka po pokročilých bezpečnostních řešeních 
v Evropě a zemích Středního Východu a Afriky náš výzkum, vývoj 
i know-how pobízí, abychom se stali nejlepším poskytovatelem 
kompletních řešení LO/TO ve své třídě.
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Proč zavést program Lockout/Tagout?

Nižší počet nehod a nižší náklady na úrazy
Údaje z EU ukazují, že 10–15 % všech smrtelných pracovních úrazů a 15–20 % všech úrazů je 
spojeno s údržbou. Běžné úrazy zahrnují zlomeniny, tržné rány, amputace, popáleniny a úrazy 
elektrickým proudem. Vzhledem k závažné povaze mnoha nehod bez systému LO/TO mohou být 
náklady související s úrazem velmi vysoké. 

Kratší odstávky, vyšší produktivita
Dobře zorganizovaný program LO/TO, který zahrnuje jasně označené zdroje energií, snadné 
postupy a okamžitě přístupné uzavírací nástroje, může údržbu a servis výrazně urychlit. 
Pracovníci se nemusí zabývat úkoly, které způsobují ztrátu času, jako je sledování potrubí 
a elektrických obvodů, aby ověřili příslušné kontrolní body energií. Údržbářské práce jsou 
díky tomu provedeny efektivněji, doba odstávky se zkrátí a stroje dál pracují na špičkové 
výkonnostní úrovni.

Nižší nepřímé náklady 
Nehody mohou mít na postiženém pracovišti výrazný vliv na harmonogram práce a produktivitu. 
Neočekávané spuštění zařízení může způsobit i rozsáhlou škodu na samotném strojním 
vybavení, čímž vzniknou další náklady na opravy a výměnu zařízení až do výše celkových 
nákladů.

Nejlepší bezpečnostní praxe
Systém Lockout / Tagout se stal světově uznávanou nejlepší bezpečnostní praxí pro mnoho 
průmyslových odvětví a v USA se jedná o zákonný požadavek.

Kompletní řešení LO/TO společnosti Brady
Komplexní přístup k efektivní kontrole energií pomocí auditu, identifikace energetických bodů, výběru a nákupu správných 
zařízení, vypracování pokynů, školení a realizace.

KOmPLeTNÍ řešeNÍ LO/TO sPOLečNOsTI BRady

Předběžný audit
a bezpečnostní 

konzultace

Identifikace 
kontroly energií

Výběr správných 
prostředků LO/TO

Pomoc s přípravou 
pracovních 

pokynů

Školení 
zaměstnanců  

a nástroje  
pro informovanost
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Dodržování právních požadavků

eVROPa
Směrnice EU 89/655 stanovuje minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při používání pracovního zařízení. Odstavec 2.14 stanovuje, 
že „veškerá pracovní zařízení musí být opatřena zřetelně rozpoznatelnými prostředky umožňujícími odpojení pracovního zařízení od jeho zdrojů 
energie.
Norma EN 1037 týkající se bezpečnosti zařízení definuje opatření k odpojení a uvolnění energie strojních zařízení, aby se zabránilo nebezpečnému 
opětovnému připojení zařízení k proudu. Zaručuje bezpečný a zabezpečený zásah v rámci rizikové oblasti. 

Evropská směrnice 89/655 EHS stanovuje minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při provádění servisu průmyslových 
zařízení.

RAKOUSKO: 
AschG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – Federální zákon o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci
AM-VO – Arbeitsmittelverordnung (Nařízení o pracovních zařízeních a nástrojích) – Vyhláška Federálního ministerstva obchodu a práce o ochraně 
zaměstnanců při používání pracovních zařízení, odst. 1, §17 (1)

FRANCIE:

UTE C18-510 (elektrické aplikace): Zamčení přístrojů pro servis a údržbu. Procedura lockout znamená provést nutné postupy, které zajistí, aby 
bylo zařízení uvedeno a udržováno v bezpečné poloze, zabrání jeho aktivaci a opatří je označením o zákazu provozování zařízení odpojeného 
od zdroje. Zaměstnavatel musí zajistit, aby byly všechny bezpečnostní postupy přísně dodržovány a vhodnými způsoby pravidelně kontrolovány. 
Zaměstnanci musí k provádění údržby používat veškeré potřebné nástroje.
Dokument nejlepší praxe vytvořený institutem INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) v listopadu 2011: ED 6109 
Décret 2010-1016 se vztahuje k povinnostem zaměstnavatelů při dočasném nebo trvalém používání elektrických instalací 
Zákoník práce (článek R4215-10) se vztahuje k označování vodičů
Décret 2010-1018 se vztahuje k prevenci elektrických rizik v pracovním prostředí, décret 2010-2118 se vztahuje k operacím prováděným 
na elektrických instalacích.
Zákoník práce (článek R 4544-5): část instalace, na které se provádí práce (bez napětí), musí být označena a zablokována. 
Arrêté ze dne 26. dubna 2012: Každá operace na elektrickém zařízení musí být prováděna podle nové normy NF C 18-510. Článek 1 uvádí, že tato 
norma je nyní součástí francouzského zákoníku práce.

NěMECKO:
Německá legislativa tento požadavek specifikuje v „Minimálních požadavcích na použití pracovního vybavení“ (Betriebssicherheitsverordnung 
(Nařízení o průmyslové bezpečnosti a ochraně zdraví), příloha 1. Ovladače pracovního zařízení musí být zajištěny proti neúmyslnému nebo 
neoprávněnému spuštění.
Podle „Minimálních požadavků na zlepšování bezpečnosti a zdraví pracovníků používajících pracovní zařízení“ (Betriebssicherheitsverordnung 
(Nařízení o průmyslové bezpečnosti a ochraně zdraví), příloha 2, se mohou úpravy, údržba nebo opravy provádět, jen když je pracovní zařízení 
vypnuto. Pracovní zařízení a všechny jeho pohyblivé části musí být chráněny před náhodným spuštěním a pohybem.

ITáLIE:
Italská legislativa (Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 89/655/CEE) stanovuje 
minimální bezpečnostní a zdravotní požadavky na použití pracovních zařízení pracovníky při práci.

ŠVýCARSKO:
•	 UVG – Federální zákon o úrazovém pojištění 

VUV – Vyhláška o prevenci nehod a nemocí z povolání 
hlava 1, kapitola 2, odstavec 1, článek 3; hlava 1, kapitola 3, odstavec 2, článek 30, 31

odstavec 3, článek 37; odstavec 4, článek 43

•	 Směrnice EKAS č. 6512 – Pracovní zařízení

Tyto předpisy jasně stanovují, že během údržby, seřizování nebo čištění zařízení musí být zařízení mimo provoz, a k zajištění toho, aby stroj nemohl 
být náhodně spuštěn, musí být použity vhodné prostředky.

ŠPANěLSKO:
Španělská směrnice (REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07-08-1997) stanovuje minimální bezpečností a zdravotní požadavky pro 
použití pracovních zařízení pracovníky.

JeN sPOJeNé KRÁLOVsTVÍ: Bs7671:2008
Ve Spojeném království stanovuje ustanovení vyhlášek o pracovních zařízeních – vyhláška č. 19 – Izolace zdrojů energie, následující: „Každý 
zaměstnavatel musí zajistit, aby bylo pracovní zařízení dle potřeby vybaveno vhodnými prostředky k jeho odpojení od všech zdrojů energie. Každý 
zaměstnavatel musí přijmout přiměřená opatření, aby zajistil, že opětovné připojení jakéhokoli zdroje energie k pracovnímu zařízení nevystaví 
žádnou osobu, která toto zařízení používá, žádnému zdravotnímu nebo bezpečnostnímu riziku.“

Usa (OsHa – sPRÁVa BezPečNOsTI PRÁCe a OCHRaNy zdRaVÍ PřI PRÁCI)
Vyhláška OSHA nazvaná Kontrola nebezpečné energie (Lockout / Tagout) 1910.147 stanovuje, že se „vyžaduje, aby zaměstnavatelé zavedli 
program a používali postupy pro připojení vhodných uzamykacích prostředků nebo označení na prostředky pro izolaci energií a aby jinak stroje 
nebo zařízení vyřadili z provozu, aby zabránili neočekávanému opětovnému připojení, spuštění nebo uvolnění uložené energie, aby zabránili 
zranění zaměstnanců.“

Zavedený systém LOCKOUT/TAGOUT je v některých zemích eU povinný 
ze zákona a ve všech evropských zemích se považuje za nejlepší praxi!
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efektivní kontrola nebezpečné energie
Cílem systému LO/TO je zajistit odpojení od napětí a izolovat všechny potenciálně 
nebezpečné energie, které se přivádějí do výrobního nebo závodního provozního 
zařízení tak, aby mohl být na zařízení bezpečně proveden servis nebo údržba.

Prostředek k odpojení energie – mechanický prostředek, jehož použití nebo 
aktivace fyzicky brání přenosu nebo uvolnění energie, včetně

•	manuálního elektrického jističe
•	odpojovacího spínače
•	uzavíracího, přímého, kulového, kuželového uzavíracího ventilu a motýlkové 

klapky

Nebezpečné energie, pro které je LO/TO 
ideálním způsobem kontroly

•	Elektrická
•	Mechanická
•	Pneumatická
•	Hydraulická
•	Kapaliny a plynné chemické látky
•	Tepelná
•	Horké povrchy a látky
•	Gravitační
•	Předměty nebo zařízení ve výškách, které mohou spadnout a rozbít se 
•	Jiná uložená energie 
•	Setrvačník se zastavil uprostřed pohybu, zbytková elektrická energie, která se 

musí odvést

Nezapomínejte, že výrobní, dílenská nebo závodní zařízení 
běžně obsahují více než 2 typy energií.
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efektivní program Lockout ve 4 krocích

Dodržujte plán NEJLEPŠÍ SVěTOVÉ PRAXE pro vytvoření efektivního programu Lockout: 

Audit, zásady a postupy
Identifikace a značení 

všech kontrolních 
bodů energií

Řádné uzamykací 
nástroje a výstražné 

prostředky

Školení a informovanost 
o nových 

bezpečnostních 
normách

Vytvořte zásady a postupy kontroly energií (LO/TO)
Prvním krokem je vyvinout a zdokumentovat zásady programu lockout, 
které podrobně identifikují jeho účel a rozsah.

Můžeme vám pomoci vytvořit harmonogram úspěšné realizace 
programu LOCKOUT/TAGOUT, kdy bude nutné provést audit všech 
stávajících potenciálních zdrojů nebezpečné energie, vytvořit seznam, 
popsat postupy a definovat odpovědnosti.

Proč potřebujete postupy lockout
•	Postupy slouží jako kontrolní listy, které zaměstnancům pomáhají 

předcházet chybám, a snižují riziko nehod a úrazů.

•	Postupy urychlují činnost postupu lockout, čímž dochází 
ke zkrácení odstávek a zlepšení provozní produktivity.

•	OSHA vyžaduje dokumentované postupy kontroly energií 
specifické pro každý stroj.

1
TIP: Zásady LO/TO by měly obsahovat: 

 Účel a rozsah platnosti
 Oprávněné pracovníky
 Zásady prosazování
 Metody školení
 Řešení zvláštních okolností, jako je 

skupinové uzavření, převod směny atd.

Identifikujte všechny kontrolní body energií
V tomto kroku musíte lokalizovat a jasně označit všechny kontrolní body energií, včetně ventilů, vypínačů, jističů 
a zástrček, trvale umístěnými etiketami nebo visačkami. Naše tiskárny etiket nebo etikety vyrobené dle vašeho zadání 
jsou spolu s trvanlivými samolepicími materiály určeny k tomu, aby vám poskytly spolehlivou a trvanlivou identifikaci.

2
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Oprávněné zaměstnance vybavte správnými uzamykacími nástroji a výstražnými 
prostředky.
Společnost Brady nabízí komplexní řadu prostředků a nástrojů LO/TO – visací zámky (mezi které patří bezpečnostní, 
nevodivé i mosazné zámky), uzávěry Lockout (mezi které patří uzávěry ventilů, jističů a univerzální uzávěry), visačky, 
etikety, skříňky na uzávěry, stanice na visací zámky a mnohem více!

3

Zaměstnance školte a podporujte povědomí o bezpečné pracovní praxi
Společnost Brady nabízí své odborné zkušenosti v oblasti školení zaměstnanců a vedoucích. Dokážeme připravit jasný 
plán školení, definovat požadovaný obsah pro konkrétní účastníky a vyškolit vaše vedoucí pracovníky tak, aby byli 
schopni provádět interní školení.

4

Nezapomínejte na všechny pracovníky ve vašem závodě. Existují 3 skupiny s různými 
potřebami informovanosti:

Oprávněný è

Osoba, která zamyká nebo označuje stroje nebo zařízení, aby 
provedla servis nebo údržbu. Oprávněná osoba označuje, 
že zařízení má zdroj(e) energie, který může zaměstnanci 
způsobit úraz. Typicky se jedná o osobu údržby zařízení. 

è
Školení oprávněné osoby 
o systému LO/TO musí být 
nejpodrobnější.

Dotčený è

Zaměstnanec, jehož práce vyžaduje, aby provozoval nebo 
používal stroj nebo zařízení, na kterém se podle LO/TO 
provádí servis nebo údržba, nebo jehož práce vyžaduje, 
aby v tomto prostoru pracoval. Typicky se jedná o osobu 
obsluhy zařízení.

è

Dotčená osoba musí 
být o systému LO/TO 
informována a nesmí se 
pokoušet uzávěry odstranit.

Ostatní è
Ti, kteří se mohou setkat se zavedením uzávěry. Typicky se 
jedná o vedoucí a administrativní pracovníky závodu. è

Ostatní osoby musí znát 
důvod nasazení systému 
LO/TO a zdržet se jakékoliv 
manipulace s takovým 
zařízením.

Nezapomínejte na různé okolnosti:
•	Změny směn
•	Smluvní dodavatele a údržbu zajišťovanou externí firmou
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Společnost Brady nabízí komplexní řadu prostředků a nástrojů LO/TO...

Univerzální uzávěr

Elektrické uzávěry

Mechanické uzávěry

Visací zámky a spony

Skříňky a stanice na uzávěry Brašny na uzávěry
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Bezpečnostní zámky – Úvod a přehled

Hliníkový  
zámek

Laminovaný  
ocelový zámek

Mosazný 
zámek

Tělo Hliník Ocel Mosaz

Materiál třmene Hliník Ocel Mosaz

Průměr třmene 6,5 mm 7 mm 6,5 mm

Výška třmene 25 / 40 / 75 mm 20 / 38 / 51 mm 21,5 mm

Barvy* Černá, modrá, zelená, oranžová, fialová, červená, 
žlutá

Černá, modrá, hnědá, zelená, oranžová, fialová, červená, 
žlutá, bílá

Černá, modrá, zelená, šedá, červená, žlutá

Identifikace Rytí (všechny strany) Rytí (spodní strana) Rytí (spodní strana)

Systémy klíče KD, KA, MK, GMK* KD, KA, MK, GMK* KD, KA*

Hlavní použití Venku, vysoké teploty (max. 580°C) Drsné prostředí, průmyslová bezpečnost Hořlavé prostředí

Základní vlastnosti •	Odolnost proti korozi
•	Laserové rytí

•	Vysoká odolnost
• Ochrana před nesprávným zasunutím třmene

•	Ohnivzdorný

5 kroků, které vám pomohou vybrat zámek dle vaší potřeby
1. Určete, který typ se nejlépe hodí k příslušnému použití. Jako pomůcku použijte náš přehled.
2. Určete výšku a průměr třmene (tuto informaci najdete u každého zařízení LOTO v tomto katalogu).
3. Vyberte systém zámku: Zámky s nezaměnitelnými klíči, zámky se stejnými klíči, zámky odemykatelné hlavním klíčem.
4. Vyberte barvu zámku.
5. Rozhodněte, zda je potřeba zámek označit vyrytím textu nebo ne.

Bezpečnostní zámek 
Ocelový třmen

Bezpečnostní zámek 
Nylonový

Bezpečnostní zámek 
Kompaktní

Tělo Nylon Nylon Nylon

Materiál třmene Ocel Nylon Hliník

Průměr třmene 6,5 mm 6,5 mm 4,7 mm

Výška třmene 38 mm 38 mm 25 / 38 / 50 / 75 mm

Barvy* Černý, modrý, hnědý, zelený, šedý, oranžový, 
fialový, červený, žlutý, bílý

Černý, modrý, hnědý, zelený, šedý, oranžový, fialový, červený, 
žlutý, bílý

Černý, modrý, hnědý, zelený, šedý, oranžový, fialový, 
červený, žlutý, bílý

Identifikace Dodáváno se štítky (EN, FR) Dodáváno se štítky (EN, FR) Dodáváno se štítky (EN, FR)

Systémy klíče KD, KA, MK, GMK* KD, KA, MK, GMK* KD, KA, MK, GMK*

Hlavní použití Průmyslová bezpečnost (zpracovatelský průmysl – 
vlastní aplikace)

Elektroprůmysl, malé prostory Elektrická zařízení před výlukou (5 mm díry) Uzávěry 
před výlukou (5 mm díry)

Základní vlastnosti •	Nevodivé tělo
• Ochrana před nesprávným zasunutím třmene
•	Vysoká bezpečnost (6stavítkové)

•	Plný elektrický odpor
•	Nehořlavý
• Ochrana před nesprávným zasunutím třmene

•	Nevodivé tělo
•	Kompaktní a lehký
• Ochrana před nesprávným zasunutím třmene

Zámky s nezaměnitelnými klíči
Bezpečnostní známky Brady jsou při nákupu běžně dodávány s nezaměnitelnými klíči. To znamená, že klíč k jednomu zámku 
by neměl odemknout jiný zámek. Bezpečnostní zámky Brady využívají 5 nebo 6stavítkové cylindrické vložky nabízející 
vysokou bezpečnost a ochranu. Přesné strojové zpracování cylindrických vložek a klíčů odpovídá přísným normám. Díky tomu 
dokážeme nabízet velké množství jedinečných klíčů, které se liší od jiných klíčů se stejným počtem stavítek a u kterých je 
vysoce nepravděpodobné, že byste se setkali se dvěma stejnými typy. Pro zajištění různosti zámků je můžeme překontrolovat, 
a zajistit tak naprostou odlišnost jednoho zámku Brady, který obdržíte, od ostatních (o více informací požádejte svého 
prodejce výrobků společnosti Brady).

Zámky se stejnými klíči
Tyto zámky mají všechny klíče stejné, proto je možné všechny zámky v jedné sadě otevřít jediným klíčem. Tato možnost je 
vhodná, pokud více zámků obstarává jediný zaměstnanec.

Zámky odemykatelné hlavním klíčem
Hlavní klíče lze použít k odemčení několika zámků s nezaměnitelnými klíči. To umožňuje vedoucím pracovníkům odstranit 
zámek v případě hrozícího nebezpečí. Vzhledem k zachování výlučné kontroly ze strany těchto zaměstnanců by měly být 
hlavní klíče uchovávány na bezpečném místě, které je přístupné pouze vedení.

S generálním klíčem
Tento systém lze použít pro několik týmů. Každý tým má svůj hlavní klíč a všechny zámky všech týmů lze v případě nutnosti 
otevřít jedním „generálním“ klíčem.

SyStémy klíče

*KD: S nezaměnitelnými klíči – KA: Se stejnými klíči – MK: S hlavním klíčem – GMK: S generálním klíčem

Správný výběr zámků a nastavení systému klíčů může být komplikovaný. Váš distributor produktů Brady Vám bude k dispozici při doporučení 
vhodného typu zámku a systému klíčů!
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Bezpečnostní visací zámky

Kompaktní

Objednací kód Barva
Výška 
třmene (mm)

Průměr 
třmene (mm)

Rozteč 
třmene (mm)

Šířka 
třmene (mm)

Hloubka 
(mm)

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Zámků 
v balení

Výška třmene 25 mm

814114 Modrá 25,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814115 Černá 25,00 4,70 17,00 26,00 35,00 33,00 6

814116 Červená 25,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814117 Žlutá 25,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814118 Zelená 25,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814119 Oranžová 25,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814120 Hnědá 25,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814121 Fialová 25,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814122 Bílá 25,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814123 Šedá 25,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

Výška třmene 38 mm

814124 Modrá 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814125 Černá 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814126 Červená 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814127 Žlutá 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814128 Zelená 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814129 Oranžová 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814130 Hnědá 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814131 Fialová 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814132 Bílá 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814133 Šedá 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

Výška třmene 50 mm

814134 Modrá 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814135 Černá 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814136 Červená 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814137 Žlutá 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814138 Zelená 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814139 Oranžová 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814140 Hnědá 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814141 Fialová 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814142 Bílá 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814143 Šedá 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

Výška třmene 75 mm

814144 Modrá 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814145 Černá 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814146 Červená 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814147 Žlutá 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814148 Zelená 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814149 Oranžová 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814150 Hnědá 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814151 Fialová 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814152 Bílá 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

814153 Šedá 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 35,00 33,00 6

KompaKtní a lehKé visací zámKy – snadno použitelné pro efeKtivní Kontrolu energií!
•	Nevodivé nylonové tělo a hliníkový třmen
•	Visací zámek váží pouhých 65 g
•	Ochrana před nesprávným zasunutím třmene
•	Maximální provozní teplota 120 °C
•	Barevné rozlišení umožňuje snadnou identifikaci týmů Lockout během programů údržby

Zámky se dodávají se štítky DANGER (Nebezpečí) a PROPERTY OF (Vlastník) a ke každému 
zámku se dodává jeden nezaměnitelný klíč. Štítky jsou v anglickém jazyce, k dopsání fixem. 
Na vyžádání lze dodat samolepicí štítky s potiskem dle zadání (Jména pracovníků, čísla atp).
Možnost dodání klíčů a systému klíčování na zakázku – konkrétní možnosti viz přehled zámků.

bezpečnoStní zámky kompaktní
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Bezpečnostní visací zámky

Bezpečnostní zámek 
nylonový

Objednací kód Barva
Výška 
třmene (mm)

Průměr 
třmene (mm)

Rozteč 
třmene (mm)

Šířka 
třmene (mm)

Hloubka 
(mm)

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Zámků 
v balení

Výška třmene 38 mm

813593 Modrá 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00 38,00 6

813594 Červená 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00 38,00 6

813595 Černá 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00 38,00 6

813596 Žlutá 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00 38,00 6

813597 Zelená 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00 38,00 6

813598 Oranžová 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00 38,00 6

813639 Hnědá 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00 38,00 6

813640 Fialová 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00 38,00 6

813641 Bílá 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00 38,00 6

bezpečnoStní zámek nylonový
hlavní výhodou je úplná nevodivost eleKtřiny!
•	Plastový třmen přerušuje elektrický proud od třmene ke klíči
•	Nehořlavý
•	Přidržení klíče (klíč se neuvolní, dokud není třmen řádně uzavřen)

Zámky se dodávají se štítky DANGER (Nebezpečí) a PROPERTY OF (Vlastník). Štítky 
jsou v anglickém jazyce, k dopsání fixem. Na vyžádání lze dodat samolepicí štítky 
s potiskem dle zadání (Jména pracovníků, čísla atp). 
Zámky se dodávají s nezaměnitelnými klíči. Ke každému visacímu zámku se dodává 
jeden klíč.

Bezpečnostní zámek s 
ocelovým třmenem

Objednací kód Barva
Výška 
třmene (mm)

Průměr 
třmene (mm)

Rozteč 
třmene (mm)

Šířka 
třmene (mm)

Hloubka 
(mm)

Výška 
(mm)

Šířka  
(mm)

Zámků 
v balení

Výška třmene 38 mm

051339 Červená 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 43,00 38,00 6

051344 Modrá 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 43,00 38,00 6

051345 Zelená 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 43,00 38,00 6

051346 Žlutá 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 43,00 38,00 6

051347 Oranžová 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 43,00 38,00 6

051353 Černá 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 43,00 38,00 6

813636 Hnědá 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00 38,00 6

813637 Fialová 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00 38,00 6

813638 Bílá 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00 38,00 6

814113 Šedá 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 43,00 38,00 6

bezpečnoStní zámek S ocelovým třmenem
jedinečná cylindricKá vložKa zvyšuje bezpečnost!
•	Kompaktní a lehké provedení se zvýšenou odolností proti nárazům
•	Vyrobeny z pevného vyztuženého nylonu se třmenem z tvrzené 

oceli
•	Vynikající odolnost proti teplotám, chemikáliím a korozi
•	Patentovaná izolovaná komora klíče chrání pracovníky při vložení 

klíče před zásahy elektrickým proudem
•	6 stavítková přesně zpracovaná cylindrická vložka a jedinečný tvar 

klíče zajišťují lepší ochranu před neoprávněnou manipulací
•	Přidržení klíče (klíč se neuvolní, dokud není třmen řádně uzavřen)

Zámky se dodávají se štítky DANGER (Nebezpečí) a PROPERTY OF (Vlastník). Štítky jsou 
v anglickém jazyce, k dopsání fixem. Na vyžádání lze dodat samolepicí štítky s potiskem 
dle zadání (Jména pracovníků, čísla atp). 
Zámky se dodávají s nezaměnitelnými klíči. Ke každému visacímu zámku se dodává jeden klíč.
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Visací zámek 
s nejvyšším 
zabezpečením

Objednací kód Barva
Výška třmene 
(mm)

Průměr třmene 
(mm)

Rozteč třmene 
(mm)

Šířka třmene 
(mm)

Hloubka 
(mm)

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Zámků 
v balení

805837 Černá 26,00 11,00 27,50 49,50 31,00 85,00 63,00 3
805838 Černá 50,00 11,00 27,50 49,50 31,00 109,00 63,00 3
805839 Černá 75,00 11,00 27,50 49,50 31,00 134,00 63,00 1

Hliníkové a ocelové visací zámky

Hliníkový zámek

Objednací kód Barva
Výška 
třmene (mm)

Průměr 
třmene (mm)

Rozteč 
třmene (mm)

Šířka 
třmene (mm)

Hloubka 
(mm)

Výška 
(mm)

Šířka  
(mm)

Zámků 
v balení

Výška třmene 25 mm
814065 Modrá 25,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
814066 Červená 25,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
814067 Černá 25,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
814068 Žlutá 25,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
814069 Zelená 25,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
814070 Oranžová 25,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
814071 Fialová 25,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
Výška třmene 40 mm
814072 Modrá 40,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
814073 Červená 40,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
814074 Černá 40,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
814075 Žlutá 40,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
814076 Zelená 40,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
814077 Oranžová 40,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
814078 Fialová 40,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
Výška třmene 75 mm
814079 Modrá 75,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
814080 Červená 75,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
814081 Černá 75,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
814082 Žlutá 75,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
814083 Zelená 75,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
814084 Oranžová 75,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6
814085 Fialová 75,00 6,50 19,00 32,00 18,00 40,00 40,00 6

visací zámKy vyrobené z pevného hliníKového těla a třmene jsou neuvěřitelně 
lehKé a robustní. zámKy jsou odolné proti chemiKáliím a Korozi a pro lepší 
ochranu před neoprávněnou manipulací mají 6stavítKové cylindricKé vložKy.
•	Hliníkový třmen a tělo
•	Odolnost proti korozi
•	Možnost laserové rytiny
•	Možnost dodání klíčů a systému klíčování 

na zakázku – konkrétní možnosti viz 
přehled zámků

Visací zámky se dodávají  
s nezaměnitelnými klíči.
Ke každému zámku se dodávají dva klíče, 
bez systému přidržení klíče. K dispozici 
jsou sady a úpravy klíčů podle přání 
zákazníka.

hliníkový zámek

viSací zámek S nejvyšším zabezpečením
•	Třmen i tělo jsou vyrobeny z tvrzené ocelové slitiny nejvyšší jakosti
•	Disková cylindrická 7stavítková vložka Abus-Plus pro nejvyšší možnou ochranu proti manipulaci 

a záměně klíčů
•	Zámky se dodávají se dvěma klíči

Zámky jsou dodávány s nezaměnitelnými klíči. Na žádost dodáváme zámky se stejnými klíči.
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Ocelové a mosazné visací zámky

Laminovaný ocelový zámek

Objednací kód Barva
Výška třmene 
(mm)

Průměr třmene 
(mm)

Rozteč třmene 
(mm)

Šířka třmene 
(mm)

Hloubka 
(mm)

Výška  
(mm)

Šířka 
(mm)

Zámků 
v balení

Výška třmene 20 mm
814086 Modrá 20,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814087 Černá 20,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814088 Červená 20,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814089 Žlutá 20,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814090 Zelená 20,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814091 Oranžová 20,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814092 Hnědá 20,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814093 Fialová 20,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814094 Bílá 20,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
Výška třmene 38 mm
814095 Modrá 38,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814096 Černá 38,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814097 Červená 38,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814098 Žlutá 38,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814099 Zelená 38,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814100 Oranžová 38,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814101 Hnědá 38,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814102 Fialová 38,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814103 Bílá 38,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
Výška třmene 51 mm
814104 Modrá 51,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814105 Černá 51,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814106 Červená 51,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814107 Žlutá 51,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814108 Zelená 51,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814109 Oranžová 51,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814110 Hnědá 51,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814111 Fialová 51,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6
814112 Bílá 51,00 7,00 18,50 32,50 26,00 30,00 40,00 6

vyztužená laminovaná ocel odolá hrubému zacházení a třmen z tvrzené oceli se 
obtížně přeřezává.
•	 Plochy těla jsou pro dosažení vynikající ochrany proti korozi jednotlivě natřeny
•	 5stavítková cylindrická vložka zaručuje jedinečné tvarování klíče a lepší odolnost 

proti neoprávněné manipulací než tradiční 4stavítkové zámky
•	 Barevné tlumiče nárazů dodávané pro identifikaci a ochranu
•	 Systém přidržení klíče (klíč se neuvolní, dokud není třmen visacího zámku uzavřen)
•	 Rytina na spodní straně a na klíči
•	 Možnost dodání klíčů a systému klíčování na zakázku – konkrétní možnosti viz 

přehled zámků
Zámky se dodávají s nezaměnitelnými klíči. 
Ke každému visacímu zámku  
se dodává 1 klíč.

laminovaný ocelový zámek

zámKy, Které niKdy nezreziví

Mosazný visací zámek

Objednací kód Barva
Výška třmene 
(mm)

Průměr třmene 
(mm)

Rozteč třmene 
(mm)

Šířka třmene 
(mm)

Hloubka 
(mm)

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Zámků 
v balení

051354 Červená 21,50 6,50 20,50 33,50 17,00 59,00 43,00 12
051355 Modrá 21,50 6,50 20,50 33,50 17,00 59,00 43,00 12
051356 Zelená 21,50 6,50 20,50 33,50 17,00 59,00 43,00 12
051357 Žlutá 21,50 6,50 20,50 33,50 17,00 59,00 43,00 12
051358 Šedá 21,50 6,50 20,50 33,50 17,00 59,00 43,00 12
051359 Černá 21,50 6,50 20,50 33,50 17,00 59,00 43,00 12

•	 Pevné mosazné tělo a třmen
•	 Ohnivzdorné, ideální pro použití v hořlavém prostředí
•	 Odolnost proti korozi
•	 6stavítková cylindrická vložka umožňuje více jedinečných tvarů klíče a lepší 

ochranu proti neoprávněné manipulaci
•	 Zámky jsou chráněny pláštěm z barevného vinylu
•	 Každý zámek je dodáván se dvěma klíči

Zámky se dodávají s nezaměnitelnými klíči.  
K dispozici jsou sady a úpravy klíčů  
podle přání zákazníka.

moSazný zámek
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Ocelové a mosazné visací zámky

Kompletně 
izolovaný zámek

Objednací kód Barva Materiál třmene
Výška třmene 
(mm)

Průměr třmene 
(mm)

Rozteč třmene 
(mm)

Šířka třmene 
(mm)

Hloubka 
(mm)

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Zámků 
v balení

805835 Černá Tvrzená ocel 24,50 8,50 20,50 37,50 28,00 73,00 53,00 6

805836 Modrá Nerezová ocel 24,50 8,50 20,50 37,50 28,00 73,00 53,00 6

zcela odizolované tělo i třmen chrání před zásahem eleKtricKým proudem

•	Pevné mosazné tělo
•	Utěsněné tělo zámku s krytem cylindrické vložky na její ochranu proti nečistotám
•	5stavítková cylindrická vložka
•	Vnitřní součásti vyrobeny z nerezivějících materiálů
•	Vinylový obal odolný proti nárazu chrání i natřené povrchy
•	Třmen z tvrzené nebo nerezové oceli
•	Každý zámek je dodáván se dvěma klíči

Zámky jsou dodávány s nezaměnitelnými klíči. Na žádost dodáváme zámky se stejnými klíči.

Mosazný zámek 
se třmenem z 
nerezové oceli

Objednací kód Barva
Výška třmene 
(mm)

Průměr třmene 
(mm)

Rozteč třmene 
(mm)

Šířka třmene 
(mm)

Hloubka 
(mm)

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Zámků 
v balení

805827 Chrom 14,50 5,00 14,50 24,50 12,00 47,00 30,00 6

805828 Chrom 23,50 6,50 19,50 32,50 13,00 66,00 39,00 6

805829 Chrom 38,00 6,50 19,50 32,50 13,00 83,00 39,00 6

805830 Chrom 27,00 7,00 28,00 42,00 15,00 73,00 49,00 6

•	Pevné mosazné tělo (pochromované) se třmenem z nerezové oceli
•	Odolnost proti korozi
•	Přesná cylindrická vložka
•	Každý zámek je dodáván se dvěma klíči

Zámky jsou dodávány s nezaměnitelnými klíči. Na žádost dodáváme zámky se stejnými klíči.

Mosazný zámek 
se třmenem z 
tvrzené oceli

Objednací kód Barva
Výška 
třmene (mm)

Průměr 
třmene (mm)

Rozteč 
třmene (mm)

Šířka 
třmene (mm)

Hloubka 
(mm)

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Zámků 
v balení

805831 Mosaz 14,50 5,00 14,50 24,50 12,00 47,00 30,00 6

805832 Mosaz 23,50 6,50 19,50 32,50 13,00 66,00 39,00 6

805833 Mosaz 38,00 6,50 19,50 32,50 13,00 83,00 39,00 6

805834 Mosaz 27,00 7,00 28,00 42,00 15,00 73,00 49,00 6

•	Všechny vnitřní součásti jsou v nerezivějícím provedení
•	Mosazné tělo a třmen z nerezové oceli
•	Přesná cylindrická vložka
•	Každý zámek je dodáván se dvěma klíči

Zámky se dodávají s nezaměnitelnými klíči. Na žádost dodáváme zámky se stejnými klíči.

kompletně izolovaný zámek

moSazný zámek Se třmenem z nerezové oceli

moSazný zámek Se třmenem z tvrzené oceli
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Štítky na visací zámky – kabely a řetězy 

Objednací 
kód Text/Popisek Popisek na rubu Materiál

Č. materiálu 
Brady Balení

051379 DANGER LOCKED OUT PROPERTY OF Vinyl B-826 6

Objednací 
kód Text/Popisek Popisek na rubu Materiál

Č. materiálu 
Brady

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm) Balení

050289 DANGER LOCKED OUT PROPERTY OF Vinyl B-826 20,32 27,94 6

050292 BLOQUEADO PROPIEDAD DE Vinyl B-826 20,32 27,94 6

050293 VERROUILLÉE PROPRIETE DE Vinyl B-826 20,32 27,94 6

•	Vyrobeny z trvanlivého vinylu
•	Popisovatelné tužkou, perem nebo popisovačem
•	Jsou určeny jak na přední, tak na zadní stranu

Objednací 
kód Text/Popisek Popisek na rubu Materiál

Č. materiálu 
Brady

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm) Balení

050280 DANGER LOCKED OUT PROPERTY OF Vinyl B-826 19,05 114,30 6

050281 PELIGRO EQUIPO BLOQUEAD PROPIEDAD DE Vinyl B-826 19,05 114,30 6

050283 DANGER VERROUILLÉE PROPRIETE DE Vinyl B-826 19,05 114,30 6

•	Popisovatelné tužkou, perem nebo popisovačem
•	Pro vyšší trvanlivost se dodávají s krycími laminovacími pásky B-674

vyrobeny z trvanlivého vinylu a pro vyšší 
trvanlivost obsahují Krycí laminovací pásKy.

štítky na bezpečnoStní viSací zámky

štítky na hliníkové viSací zámky

štítky na ocelové viSací zámky

Objednací 
kód Popis Průměr (mm) Délka Balení

805844 Kabel „Cobra“ 8,00 2 m 1

•	Ohebné ocelové lano chráněné pláštěm z PVC
kabel „cobra“

maximální zabezpečení řetězem
•	Řetěz je vyroben ze speciální tvrzené oceli
•	Látkový návlek chrání nátěr a chrom před poškozením

Objednací 
kód Popis Průměr (mm) Délka Balení

805846 Maximální zabezpečení řetězem – 
průměr 10 mm

10,00 1,1 m 1

805845 Maximální zabezpečení řetězem – 
průměr 8 mm

8,00 1,1 m 1

•	Štítky na bezpečnostní visací zámky pomáhají předat pracovníkům jasnou 
informaci, když je stroj z důvodu servisu nebo údržby odpojen 

•	Štítky jsou navrženy tak, aby rozměrově odpovídaly bezpečnostním visacím 
zámkům Brady, a jsou k dispozici v angličtině
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Mechanické riziko – Univerzální uzávěr ventilů

Objedna-
cí kód Specifikace

Max. tloušťka 
páky (mm)

Max. šířka páky 
ventilu (mm)

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm)

Délka 
kabelu (m) Balení

065403 Velká blokující páka 31,75 41,00 9,00 20,00 1

065401 Velký univerzální uzávěr ventilů – základní část + páka 31,75 41,00 9,00 20,00 1

050899 Univerzální uzávěr – základní část – velký 31,75 41,00 9,00 20,00 1

065402 Malá blokovací páka 19,00 25,00 9,00 20,00 1

065400 Malý univerzální uzávěr ventilů – základní část 
a blokovací páka

19,00 25,00 9,00 20,00 1

050924 Univerzální uzávěr – základní část – malý 19,00 25,00 9,00 20,00 1

051395 Kabelové přídavné zařízení s opláštěným kabelem – – – – 2,44 1

univerzální uzávěr ventilů je modulový systém, Který umožňuje zamyKat ventily 
různých typů a veliKostí. podobnou flexibilitu a zabezpečení nenabízí žádné jiné 
zařízení. K dispozici jsou dvě veliKosti – velKé a malé.
•	Díky modulovému systému bude vaše investice úsporná a flexibilní
•	Lze používat na zamykání velkých pák, T rukojetí a jiných mechanických prostředků, které se obtížně zajišťují
•	Otevřenou svorku lze použít na motýlkové klapky a široké páky
•	Uzavírá ventily v otevřené i uzavřené poloze
•	Pro vyšší trvanlivost a odolnost proti chemikáliím a korozi je vyroben z nylonu plněného skelnými vlákny

Modulová struktura univerzálního uzávěru 
umožňuje přidávat různá příslušenství, 
a přizpůsobit tak uzávěr k zajištění 
různých míst odpojení. Zařízení jednoduše 
rozmontujte a použijte potřebné příslušenství.

Pro zajištění kohoutů, nebo fixaci uzávěru 
k potrubí, je možné použít kabelové 

přídavné zařízení.

K zařízení lze připojit volitelné 
blokovací páky, které umožňují 
uzamčení kulových ventilů 
v uzavřené, otevřené i částečně 
otevřené poloze.

Svorka se připojuje 
k páce motýlkové 
klapky a brání 
nechtěnému 
stlačení spouštěcí 
páky. Polohu 
ventilu nelze měnit!

K uzamčení 
uzavíracích ventilů 
používejte kabelové 
přídavné zařízení.

K uzamčení 
čtvrtotáčkových 
kulových ventilů 
používejte 
blokovací páku.

V rámci řízení 
provozu používejte 
k uzamčení 3, 4 
nebo 5cestných 
ventilů nebo 
k uzamčení ventilů 
v přiškrcené poloze 
dvě blokovací páky.

univerzální uzávěr
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Mechanické riziko – Uzávěry kulových ventilů

Objednací 
kód Barva Průměr potrubí (mm)

Max, průměr 
třmene (mm)

Min, rozteč 
třmene (mm) Balení

Malý

800110 Červená 14,50–52,50 7,24 38,00 1

805847 Modrá 14,50–52,50 7,24 38,00 1

805848 Zelená 14,50–52,50 7,24 38,00 1

805849 Žlutá 14,50–52,50 7,24 38,00 1

Velký

800111 Červená 50–200 7,24 38,00 1

805850 Modrá 50–200 7,24 38,00 1

805851 Zelená 50–200 7,24 38,00 1

805852 Žlutá 50–200 7,24 38,00 1

uzávěr kulových ventilů

•	Malé zařízení uzavírá potrubí o průměru 14,50–52,50 mm v otevřené nebo uzavřené 
poloze

•	Velké zařízení uzavírá potrubí o průměru 50–200 mm v uzavřené poloze
•	Univerzální a snadno použitelný
•	Vyroben z vysoce pevného polypropylenu
•	Provozní teplota od -20 °C do 80 °C

Objednací 
kód Popis Barva

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Velikost páky 
ventilu (mm)

Max, průměr 
třmene (mm)

Min, rozteč 
třmene (mm) Balení

225340 Nevodivý uzávěr 
kulových ventilů

Červená 125,00 95,00 190–250 7,00 20,00 1

nevodivý uzávěr kulových ventilů

•	Uzavírá čtvrtotáčkové kulové ventily v uzavřené poloze (OFF)
•	Vyroben z pevného polypropylenu, odolného proti praskání, oděru a chemickým látkám
•	Odolný proti extrémním teplotám od -46 °C do 183 °C

Objednací 
kód Popis Materiál

Max, tloušťka 
páky (mm)

Max, šířka páky 
ventilu (mm)

Velikost páky 
ventilu (mm)

Max, průměr 
třmene (mm)

Min, rozteč 
třmene (mm) Počet otvorů Balení

065666 Malý uzávěr kulových ventilů Brady Nylon 7,62 30,48 6–25 7,00 25,00 8 1

065692 Malý uzávěr kulových ventilů Brady Ocel 6,92 30,48 6–25 9,53 19,00 6 1

065669 Velký uzávěr kulových ventilů Brady Ocel 12,70 53,34 32–76 7,00 19,00 15 1

065693 Velký uzávěr kulových ventilů Brady Ocel 12,70 48,26 32–76 9,53 19,00 7 1

uzávěry Kulových ventilů brady jsou ideálním nástrojem pro  
zajištění čtvrtotáčKových Kulových ventilů v uzavřené poloze (off).
•	Je vhodný doslova pro jakoukoli páku ventilu až do délky 76 mm
•	Dodává se ve 2 velikostech
•	Provozní teplota od -30 °C do 120 °C

uzávěr kulových ventilů brady

intuitivní a snadno nasaditelné bezpečnostní zařízení.

univerzální a snadno použitelné zařízení, uzávěr má dvě části, 
Které páKu Kulového ventilu uchytí a zajistí před neúmyslným 
otevřením ventilu.
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Mechanické riziko – Kabelové uzávěry

Objednací 
kód Popis

Délka 
kabelu (m)

Průměr 
(mm)

Hloubka 
(mm)

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm)

Průměr kabelu 
(mm) Balení

050940 Kabelový uzávěr mini s ocelovým kabelem 2,44 100,00 45,00 7,00 20,00 1,60 1

051442 Kabelový uzávěr mini s nylonovým kabelem 2,44 100,00 45,00 7,00 20,00 1,60 1

padne do dlaně a ve vaší brašně nebo 
Kapse se snadno uschová! jediné zařízení 
na uzamčení eleKtricKých i mechanicKých 
apliKací šetří čas a peníze.
•	Uzamyká ventily a současně odpojuje spínače a jističe
•	Kabel je uložen uvnitř: funguje stejně jako měřicí pásmo, brání zamotání kabelu
•	Samonavíjecí tlačítkový mechanismus udržuje kabel automaticky napnutý
•	Dodává se s ocelovým kabelem potaženým vinylem nebo nevodivým nylonovým kabelem
•	Opláštěný kovový kabel poskytuje vyšší pevnost pro těsné připojení k ventilům a pákám
•	Vynikající odolnost proti teplotám, chemikáliím a korozi
•	Lze nasadit 6 visacích zámků

Objednací 
kód Specifikace Materiál

Délka 
kabelu (m) Barva

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm)

Průměr 
(mm) Balení

050941 Víceúčelový kabelový uzávěr 
s nevodivým nylonovým kabelem

Polyuretan plněný skelným vláknem, nylon plněný 
skelným vláknem a nevodivý nylon

2,44 Červená 7,00 20,00 3,18 1

050943 Víceúčelový kabelový uzávěr 
s kovovým kabelem opláštěným 
vinylem

Polyuretan plněný skelným vláknem, nylon plněný 
skelným vláknem a kov opláštěný vinylem

2,44 Červená 7,00 20,00 3,18 1

050945 Nevodivý nylonový kabel Nevodivý nylonový 2,44 Červená - - 3,18 1

050948 Nevodivý nylonový kabel Nevodivý nylonový 3,65 Červená - - 3,18 1

050947 Kovový kabel zapouzdřený vinylem Kov zapouzdřený vinylem 2,44 Červená - - 4,76 1

813642 Kovový kabel zapouzdřený vinylem Kov zapouzdřený vinylem 3,00 Červená - - 4,00 1

050950 Kovový kabel zapouzdřený vinylem Kov zapouzdřený vinylem 3,65 Červená - - 4,76 1

díKy ergonomicKému tělu, Které padne do dlaně, lze Kabel snadno utáhnout. 
lze použít na uzamčení ventilů, odpojení spínačů, jističů atd.
•	Uzamyká více kontrolních bodů jedním zařízením = nižší 

náklady na zařízení
•	Vyměnitelné kabely, vyberte nejlepší typ, vhodný 

pro příslušnou práci
•	Lehce přenosný, vsazené očko udržuje kabel řádně 

smotaný, brání vzniku volně visících konců, a předchází 
tak rizikům při používání

•	Tělo je odolné proti chemikáliím a korozi
•	Lze nasadit 4 visací zámky

Objednací 
kód Specifikace Barva

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Délka kabelu 
(m) Balení

045191 Originální kabelový uzávěr Modrá 182,70 72,00 1,8 1

045192 Originální kabelový uzávěr Žlutá 182,70 72,00 1,8 1

065318 Originální kabelový uzávěr Červená 182,70 72,00 1,8 1

065319 Další kabel Stříbrná – – 1,8 1

065320 Další kabel Stříbrná – – 3,0 1

originální patentované Kabelové uzamyKací zařízení brady je ideální pro složité 
uzávěry, napříKlad velKé uzavírací ventily nebo zařízení nadměrné veliKosti.
•	Stačí sevřít zařízení, utáhnout kabel, zasunout visací zámek a zajistit páku a máte hotovo!
•	Tělo je vyrobeno ze speciálního nylonu odolného proti nárazu
•	Dodává se v sedmi barvách
•	Dodává se s pozinkovaným ocelovým kabelem

víceúčelový kabelový uzávěr

originální kabelový uzávěr

kabelový uzávěr mini
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Mechanické riziko – Kabelové uzávěry

Objednací 
kód Specifikace Barva

Délka 
kabelu (m)

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm)

Průměr 
(mm) Balení

225203 Uzamykatelné zařízení Pro-Lock s kabelem Červená 1,5 6,50 20,00 50,00 1

225204 Uzamykatelné zařízení Pro-Lock s kabelem Zelená 1,5 6,50 20,00 50,00 1

225205 Uzamykatelné zařízení Pro-Lock s kabelem Žlutá 1,5 6,50 20,00 50,00 1

225206 Speciální nástroj Červená - - - 1

225207 Speciální nástroj Zelená - - - 1

225208 Speciální nástroj Žlutá - - - 1

jedná se o Kompletní izolační bezpečnostní systém, 
ideální pro zabezpečení ventilů nebo průmyslových 
strojů, Který lze otevřít a uzamKnout jen pomocí 
speciálního nástroje.
•	Polypropylenový výlisek a nerezová ocel
•	UV stabilizovaný
•	Rozsah teplotní odolnosti: -50 °C až 55 °C

 

Objednací 
kód Specifikace

Délka 
kabelu (m) Barva

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm) Balení

236921 Uzavírací zařízení Scissor Lok 0,91 Žlutá 7,00 19,05 1

236922 Uzavírací zařízení Scissor Lok 3,04 Žlutá 7,00 19,05 1

uzavírá současně více uzavíracích ventilů. zabezpečí eleKtricKé Kabely, samostatně stojící zařízení, 
nádrže, tlaKové láhve nebo ochranné Kryty.
•	Vyrobeno z chemicky odolného nylonu pro náročné provozy
•	K dispozici s kabelem potaženým vinylem
•	Lze aplikovat 3 visací zámky. Při použití vlastního kabelu musí být vnější 

průměr 4,76 mm nebo méně
Kabel lze se zařízením kombinovat několika způsoby (viz ukázky).

Objednací 
kód Specifikace

Délka 
kabelu (m) Barva

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm) Balení

800112 Kabelové uzavírací zařízení s kabelem 1,8 Červená 8,00 15,00 1

800113 Další kabel 1,8 Červená - 15,00 1

800114 Kabelové uzavírací zařízení s kabelem 3,0 Červená 8,00 15,00 1

800115 Další kabel 3,0 Červená - 15,00 1

uzamyKá uzavírací ventily, plynové láhve, eleKtricKá zařízení.
•	Dodává se s ocelovým kabelem a jedinečným sponovým uzávěrem
•	Lze aplikovat 6 visací zámky.
•	Provozní teplota od -20 °C do 80 °C

Nezapomeňte zařízení opatřit visačkou s dalšími informacemi (viz naše nabídka visaček).

uzavřete uzavírací ventily pomocí Kabelového 
přídavného zařízení s univerzálním uzávěrem ventilů.

Objednací 
kód Popis Barva

Max. tloušťka 
páky (mm)

Max. šířka páky 
ventilu (mm)

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm) Balení

050899 Univerzální uzávěr – základní část – velký Červená 31,75 41,00 9,00 20,00 1

050924 Univerzální uzávěr – základní část – malý Červená 19,00 25,00 9,00 20,00 1

051395 Kabelové přídavné zařízení s opláštěným kabelem 
v délce 2,44 m. Průměr kabelu 3,25 mm

Červená - - - - 1

•	Uzavírá ventily v otevřené i uzavřené poloze
•	Flexibilní modulový systém
•	Pro vyšší trvanlivost a odolnost proti chemikáliím a korozi je 

vyroben z průmyslové oceli a nylonu
•	Otevřenou svorku lze použít přes uzavřené kruhové uzávěry 

a široké páky

kabelové uzavírací zařízení brady

uzávěr SciSSor-lok

kabelový uzávěr pro-lock ii

univerzální uzávěr
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Mechanické riziko – Uzávěry ventilů

Objednací 
kód

Průměr ručního 
kola (mm)

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Hloubka 
(mm)

Max. průměr třmene 
(mm)

Min. rozteč třmene 
(mm) Balení

Modrá
065585 25–64 80,00 120,10 35,90 9,70 38,00 1
065586 64–127 141,70 184,80 50,60 9,70 38,00 1
065587 127–165 181,00 224,10 60,40 9,70 38,00 1
065588 165–254 276,20 318,30 76,20 9,70 38,00 1
065589 254–330 363,50 405,10 76,20 9,70 38,00 1
Zelená
065595 25–64 80,00 120,10 35,90 9,70 38,00 1
065596 64–127 141,70 184,80 50,60 9,70 38,00 1
065597 127–165 181,00 224,10 60,40 9,70 38,00 1
065598 165–254 276,20 318,30 76,20 9,70 38,00 1
065599 254–330 363,50 405,10 76,20 9,70 38,00 1
Červená
065560 25–64 80,00 120,10 35,90 9,70 38,00 1
065561 64–127 141,70 184,80 50,60 9,70 38,00 1
065562 127–165 181,00 224,10 60,40 9,70 38,00 1
065563 165–254 276,20 318,30 76,20 9,70 38,00 1
065564 254–330 363,50 405,10 76,20 9,70 38,00 1
Žlutá
065590 25–64 80,00 120,10 35,90 9,70 38,00 1
065591 64–127 141,70 184,80 50,60 9,70 38,00 1
065592 127–165 181,00 224,10 60,40 9,70 38,00 1
065593 165–254 276,20 318,30 76,20 9,70 38,00 1
065594 254–330 363,50 405,10 76,20 9,70 38,00 1

uzavírá ventily různým způsobem.
•	 Uzavírá ventily s různým průměrem ručního ovládacího kola
•	 Vyroben z trvanlivého polypropylenu – vynikající odolnost proti nárazu a chemickým látkám
•	 Odolný provozním teplotám od -20 °C do 80 °C
•	 K dispozici v několika velikostech a barvách

Vnitřní část uzávěru lze odstranit tak, aby bylo možné nasadit uzávěr na kohouty, kde přečnívá závitová 
tyč (viz obrázek)

Objednací 
kód Popis

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Max. průměr třmene 
(mm)

Min. rozteč třmene 
(mm) Balení

064057 Nastavitelný uzávěr 130,00 209,00 9,40 20,00 1

jedno zařízení pro většinu ventilů! nahrazuje 3 tradiční 
uzávěry ventilů, čímž snižuje vaše náKlady.
•	 Lze ho seřídit pro uzavírací ventily o velikosti 2,5–16,5 cm
•	 Trvanlivý polypropylen
•	 Odolný proti extrémním teplotním změnám od -20 °C do 80 °C

Proč používat různé barvy

•	Ventily v otevřené nebo uzavřené poloze: Červená = otevřený / Zelená = uzavřený

•	Označení míry rizika: Červená = vysoké riziko / Modrá = nízké riziko

•	Označení látek protékajících ventilem: Žlutá = plyn / Zelená = voda

•	Označení různých týmů údržby: Červená = elektrikáři / Modrá = mechanici

naStavitelný uzávěr

Standardní uzávěr ventilu

Šířka

Vý
šk

a

Hloubka
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Mechanické riziko – Uzávěry motýlových klapek

Objednací 
kód Popis Barva

Max. průměr třmene 
(mm)

Min. rozteč třmene 
(mm)

Max. šířka páky ventilu 
(mm)

Max. tloušťka páky 
(mm) Balení

050899 Univerzální uzávěr – základní část – velký Červená 9,00 20,00 41,00 31,75 1
050924 Univerzální uzávěr – základní část – malý Červená 9,00 20,00 25,00 19,00 1

na uzamčení motýlKových KlapeK použijte univerzální uzávěr ventilů!
•	 Svorka se připojuje k páce motýlkové klapky a brání nechtěnému stlačení spouštěcí páky
•	 Polohu ventilu nelze měnit
•	 Vynikající trvanlivost a odolnost proti chemikáliím a korozi

Objednací 
kód Popis Barva

Max. průměr třmene 
(mm)

Min. rozteč třmene 
(mm)

Výška 
(mm)

Délka 
(mm)

Šířka 
(mm) Balení

256960 Uzávěr motýlkových klapek Červená 8,00 25,00 70,00 305,00 102,00 1
256961 Uzávěr motýlkových klapek Žlutá 8,00 25,00 70,00 305,00 102,00 1
256962 Uzávěr motýlkových klapek Zelená 8,00 25,00 70,00 305,00 102,00 1
256963 Uzávěr motýlkových klapek Modrá 8,00 25,00 70,00 305,00 102,00 1

určeno pro efeKtivní zabezpečení vašich motýlKových KlapeK!
•	 Vyrobeno z pevného polypropylenu
•	 Plně dielektrické (nevodivé)
•	 Vysoce odolné proti praskání a oděrům
•	 Vysoce odolné proti rozpouštědlům a jiným chemickým produktům
•	 Odolné proti extrémním teplotním změnám od -46 °C do 183 °C
•	 Lze aplikovat 2 visací zámky
•	 Dodává se v sedmi barvách

ideální pro uzamčení motýlKové KlapKy v vypnuté poloze. 
•	 Lze použít k uzavření motýlkové klapky ve vypnuté poloze sevřením páky do 

svorky v dolní poloze, aby nebylo možné ji aktivovat nebo posunout
•	 Dodává se ve dvou velikostech

Objednací 
kód Popis Specifikace Barva Balení
121504 Malý uzávěr motýlkových 

klapek
Pro tloušťku páky klapky od 3,2 mm 
do 63,5 mm

Červená 1

121505 Velký uzávěr motýlkové 
klapky

Pro tloušťku páky klapky od 50,8 mm 
do 102 mm

Červená 1

uzávěr motýlkových klapek brady

uzávěr motýlkových klapek

univerzální uzávěr
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Mechanické riziko – Uzávěry plynových a vzduchových ventilů

Objednací 
kód Popis Barva

Max, průměr 
třmene (mm)

Min, rozteč 
třmene (mm) Balení

064221 Rychlouzávěr tlakových hadic Červená 7,84 20,00 1
065645 Rychlouzávěr tlakových hadic Červená 7,84 20,00 6

uzavírá tlaKové hadice bez nutnosti investovat do instalace  
nepraKticKých potrubních uzavíracích ventilů.
•	 Prostředek se nasazuje na konektor s vnějším závitem a odpojuje zařízení od všech zdrojů 

stlačeného vzduchu
•	 Vhodný pro většinu konektorů s vnějším závitem o rozměru 6 mm, 9 mm a 12 mm
•	 Otvor ve středu prostředku umožňuje trvalé uskladnění na vzduchové hadici a smyčku na boku 

lze použít k zavěšení hadice a uzavíracího zařízení

Objednací 
kód Popis

Výška 
(mm)

Průměr 
(mm)

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm) Balení

045629 Uzávěr plynové láhve 158,80 88,10 7,00 20,00 1

uzavírací prostředeK není nutné přizpůsobovat různým  
průměrům a závitům uzávěrů lahví.
•	 Zabraňuje přístupu k hlavnímu ventilu láhve
•	 Vhodný pro ústí o průměru až do 88 mm
•	 Časově úsporná instalace za pár sekund
•	 Lze nasadit 1 visací zámek

Objednací 
kód Popis Barva

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm) Balení

046139 Uzávěr tlakové nádrže Červená 6,50 20,00 1

zařízení z pevného polystyrenu se používá na uzamčení 
tlaKových nádob, včetně nádrží na propan na vysoKozdvižných 
vozících a samostatně stojících propanových nádrží.

•	 Určen k používání v těsných prostorách
•	 Otvor dříku ventilu má průměr 31,5 mm
•	 Lze nasadit 2 visací zámky.

Snadné použití pro zabránění přístupu k páce ventilu

Objednací 
kód Specifikace Materiál

Max. průměr 
třmene (mm)

Výška 
(mm)

Průměr 
(mm) Balení

113231 Uzávěr kuželového ventilu 
22,23 mm

Polypropylen 9,30 76,20 81,40 1

113232 Uzávěr kuželového ventilu 
34,93 mm

Polypropylen 9,30 76,20 81,40 1

113233 Uzávěr kuželového ventilu 
53,98 mm

Polypropylen 9,30 101,60 119,60 1

113234 Uzávěr kuželového ventilu 
63,50 mm

Polypropylen 9,30 101,60 119,60 1

efeKtivní nasazení na Kuželové ventily, Které se 
obtížně zajišťují

•	 Trvanlivý a odolný proti neoprávněné manipulaci
•	 Kompaktní velikost a snadné použití
•	 Několik velikostí vyhovuje většině manuálně spouštěných 

kuželových ventilů o průměru 25–203 mm
•	 Provozní teploty od -20 °C do 80 ºC

uzávěr kuželového ventilu

uzávěr tlakové nádrže

uzávěr plynové láhve

rychlouzávěr tlakových hadic
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Elektrické riziko – Uzávěry jističů

rychlé a snadné – stačí je zaKlapnout a nasadit zámeK!
•	Určeny pro jističe, které mají na jazýčku vypínače otvor
•	Dva otvory pro umístění různých velikostí jazýčků vypínače

Objednací 
kód Popis Barva

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm) Balení

805814 Ekonomický uzávěr vícepólových jističů Červená 7,00 20,00 1

úsporné řešení určené pro vícepólové jističe!
•	Rychlá a snadná aplikace
•	Lze nasadit 1 visací zámek

Objednací 
kód Popis

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm) Balení

066320 Univerzální uzávěr vícepólových jističů 7,00 20,00 6
066321 Univerzální uzávěr vícepólových jističů 7,00 20,00 1

univerzální vícepólový uzávěr lze použít s většinou dvou- nebo třípólových 
jističů, Které využívají táhlo.
•	Kompatibilní s jističi GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, Westinghouse, General Switch 

Co. atd.
•	Pro bezpečné uzamčení použijte přes táhlo utahovací kolečka, potom nasuňte zámek, aby 

nedošlo k povolení svorky
•	Vyroben z trvanlivého lisovaného nylonu plněného skelným vláknem

Objednací 
kód Popis Barva

Max. průměr 
třmene (mm) Balení

1/KS
805853 Předváděcí sada miniaturních uzávěrů jističů* Černá a červená 7,00 1
1 kus v balení
090847 Miniaturní uzávěry jističů – Pin-In Standard Černá a červená 7,00 1
090844 Miniaturní uzávěry jističů – Pin-Out Standard Černá a červená 7,00 1
090850 Miniaturní uzávěry jističů – Pin-Out Wide Černá a červená 7,00 1
090853 Miniaturní uzávěry jističů – Tie-Bar Černá a červená 7,00 1
6 kusů v balení
090848 Miniaturní uzávěry jističů – Pin-In Standard Černá a červená 7,00 6
090845 Miniaturní uzávěry jističů – Pin-Out Standard Černá a červená 7,00 6
090851 Miniaturní uzávěry jističů – Pin-Out Wide Černá a červená 7,00 6
090854 Miniaturní uzávěry jističů – Tie-Bar Černá a červená 7,00 6

bezpečný a účinný způsob uzamčení, Který vyhovuje většině stávajících 
typů evropsKých jističů. 
•	Miniaturní uzávěr jističů je svým druhem jedinečný = instalace NEVYŽADUJE 

ŽÁDNÉ NÁSTROJE
•	Uzávěr se snadno nasadí pomocí tlačítka
•	Uzávěr typu Tie-Bar má pro rychlé nasazení pohodlné kolečko
•	Vhodný pro jednopólové i vícepólové jističe
•	Vyroben z nylonu plněného skelným vláknem
•	K dispozici v balení po jednom nebo šesti kusech

Objednací 
kód Popis

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč třmene 
(mm)

Délka 
(mm)

Šířka 
(mm)

Hloubka 
(mm) Balení

065387 Uzávěr jednopólového jističe 7,00 20,00 - 54,50 8,40 1
065688 Uzávěr jednopólového jističe 7,00 20,00 - 54,50 8,40 6

miniaturní uzávěr jiStiče

univerzální uzávěr vícepólových jiStičů

ekonomický uzávěr vícepólových jiStičů

jednotlivý uzávěr vícepólových jiStičů

Pin-Out Standard Pin-In Standard

Pin-Out Wide Tie-Bar
*Sada obsahuje: 1 kus od každého typu uzávěru: 090847, 090844, 090850, 090853
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Elektrické riziko – Uzávěry jističů

Objednací 
kód Popis Barva

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm)

Max. šířka 
vypínače (mm) Balení

090891 Sada uzávěrů jističů 480–600 V 6,50 20,00 150,00 1

051264 Součásti blokovacího zařízení jističů – 101mm žluté montážní kolejnice Žlutá - - - 2

090893 Součásti blokovacího zařízení jističů – 190mm zelená blokovací tyč Zelená - - - 5

090892 Součásti blokovacího zařízení jističů – 190mm červená blokovací tyč Červená - - - 5

051265 Součásti blokovacího zařízení jističů – držák blokovací tyče Žlutá - - - 5

ideální pro uzamčení nadměrných a nepravidelných vypínačů.
•	Samolepící podkladové kolejnice jsou trvale připevněny 

k elektrickému panelu – stačí jednoduše panel očistit 
a nalepit – není třeba vrtat!

•	Červená blokovací tyč označuje zamčeno v pozici vypnuto
•	Zelená blokovací tyč označuje zamčeno v pozici zapnuto
•	Sada obsahuje: 2 žluté montážní kolejnice, 1 červenou 

blokovací tyč, 1 zelenou blokovací tyč a 3 ks odmašťovacích 
ubrousků

Objednací 
kód Specifikace Další informace

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm)

Max. šířka 
vypínače (mm) Balení

065321 Uzávěr velkých jističů 480–600 V, vhodný pro jističe o šířce 
do 63,5 mm a tloušťce do 22,2 mm

7,00 20,00 57,15 6

065329 Uzávěr velkých jističů 480–600 V, vhodný pro jističe o šířce 
do 63,5 mm a tloušťce do 22,2 mm

7,00 20,00 57,15 1

Objednací 
kód Popis

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Hloubka 
(mm)

Max. průměr 
třmene (mm)

Max. šířka 
vypínače (mm) Balení

065396 Uzávěr jističů „No Hole“ – 277 V 24,10 56,00 25,40 7,00 16,00 1

065965 Uzávěr jističů „No Hole“ – 277 V 24,10 56,00 25,40 7,00 16,00 6

065397 Uzávěr jističů „No Hole“ – 480–600 V 40,30 82,60 55,20 7,00 38,00 1

065966 Uzávěr jističů „No Hole“ – 480–600 V 40,30 82,60 55,20 7,00 38,00 6

065404 Zvláštní svorky pro uzávěr 120/277 V 50,74 28,70 7,37 - - 6

065406 Zvláštní svorky pro uzávěr 480/600V 50,74 28,70 7,37 - - 6

vysoce univerzální – vhodný pro široKou šKálu jističů nebo jednopólové 
a vnitřní vícepólové jističe.
•	Pro bezpečné připevnění uzávěru na jazýček vypínače použijte otočná kolečka, potom přetáhněte kryt 

přes kolečko a uzamkněte ho, aby se svorka neuvolnila
•	Vyroben z pevného polypropylenu a lisovaného nylonu plněného skelným vláknem
•	Odpojitelné svorky (součást balení) rozšiřují rozsah použitelných jističů

„Uzamčení“ jističe pomocí lepicí pásky není bezpečné ani účinné a rozhodně nesplňuje požadavky 
legislativy. Uzávěr Brady poskytuje novou úroveň bezpečnosti a odpovídá předpisům.

Součásti blokovacího zařízení 
jističů – držák blokovací tyče

uzávěr jiStičů „no hole“

uzávěr jiStičů 480–600 v

uzávěr velkých jiStičů
•	Rámový uzávěr nadměrných jističů 480–600 V je vhodný pro jističe o šířce do 63,50 mm a tloušťce 

do 22,20 mm

Objednací kód Popis Barva Balení

065673 Uzávěr zástrčky Stopower™ Červená 1

zařízení se snadno používá – stačí nasunout přes KolíKy Kabelu a uzamKnout Klíčem.
•	 Ideální pro kancelářská zařízení a jiné často odpojované přívodní kabely
•	Přívodní kabel s uzávěrem Stopower nelze zapojit
•	Pro použití na 2 nebo 3kolíkové polarizované zástrčky
•	Bez klíče nelze zařízení odstranit
•	Standardní zařízení mají nezaměnitelné klíče

uzávěry záStrček Stopower™
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Elektrické riziko – Uzávěry elektrických přívodů

vyhovují velKému množství eleKtricKých zástrčeK do průměru 89 mm 
a délKy 127 mm a rychlospojeK stlačeného vzduchu s vnějším závitem.

Objednací 
kód Specifikace Barva

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Délka zástrčky 
(mm)

Průměr 
zástrčky (mm)

Max. průměr 
třmene (mm)

Průměr kabelu 
(mm)

Min. rozteč 
třmene (mm)

Další 
informace Balení

065695 Elektrický přívod  
Hubbell Plugout – malý

Žlutá 80,00 106,00 120,00 70,00 7,00 25,00 20,00 Lze nasadit 
2 visací zámky.

1

065968 Elektrický přívod  
Hubbell Plugout – velký

Žlutá 120,00 120,00 250,00 110,00 7,00 35,00 20,00 Lze aplikovat 
4 visací zámky

1

efeKtivní zabezpečení všech průmyslových KoneKtorových zástrčeK.

Objednací 
kód Popis Barva

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm)

Šířka 
(mm)

Průměr kabelu 
(mm) Další informace Balení

065675 Uzávěry pro konektorové 
zástrčky – velké

Červená 7,00 20,00 178,00 22,00 Lze aplikovat 4 visací zámky. 1

065674 Uzávěry pro konektorové 
zástrčky – malé

Červená 7,00 20,00 88,90 10,00 Lze nasadit 2 visací zámky. 1

vysoce účinné proti neoprávněnému nebo nesprávnému 
použití eleKtricKých zařízení.
•	Jednoduché použití
•	Vyvinuty speciálně pro zabezpečení všech typů zástrček

Objednací 
kód Popis Barva Výška (mm) Průměr (mm)

Průměr kabelu 
(mm) Balení

045842 Uzávěr elektrických zástrček 3 v 1 Žlutá 158,75 88,14 31,00 1

vhodný pro zástrčKy vysoKého i nízKého napětí do průměru 76 mm a délKy 139 mm.
•	Dva posuvné vrchní kryty lze používat samostatně nebo společně pro uložení vodičů malého, 

středního a velkého průměru do 31 mm
•	Vyroben z jasně žlutého termoplastu

Objednací 
kód Popis Barva

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm)

Průměr 
zástrčky (mm)

Délka 
zástrčky (mm) Balení

800126 Uzávěr na velká  
elektrická a pneuma-
tická zařízení

Červená 7,00 20,00 89,00 127,00 1

•	Používá se na zástrčky 110 V, 220 V a 550 V
•	Vyroben z polystyrenu
•	Lze aplikovat 4 visací zámky

uzávěr elektrických záStrček 3 v 1

uzávěry pro konektorové záStrčky

uzávěr hubbell plugout pro průmySlové 
konektorové záStrčky

uzávěr na velká elektrická a pneumatická zařízení

Objednací kód Popis Výška (mm) Délka (mm) Balení

65780 Brašna na uzávěry vyrobena z pevného 
plátna s popruhy

248,00 457,00 1

brašna na uzávěry
•	Vyrobena z pevného plátna s popruhy
•	Lze uzamknout
•	V kombinaci s visacím zámkem lze použít i jako uzávěr Lockout na 

ovládací panely zavěšené na kabelu (ovládání pojízdných jeřábů atp)
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Elektrické riziko – Uzávěry tlačítek, vypínačů a pojistek

Objednací kód Popis Barva Balení

065269 Snímač AC Bílá na červené 1

výbor pro eleKtrotechnicKá zařízení osha vybral 
snímač ac jaKo jediný prostředeK svého typu, Který 
mohou Kontrolní pracovníci osha používat K označování 
a uvádění eleKtricKého nebezpečí nad 50 v.
•	Jednoduché použití a nízká hmotnost
•	Součástí balení jsou 2 AAA 1,5 V baterie
•	Kvalifikovaný podle CAT IV a uvedený v seznamu UL

Objednací kód Popis Specifikace Barva Balení

065691 Zařízení na blokování pojistek Na pojistky o rozměru 20,6 mm, 27 mm a nožové pojistky Červená 6

065690 Zařízení na blokování pojistek Na pojistky o rozměru 6,3 mm, 7,1 mm, 10,3mm, 14,3 mm Červená 6

díKy použití vysoce viditelných červených zařízení spolu s visačKami 
brady na uzávěry splňují normu „locKout/tagout“ osha.
•	Blokují pojistky o rozměru 6–17,5 mm a nožové pojistky

Objednací kód Popis Materiál Text/Popisek Barva
Max. šířka 
vypínače (mm) Balení

065392 Uzávěr stěnových 
vypínačů

Polypropylen UZAVŘENO V POLOZE ZAPNUTO /
UZAVŘENO V POLOZE VYPNUTO

Červe-
ná

14,50 1

•	Snadno se montují pomocí stávajících šroubů
•	Vypínače se uzavírají v poloze „zapnuto“ nebo „vypnuto“
•	Vysoce viditelná barva
•	Provozní teplota od -20 °C do 80 °C

Objednací kód Popis Výška (mm) Hloubka (mm) Balení

104601 Bezpečnostní kryty nouzových vypínačů – IEC 33,80 41,90 1

104600 Bezpečnostní kryty nouzových vypínačů – NEMA 33,80 41,90 1

104603 Bezpečnostní kryt tlačítka – IEC 58,40 34,10 1

104602 Bezpečnostní kryt tlačítka – NEMA 49,02 - 1

ochrana před neoprávněným provozem nebo náhodným spuštěním.
•	Dvě velikosti pro uložení standardních tlačítek NEMA 30,5 mm a IEC 22,5 mm
•	Bezpečnostní kryty nouzových vypínačů pro trvalou instalaci na tlačítkové nebo otočné nouzové vypínače jsou 

vyrobeny z trvanlivého kovu (kovu a plastu) a po zajištění zámkem blokují vypínač ve stlačené (vypnuté) poloze
•	Bezpečnostní kryty tlačítek, které tlačítka zcela zakrývají a brání přístupu.

Bezpečnostní kryty nouzových vypínačů – 
NEMA

Bezpečnostní kryty nouzových 
vypínačů – IEC

Bezpečnostní kryt tlačítka – IEC Bezpečnostní kryt tlačítka – NEMA

uzávěry tlačítek

uzávěry Stěnových vypínačů

zařízení na blokování pojiStek

Snímače ac
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Spony a petlice

Objednací 
kód Barva

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm) Balení

236919 Červená 10,00 20,00 1

jediným zařízením lze uzavřít malé spínací sKříňKy i velKé řídicí 
jednotKy a páKy – není nutno použít samostatné spony různých 
veliKostí!
•	Velikosti spon 2 v 1: 31,75 × 44,45 a průměr 19 mm
•	Pro použití na uzavíraná zařízení různých velikostí
•	Lze aplikovat 6 visacích zámků

Objednací 
kód Barva

Šířka třmene 
(mm)

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm) Balení

805840 Červená 25,00 9,50 20,00 12

805842 Žlutá 25,00 9,50 20,00 12

805841 Červená 38,00 9,50 20,00 12

805843 Žlutá 38,00 9,50 20,00 12

jeden zdroj energie může 
uzamKnout až šest pracovníKů!
•	Vysokopevnostní ocel potažená 

vinylem
•	Lze aplikovat 6 visacích zámků

Objednací 
kód Barva

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm) Balení

236920 Červená 10,00 20,00 1

•	Používejte na pojistky nebo spínací skříně
•	Vyrobena z pevné oceli
•	Průměr třmene spony: 25,4 mm
•	Lze aplikovat 6 visacích zámků

bezpečně a efeKtivně uzavírá jaKéKoli zařízení.
•	Nevodivé nylonové spony pro umístění až 6 zámků
•	Přestože váží jen 30 g, vydrží zatížení až 450 kg
•	Třmen uzávěru lze použít do otvorů o minimálním průměru 7 mm

Objednací 
kód Barva

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm) Balení

236916 Oranžová 9,00 20,00 1

bezpečnoStní Spona

úSporný uzávěr

bezpečnoStní Spona 2 v 1

nylonová uzavírací Spona

Objednací 
kód Popis Barva

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm) Balení

045582 Nevodivá uzavírací spona Červená 9,00 20,00 1

nabízí vysoKou flexibilitu, odolnost proti prasKání a většině 
chemiKálií a má vyniKající eleKtroizolační vlastnosti!
•	Vyrobena ze silné, pevné, červené plastové pryskyřice
•	Použitelná při nízkých teplotách, vynikající tepelná odolnost
•	Třmen uzávěru lze použít do otvorů o minimálním průměru 10 mm

nevodivá uzavírací Spona
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Spony a petlice

Objednací 
kód Popis

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm) Balení

230000 Ocelová spona pro vysoké zatížení 
+ 150mm řetěz

9,00 20,00 1

236918 Ocelová spona pro vysoké zatížení 9,00 20,00 1

KonstruKce odolná proti neoprávněné manipulaci, Která 
chrání proti vandalismu.
•	Pevný ocelový šroub ve tvaru U nelze po zasunutí zámků vypáčit
•	Umístit lze až 3 zámky
•	Vnitřní průměr U šroubu je 25,4 mm

Objednací 
kód Barva

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Hloubka 
(mm) Balení

NEBEZPEČÍ Tento zdroj energie je UZAVŘEN.

065960 Červená 180,00 76,00 5,00 5

065961 Stříbrná 180,00 76,00 5,00 5

065962 Modrá 180,00 76,00 5,00 5

065963 Zelená 180,00 76,00 5,00 5

065964 Zlatý 180,00 76,00 5,00 5

065967 1 ks červený, stříbrný, 
modrý, zelený a zlatý

180,00 76,00 5,00 5

dodejte pracovníKům označené uzavírací spony na všechny 
úKony jejich sKupiny, potřebné při uzamyKání zařízení, 
a zajistěte taK jejich bezpečnost. 
•	Vyrobena z pevné anodicky oxidované hliníkové slitiny 5052
•	Včetně zámků odolných proti neoprávněné manipulaci
•	Na popisovací štítek lze psát tužkou, perem nebo popisovačem
•	Označení provedená perem a tužkou lze snadno smazat a umožňují 

opakované použití
•	Kombinované balení obsahuje 1 kus od každé barvy
•	Popis na přední straně: NEBEZPEČÍ. NEZAPÍNEJTE!
•	Otvory na zámky o průměru 8 mm
•	Lze aplikovat 6 visací zámky

Objednací 
kód Text/Popisek Barva

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm) Velikost š × h × d (mm) Balení

265390 DO NOT OPERATE Červená 8,00 20,00 76,20 × 4,70 × 184,10 5

265391 NICHT SCHALTEN Červená 8,00 20,00 76,20 × 4,70 × 184,10 5

265392 NIET BEDIENEN Červená 8,00 20,00 76,20 × 4,70 × 184,10 5

265393 NE PAS FAIRE FONCTIONNER Červená 8,00 20,00 76,20 × 4,70 × 184,10 5

Kombinace uzávěru a visačKy – jedno zařízení pro více úKolů!
•	Jeden zaměstnanec může zařízení uzavřít a provést na něm servis a dalších 5 zaměstnanců je může opatřit svými zámky 

a visačkami
•	Pevná anodicky oxidovaná hliníková slitina 5052
•	Používejte pera, tužky a permanentní popisovače
•	Texty psané perem nebo tužkou lze vymazat

Objednací 
kód Barva

Max. průměr 
třmene (mm)

Min. rozteč 
třmene (mm) Velikost š × h × d (mm) Balení

225196 Stříbrná 8,00 20,00 76,20 × 4,70 × 184,10 5

225198 Zelená 8,00 20,00 76,20 × 4,70 × 184,10 5

265399 Červená 8,00 20,00 76,20 × 4,70 × 184,10 5

prázdná bezpečnoStní uzavírací Spona
•	Vyrobena z hliníku
•	Dodává se v sedmi barvách
•	Lze aplikovat 6 visací zámky

Nezapomeňte, že prázdné spony můžete snadno dle potřeby upravit pomocí štítků Brady.

bezpečnoStní uzavírací Spony S viSačkou

Skupinové uzavírací Spony S viSačkou

ocelový uzávěr pro vySoké zatížení

Objednací 
kód Barva

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Hloubka 
(mm) Balení

NEBEZPEČÍ Tento uzávěr/visačku mohou odstranit jen níže podepsané osoby.

065970 Červená 180,00 76,00 5,00 5

065971 Stříbrná 180,00 76,00 5,00 5

065972 Modrá 180,00 76,00 5,00 5

065973 Zelená 180,00 76,00 5,00 5

065974 Zlatý 180,00 76,00 5,00 5

065975 1 ks červený, stříbrný, 
modrý, zelený a zlatý

180,00 76,00 5,00 5
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Sady uzávěrů

Zajímali by vás sady upravené podle vašich potřeb? Spojte se 
s distributorem společnosti Brady nebo zákaznickým servisem.

Objednací kód Popis Balení

806178 Kompletní sada uzávěrů 1

nejobsáhlejší sada locKout/tagout se vším, co může větší společnost pro svůj program locKout/
tagout potřebovat, včetně šKolicích materiálů.
•	Velký univerzální uzávěr – základní část
•	Velká blokující páka
•	Kabelové zařízení
•	Nastavitelný uzávěr ventilu
•	Víceúčelový kabelový uzávěr se zapouzdřeným kovovým kabelem
•	Uzávěr na velké zástrčky
•	Červený uzávěr na motýlkovou klapku
•	Uzávěr tlakové nádrže
•	Uzávěr plynové láhve
•	Kabelový uzávěr mini
•	Jistič „No-Hole“ 227 V
•	Jistič „No-Hole“ 480–600 V

Společnost Brady představuje sortiment dobře vybavených sad Lockout/Tagout. Sady jsou určeny k tomu, aby 
pracovníkům pomohly se zavedením efektivního a bezpečného programu Lockout, s dodržováním postupů 
společnosti týkajících se aplikace uzávěrů i předpisů BOZP. Sortiment obsahuje několik různých sad Lockout/Tagout, 
přičemž každá sada je sestavena pro jiný účel.

Nezapomínejte – efektivní postup Lockout šetří čas, peníze a chrání život!

•	Sada k uzávěru jističů 480–600 V
•	Předváděcí sada pro malé jističe (1 ks od každého typu)
•	Úsporný vícepólový jistič
•	Nylonová uzavírací spona
•	1 balení červených bezpečnostních zámků
•	25mm červené bezpečnostní uzávěry (1 balení)
•	Brašna z pevné tkaniny
•	Visačka „Nepoužívejte“ 75 × 160 mm
•	Velká přenosná kapsa
•	Opasková kapsa na uzávěry
•	Popisovač

kompletní Sada uzávěrů
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Sady uzávěrů

Objednací kód Popis Balení

805909 Sada uzávěrů na elektrická zařízení 1

Sada uzávěrů na elektrická zařízení
naše sada uzávěrů na eleKtricKá zařízení obsahuje všechny 
záKladní potřeby pro uzamčení jističů, eleKtricKých zástrčeK, 
stěnových vypínačů a pojisteK.
•	 Univerzální vícepólový jistič
•	 Jistič „No Hole“
•	 Jistič „No-Hole“ 480–600 V
•	 Uzavírací svorka 277 V
•	 Uzavírací svorka 480–600 V
•	 Sada na malé jističe
•	 2 červené bezpečnostní zámky Brady
•	 Nylonová nevodivá spona
•	 Červená nevodivá spona
•	 Velká červená kapsa LOTO
•	 Visačka „Nezapínejte. Probíhají elektrikářské práce“
•	 Popisovač

Objednací kód Popis Balení

806175 Sada uzávěrů na ventily 1

Sada uzávěrů na ventily
obsah:
•	 Univerzální uzávěr – základní část – velký
•	 Velká blokující páka
•	 Kabelové zařízení
•	 Nastavitelný uzávěr ventilu
•	 Víceúčelový kabelový uzávěr se zapouzdřeným kovovým kabelem
•	 1 balení červených bezpečnostních zámků
•	 25mm červené bezpečnostní uzávěry (1 balení)
•	 Visačka „Nepoužívejte“ 75 × 160 mm
•	 Červená brašna na uzávěry

Objednací kód Popis Balení

806174 Sada uzávěrů na ventily a elektrická zařízení 1

Sada uzávěrů na ventily 
a elektrická zařízení
naše Kombinovaná sada uzávěrů obsahuje vše, 
co potřebujete K uzamčení většiny mechanicKých 
a eleKtricKých Kontrolních bodů.
•	 Univerzální uzávěr – základní část – velký
•	 Velká blokující páka
•	 Kabelové zařízení
•	 Nastavitelný uzávěr ventilu
•	 Víceúčelový kabelový uzávěr se zapouzdřeným kovovým kabelem
•	 Uzávěr na velké zástrčky
•	 Jistič „No-Hole“ 227 V
•	 Jistič „No-Hole“ 480–600 V
•	 Ekonomický uzávěr vícepólových jističů
•	 Sada k uzávěru jističů 480–600 V
•	 Předváděcí sada pro malé jističe (1 ks od každého typu)
•	 Nylonová uzavírací spona
•	 1 balení červených bezpečnostních zámků
•	 25mm červené bezpečnostní uzávěry (1 balení)
•	 Brašna z pevné tkaniny
•	 Visačka „Nepoužívejte“ 75 × 160 mm
•	 Popisovač
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Sady uzávěrů

mini Startovací Sada uzávěrů
obsah:
•	2 × 25 mm bezpečnostní uzávěry (1 červený + 1 žlutý)
•	2 × 38 mm bezpečnostní uzávěry (1 červený + 1 žlutý)
•	6 × 38 mm bezpečnostní visací zámky Brady (1 ks od každé 

barvy)
•	1 × nylonová uzavírací spona

Objednací kód Popis Balení

806177 Sada uzávěrů pro uzavírací ventily 1

Sada uzávěrů pro uzavírací ventily
naše sada s uzávěry pro uzavírací ventily obsahuje 
v praKticKé červené brašně s ramenním popruhem pět 
veliKostí uzávěrů uzavíracích ventilů.
•	25–64mm červený uzávěr uzavíracích ventilů
•	64–127mm červený uzávěr uzavíracích ventilů
•	127–165 mm červený uzávěr uzavíracích ventilů
•	165–254 mm červený uzávěr uzavíracích ventilů
•	254–330 mm červený uzávěr uzavíracích ventilů
•	Červená brašna na uzávěry
•	1 balení červených bezpečnostních zámků
•	Visačka „Nepoužívejte“ 75 × 160 mm

Objednací kód Popis Balení

805877 Zaváděcí sada Lockout 1

zaváděcí Sada lockout
naše zaváděcí sada locKout obsahuje vše, 
co potřebujete K ochraně před nejběžnějšími 
mechanicKými nebezpečími.
•	Základní jednotka malého univerzálního uzávěru na ventily (UVLO)
•	Malá blokovací páka pro použití na UVLO
•	Kabel pro použití na UVLO
•	Víceúčelový kabelový uzávěr s opláštěným kabelem
•	2 červené bezpečnostní zámky Brady
•	Velká přenosná kapsa
•	Visačka – bez popisu
•	Popisovač

Objednací kód Popis Balení

806176 Malá přizpůsobitelná sada uzávěrů 1

malá přizpůSobitelná Sada uzávěrů
naše sada uzávěrů na ventily obsahuje vše, co 
potřebujete na uzavření uzavíracích, Kulových 
a jiných ventilů a motýlKových KlapeK.
•	Velká přenosná kapsa
•	Nastavitelný uzávěr ventilu
•	Víceúčelový kabelový uzávěr se zapouzdřeným kovovým kabelem
•	2 červené bezpečnostní zámky Brady
•	2 červené bezpečnostní uzávěry (25 mm)
•	Univerzální uzávěr – základní část – malý
•	Malá blokovací páka
•	Visačka „Nepoužívejte“ 75 × 160 mm
•	Popisovač

Objednací kód Popis Balení

805856 Mini startovací sada uzávěrů 1
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Objednací kód Popis Výška (mm) Šířka (mm)
Hloubka 
(mm) Balení

051172 Opasková kapsa na uzávěry 120,00 190,00 50,00 1

opaSková kapSa na uzávěry
stačí Kapsu naplnit potřebnými uzávěry a vždy, Když je 
budete potřebovat, je budete mít po ruce.
•	Vyrobena z odolného nylonu s poutky pro zavěšení na opasek

Objednací kód Popis Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Balení

050979 Velká přenosná kapsa 203,00 178,00 76,00 1

velká přenoSná kapSa
vytvořte si vlastní sadu uzávěrů podle svých potřeb 
a na její přehledné usKladnění použijte Kapsu.
•	Vyrobena z nylonu s poutkem na uchycení na zadní straně

Objednací kód Popis Výška (mm) Šířka (mm)
Hloubka 
(mm) Balení

099162 Brašna na uzávěry 
z pevné tkaniny

215,00 420,00 125,00 1

brašna na uzávěry z pevné tkaniny
•	Vyrobena z materiálu polyester 600 denier s 95cm odpojitelným 

ramenním popruhem a 8 vnitřními kapsami

taška na uzávěry
•	Vyrobena z červeného nylonového kordu 1000 denier s 95cm ramenním popruhem
•	Obsahuje uzavírací přední kapsu a dvě postranní síťované kapsy
Objednací kód Popis Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Balení

806200 Taška na uzávěry 355,00 380,00 100,00 1

Pokud naše předpřipravené sady nevyhovují vašim požadavkům, vytvořte si vlastní, kupte 
si některou z těchto kapes nebo brašen a naplňte ji uzávěry podle vlastního výběru.

Kapsy a brašny na uzávěry
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Skříňky a stanice na uzávěry

Objednací 
kód Popis

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Hloubka 
(mm) Balení

800123 Stanice na uzávěry s průmyslovou 
odolností

406,00 355,00 152,00 1

800129 Stanice na uzávěry s průmyslovou 
odolností – přídavná police

- - - 1

Stanice na uzávěry S průmySlovou 
odolnoStí

•	Uzamykatelná celokovová skříňka se žlutým práškovým nátěrem
•	Na vnitřní straně dveří jsou bezpečnostní tipy pro uzávěry
•	Lze v ní uchovávat různé druhy uzávěrů
•	Lze ji namontovat na stěnu nebo snadno přepravovat

Objednací kód Popis Materiál Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Balení

050993 Variabilní stanice na uzávěry – extra velká stanice na uzávěry Pevný polystyren 762,00 635,00 133,00 1

050994 Variabilní stanice na uzávěry – velká stanice na uzávěry Pevný polystyren 660,00 495,00 127,00 1

050997 Variabilní stanice na uzávěry – malá stanice na uzávěry Pevný polystyren 460,00 305,00 100,00 1

811217 Přenosná skříňka na uzávěry Korozivzdorný polypropylen 432,00 432,00 171,00 1

variabilní Skříňky a Stanice na uzávěry
•	Vyrobeny z pevného polystyrenu s předvrtanými otvory pro snadnou montáž na stěnu
•	Předvrtané perforované otvory na háčky
•	Háčky lze uspořádat mnoha způsoby
•	Dodávají se od přenosných po nadměrné velikosti

Stanice na uzávěry jsou k dispozici jen jako prázdné tabule. Neobsahují žádné součásti.

Objednací kód Popis Materiál Výška (mm) Šířka (mm) Balení

050989 Skříňka na 5 klíčů Akryl 292,00 393,00 1

050990 Skříňka na 10 klíčů Akryl 342,00 342,00 1

050991 Skříňka na 20 klíčů Akryl 597,00 292,00 1

050992 Skříňka na 36 klíčů Akryl 546,00 597,00 1

Skříňky na zámky
díKy vysoce viditelným sKříňKám a zásobníKovým tabulím brady lze zámKy, visačKy a uzávěry 
snadno uložit, najít a použít. tyto sKříňKy na zámKy jsou vyrobeny z trvanlivého plastu a jsou 
určeny pro nejnáročnější podmínKy.
Skříňky na uzávěry jsou k dispozici jen jako prázdné skříňky. Neobsahují žádné součásti.

Skříňka na 5 klíčů

Skříňka na 10 klíčů

Skříňka na 20 klíčů

Skříňka na 36 klíčů

Variabilní stanice na uzávěry – 
extra velká stanice na uzávěry

Variabilní stanice na uzávěry – 
velká stanice na uzávěry

Variabilní stanice na uzávěry – 
malá stanice na uzávěry

Přenosná skříňka na uzávěry
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Uzamykatelné boxy a stanice visacích zámků

Objednací 
kód Materiál Barva

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Hloubka 
(mm) Další informace Balení

045190 Měkká ocel Modrá 152,00 227,00 88,90 Lze aplikovat 13 visací zámky 1

065672 Měkká ocel Žlutá 152,00 227,00 88,90 Lze nasadit 1 visací zámek 1

065699 Měkká ocel Červená 152,00 227,00 88,90 Lze aplikovat 13 visací zámky 1

105717 Ocel s práškovým 
nátěrem pro těžký 
provoz

Červená 229,00 381,00 229,00 Do přihrádky lze uložit přibližně 125 klíčů. 34 otvorů 
na visací zámky v krytu boxu na skupinové zámky.

1

pro nasazení sKupinových uzávěrů 
pro velKý počet pracovníKů a zařízení.
•	Po uzavření stroje nebo procesu se klíče od zámků, které 

jsou použité na zajištění stroje, umístí do skříňky na zámky. 
Každý oprávněný člen pracovního týmu zavěsí na skříňku 
na skupinové zámky svůj zámek nebo visačku

•	Zaručuje, že do skříňky nebude mít přístup žádný zaměstnanec, 
dokud své zámky nebo visačky neodstraní VŠICHNI 
zaměstnanci, teprve potom je možné skřínku otevřít a použít 
klíče od zámků, které zajišťují odstavené zařízení

•	Používá se například při střídání směn, uzavření rozsáhlejšího celku atp

Skupinový uzamykatelný box

Objednací kód Specifikace Barva
Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Hloubka 
(mm) Balení

105716 Malý kovový box na zámky Červená 162,00 300,00 67,70 1

105717 Velký kovový box na zámky Červená 229,00 381,00 229,00 1

praKticKý box má uzamyKatelnou úložnou přihrádKu 
a přihrádKu na sKupinové uzávěry.
•	Vyroben z oceli pro těžké provozy, s práškovým nátěrem pro vyšší odolnost 

proti korozi
•	Přihrádka pro skupinové uzávěry má průhledný kryt z lexanu s klíčovou dírkou.
•	Malý: Do přihrádky lze uložit přibližně 50 klíčů. 17 otvorů na visací zámky 

v krytu boxu na skupinové zámky
•	Velký: Do přihrádky lze uložit přibližně 125 klíčů. 34 otvorů na visací zámky 

v krytu boxu na skupinové zámky

Objednací kód Specifikace Barva Výška (mm) Šířka (mm)
Hloubka 
(mm) Balení

050938 Plastový box na zámky Červená 157,48 101,60 139,70 1

050939 Háčky navíc Černá - - - 12

náStěnný box na Skupinové zámky
•	Lisovaný z polymerů Isoplast pro vyšší trvanlivost
•	Vynikající chemická a tepelná odolnost a nekorodující provedení
•	Zdířka na přední straně umožňuje vložit klíče, i když je box 

uzamčen
•	Průhledný polykarbonátový kryt umožňuje vidět obsah
•	Předvrtané otvory na zadní straně usnadňují montáž na stěnu
•	Na kolejnice na zámky lze uložit až 8 visacích zámků (zámky 

nejsou součástí balení)
•	Skříňka se dodává se 6 háčky na zavěšení klíčů, zámků atd. uvnitř 

boxu

kombinované uSkladnění zámků / box 
na Skupinové zámky



www.bradyeurope.com 35

Uzamykatelné boxy a stanice visacích zámků

Objednací 
kód Specifikace

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Hloubka 
(mm) Další informace Balení

105714 Malý nástěnný kovový box 
na zámky

178,00 203,00 57,15 Lze aplikovat 
7 visací zámky

1

105715 Velký nástěnný kovový box 
na zámky

178,00 406,00 57,15 Lze aplikovat 
12 visací zámky

1

náStěnný kovový box na Skupinové zámky
•	Vyroben z trvanlivé oceli s práškovým nátěrem se zdířkou na klíče na horní 

straně
•	Obsahuje průhledný kryt z lexanu, který se při odstranění zámků vysunuje
•	Pro snadnější správu klíčů se dodává s držáky na klíče a identifikačními štítky
•	Pro rychlou montáž jsou součástí předvrtané otvory a nářadí

Objednací 
kód Popis Materiál Barva Výška (mm) Šířka (mm)

Hloubka 
(mm) Balení

046134 Přenosný / nástěnný box na 
skupinové zámky PRINZING

Měkká ocel Žlutá 151,00 354,50 73,40 1

přenoSný / náStěnný box 
na Skupinové zámky
•	Vyroben z kovu, se žlutým práškovým nátěrem
•	Lze použít samostatně nebo v kombinaci se stanicí na uzávěry s průmyslovou odolností
•	Pro uložení 8–10 zámků (v závislosti na velikosti zámku)

Objednací 
kód Popis Materiál Barva

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Hloubka 
(mm) Balení

800117 Skupinová uzamykatelná stanice – 
3 háčky

Akryl Červená 15,00 150,00 80,00 1

800116 Skupinová uzamykatelná stanice – 
8 háčky

Akryl Červená 195,00 305,00 64,00 1

800127 Skupinová uzamykatelná stanice – 
18 háčky

Akryl Červená 195,00 406,00 64,00 1

•	Klíče k zámkům několika uzavřených zdrojů energie uschovejte do skříňky 
a na skříňku nasaďte visací zámek

•	18 háčků na klíče a 2 zdířky na zámky (nejsou součástí balení)
•	Není určena na ochranu proti násilnému vniknutí

Skříňka na Skupinové uzávěry

Objednací kód Materiál Barva
Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Hloubka 
(mm) Balení

065240 Sintra a akryl Bílá 381,00 381,00 88,90 1

065241 Sintra a akryl Bílá 381,00 762,00 88,90 1

umožňuje bezpečné uložení a Kontrolu přístupu K visacím zámKům.
•	Vyrobeny z plastu s uzamykatelnými průhlednými dvířky
•	Na každý kovový háček lze pověsit 2 zámky
•	K dispozici jsou dvě velikosti pro 16 nebo 40 visacích zámků
•	Visací zámky se prodávají samostatně

uzavřené úložné moduly na viSací 
zámky
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Uzamykatelné boxy a stanice visacích zámků

Objednací 
kód Popis Materiál Barva

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Hloubka 
(mm) Balení

811218 Přenosná stanice na visací 
zámky

Korozivzdorný 
polypropylen

Žlutá 178,00 337,00 64,00 1

•	 Na uložení až 10 visacích zámků, 6 uzavíracích spon a 10 visaček
•	 Vyrobena z polypropylenu: lehká a korozivzdorná
•	 Předvrtané otvory: snadná montáž na stěnu
•	 Stanice se dodává bez obsahu

Objednací 
kód Popis Materiál Barva

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Hloubka 
(mm) Balení

800118 Stanice na visací 
zámky – 18 háčků

Ocel s práškovým 
nátěrem

Červená 394,00 457,00 50,00 1

800119 Stanice na visací 
zámky – 8 háčků

Ocel s práškovým 
nátěrem

Červená 254,00 305,00 50,00 1

•	 Každý niklovaný háček je dostatečně velký, aby udržel dva zámky (nejsou součásti balení)
•	 K zámku stanice se dodávají dva klíče

Objednací 
kód Popis Materiál Barva

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm)

Hloubka 
(mm) Balení

800121 Velká skříňka na visací zámky 2 mm ocel s plastovým nátěrem Červená 76,00 406,00 31,00 1

800120 Malá skříňka na visací zámky 2 mm ocel s plastovým nátěrem Červená 57,00 76,00 31,00 1

•	 Ocelový držák na visací zámky s červeným plastovým nátěrem
•	 Na malý držák lze pověsit až 4 visací zámky a na velký až 24 visacích zámků

Stanice na viSací zámky

přenoSná Stanice na viSací zámky

držáky na viSací zámky
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Visačky – Tagout

- -

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm) Objednací kód

110,00 50,00 225400 225401 225402 225403 225404 225405 225406 225408

160,00 75,00 262950 262951 262952 262953 262954 262957 265549 265550

označte osoby odpovědné za umístění uzávěru a osoby oprávněné jej odstranit 
nebo provádět změny. visačKy jsou vyrobeny z ohebného polyesteru odolného 
proti vodě, oleji a extrémním teplotám. jejich matný povrch umožňuje snadné 
popisování KuličKovým perem nebo fixou.
•	 Balení: 10 visaček s 10 kabelovými sponami

- -

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm) Objednací kód

110,00 50,00 225409 225410 225411 225412 225407 225413 225414 225415

160,00 75,00 262962 262964 262965 256564 265548 256565 256566 256567

- -

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm) Objednací kód Rub Objednací kód

110,00 50,00 225416 225418 225420 225421 225422 225423

160,00 75,00 256571 225417 225419 256572 256573 256575

výStražné viSačky

- -

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm) Objednací kód Rub

110,00 50,00 225424 225425 225426 225427 225418

160,00 75,00 256576 256577 256578 256579 256579

Nezapomeňte 
si objednat 

permanentní 
popisovač (087052)

Tagout znamená umístit visačku s informací, že se s uzávěrem ani odpojeným zařízením NESMÍ 
MANIPULOVAT, dokud nebude visačka odstraněna a případně poskytuje další informace (osoba která 
zajistila, předpokládané datum dokončení atp).
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Visačky – Tagout

Objednací kód

NEBEZPEČÍ

241700

UPOZORNĚNÍ Mimo provoz

241701

UPOZORNĚNÍ Na tomto zařízení se pracuje

241703

NEBEZPEČÍ Riziko zasažení elektrickým 
proudem

241708

jsou oKamžitým uKazatelem přijatých bezpečnostních opatření!
•	Snadná aplikace: lze připevnit během několika sekund
•	Visačky mají poutka a lze je připevnit na kteroukoli část stroje. Další poutka nejsou 

nutná!
•	Díky potisku visačky z obou stran jsou zásadní informace vždy viditelné
•	Materiál: PVC 0,2 mm
•	Velikost poutka: 85 × 145 mm
•	Balení: 10 visaček

Objednací kód

NEBEZPEČÍ Drát pod proudem

241710

NEBEZPEČÍ Obsahuje azbest

241712

UPOZORNĚNÍ Biologické nebezpečí

241713

NEBEZPEČÍ Radioaktivní materiál

241714

Objednací kód

Nepoužívejte. Porucha.

241716

Nezapínejte

241717

Při údržbě nezapínejte

241718

Nedotýkejte se

241719

Objednací kód

NEÚSPĚŠNÁ ZKOUŠKA ELEKTRICKÉ 
BEZPEČNOSTI

241720

PROBÍHÁ ZKOUŠKA ELEKTRICKÉ 
BEZPEČNOSTI

241721

Rub

bezpečnoStní viSačky brady
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Visačky – Tagout

visačKa s laminací pro označování míst v náročných prostředích, včetně 
ventilů, přístrojů, motorů a jiných průmyslových součástí.
•	Použití visaček Laminat™ Manila se doporučuje spolu se štítky Brady
•	Použití – objednává se prázdná visačka. Uživatel vytiskne na tiskárně samolepicí štítek, nalepí na nosný 

žlutý podklad a překryje průhlednou laminací
•	Materiál: B-7645 Polypropylen s vrchní laminovací polyesterovou vrstvou
•	Barva: Žlutá
•	Visačka existuje ve dvou verzích – s výztužným kroužkem z nerezové oceli nebo bez něj

Objednací kód Výška (mm)
Šířka 
(mm)

Výška slepované 
plochy (mm)

Šířka slepované 
plochy (mm) Další informace Balení

620321 25,00 59,00 25 mm 43 mm 1

620322 25,00 59,00 25 mm 43 mm Vyztuženo nýtem 1

620323 25,00 150,00 25 mm 135 mm 1

620324 25,00 150,00 25 mm 135 mm Vyztuženo nýtem 1

622493 60,00 116,00 60 mm 100 mm Vyztuženo nýtem 50

- -

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm) Objednací kód

160,00 75,00 230778 230779 230780 230781

varovné viSačky upozorňující na riziko 
SouviSející Se Strojem
•	Předtištěné výstražné texty a prázdná zadní strana
•	B-851 Polyesterová visačka
•	Balení: 10 visaček

Objednací kód Popis Délka (mm) Šířka (mm) Balení

229962 Barevné vázací pásky – černé 200,00 4,00 100

229956 Barevné vázací pásky – modré 200,00 4,00 100

229960 Barevné vázací pásky – zelené 200,00 4,00 100

229958 Barevné vázací pásky – oranžové 200,00 4,00 100

229957 Barevné vázací pásky – červené 200,00 4,00 100

229961 Barevné vázací pásky – fialové 200,00 4,00 100

229955 Barevné vázací pásky – bílé 200,00 4,00 100

229959 Barevné vázací pásky – žluté 200,00 4,00 100

barevné vázací pásKy nabízejí možnost barevného rozlišení.

- -

Výška 
(mm)

Šířka 
(mm) Objednací kód

148,00 105,00 256964 256965 256966 256967

magnetické značky
•	Snadno se vyvěšují a odstraňují
•	Balení: 5 kusů

viSačky laminat™

barevné vázací páSky
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Visačky – Tagout

Objednací kód Popis Materiál Balení

081773 Bezpečnostní skříňka na visačky s 10 kapsami Pevný polykarbonát 1

uspořádejte visačKy v centrální sKříňce!
•	Materiál: Pevná polykarbonátová konstrukce
•	Pro umístění visaček o rozměru 146 × 76 mm

Visačky nejsou součástí balení.

Objednací kód Popis Materiál Balení

800125 Držák visaček Průhledný plast 1

držák viSaček
•	Kompaktní – pro uložení 50 visaček, poutek a popisovače (nejsou součásti balení)
•	Dodává se s lepicími páskami a šrouby pro montáž různými způsoby
•	

Skříňka na bezpečnoStní viSačky

Přizpůsobené visačky Brady

Aby pro vás společnost Brady mohla vyrobit visačky podle vašich potřeb, jsou ke každému typu/návrhu visačky nezbytné následující 
informace:

1. Vyberte si ze 3 základních typů visaček: Obecná výstraha, elektrická výstraha, zákaz (viz níže vyobrazené ukázky)

2. Vyberte velikost (110 × 50 mm nebo 160 × 75 mm)

3. Uveďte počet balení (1 balení obsahuje 10 ks visaček a 10 ks kabelových spon)

4. Uveďte text do pole uprostřed visačky

Žádost o cenovou nabídku se všemi výše uvedenými informacemi zašlete zástupci nebo prodejci společnosti Brady

Obecná výstraha ZákazElektrická výstraha

190 mm x 114 mm x 38 mm
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Tiskárny etiket Brady

Č. zboží Popis

710894 Tiskárna BMP51 s baterií – adaptérem/nabíječkou – EU

710898 Tiskárna BMP51 s baterií – adaptérem/nabíječkou – UK

710895 Tiskárna BMP53 s baterií – adaptérem/nabíječkou – EU

710899 Tiskárna BMP53 s baterií – adaptérem/nabíječkou – UK

Tiskárny etiket Brady BMP51/53 nabízejí čitelný tisk, snadné formátování, praktické velikosti etiket 
a přenosnost. To vše přispívá k řešení nejrůznějších identifikačních úkolů. Kromě samostatného provozu 
nebo připojení k PC nabízí i vynikající možnost bezdrátového tisku prostřednictvím technologie BlueTooth® 
a WiFi sítě. Mobilní aplikace pro chytré telefony se systémem Android je k dispozici zdarma na internetu.
•	Rozlišení při tisku 300 dpi
•	Tiskne na štítky a pásky do šířky 38 mm

Č. zboží Popis

110889 Tiskárna etiket BMP™21

710537 Bezpečnostní sada BMP™21 EU

710538 Bezpečnostní sada BMP™21 UK

710662 TISKÁRNA BMP™21 CYRILLIC

Díky snadnému provozu a rychlému tisku je tiskárna BMP21 
nástrojem pro štítkování zejména do průmyslového prostředí.  
Kdykoli potřebujete trvanlivý štítek, můžete si flexibilně vybrat 
z několika typů náplní.
•	Rozlišení při tisku 203 dpi
•	Tiskne na nepřetržité pásky do šířky 19 mm

Vyžádejte si další informace a předvedení tiskárny od nejbližšího 
zástupce společnosti Brady.

Tiskárny samolepicích štítků a bezpečnostních značek se doporučují k identifikaci míst odpojení 
LO/TO, označení zámků, klíčů atp. Tiskárny lze využít pro množství dalšího značení v rámci BOZP 
a značení údržby.

tiSkárna etiket bmp™21

tiSkárny etiket bmp™51/bmp™53
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Tiskárny etiket Brady

Č. zboží Objednací kód

710731 TISKÁRNA BBP™31 QWERTY UK

710737 TISKÁRNA BBP™31 QWERTY EU

710738 TISKÁRNA BBP™31 QWERTZ

710739 TISKÁRNA BBP™31 AZERTY

710740 TISKÁRNA BMP™31 CYRILLIC

Tato tiskárna určená pro snadné použití a víceúčelovost má intuitivní dotykový displej, jednoduchý 
design etiket a širokou nabídku materiálů a aplikací.

Díky koncepci „tisku ve 2 krocích“ umožňuje každému vytvářet etikety i bez předchozího zaškolení. 
Stačí, když napíšete požadovaný text a klepnete na tlačítko pro tisk. Tiskárna je vybavena baterií, 
umožňuje tak identifikovat vše, co je třeba v závodě označit štítkem, nebo popisem.
•	Rozlišení tisku 300 dpi
•	Tiskne na etikety a pásky o šířce 12,70–101 mm

Č. zboží Popis

710599 Tiskárna etiket BMP71 s klávesnicí QWERTY – zástrčka EU – 220V

710600 Tiskárna etiket BMP71 s klávesnicí QWERTY – zástrčka UK – 240V

710601 Tiskárna etiket BMP71 s klávesnicí AZERTY – zástrčka EU – 220V

710603 Tiskárna etiket BMP71 s klávesnicí QWERZY – zástrčka EU – 220V

710604 Tiskárna etiket BMP71 s klávesnicí CYRILLIC – zástrčka EU – 220V

* Tiskárna. Pevné přepravní pouzdro, 2 cívky etiket, 1 černá kazeta s páskou, dobíjecí akumulátor, 
adaptér, komunikační kabel USB, adaptér válce materiálu TLS2200® / HandiMark™,
stručný návod k obsluze, disk CD k produktu (s ovladačem tiskárny, instruktážemi, kompletním 
návodem k použití), sada na čištění

Nejvyšší úroveň přenosných tiskáren etiket Brady. Kromě 
potisku kabelů a drátů pro odvětví telekomunikací, datových 
komunikací a elektrotechniky je tiskárna BMP71 vynikající 
i na tisk popisů a štítků BOZP pro další zpracovatelské obory. 

Uživatelsky přívětivá tiskárna BMP71 má velký barevný 
LCD displej, snadno použitelné uživatelské rozhraní 
s nabídkami a plnohodnotnou klávesnici QWERTY. Proto 
se na ní štítky s textem, symboly a kódy vytvářejí snadno 
a rychle. Lze ji používat jako samostatnou jednotku nebo 
připojit k PC.

•	Rozlišení při tisku 300 dpi
•	Tiskne na štítky a pásky do šířky 50,8 mm

tiSkárna etiket bmp™71

tiSkárna popiSů a etiket bbp™31
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Tiskárny etiket Brady

Ideální nástroj na rychlé návrhy profesionálních nápisů, štítků a visaček. Průvodce šablonami 
MarkWare™ vás provede podrobným postupem tvorby, program je tedy dostatečně jednoduchý 
na to, by ho mohl používat kdokoli i bez důkladného proškolení. MarkWare™ dělá vše od 
jednoduchých štítků po složité nápisy – není třeba se učit a udržovat různé softwarové programy. 
Program je kompletně lokalizován v češtině.

Č. zboží Popis
240011 PowerMark® angličtina (UK) + MarkWare™
240012 PowerMark® němčina + MarkWare™
240013 PowerMark® francouzština (klávesnice AZERTY) + MarkWare™
240014 PowerMark® nizozemština (klávesnice QWERTY) + MarkWare™
240015 PowerMark® španělština + MarkWare™
240016 PowerMark® švédština + MarkWare™
240017 PowerMark® finština + MarkWare™
240018 PowerMark® norština + MarkWare™
240019 PowerMark® dánština + MarkWare™
240020 PowerMark® italština + MarkWare™
240021 PowerMark® portugalština + MarkWare™
240044 PowerMark® nizozemština (B) (klávesnice AZERTY) + MarkWare™
240046 PowerMark® angličtina 110 V + MarkWare™
240233 PowerMark® angličtina 220 V + MarkWare™

Vašich značek vytištěných tiskárnou PowerMark® si díky barevnému 
tisku každý všimne. Tato tiskárna značek a etiket vám umožňuje 
vytvářet průmyslově odolné nápisy a štítky až ve čtyřech barvách. 
Vytvářejte vlastní značky podle svých potřeb a ve správný čas.

•	Samostatná jednotka nebo připojená k PC, využívá software 
na značení zařízení MarkWare™

•	 Integrovaný vzorník obsahuje více než 600 symbolů.
•	Rozlišení při tisku 300 dpi
•	Tiskne na štítky a pásky o šířce 101–254 mm

Č. zboží Popis
250352 GlobalMark® Color & Cut angličtina (UK) + MarkWare
250353 GlobalMark® Color & Cut němčina + MarkWare
250354 GlobalMark® Color & Cut francouzština (klávesnice AZERTY) + MarkWare
250355 GlobalMark® Color & Cut nizozemština (klávesnice QWERTY) + MarkWare
250356 GlobalMark® Color & Cut nizozemština (B) (klávesnice AZERTY) + MarkWare
250357 GlobalMark® Color & Cut španělština + MarkWare
250358 GlobalMark® Color & Cut italština + MarkWare
250359 GlobalMark® Color & Cut portugalština + MarkWare
250360 GlobalMark® Color & Cut švédština + MarkWare
250361 GlobalMark® Color & Cut finština + MarkWare
250362 GlobalMark® Color & Cut norština + MarkWare
250363 GlobalMark® Color & Cut dánština + MarkWare
250364 GlobalMark® Color & Cut angličtina – export 110 V + MarkWare
250365 GlobalMark® Color & Cut angličtina – export 220 V + MarkWare

Vytvořte si podle potřeby vlastní značky, štítky, označení potrubí, 
visačky na míru a další díky snadno použitelné průmyslové tiskárně 
etiket GlobalMark. Průmyslová tiskárna pro vlastní použití vám 
umožňuje zvládnout velké množství práce. A přitom stačí jen klepnout 
ukazováčkem. 

Díky moderní technologii dotykové obrazovky Brady s operačním 
systémem Microsoft Windows® CE je výroba profesionálních štítků 
rychlá a jednoduchá...dotkněte se, vytiskněte a hotovo! Tiskárna se 
dodává ve verzích Monocolour, Multicolour a Colour & Cut.
•	Samostatná jednotka nebo připojená k PC, využívá software 

na značení zařízení MarkWare™
•	 Integrovaný vzorník obsahuje více než 700 symbolů.
•	Rozlišení při tisku 300 dpi
•	Tiskne na etikety a pásky o šířce 12,70–101 mm

Č. zboží Popis
710669 Software na průmyslovou výrobu značek MarkWare™

průmySlová tiSkárna etiket globalmark®

tiSkárna značek a etiket powermark®

Software pro značení zařízení markware™



Váš dodavatel

BRADY Afrika
361 Olympic Duel,
Northlands Business Park
Newmarket Road
Randburg
Tel: +27 11 705 3295
Fax: +27 86 501 7775

BRADY Benelux
Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, Belgium
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

Brady Střední a východní Evropa
Na pántoch 18
831 06 Bratislava, Slovakia
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Dánsko
Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Francie
Parc EUROCIT
45, avenue de l’Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76
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BRADY Německo
Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Maďarsko
Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY Itálie
Via Pitagora 18
20128 Milano
Tel. +39 02 26 00 00 22
Fax +39 02 25 75 351

BRADY Middle East FZE
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Norsko
Lerstadveien 506
6018 Ålesund
Tel. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Spain & Portugal
Calle Aragón 271
08007 Barcelona, Spain
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Švédsko
Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Turkey
Selvili Sok. No: 3/4
4.Levent Istanbul 34330
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY UK & Ireland
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, UK
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 100

DALŠÍ POBOČKY SPOLEČNOSTI BRADY

Austrálie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612-8717-6300
Brazílie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-11-3686-4720
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-800-263-6179
Čína (Peking) . . . . . . . . . . . . . 86-10-6788-7799
Čína (Šanghaj) . . . . . . . . . . . . 86-21-6886-3666
Čína (Wuxi)  . . . . . . . . . . . . . . 86-510-528-2222
Hongkong  . . . . . . . . . . . . . . . . . 852-2359-3149
Japonsko . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-45-461-3600
Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-31-451-6600
Latinská Amerika . . . . . . . . . . . 1-414-540-5560
Malajsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-4-646-2700
Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525-399-6963
Nový Zéland . . . . . . . . . . . . . . . 61-2-8717-2200
Filipíny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63-2-658-2077
Singapur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-6477-7261
Tchaj-wan . . . . . . . . . . . . . . . . 886-3-327-7788
Thajsko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-2-793-9200
USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-800-537-8791
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Brady – váš dodavatel kompletních řešení pro Bezpečnost při práci
Další bezpečnostní produkty najdete v našem rozsáhlém portfoliu. Navštivte naši webovou stránku nebo se spojte s nejbližším 
distributorem produktů Brady.

scafftag – 
systémy pro správu stavu zařízení

Podávají základní údaje o bezpečném stavu všech vašich zařízení 
na pracovišti a lešení.
•	Jednoduchá realizace
•	Snadno pochopitelné pro pracovníky
•	Navržené speciálně pro náročná prostředí
•	Vysoce viditelné

Bezpečnostní značky – 
důležitá informace tam, kde je třeBa

Nabízíme více než 8 000 různých značek pro bezpečnost, údržbu 
a označení zařízení.
•	Jsou navrženy tak, aby vydržely i v nejtěžších průmyslových 

podmínkách
•	Jasné barvy, tučné písmo a intuitivní piktogramy
•	Splňují nejnovější normy a předpisy
•	Vysoce viditelná a snadno pochopitelná komunikace

označení potruBí – 
snadno označí oBsah potruBí a směr toku

Správná identifikace potrubí zaručuje lepší znalosti o konstrukci 
budovy. Nehodám, úrazům a škodám lze předcházet.

sorBenty – 
inteligentní likvidace rozlitých látek

Čistý, rychlý a bezpečný úklid rozlitého oleje, vody a chemikálií.
•	Do několika sekund adsorbují 10–25násobek vlastní 

hmotnosti
•	Šetrné k životnímu prostředí
•	Věnujte úklidu méně času


