
S3650 met 1 sleutelkast en 1 bevestigingssteun
Veiligheidssloten worden apart verkocht

212 mm
100 mm

175mm

•  Gebruik waar het nodig is – Monteer met de steun voor 
routinematig, dagelijks gebruik; mobiel gebruik voor afgelegen 
lockouts; of verplaats naar een steun op een andere plek voor 
grote turnarounds

•  Voorkom ongewenst verwijderen van de kast van de muur  
 met optionele vergrendeling van kast aan steun

•  Monitor de status van groeplockouts in één oogopslag  
met producteigenschappen die lockoutcontrole verbeteren

•  Sla meer sloten op en voer meer lockouts uit  
 binnen een beperkte ruimte met deze compacte kast met grote 
capaciteit

HET PLAATSEN EN 
VERPLAATSEN VAN 
GROEPSLOTKASTEN  
MANAGEN OM HET  
PERSONEEL TE BESCHERMEN

Gestempeld vinkje 
binnenin biedt visuele bevestiging van  
goede verbinding bij gebruik van de 
muurbevestigingssteun

4 Sleutelhaken 
binnen tonen 
apparatuursleutels 
individueel en houden 
sleutelnummers zichtbaar

Intern sluitmechanisme 
voor optioneel vastmaken van kast aan steun

Iconen 
geven directe indicatie van 
vergrendelde/ontgrendelde 
status

Herschrijfbaar label
met ruimte om informatie over werkvergunning 
te noteren

Handvat
voor draaggemak en eenvoudig 
transport van sloten naar 
energie-isolatiepunten

Roestvrij staal 
430
met robuuste 
poedercoating voor 
duurzaamheid en 
corrosiebestendig-
heid Voorgrendel

houdt klep 
vast tijdens 
vervoer

Interne opslagcapaciteit van 15 sloten voor kleine tot middelgrote lockouts

Muursteun* 
voor eenvoudig vastmaken en 
verplaatsen van de sleutelkast

Herschrijfbaar label* 
kan beschreven worden om 
met kast overeen te komen ter 
identificatie

*worden ook apart verkocht

S3650 GROEPSLOTKAST
MET MUURBEVESTIGINGSSTEUN
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AANVULLENDE PRODUCTEN: CUSTOMIZEN:

Bevestigingssteun (PKGP57337)

Installeer extra bevestigingssteunen 
om het verplaatsen van groepslotkasten
te vergemakkelijken overal waar lockout
nodig is.

Herschrijfbare labels (PKGP58381)

Voeg een lasergegraveerd label toe voor belangrijke  
informatie en verbeter identificatie & tracking 

• Zwart, geanodiseerd alumium label
• 13 tekens per regel, maximaal 2 regels
• Karakters zijn 4,8 mm hoog

EEN GROEPSLOTKAST ONTWORPEN VOOR ELKE LOCKOUTSITUATIE
De S3650 Groepslotkast met muurbevestingssteun biedt functionele veelzijdigheid en meer controle van 

lockouts in allerlei omstandigheden om aan de eisen van uw lockoutprogramma te voldoen.

S3650 GROEPSLOTKAST
MET MUURBEVESTIGINGSSTEUN

Controlekamer Buiten

DraagbaarMachine


