
Další informace naleznete na www.bradyeurope.com

Nový kontrolní časovač společnosti Brady 
Corporation jasně zdůrazňuje, kdy je 
nutno provést další plánovanou údržbu. 
Jsou k dispozici verze, které odpočítávají 
7 dnů, 30 dnů a 365 dnů. Každá verze je 
vybavena LED světlem v tmavě zelené, 
světle zelené, žluté a blikající červené 
barvě, která označují stav zařízení od 
nedávno zkontrolovaného po neznámý.

Čas na údržbu

Další informace najdete na webu 
společnosti Brady nebo nás kontaktujte 
e-mailem na adrese  
emea_request@bradycorp.com.
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Zachraňuje životy

Kontrolní časovač společnosti Brady lze připevnit přímo téměř na jakýkoli stroj, zařízení 
nebo nástroj buď pomocí lepidla, suchého zipu, magnetu, šroubu nebo zipových 
upevňovacích prvků. Na konci jeho předem stanoveného intervalu kontroly lze visačku 
znovu nastavit do doby, než bude vyčerpána baterie visačky s trvanlivostí více než 1 rok. 
Indikátor stavu baterie neustále ukazuje, kolik energie ještě zbývá.

Jednoduchý a praktický

Na rozdíl od jiných řešení lze barevná LED světla kontrolního časovače společnosti 
Brady vidět z dálky a aktivně poutají pozornost uživatelů i kolemjdoucích. Stroje, zařízení 
a nástroje s kontrolním časovačem společnosti Brady jsou snadno rozeznatelné a není 
pravděpodobné, že u nich bude překročen interval údržby stanovený zákony, předpisy 
nebo zásadami společnosti. Takto může kontrolní časovač společnosti Brady optimálně 
podporovat zásahy údržby, které zachraňují životy.

Inovační kontrolní časovač společnosti Brady může pomoci zachránit život tím, že na 
strojích, zařízeních a nástrojích jasně zobrazuje, kdy je nutno provést údržbu. Jeho LED 
světla již z dálky poutají pozornost uživatelů i pracovníků údržby a pomáhají zabránit 
používání nezkontrolovaných nebo opotřebovaných zařízení.

Inovační kontrolní časovač společnosti Brady
Pozor: je nutno provést údržbu!

Č. výrobku. Popis Barva Tvar
Doba 
spotřeby Množství Balení obsahuje

150745 Časovač kontroly Brady – 7 dní Modrá Kruhový 7 dní 10 3 alkalické baterie AAA

150746 Časovač kontroly Brady – 30 dní Modrá Kruhový 30 dní 10 3 alkalické baterie AAA

150747 Časovač kontroly Brady – 90 dní Modrá Kruhový 90 dní 10 3 alkalické baterie AAA

150748 Časovač kontroly Brady – 180 dní Modrá Kruhový 180 dní 10 3 alkalické baterie AAA

150749 Časovač kontroly Brady – 365 dní Modrá Kruhový 365 dní 10 3 alkalické baterie AAA

Výkon 
v náročných 
podmínkách
Navržená pro 
ochranu IP65, 
takže odolává vodě, 
prachu, extrémním 
podmínkám atd.
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