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W magazynach dużej organizacji zajmującej się handlem internetowym używane są dobrze widoczne, niestandardowe tablice cieni, co 
pozwala zoptymalizować efektywność systemu Lockout/Tagout i zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Wyzwanie
Zwiększenie widoczności i efektywności systemu Lockout/Tagout

Duża organizacja zajmująca się handlem internetowym chciała poprawić bezpieczeństwo konserwacji poprzez ułatwienie korzystania 
z systemu Lockout/Tagout oraz zwiększenie widoczności bieżących projektów konserwacyjnych realizowanych w swoich magazynach, 
wymagających zastosowania blokad Lockout/Tagout.
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Rozwiązanie
Niestandardowa główna tablica cieni

Firma Brady zaproponowała niestandardową główną tablicę cieni, aby uzyskać 
pożądaną widoczność blokad na potrzeby bieżącej konserwacji. Główna tablica cieni 
została zamontowana jako projekt pilotażowy w jednym z głównych magazynów 
naszego klienta. 

Tablice cieni znacznie zwiększają efektywność systemu Lockout/Tagout poprzez 
wyraźne wskazanie pracownikom i wykonawcom, które narzędzia należy pobrać 
i gdzie je odłożyć po zakończeniu serwisowania maszyny. Po okresie próbnym główna 
tablica cieni została dopracowana i przedstawiona jako baza dla innych magazynów 
naszego klienta. Gdy sytuacja tego wymagała, firma Brady dostosowała wersję główną 
do potrzeb konkretnego zakładu. 

Każda tablica cieni ma 1,4 m wysokości i składa się z paneli o szerokości 90 cm. 
Tablica ma zaokrąglone narożniki i została wykonana z białego pleksiglasu o grubości 
8 mm. Te duże tablice, które mogą zawierać jeden lub kilka paneli, zawierają „cienie” 
wszystkich kłódek, urządzeń i akcesoriów systemu Lockout/Tagout stosowanych 
w danym miejscu pracy. Na tablicy uwzględnione są wszystkie odpowiednie narzędzia 
systemu Lockout/Tagout. Dzięki tablicom cieni pracownicy mogą bardzo łatwo 
i sprawnie pobierać potrzebne im narzędzia, a następnie zwracać je po dokonaniu 
przeglądu maszyny. Tablice są również doskonale widoczne w miejscu pracy i stale 
przypominają o tym, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa.

Rezultat
Efektywny i doskonale widoczny system Lockout/Tagout

Pracownicy magazynu dużej organizacji zajmującej się handlem internetowym 
mają teraz w zasięgu ręki rozwiązania Lockout/Tagout, które zapewniają im 
bezpieczeństwo podczas interwencji na maszynach. Kłódki, urządzenia i akcesoria 
systemu Lockout/Tagout, a także zawieszki są prezentowane na dużych, dobrze 
widocznych tablicach cieni, co ułatwia i przyspiesza pobieranie właściwych narzędzi, 
a tym samym poprawia bezpieczeństwo.
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