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Tabule s obrysmi na mieru pre efektívne 
postupy Lockout/Tagout

www.bradyeurope.com

V sklade veľkého e-shopu používajú dobre viditeľné tabule s obrysmi nástrojov na optimalizáciu efektivity postupov  
Lockout/Tagout a na efektívne zdôrazňovanie bezpečnosti na pracovisku.

Výzva
Zlepšiť viditeľnosť a efektivitu postupov Lockout/Tagout

Vo veľkom e-shope chceli zvýšiť bezpečnosť údržby v sklade zjednodušením používania postupov Lockout/Tagout 
a sprehľadnením prebiehajúcich úloh údržby, ktoré vyžadujú Lockout/Tagout.



14.1.2021

EUR-M-168-SK

© 2021 Brady Worldwide Inc. 

Riešenie
Prispôsobiteľná hlavná tabuľa s obrysmi

Spoločnosť Brady navrhla na mieru prispôsobenú hlavnú tabuľu s obrysmi nástrojov 
s cieľom dosiahnuť požadované zviditeľnenie prebiehajúcej údržby so systémom 
Lockout. Ako pilotný projekt bol vybraný jeden z veľkých skladov zákazníka, 
v ktorom bola nainštalovaná hlavná tabuľa s obrysmi nástrojov. 

Tabule s obrysmi nástrojov výraznou mierou prispeli k zefektívneniu postupov 
Lockout/Tagout, nakoľko zamestnancom a dodávateľom zreteľne ukazujú, ktoré 
nástroje si musia vziať a kam ich majú po vykonaní servisu zariadenia vrátiť. 
Po uplynutí skúšobného obdobia bola hlavná tabuľa ešte vyladená a následne 
sa stala východiskom pre tabule v ďalších skladoch zákazníka. Spoločnosť Brady 
prispôsobila tabule špecifickým potrebám jednotlivých prevádzok. 

Každá tabuľa s obrysmi má výšku 1,4 metra, pričom pozostáva z panelov so 
šírkou 90 cm. Tabuľa má zaoblené rohy a je vyrobená z bieleho plexiskla s hrúbkou 
8 mm. Tieto obrovské tabule, ktoré môžu pozostávať z jedného alebo viacerých 
panelov, obsahujú „priemety“ každého visacieho zámku, blokovacieho zariadenia 
alebo príslušenstva pre systém Lockout/Tagout, ktorý sa v danej časti pracoviska 
používa. Všetky príslušné prvky systému Lockout/Tagout sa umiestnia na tabuľu. 
Vďaka tabuliam s obrysmi si zamestnanci môžu veľmi jednoducho a efektívne vziať 
potrebné nástroje a po vykonaní údržby stroja ich vrátiť naspäť na svoje miesto. 
Tabule pútajú na pracoviskách pozornosť a neustále tak pripomínajú, že bezpečnosť 
musí byt za každých okolností na prvom mieste.

Výsledok
Efektívne a jasne viditeľné postupy Lockout/Tagout

Zamestnanci skladu veľkého e-shopu teraz majú riešenia Lockout/Tagout 
na ochranu počas zásahov na strojoch vždy poruke. Visacie zámky, zamykacie 
prvky a príslušenstvo pre Lockout/Tagout, ako aj štítky a visačky, sa nachádzajú 
na veľkých, jasne viditeľných tabuliach s obrysmi jednotlivých nástrojov, vďaka 
ktorým si pracovníci údržby môžu jednoducho a rýchlo vziať tie správne pomôcky 
na zaistenie svojej bezpečnosti.
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