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V zájmu bezpečnější údržby zvýšil velký zpracovatel potravin s podporou společnosti Brady efektivitu postupů Lockout/Tagout.

Výzvy
Optimalizujte systém Lockout/Tagout

Velký zpracovatel potravin již používal několik řešení Lockout/Tagout. Počet strojů se však zvýšil a začaly být složitější. Prioritou se 
tedy stala potřeba provést optimalizaci stávajících postupů Lockout/Tagout. 

Zpracovatel potravin měl zájem o praktický systém, který by mohl nabídnout jasný přehled všech postupů uzamykání na všech 
strojích, které se používají, ve 2 výrobních závodech.



Řešení
Služba písemného vyhotovení postupů zamykání

Pro oba závody jsme navrhli komplexní služby Lockout/Tagout. Po úvodní schůzce, 
na které se dolaďoval rozsah každé služby, společnost Brady zaslala přehled dodávek 
s jasným systémem stanovení cen a ambiciózním termínem konečné dodávky 
v horizontu 6 měsíců.

Oba závody navštívil technik společnosti Brady, kterého doprovázel zkušený odborník 
na údržbu zákazníka. Během těchto návštěv si náš technik důkladně prohlédl každý 
používaný stroj, dělal si poznámky a vyhotovil fotografie, aby mohl sepsat účinné 
postupy Lockout/Tagout pro každý konkrétní stroj. V zájmu rychlého porozumění na 
pracovišti náš technik rovněž doplnil postupy obrázky ovládacích bodů strojů a energií.

Zainteresované osoby zákazníka obdržely ilustrované postupy prostřednictvím 
jedinečného softwaru pro řízení bezpečnostních postupů společnosti Brady – 
LINK360. Tento software nabízí přehledný náhled na všechny postupy uzamykání, 
které se používají, a mohou k němu přistupovat všechny příslušné osoby na všech 
pracovištích, aby postupy schvalovaly, upravovaly, odstupňovaly, tiskly nebo digitálně 
sdílely. Společnost Brady poskytla školení o softwaru LINK360, aby mohl zákazník 
software řízení postupů nezávisle aktualizovat.

Na obou pracovištích již byla k dispozici uzamykací zařízení pro blokování ovládacích 
bodů energií ve vypnuté poloze, spolu s bezpečnostními visacími zámky pro uzamčení 
zařízení na místě. V případě potřeby může společnost Brady snadno dodat další 
zařízení a visací zámky, a to včetně označení zámku rytím a mapování klíčů.

Výsledky
Optimalizovaný a efektivní systém Lockout/Tagout

Zatímco byl vypracováván postup Lockout/Tagout pro 2 pracoviště, náš zákazník 
zvýšil rozsah zakázky tak, aby zahrnovala další pracoviště ve stejné zemi a 1 navíc 
v sousední zemi. Na všech 4 pracovištích nyní zajišťujeme výrobu celkem více než 
1000 efektivních postupů Lockout/Tagout podle nejlepší praxe pro konkrétní stroje, 
které budou k dispozici příslušným zaměstnancům na chytrých telefonech a tabletech 
s aplikací Smart Lockout společnosti Brady. 
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