Fallstudie

Effektiva, maskinspecifika
Lockout-procedurer

En stor livsmedelsbehandlare ökade effektiviteten hos Lockout/Tagout-procedurer för säkrare underhåll med stöd från Brady.

Utmaningar
Optimera Lockout/Tagout
En stor livsmedelsbehandlare hade redan implementerat ett antal Lockout/Tagout-lösningar. När antalet maskiner ökade och blev
mer komplexa, blev dock behovet av att optimera existerande Lockout/Tagout-procedurer högprioriterat.
Livsmedelsbehandlaren ville ha ett praktiskt system som kunde erbjuda en tydlig vy av alla Lockout-procedurer och på alla
maskiner i bruk i två produktionsanläggningar.
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Lösningar
Skrivtjänst för lockout-procedur
Vi föreslog fullständiga Lockout/Tagout-tjänster för båda anläggningarna. Efter
ett kickoff-möte där vi finjusterade omfattningen av varje tjänst, skickade Brady
en översikt av alla leveranser med ett tydligt prissättningssystem och en ambitiös
6-månadershorisont för slutleveransen.
En Brady-ingenjör besökte båda anläggningarna, åtföljd av en erfaren
kundunderhållsarbetare. Under dessa besök tittade vår ingenjör närmare på varje
maskin i bruk, gjorde anteckningar och tog bilder för att kunna skriva effektiva,
maskinspecifika Lockout/Tagout-procedurer. Vår ingenjör illustrerade också
procedurerna med bilder på maskin- och energikontrollpunkter för snabb identifiering
på arbetsgolvet.
Kundintressenter erhöll illustrerade procedurer via Bradys unika LINK360-programvara
för hantering av säkerhetsprocedurer. Programvaran erbjuder en tydlig vy av alla
Lockout-procedurer som är i bruk och är åtkomlig för intressenter på olika platser så
att de kan godkänna, redigera, anpassa, skriva ut eller dela procedurer digitalt. Brady
tillhandahöll utbildning i LINK360 så att kunden självständigt kan hålla programvaran
för procedurhantering uppdaterad.
Lockout-enheter fanns redan tillgängliga i båda anläggningarna för blockering av
energikontrollpunkter i avstängt läge, tillsammans med säkerhetshänglås för att låsa
enheterna på plats. Brady kan enkelt erbjuda ytterligare enheter och hänglås vid
behov, kompletta med hänglåsgravering och nyckelkartläggning.

Resultat
Optimerad, effektiv Lockout/Tagout
Medan framtagning av Lockout/Tagout-procedurer pågick för de två anläggningarna,
utökade vår kund omfattningen till att inkludera ytterligare en anläggning i samma
land, och ytterligare en i ett grannland. På alla fyra anläggningar arbetar vi nu med
göra totalt över 1 000 effektiva, maskinspecifika, beprövade Lockout/Tagoutprocedurer tillgängliga för relevanta medarbetare via smartphones och bärbara datorer
med hjälp av Brady Smart Lockout-appen.
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