
MEER VEILIGHEID EN CONFORMITEIT

Het flensvergrendelingssysteem kan een goed zichtbare, fysieke barrière 
vormen die voorkomt dat mensen leidingafsluiters aanraken tijdens onder-
houdswerken. In combinatie met een correct geïnstalleerde leidingafsluiter 
beperken het vergrendelingssysteem en een hangslot het risico dat leiding-
inhoud per ongeluk vrijkomt. Hierdoor kunnen bedrijven de veiligheid op het 
werk vergroten en de conformiteit met EU-richtlijnen 89/655 en de Europese 
norm 1037 verbeteren.

VEILIG FLENSVERGRENDELINGSSYSTEEM VOOR HET GROOTSTE ASSORTIMENT LEIDINGEN

FLENSVERGRENDELINGSSYSTEEM

Flensvergrendelingssysteem

Het flensvergrendelingssysteem kan eenvoudig en tijdelijk worden aangebracht 
op een uitgebreid assortiment leidingen om te voorkomen dat gas, stoom en 
gevaarlijke vloeistoffen vrijkomen tijdens onderhoudswerken.

VONKVRIJ MATERIAAL

• Het flensvergrendelingssysteem werd UL-getest voor ISO-norm 80079-
36:2016 inzake explosieve atmosferen en valt binnen de parameters.

• Het systeem is gemaakt van robuust 304 roestvrij staal en is voorzien 
van robuuste vergrendelingsbalken uit gegoten aluminium en een 
gepoederlakte polyester toplaag.

GROOTSTE ASSORTIMENT LEIDINGEN

• Met 3 beschikbare formaten kan het flensvergrendelingssysteem van Brady 
worden aangebracht op het grootste assortiment leidingen, met een diameter 
van 13,20 tot 1219,20 mm. 

• Dankzij de uittrekbare arm van het systeem kunnen gebruikers optioneel 
twee in plaats van één set leidingbouten aanbrengen voor extra veiligheid.

• Tot 4 werknemers kunnen direct aan het systeem een hangslot aanbrengen.
• Het systeem kan gebruikt worden voor standaardbouten en schroefbouten. 

Zorg voor meer veiligheid en conformiteit met het flensvergrendelingssysteem voor het grootste 
assortiment leidingen. Surf vandaag nog naar: www.bradyeurope.com/PipeBlindLockout 

Raadpleeg het technisch datablad 
LOTO-90 op www.bradyeurope.com/tds
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Artikelnummer 149228 149229 149230

Omschrijving Pipe Blind Lockout Small Pipe Blind Lockout Medium Pipe Blind Lockout Large
Aanbevolen moerdraaddiameter 13,00 - 19,00 mm 23,00 - 32,00 mm 35,00 - 48,00 mm
Max. moerdraaddiameter 35,00 mm 57,00 mm 84,00 mm
Diameter handwiel (mm) 13 - 76 76 - 355 355 - 1219
Diktebereik van de flensen 41,00 - 206,00 mm 95,00 - 286,00 mm 205,00 - 464,00 mm
Max. beugeldiameter (mm) 7,00 7,00 7,00
Min. beugelhoogte (mm) 19,05 19,05 19,05
Hoogte (mm) 73,02 73,02 92,08
Lengte (mm) 374,65 374,65 628,65
Breedte (mm) 177,80 215,90 247,65 
Min. - max. gebruikstemperatuur -40 °C - 90 °C -40 °C - 90 °C -40 °C - 90 °C


