Príklad používania

Hladká manipulácia s bezpečnostnými
visiacimi zámkami pre rýchlu izoláciu strojov
v oceliarstve

Tie najúspešnejšie oceliarske spoločnosti patria aj k najbezpečnejším. V niektorých nedošlo k úrazom alebo
k smrteľným nehodám už veľa rokov. Vysoká úroveň bezpečnosti práce vedie k skvelým obchodným výsledkom,
nakoľko dosiahnuť tento cieľ je veľmi náročné a vyžaduje si to dotiahnuť všetky aspekty činnosti do dokonalosti.
Ako celok sa oceliarstvo považuje za jedno z najrizikovejších prostredí pre pracovníkov. Vysoké teploty,
chemikálie, hluk a obrovská sila veľkých strojov dokopy tvoria obraz, ktorý sa určite väčšine ľuďom nespája
s bezpečnosťou.
Dôkladnou implementáciou bezpečnostných opatrení navrhnutých Medzinárodnou organizáciou práce pri OSN je
však možné vyrábať oceľ bezpečne a zároveň ziskovo.
Väčšina úspešných spoločností už hľadá spôsoby, ako skombinovať overené bezpečnostné nástroje, napríklad
osobné ochranné prostriedky a procedúry Lockout/Tagout.
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Výzva
Používanie visacích zámkov pre Lockout/Tagout v rukaviciach

Veľká oceliareň požaduje také riešenie Lockout/Tagout, ktoré je možné používať
počas nosenia osobných ochranných prostriedkov. V súčasnosti je napríklad
nutné dať si dole ochranné rukavice pri vkladaní kľúčov do visacích zámkov.
Toto sa však už viac nepovažuje za prijateľný postup.

Riešenie
Visacie zámky SafeKey s hladkým vkladaním kľúča

Spoločnosť Brady vie ponúknuť svoje inovatívne visacie zámky SafeKey
s patentovaným uzamykacím mechanizmom. Tento nový mechanizmus zaisťuje
oveľa hladšie vloženie kľúča a umožňuje manipuláciu so zámkom aj
s nasadenými hrubými a masívnymi rukavicami.
Dizajn visacieho zámku okrem toho obsahuje miniatúrne štetinky v kľúčovej
dierke na odstránenie čiastočiek prachu, ktoré by inak postupne obmedzovali
účinnosť a funkčnosť zámku. Je to užitočná funkcia najmä v prašných
prostrediach, k akým patrí napríklad aj oceliarstvo.
Visacie zámky SafeKey takisto ponúkajú viac než 100 000 kombinácií kľúča
a zámku, čo je najvyšší počet medzi bezpečnostnými visacími zámkami.
Na zvýšenie bezpečnosti procedúr Lockout/Tagout môže byť každý visací
zámok a kľúč unikátny, a to aj v prípade zapojenia obrovského počtu
pracovníkov. Všetky kódy zámkov a kľúčov, ktoré spoločnosť Brady dodáva,
sú rozplánované bez dodatočných poplatkov. K dispozícii sú aj široké súpravy
vo verzii s hlavnými kľúčmi alebo aj univerzálnym hlavným kľúčom, aby vedúci
pracovníci dokázali v prípade potreby otvoriť akýkoľvek zámok vo svojej
skupine, respektíve aby hlavný bezpečnostný technik dokázal otvoriť akýkoľvek
zámok prevádzke alebo v celom podniku.

Výsledok
Bez potreby skladania rukavíc

Pracovníci môžu teraz jednoducho používať visacie zámky pre procedúry
Lockout/Tagout aj bez zloženia hrubých ochranných rukavíc. Aj táto funkcia
prispieva k zvýšeniu bezpečnosti a efektivity údržby, ako aj rýchlejšej izolácii
a opätovnej aktivácii prívodov energií do strojov.
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