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Lakatok – Bevezetés és áttekintés

Teljesen alumíniumból  

készülő lakat

Lemezelt acél  

lakat

Sárgaréz  

lakat

Test Alumínium Acél Sárgaréz

Kengyelanyag Alumínium Acél Sárgaréz

Kengyelátmérő 6,5 mm 7 mm 6,5 mm

Kengyelmagasság 25 / 40 / 75 mm 20 / 38 / 51 mm 21,5 mm

Színek* Fekete, kék, zöld, narancssárga, lila, piros, sárga Fekete, kék, barna, zöld, narancssárga, lila, piros, sárga, fehér Fekete, kék, zöld, szürke, piros, sárga

Jelölés Gravírozás (minden oldalon) Gravírozás (alul) Gravírozás (alul)

Kulcs lehetőségek KD, KA, MK, GMK* KD, KA, MK, GMK* KD, KA*

Fő alkalmazás Kültéri, magas hőmérsékletekhez (max. 580 °C) Erősen zord környezet, ipari biztonság Gyúlékony környezet

Fő jellemzők • Korrózióállóság
• Lézergravírozás

• Fizikai behatásokkal szembeni ellenállás
• Kulcsrögzítő rendszer

• Szikraálló

5 LÉPÉS A MEGFELELŐ LAKAT KIVÁLASZTÁSÁHOZ

1. Határozza meg, hogy melyik típus felel meg legjobban az adott alkalmazáshoz. Használja az áttekintést.
2. Határozza meg a kengyel magasságát és átmérőjét (ezt az információt minden LOTO eszköz mellett megtalálja a katalógusban).
3. Válasszon kulcsrendszert: különböző kulcsok, azonos kulcsok, mesterkulcsos.
4. Válassza ki a lakat színét.
5. Döntse el, hogy kell-e gravírozni a lakatot vagy sem.

Biztonsági lakat  
acélkengyellel

Biztonsági lakat 
 csak nejlonból

Kompakt  
biztonsági lakat

Test Nejlon Nejlon Nejlon

Kengyelanyag Acél Nejlon Alumínium

Kengyelátmérő 6,5 mm 6,5 mm 4,7 mm

Kengyelmagasság 38 mm 38 mm 25 / 38 / 50 / 75 mm

Színek* Fekete, kék, barna, zöld, szürke, narancssárga, lila, 
piros, sárga, fehér

Fekete, kék, barna, zöld, szürke, narancssárga, lila, piros, 
sárga, fehér

Fekete, kék, barna, zöld, szürke, narancssárga, lila, 
piros, sárga, fehér

Jelölés Címkével ellátott (EN, FR) Címkével ellátott (EN, FR) Címkével ellátott (EN, FR)

Kulcs lehetőségek KD, KA, MK, GMK* KD, KA, MK, GMK* KD, KA, MK, GMK*

Fő alkalmazás Ipari biztonság (feldolgozóipar, egyedi 
alkalmazások)

Elektromos, kis helyekre Elektromos, kizárásra kész berendezés (5 mm 
furatok), kizárásra kész szelepek (5 mm furatok)

Fő jellemzők • Szigetelő test
• Kulcsrögzítő rendszer

• Nagy biztonságú (6 tüskés)

• Teljes elektromos szigetelés
• Szikramentes
• Kulcsrögzítő rendszer

• Szigetelő test
• Kompakt és könnyűsúlyú
• Kulcsrögzítő rendszer

Különböző kulcsok
A Brady lakatokat különböző kulcsokkal szállítjuk, ha raktárról vannak rendelve. Ez azt jelenti, hogy az egyik lakathoz való 
kulcs nem nyitja a másikat. A Brady lakatokban 5 vagy 6 tüskés hengerek vannak a magas szintű védelem és biztonság 
biztosításához. A henger és a kulcsok is szigorú előírások szerinti precíziós megmunkálással készülnek. Ez lehetővé teszi 
számunkra, hogy nagyobb számú egyedi kulcsot kínáljunk, mint más ugyanennyi tüskét tartalmazó lakatok gyártói, így igen 
valószínűtlen, hogy valamikor is azonos kulccsal nyitható lakatokat kapjon. A lakatok különbözőségének garantálásához 
nyilvántartást is készíthetünk, hogy mindegyik Önnek szállított Brady lakat eltérjen a többitől (további információkért forduljon a 
Brady forgalmazóhoz).

Egyforma kulcsok
Amikor a kulcsok egyformák, egy készlet összes lakatja kinyitható ugyanazzal a kulccsal. Ez akkor hasznos, ha egy 
alkalmazotthoz több lakat is van rendelve.

Mesterkulcsok
A mesterkulcs több, különböző kulccsal rendelkező lakat kinyitására használható. Ezzel a munkavezetők vészhelyzet esetén 
könnyen kinyithatják a szükséges lakatot. Annak érdekében, hogy az alkalmazottak kizárólagos ellenőrzése megmaradjon, a 
mesterkulcsot biztonságos helyen kell tartani, ahol ahhoz csak a vezetés férhet hozzá.

FŐ mesterkulcsok
A mesterkulcs rendszer több csapatra is kiterjeszthető. Ekkor minden csapat rendelkezik egy mesterkulccsal, de minden 
csapat mindegyik lakatja kinyitható egy „fő” mesterkulccsal, ha szükséges.

KULCS LEHETŐSÉGEK

*KD: Különböző kulcsok – KA: Egyforma kulcsok – MK: Mesterkulcsok – GMK: Fő mesterkulcsok


