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Ce reprezintă blocarea/marcarea?
Blocarea/marcarea (Lockout / Tagout – LOTO) reprezintă o 
procedură planificată de siguranţă care implică oprirea maşinilor 
şi echipamentelor industriale pe durata efectuării lucrărilor 
de întreţinere sau a reparaţiilor. Această procedură protejează 
lucrătorii împotriva pericolelor implicate de echipamentele aflate 
sub tensiune sau de electricitate.

LOTO SALVEAZĂ VIEŢI!

De ce aţi colabora cu Brady?
Brady este liderul mondial în soluţii de blocare/marcare.
Brady a fost prima companie care a furnizat produse conforme 
legislaţiei OSHA din S.U.A. în 1990 şi, de atunci, şi-a menţinut 
poziţia de furnizor principal de soluţii de blocare. În prezent, Brady 
oferă o gamă largă de produse pentru conformitatea cu cerinţele 
de blocare/marcare. 

Datorită cererii din ce în ce mai mari de soluţii avansate de 
siguranţă în Europa şi ţările din Asia şi Orientul Mijlociu, prin 
cercetare şi dezvoltare, precum şi prin expertiză am devenit cel mai 
bun furnizor de soluţii LOTO complete.
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De ce se recomandă implementarea unui program de blocare/marcare?

Reducerea numărului accidentelor şi a costurilor asociate vătămărilor corporale
Statisticile UE indică faptul că între 10 şi 15% dintre toate accidentele mortale la locul de muncă şi între 
15 şi 20% din numărul total al accidentelor sunt legate de activităţile de întreţinere. Printre accidentele 
frecvente se numără fracturile, plăgile, amputările, arsurile şi şocurile electrice. Din cauza gravităţii a 
numeroase accidente produse în lipsa unei implementări corecte LOTO, costurile legate de acestea pot 
fi exorbitante. 

Reducerea timpilor morţi şi sporirea productivităţii
Un program LOTO bine organizat, care include surse de energie clar marcate, proceduri simple şi 
instrumente de blocare uşor accesibile poate reduce semnificativ durata lucrărilor de întreţinere şi 
service. Lucrătorii pot evita activităţile care durează mult, cum ar fi identificarea conductelor şi a 
circuitelor electrice cu scopul de a verifica punctele adecvate de control al surselor de energie. În 
consecinţă, lucrările de întreţinere se desfăşoară mai eficient, timpii morţi sunt reduşi, iar echipamentele 
sunt menţinute în funcţiune la niveluri maxime de performanţă.

Costuri indirecte reduse 
Accidentele pot avea un impact semnificativ asupra planificării şi productivităţii lucrărilor la unitatea 
de lucru afectată. De asemenea, pornirea neaşteptată a echipamentelor poate produce deteriorări 
masive ale acestora, sporind costurile totale prin adăugarea cheltuielilor de reparare şi înlocuire a 
echipamentelor.

Practici optime de siguranţă
Procedurile de blocare/marcare sunt recunoscute la nivel mondial drept cele mai bune practici de 
siguranţă pentru numeroase domenii şi reprezintă o cerinţă legală în S.U.A.

Soluţia LOTO completă de la Brady
O abordare completă a controlului eficient al surselor de energie prin evaluare, identificarea punctelor de alimentare cu energie, 
selectarea şi achiziţionarea dispozitivelor corespunzătoare, elaborarea instrucţiunilor, instruire şi implementare.

LOTO – SOLuŢIA COmpLETĂ DE LA BrADy

Inspecţia unităţilor 
de lucru* şi 

consultanţă privind 
siguranţa

Identificarea 
soluţiilor de control 

al surselor de 
energie

Selectarea 
dispozitivelor LOTO 
corespunzătoare

Asistenţă la 
pregătirea 

instrucţiunilor de 
lucru

Instruire pentru 
personal şi 

instrumente de 
informare

* Serviciu disponibil numai în unele ţări UE.
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Respectarea cerinţelor legale

EurOpA
Recomandările UE 89/655 precizează cerinţele minime privind siguranţa şi sănătatea în timpul utilizării echipamentelor. Paragraful 2.14 prevede faptul că 
„orice echipament de lucru trebuie prevăzut cu dispozitive uşor de identificat ce au rolul de a izola echipamentul de toate sursele de energie”.
Norma EN 1037 privind siguranţa echipamentelor defineşte măsurile referitoare la izolarea alimentării cu energie a maşinilor şi la disiparea energiei pentru 
a preveni pornirea accidentală, periculoasă, a alimentării cu energie a echipamentelor. Aceste măsuri au rolul de a asigura efectuarea în deplină siguranţă a 
intervenţiilor în zone expuse pericolelor. 

Directiva europeană CEE 89/655 prezintă reglementările minime pentru siguranţa şi protecţia lucrătorilor care desfăşoară activităţi de service asupra 
echipamentelor industriale.

AUSTRIA: 
AschG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – Legea federală privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă
AM-VO – Arbeitsmittelverordnung (Ordonanţa privind echipamentele şi uneltele de lucru) – Reglementare emisă de Ministerul Federal al Comerţului şi Muncii 
privind protecţia lucrătorilor în timpul utilizării echipamentelor de lucru, paragraful 1, §17 (1)

FRANŢA:

UTE C18-510 (aplicaţii electrice): Blocarea aparatelor în vederea lucrărilor de service şi întreţinere: blocarea unui echipament reprezintă efectuarea 
procedurilor necesare pentru a se asigura amplasarea şi menţinerea echipamentului într-o poziţie sigură şi pentru a se preveni activarea acestuia, precum 
şi marcarea acestuia pentru a avertiza că echipamentul izolat nu trebuie acţionat. Angajatorul trebuie să se asigure că toate procedurile de siguranţă sunt 
implementate cu stricteţe şi verificate regulat prin mijloace adecvate. Lucrătorii trebuie să utilizeze toate uneltele necesare pentru efectuarea întreţinerii.
Documentul privind practicile optime emis de INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité – Institutul Naţional de Cercetare şi Siguranţă) în 
noiembrie 2011: ED 6109 
Décret 2010-1016 se referă la obligaţiile angajatorilor privind utilizarea instalaţiilor electrice temporare sau permanente 
Codul muncii (articolul R4215-10) se referă la identificarea conductorilor
Décret 2010-1018 se referă la prevenirea pericolelor electrice în mediile de lucru, Décret 2010-2118 se referă la lucrările efectuate asupra instalaţiilor 
electrice.
Codul muncii (articolul R 4544-5): partea instalaţiei asupra căreia se efectuează lucrările (după întreruperea alimentării electrice) trebuie identificată şi blocată. 
Arrêté din 26 aprilie 2012:  Orice acţiune asupra echipamentelor electrice trebuie să respecte noua normă NF C 18-510. Articolul 1 prevede că această normă 
este inclusă acum în Codul muncii din Franţa.

GERmANIA:
Legislaţia germană specifică această cerinţă în „Cerinţe minime privind utilizarea echipamentelor de lucru” (Betriebssicherheitsverordnung – Ordonanţa privind 
siguranţa şi sănătatea în mediul industrial), Anexa 1. Comenzile echipamentelor de lucru trebuie asigurate împotriva acţionării neintenţionate sau neautorizate.
În conformitate cu „Cerinţe minime privind îmbunătăţirea siguranţei şi sănătăţii lucrătorilor care utilizează echipamente de lucru” (Betriebssicherheitsverordnung 
– Ordonanţa privind siguranţa şi sănătatea în mediul industrial), Anexa 2, activităţile de modificare, întreţinere sau reparaţii pot fi efectuate numai când 
echipamentul de lucru este oprit. Echipamentul de lucru şi toate componentele sale mobile trebuie protejate împotriva pornirii şi deplasării accidentale.

ITALIA:
Legislaţia italiană (Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 89/655/CEE) indică cerinţele minime 
de siguranţă şi sănătate la utilizarea echipamentelor de către lucrători la locul de muncă.

ELvEŢIA:
• UVG – Legea federală privind asigurarea împotriva accidentelor 

VUV – Reglementarea privind prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale 
titlul 1, capitolul 2, paragraful 1, art. 3; titlul 1, capitolul 3, paragraful 2, art. 30, 31

paragraful 3, art. 37; paragraful 4, art. 43

• Directiva EKAS nr. 6512 – Echipamentele de lucru

Aceste reglementări stipulează că, în timpul întreţinerii, reglării sau curăţării echipamentului, acesta trebuie să fie în stare de nefuncţionare şi trebuie utilizate 
dispozitive adecvate pentru a se preveni, de exemplu, pornirea accidentală a maşinii respective.

SPANIA:
Directiva spaniolă (REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07-08-1997) indică cerinţele minime de siguranţă şi sănătate pentru utilizarea echipamentelor de către 
lucrători.

NumAI pENTru mArEA BrITANIE: BS7671:2008
În Marea Britanie, Reglementările privind echipamentele de lucru – Reglementarea 19 – Izolarea de sursele de energie prevăd următoarele: „Orice angajator 
se va asigura că, acolo unde este cazul, echipamentul de lucru este prevăzut cu mijloace adecvate de izolare de toate sursele de energie. Orice angajator 
va lua măsuri adecvate pentru a se asigura că reconectarea oricărei surse de energie la echipamentul de lucru nu expune nicio persoană care utilizează 
echipamentul la niciun pericol pentru sănătatea sau siguranţa sa.”

SuA (OSHA – AgENŢIA pENTru SIgurANŢĂ şI SĂNĂTATE LA LOCuL DE muNCĂ)
Reglementarea OSHA privind Controlul surselor periculoase de energie (blocare/marcare) 1910.147 prevede că „se impune angajatorilor să stabilească 
un program şi să utilizeze proceduri de instalare a dispozitivelor de blocare sau de marcare adecvate pe dispozitivele de izolare a surselor de energie şi să 
dezactiveze în alte moduri maşinile sau echipamentele pentru a preveni punerea sub tensiune şi pornirea accidentală sau eliberarea energiei acumulate, 
prevenind astfel vătămarea lucrătorilor.”

Implementarea sistemelor de BLOCARE/MARCARE este o cerinţă legală în unele 
ţări din uE şi este considerată o practică optimă în toate ţările din Europa!
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Controlul eficient al surselor periculoase de 
energie
Acesta are rolul de a asigura întreruperea alimentării şi izolarea tuturor surselor de energie 
cu potenţial de pericol care alimentează echipamentele de producţie sau de acţionare a 
instalaţiilor, astfel încât să poată fi efectuate în siguranţă lucrări de service sau întreţinere.

Dispozitiv de izolare a energiei – un dispozitiv mecanic care, atunci când este utilizat sau 
activat, previne fizic transmiterea sau eliberarea energiei; aceste dispozitive includ:

• întrerupătoarele electrice acţionate manual
• separatoarele
• robineţii de închidere cu sertar / cu ventil drept / cu bilă / cu cep / fluture

Surse periculoase de energie pentru care LOTO 
este metoda ideală de control

• Instalaţii electrice
• Sisteme mecanice
• Sisteme pneumatice
• Sisteme hidraulice
• Produse chimice lichide sau gazoase
• Instalaţii termice
• Suprafeţe şi substanţe fierbinţi
• Instalaţii gravitaţionale
• Obiecte sau echipamente suspendate care pot cădea, cauzând accidente  
• Alte surse de energie acumulată 
• Volant oprit în timpul deplasării, energie electrică reziduală care trebuie eliberată

Reţineţi că, la echipamentele de producţie, de exploatare sau 
instalaţii, sunt prezente de obicei mai mult de două tipuri 
de energie.
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programul eficient de blocare în 4 paşi
Urmaţi Planul PRACTICI OPTImE GLOBALE pentru crearea unui program eficient de blocare: 

Evaluare, politici şi 
proceduri

Identificarea şi 
marcarea tuturor 

punctelor de control al 
surselor de energie

Instrumente de 
blocare şi dispozitive 

de avertizare 
corespunzătoare

Instruire şi informare 
privind noul standard 

de siguranţă

Creaţi politici şi proceduri de control (LOTO) al surselor 
de energie
Primul pas constă în dezvoltarea şi documentarea unei politici privind 
blocarea, care identifică în detaliu scopul şi sfera de aplicare a programului 
de blocare.

Vă putem ajuta să creaţi un plan pentru implementarea de succes a 
programului LOTO, în cadrul căreia trebuie să efectuaţi o evaluare a tuturor 
surselor de energie existente ce prezintă potenţial pericol, să le listaţi, să 
descrieţi procedurile şi să stabiliţi responsabilităţile persoanelor implicate.

De ce aveţi nevoie de proceduri de blocare
• Procedurile servesc ca fişe de verificare, pentru a ajuta lucrătorii să 

evite greşelile şi să reducă pericolul de accidente şi vătămări.

• Procedurile reduc durata activităţii de blocare, care, la rândul ei, reduce 
timpii morţi şi îmbunătăţeşte productivitatea.

• Procedurile documentate de control a surselor de energie specifice 
echipamentelor sunt impuse de OSHA.

1
RECOmANDARE: Politica LOTO 
trebuie să includă: 

 Scopul şi sfera de aplicare
 Personalul autorizat
 Politica de impunere a regulilor
Metodele de instruire
 Abordarea situaţiilor speciale, cum 

ar fi blocarea colectivă, transferul la 
schimburile de tură etc.

Identificaţi toate punctele de control al surselor de energie
La acest pas, trebuie să localizaţi şi să marcaţi în mod clar toate punctele de control al surselor de energie, inclusiv robineţii, 
comutatoarele, întrerupătoarele şi conectorii, folosind etichete amplasate permanent. Imprimantele noastre de etichete 
şi sistemele de imprimare a semnelor şi marcajelor destinate producţiei interne, ce utilizează materiale rezistente pentru 
etichete, sunt proiectate pentru a vă oferi produse de identificare fiabile.

2
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Dotaţi lucrătorii autorizaţi cu instrumentele de blocare şi dispozitivele de avertizare 
corespunzătoare
Brady oferă o gamă largă de dispozitive şi instrumente LOTO, printre care se numără lacăte de siguranţă, izolatoare, din alamă. 
Dispozitivele de blocare includ produse pentru robineţi, întrerupătoare universale şi de circuit, etichete, marcaje, cutii pentru 
dispozitive de blocare, staţii pentru lacăte şi multe altele!

3

Instruiţi lucrătorii şi promovaţi informarea privind practicile de siguranţă a muncii
Brady vă oferă experienţa sa în domeniul instruirii lucrătorilor şi supervizorilor. Împreună putem pregăti un plan eficient al 
sesiunilor de instruire, defini conţinutul necesar pentru fiecare categorie de participanţi şi instrui personalul de supraveghere 
astfel încât să poată susţine la rândul său traininguri interne.

4

Divizarea personalului în trei categorii distincte în ceea ce priveşte nevoia de informare:

Lucrătorul 
autorizat è

O persoană care blochează sau marchează maşini sau 
echipamente pentru a efectua lucrări de service sau 
întreţinere şi care identifică faptul că echipamentele au una 
sau mai multe surse de energie care pot provoca accidente. 

è
Necesită cel mai aprofundat 
instructaj privind LOTO.

Lucrătorul 
afectat è

Un lucrător a cărui activitate presupune acţionarea sau 
utilizarea unei maşini sau a unui echipament asupra căruia 
sunt efectuate lucrări de service sau întreţinere în urma 
blocării/marcării, sau a cărui activitate presupune prezenţa sa 
în zona respectivă.

è

Trebuie informat(ă) cu privire la 
LOTO şi nu trebuie să încerce 
să îndepărteze dispozitivele de 
blocare.

Alţi lucrători è
Care pot veni în contact cu dispozitivele de blocare 
implementate. è

Trebuie să cunoască 
semnificaţia dispozitivelor de 
blocare, 
şi să păstreze distanţa.

Nu uitaţi diferite situaţii:
• Schimburile de tură
• Contractanţii externi şi întreţinerea externalizată
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Brady oferă o gamă largă de dispozitive şi instrumente LOTO...

Dispozitiv universal de blocare pentru robineţi

Dispozitiv de blocare pentru pericole electrice

Dispozitiv de blocare pentru pericole mecanice

Lacăte şi închizători

Staţii pentru dispozitive de blocare Genţi pentru dispozitive de blocare
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Antet paginăLacăte – introducere şi prezentare generală

Lacăt 
complet din aluminiu

Lacăt din oţel 
laminat

Lacăt din 
alamă

Corp Aluminiu Oţel Alamă

material toartă Aluminiu Oţel Alamă

Diametru toartă 6,5 mm 7 mm 6,5 mm

Înălţime toartă 25 / 40 / 75 mm 20 / 38 / 51 mm 21,5 mm

Culori Negru, albastru, verde, portocaliu, violet, roşu, galben Negru, albastru, maro, verde, portocaliu, violet, roşu, galben, alb Negru, albastru, verde, gri, roşu, galben

Identificare Gravare (toate părţile) Gravare (partea inferioară) Gravare (partea inferioară)

Posibilităţi cheie KD, KA, MK, GMK* KD, KA, MK, GMK* KD, KA*

Aplicaţie principală Exterior, temperatură ridicată (max. 580°C) Medii fizice dificile, siguranţa în mediul industrial Medii inflamabile

Caracteristici principale • Rezistenţă la coroziune
• Gravare cu laser

• Rezistenţă fizică
• Sistem de reţinere a cheii

• Rezistenţă la scântei

5 paşi pentru a vă ajuta să alegeţi lacătele de care aveţi nevoie
1. Stabiliţi tipul adecvat pentru aplicaţia dvs. (consultaţi prezentarea generală în acest scop).
2. Stabiliţi înălţimea şi diametrul toartei (aceste informaţii sunt indicate pentru fiecare dispozitiv LOTO din acest catalog).
3. Alegeţi un sistem de încuiere: Cheie diferită, Aceeaşi cheie, Cheie Master.
4. Alegeţi culoarea lacătului.
5. Decideţi dacă lacătul trebuie gravat sau nu.

Lacăt de siguranţă 
toartă din oţel

Lacăt de siguranţă 
complet din nailon

Lacăt de siguranţă 
compact

Corp Nailon Nailon Nailon

material toartă Oţel Nailon Aluminiu

Diametru toartă 6,5 mm 6,5 mm 4,7 mm

Înălţime toartă 38 mm 38 mm 25 / 38 / 50 / 75 mm

Culori Negru, albastru, maro, verde, gri, portocaliu, 
violet, roşu, galben, alb

Negru, albastru, maro, verde, gri, portocaliu, 
violet, roşu, galben, alb

Negru, albastru, maro, verde, gri, portocaliu, 
violet, roşu, galben, alb

Identificare Furnizat cu etichete (EN, FR) Furnizat cu etichete (EN, FR) Furnizat cu etichete (EN, FR)

Posibilităţi cheie KD, KA, MK, GMK* KD, KA, MK, GMK* KD, KA, MK, GMK*

Aplicaţie principală Siguranţa în mediul industrial (industria de procesare – 
aplicaţii personalizate)

Instalaţii electrice Instalaţii electrice, zone cu spaţiu limitat, 
echipament compatibil cu dispozitivele de blocare (orificii 
de 5 mm), 
robineţi compatibile cu dispozitivele de blocare (orificii de 
5 mm)

Caracteristici principale • Corp izolator
• Sistem de reţinere a cheii
• Securitate ridicată (6 ştifturi)

• Rezistenţă electrică completă
• Rezistenţă la scântei
• Sistem de reţinere a cheii

• Corp izolator
• Compact şi uşor
• Sistem de reţinere a cheii

Cheie diferită
Lacătele Brady sunt furnizate cu chei diferite la achiziţionare. Acest lucru înseamnă că o cheie pentru o încuietoare nu trebuie să poată 
deschide alte încuietori. Lacătele Brady au cilindri cu 5 sau 6 ştifturi pentru a asigura niveluri înalte de siguranţă şi securitate. Atât cilindrii, 
cât şi cheile sunt prelucrate cu precizie la standarde riguroase. Acest lucru ne permite să vă oferim un număr mai mare de chei unice decât 
pentru alte încuietori cu acelaşi număr de ştifturi; de aceea, este foarte puţin probabil să primiţi vreodată un lacăt cu încuietoare duplicată. 
Pentru a garanta faptul că fiecare încuietoare este diferită, putem realiza o schemă a încuietorilor dvs., pentru a vă asigura că fiecare lacăt 
Brady pe care îl primiţi este diferit de celelalte (contactaţi distribuitorul Brady pentru mai multe informaţii).

Cheie identică
Cu opţiunea de cheie identică, toate încuietorile dintr-un set pot fi deschise cu aceeaşi cheie. Această opţiune este avantajoasă atunci când 
mai multe încuietori sunt atribuite unui singur lucrător.

Cheie Master
O cheie Master poate fi utilizată pentru a deschide mai multe încuietori care au chei diferite. Acest lucru permite supervizorilor să 
îndepărteze cu uşurinţă un dispozitiv de blocare în caz de urgenţă. Pentru ca lucrătorii să păstreze controlul exclusiv, cheile Master trebuie 
păstrate într-un loc sigur, accesibil numai conducerii.

Cheie grand Master
Sistemul cu cheie Master poate fi extins la mai multe echipe. În acest mod, fiecare echipă are o cheie Master şi toate încuietorile de la 
toate echipele pot fi deschise cu o cheie Grand Master, dacă este necesar.

posibilităţi cheie

*KD: Cheie diferită – KA: Cheie identică – MK: Cheie Master – GMK: Cheie Grand Master
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Compact

Cod de 
comandă Culoare

Înălţime 
toartă (mm)

Diametru toartă 
(mm)

Distanţă toartă 
(mm)

Lăţime toartă 
(mm)

Grosime 
(mm)

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

Înălţime toartă 25 mm

814114 Albastru 25,00 4,70 17,00 26,00 17,00 60,00  33,00 6

814115 Negru 25,00 4,70 17,00 26,00 17,00 60,00  33,00 6

814116 Roşu 25,00 4,70 17,00 26,00 17,00 60,00  33,00 6

814117 Galben 25,00 4,70 17,00 26,00 17,00 60,00  33,00 6

814118 Verde 25,00 4,70 17,00 26,00 17,00 60,00  33,00 6

814119 Portocaliu 25,00 4,70 17,00 26,00 17,00 60,00  33,00 6

814120 Maro 25,00 4,70 17,00 26,00 17,00 60,00  33,00 6

814121 Violet 25,00 4,70 17,00 26,00 17,00 60,00  33,00 6

814122 Alb 25,00 4,70 17,00 26,00 17,00 60,00  33,00 6

814123 Gri 25,00 4,70 17,00 26,00 17,00 60,00  33,00 6

Înălţime toartă 38 mm

814124 Albastru 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 73,00  33,00 6

814125 Negru 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 73,00  33,00 6

814126 Roşu 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 73,00  33,00 6

814127 Galben 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 73,00  33,00 6

814128 Verde 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 73,00  33,00 6

814129 Portocaliu 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 73,00  33,00 6

814130 Maro 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 73,00  33,00 6

814131 Violet 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 73,00  33,00 6

814132 Alb 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 73,00  33,00 6

814133 Gri 38,00 4,70 17,00 26,00 17,00 73,00  33,00 6

Înălţime toartă 50 mm

814134 Albastru 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 85,00  33,00 6

814135 Negru 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 85,00  33,00 6

814136 Roşu 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 85,00  33,00 6

814137 Galben 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 85,00  33,00 6

814138 Verde 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 85,00  33,00 6

814139 Portocaliu 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 85,00  33,00 6

814140 Maro 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 85,00  33,00 6

814141 Violet 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 85,00  33,00 6

814142 Alb 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 85,00  33,00 6

814143 Gri 50,00 4,70 17,00 26,00 17,00 85,00  33,00 6

Înălţime toartă 75 mm

814144 Albastru 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 110,00  33,00 6

814145 Negru 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 110,00  33,00 6

814146 Roşu 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 110,00  33,00 6

814147 Galben 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 110,00  33,00 6

814148 Verde 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 110,00  33,00 6

814149 Portocaliu 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 110,00  33,00 6

814150 Maro 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 110,00  33,00 6

814151 Violet 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 110,00  33,00 6

814152 Alb 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 110,00  33,00 6

814153 Gri 75,00 4,70 17,00 26,00 17,00 110,00  33,00 6

Lacăte de siguranţă compacte şi uşoare – simpLu de utiLizat pentru controLuL eficient 
aL surseLor de energie!
• Corp din nailon izolator şi toartă din aluminiu
• Lacătul cântăreşte numai 65 g
• Sistem de reţinere a cheii
• Temperatura maximă de funcţionare 120°C
• Codificarea cromatică facilitează identificarea echipelor responsabile cu blocarea în timpul progra-

melor de întreţinere
Lacătele sunt furnizate cu etichete cu textul DANGER şi PROPERTY OF, 1 cheie pentru sistemul cu 
chei diferite. Sunt disponibile opţiuni personalizate pentru chei.

lacăte de siguranţă compacte
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Lacătul de siguranţă 
integral din nailon

Cod de comandă Culoare
Înălţime 
toartă (mm)

Diametru 
toartă (mm)

Distanţă toartă 
(mm)

Lăţime toartă 
(mm)

Grosime 
(mm)

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

Înălţime toartă 38 mm

813593 Albastru 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00  38,00 6

813594 Roşu 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00  38,00 6

813595 Negru 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00  38,00 6

813596 Galben 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00  38,00 6

813597 Verde 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00  38,00 6

813598 Portocaliu 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00  38,00 6

813639 Maro 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00  38,00 6

813640 Mov 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00  38,00 6

813641 Alb 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 87,00  38,00 6

lacătul de siguranţă integral din nailon
avantajuL supLimentar aL rezistenţei compLete La eLectricitate!
• Toarta din plastic opreşte trecerea curentului electric de la toartă la cheie
• Rezistent la scântei
• Sistem de reţinere a cheii (cheia nu este eliberată dacă toarta lacătului nu este 

închisă corect)
Lacătele sunt furnizate cu etichete cu textul DANGER şi PROPERTY OF. Lacătele sunt 
furnizate cu chei diferite. Câte o cheie furnizată cu fiecare lacăt.

Lacăte de siguranţă cu 
toartă din oţel

Cod de comandă Culoare
Înălţime 
toartă (mm)

Diametru 
toartă (mm)

Distanţă toartă 
(mm)

Lăţime 
toartă (mm)

Grosime 
(mm)

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

Înălţime toartă 38 mm

051339 Roşu 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 83,00  38,00 6

051344 Albastru 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 83,00  38,00 6

051345 Verde 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 83,00  38,00 6

051346 Galben 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 83,00  38,00 6

051347 Portocaliu 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 83,00  38,00 6

051353 Negru 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 83,00  38,00 6

813636 Maro 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 83,00  38,00 6

813637 Mov 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 83,00  38,00 6

813638 Alb 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 83,00  38,00 6

814113 Gri 38,00 6,50 18,50 31,50 16,00 83,00  38,00 6

lacăte de siguranţă cu toartă din oţel
ciLindruL unic sporeşte siguranţa şi securitatea!
• Compact şi uşor, cu rezistenţă sporită la impact
• Fabricat din nailon solid ranforsat, cu toartă din oţel călit
• Rezistenţă sporită la temperaturi ridicate, produse chimice şi coroziune
• Locaşul cheii, izolat şi patentat, protejează lucrătorii împotriva şocurilor 

electrice în momentul introducerii cheii
• Cilindrul cu 6 ştifturi, prelucrat cu precizie, face posibilă proiectarea mai 

multor profiluri unice pentru chei, oferind în acelaşi timp o rezistenţă mai 
mare la intervenţiile neautorizate

• Canalul de cheie rezervat, paracentric, asigură un nivel optim de 
securitate

• Sistem de reţinere a cheii (cheia nu este eliberată dacă toarta lacătului nu este închisă corect)
Lacătele sunt furnizate cu etichete cu textul DANGER şi PROPERTY OF. Lacătele sunt furnizate cu chei 
diferite. Câte o cheie furnizată cu fiecare lacăt.
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Lacăt pentru 
securitate totală

Cod de comandă Culoare
Înălţime 
toartă (mm)

Diametru 
toartă (mm)

Distanţă toartă 
(mm)

Lăţime toartă 
(mm)

Grosime 
(mm)

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

805837 Negru 26,00 11,00 27,50 49,50 31,00 85,00  63,00 3
805838 Negru 50,00 11,00 27,50 49,50 31,00 109,00  63,00 3
805839 Negru 75,00 11,00 27,50 49,50 31,00 134,00  63,00 1

Lacăte din aluminiu şi oţel

Cod de 
comandă Culoare

Înălţime 
toartă (mm)

Diametru 
toartă (mm)

Distanţă toartă 
(mm)

Lăţime toartă 
(mm)

Grosime 
(mm)

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

Înălţime toartă 25 mm
814065 Albastru 25,00 6,50 19,00 32,00 18,00 73,00  40,00 6
814066 Roşu 25,00 6,50 19,00 32,00 18,00 73,00  40,00 6
814067 Negru 25,00 6,50 19,00 32,00 18,00 73,00  40,00 6
814068 Galben 25,00 6,50 19,00 32,00 18,00 73,00  40,00 6
814069 Verde 25,00 6,50 19,00 32,00 18,00 73,00  40,00 6
814070 Portocaliu 25,00 6,50 19,00 32,00 18,00 73,00  40,00 6
814071 Violet 25,00 6,50 19,00 32,00 18,00 73,00  40,00 6
830936 Gri 25,00 6,50 19,00 32,00 18,00 73,00  40,00 6
830939 Maro 25,00 6,50 19,00 32,00 18,00 73,00  40,00 6
Înălţime toartă 40 mm
814072 Albastru 40,00 6,50 19,00 32,00 18,00 86,00  40,00 6
814073 Roşu 40,00 6,50 19,00 32,00 18,00 86,00  40,00 6
814074 Negru 40,00 6,50 19,00 32,00 18,00 86,00  40,00 6
814075 Galben 40,00 6,50 19,00 32,00 18,00 86,00  40,00 6
814076 Verde 40,00 6,50 19,00 32,00 18,00 86,00  40,00 6
814077 Portocaliu 40,00 6,50 19,00 32,00 18,00 86,00  40,00 6
814078 Violet 40,00 6,50 19,00 32,00 18,00 86,00  40,00 6
830937 Gri 40,00 6,50 19,00 32,00 18,00 86,00  40,00 6
830940 Maro 40,00 6,50 19,00 32,00 18,00 86,00  40,00 6
Înălţime toartă 75 mm
814079 Albastru 75,00 6,50 19,00 32,00 18,00 120,00  40,00 6
814080 Roşu 75,00 6,50 19,00 32,00 18,00 120,00  40,00 6
814081 Negru 75,00 6,50 19,00 32,00 18,00 120,00  40,00 6
814082 Galben 75,00 6,50 19,00 32,00 18,00 120,00  40,00 6
814083 Verde 75,00 6,50 19,00 32,00 18,00 120,00  40,00 6
814084 Portocaliu 75,00 6,50 19,00 32,00 18,00 120,00  40,00 6
814085 Violet 75,00 6,50 19,00 32,00 18,00 120,00  40,00 6
830938 Gri 75,00 6,50 19,00 32,00 18,00 120,00  40,00 6
830941 Maro 75,00 6,50 19,00 32,00 18,00 120,00  40,00 6

LacăteLe din aLuminiu au atât corpuL, cât şi toarta executate din aLuminiu soLid, 
fiind extrem de uşoare şi rezistente. ÎncuietoriLe sunt rezistente La produse chimice 
şi coroziune şi au ciLindri cu 6 ştifturi pentru o rezistenţă mai mare La intervenţiiLe 
neautorizate.

• Toartă şi corp din aluminiu
• Rezistenţă la coroziune
• Opţiune de gravare cu laser
• Contactaţi departamentul Servicii clienţi 

pentru realizarea schemelor pentru chei 
personalizate

Lacătele sunt furnizate cu chei diferite.
Două chei furnizate cu fiecare lacăt, FĂRĂ 
sistem de reţinere a cheii. Sunt disponibile 
opţiuni privind cheile personalizate şi 
realizarea schemelor lacătelor.

lacăt complet din aluminiu

lacăt pentru securitate totală
• Toartă şi corp fabricate din aliaj de oţel călit de cea mai înaltă calitate
• Cilindru cu disc cu 7 ştifturi Abus-Plus pentru protecţie totală împotriva manipulării şi a schimbării cheilor
• Lacătele sunt furnizate cu două chei

Lacătele sunt furnizate cu chei diferite sau identice, conform solicitării
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Lacăt din oţel laminat

Cod de comandă Culoare
Înălţime 
toartă (mm)

Diametru 
toartă (mm)

Distanţă 
toartă (mm)

Lăţime 
toartă (mm)

Grosime 
(mm)

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

Înălţime toartă 20 mm
814086 Albastru 20,00 7,00 18,50 32,50 26,00 63,00  40,00 6
814087 Negru 20,00 7,00 18,50 32,50 26,00 63,00  40,00 6
814088 Roşu 20,00 7,00 18,50 32,50 26,00 63,00  40,00 6
814089 Galben 20,00 7,00 18,50 32,50 26,00 63,00  40,00 6
814090 Verde 20,00 7,00 18,50 32,50 26,00 63,00  40,00 6
814091 Portocaliu 20,00 7,00 18,50 32,50 26,00 63,00  40,00 6
814092 Maro 20,00 7,00 18,50 32,50 26,00 63,00  40,00 6
814093 Violet 20,00 7,00 18,50 32,50 26,00 63,00  40,00 6
814094 Alb 20,00 7,00 18,50 32,50 26,00 63,00  40,00 6
Înălţime toartă 38 mm
814095 Albastru 38,00 7,00 18,50 32,50 26,00 75,00  40,00 6
814096 Negru 38,00 7,00 18,50 32,50 26,00 75,00  40,00 6
814097 Roşu 38,00 7,00 18,50 32,50 26,00 75,00  40,00 6
814098 Galben 38,00 7,00 18,50 32,50 26,00 75,00  40,00 6
814099 Verde 38,00 7,00 18,50 32,50 26,00 75,00  40,00 6
814100 Portocaliu 38,00 7,00 18,50 32,50 26,00 75,00  40,00 6
814101 Maro 38,00 7,00 18,50 32,50 26,00 75,00  40,00 6
814102 Violet 38,00 7,00 18,50 32,50 26,00 75,00  40,00 6
814103 Alb 38,00 7,00 18,50 32,50 26,00 75,00  40,00 6
Înălţime toartă 51 mm
814104 Albastru 51,00 7,00 18,50 32,50 26,00 86,00  40,00 6
814105 Negru 51,00 7,00 18,50 32,50 26,00 86,00  40,00 6
814106 Roşu 51,00 7,00 18,50 32,50 26,00 86,00  40,00 6
814107 Galben 51,00 7,00 18,50 32,50 26,00 86,00  40,00 6
814108 Verde 51,00 7,00 18,50 32,50 26,00 86,00  40,00 6
814109 Portocaliu 51,00 7,00 18,50 32,50 26,00 86,00  40,00 6
814110 Maro 51,00 7,00 18,50 32,50 26,00 86,00  40,00 6
814111 Violet 51,00 7,00 18,50 32,50 26,00 86,00  40,00 6
814112 Alb 51,00 7,00 18,50 32,50 26,00 86,00  40,00 6

oţeLuL Laminat ranforsat rezistă La intervenţii fizice puternice, iar toarta din oţeL căLit 
este dificiL de tăiat.
• Plăcile corpului sunt acoperite cu straturi separate de protecţie, pentru a asigura o 

rezistenţă superioară la ruginire
• Cilindrul cu 5 ştifturi permite crearea mai multor profiluri unice de chei şi asigură o 

rezistenţă mai mare la intervenţiile neautorizate decât încuietorile convenţionale 
cu 4 ştifturi

• Sunt furnizate benzi colorate pentru identificare şi protecţie
• Sistem de reţinere a cheii (cheia nu este eliberată dacă toarta lacătului nu este 

închisă)
• Gravare pe partea inferioară şi pe cheie
• Contactaţi departamentul Servicii clienţi pentru realizarea schemelor pentru chei 

personalizate
Lacătele sunt furnizate cu chei diferite. Câte o cheie furnizată cu fiecare lacăt.

lacăt din oţel laminat

Încuietori care nu ruginesc niciodată

Lacăt din alamă

Cod de comandă Culoare
Înălţime 
toartă (mm)

Diametru toartă 
(mm)

Distanţă toartă 
(mm)

Lăţime 
toartă (mm)

Grosime 
(mm)

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

051354 Roşu 21,50 6,50 20,50 33,50 17,00 59,00  43,00 12
051355 Albastru 21,50 6,50 20,50 33,50 17,00 59,00  43,00 12
051356 Verde 21,50 6,50 20,50 33,50 17,00 59,00  43,00 12
051357 Galben 21,50 6,50 20,50 33,50 17,00 59,00  43,00 12
051358 Gri 21,50 6,50 20,50 33,50 17,00 59,00  43,00 12
051359 Negru 21,50 6,50 20,50 33,50 17,00 59,00  43,00 12

• Corp şi toartă din alamă solidă
• Rezistent la scântei, ideal pentru utilizarea în medii inflamabile
• Rezistent la coroziune
• Cilindrul cu 6 ştifturi permite crearea mai multor profiluri unice de chei şi asigură o 

rezistenţă mai mare la intervenţiile neautorizate
• Încuietori protejate de teci colorate din vinil
• Două chei furnizate cu fiecare lacăt

Lacătele sunt furnizate cu chei diferite

lacăte din alamă
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Antet paginăLacăte din oţel şi alamă

Încuietoare 
complet izolată

Cod de comandă Culoare Material toartă
Înălţime toartă 
(mm)

Diametru toartă 
(mm)

Distanţă toartă 
(mm)

Lăţime 
toartă (mm)

Grosime 
(mm)

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

805835 Negru Oţel călit 24,50 8,50 20,50 37,50 28,00 73,00  53,00 6

805836 Albastru Oţel inoxidabil 24,50 8,50 20,50 37,50 28,00 73,00  53,00 6

corp şi toartă compLet izoLate Împotriva şocuriLor eLectrice

• Corp din alamă solidă
• Corp cu încuietoare sigilată cu înveliş pentru cilindru pentru a-l proteja împotriva 

reziduurilor
• Cilindru cu 5 ştifturi
• Componente interne fabricate din materiale anticorozive
• Carcasă din vinil care absoarbe şocurile şi protejează suprafeţele vopsite
• Toartă din oţel călit sau inoxidabil
• Două chei furnizate cu fiecare lacăt

Lacătele sunt furnizate cu chei diferite sau identice, conform solicitării

Lacăt din alamă 
cu toartă din oţel 
inoxidabil

Cod de comandă Culoare
Înălţime 
toartă (mm)

Diametru 
toartă (mm)

Distanţă 
toartă (mm)

Lăţime 
toartă (mm)

Grosime 
(mm)

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

805827 Crom 14,50 5,00 14,50 24,50 12,00 47,00  30,00 6

805828 Crom 23,50 6,50 19,50 32,50 13,00 66,00  39,00 6

805829 Crom 38,00 6,50 19,50 32,50 13,00 83,00  39,00 6

805830 Crom 27,00 7,00 28,00 42,00 15,00 73,00  49,00 6

• Corp din alamă solidă (placat cu crom) cu toartă din oţel inoxidabil
• Rezistent la coroziune
• Cilindru cu tambur cu ştifturi de precizie
• Două chei furnizate cu fiecare lacăt

Lacătele sunt furnizate cu chei diferite sau identice, conform solicitării

Lacăt din alamă 
cu toartă din oţel 
călit

Cod de comandă Culoare
Înălţime 
toartă (mm)

Diametru 
toartă (mm)

Distanţă 
toartă (mm)

Lăţime 
toartă (mm)

Grosime 
(mm)

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

805831 Alamă 14,50 5,00 14,50 24,50 12,00 47,00  30,00 6

805832 Alamă 23,50 6,50 19,50 32,50 13,00 66,00  39,00 6

805833 Alamă 38,00 6,50 19,50 32,50 13,00 83,00  39,00 6

805834 Alamă 27,00 7,00 28,00 42,00 15,00 73,00  49,00 6

• Toate componentele interne sunt rezistente la coroziune
• Corp din alamă şi toartă din oţel călit
• Cilindru cu tambur cu ştifturi de precizie
• Două chei furnizate cu fiecare lacăt

Lacătele sunt furnizate cu chei diferite sau identice, conform solicitării.

Încuietoare complet izolată

lacăt din alamă cu toartă din oţel inoxidabil

lacăt din alamă cu toartă din oţel călit
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Antet paginăEtichete pentru lacăte – Cabluri şi lanţuri

Cod de 
comandă Text/legendă Legendă pe verso Material

Nr. material 
Brady

Unitate de 
ambalare

051379 DANGER LOCKED OUT PROPERTY OF Vinil B-826 6

• Etichetele pentru lacătele de siguranţă indică în mod clar lucrătorilor faptul că utilajul este 
oprit în vederea lucrărilor de service sau întreţinere. 

• Etichetele sunt proiectate pentru a fi aplicate pe lacătele de siguranţă Brady şi sunt 
disponibile în limba engleză.

Cod de 
comandă Text/legendă Legendă pe verso Material

Nr. 
material 
Brady

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

050289 DANGER LOCKED OUT PROPERTY OF Vinil B-826 20,32  27,94 6

050292 BLOQUEADO PROPIEDAD DE Vinil B-826 20,32  27,94 6

050293 VERROUILLÉE PROPRIETE DE Vinil B-826 20,32  27,94 6

• Fabricate din vinil durabil
• Permit utilizarea creioanelor, pixurilor şi markerelor
• Conţin etichete faţă şi verso

Cod de 
comandă Text/legendă Legendă pe verso Material

Nr. 
material 
Brady

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

050280 DANGER LOCKED OUT PROPERTY OF Vinil B-826 19,05  114,30 6

050281 PELIGRO EQUIPO BLOQUEAD PROPIEDAD DE Vinil B-826 19,05  114,30 6

050283 DANGER VERROUILLÉE PROPRIETE DE Vinil B-826 19,05  114,30 6

• Permit utilizarea creioanelor, pixurilor şi markerelor
• Furnizate împreună cu benzi supralaminate B-674 pentru rezistenţă 

sporită.

reaLizate din viniL durabiL, acestea incLud benzi supraLa-
minate pentru rezistenţă sporită.

etichete pentru lacătele de siguranţă

etichete pentru lacătele de aluminiu

etichete pentru lacătele de oţel

Cod de 
comandă Descriere

Diametru 
(mm) Lungime

Unitate de 
ambalare

805844 Cablul „Cobra” 8,00 2,0 m 1

• Cablu flexibil din oţel, cu strat de protecţie din PVC
cablul „cobra”

lanţ de securitate maximă
• Lanţ fabricat din oţel special, călit, pentru lanţuri.
• Manşonul din material textil protejează vopseaua şi stratul de crom împotriva 

deteriorării

Cod de 
comandă Descriere

Diametru 
(mm) Lungime

Unitate de 
ambalare

805846 Lanţ de securitate maximă – diametru de 
10 mm

10,00 1,1 m 2

805845 Lanţ de securitate maximă – diametru de 
8 mm

8,00 1,1 m 2
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Antet paginăPericole mecanice – Dispozitiv universal de blocare pentru robineţi

Cod de 
comandă Descriere

Grosime max. 
mâner (mm)

Lăţime max. mâ-
ner robinet (mm)

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Lungime 
cablu (m)

Unitate de 
ambalare

065403 Braţ mare de blocare 31,75 41,00 9,00 20,00 - 1

065401 Bază şi braţ dispozitiv universal mare de blocare robineţi 31,75 41,00 9,00 20,00 - 1

050899 Unitate de fixare bază dispozitiv universal mare de blocare 
robineţi

31,75 41,00 9,00 20,00 - 1

065402 Braţ mic de blocare 19,00 25,00 9,00 20,00 - 1

065400 Bază şi braţ dispozitiv universal mic de blocare robineţi 19,00 25,00 9,00 20,00 - 1

050924 Unitate de fixare bază dispozitiv universal mic de blocare robineţi 19,00 25,00 9,00 20,00 - 1

051395 Ataşament cu cablu de 2,44 metri, cu teacă de protecţie. 
Diametru cablu: 3,25 mm

- - - - 2,44 1

dispozitivuL universaL de bLocare este un sistem moduLar care vă permite să bLocaţi 
robineţi de diferite tipuri şi dimensiuni. niciun aLt dispozitiv nu oferă un niveL simiLar de 
fLexibiLitate şi securitate. există două dimensiuni disponibiLe – mare şi mică.
• Acest sistem modular face ca investiţiile dvs. să fie economice şi flexibile.
• Sistemul poate fi utilizat pentru a bloca manete de dimensiuni mari, mânere în T şi alte dispozitive mecanice greu de 

fixat.
• Toarta deschisă poate fi instalată peste inele închise şi mânere late
• Blochează robineţii în poziţie închisă sau deschisă.
• Sistemul este fabricat din nailon ranforsat cu sticlă pentru durabilitate şi rezistenţă mecanică, chimică şi la coroziune.

Structura modulară a dispozitivului universal de 
blocare permite utilizatorului să adauge diverse 
accesorii pentru a obţine un dispozitiv adecvat 
unei game largi de robineţi. Este suficient să dez-
asamblaţi dispozitivul şi să introduceţi accesoriul 
dorit în acesta.

Ataşamentul cu cablu poate fi adăugat pentru 
a permite blocarea robineţilor cu sertar.

Puteţi adăuga braţe opţionale de blocare 
pentru a putea utiliza dispozitivul în 
vederea blocării robineţilor cu bilă în 
poziţie închisă, deschisă sau parţial 
deschisă.

Toarta se fixează pe 
maneta robinetului-
fluture, împiedicând 
acţionarea mânerului 
de tip trăgaci.
Robinetul nu poate fi 
repoziţionat!

Utilizaţi ataşa-
mentul cu cablu 
pentru a bloca 
robineţii cu sertar

Utilizaţi braţul de 
blocare pentru 
a bloca robineţii 
cu bilă cu rotire 
la 90°

Utilizaţi două braţe 
de blocare pentru 
a bloca robineţi 
cu 3, 4 sau 5 căi 
sau pentru a bloca 
robineţii în poziţia 
deschisă pentru a 
asigura controlul 
operaţional.

dispozitiv universal de blocare pentru robineţi
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Antet paginăPericole mecanice – Dispozitive de blocare pentru robineţi cu bilă

Cod de 
comandă Culoare Diametru ţeavă (mm)

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Unitate de 
ambalare

Mic

800110 Roşu 14,50–52,50 7,24 38,00 1

805847 Albastru 14,50–52,50 7,24 38,00 1

805848 Verde 14,50–52,50 7,24 38,00 1

805849 Galben 14,50–52,50 7,24 38,00 1

Mare

800111 Roşu 50–200 7,24 38,00 1

805850 Albastru 50–200 7,24 38,00 1

805851 Verde 50–200 7,24 38,00 1

805852 Galben 50–200 7,24 38,00 1

dispozitiv de blocare pentru robineţi cu bilă

• Dispozitivul mic blochează în poziţia închisă sau deschisă robineţi destinaţi ţevilor de 
14,50–52,50 mm.

• Dispozitivul mare blochează în poziţia închisă sau deschisă robineţi destinaţi ţevilor de 
50–200 mm.

• Flexibile şi uşor de utilizat
• Fabricate din polipropilenă ultra-rezistentă
• Temperatură de funcţionare de la -20 la 80°C

Cod de 
comandă Descriere Culoare

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Dimensiune mâner 
robinet (mm)

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. 
toartă (mm)

Unitate de 
ambalare

225340 Dispozitiv izolator 
de blocare pentru 
robineţi cu bilă

Roşu 125,00  95,00 190–250 7,00 20,00 1

dispozitiv izolator de blocare pentru robineţi cu 
bilă

• Blochează robineţii cu bilă cu rotire la 90° în poziţia închisă
• Fabricat din polipropilenă solidă, rezistentă la crăpare, abraziune şi produse chimice
• Rezistent la temperaturi extreme, de la -46 la 183°C

Cod de 
comandă Descriere Material

Grosime max. 
mâner (mm)

Lăţime max. mâ-
ner robinet (mm)

Dimensiune mâ-
ner robinet (mm)

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Nr. de 
orificii

Unitate de 
ambalare

065666 Dispozitiv de blocare Brady mic 
pentru robineţi cu bilă

Nailon 7,62 30,48 6–25 7,00 25,00 8 1

065692 Dispozitiv de blocare Brady mic 
pentru robineţi cu bilă

Oţel 6,92 30,48 6–25 9,53 19,00 6 1

065669 Dispozitiv de blocare Brady mare 
pentru robineţi cu bilă

Oţel 12,70 53,34 32–76 7,00 19,00 15 1

065693 Dispozitiv de blocare Brady mare 
pentru robineţi cu bilă

Oţel 12,70 48,26 32–76 9,53 19,00 7 1

dispozitiveLe de bLocare brady pentru robineţi cu biLă reprezintă instru-
mentuL ideaL de asigurare a robineţiLor cu biLă cu rotire La 90° În poziţia 
Închisă.
• Aceste dispozitive pot fi utilizate pentru orice mânere de robinet cu 

dimensiuni de până la 76 mm.
• Dispozitivele sunt disponibile în două dimensiuni
• Temperatură de funcţionare de la -30 la 120°C

dispozitiv de blocare brady pentru robineţi cu bilă

dispozitiv de siguranţă uşor de instaLat, cu utiLizare intuitivă.

dispozitiv fLexibiL, uşor de utiLizat. ceLe două jumătăţi aLe dispozitivu-
Lui Înconjoară mâneruL robinetuLui cu biLă pentru a preveni acţionarea 
accidentaLă a acestuia.
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Antet paginăPericole mecanice – Dispozitive de blocare pentru robineţi cu sertar

Cod de 
comandă Descriere

Lungime 
cablu (m)

Diametru 
(mm)

Grosime 
(mm)

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Diametru cablu 
(mm)

Unitate de 
ambalare

050940 Mini-dispozitiv de blocare cu cablu din 
oţel

2,44 100,00 45,00 7,00 20,00 1,60 1

051442 Mini-dispozitiv de blocare cu cablu din 
nailon

2,44 100,00 45,00 7,00 20,00 1,60 1

se potriveşte perfect În paLmă şi poate fi depozitat 
cu uşurinţă În trusa de scuLe! un singur dispozitiv 
destinat apLicaţiiLor de bLocare a sistemeLor eLectrice 
şi mecanice vă economiseşte timpuL şi banii.
• Blochează atât robineţii, cât şi separatoarele sau întrerupătoarele
• Depozitarea în interior a cablului este similară modului de funcţionare a ruletelor şi elimină riscul de 

încurcare a cablului.
• Mecanismul cu buton de înfăşurare menţine cablul întins în mod automat
• Dispozitivul este livrat cu un cablu de oţel în teacă de vinil sau un cablu izolator din nailon
• Cablul din metal cu teacă de nailon asigură un nivel superior de rezistenţă pentru strângerea corectă 

a robineţilor şi mânerelor
• Nivel superior de rezistenţă la coroziune, temperaturi extreme şi acţiunea substanţelor chimice
• Pot fi aplicate 6 lacăte

Cod de 
comandă Specificaţii Material

Lungime 
cablu (m) Culoare

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Diametru 
(mm)

Unitate de 
ambalare

050941 Dispozitiv universal de blocare cu 
cablu izolator din nailon

Polimer poliuretanic ranforsat cu sticlă, nailon 
ranforsat cu sticlă şi nailon izolator

2,44 Roşu 7,00 20,00 3,18 1

050943 Dispozitiv universal de blocare cu 
cablu metalic în teacă de vinil

Polimer poliuretanic ranforsat cu sticlă, nailon 
ranforsat cu sticlă şi metal în teacă de vinil

2,44 Roşu 7,00 20,00 3,18 1

050945 Cablu izolator din nailon Nailon izolator 2,44 Roşu - - 3,18 1

050948 Cablu izolator din nailon Nailon izolator 3,65 Roşu - - 3,18 1

050947 Cablu metalic în teacă de vinil Metal în teacă de vinil 2,44 Roşu - - 4,76 1

813642 Cablu metalic în teacă de vinil Metal în teacă de vinil 3,00 Roşu - - 4,00 1

050950 Cablu metalic în teacă de vinil Metal în teacă de vinil 3,65 Roşu - - 4,76 1

corpuL ergonomic, ce corespunde conturuLui mâinii, faciLitează strângerea 
cabLuLui. dispozitivuL poate fi utiLizat pentru bLocarea robineţiLor, separatoareLor, 
ÎntrerupătoareLor etc.
• Mai multe puncte de control pot fi blocate cu un singur dispozitiv, 

ceea ce reduce costurile asociate echipamentelor.
• Cablurile sunt interschimbabile; puteţi selecta tipul adecvat pentru 

fiecare operaţiune în parte.
• Dispozitivul este portabil; un inel încorporat permite înfăşurarea 

ordonată a cablului şi nu lasă capetele acestuia să atârne, cauzând 
accidente în timpul utilizării.

• Corpul este rezistent la coroziune şi acţiunea substanţelor chimice.
• Pot fi aplicate 4 lacăte

Cod de 
comandă Specificaţii Culoare

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Lungime 
cablu (m)

Unitate de 
ambalare

045191 Dispozitiv original de blocare cu cablu Albastru 182,70  72,00 1,8 1

045192 Dispozitiv original de blocare cu cablu Galben 182,70  72,00 1,8 1

065318 Dispozitiv original de blocare cu cablu Roşu 182,70  72,00 1,8 1

065319 Cablu suplimentar Argintiu - - 1,8 1

065320 Cablu suplimentar Argintiu - - 3,0 1

dispozitivuL originaL de bLocare cu cabLu patentat de brady este perfect pentru 
operaţiuniLe dificiLe de bLocare, cum ar fi ceLe care impLică robineţi cu sertar de 
mari dimensiuni sau dispozitive supradimensionate.
• Este suficient să aplicaţi presiune pe dispozitiv pentru a strânge cablul şi să instalaţi lacătul pentru a fixa 

mânerul!
• Corpul este fabricat din nailon modificat, rezistent la impact
• Disponibil în mai multe culori
• Livrat împreună cu un cablu din oţel galvanizat

dispozitiv universal de blocare cu cablu

dispozitiv original de blocare cu cablu

mini-dispozitiv de blocare cu cablu
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Antet paginăPericole mecanice – Dispozitive de blocare pentru robineţi cu sertar

Cod de 
comandă Specificaţii Culoare

Lungime 
cablu (m)

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Diametru 
(mm)

Unitate de 
ambalare

225203 Dispozitiv Pro-Lock cu cablu Roşu 1,50 6,50 20,00 50,00 1

225204 Dispozitiv Pro-Lock cu cablu Verde 1,50 6,50 20,00 50,00 1

225205 Dispozitiv Pro-Lock cu cablu Galben 1,50 6,50 20,00 50,00 1

225206 Instrument de blocare/deschidere Roşu - - - - 1

225207 Instrument de blocare/deschidere Verde - - - - 1

225208 Instrument de blocare/deschidere Galben - - - - 1

este un sistem compLet de siguranţă şi izoLare, ideaL pentru 
asigurarea robineţiLor şi a echipamenteLor industriaLe, 
care poate fi deschis sau bLocat numai cu ajutoruL unui 
instrument speciaL.
• Mulaj din polipropilenă şi oţel inoxidabil
• Stabilizat pentru protecţia împotriva radiaţiilor UV
• Rezistent la temperaturi din intervalul: -50°C–55°C

La cerere, sunt disponibile cabluri de lungimi diferite.

Cod de 
comandă Specificaţii

Lungime 
cablu (m) Culoare

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Unitate de 
ambalare

236921 Dispozitiv Scissor Lok cu cablu 0,91 Galben 7,00 19,05 1

236922 Dispozitiv Scissor Lok cu cablu 3,04 Galben 7,00 19,05 1

bLochează simuLtan mai muLţi robineţi cu sertar. asigură cabLuri de aLimentare, echipamente autonome, 
rezervoare, ciLindri sau dispozitive de protecţie.
• Fabricat din nailon de regim greu, rezistent la substanţe chimice
• Disponibil cu cablu în teacă de vinil
• Pot fi aplicate 3 lacăte. Dacă utilizaţi propriul dvs. lanţ, diametrul exterior al 

acestuia trebuie să fie de maximum 4,76 mm
Cablul şi dispozitivul pot fi combinate în mai multe moduri (a se vedea exem-
plele).

Cod de 
comandă Specificaţii

Lungime 
cablu (m) Culoare

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Unitate de 
ambalare

800112 Dispozitiv de blocare cu cablu 1,80 Roşu 8,00 15,00 1

800113 Cablu suplimentar 1,80 Roşu - 15,00 1

800114 Dispozitiv de blocare cu cablu 3,00 Roşu 8,00 15,00 1

800115 Cablu suplimentar 3,00 Roşu - 15,00 1

bLochează robineţii cu sertar, ciLindrii de gaz, dispozitiveLe eLectrice şi aLteLe!
• Este livrat împreună cu un cablu de oţel şi un dispozitiv unic de blocare, cu clemă
• Pot fi aplicate 6 lacăte.
• Temperatură de funcţionare de la -20 la 80°C

Nu uitaţi să furnizaţi informaţii suplimentare, combinând dispozitivul cu o etichetă (consultaţi oferta noastră 
de etichete).

bLocaţi robineţii cu sertar foLosind ataşamentuL cu 
cabLu Împreună cu dispozitivuL universaL de bLocare 
pentru robineţi.

Cod de 
comandă Descriere Culoare

Grosime max. 
mâner (mm)

Lăţime max. mâner 
robinet (mm)

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. 
toartă (mm)

Unitate de 
ambalare

050899 Unitate de fixare bază dispozitiv universal 
mare de blocare robineţi

Roşu 31,75 41,00 9,00 20,00 1

050924 Unitate de fixare bază dispozitiv universal mic 
de blocare robineţi

Roşu 19,00 25,00 9,00 20,00 1

051395 Ataşament cu cablu de 2,44 metri, cu teacă 
de protecţie Diametru cablu: 3,25 mm

Roşu - - - - 1

• Blochează robineţii în poziţie închisă sau deschisă.
• Sistem flexibil, modular
• Sistemul este fabricat din oţel industrial şi nailon pentru durabilitate şi 

rezistenţă mecanică, chimică şi la coroziune.
• Toarta deschisă poate fi instalată peste inele închise şi mânere late

dispozitiv de blocare cu cablu brady

dispozitiv de blocare scissor-lok

dispozitiv de blocare cu cablu pro-
lock ii

dispozitiv universal de blocare pen-
tru robineţi
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Antet paginăPericole mecanice – Dispozitive de blocare pentru robineţi cu sertar

Cod de 
comandă

Diametru roată de 
reglare (mm)

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Grosime 
(mm)

Diametru max. toartă 
(mm) Joc min. toartă (mm)

Unitate de 
ambalare

Albastru
065585 25–64 80,00  120,10 35,90 9,70 38,00 1
065586 64–127 141,70  184,80 50,60 9,70 38,00 1
065587 127–165 181,00  224,10 60,40 9,70 38,00 1
065588 165–254 276,20  318,30 76,20 9,70 38,00 1
065589 254–330 363,50  405,10 76,20 9,70 38,00 1
Verde
065595 25–64 80,00  120,10 35,90 9,70 38,00 1
065596 64–127 141,70  184,80 50,60 9,70 38,00 1
065597 127–165 181,00  224,10 60,40 9,70 38,00 1
065598 165–254 276,20  318,30 76,20 9,70 38,00 1
065599 254–330 363,50  405,10 76,20 9,70 38,00 1
Roşu
065560 25–64 80,00  120,10 35,90 9,70 38,00 1
065561 64–127 141,70  184,80 50,60 9,70 38,00 1
065562 127–165 181,00  224,10 60,40 9,70 38,00 1
065563 165–254 276,20  318,30 76,20 9,70 38,00 1
065564 254–330 363,50  405,10 76,20 9,70 38,00 1
Galben
065590 25–64 80,00  120,10 35,90 9,70 38,00 1
065591 64–127 141,70  184,80 50,60 9,70 38,00 1
065592 127–165 181,00  224,10 60,40 9,70 38,00 1
065593 165–254 276,20  318,30 76,20 9,70 38,00 1
065594 254–330 363,50  405,10 76,20 9,70 38,00 1

funcţie unică de debLocare: poate fi Îndepărtat manuaL pentru a permite funcţionarea robineţiLor cu 
sertar cu tijă ascendentă.
• Blochează robineţii cu sertar cu diferite diametre ale roţii de reglare
• Fabricat din polipropilenă durabilă, cu rezistenţă înaltă la impact şi substanţe chimice
• Rezistă la temperaturi între -20 şi 80°C
• Disponibil în mai multe dimensiuni şi culori

Este livrat cu etichete de avertizare în engleză, spaniolă şi franceză

Cod de 
comandă Descriere

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Diametru max. toartă 
(mm) Joc min. toartă (mm)

Unitate de 
ambalare

064057 Dispozitiv reglabil de blocare pentru 
robineţi cu sertar

130,00  209,00 9,40 20,00 1

un singur dispozitiv pentru majoritatea robineţiLor cu sertar! 
acesta ÎnLocuieşte 3 dispozitive convenţionaLe de bLocare a robineţi-
Lor cu sertar pentru a vă reduce costuriLe.
• Se reglează pentru a putea bloca robineţi cu sertar cu dimensiuni între 2,5 şi 

16,5 cm.
• Polipropilenă durabilă
• Rezistent la schimbări extreme de temperatură, de la -20 la 80°C

Motive pentru a utiliza culori diferite
• Indicaţi poziţia robinetului: Roşu = deschis / Verde = închis

• Indicaţi nivelurile de risc: Roşu = risc înalt / Albastru = risc scăzut

• Indicaţi substanţele care curg printr-un robinet: Galben = gaz / Verde = apă

• Indicaţi diferite echipe de întreţinere: Roşu = electricieni / Albastru = mecanici

dispozitiv reglabil de blocare pen-
tru robineţi cu sertar

dispozitiv standard de blocare pentru robineţi cu 
sertar

Lăţime

În
ăl

ţim
e

Grosime
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Antet paginăPericole mecanice – Dispozitive de blocare pentru robineţi-fluture

Cod de 
comandă Descriere Culoare

Diametru max. toartă 
(mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Lăţime max. mâner 
robinet (mm)

Grosime max. 
mâner (mm)

Unitate de 
ambalare

050899 Unitate de fixare bază dispozitiv universal mare de blocare 
robineţi

Roşu 9,00 20,00 41,00 31,75 1

050924 Unitate de fixare bază dispozitiv universal mic de blocare robineţi Roşu 9,00 20,00 25,00 19,00 1

utiLizaţi dispozitivuL universaL de bLocare pentru robineţi În apLicaţiiLe de 
bLocare a robineţiLor-fLuture!

• Toarta se fixează pe maneta robinetului-fluture, împiedicând acţionarea mânerului de tip trăgaci
• Robinetul nu poate fi repoziţionat
• Solid, durabil, rezistent la coroziune şi acţiunea substanţelor chimice

Cod de 
comandă Descriere Culoare

Diametru max. toartă 
(mm) Joc min. toartă (mm)

Înălţime 
(mm)

Lungime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

256960 Dispozitiv de blocare pentru 
robineţi-fluture

Roşu 8,00 25,00 70,00  305,00 102,00 1

256961 Dispozitiv de blocare pentru 
robineţi-fluture

Galben 8,00 25,00 70,00  305,00 102,00 1

256962 Dispozitiv de blocare pentru 
robineţi-fluture

Verde 8,00 25,00 70,00  305,00 102,00 1

256963 Dispozitiv de blocare pentru 
robineţi-fluture

Albastru 8,00 25,00 70,00  305,00 102,00 1

creat pentru asigurarea eficientă a robineţiLor-fLuture!
• Fabricat din polipropilenă rezistentă
• Complet dielectric (izolator)
• Foarte rezistent la crăpare şi abraziune
• Foarte rezistent la solvenţi şi alte produse chimice
• Rezistent la schimbări extreme de temperatură, de la -46 la 183°C
• Pot fi aplicate 2 lacăte
• Disponibil în mai multe culori

ideaL pentru bLocarea robineţiLor-fLuture În poziţie Închisă 
• Poate fi utilizat pentru blocarea robineţilor-fluture în poziţie închisă prin fixarea mânerului 

astfel încât acesta să nu poată fi acţionat sau deplasat.
• Disponibil în două dimensiuni

Cod de 
comandă Descriere Specificaţii Culoare

Unitate de 
ambalare

121504 Dispozitiv mic de blocare 
pentru robineţi-fluture

Pentru robineţi cu grosimi ale 
mânerelor între 3,2 şi 63,5 mm

Roşu 1

121505 Dispozitiv mare de blocare 
pentru robineţi-fluture

Pentru robineţi cu grosimi ale mâne-
relor între 50,8 şi 102 mm

Roşu 1

dispozitiv de blocare brady pentru robi-
neţi-fluture

dispozitiv de blocare pen-
tru robineţi-fluture

dispozitiv universal de blocare pentru robineţi
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Cod de 
comandă Descriere Culoare

Diametru max. toartă 
(mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Unitate de 
ambalare

064221 Dispozitiv de blocare pneumatic cu 
deconectare rapidă

Roşu 7,84 20,00 1

065645 Dispozitiv de blocare pneumatic cu 
deconectare rapidă

Roşu 7,84 20,00 6

izoLează energia pneumatică eLiminând cheLtuieLiLe şi dificuLtăţiLe asociate 
instaLării pe conducte a robineţiLor de bLocare.

• Dispozitivul este aplicat pe racordul-tată, izolând echipamentul de toate sursele de aer comprimat.
• Poate fi instalat pe majoritatea racordurilor-tată de 6, 9 şi 12 mm
• Orificiul din centrul dispozitivului permite depozitarea permanentă pe un furtun de aer, iar bucla din 

partea laterală poate fi utilizată pentru suspendarea furtunului şi a dispozitivului de blocare

Cod de 
comandă Descriere

Înălţime 
(mm) Diametru (mm)

Diametru max. toartă 
(mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Unitate de 
ambalare

045629 Dispozitiv de blocare 
pentru cilindri de gaz

158,80  88,10 7,00 20,00 1

nu mai este necesar să căutaţi un dispozitiv de bLocare care 
corespunde diferiteLor diametre şi fiLeturi aLe capaceLor de 
ciLindri.
• Împiedică accesul la robinetul principal al cilindrului
• Permite instalarea pe manşoane cu diametru de până la 88 mm
• Se instalează în câteva secunde pentru a economisi timp
• Poate fi aplicat 1 lacăt

Cod de 
comandă Descriere Culoare

Diametru max. toartă 
(mm) Joc min. toartă (mm)

Unitate de 
ambalare

046139 Dispozitiv de blocare pentru 
rezervoare cilindrice

Roşu 6,50 20,00 1

acest dispozitiv nou şi revoLuţionar, fabricat din poListiren 
rezistent, este utiLizat pentru bLocarea rezervoareLor ciLindri-
ce, incLusiv a rezervoareLor de propan aLe motostivuitoareLor şi 
a rezervoareLor autonome de propan.
• Proiectat pentru instalarea în spaţii restrânse
• Orificiul pentru tija robinetului are un diametru de 31,5 mm
• Pot fi aplicate 2 lacăte.

Dispozitivul este uşor de aplicat şi împiedică accesul la mânerul robinetului

Cod de 
comandă Specificaţii Material

Diametru max. 
toartă (mm)

Înălţime 
(mm)

Diametru 
(mm)

Unitate de 
ambalare

113231 Capac bază dispozitiv de blocare 
pentru robineţi cu cep, 22,23 mm

Polipropilenă 9,30 76,20  81,40 1

113232 Capac bază dispozitiv de blocare 
pentru robineţi cu cep, 34,93 mm

Polipropilenă 9,30 76,20  81,40 1

113233 Capac bază dispozitiv de blocare 
pentru robineţi cu cep, 53,98 mm

Polipropilenă 9,30 101,60  119,60 1

113234 Capac bază dispozitiv de blocare 
pentru robineţi cu cep, 63,50 mm

Polipropilenă 9,30 101,60  119,60 1

se potriveşte perfect robineţiLor cu cep dificiL de asi-
gurat

• Durabil şi rezistent la accesarea neautorizată
• Compact şi uşor de utilizat
• Diferitele dimensiuni permit instalarea pe majoritatea robineţilor cu 

cep acţionate manual cu diametru de 25–203 mm.
• Temperaturi de funcţionare de la -20 la 80°C

dispozitiv de blocare pentru robi-
neţi cu cep

dispozitiv de blocare pentru rezervoare cilindrice

dispozitiv de blocare pentru 
cilindri de gaz

dispozitiv de blocare pneumatic cu deconectare rapidă
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rapid şi uşor – fixaţi dispozitivuL şi apLicaţi un Lacăt!
• Proiectat pentru întrerupătoarele prevăzute cu orificii în lamela de comutare
• Cele două cavităţi permit introducerea lamelelor de comutare de diferite dimensiuni

Cod de 
comandă Descriere Culoare

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. 
toartă (mm) Pachet

805814 Dispozitiv economic de blocare pentru întrerupătoare multipolare Roşu 7,00 20,00 1

soLuţie economică, proiectată pentru instaLarea pe ÎntrerupătoareLe muLtipoLare!

• Aplicare rapidă şi uşoară
• Poate fi aplicat 1 lacăt.

Cod de 
comandă Descriere

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min.  
toartă (mm) Pachet

066320 Dispozitiv universal de blocare pentru întrerupătoare multipolare 7,00 20,00 6
066321 Dispozitiv universal de blocare pentru întrerupătoare multipolare 7,00 20,00 1

dispozitivuL universaL de bLocare pentru Întrerupătoare muLtipoLare utiLizează o 
tijă gLisantă şi poate bLoca majoritatea ÎntrerupătoareLor bipoLare şi tripoLare.

• Compatibil cu echipamentele GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, Westinghouse, General Switch 
Co. etc.

• Utilizaţi rotiţele de reglare pentru a fixa dispozitivul de blocare pe bara glisantă, apoi introduceţi 
lacătul pentru a împiedica desprinderea dispozitivului

• Fabricat din nailon durabil, ranforsat cu sticlă

Cod de 
comandă Descriere Culoare

Diametru max. 
toartă (mm) Pachet

1 buc.
805853 Set demonstrativ pentru dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale Negru şi roşu 7,00 1
Pachet de 1 buc.
090847 Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune standard cu instalare în exterior Negru şi roşu 7,00 1
090844 Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune standard cu instalare în interior Negru şi roşu 7,00 1
090850 Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune lată cu instalare în interior Negru şi roşu 7,00 1
090853 Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune cu tijă glisantă Negru şi roşu 7,00 1
Pachet de 6 buc.
090848 Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune standard cu instalare în exterior Negru şi roşu 7,00 6
090845 Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune standard cu instalare în interior Negru şi roşu 7,00 6
090851 Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune lată cu instalare în interior Negru şi roşu 7,00 6
090854 Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune cu tijă glisantă Negru şi roşu 7,00 6

o metodă sigură şi eficientă de bLocare a ÎntrerupătoareLor europene, adecvată 
majorităţii tipuriLor de astfeL de Întrerupătoare. 

• Dispozitiv de blocare a întrerupătoarelor miniaturale, a cărui instalare NU NECESITĂ 
INSTRUMENTE

• Dispozitivul de blocare se instalează uşor, cu ajutorul unui buton
• Dispozitivul de blocare cu tijă glisantă este prevăzut cu o rotiţă de reglare ce permite 

aplicarea rapidă
• Adecvat pentru întrerupătoarele mono- şi multipolare
• Fabricat din nailon ranforsat cu sticlă
• Disponibil separat sau în pachete de şase

Pentru mai multă siguranţă, se recomandă utilizarea acestui dispozitiv în combinaţie cu un lacăt.

Cod de 
comandă Descriere

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. 
toartă (mm)

Lăţime 
(mm)

Grosime 
(mm) Pachet

065387 Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare monopolare 7,00 20,00 54,50 8,40 1
065688 Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare monopolare 7,00 20,00 54,50 8,40 6

Întrerupătoare miniaturale

dispozitiv universal de blocare pentru 
Întrerupătoare multipolare

dispozitiv economic de blocare pentru 
Întrerupătoare multipolare

dispozitiv de blocare pentru un singur 
Întrerupător multipolar

Versiune standard cu instalare 
în interior

Versiune standard cu instalare 
în exterior

Versiune lată cu instalare în 
interior

Tijă glisantă
*Setul conţine: câte 1 buc. din fiecare versiune: 090847, 090844, 090850, 090853
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toare şi dispozitive de blocare pentru conectori

Cod de 
comandă Descriere Culoare

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. 
toartă (mm)

Lăţime max. 
comutator (mm)

Unitate de 
ambalare

090891 Set de blocare pentru întrerupătoare de 480–600 V 6,50 20,00 150,00 1

051264 Componentele dispozitivului de blocare pentru întrerupătoare – suporţi de montaj galbeni de 101 mm Galben - - - 2

090893 Componentele dispozitivului de blocare pentru întrerupătoare – bară verde de blocare de 190 mm Verde - - - 5

090892 Componentele dispozitivului de blocare pentru întrerupătoare – bară roşie de blocare de 190 mm Roşu - - - 5

051265 Componentele dispozitivului de blocare pentru întrerupătoare – suportul barei de blocare Galben - - - 5

ideaL pentru bLocarea oricăror Întrerupătoare 
supradimensionate sau de formă nereguLată.
• Suporturile cu strat autoadeziv sunt instalate permanent pe pano-

urile electrice: este suficient să curăţaţi suprafaţa panoului şi să 
lipiţi suporturile; nu sunt necesare orificii de fixare!

• Bara roşie de blocare indică blocarea în poziţia oprită
• Bara verde de blocare indică blocarea în poziţia pornită
• Setul include: 2 suporţi de montaj galbeni, 1 bară de blocare roşie, 

1 bară de blocare verde şi 3 şerveţele umede

Cod de 
comandă Specificaţii Informaţii suplimentare

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Lăţime max. comu-
tator (mm)

Unitate de 
ambalare

065321 Dispozitiv de blocare 
pentru întrerupătoare 
supradimensionate

480–600 V, compatibil cu întrerupătoarele 
cu lăţime de până la 63,5 mm şi grosime de 
până la 22,2 mm

7,00 20,00 57,15 6

065329 Dispozitiv de blocare 
pentru întrerupătoare 
supradimensionate

480–600 V, compatibil cu întrerupătoarele 
cu lăţime de până la 63,5 mm şi grosime de 
până la 22,2 mm

7,00 20,00 57,15 1

Cod de 
comandă Descriere

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Grosime 
(mm)

Diametru max. 
toartă (mm)

Lăţime max. 
comutator (mm)

Unitate de 
ambalare

065404 Crampoane suplimentare pentru dispozitivul de blocare de 120/277 V 50,74  28,70 7,37 - - 6

065406 Crampoane suplimentare pentru dispozitivul de blocare de 480/600 V 50,74  28,70 7,37 - - 6

065396 Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii – versiunea de 
277 V

24,10  56,00 25,40 7,00 16,00 1

065965 Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii – versiunea de 
277 V

24,10  56,00 25,40 7,00 16,00 6

065397 Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii – versiunea de 
480–600 V

40,30  82,60 55,20 7,00 38,00 1

065966 Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii – versiunea de 
480–600 V

40,30  82,60 55,20 7,00 38,00 6

acest dispozitiv extrem de fLexibiL poate fi utiLizat pentru o gamă Largă de Întreru-
pătoare monopoLare şi muLtipoLare cu decLanşare internă.
• Utilizaţi şuruburile moletate pentru a fixa dispozitivul de blocare pe lamela de comutare, apoi trageţi capacul peste şuru-

bul moletat şi fixaţi-l în poziţie pentru a preveni desprinderea toartei
• Fabricat din polipropilenă durabilă şi nailon turnat, ranforsat cu sticlă
• Crampoanele detaşabile (incluse) extind gama de întrerupătoare compatibile

Acoperirea cu bandă adezivă a unui întrerupător pentru a îl „bloca” nu este nici sigură, nici eficientă, şi cu siguranţă că 
nu respectă legislaţia în vigoare. Un dispozitiv de blocare Brady vă oferă un nou nivel de siguranţă şi conformitate.

Componentele dispozitivului de 
blocare pentru întrerupătoare – 
suportul barei de blocare

dispozitiv de blocare pentru Întrerupătoare fără orificii

dispozitiv de blocare pentru 
Întrerupătoare de 480–600 v

dispozitiv de blocare pentru Întrerupătoare 
supradimensionate
• Dispozitiv de blocare cu cadru pentru întrerupătoare supradimensionate de 480–600 V, compatibil cu întrerupătoarele 

cu lăţime de până la 63,50 mm şi grosime de până la 22,20 mm

Cod de comandă Descriere Culoare Unitate de ambalare

065673 Dispozitive de blocare Stopower pentru conectori Roşu 1

dispozitivuL este simpLu de utiLizat: este suficient să ÎL gLisaţi peste fişeLe cabLuLui 
şi să ÎL Încuiaţi cu cheia.
• Ideal pentru echipamentele de birou şi alte cabluri blocate frecvent
• Cablul nu poate fi conectat după instalarea dispozitivului Stopower
• Pentru utilizare împreună cu conectori polarizaţi cu 2 sau 3 fişe
• Dispozitivul nu poate fi îndepărtat în absenţa cheii
• Dispozitivele standard au chei diferite

dispozitive de blocare stopower™ pentru conectori
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este compatibiL cu o varietate Largă de conectori eLectrici cu diametru 
de până La 89 mm şi Lungime de până La 127 mm, precum şi cu conectorii-
tată ai furtunuriLor de aer.

Cod de 
comandă Specificaţii Culoare

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Lungime 
conector 
(mm)

Diametru 
conector 
(mm)

Diametru max. 
toartă (mm)

Diametru 
cablu (mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Informaţii 
suplimentare

Unitate de 
ambalare

065695 Dispozitiv de blocare 
Hubbell pentru conectori 
– mic

Galben 80,00  106,00 120,00 70,00 7,00 25,00 20,00 Pot fi aplicate 2 
lacăte.

1

065968 Dispozitiv de blocare 
Hubbell pentru conectori 
– mare

Galben 120,00  120,00 250,00 100,00 7,00 35,00 20,00 Pot fi aplicate 4 
lacăte

1

asigură În mod eficient toţi conectorii industriaLi.

Cod de 
comandă Descriere Culoare

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. 
toartă (mm)

Lăţime 
(mm)

Diametru 
cablu (mm) Informaţii suplimentare

Unitate de 
ambalare

065675 Dispozitive de blocare 
pentru conectori – mare

Roşu 7,00 20,00 178,00 22,00 Pot fi aplicate 4 lacăte. 1

065674 Dispozitive de blocare 
pentru conectori – mic

Roşu 7,00 20,00 88,90 10,00 Pot fi aplicate 2 lacăte. 1

protecţie eficientă Împotriva utiLizării neautorizate sau incorecte a echipamenteLor 
eLectrice.
• Simplu de utilizat
• Dezvoltate special pentru asigurarea tuturor tipurilor de conectori

Cod de 
comandă Descriere Culoare

Înălţime 
(mm)

Diametru 
(mm)

Diametru cablu 
(mm)

Unitate de 
ambalare

045842 Dispozitiv de blocare 3-în-1 pentru 
conectori electrici

Galben 158,75  88,14 31,00 1

este compatibiL cu conectorii de ÎnaLtă şi joasă tensiune cu diametru de până 
La 76 mm şi Lungime de până La 139 mm.
• Cele două capace superioare glisante pot fi utilizate împreună sau separat pentru a permite 

aplicarea pe cabluri cu diametru, mic, mediu sau mare, de până la 31 de mm.
• Fabricat din termoplastic de culoare galben aprins
• Include etichete cu instrucţiuni în limba engleză

Cod de 
comandă Descriere Culoare

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. 
toartă (mm)

Diametru 
conector (mm)

Lungime 
conector (mm)

Unitate de 
ambalare

800126 Dispozitiv mare de blocare pentru conexiuni electrice/
pneumatice

Roşu 7,00 20,00 89,00 127,00 1

• Poate fi utilizat cu conectori de 110, 220 şi 550 V.
• Fabricat din polistiren
• Pot fi aplicate 4 lacăte

dispozitiv de blocare 3-În-1 pentru conectori electrici

dispozitive de blocare pentru conectori

dispozitiv de blocare hubbell pentru conectori 
industriali

dispozitiv mare de blocare pentru 
conexiuni electrice/pneumatice

Cod de 
comandă Descriere

Înălţime 
(mm)

Lungime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

065780 Sac de blocare fabricat din pânză rezistentă, cu şnur de închidere 248,00  457,00 1

sac de blocare

• Fabricat din pânză rezistentă, cu şnur de închidere
• Poate fi blocat în poziţie închisă
• Legendă: BLOCARE DE SIGURANŢĂ

destinat asigurării conectoriLor aparateLor portabiLe, a cabLuriLor 
conectoriLor pneumatici, teLecomenziLor cu cabLu etc.
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comutatoare şi siguranţe

Cod de comandă Descriere Culoare Unitate de ambalare

065269 Senzor de c.a. Alb pe roşu 1

senzoruL de c.a. a fost seLectat de către comitetuL osha pentru 
echipamente tehnice eLectrice ca fiind singuruL instrument de acest tip care 
va fi utiLizat de către inspectorii de conformitate osha pentru a identifica 
şi determina pericoLeLe eLectrice cu tensiune de 50 v sau mai muLt.
• Echipament uşor şi simplu de utilizat
• Sunt incluse 2 baterii AAA de 1,5 V
• Clasificare CAT IV şi listare UL

Cod de comandă Descriere Specificaţii Culoare
Unitate de 
ambalare

065691 Dispozitive de blocare 
pentru siguranţe

Pentru siguranţe de 20,6 mm şi 27 mm şi 
siguranţe de tip lamă

Roşu 6

065690 Dispozitive de blocare 
pentru siguranţe

Pentru siguranţe de 6,3 mm, 7,1 mm, 10,3 mm 
şi 14,3 mm

Roşu 6

respectaţi standarduL de bLocare/marcare osha utiLizând 
dispozitive de cuLoare roşie, de ÎnaLtă vizibiLitate, Împreună cu 
eticheteLe de bLocare brady.
• Blocaţi siguranţe de 6–17,5 mm şi siguranţe de tip lamă

Cod de comandă Descriere Material Text/legendă Culoare
Lăţime max. 
comutator (mm)

Unitate de 
ambalare

065392 Dispozitiv de blocare pentru 
comutatoare de perete

Polipropilenă BLOCAT PORNIT / 
BLOCAT OPRIT

Roşu 14,50 1

dispozitiveLe de bLocare pentru comutatoare de perete pot fi utiLizate În 
cazuL majorităţii comutatoareLor montate pe perete.
• Uşor de instalat cu ajutorul şuruburilor existente
• Blochează comutatorul în poziţia „pornit” sau „oprit”
• Culoare de înaltă vizibilitate
• Temperatură de funcţionare de la -20 la 80°C

Cod de comandă Descriere Înălţime (mm) Grosime (mm) Unitate de ambalare

104601 Capace de siguranţă pentru butoane de oprire de urgenţă – IEC 33,80  41,90 1

104600 Capace de siguranţă pentru butoane de oprire de urgenţă – NEMA 33,80  41,90 1

104603 Capace de siguranţă pentru butoane acţionate prin apăsare – IEC 58,40  34,10 1

104602 Capace de siguranţă pentru butoane acţionate prin apăsare – NEMA 49,02  - 1

oferă protecţie Împotriva utiLizării neautorizate sau a acţionării accidentaLe.

• Sunt disponibile două dimensiuni compatibile cu butoanele NEMA 30,5 mm şi IEC 22,5 mm
• Capacele de siguranţă pentru butoanele de oprire de urgenţă, destinate instalării permanente pe butoane de oprire de urgenţă 

acţionate prin apăsare/tragere sau cu eliberare prin rotire, sunt fabricate din metal rezistent şi blochează butonul în poziţia 
apăsată (dezactivată) atunci când toarta de blocare este introdusă

• Capacele de siguranţă pentru butoane acţionate prin apăsare acoperă complet butoanele, împiedicând accesul la acestea.

Capace de siguranţă pentru butoane de 
oprire de urgenţă – NEMA

Capace de siguranţă pentru butoane 
de oprire de urgenţă – IEC

Capace de siguranţă pentru butoane 
acţionate prin apăsare – IEC

Capace de siguranţă pentru butoane 
acţionate prin apăsare – NEMA

dispozitive de blocare pentru butoane

dispozitive de blocare pentru comutatoare de perete

dispozitive de blocare pentru siguranţe

senzori de c.a.



www.bradyeurope.com 27

Antet paginăÎnchizători

Cod de 
comandă Culoare

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Unitate de 
ambalare

236919 Roşu 10,00 20,00 1

bLocaţi orice echipamente, de La caseteLe mici de comutatoare La unită-
ţiLe mari de controL şi manete cu un singur dispozitiv: nu sunt necesare 
Închizători separate, de diferite dimensiuni!
• Dimensiuni de închizători 2-în-1: 31,75 × 44,45 şi diametru de 19 mm
• De utilizat atunci când echipamentele blocate au dimensiuni variate
• Pot fi aplicate 6 lacăte

Cod de 
comandă Culoare

Lăţime toartă 
(mm)

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Unitate de 
ambalare

805840 Roşu 25,00 9,50 20,00 12

805842 Galben 25,00 9,50 20,00 12

805841 Roşu 38,00 9,50 20,00 12

805843 Galben 38,00 9,50 20,00 12

permiteţi unui număr de şase 
Lucrători să bLocheze o sin-
gură sursă de energie!
• Oţel cu rezistenţă mare la tracţiu-

ne, în teacă de vinil
• Pot fi aplicate 6 lacăte

Cod de 
comandă Culoare

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Unitate de 
ambalare

236920 Roşu 10,00 20,00 1

• Recomandat pentru casetele de siguranţe sau comutatoare
• Fabricat din oţel solid
• Diametrul toartei închizătorii: 25,4 mm
• Pot fi aplicate 6 lacăte

bLochează sigur şi eficient orice echipament.
• Dispozitivul din nailon izolator poate fi utilizat împreună cu până la 6 lacăte.
• Poate susţine greutăţi de până la 450 kg, însă cântăreşte numai 30 g
• Toarta de blocare este compatibilă cu orificiile cu diametru de minimum 7 mm

Cod de 
comandă Culoare

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Unitate de 
ambalare

236916 Portocaliu 9,00 20,00 1

dispozitiv de blocare 
de siguranţă

dispozitiv de blocare economic

dispozitiv de blocare tip cleşte

Închizătoare din nailon

Cod de 
comandă Descriere Culoare

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Unitate de 
ambalare

045582 Dispozitiv de blocare izolator Roşu 9,00 20,00 1

oferă un niveL ÎnaLt de fLexibiLitate şi rezistenţă La crăpare şi La majo-
ritatea substanţeLor chimice, oferind În aceLaşi timp exceLente caLităţi 
de izoLare eLectrică!
• Fabricat din răşină sintetică rigidă şi rezistentă, de culoare roşie
• Funcţionează bine la temperaturi scăzute şi are o excelentă rezistenţă la căldură
• Toarta de blocare este compatibilă cu orificiile cu diametru de minimum 10 mm

dispozitiv de blocare izolator
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Cod de 
comandă Descriere

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Unitate de 
ambalare

230000 Închizătoare din oţel de regim greu + lanţ de 150 mm 9,00 20,00 1

236918 Închizătoare din oţel de regim greu 9,00 20,00 1

design cu protecţie Împotriva accesuLui neautorizat, prevenind 
vandaLismuL
• Şurubul solid, de oţel, în formă de U nu poate fi îndepărtat după instalarea lacătelor
• Poate fi utilizat împreună cu 3 lacăte
• Diametrul interior al şurubului în U este de 25,4 mm

Cod de 
comandă Culoare

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Grosime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

DANGER This energy source has been LOCKED OUT.

065960 Roşu 180,00  76,00 5,00 5

065961 Argintiu 180,00  76,00 5,00 5

065962 Albastru 180,00  76,00 5,00 5

065963 Verde 180,00  76,00 5,00 5

065964 Auriu 180,00  76,00 5,00 5

065967 1 buc. din fiecare 
culoare: roşu, argintiu, 
albastru, verde şi 
auriu

180,00  76,00 5,00 5

Luaţi măsuri pentru siguranţa angajaţiLor dvs. furnizând Închi-
zători de siguranţă etichetate pentru toate proceduriLe de bLo-
care coLectivă aLe acestora. 
• Fabricate din aliaj rezistent de aluminiu anodizat 5052
• Includ lamele de blocare cu protecţie la accesul neautorizat
• Suprafaţa inscriptibilă a etichetei permite utilizarea creioanelor, pixurilor sau a 

markerelor
• Textul scris cu creionul sau stiloul poate fi şters cu uşurinţă, permiţând utilizarea 

repetată
• Pachetul combinat conţine câte un dispozitiv din fiecare culoare
• Legendă pe partea din faţă: DANGER DO NOT OPERATE
• Orificii de blocare de 8 mm
• Pot fi aplicate 6 lacăte

Cod de 
comandă Text/legendă Culoare

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Dimensiune l × A × L 
(mm)

Unitate de 
ambalare

265390 A NU SE UTILIZA Roşu 8,00 20,00 76,20 × 4,70 × 184,10 5

265391 NICHT SCHALTEN Roşu 8,00 20,00 76,20 × 4,70 × 184,10 5

265392 NIET BEDIENEN Roşu 8,00 20,00 76,20 × 4,70 × 184,10 5

265393 NE PAS FAIRE FONCTIONNER Roşu 8,00 20,00 76,20 × 4,70 × 184,10 5

combinaţie Între bLocare şi marcare – un singur dispozitiv pentru mai muLte apLicaţii!
• Un singur angajat poate bloca echipamentele şi efectua lucrările de service asupra acestora, iar un număr suplimentar de 5 angajaţi îşi 

poate aplica propriile lacăte şi etichete.
• Aliaj rezistent de aluminiu anodizat 5052
• Puteţi utiliza creioane, pixuri şi markere permanente
• Textul scris cu creionul sau pixul poate fi şters

Cod de 
comandă Culoare

Diametru max. 
toartă (mm)

Joc min. toartă 
(mm)

Dimensiune l × A × L 
(mm)

Unitate de 
ambalare

225196 Argintiu 8,00 20,00 76,20 × 4,70 × 184,10 5

225198 Verde 8,00 20,00 76,20 × 4,70 × 184,10 5

265399 Roşu 8,00 20,00 76,20 × 4,70 × 184,10 5

Închizătoare de siguranţă fără etichetă
• Fabricată din aluminiu
• Disponibilă în mai multe culori
• Pot fi aplicate 6 lacăte

Nu uitaţi că puteţi personaliza cu uşurinţă aceste închizători cu ajutorul etichetelor Brady.

Închizători de siguranţă cu etichetă

Închizători colective de siguranţă, cu 
etichete

dispozitiv de blocare din oţel de regim greu

Cod de 
comandă Culoare

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Grosime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

DANGER Only the individual(s) who have signed below may remove this lock/tag.

065970 Roşu 180,00  76,00 5,00 5

065971 Argintiu 180,00  76,00 5,00 5

065972 Albastru 180,00  76,00 5,00 5

065973 Verde 180,00  76,00 5,00 5

065974 Auriu 180,00  76,00 5,00 5

065975 1 buc. din fiecare 
culoare: roşu, argintiu, 
albastru, verde şi 
auriu

180,00  76,00 5,00 5
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Seturi de blocare

Aveţi nevoie de seturi personalizate, adaptate nevoilor dvs.? 
Contactaţi distribuitorul Brady sau departamentul nostru de 
servicii clienţi.

Cod de comandă Descriere Unitate de ambalare

806178 Setul de blocare Ultimate 1

acesta este ceL mai cuprinzător set de bLocare şi marcare, incLuzând toate eLementeLe de care o companie mare 
poate avea nevoie pentru propriuL său program de bLocare şi marcare, Împreună cu materiaLeLe de instruire 
corespunzătoare.
• Unitate de fixare bază dispozitiv universal mare de blocare robineţi
• Braţ mare de blocare
• Ataşament cu cablu
• Dispozitiv reglabil pentru robineţi cu sertar
• Dispozitiv universal de blocare cu cablu metalic în teacă de protecţie
• Dispozitiv mare de blocare pentru conectori
• Dispozitiv de blocare roşu pentru robineţi-fluture
• Dispozitiv de blocare pentru rezervoare cilindrice
• Dispozitiv de blocare pentru cilindri de gaz
• Mini-dispozitiv de blocare cu cablu
• Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare de 227 V fără orificii
• Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare de 480–600 V fără orificii
• Set de blocare pentru întrerupătoare de 480–600 V

Brady lansează o gamă de seturi cuprinzătoare de blocare şi marcare. Acestea sunt concepute pentru a ajuta utilizatorii să 
stabilească programe eficiente şi sigure de blocare, permiţându-le în acelaşi timp să respecte atât procedurile de blocare ale 
companiei, cât şi reglementările de siguranţă a muncii. Gama constă într-o serie de seturi diferite de blocare şi marcare, fiecare 
dintre acestea fiind conceput pentru a răspunde unor nevoi diferite.

Nu uitaţi: o procedură eficientă de blocare economiseşte timp şi bani şi salvează vieţi!

• Set demonstrativ pentru întrerupătoare miniaturale (câte 1 buc. 
din fiecare tip)

• Dispozitiv economic de blocare pentru întrerupătoare multipolare
• Închizătoare din nailon
• 1 pachet de lacăte de siguranţă de culoare roşie
• Dispozitive de blocare de siguranţă roşii de 25 mm (1 pachet)
• Geantă de transport
• Etichetă „A nu se utiliza”, 75 × 160 mm
• Geantă
• Borsetă
• Pix

setul de blocare ultimate
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Cod de comandă Descriere Unitate de ambalare

805909 Setul de blocare pentru echipamente electrice 1

setul de blocare pentru echipamen-
te electrice
setuL nostru de bLocare pentru echipamente eLectrice vă oferă 
toate eLementeLe de bază pentru bLocarea ÎntrerupătoareLor, 
conectoriLor eLectrici, comutatoareLor de perete şi siguranţe-
Lor.
• Dispozitiv universal de blocare pentru întrerupătoare multipolare
• Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii
• Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii (480–600 V)
• Crampon de blocare de 277 V
• Crampon de blocare de 480–600 V
• Set pentru întrerupătoare miniaturale
• 2 lacăte roşii de siguranţă Brady
• Închizătoare din nailon izolator
• Închizătoare izolatoare roşie
• Geantă LOTO mare, de culoare roşie
• Etichetă „A nu se utiliza – se lucrează la sistemele electrice”
• Pix

Cod de comandă Descriere Unitate de ambalare

806175 Set de blocare pentru robineţi 1

set de blocare pentru robineţi
conţine:

• Unitate de fixare bază dispozitiv universal mare de blocare robineţi
• Braţ mare de blocare
• Ataşament cu cablu
• Dispozitiv reglabil pentru robineţi cu sertar
• Dispozitiv universal de blocare cu cablu metalic în teacă de protecţie
• 1 pachet de lacăte de siguranţă de culoare roşie
• Dispozitive de blocare de siguranţă roşii de 25 mm (1 pachet)
• Etichetă „A nu se utiliza”, 75 × 160 mm
• Geantă roşie de umăr

Cod de comandă Descriere Unitate de ambalare

806174 Set de blocare pentru robineţi şi echipamente electrice 1

set de blocare pentru robineţi şi 
echipamente electrice
setuL nostru combinat de bLocare vă oferă toate eLementeLe de 
care aveţi nevoie pentru a bLoca majoritatea puncteLor de con-
troL mecanice şi eLectrice.
• Unitate de fixare bază dispozitiv universal mare de blocare robineţi
• Braţ mare de blocare
• Ataşament cu cablu
• Dispozitiv reglabil pentru robineţi cu sertar
• Dispozitiv universal de blocare cu cablu metalic în teacă de protecţie
• Dispozitiv mare de blocare pentru conectori
• Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare de 227 V fără orificii
• Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare de 480–600 V fără orificii
• Dispozitiv economic de blocare pentru întrerupătoare multipolare
• Set de blocare pentru întrerupătoare de 480–600 V
• Set demonstrativ pentru întrerupătoare miniaturale (câte 1 buc. din fiecare tip)
• Închizătoare din nailon
• 1 pachet de lacăte de siguranţă de culoare roşie
• Dispozitive de blocare de siguranţă roşii de 25 mm (1 pachet)
• Geantă de transport
• Etichetă „A nu se utiliza”, 75 × 160 mm
• Pix
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mini-set iniţial pentru blocare
conţine:
• 2 dispozitive de blocare de siguranţă de 25 mm (1 roşu + 1 galben)
• 2 dispozitive de blocare de siguranţă de 38 mm (1 roşu + 1 galben)
• 6 lacăte de siguranţă Brady de 38 mm (câte unul pentru fiecare 

culoare)
• 1 închizătoare din nailon

Cod de comandă Descriere Unitate de ambalare

806177 Set de blocare pentru robineţi cu sertar 1

set de blocare pentru robineţi cu sertar
setuL nostru de bLocare pentru robineţi cu sertar, incLude cinci dimen-
siuni de dispozitive de bLocare pentru robineţi cu sertar, afLate Într-o 
geantă comodă, de cuLoare roşie, cu curea de umăr.

• Dispozitiv roşu de blocare pentru robineţi cu sertar de 25–64 mm
• Dispozitiv roşu de blocare pentru robineţi cu sertar de 64–127 mm
• Dispozitiv roşu de blocare pentru robineţi cu sertar de 127–165 mm
• Dispozitiv roşu de blocare pentru robineţi cu sertar de 165–254 mm
• Dispozitiv roşu de blocare pentru robineţi cu sertar de 254–330 mm
• Geantă roşie de umăr
• 1 pachet de lacăte de siguranţă de culoare roşie
• Etichetă „A nu se utiliza”, 75 × 160 mm

Cod de comandă Descriere Unitate de ambalare

805877 Set de blocare de bază 1

set de blocare de bază
setuL nostru de bLocare de bază vă oferă toate eLementeLe de care aveţi 
nevoie pentru a Începe bLocarea ceLor mai des ÎntâLnite riscuri mecanice.
• Unitate de bază dispozitiv universal mic de blocare robineţi (Universal 

Valve Lockout – UVLO)
• Braţ mic de blocare pentru UVLO
• Cablu pentru UVLO
• Dispozitiv universal de blocare cu cablu în teacă de protecţie
• 2 lacăte roşii de siguranţă Brady
• Geantă
• Etichetă – necompletată
• Pix

Cod de comandă Descriere Unitate de ambalare

806176 Set mic, reglabil, de blocare 1

set mic, reglabil, de blocare
setuL nostru de bLocare pentru robineţi vă oferă toate 
eLementeLe de care aveţi nevoie pentru a bLoca robineţii cu 
sertar, robineţii cu biLă, robineţii -fLuture şi aLte tipuri de 
robineţi

• Geantă
• Dispozitiv reglabil pentru robineţi cu sertar
• Dispozitiv universal de blocare cu cablu metalic în teacă de protecţie
• 2 lacăte roşii de siguranţă Brady
• 2 dispozitive roşii de blocare de siguranţă (25 mm)
• Unitate de fixare bază dispozitiv universal mic de blocare robineţi
• Braţ mic de blocare
• Etichetă „A nu se utiliza”, 75 × 160 mm
• Pix

Cod de comandă Descriere Unitate de ambalare

805856 Mini-set iniţial pentru blocare 1
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Cod de comandă Descriere Înălţime (mm) Lăţime (mm) Grosime (mm) Unitate de ambalare

051172 Borsetă 120,00  190,00 50,00 1

borsetă
umpLeţi borseta cu dispozitiveLe de bLocare de care aveţi nevoie 
pentru a Le avea La Îndemână atunci când vă sunt necesare.
• Borseta este fabricată din nailon rezistent şi prevăzută cu inele de fixare pe curea

Cod de comandă Descriere Înălţime (mm) Lăţime (mm) Grosime (mm) Unitate de ambalare

050979 Geantă 203,00  178,00 76,00 1

geantă
creaţi-vă propriuL set personaLizat de bLocare şi utiLizaţi 
geanta pentru a ÎL depozita În siguranţă.
• Fabricată din nailon, cu inel de suspendare în partea din spate

Cod de comandă Descriere Înălţime (mm) Lăţime (mm) Grosime (mm) Unitate de ambalare

099162 Geantă de transport 215,00  420,00 125,00 1

geantă de transport

• Fabricată din poliester de 600 denieri, cu curea de umăr detaşabilă de 95 cm 
şi 8 buzunare interioare

geantă de umăr
• Realizată din nailon Cordura de 1000 denieri; include o curea de umăr de 95 cm
• Include un buzunar frontal cu închizătoare şi două buzunare laterale din plasă

Cod de comandă Descriere Înălţime (mm) Lăţime (mm) Grosime (mm) Unitate de ambalare

806200 Geantă de umăr 355,00  380,00 100,00 1

Dacă sunteţi de părere că seturile pregătite de noi nu corespund cerinţelor dvs., creaţi-vă 
propriul set cumpărând una dintre aceste genţi sau borsete şi adăugând dispozitivele de 
blocare dorite.
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Cod de 
comandă Descriere

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Grosime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

800123 Staţie industrială pentru stocarea dispozitive-
lor de blocare

406,00  355,00 152,00 1

800129 Staţie industrială pentru dispozitive de 
blocare – raft suplimentar

- - - 1

staţie industrială pentru stocarea dispo-
zitivelor de blocare
• Dulap complet metalic, cu încuietoare, acoperit cu vopsea-pulbere de culoare galbenă
• Recomandări de siguranţă privind blocarea furnizate pe partea interioară a uşii
• Poate servi la depozitarea unei game largi de dispozitive de blocare
• Poate fi montată pe perete sau transportată cu uşurinţă

Cod de 
comandă Descriere Material

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Grosime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

050993 Staţii reglabile pentru dispozitive de blocare – Staţie de dimensiuni foarte mari pentru 
dispozitive de blocare

Polistiren solid 762,00  635,00 133,00 1

050994 Staţii reglabile pentru dispozitive de blocare – Staţie mare pentru dispozitive de blocare Polistiren solid 660,00  495,00 127,00 1

050997 Staţii reglabile pentru dispozitive de blocare – Staţie mică pentru dispozitive de blocare Polistiren solid 460,00  305,00 100,00 1

811217 Staţie portabilă pentru dispozitive de blocare Polipropilenă rezis-
tentă la rugină

432,00  432,00 171,00 1

staţii reglabile pentru dispozitive de blocare
• Construite din polistiren solid cu orificii realizate din fabrică, pentru facilitarea montării pe perete
• Orificii tip panou de scule, practicate din fabrică, pentru cârlige
• Cârligele pot fi dispuse în numeroase moduri
• Disponibile în diferite dimensiuni, de la versiunile portabile la cele foarte mari

Staţiile pentru dispozitive de blocare sunt disponibile numai separat. Nu sunt incluse alte componente.

Cod de comandă Descriere Material Înălţime (mm) Lăţime (mm)
Unitate de 
ambalare

050989 Panou pentru 5 lacăte Răşină acrilică 292,00  393,00 1

050990 Panou pentru 10 lacăte Răşină acrilică 342,00  342,00 1

050991 Panou pentru 20 lacăte Răşină acrilică 597,00  292,00 1

050992 Panou pentru 36 lacăte Răşină acrilică 546,00  597,00 1

panouri de dispozitive de blocare
panouriLe de ÎnaLtă vizibiLitate brady pentru dispozitiveLe de bLocare fac ca LacăteLe, eticheteLe şi dis-
pozitiveLe dvs. de bLocare să fie uşor de găsit şi de utiLizat. construite pentru ceLe mai dificiLe condiţii, 
aceste panouri pentru dispozitiveLe de bLocare sunt reaLizate din pLastic durabiL.
Panourile sunt disponibile numai separat. Nu sunt incluse alte componente.

Panou pentru 5 lacăte

Panou pentru 10 lacăte

Panou pentru 20 lacăte

Panou pentru 36 lacăte

Staţii reglabile pentru dispozitive de 
blocare – Staţie de dimensiuni foarte 

mari pentru dispozitive de blocare

Staţii reglabile pentru dispozitive 
de blocare – Staţie mare pentru 

dispozitive de blocare

Staţii reglabile pentru dispozitive 
de blocare – Staţie mică pentru 

dispozitive de blocare

Staţie portabilă pentru dispozitive de blocare
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Antet paginăCutii de blocare şi centre de depozitare pentru lacăte

Cod de 
comandă Material Culoare

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Grosime 
(mm) Informaţii suplimentare

Unitate de 
ambalare

045190 Tablă din oţel moale Albastru 152,00  227,00 88,90 Pot fi aplicate 13 lacăte 1

065672 Tablă din oţel moale Galben 152,00  227,00 88,90 Poate fi aplicat 1 lacăt 1

065699 Tablă din oţel moale Roşu 152,00  227,00 88,90 Pot fi aplicate 13 lacăte 1

destinată apLicaţiiLor de bLocare coLectivă, care 
impLică un număr mare de Lucrători şi echipamente.
• După blocarea unui utilaj sau a unui proces, cheia sau cheile 

utilajului sunt amplasate pentru depozitarea în siguranţă 
într-o cutie specială. Fiecare membru autorizat al echipei îşi 
depozitează propriul dispozitiv de blocare sau marcare în cutia 
de depozitare colectivă.

• Astfel, vă veţi asigura că niciun angajat nu are acces la cutie 
decât în cazul în care TOŢI angajaţii şi-au îndepărtat propriile 
dispozitive de blocare sau marcare.

cutie de blocare colectivă

Cod de 
comandă Specificaţii Culoare

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Grosime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

105716 Cutie metalică mică pentru lacăte Roşu 162,00  300,00 67,70 1

105717 Cutie metalică mare pentru lacăte Roşu 229,00  381,00 229,00 1

cutie uşor de utiLizat ce incLude un compartiment de depozitare cu 
Încuietoare şi un compartiment pentru bLocarea coLectivă.
• Fabricată din oţel de regim greu şi acoperită cu vopsea-pulbere pentru înaltă rezistenţă 

la rugină.
• Compartimentul de blocare colectivă este prevăzut cu o fereastră transparentă din 

Lexan şi o încuietoare.
• Versiunea mică: Compartimentul de depozitare poate fi utilizat pentru aproximativ 50 de 

lacăte. 17 orificii pentru lacăte în capacul cutiei de blocare colectivă
• Versiunea mare: Compartimentul de depozitare poate fi utilizat pentru aproximativ 125 

de lacăte. 34 orificii pentru lacăte în capacul cutiei de blocare colectivă

Cod de 
comandă Specificaţii Culoare

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Grosime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

050938 Cutie de blocare 
din plastic

Roşu 157,48  101,60 139,70 1

050939 Cârlige 
suplimentare

Negru - - - 12

cutie de blocare colectivă montată pe perete
• Turnată prin injecţie din polimeri Isoplast, pentru durabilitate şi rezistenţă
• Rezistenţă excelentă la căldură şi substanţe chimice, complet protejată 

împotriva coroziunii
• Fanta din faţă permite introducerea cheilor atunci când cutia este încu-

iată
• Ferestrele din policarbonat transparent asigură vizibilitatea asupra 

interiorului
• Orificiile practicate din fabrică în panoul posterior asigură montarea 

uşoară pe perete
• Suporţii permit depozitarea a până la 8 lacăte (lacătele nu sunt incluse)
• Cutia este livrată împreună cu 6 cârlige pentru depozitarea în interior a 

cheilor, lacătelor etc.

cutie pentru depozitarea colectivă a lacăte-
lor şi a dispozitivelor de blocare
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Cod de 
comandă Specificaţii

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Grosime 
(mm)

Informaţii 
suplimentare

Unitate de 
ambalare

105714 Cutie metalică mică pentru 
lacăte, montată pe perete

178,00  203,00 57,15 Pot fi aplicate 7 
lacăte

1

105715 Cutie metalică mare pentru 
lacăte, montată pe perete

178,00  406,00 57,15 Pot fi aplicate 12 
lacăte

1

cutie metalică de blocare colectivă montată pe perete
• Fabricată din oţel durabil, acoperit cu vopsea-pulbere, cu fantă pentru cheie în partea 

de sus
• Include o fereastră transparentă din Lexan, care glisează în afară atunci când lacătele 

sunt îndepărtate
• Este furnizată împreună cu cârlige pentru chei şi etichete de identificare pentru a 

simplifica gestionarea cheilor
• Prezintă orificii practicate din fabrică şi piese de fixare incluse, pentru o montare 

rapidă

Cod de 
comandă Descriere Material Culoare

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Grosime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

046134 Cutie de blocare colec-
tivă portabilă / montată 
pe perete PRINZING

Tablă din oţel moale Galben 151,00  354,50 73,40 1

cutie de blocare colectivă portabilă / 
montată pe perete
• Fabricată din metal acoperit cu vopsea-pulbere de culoare galbenă
• Poate fi utilizată separat sau în combinaţie cu staţia industrială pentru dispozitive de blocare
• Poate servi la depozitarea a 8–10 lacăte (în funcţie de dimensiunea lacătelor)

Cod de 
comandă Descriere Material Culoare

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Grosime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

800117 Centru de blocare colectivă – 3 
cârlige

Răşină 
acrilică

Roşu 15,00  150,00 80,00 1

800116 Centru de blocare colectivă – 8 
cârlige

Răşină 
acrilică

Roşu 195,00  305,00 64,00 1

800127 Centru de blocare colectivă – 18 
cârlige

Răşină 
acrilică

Roşu 195,00  406,00 64,00 1

• Aplicaţi un lacăt pe cutia pentru chei pentru a bloca mai multe surse de energie controlate 
de către cheile de lacăte aflate în cutie

• 18 cârlige pentru chei şi 2 fante pentru lacăte (nu sunt incluse)
• Centrul nu este proiectat pentru a împiedica forţarea accesului

centru de blocare colectivă

Cod de 
comandă Material Culoare

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Grosime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

065240 Sintra şi răşină acrilică Alb 381,00  381,00 88,90 1

065241 Sintra şi răşină acrilică Alb 381,00  762,00 88,90 1

reprezintă o soLuţie sigură de depozitare şi controLează accesuL La Lacăte.
• Fabricate din plastic, cu uşi din răşină acrilică transparentă, cu încuietoare
• Fiecare cârlig metalic poate susţine 2 lacăte
• Sunt disponibile două dimensiuni, pentru 16 sau 40 de lacăte
• Lacătele sunt vândute separat

module Încorporate de depozitare 
pentru lacăte
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Cod de 
comandă Descriere Material Culoare

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Grosime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

811218 Staţie portabilă pentru lacăte Polipropilenă rezistentă la rugină Galben 178,00  337,00 64,00 1

• Poate fi utilizată pentru depozitarea a până la 10 lacăte, 6 închizători de blocare 
şi 10 etichete

• Fabricată din polipropilenă, uşoară şi complet protejată împotriva ruginii
• Orificiile practicate din fabrică facilitează montarea pe perete
• Staţia este furnizată fără conţinut

Cod de 
comandă Descriere Material Culoare

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Grosime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

800118 Centru de control pentru lacăte – 18 cârlige Oţel acoperit cu vopsea-
pulbere

Roşu 394,00  457,00 50,00 1

800119 Centru de control pentru lacăte – 8 cârlige Oţel acoperit cu vopsea-
pulbere

Roşu 254,00  305,00 50,00 1

• Fiecare cârlig metalic placat cu nichel este suficient de mare pentru a susţine două lacăte 
(lacătele nu sunt incluse)

• Sunt incluse două chei pentru încuietoarea dulapului

Cod de 
comandă Descriere Material Culoare

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Grosime 
(mm)

Unitate de 
ambalare

800121 Staţie mare pentru lacăte Oţel de calibrul 14, cu strat de protecţie din plastic Roşu 76,00  406,00 31,00 1

800120 Staţie mică pentru lacăte Oţel de calibrul 14, cu strat de protecţie din plastic Roşu 57,00  76,00 31,00 1

• Suport din oţel pentru lacăte, cu strat de protecţie din plastic roşu
• Suportul mic permite depozitarea a până la 4 lacăte, în timp ce suportul mare poate fi utilizat pentru până la 24 de lacăte

centru de control pentru lacăte

staţie portabilă pentru lacăte

staţii pentru lacăte
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- -

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm) Cod de comandă

110,00  50,00 225400 225401 225402 225403 225404 225405 225406 225408

160,00  75,00 262950 262951 262952 262953 262954 262957 265549 265550

indică persoana responsabiLă pentru instaLarea unui dispozitiv de bLocare şi persoana 
autorizată să Îndepărteze sau să modifice dispozitivuL respectiv. eticheteLe sunt 
fabricate din poLiester fLexibiL, rezistent La apă, uLei şi temperaturi extreme. suprafaţa 
mată a acestora permite inscripţionarea uşoară cu ajutoruL unui pix sau a unui marker.
• Pachet: 10 etichete cu 10 benzi de prindere pentru cabluri

- -

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm) Cod de comandă

110,00  50,00 225409 225410 225411 225412 225407 225413 225414 225415

160,00  75,00 262962 262964 262965 256564 265548 256565 256566 256567

- -

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm) Cod de comandă Verso Cod de comandă

110,00  50,00 225416 225418 225420 225421 225422 225423

160,00  75,00 256571 225417 225419 256572 256573 256575

etichetele de avertizare

- -

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm) Cod de comandă Verso

110,00  50,00 225424 225425 225426 225427 225418

160,00  75,00 256576 256577 256578 256579 256579

Nu uitaţi să comandaţi 
un marker permanent 

(087052)

marcarea constă în plasarea unei etichete care indică faptul că dispozitivul de izolare a energiei şi 
echipamentul controlat NU TREBUIE operate înainte de îndepărtarea etichetei.
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Cod de comandă
DANGER

241700

CAUTION Out of Order

241701

CAUTION Men working on this equipment

241703

DANGER Electric shock risk

241708

asigură identificarea imediată a măsuriLor de siguranţă!
• Aplicare uşoară: pot fi ataşate în doar câteva secunde
• Etichetele au ataşate benzi de prindere care pot fi aplicate pe orice componentă a oricărui 

echipament. Nu sunt necesare benzi de prindere suplimentare!
• Etichetele sunt imprimate pe ambele părţi, asigurând vizibilitatea permanentă a informa-

ţiilor esenţiale
• Material: PVC de 0,2 mm
• Dimensiunea benzii de prindere: 85,00 mm × 145,00 mm
• Unitate de ambalare: 10 etichete

Cod de comandă
DANGER Live wire

241710

DANGER Contains asbestos

241712

CAUTION Biohazard

241713

DANGER Radioactive material

241714

Cod de comandă
Do not use out of order

241716

Do not switch on

241717

Do not switch on under maintenance

241718

Do not touch

241719

Cod de comandă
FAILED ELECTRICAL SAFETY TEST

241720

TESTED FOR ELECTRICAL SAFETY

241721

Verso

etichetele de siguranţă brady
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etichete maniLa autoetanşante pentru identificarea materiaLeLor din medii dificiLe, 
incLusiv robineţii, instrumenteLe, motoareLe şi aLte componente industriaLe.
• Etichetele Laminat™ Manila sunt recomandate pentru utilizarea împreună cu gama de etichete Brady
• Material: Polipropilenă B-7645 cu bandă supralaminată din poliester
• Culoare: Galben
• Există două versiuni ale etichetei, furnizate cu sau fără inelul de ranforsare din oţel inoxidabil

Cod de 
comandă

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Înălţimea zonei de 
etanşare (mm)

Lăţimea zonei de 
etanşare (mm) Informaţii suplimentare

Unitate de 
ambalare

620321 25,00  59,00 25 43 50

620322 25,00  59,00 25 43 Ranforsat cu nit 50

620323 25,00  150,00 25 135 50

620324 25,00  150,00 25 135 Ranforsat cu nit 50

622493 60,00  116,00 60 100 Ranforsat cu nit 50

- -

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm) Cod de comandă

160,00  75,00 230778 230779 230780 230781

etichete de avertizare privind riscurile 
legate de echipamente
• Dispunere avertisment pre-imprimat şi verso gol
• Etichetă din poliester B-851
• Unitate de ambalare: 10 etichete

Cod de comandă Culoare Lungime (mm) Lăţime (mm) Unitate de ambalare

229955 Alb 200,00 4,00 100

229956 Albastru 200,00 4,00 100

229957 Roşu 200,00 4,00 100

229958 Portocaliu 200,00 4,00 100

229959 Galben 200,00 4,00 100

229960 Verde 200,00 4,00 100

229961 Mov 200,00 4,00 100

229962 Negru 200,00 4,00 100

benziLe de prindere coLorate din naiLon oferă opţiunea de apLicare codificată cromatic.

- -

Înălţime 
(mm)

Lăţime 
(mm) Cod de comandă

148,00  105,00 256964 256965 256966 256967

semne magnetice
• Uşor de aplicat şi de îndepărtat
• Unitate de ambalare: 5 bucăţi

etichetele laminat™

benzi de prindere colorate din nailon
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Cod de comandă Descriere Material Unitate de ambalare

081773 Staţie pentru etichete de siguranţă 
cu 10 buzunare

Policarbonat solid 1

organizaţi-vă eticheteLe Într-o poziţie centraLă!
• Material: Construcţie solidă, din policarbonat
• Permite depozitarea etichetelor de 146 × 76 mm

Etichetele nu sunt incluse.

Cod de comandă Descriere Material Unitate de ambalare

800125 Suport pentru etichete Plastic transparent 1

suport pentru etichete
• Compact – permite depozitarea a 50 de etichete, benzi de prindere şi marker 

(acestea nu sunt incluse)
• Este livrat împreună cu benzi adezive şi şuruburi ce permit numeroase modali-

tăţi de montare
• Dimensiuni (H × l × A): 190,00 mm × 114,00 mm × 38,00 mm

Etichetele nu sunt incluse.

staţie pentru etichete de siguranţă

Etichetele personalizate Brady

În scopul oferirii de etichete personalizate Brady, sunt necesare următoarele informaţii pentru fiecare tip/model de etichetă solicitat:

1. Selectaţi unul dintre cele 3 tipuri principale de etichete: Avertisment general, avertisment electric, interdicţie (a se vedea mostrele de mai jos)

2. Selectaţi dimensiunea (110 × 50 mm sau 160 × 75 mm)

3. Indicaţi numărul de unităţi de ambalare (1 unitate de ambalare conţine 10 etichete şi 10 benzi de prindere)

4. Definiţi textul pentru caseta din zona centrală a etichetei

Trimiteţi solicitarea de ofertă, incluzând toate informaţiile de mai sus, reprezentantului sau distribuitorului Brady

Avertisment general InterdicţieAvertisment electric
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Nr. articol Descriere

710894 Imprimantă BMP51 cu acumulator – adaptor de c.a./încărcător – UE

710898
Imprimantă BMP51 cu acumulator – adaptor de c.a./încărcător – 
Marea Britanie

710895 Imprimantă BMP53 cu acumulator – adaptor de c.a./încărcător – UE

710899
Imprimantă BMP53 cu acumulator – adaptor de c.a./încărcător – 
Marea Britanie

Imprimantele pentru etichete Brady BMP51/53 oferă o imprimare clară, o formatare facilă, dimensiuni uşor de 
utilizat ale etichetelor şi un nivel înalt de portabilitate pentru a rezolva numeroase probleme legate de identificare. 
În afară de funcţionarea autonomă şi cea conectată la PC, aceste modele oferă opţiunea foarte utilă de imprimare 
fără fir prin Bluetooth® şi WiFi. Puteţi descărca de pe internet o aplicaţie mobilă gratuită, destinată smartphone-uri-
lor cu sistem de operare Android.

• Rezoluţie de imprimare de 300 dpi
• Imprimă etichete şi benzi cu lăţime de până la 38 mm

Nr. articol Descriere

110889 Imprimantă pentru etichete BMP21

710537 Set de siguranţă BMP21 UE

710538 Set de siguranţă BMP21 Marea Britanie

710662
IMPRIMANTĂ BMP21 CU CARACTERE 
CHIRILICE

Simplu de utilizat şi asigurând o imprimare rapidă, modelul BMP21 este 
un instrument de marcare proiectat special pentru mediile industriale. 
Cartuşele cu mai multe tipuri de materiale asigură flexibilitatea utilizării 
oricând aveţi nevoie de o etichetă durabilă.

• Rezoluţie de imprimare de 203 dpi
• Imprimă pe benzi continue cu lăţime de până la 19 mm

Pentru mai multe informaţii privind seturile, contactaţi cel mai apropiat 
reprezentant Brady.

Având un design industrial şi un randament excelent de imprimare, Imprimantele de semne şi etichete Brady sunt 
recomandate pentru identificarea dispozitivelor blocate/marcate, a punctelor de blocare, a lacătelor şi cheilor.

imprimantă pentru etichete 
bmp™21

imprimantele pentru etichete bmp™51/bmp™53
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Nr. articol Cod de comandă

710731
IMPRIMANTĂ BBP™31 CU TASTATURĂ QWERTY 
PENTRU MAREA BRITANIE

710737
IMPRIMANTĂ BBP™31 CU TASTATURĂ QWERTY 
PENTRU UE

710738 IMPRIMANTĂ BBP™31 CU TASTATURĂ QWERTZ

Proiectate pentru flexibilitate ridicată şi utilizare facilă, aceste imprimante monocrome au un afişaj 
intuitiv cu ecran tactil, instrumente simple de design pentru etichete şi o varietate largă de materiale şi 
aplicaţii.

Oferind aşa-numita „imprimare în 2 paşi”, aceste imprimante permit oricui să creeze etichete fără 
a fi beneficiat de instruire prealabilă. Este suficient să introduceţi textul dorit şi să apăsaţi butonul 
de imprimare. Graţie funcţionalităţii reale de „imprimare imediată”, toate elementele care necesită 
etichetare vor fi într-adevăr etichetate.

• Rezoluţie de imprimare de 300 dpi
• Imprimă etichete şi benzi cu lăţime între 12,70 şi 101 mm

Nr. articol Descriere

710599 Imprimantă pentru etichete BMP71 cu tastatură QWERTY – Sursă de alimentare pentru UE – 220 V

710600 Imprimantă pentru etichete BMP71 cu tastatură QWERTY – Sursă de alimentare pentru Marea Britanie – 240 V

710601 Imprimantă pentru etichete BMP71 cu tastatură AZERTY – Sursă de alimentare pentru UE – 220 V

710603 Imprimantă pentru etichete BMP71 cu tastatură QWERTZ – Sursă de alimentare pentru UE – 220 V

710604 Imprimantă pentru etichete BMP71 cu tastatură CHIRILICĂ – Sursă de alimentare pentru UE – 220 V

Imprimanta portabilă de nivel înalt pentru etichete de la Brady. 
În afară de aplicaţiile de imprimare a cablurilor pentru pieţele 
telecomunicaţiilor, transferurilor de date şi sistemelor electrice, 
modelul BMP71 este, de asemenea, ideal pentru imprimarea 
semnelor şi etichetelor de siguranţă şi protecţie a muncii din 
industria de procesare. 

Modelul BMP71 este o imprimantă uşor de utilizat, cu afişaj LCD 
complet color de mari dimensiuni, având o interfaţă intuitivă, 
bazată pe meniuri, şi o tastatură completă cu dispunere QWERTY, 
toate acestea permiţând crearea rapidă şi uşoară a etichetelor 
cu text, simboluri şi coduri. Imprimanta poate fi utilizată atât 
autonom, cât şi conectată la un PC.
• Rezoluţie de imprimare de 300 dpi
• Imprimă etichete şi benzi cu lăţime de până la 50,8 mm

imprimantă pentru etichete 
bmp™71

imprimantele pentru semne şi etichete bbp™31 şi 
bbp™33

Nr. articol Cod de comandă

710739 IMPRIMANTĂ BBP™31 CU TASTATURĂ AZERTY

710740 IMPRIMANTĂ BBP™31 CU TASTATURĂ CHIRILICĂ

711071 Imprimantă BBP33 pentru UE

711075 Imprimantă BBP33 pentru Marea Britanie

Imprimantă, geantă rigidă de transport, 2 role de etichete, 1 cartuş cu bandă neagră, acumulator reîncărcabil, adaptor 
de c.a., cablu de date USB, TLS2200® / adaptor pentru role de material HandiMark™, Ghid de pornire rapidă, CD-ul 
produsului (cu driverul imprimantei, materiale de instruire şi Ghidul complet de utilizare), set de curăţare



www.bradyeurope.com 43

Antet paginăImprimante pentru semne şi etichete Brady

Instrumentul ideal pentru proiectarea unor semne, autocolante şi etichete cu aspect profesional. Expertul de 
şabloane MarkWare™ vă ghidează pas cu pas prin procesul de creare, ceea ce face ca programul să fie uşor 
de utilizat de către oricine, fără a necesita prea multă instruire. De la etichetele simple la semnele complexe, 
MarkWare™ se ocupă de tot; nu este necesar să învăţaţi şi să aveţi la dispoziţie programe software diferite.

Nr. articol Descriere
240011 PowerMark engleză (Marea Britanie) + MarkWare
240012 PowerMark germană + MarkWare
240013 PowerMark franceză (tastatură AZERTY) + MarkWare
240014 PowerMark olandeză (tastatură QWERTY) + MarkWare
240015 PowerMark spaniolă + MarkWare
240016 PowerMark suedeză + MarkWare
240017 PowerMark finlandeză + MarkWare
240018 PowerMark norvegiană + MarkWare
240019 PowerMark daneză + MarkWare
240020 PowerMark italiană + MarkWare
240021 PowerMark portugheză + MarkWare
240044 PowerMark olandeză (B) (tastatură AZERTY) + MarkWare
240046 PowerMark engleză 110 V + MarkWare
240233 PowerMark engleză 220 V + MarkWare

PowerMark® se asigură că semnele dvs. personalizate vor fi observate, 
graţie imprimării în culori multiple. Această imprimantă pentru semne şi 
etichete vă permite să creaţi semne şi etichete de regim industrial în până la 
patru culori. Semne personalizate la cerere, atunci când aveţi nevoie de ele, 
aşa cum le doriţi.

• Unitatea poate funcţiona autonom sau poate fi conectată la un 
PC cu ajutorul software-ului de identificare pentru unităţi de lucru 
MarkWare™.

• Peste 600 de simboluri integrate
• Rezoluţie de imprimare de 300 dpi
• Imprimă etichete şi benzi cu lăţime între 101 şi 254 mm

Nr. articol Descriere
250352 GlobalMark Color & Cut engleză (Marea Britanie) + MarkWare
250353 GlobalMark Color & Cut germană + MarkWare
250354 GlobalMark Color & Cut franceză (tastatură AZERTY) + MarkWare
250355 GlobalMark Color & Cut olandeză (tastatură QWERTY) + MarkWare
250356 GlobalMark Color & Cut olandeză (B) (tastatură AZERTY) + MarkWare
250357 GlobalMark Color & Cut spaniolă + MarkWare
250358 GlobalMark Color & Cut italiană + MarkWare
250359 GlobalMark Color & Cut portugheză + MarkWare
250360 GlobalMark Color & Cut suedeză + MarkWare
250361 GlobalMark Color & Cut finlandeză + MarkWare
250362 GlobalMark Color & Cut norvegiană + MarkWare
250363 GlobalMark Color & Cut daneză + MarkWare
250364 GlobalMark Color & Cut engleză – export 110 V + MarkWare
250365 GlobalMark Color & Cut engleză – export 220 V + MarkWare

Creaţi-vă la cerere propriile semne, etichete, marcaje pentru conducte, 
autocolante şi alte elemente personalizate cu ajutorul imprimantei 
industriale uşor de utilizat pentru etichete GlobalMark. Nicio altă 
imprimantă industrială de producţie internă nu v-a oferit vreodată atât de 
multe funcţii prin simpla apăsare a unui buton. 

Tehnologia avansată a ecranelor tactile Brady, susţinută de sistemul 
de operare Microsoft Windows® CE, vă permite să produceţi etichete 
profesionale cât aţi spune Atinge, Imprimă, Gata! Imprimanta este 
disponibilă în versiunile Monocolour, Multicolour şi Colour & Cut.

• Unitatea poate funcţiona autonom sau poate fi conectată la un PC cu 
ajutorul software-ului de identificare pentru unităţi de lucru MarkWare™.

• Peste 700 de simboluri integrate
• Rezoluţie de imprimare de 300 dpi
• Imprimă etichete şi benzi cu lăţime între 12,70 şi 101 mm

Nr. articol Descriere
710669 Software-ul de creare a semnelor industriale MarkWare

globalmark® imprimante industriale pentru 
etichete

powermark® imprimantă pentru semne 
şi etichete

software-ul de identificare pentru unităţi de 
lucru markware™
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Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY Italia
Via Degli Abeti 44
20064 Gorgonzola (MI)
Tel:  +39 02 26 00 00 22
Fax: +39 02 25 75 351

BRADY Orientul mijlociu FZE
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, Emiratele Arabe Unite
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Norvegia
Kjeller Vest 2
2007 Kjeller
Tel. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Spania şi Portugalia
Diputación, 260
08007 Barcelona, Spania
Tel. + 34 900 902 993 
Fax + 34 900 902 994  

BRADY Suedia
Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Turcia
Selvili Sok. No: 3/4
4.Levent Istanbul 34330
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Regatul Unit şi Irlanda
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, Regatul Unit
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 100

BRADY WORLDWIDE

Australia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612-8717-6300
Brazilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-11-3686-4720
Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-800-263-6179
China (Beijing) . . . . . . . . . . . . . . . . . 86-10-6788-7799
China (Shanghai) . . . . . . . . . . . . . . . 86-21-6886-3666
China (Wuxi)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86-510-528-2222
Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852-2359-3149
Japonia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-45-461-3600
Coreea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-31-451-6600
America Latină  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-414-540-5560
Malaezia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-4-646-2700
Mexic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525-399-6963
Noua Zeelandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61-2-8717-2200
Filipine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63-2-658-2077
Singapore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-6477-7261
Taiwan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886-3-327-7788
Thailanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-2-793-9200
SUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-800-537-8791
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Brady – furnizorul dvs. de soluţii complete de siguranţă a muncii
Vă stăm la dispoziţie cu o gamă extinsă de produse de siguranţă. Vizitaţi site-urile noastre web sau contactaţi cel mai apropiat reprezentant Brady.

scafftag – 
sisteme de gestionare a stării echipamentelor
Oferă înregistrări esenţiale privind starea de siguranţă a tuturor 
echipamentelor şi schelelor de pe şantierul dvs.
• Simplu de implementat
• Uşor de înţeles pentru lucrători
• Proiectate special pentru mediile dificile
• Foarte vizibile

semne de siguranţă – 
informaţii importante acolo unde aveţi nevoie de ele
Vă oferim peste 8000 de semne diferite privind siguranţa, întreţinerea şi 
identificarea unităţilor de lucru.
• Acestea sunt proiectate pentru a rezista chiar şi în cele mai dificile 

medii industriale
• Culori vii, text aldin şi pictograme intuitive
• Respectă cele mai recente standarde şi reglementări
• Mijloc de comunicare foarte vizibil şi uşor de înţeles

marcaje pentru conducte – 
identificaţi cu uşurinţă fluidele din conducte şi sensul deBitului
Identificarea corectă a conductelor asigură o imagine mai clară a 
structurii unei clădiri. Acest lucru poate preveni accidentele, vătămările 
corporale şi pagubele materiale.

materiale adsorBante – 
controlul inteligent al deversărilor
Eliminare igienică, rapidă şi sigură a deversărilor de ulei, apă şi 
substanţe chimice.
• Materialul adsoarbe de 10-25 de ori propria greutate în doar câteva 

secunde
• Produs ecologic
• Curăţarea va dura mai puţin timp
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