
Safe Lock PLd

Safe Lock Performance Level d

De Safe Lock is ontworpen om uw personeel te 
beschermen en uw productie draaiende te houden. Op 
de Safe Lock passen verschillende types schakelaars 
zodat u de beste voor uw productieomgeving kan 
kiezen. Gebruik onze Safe Lock PLd voor toepassingen 
met laag tot gemiddeld veiligheidsrisico waarbij de 
machine meteen stilstaat / stopt als de deur wordt 
geopend.

De benodigde performance level wordt bepaald door 
de risicoanalyse. Het is een maatstaf die gaat over 
betrouwbaarheid en architectuur van een 
veiligheidsfunctie, gebruik makend van een schaal 
tussen 'a' en 'e', waarbij 'e' het hoogste niveau is.

Meer informatie over performance levels kan u vinden 
in EN ISO 13849-1.
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DATA

Afmetingen (bij benadering)

W x H x D
200 mm x 263 mm x 105 mm

Voor montage op volgende deurtypes:

enkele draaideur
dubbele draaideur
enkele schuifdeur
dubbele schuifdeur
schuifdeur in dubbele rail
lineaire deur
telescopische schuif- en draaideur
vouwdeur
schuifdeur op wielen
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VEILIGHEIDSSCHAKELAARS
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