
Euchner MGB PLe GL

Multifunctional Gate Box

De MGB (Multifunctional Gate Box) is een interlocking 
of guard locking systeem geschikt voor toepassingen 
met een extreem hoog veiligheidsrisico. Het is meer 
dan een veiligheidsschakelaar, het omvat tevens een 
vergrendelsysteem, een noodontgrendeling en functies 
zoals start/stopknoppen, noodstop, etc.

Alle MGB componenten zijn geoptimaliseerd voor 
gebruik op onze hekwerken en zijn omkeerbaar. Dit wil 
zeggen dat ze zowel op linkse als rechtse deuren 
passen en op alle draai- en schuifdeuren. Zowel de 
montage als het wijzigen van de draairichting kan heel 
snel en gemakkelijk.

Dit slot hoort tot Performance Level e (Guard Locked) 
in overeenstemming met EN ISO 13849-1 of SIL3 en EN 
62061.
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DATA

Afmetingen (bij benadering)

B x H x D
289 mm x 114 mm x 51 mm

Voor montage op volgende deurtypes:

enkele draaideur
dubbele draaideur
enkele schuifdeur
dubbele schuifdeur
schuifdeur in dubbele rail
lineaire deur
telescopische deur

Beveiligingsgraad IP65.
Nu inclusief zakje met verschillende kleurlenzen voor 
drukknoppen.
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Voor meer opties en technische informatie, surf naar:

www euchner.de       Zoek itemnummer 121052
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