
Full kontroll. 
Färre olyckor.

TRYGG OCH SÄKER ARBETSPLATS 
MED BRYT & LÅS



Full kontroll och färre olyckor 
vid underhåll och reparationer.

Vajerlås med  
inrullningsbar, spännbar  
vajer S866 och S856.
2,74 meter inplastad vajer Ø 3,3 mm.

• Komplett lås för elbrytning: Gul nylonlvajer. Artnr S866.  
• Komplett lås för övrig lockout: Röd stålvajer. Artnr S856.  
• Utbytbar vajer för elbrytning: Gul inplastad nylon artnr PKGP52711. 
• Utbytbar vajer för övrig lockout: Röd inplastad stål artnr PKGP52709.

BRYT & LÅS – LOCKOUT & TAGOUT 

Förebygg olyckor genom att ha full kontroll vid under-
håll och reparationer med rätt utrustning för brytning 
och låsning av processer, energi och flöden. Bryt & Lås, 
eller Lockout & Tagout som det också kallas, förhindrar 
att el oavsiktligt kopplas in, maskiner startas och att 
rörinnehåll spolas ut.

Jobba tryggt och säkert med Bryt & Lås.
• Säkrare arbete vid underhåll, reparationer 
 och rengöring. 

• Förhindrar skador på människor, utrustning 
 och anläggningar. 

• Ökad säkerhet mot egna och andras misstag. 

• Alla uppmärksammar pågående ingrepp. 

Vi har jobbat med Bryt & Lås i snart 20 år och har ett 
komplett program av lås, varningsskyltar och märkning 
för alla typer av processbrytning. Här ser du några 
aktuella produkter och nyheter. Fullt sortiment finns 
på collinder.se där också katalog kan laddas ner som 
pdf. Ny katalog är på gång!  

Inför fasta rutiner för Bryt & Lås.
De flesta arbetsplatsolyckor beror på att utrustning 
inte stängts av ordentligt och att den oavsiktligt satts 
på – av medarbetare eller av den skadade själv. Med 
bestämda och skriftligt dokumenterade rutiner för 
hur processer, maskiner och utrustning skall brytas 
och låsas vid service, underhåll och reparationer hade 
de flesta av dessa olyckor kunnat undvikas. 

Våra lockout-konsulter gör en översyn av er verksamhet och utrustning och ger 
förslag på lämpliga rutiner och den Bryt & Lås-utrustning som passar bäst.

Lås för små, mellanstora och stora  
strömbrytare – Grip Tight Plus.
Fäst med skruven över brytaren och fäll ner den röda 
kåpan över låshålet. Försegla med lockouthänglås.  
Av plast och rostfritt stål. Hål för låsbygel Ø 7,7 mm.

• Små brytare 120/240 V. Artnr S3821. 
• Mellan brytare 480/600 V. Artnr S3822. 
• Stora brytare 480/600 V. Artnr S3823.
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Lås för tryckknappar.
Med röd eller transparent kåpa  
för tryckknappar Ø 30 mm.

• Röd artnr 130821. 
• Transparent artnr 139796.

Tagout skylt  
för elbrytning.
Vit/röd med symbol 110  
+ text ”Får ej manövreras, 
arbete pågår”.  
Enkelsidigt tryck.  
Hållbara hängskyltar  
av halvstyv PVC.  
10-pack.

• Storlek 75 x 160 mm  
  artnr 480061.

• Storlek 50 x 110 mm  
  artnr 480062.

Safelex vajerlås.
Rött/svart lås med Ø 4,1 mm  
stålvajer. Plats för  
6 hänglås.

• 1 m vajer artnr 145554. 
• 2 m vajer artnr 145553. 
• 3 m vajer artnr 145552. 
• 5 m vajer artnr 145551.

Vajerlås  
med handtag.
Låser ventiler och strömbrytare.  
2,5 meter vajer. Låser flera ställen  
vid behov. 

• Nylonvajer artnr 50941. 
• Stålvajer artnr 50943.

Låsbar spärrplugg för porslinssäkringar.
• Kombi för gänga II och III. Ickeledande material. Nyckel för att låsa 
ingår. Försegla med lockout hänglås. Artnr 201370.

BRYT & LÅS – LOCKOUT & TAGOUT

Spärrplugg  
för porslins- 
säkringar med  
Tagout skylt.
Med skylt 45 x 200 mm  
med text:  
Arbete pågår –  
Säkring får Ej anbringas.

• För gänga II artnr BD201. 
• För gänga III artnr BD301.

Lockouthänglås helt i plast.
Ickeledande och gnistfria hänglås för elbrytning men 
även för annan lockout. Större modellen 150342 är för 
allmän lockout och det mindre 150180 är speciellt bra 
i små och trånga utrymmen. Finns i flera färger.

• Bredd 38 x Höjd 84 
x djup 19 mm och  
bygel Ø 6,4 mm  
artnr 150342.

• Bredd 33 x Höjd 67 
x Djup19 mm och  
bygel Ø 4,3 mm  
artnr 150180.
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SMARTA KIT FÖR ELBRYTNING
Har du sett våra praktiska paket för säker Lockout & Tagout av el? Tre kit – Small, 
Medium och Large – med produkter anpassade för olika behov och arbetssitua-
tioner. Läs mer om kiten på separat produktblad eller på collinder.se. 

Elkit S – Small.
För bryt och lås av automat-
säkringar för en användare. 
Låsning av en strömkälla åt 
gången. Låsbygel ingår så att 
fler kan låsa.  

Elkit M – Medium. 
För bryt och lås av automat- 
och porslinssäkringar och lås-
ning av flera strömkällor. För 
en eller två användare. Vajerlås 
och låsbygel ingår så att fler 
kan låsa.  

Elkit L – Large. 
För strömbrytare och automat- 
och porslinssäkringar och lås 
av flera strömkällor. Upp till tre 
användare. Vajerlås och låsby-
gel ingår så att fler kan låsa. 

Elkit M – Medium.

Tenngatan 11, 234 35 Lomma 
Telefon 040-41 88 30 • Fax 040-41 22 35 

info@collinder.se • collinder.se

BRYT & LÅS – LOCKOUT & TAGOUT 

Minikassaskåp 
med Bluetooth-
låsning.
• MasterLock kraftigt mini-
kassaskåp med Bluetooth-
låsning. Kan även låsas med 
sifferkod. Kan monteras på 
vägg. Yttermått  
B 83 x H 127 x D 59 mm.  
Artnr 5441D.

Minikassaskåp 
med upplysta 
siffror.
• Grå 126 x 72 x 52 mm.  
Artnr 5425D.

Nya  
säkerhetslås.
Smart förvaring av t ex huvudnycklar.

Vägghängd grupplåsbox i metall.
• Liten 203 x 178 x 57 mm upp till 7 lås. Artnr 105714. 
• Stor 406 x 178 x 57 mm upp till 12 lås. Artnr 105715.

Bärbar  
hänglåsstation.
Rymmer upp till 10 hänglås,  
6 låsbyglar och 10 tagskyltar.  
Förborrade hål – Lätt att  
montera på väggen.  
Tillverkad av polypropylen.  
432 x 337 x 64 mm. 

• Utan innehåll artnr 811218.

• Liten: 162 x 300 x 67,7 mm. Facket  
rymmer ca 50 hänglås. 17 hänglåshål  
i låslådans lock. Artnr 105716.

• Stor: 229 x 381 x 229 mm. Facket  
rymmer ca 125 hänglås. 34 hänglåshål  
i låslådans lock. Artnr 105717.

Bärbar grupplåsbox.
Tillverkad i stål, pulverlackerad för extra rostskydd.

Utomhus-  
hänglås som 
öppnas med 
fingeravtryck.
Utan kod och nyckel. 
Mycket tåligt och 
väderbeständigt. 

• 10 fingeravtryck  
  kan lagras. 
• Låshus i zink 
• Bygel Ø 9 mm  
  i härdat stål.  
• 1 års batteri med  
  indikator för låg  
  batterinivå. 
• Artnr 4901EURDLHCC.


