
Bryt & Lås l Elkit
Paket för säker Lockout & Tagout av el.

    

Master Lock  
universallås  
för automat- 
säkringar 
S2394
Passar alla typer av 
automatsäkringar. 
Snabb och enkel att 
montera – inget  
verktyg behövs. Lås 
med lockouthänglås! 
l Artnr S2394. 

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

Grip Tight lås för strömbrytare 493B och 491B
Två olika lås klarar i stort sett alla brytare. Snabb, enkel montering utan  
verktyg och säker bryt- och lås-funktion. Lås med lockouthänglås! 
l För standard enkla eller dubbla reglage artnr 493B. 
l För höga och breda reglage artnr 491B.

Master Lock Vajerlås S806  
med isolerad Ø 4 mm vajer
Låsbygel och vajer för att låsa  
t ex flera strömbrytare samtidigt.  
Flexibel 1,8 meter lång och  
Ø 4 mm stålvajer, isolerad med  
klar vinyl. Låshus av Zenex™- 
plast. Dra vajern genom  
låspunkterna, sedan tillbaka  
genom låshuset. Stäng haspen  
och strama åt vajern.  
Lås med lockouthänglås!  
Plats för fyra hänglås. 
 
 
l Artnr S806.

Master Lock   
Lockouthänglås  
S32RED i plast 
Anpassat för lockout 
av elinstallationer,  
t ex automatsäkringar 
och strömbrytare. 

Master Lock 
Låsbygel  
428 i plast 
Med låsbygeln kan 
flera användare var 
för sig låsa en och 
samma energikälla. 
Ickeledande nylon. 
Kan användas i  
explosiv atmosfär.  
41 x 174 mm. Bygel  
Ø 6 mm. Bygelöpp-
ning 25 x 63 mm. Lås 
med lockouthänglås! 
Plats för 6 hänglås. 
l Artnr 428.

Tagout!  
Avspärrningsskylt
Det är viktigt att det tydligt 
syns att arbete pågår och 
att utrustningen inte får 
användas. Komplettera  
låsningen med tagoutskylt.  
Skriv med penna namn, 
avdelning och hur länge 
avstängningen beräknas 
pågå. Hållbara skyltar av 
halvstyv 0,5 mm PP-plast  
50 x 110 mm med tryck. 
10-pack. Fästs med bunt-
band, 100 st medföljer. 
l Artnr 480062.

Tre kit – Small, Medium och Large – med några eller alla av produkterna här nedan.  
Se innehåll i kiten på nästa sida. Läs mer om produkterna på collinder.se eller beställ  

vår katalog för Bryt & Lås vilken också kan laddas hem som pdf från hemsidan.

Både låshus och bygel är av gnist-
fri, ickeledande och omagnetisk 
Zenex™-termoplast. Kan användas 
i explosiv atmosfär. Låsbygel med 
liten diameter 4,76 mm. Nyckeln kan  
tas ut ur även olåst lås. 1 nyckel till 
varje lås. Olika låsning. Rött låshus. 
l Artnr S32RED.
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Här är produkterna som ingår
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Tre kit för säker Bryt & Lås av el.
Small        Medium        Large
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Märkning, information & säkerhet

    

Produkt Elkit S Elkit M Elkit L
Master Lock universallås för automatsäkringar S2394 1 2 3
Spärrplugg för porslinssäkringar med gänga II och III 201370 1 2 3
Master Lock Lockouthänglås S32RED i plast. Olika låsning 1 2 3
Master Lock Låsbygel 428 i plast 1 1 2
Master Lock Vajerlås S806 med isolerad Ø 4 mm vajer — 1 1
Grip Tight lås för strömbrytare 493B 
för standard enkla eller dubbla reglage artnr — — 1

Grip Tight lås för strömbrytare 491B 
för höga och breda reglage  — — 1

Tagout! Avspärrningsskylt 480062 10 10 10
Buntband för att fästa Avspärrningsskylt (ingår i 480062) 100 100 100
Master Lock Bag S1010 som allt packas i 1 1 1

l Artikelnummer för beställning av komplett kit Elkit-S Elkit-M Elkit-L

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 
låsning av flera strömkällor. 
För en eller två användare. 
Vajerlås och låsbygel ingår 
så att fler kan låsa.  

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

Master Lock Bag S1010  
som allt packas i 
Produkterna i kiten levereras  
i en behändig väska med kardborre- 
fäste för att fästa i livrem.  
B 228 x H 159 x D 108 mm.  
l Artnr S1010.

l1

l2

l3

l1 l2 l3

Siffror anger antal i kitet.


