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Elektrische gevaren - Vergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers

TAGLOCK is hAndiG, sneL en GebruiKsvriendeLijK:

• Eenvoudig: vergrendel de stroomonderbreker met het vergrendelingssysteem, 
steek een kabelbinder door de opening en voeg een tag toe.

• Meerdere gebruikers: de TAGLOCK kan door maximaal vier medewerkers 
tegelijk worden gebruikt.

• Meerdere stroomonderbrekers: zelfs stroomonderbrekers die zich naast elkaar 
bevinden, kunnen met de TAGLOCK worden vergrendeld.

• Zekere vergrendeling: de TAGLOCK moet met kracht worden verwijderd en 
voorkomt dat stroomonderbrekers per ongeluk worden geactiveerd.

• Extra beveiliging: een hangslot kan worden aangebracht voor extra veiligheid.

Brady’s unieke TAGLOCK-vergrendelingsoplossing laat operators, ingenieurs, 
onderhouds- en veiligheidsmedewerkers toe om stroomkringen snel en gemakkelijk 
te vergrendelen en activatie tijdens onderhoudswerken te voorkomen. TAGLOCK 
beperkt het risico op elektrocutie en andere ongevallen wanneer de stroom te vroeg 
wordt geactiveerd.

Klembeugel model

Wanneer TAGLOCK-vergrendelingssystemen correct zijn aangebracht op een stroomonderbreker, bieden ze een veilige vergrendeling 
van de stroomonderbreker in de UIT-stand. Alle Lockout/Tagout-producten, waaronder TAGLOCK-systemen, moeten altijd worden 
herkend en gebruikt in overeenstemming met een uitgebreid gedocumenteerd Lockout/Tagout-programma dat naast het gebruik van 
controles, grondige lockout-procedures en uitgebreide opleiding, ook de verantwoordelijkheid van de werknemers omvat.

uiTGebreide LOCKOuT/TAGOuT

Meerpolig model

Schakelaar model

Kliksluiting model

TAGLOCK™-verGrendeLinGssysTemen vOOr sTrOOmOnderbreKers

www.bradyeurope.com/TAGLOCK
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Elektrische gevaren - Vergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers

Beveiliging met kabelbinder en/of hangslot

verhOOG de veiLiGheid en COnfOrmiTeiT meT een beTrOuwbAre 
TAGOuT-OpLOssinG vOOr mAximAAL vier werKnemers.
• Snel en eenvoudig aan te brengen : plaats het vergrendelingssysteem op de stroom-

onderbreker, steek een nylon kabelbinder door de opening en voeg een identificatietag toe
• Maximaal 4 werknemers kunnen hun persoonlijke kabelbinder en identificatietag 

aanbrengen
• Compatibel met stroomonderbrekers van GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, General 

Switch Co., Westinghouse, enz.
• Elk model kan worden vergrendeld met 1 hangslot
• Elk TAGLOCK-systeem wordt geleverd met 2 nylon kabelbinders

• Klembeugel model: geschikt voor een groot aantal éénpolige en 
meerpolige stroomonderbrekers met intern uitschakelmechanisme. 
Gebruik het duimwieltje om de vergrendeling stevig vast te zetten op 
de schakelaar, trek vervolgens de afsluiting over het duimwieltje en 
plaats een hangslot voor een volledige vergrendeling. Beschikbare 
modellen: extra groot, 480/600V en 120/277V.

• Meerpolig model: geschikt voor de meeste twee- of driepolige 
stroomonderbrekers. Gebruik duimschroeven om de vergrendeling 
vast te zetten op de koppelstaaf, breng vervolgens een hangslot aan 
om te voorkomen dat de vergrendeling zou loskomen

• Schakelaar model: te gebruiken voor een groot aantal 
onderbrekers, inclusief enkel- en meerpolige onderbrekers. 
De paneeldeur kan probleemloos worden gesloten zelfs wanneer de 
vergrendelingssystemen zijn aangebracht

• Kliksluiting model: ontworpen voor onderbrekers met gaten in de 
hendel. Dubbele openingen maken dit model geschikt voor hendels 
van verschillende formaten

mOdeLLen en TOepAssinGen:

TAGLOCK™-verGrendeLinGssysTemen vOOr sTrOOmOnderbreKers

Klembeugel modellen

480/600V

120/277V

Meerpolig model
Schakelaar 
model Kliksluiting model

Extra groot model

Ga naar www.bradyeurope.com 
voor meer informatie over onze 
tags

EUR-M-865-NL

Ga naar www.bradyeurope.com/TAGLOCK
Bekijk de video over de TAGLOCK op het YouTube™-kanaal van Brady.

Raadpleeg het technisch datablad 
op www.bradyeurope.com/tds

Artikelnummer Kleur Breedte (mm) Lengte (mm) Aantal

622652 Naturel 4,80 190,00 100

229957 Rood 3,60 205,00 100

229958 Oranje 3,60 205,00 100

229960 Groen 3,60 205,00 100

229961 Violet 3,60 205,00 100

Nylonbandjes

Artikelnummer Omschrijving Aantal Technisch datablad

148690 TagLock-stroomonderbreker:120/277V klembeugel 1 LOTO-82

148698 TagLock-stroomonderbreker:120/277V klembeugel - 6 stuks 6 LOTO-82

148699 TagLock-stroomonderbreker: 120/277V klembeugel - 50 stuks 50 LOTO-82

148701 TagLock-stroomonderbreker: 480/600V klembeugel 1 LOTO-83

148687 TagLock-stroomonderbreker: 480/600V klembeugel - 6 stuks 6 LOTO-83

148686 TagLock-stroomonderbreker: 480/600V klembeugel - 25 stuks 25 LOTO-83

148692 TagLock-stroomonderbreker: klembeugel extra groot 1 LOTO-84

148691 TagLock-stroomonderbreker: klembeugel extra groot - 6 stuks 6 LOTO-84

148685 TagLock-stroomonderbreker: klembeugel extra groot - 25 stuks 25 LOTO-84

148702 TagLock-stroomonderbreker: meerpolig 1 LOTO-85

148697 TagLock-stroomonderbreker: meerpolig - 6 stuks 6 LOTO-85

148695 TagLock-stroomonderbreker: meerpolig - 50 stuks 50 LOTO-85

148689 TagLock-stroomonderbreker: kliksluiting 1 LOTO-87

148693 TagLock-stroomonderbreker: kliksluiting - 6 stuks 6 LOTO-87

148694 TagLock-stroomonderbreker: kliksluiting - 50 stuks 50 LOTO-87

148696 TagLock-stroomonderbreker: schakelaar 1 LOTO-86

148688 TagLock-stroomonderbreker: schakelaar - 6 stuks 6 LOTO-86

148700 TagLock-stroomonderbreker: schakelaar - 50 stuks 50 LOTO-86

TAGLOCK


