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Safe Lock.
Lock up, and play it safe. 

PROTECTING PEOPLE, PROPERTY, AND PROCESSES.Belux : Troax Schaliënhoevedreef 20C, 2800 Mechelen Tel +32 (0)15 281730 Fax +32 (0)15 715164 info@troax.be www.troax.com
Nederland: Troax BV Heereweg 331, 2161 BL Lisse Tel +31 252 370 154 Fax +31 252 370 184 info@troax.nl www.troax.com

Er bestaan gevaren voor mensen, eigendommen en processen. Maar u hoeft zich geen 
zorgen te maken. We streven er namelijk altijd naar om een situatie veilig te maken. 
We zijn in de buurt, op uw werkplek, de werkplek van uw vrienden en familie, bij u 

thuis en thuis bij uw naasten. U ziet of denkt misschien niet altijd aan ons, maar we zijn 
er. Om u te beschermen en uw wereld een stuk veiliger te maken, waar u ook bent.

Making your world safe.
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Nieuw design
Verbeterde functies.



berekenen moeten een aantal zaken in beschou-
wing worden genomen, waaronder de frequentie 
van gebruik, bekabeling en productieomgeving. 
Met onze Safe Lock bieden we meerdere opties in 
PLd en PLe veiligheidsniveaus.
Safe Locks met vergrendelbare schakelaar ofwel 
guard locking (PLd GL / PLe GL) beschermen 
gevaarlijke gebieden waarbij het gevaar niet 
meteen stilstaat na een toegangsaanvraag. Bij vele 
machines zal de gevaarlijke beweging niet meteen 
stopgezet worden bij het onderbreken van de 
stroom van de motor. Typische toepassingen zijn 
snelle rotatiemachines en machines waar hoge druk 
afgelaten wordt van pneumatische en hydraulische 
kleppen.
Als u kiest voor een Safe Lock uitgerust met een 
schakelaar met vergrendeling, moet de schakelaar 
voorzien zijn van een noodontgrendelingsknop  
zodat de noodontgrendeling correct kan  
functioneren. Troax biedt meerdere opties hiervoor.

De keuze van uw Safe Lock hangt zowel af van 
de benodigde performance level voor uw  
specifieke machineafscherming als van de 
voorkeur voor het merk van de schakelaar. 
Troax heeft een breed assortiment aan oplos- 
singen die passen op de meeste schakelaars. 
U kunt ervoor kiezen om de Safe Lock met of 
zonder schakelaar aan te kopen. 

De tong (sleutel) van de schakelaar wordt in de Safe 
Lock gemonteerd en wordt samen geleverd met 
de bevestigingen om de schakelaar gemakkelijk op 
uw Troax deur te monteren. Het resultaat van uw 
risicoanalyse zal bepalen welke performance level 
benodigd is voor uw veiligheidsafscherming. De 
performance level is een maatstaf die gaat over  
betrouwbaarheid en ontwerp van een veiligheids-
functie, gebruik makend van een schaal tussen ‘a’ 
en ‘e’, waarbij ‘e’ het hoogste niveau is. Om de 
performance level van een veiligheidsfunctie te 

Switch to safety first.

Voorziening 
voor hangsloten 
om de deur in 
open positie te 
verzekeren tijdens 
onderhoud.

Installeer een blinde rivet / popnagel om te 
verhinderen dat de Safe Lock gedemonteerd 
kan worden.

De hendel van de noodontgrendeling is zo 
ontworpen dat het door de mazen van onze 
gaaspanelen past. Zo hoeft u geen draden door 
te slijpen.

De Safe Lock wordt eenvoudig bevestigd aan 
het paneelframe d.m.v. twee bouten.

Een hangslot kan gebruikt worden om te 
verhinderen dat de deur gesloten wordt tijdens 
onderhoud.

Bekijk ons slot  
van dichterbij!

Slimmer, veiliger.
Bij Troax denken we min of meer maar aan één ding: 
veiligheid. En meer specifiek aan veiligheid in functie van 
het beschermen van mensen, eigendommen en processen. 
Onze nieuwe en verbeterde Safe Lock is één van de 
tools om deze missie te realiseren. Het is ontwikkeld om 
uw personeel te beveiligen en uw productie draaiende 
te houden. Zo simpel als het mag lijken, het zal het u 
makkelijker maken om uw personeel ten allen tijde te 
beschermen.

Dankzij enkele nieuwe en verbeterde eigenschappen is de 
Safe Lock gemakkelijker in gebruik en sneller te monteren. 
Een slimmere, veiligere Safe Lock!

De Troax Safe Lock past op al  
onze machinedeuren: draai-,  
schuif- en vouwdeuren, 
telescopische en lineaire deuren.

De noodontgrendeling kan 
enkel vanaf de binnenzijde 
gebruikt worden.

De Safe Lock wordt geleverd met 
montagebeugels die passen bij 
de schakelaar van uw keuze. De 
tong voor de schakelaar wordt 
voorgemonteerd in de Safe Lock.

De schroeven zijn 
torx met een pin 
voor extra veilig-
heid.

De metalen front 
cover kan enkel 
via de binnenzijde 
gedemonteerd 
worden.

Een vlotte, ge-
makkelijke greep 
voor het sluiten/
openen van de 
Safe Lock.

Voor toepassingen met laag tot gemiddeld 
veiligheidsrisico waar het gevaar meteen 
stilstaat bij het openen van de deur.

Voor toepassingen met laag tot gemiddeld 
veiligheidsrisico. De veiligheidsschakelaar 
vergrendelt de sleutel en verhindert dat de 
deur geopend kan worden totdat de machine 
zich in een veilige staat bevindt.

Performance Level d Performance Level d GL

Veiligheidsschakelaars:
Guardmaster Trojan 5,Telemecanique XCS-A702, 
Schmersal AZ16-12 ZVRK, Euchner NZ1VZ-2131D. 

Veiligheidsschakelaars:
Guardmaster TLS1-GD2*, TLS2-GD2*, TLS3-GD2*,
SICK i200*, Telemecanique XCS-E7412 +7312* +7512*, 
Euchner TZ1, Schmersal AZM 161*, Siemens 3SE5312.
*een noodontgrendelingsknop dient voorzien te worden

Voor toepassingen met gemiddeld tot hoog 
veiligheidsrisico waar het gevaar meteen 
stilstaat bij het openen van de deur.

Voor toepassingen met gemiddeld tot hoog 
veiligheidsrisico. De veiligheidsschakelaar 
vergrendelt de sleutel en verhindert dat de 
deur geopend kan worden totdat de ma-
chine zich in een veilige staat bevindt.

Performance Level e Performance Level e GL

Veiligheidsschakelaars:
Guardmaster Sensaguard 440N-Z21SS2HN,
ABB/Jokab Eden, PilzPSEN cs 3.1,
Euchner CES-AP-CL/CR2. 

Veiligheidsschakelaars:
Guardmaster TLS-Z GD2, Euchner CTP. 

Meer informatie over performance levels kunt u vinden in EN ISO 13849-1. Informatie over 
vergrendelingssystemen in combinatie met afschermingen kan u vinden in ISO 14119.


