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Celem stosowania Modularnego Systemu Wygrodzeń Bezpieczeństwa SWB jest zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy
m.in. w zakładach przemysłowych.
Przedstawiony niżej system to standardowe rozwiązanie, ale jako producent możemy zaprojektować go na miarę adaptując
wysokość, rozmiar oczka etc. do najbardziej skomplikowanego projektu.
Modularny System Wygrodzeń Bezpieczeństwa SWB jest:
- łatwy do projektowania i modyfikacji
- prosty i szybki w montażu
- zgodny z normami europejskimi (m.in. dyrektywa maszyn 2006/42/WE)
- bezpieczny dla użytkowników
Charakterystyka standardowego produktu:
• dwie wysokości: 1400mm i 2200mm
• oczko: 20x100mm
• wykończenie: panele malowane proszkowo na kolor czarny RAL9005, a słupki na kolor żółty RAL1021
Wysokość:1200mm i 2000mm
Szerokość: od 200mm do 1500mm

Panele

- standardowe oczko siatki to 20x100x3mm, możliwa modyfikacja!
- alternatywne wypełnienie z blachy lub plexi
- możliwe łączenie różnych rodzajów wypełnień
- stabilność: profile boczne z ceownika 30x20x1,5mm
- brak ryzyka zranienia: u góry i u dołu siatka zagięta do wewnątrz,
zamknięta profilami 25x25x1,2mm
- solidne mocowanie do słupów za pomocą śrub
- wolna przestrzeń u dołu o wysokości 200mm (możliwość zamaskowania)
- możliwość skrócenia szerokości paneli, za pomocą specjalnego zestawu

Drzwi uchylne

Wysokość:1200mm i 2000mm
Szerokość: od 800mm do 3000mm

Drzwi uchylne pojedyncze, szerokość od 800mm do 1500mm
Drzwi uchylne podwójne, szerokość od 1600mm do 3000mm
- wyposażone są w standardowy zamek
- możliwość założenia czujnika
elektronicznego, który wyłączy pracę
maszyny, po otwarciu drzwi
- możliwość zmiany drzwi prawych
na lewe – obrotowe zawiasy
- możliwość wykonanie drzwi
pod wymiar, na specjalne zamówienie

Machine guards
System Wygrodzeń Bezpieczeństwa

Wysokość:1200mm i 2000mm
Szerokość: od 800mm do 3000mm

Drzwi przesuwne
Drzwi uchylne pojedyncze, szerokość od 800mm do 1500mm
Drzwi uchylne podwójne, szerokość od 1600mm do 3000mm

- możliwość produkcji drzwi przesuwnych
bez górnej belki, w celu wjazdu wózków
widłowych z masztem
- specjalna konstrukcja prowadnicy
dolnej umożliwia swobodny przesuw
i komfort pracy

Słupy
Słup przelotowy

Wysokość:1400mm i 2200mm
Słup narożny

Słup drzwi
- stabilność systemu w każdych
warunkach, przekrój słupów
50x50x1,5mm
- regulowana wysokość słupów
(podkładek typu M), niezwykle istotna
przy nierównej posadzce
- w komplecie kotwy oraz zaślepki

Akcesoria
Blacha

System do skrócenia paneli

Blacha pod czujniki

Zamek drzwi skrzydłowych

Puszka drzwi skrzydłowych

Dodatkowe podkładki

Zamek drzwi przesuwnych

Puszka drzwi przesuwnych

Przykładowe realizacje
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