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ALPHA | BRAVO
Mechanische insluitingsbeveiliging

providing safety

www.usp-safety.com

Unique Safety Products



ALP
HA

MECHANISCHE
INSLUITINGSBEVEILIGING 
VOOR DEUREN
Voorkom een onbedoelde 
machineherstart tijdens werkzaamheden.
De ALPHA insluitingsbeveiliging voor deuren kan 
eenvoudig retro-fit geplaatst worden op iedere 
toegangsdeur van een beveiligd gebied (die reeds voorzien 
is van een veilige deurschakelaar) en verplicht operators 
een veiligheidssleutel mee te nemen wanneer zij dit gebied 
betreden.

• Dwangmatige Lockout-Tagout
• Volledig mechanisch
• Eenvoudig te monteren op iedere deur
• Verplichte sleuteluitname
• 200.000 unieke sleutelcoderingen
• Volledig RVS 316
• Zeer robuust uitgevoerd
• Versie voor draai- & schuifdeuren

De deur en de 
veiligheidscontacten 
van de deurschakelaar 
zijn gesloten en de 
machine is in gebruik.  

De veiligheidssleutel 
is vergrendeld in de 
Alpha. 

De deur kan enkele
centimeters worden
geopend, dit 
schakelt de 
veiligheidscontacten. 
De blokkeerplaat 
verhinderd het 
volledig openen van 
de deur. 

Door het draaien en 
verwijderen van de 
veiligheidssleutel 
draait de 
blokkeerplaat 
weg van de deur, 
waardoor de deur 
geheel geopend kan 
worden. 

Door het draaien van 
de veiligheidssleutel 
wordt de anti 
insluitingsplaat 
gedraaid waardoor 
het sluiten van 
de deur wordt 
voorkomen.

Mochten er meer 
mensen de ruimte 
willen betreden, 
dan kunnen er 
veiligheidshangsloten 
worden ingehangen. 

ALPHA voor draaideuren

ALPHA voor schuifdeuren
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Hoe werkt het?



Stap 1

BRAVO

MECHANISCHE
INSLUITINGSBEVEILIGING 
VOOR LICHTSCHERMEN
De stralen van een lichtscherm blijven 
onderbroken zolang een operator in de 
beveiligde zone aanwezig is.
De BRAVO insluitingsbeveiliging is een volledig mechanische 
retro-fit oplossing om insluitingsgevaar en onbedoelde 
herstart van lichtschermen te voorkomen. De BRAVO geeft 
operators de mogelijkheid een veiligheidssleutel mee 
te nemen wanneer zij het beveiligde gebied achter het 
lichtscherm betreden.

• Volledig mechanisch
• Eenvoudig te monteren op iedere deur
• 200.000 unieke sleutelcoderingen
• Volledig RVS 316
• Zeer robuust uitgevoerd
• Verschillende afmetingen blokkeerplaten

voor montage op kolom of beschermprofiel

Bij het gebruik van 
lichtschermen voor 
full body detectie 
bestaat het risico 
op een onbedoelde 
machine start 
wanneer de operator 
zich in de beveiligde 
zone bevindt.

De Bravo 
insluitingsbeveiliging 
is volledig 
mechanisch en kan 
eenvoudig retro-
fit, met slechts 2 
bevestigingen op 
het lichtscherm 
gemonteerd 
worden.

Door de sleutel te 
draaien draait de 
blokkeerplaat voor 
het lichtscherm en 
blokkeert hiermee 
de stralen. De sleutel 
kan enkel worden 
uitgenomen wanneer 
de blokkeerplaat het 
lichtscherm blokkeert.

De operator neemt 
de vrijgekomen 
sleutel mee de 
beveiligde zone in  
als een persoonlijke 
beveiliging tegen 
een onverwachte 
herstart. Zolang de 
sleutel is uitgenomen 
is de blokkeerplaat 
vergrendeld.

Wanneer meer 
operators de 
beveiligde zone 
moeten betreden, 
kunnen er 
veiligheidshangsloten 
worden geplaatst 
om herstart te 
voorkomen.
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Hoe werkt het?



Wij staan voor u klaar

Unique Safety Products
Experts in machineveiligheid
Unique Safety Products is de leverancier van kwalitatief 
hoogwaardige machineveiligheids-oplossingen voor 
de industrie.

Werken met machines brengt risico’s met zich mee. 
Onze duurzame oplossingen dragen bij aan veiligere 
machines en werkomgevingen en voldoen aan de eisen 
gesteld in de machinerichtlijn.

Onze producten en ondersteuning dragen bij aan een 
veilige én efficiënte werkomgeving waarbij voldaan 
wordt aan de hoogst gestelde veiligheidseisen.

Wij adviseren u graag om de producten te selecteren die 
het beste passen bij uw industrie en machinepark.

Ons productsassortiment bestaat uit: 

Nederland
Unique Safety Products BV
Van ’t Hoffstraat 4
2665 JL Bleiswijk
Nederland

+31 (0)10 8224400
sales@usp-safety.com

Contact

Duitsland
Unique Safety Products GmbH
Speditionstraße 21
40221 Düsseldorf
Duitsland

+49 (0)211 88231735
sales.de@usp-safety.com

Heeft u een vraag of bent u opzoek naar advies?
 Neem contact op met een van onze Safety Experts. 

Benieuwd naar al onze producten en diensten? 
Scan de QR code en bekijk onze website www.usp-safety.com.

Veiligheidsschakelaars 
Veiligheidssensoren  
Trapped key interlocks  
Lockout-tagout  
Machine afscherming 
Laser scanners  
Radar scanners  

Procesvergrendelingen  
Lichtschermen  
Toestemmingsschakelaars  
Toegangscontrolesystemen 
Insluitingsbeveiligingen  
Gate boxes


