
A S3650 traz 1 caixa de bloqueio e 1 suporte de fixação
Cadeados de segurança vendidos em separado

212 mm
100 mm

175 mm

•  Use-as onde for necessário – Monte-as com o suporte para 
uma utilização normal e diária; torne-a portátil para bloqueios 
remotos; ou coloque num suporte noutra área para grandes 
manutenções

•  Evite a remoção indesejada da caixa da parede  
com o bloqueio opcional da caixa ao suporte

•  Controle o estado dos bloqueios em grupo num instante  
com funcionalidades do produto que melhoram a verificação do 
bloqueio

•  Armazene mais cadeados e faça mais bloqueios  
dentro de um espaço limitado com esta caixa de dimensões 
reduzidas e grande capacidade

FAÇA A GESTÃO DO 
POSICIONAMENTO E DO 
MOVIMENTO DAS CAIXAS DE 
BLOQUEIO EM GRUPO PARA 
PROTEGER O SEU PESSOAL

A Marca de Verificação Carimbada 
no interior fornece a confirmação visual de uma fixação positiva ao 
usar o suporte de fixação na parede

Os 4 Ganchos para chaves 
no interior mostram as 
chaves do equipamento 
individualmente e mantêm os 
números das chaves visíveis

O mecanismo de bloqueio interno 
permite o bloqueio opcional da caixa ao suporte

Os ícones 
dão a indicação imediata 
do estado bloqueado/
desbloqueado

Etiqueta Reutilizável
fornece uma área para escrever informações 
temporárias sobre autorização de trabalho

Pega de Transporte
para conveniência portátil e 
facilidade de transporte dos 
cadeados para pontos de 
isolamento energético

Aço Inoxidável 
de Grau 430
com revestimento 
robusto a pó 
para durabilidade 
e resistência à 
corrosão O Trinco 

Frontal
Bloqueia a 
porta durante 
o transporte

Capacidade de Armazenamento Interna para 15 cadeados para bloqueios pequenos a médios

O suporte de parede* 
permite uma montagem fácil e a 
colocação da caixa

A etiqueta reutilizável* 
pode voltar a ser identificada de 
forma a corresponder à caixa 
para fins de identificação

*Também vendidos em 
separado

CAIXA DE BLOQUEIO EM GRUPO S3650
COM SUPORTE DE FIXAÇÃO NA PAREDE
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PRODUTOS ACESSÓRIOS: PERSONALIZAÇÃO:

Suporte de Fixação (PKGP57337)

Instale suportes de fixação adicionais 
para ajudar a facilitar o movimento das 

caixas de bloqueio em grupo
sempre que for necessário um bloqueio.

Etiquetas reutilizáveis (PKGP58381)

Adicionar uma etiqueta gravada a laser para comunicar informações 
importantes e melhorar a identificação e monotorização de bens. 

• Etiqueta preta de alumínio anodizado
• 13 carateres por linha, 2 linhas no máximo
• Os carateres têm 4,8 mm de altura

UMA CAIXA DE BLOQUEIO EM GRUPO CONCEBIDA  
PARA CADA NECESSIDADE DE BLOQUEIO

A Caixa de Bloqueio em Grupo S3650 com Suporte de Fixação na Parede oferece uma versatilidade 
funcional e um maior controlo do bloqueio numa variedade de cenários de forma a cumprir os requisitos do 

seu programa de bloqueio.

CAIXA DE BLOQUEIO EM GRUPO S3650
COM SUPORTE DE FIXAÇÃO NA PAREDE

Sala de Controlo Exterior

PortátilLado da Máquina


