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Automatiserade lager växer i omfattning och oavsett hur logistiken eller lösningen ser ut så behöver processen fungera smidigt och utan
oönskade avbrott. Samtidigt behöver man ibland reparera och underhålla maskiner för att säkerställa flödet, och då måste det kunna göras
på ett säkert sätt. Troax lanserar nu ett nytt Safe Escape Lock med integrerad säkerhetsbrytare i kombination med eurocylinderlås, som ser
till att strömmen bryts när dörren öppnas – och att endast behörig personal har tillträde.

Utvecklingen inom automatiserade lager går snabbt, och med den växer också behovet av nya säkerhetslösningar. För att öka säkerhetsnivån
inom logistik, lager och distribution lanserar Troax nu Safe Escape Lock: ett multifunktionellt lås utvecklat i nära samarbete med företagets
kunder.
– Vårt nya Safe Escape Lock är framtaget för att ge automatlager ett extra lager av säkerhet, säger Josephine Granell, produktchef på Troax.
Eurocylinderlåset säkerställer att dörren är ordentligt låst från utsidan, och eftersom en nyckel behövs för att öppna låset har endast behörig
personal tillträde.

Integrerad säkerhetsbrytare
Låsets kåpa är av aluminium och har försetts med en låsögla där ett hänglås kan fästas för att säkra dörren från att stängas oavsiktligt under
tiden som underhållsarbetet utförs. Till låset kan man välja bland många olika fabrikat av beröringsfria brytare som enkelt integreras i låset.

Lätt att låsa, lätt att öppna
Safe Escape Lock finns i två versioner: med eller utan regel. Låset med regel har en nödöppningsfunktion vilket innebär att dörren kan
öppnas från insidan även när den är låst. Safe Escape Lock kan fås komplett med eurocylinder anpassad för lika eller olika låsning. Tack vare
att brytaren är integrer ad i låset ger Safe Escape Lock både tids- och kostnadsbesparing vid montering.

Smart och säkert
– Integrerad säkerhetsbrytare
– Enkel och snabb montering
– Kan öppnas endast av behörig personal
– Nödutrymningsfunktion
– Säkert vid underhåll.

Se filmen här!
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Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning (”metallbaserade nätpanelslösningar”) inom marknadsområdena;
maskinskydd, lager- och industriväggar samt förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket
möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 36 länder. Under 2017 uppgick Troax nettoomsättning till ca 152 MEUR och antalet anställda till ca 670
personer. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.
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