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X-GUARD® LÅS
Axelents X-Guard har ett flertal flexibla låssystem som passar alla våra dörrar och brytare/brytarfästen
inom maskinskyddsserien.
Genom att montera låsen kan du göra om vilken sektion som helst i ditt maskinskydd till en dörr
med en säker låsfunktion. Det behövs en medveten handling för att dörren ska kunna öppnas eller
stängas från utsidan.

LÅS
•

Flera alternativa lösningar

•

Passar alla dörrar och brytare/
brytarfästen

•

Anpassat för maskinskyddsserien
X-Guard®
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LÅS
Art nr. 		 Beskrivning
L10-00-0
L20-00-0
L22-00-0
L10-05-0
L20-05-0
L22-05-0
L10-05-2
L20-05-2
L10-05-3
L66-10-0
L66-15-0
L66-20-L
L66-20-R
L66-21-L
L66-21-R

Hänglås för slagportar, höger/vänster
Hänglås för skjutportar, höger/vänster
Hänglås för skjutportar med mittlåsning
Snäpplås för slagportar, höger/vänster
Snäpplås för skjutportar, höger/vänster
Snäpplås för mötande skjutportar, höger/vänster
Haklås för slagport, höger/vänster
Haklås för skjutport, höger/vänster
Cylinderlås, option för handtag till haklås (1st)
Cylinderlås för alla portar, höger/vänster
Paniklås, cylinderlås för alla portar, höger/vänster
X-Lock för alla portar, vänster
X-Lock för alla portar, höger
X-Lock för alla portar, vänster, till brytare B-614
X-Lock för alla portar, höger, till brytare B-614
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Haklås - Detta lås är ett komplement till
vårt X-lock och har ett integrerat fäste för
beröringsfri brytare.

Hänglås - Vårt allra enklaste låssystem.
Ett vanligt hänglås utgör säkerheten för
att förhindra obehörig åtkomst.

Snäpplås - Dörren stängs med ett
enkelt tryck och hålls stängd via snäppfunktionen i låset.

Cylinderlås - Inbrottssäkert låssystem
med greppvänligt handtag.

Paniklås - Paniklås med cylinder används vid nödutgångsdörrar och flyktvägar i t ex
kranlager. Dörrar med detta lås går alltid att öppna inifrån även om den är låst med nyckel.

X-Lock - X-Lock har en mekanisk sprint som håller dörren stängd oavsett om du väljer slageller skjutport. Från insidan kan X-Lock inte stängas, men det är alltid möjligt att öppna.

Euchner MGB - Unikt låssystem med
fyra LED som indikerar låsets status.

