
X-Guard® X-Key

X-Guard är en komplett maskinskyddsserie som uppfyller Maskindirektivets, 2006/42/EC, ändrade krav på 
fasta skydd som började att gälla 29 december 2009. Genom ett brett sortiment av standardkomponenter 
och tillbehör täcker X-Guard garanterat alla tänkbara behov av maskinskydd.

X-Guard har allt sedan det lanserades stått under ständig utveckling för att tillgodose marknaden med smarta 
lösningar som samtidigt uppfyller de direktiv och krav som finns.

X- Key är ett unikt verktyg med syfte att snabbt kunna frigöra en panel. Glöm alla andra verktyg. X-Key räcker.
X-Guard paneler kan endast demonteras med hjälp av X-Key som möjliggör en snabb demontering och 
eventuellt byte. 

X-Key finns i två utföranden. Artikel T00-00-IN med röd kåpa är standard och medföljer varje leverans som 
innehåller paneler och stolpar. Den är med sitt unika grepp avsedd för demontering av paneler från insidan av 
riskzonen. Det är också metoden som rekommenderas av Axelent då den försäkrar att respektive maskin är 
stoppad när t.ex. öppningsbara förreglade skydd öppnats.

Fasta skydd kan bara demonteras under säkra förhållanden. Finns speciella krav för någon typ av underhåll 
eller begränsat utrymme för demontering av paneler så är det möjligt från utsidan av det inhägnade området. 
Detta kräver speciella låsdetaljer som finns att tillgå som tillbehör. Se artikel T01-11. Vid leverans av dessa 
medföljer X-Key artikel T00-00-EX med gul kåpa och avsett grepp för detta ändamål.
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X-Key

 • Unik nyckel. Se EN ISO 14120: 2015, clause 3.7, 3.8, 5.3.9

 • Medföljer varje leverans
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AXELENT X-Guard T00-00-EX / T00-00-IN 
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T00-00-IN X-Key 4.0 demontering från insida RAL 3001 Signal Röd

T00-00EX X-Key 4.0 demontering från utsida RAL 1018 Zink Gul
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