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BLOCARE ACCES

ECHIPAMENTE COLECTIVE DE PROTECȚIE

Cod: vezi tabel

Zăvoare mecanice - varianta masivă / varianta din tablă

Zăvoarele mecanice - varianta masivă/din tablă - sunt utilizate în special împotriva accesului neautorizat a persoanelor în posturile de transformare 
sau la instalaţiile electrice din interiorul firidelor. Prin forma lor constructivă, zăvoarele sunt dispozitive care blochează mecanic accesul în zona 
instalaţiilor electrice aflate sub tensiune. Zăvoarele sunt acţionate cu ajutorul unei chei speciale universale cu care pot fi acţionate toate modelele de 
zăvoare (nu pot fi acţionate cu niciun fel de cheie artizanală).
Zăvoarele pot fi montate pe uşile metalice în interiorul posturilor de transformare sau în interiorul firidelor, pe capacul metalic al acestora și astfel nu 
pot fi vandalizate sau distruse.

Zăvoarele mecanice - varianta masivă sunt realizate în două tipodimensiuni constructive, prin prelucrarea mecanică monobloc a corpului (oțel sau 
alamă - varianta antiex*, ce are aceleași caracteristici și dimensiuni ca și variantele din oțel (BIT 90 / BIF 65)).
Zăvoarele mecanice - varianta din tablă sunt realizate din oțel, în două tipodimensiuni constructive, prin ambutisarea elementelor carcasei, părţile 
mobile având o construcţie similară în ambele variante. 

ZĂVOARE ANTIVANDALISM - VARIANTA MASIVĂ
BIT 90/ BIF 65

VARIANTA 
ANTIEX*

ZĂVOARE ANTIVANDALISM - VARIANTA DIN TABLĂ
BIT 85T / BIF 60T

Cod BIT 90           /           BIT 85T BIF 65           /           BIF 60T

Loc de utilizare recomandat

Dimensiuni minime locaș de zăvorâre (mm)

Lungime cursă elemente de zăvorâre (mm)

Dimensiuni (mm)

Uși metalice în posturi de transformare Capace metalice la firide

24 18

60 x 90 x 28         /         55 x 85 x 28 60 x 65 x 28         /         55 x 60 x 28

28 x 12

Mod de funcţionare pentru deschidere
Din exterior - prin introducerea şi împingerea cheii speciale

Din interior - prin acţionarea butoanelor montate pe elementele de zăvorâre (cu cheia scoasă)

Cod: ML - 427

Dispozitiv special de blocare a acţionării echipamentelor electrice

Asigurarea blocării se realizează prin montarea unuia sau mai multor lacăte (personalizate) în cazul 
în care se doreşte asigurarea fiecărui membru al unei echipe de lucru sau a mai multor echipe de 
lucru. 

Dispozitivul special de blocare este un mijloc de protecţie prin care se asigură blocarea voluntară a 
dispozitivelor de acţionare a aparatelor de comutaţie sau blocarea orificiilor de acces la axul de 
acţionare a aparatelor de comutaţie pentru asigurarea măsurilor tehnice de securitate a muncii la 
executarea lucrărilor în instalaţiile electrice din exploatare. Dispozitivul special de blocare are şi rol 
de a avertiza şi semnaliza vizual personalul asupra unor interdicţii ce s-au luat pentru executarea 
unor lucrări.

Caracteristici tehnice

Numărul de lacăte care pot fi montate

Deschidere (mm)

Dimensiuni (mm)

Material

Text etichete

5

17

73 x  180 x 5

Aluminiu eloxat şi oţel inoxidabil

În funcţie de cerinţele clienţilor

Mod de funcţionare pentru închidere Prin scoaterea cheii speciale din zăvor


