
Veiligheidsschakelaars
Even veelzijdig als de toepassingsmogelijkheden van onze afschermingen zijn de toepassingsmogelijkheden van de 
aangebrachte veiligheidsschakelaars. Die optimale oplossing voor onze klanten heeft voor ons de hoogste prioriteit 
en daarom vertrouwen wij op sterke partners. Op de volgende bladzijden vertellen wij u alle wetenswaardigheden met 
betrekking tot veiligheidsschakelaars en bieden wij u een overzicht over de diverse fabrikanten waarmee wij ten behoeve 
van onze klanten nauw samenwerken.
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Veiligheidsschakelaars
Voor elke toepassing de juiste schakelaar
Onze partners bieden u de keus uit een groot aantal verschillende veiligheidsschakelaars. Een veiligheidsschakelaar 
maakt deel uit van een veiligheidsketen – hij geeft een veilig signaal in het ingangscircuit. Als de beveiligingsinrichting 
wordt geopend, wordt een stopsignaal afgegeven, het ongewild aanlopen van de machine verhinderd zodat de vergren-
deling gewaarborgd is. Een overzicht van de soorten veiligheidsschakelaars vindt u in deze grafiek

Vluchtontgrendeling
De vluchtontgrendeling moet in geval van 
dreigend gevaar de mogelijkheid bieden van 
ontgrendeling zonder hulpmiddelen vanuit 
de gevarenzone / vanaf de machinezijde. De 
inrichting moet met de hand te bedienen zijn 
en dwingend op het sluitmiddel inwerken. De 
gebruikmaking ervan moet ertoe leiden dat  
het sluitelement blijvend wordt geblokkeerd 
(zie ook hulpontgrendeling).

Noodontgrendeling/nood-vrijgave
De noodontgrendeling dient ertoe een 
sluitelement in geval van nood te  
ontgrendelen. De ontgrendeling kan 
daarbij zonder hulpmiddelen vanaf de 
toegangs-/ buitenzijde worden uitgevoerd.  
Bij de noodontgrendeling wordt de schakelaar 
in ontgrendelde toestand geblokkeerd  en 
kan alleen door het verrichten van een soort 
reparatie weer in de oorspronkelijke toestand 
worden teruggezet.

Safety Integrity Level (SIL)
Safety integrity Level 
(Veiligheidsintegriteitsniveau) is het 
niveau dat de waarschijnlijkhed weergeeft 
dat een beveiligingssysteem de vereiste 
veiligheidsfuncties onder alle vastgelegde 
voorwaarden binnen een bepaald tijdsbestek 
overeenkomstig de eisen uitvoert. Men 
vergelijkt daartoe het vereiste Safety Integrity 
Level (SILr; de „r“ staat voor „required“) met 
het „eigenlijke“ SIL, dat daadwerkelijk wordt 
bereikt.

Hulpontgrendeling
Als een sluitelement uitvalt kan het met  
behulp van een hulpontgrendeling vanaf de 
toegangs-/buitenzijde worden gedeblokkeerd. 
Het deblokkeren wordt gedaan met een  
sleutel of met gereedschap. De 
hulpontgrendeling moet tegen misbruik 
beveiligd zijn (lood- of lakzegel). 

Performance Level (PL)
Discreet niveau dat specificeert in hoeverre 
de voor de veiligheid relevante onderdelen 
van een besturingssysteem in staat zijn 
een veiligheidsfunctie onder voorzienbare 
omstandigheden uit te voeren (definitie volgens 
de norm DIN EN iSO 13849). In eenvoudiger 
bewoordingen is het Performance Level een 
maatstaf voor de betrouwbaarheid van een 
veiligheidsfunctie. Er wordt onderscheiden 
tussen het vereiste Performance Level (PLr; de 
„r“ staat voor „required“) en het „eigenlijke“ 
PL, dat daadwerkelijk wordt bereikt. Er 
zijn vijf Performance Levels, die staan voor 
verschillende restrisico's.

In één oogopslag: Algemene informatie over schakelaars

Fabrikant bladzijde 

Euchner bladzijde 152

Siemens bladzijde 153

Schmersal

Safe solutions for your industry

bladzijde 154

Pilz bladzijde 155

Sick bladzijde 156

Fabrikant bladzijde 

Telemecanique 
Sensors bladzijde 157

Bernstein bladzijde 158

Leuze  
electronic bladzijde 159

Dold bladzijde 160

Fortress 
Interlocks bladzijde 161

Sterke partners van Brühl: Fabrikanten van veiligheidsschakelaars

Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.
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Veiligheidsschakelaars van SiemensVeiligheidsschakelaars van EUCHNER
De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/euchner

WWW
De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/siemens

WWW

 1  Afhankelijk van het gebruikte product.       Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in 
beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de 
verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat 
betreft risicobeoordeling of -analyse. Het bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.

Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.

Mechanische veiligheidsschakelaars van Siemens Stand 2017

Soort schakelaar Veiligheidsschakelaar 
met geïntegreerde bedieningssleutel

Veiligheidsschakelaar
met afzonderlijke bedieningssleutel

Veiligheidsdichthouders  
met afzonderlijke bedieningssleutel

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

alle Veiligheidsschakelaars van het type 1 
3SES1/52, 3SE54 (Vergrendelingen)

alle Veiligheidsschakelaars van het type 2
3SE51/52 (Vergrendelingen)

alle Veiligheidsschakelaars van het type 2  
met dichthouders 3SES3

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
DIN EN ISO 14119, TÜV Certificaat

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
DIN EN ISO 14119, TÜV Certificaat

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
DIN EN ISO 14119, TÜV Certificaat

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c
volgens EN ISO 13849-1

1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

Voor Categorie 3/PL d
volgens EN ISO 13849-1

Oplossing a) 
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK) 
of oplossing b) 
2 Siemens veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

Oplossing a) 
1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidscontroller Foutuitsluiting 
of oplossing b) 
2 Siemens veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

Oplossing a) 
1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK) Foutuitsluiting of 
oplossing b) 
2 Siemens veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

Voor Categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

2 Siemens veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

2 Siemens veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

2 Siemens veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

Contactloze veiligheidsschakelaars van Siemens Stand 2017

Elektronische apparaten RFID-veiligheidsschakelaar SIRIUS-magneetschakelaar

Voorbeeld

Geldig voor de volgende producten 3SE63 3SE66, 3SE67

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen aan de eisen van de volgende normen EN ISO 13849-12 
EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119

EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c volgens EN ISO 13849-1 1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Siemens bedieningssleutel

1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Siemens bedieningssleutel

Voor Categorie 3/PL d volgens EN ISO 13849-1 1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Siemens bedieningssleutel

1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Siemens bedieningssleutel

Voor Categorie 4/PL e volgens EN ISO 13849-1 1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Siemens bedieningssleutel

1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Siemens bedieningssleutel

Mechanische veiligheidsschakelaars van EUCHNER Stand 2017

Soort schakelaar Veiligheidsschakelaar 
met geïntegreerde bedieningssleutel

Veiligheidsschakelaar
met afzonderlijke bedieningssleutel

Veiligheidsdichthouders  
met afzonderlijke bedieningssleutel

Voorbeeld 

Geldig voor de  
volgende producten

alle Veiligheidsschakelaars van het type 1 
NZ, N1A, NB01, NM, ESH (Vergrendelingen)

alle Veiligheidsschakelaars van het type 2
NZ.VZ, NX, NM.VZ, NQ, NP, GP, SGP (Vergrendelingen)

alle Veiligheidsschakelaars van het type 2  
met dichthouders TZ, TX, TP, TQ, STP, STA, STM, TK 1

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
EN ISO 14119

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
EN ISO 14119

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
EN ISO 14119

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c
volgens EN ISO 13849-1

1 EUCHNER veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM)

1 EUCHNER veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM)

1 EUCHNER Veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM)

Voor Categorie 3/PL d
volgens EN ISO 13849-1

Oplossing a) 
1 EUCHNER veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM) Foutuitsluiting 
of oplossing b) 
2 EUCHNER veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM)

Oplossing a) 
1 EUCHNER veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM) Foutuitsluiting 
of oplossing b) 
2 EUCHNER veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM)

Oplossing a) 
1 EUCHNER veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM) Foutuitsluiting 
of oplossing b) 
2 EUCHNER veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM)

Voor Categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

2 EUCHNER veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM)

2 EUCHNER veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM)

2 EUCHNER veiligheidsschakelaars
2 Veiligheidsrelais (z.B. ESM)

Contactloze veiligheidsschakelaars van EUCHNER Stand 2017

Elektronische 
apparaten

Systeemfamilie CES-AZ
(systeem bestaand uit leeskop en  
controller met relais-uitgangen)

Systeemfamilies CES-A-5, CES-AH,  
CES-AP, CET-AP, CTP-AP, MGB-AP voor 
toepassingen als alleenstaand apparaat

Systeemfamilies
CES-AR, CET-AR, CTP-AR, CEM-AR, MGB-
AR voor in serie geschakelde apparaten

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

Controllers CES met de leeskoppen CES-A-L… en de 
leeskoppen met dichthoudfunctie CEM, CET-AX van 
het type 4

Veiligheidsschakelaar CES-A-5, CES-AH, CES-AP,  
Veiligheidsschakelaar met dichthoudfunctie CET-AP, 
CTP-AP en de MGB-AP met en zonder dichthoudfunctie 
van het type  4

Veiligheidsschakelaar CES-AR, ESL-AR,  
Veiligheidsschakelaar met dichthoudfunctie CET-AR, 
CEM-AR, CTP-AR en de MGB-AR met en zonder dicht-
houdfunctie van het type 4

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119 
EN ISO 13849-1

EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119
EN ISO 13849-1

EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119
EN ISO 13849-1

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c
volgens EN ISO 13849-1

1 Leeskop
1 Controller CES-AZ

1 Veiligheidsschakelaar CES, CTP, CET, MGB 1 Veiligheidsschakelaar CES, CET, ESL, CTP, CEM of 
1 MGB

Voor Categorie 3/PL d
volgens EN ISO 13849-1

1 Leeskop
1 Controller CES-AZ

1 Veiligheidsschakelaar CES, CTP, CET, MGB 1 Veiligheidsschakelaar CES, CET, ESL, CTP, CEM of 
1 MGB

Voor Categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

1 Leeskop
1 Controller CES 1

1 Veiligheidsschakelaar CES 1 , CTP, CET, MGB 1 Veiligheidsschakelaar CES, CET, ESL, CTP, CEM of 
1 MGB
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Veiligheidsschakelaars van Schmersal
De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/schmersal

WWW

Veiligheidsschakelaars van Pilz
De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/pilz

WWW

Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.

Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.

Mechanische veiligheidsschakelaars van Schmersal Stand 2017

Soort schakelaar Veiligheidsschakelaar 
met geïntegreerde bedieningssleutel

Veiligheidsschakelaar
met afzonderlijke bedieningssleutel

Voorbeeld

Geldig voor de volgende producten Serie TV e.d.  
Werkingsprincipe elektromechanisch

Serie AZM e.d.  
Werkingsprincipe elektromechanisch

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen aan de eisen van de volgende normen EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
EN ISO 14119

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
EN ISO 14119

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c volgens EN ISO 13849-1 1 Schmersal veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidscontroller 

1 Schmersal veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidscontroller 

Voor Categorie 3/PL d volgens EN ISO 13849-1 Oplossing a) 
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK) 
of oplossing b)
2 Schmersal veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

Oplossing a) 
1 Schmersal veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidscontroller Foutuitsluiting 
of oplossing b) 
2 Schmersal veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller 

Voor Categorie 4/PL e volgens EN ISO 13849-1 2 Schmersal veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller 

2 Schmersal veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller 

Veilige veiligheidsdeursystemen (combinatie van sensor en actor) van Pilz Stand 2017

Soort schakelaar Elektromagnetische dichthouder (proces) 
PSENslock

Personen- en procesbeveiliging  
PSENmlock

Veiligheidsdeursysteem  
PSENsgate

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

PSEN sl-0.5p  
(meer typen onder web150408)

PSEN ml b 1  
(meer typen onder web150409)

PSEN sg2c-3LPE  
(meer typen onder web150407)

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN 60947-5-3
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

EN 60947-5-3
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

EN 60947-5-3
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

Welke categorie/PL wordt bereikt?

PL e (vergrendeling/sensor)
SIL CL 3 (vergrendeling/sensor)

PL e 
SIL CL 3

PL e
SIL CL 3

Contactloze veiligheidsschakelaars van Schmersal Stand 2017

Magneetschakelaar Elektronische apparaten

Voorbeeld

Geldig voor de volgende producten Serie BNS
Werkingsprincipe: contactloos

Serie CSS, AZ/AZM 200/201, MZM
Werkingsprincipe: Puls-echo-methode/RFID

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen aan de eisen van de volgende normen EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119 
EN ISO 13849-1

EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119 
EN ISO 13849-1

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c volgens EN ISO 13849-1 1 Schmersal veiligheidsschakelaar
1 Schmersal bedieningssleutel

1 Schmersal veiligheidsschakelaar
1 Schmersal bedieningssleutel

Voor Categorie 3/PL d volgens EN ISO 13849-1 1 Schmersal veiligheidsschakelaar
1 Schmersal bedieningssleutel

1 Schmersal veiligheidsschakelaar
1 Schmersal bedieningssleutel

Voor Categorie 4/PL e volgens EN ISO 13849-1 1 Schmersal veiligheidsschakelaar
1 Schmersal bedieningssleutel

1 Schmersal veiligheidsschakelaar
1 Schmersal bedieningssleutel

Mechanische veiligheidsschakelaars van Pilz Stand 2017

Soort schakelaar Scharnierschakelaars  
PSENhinge

Mechanische  
veiligheidsschakelaar  
PSENmech

Veiligheidsgrendel  
PSENbolt

Gecodeerde  
veiligheidsschakelaar  
PSENcode

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

PSEN hs1 (web150410) PSEN me3 
(meer typen onder web150414)

PSEN b2 
(meer typen onder web150411)

PSEN cs4  
(meer typen onder web150412)

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN 60947-5-1
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

EN 60947-5-3
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

Welke categorie/PL wordt bereikt?

PL d
SIL CL 2
PL e bij twee schakelaars
SIL CL 3 bij twee schakelaars

PL d
SIL CL 2
PL e bij twee schakelaars
SIL CL 3 bij twee schakelaars

PL e
SIL CL 3
afhankelijk van de combinatie  
met Veiligheidsschakelaarn

PL e
SIL CL 3
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Veiligheidsschakelaars van Sick
De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/sick

WWW

Veiligheidsschakelaars van Telemecanique Sensors
De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/telemecanique-sensors

WWW

Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.

Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.

Veiligheidsschakelaars van Telemecanique Sensors Stand 2017

Soort schakelaar Veiligheidsschakelaar et  
geïntegreerde bedieningssleutel

Veiligheidsschakelaar met  
afzonderlijke bedieningssleutel

Veiligheidsdichthouders Gecodeerde  
magneetschakelaars

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

XCS P, XCS M, XCS D XCS MP, XCS PA, XCS TA XCS LE, XCS LF XCS DMD, XCS DMR, XCS DMC

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN 60947-5-3
EN ISO 1349-1
EN/IEC 62061

EN 60947-5-3
EN ISO 1349-1
EN/IEC 62061

EN 60947-5-3
EN ISO 1349-1
EN/IEC 62061

EN 60947-5-3
EN ISO 1349-1
EN/IEC 62061

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 2/PL c
volgens EN ISO 13849-1

1  Telemecanique Sensors  
veiligheidsschakelaar

1 Veiligheidsrelais

1  Telemecanique Sensors  
veiligheidsschakelaar

1 Veiligheidsrelais

1  Telemecanique Sensors  
veiligheidsschakelaar

1 Veiligheidsrelais

1  Telemecanique Sensors  
veiligheidsschakelaar

1 Veiligheidsrelais

Voor Categorie 3/PL d
volgens EN ISO 13849-1

Oplossing a)  
1  Telemecanique Sensors  

veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais Foutuitsluiting
of oplossing b)  
2  Telemecanique Sensors  

veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais

Oplossing a)  
1  Telemecanique Sensors  

veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais Foutuitsluiting
of oplossing b)  
2  Telemecanique Sensors  

veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais

Oplossing a)  
1  Telemecanique Sensors  

veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais Foutuitsluiting
of oplossing b)  
2  Telemecanique Sensors  

veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais

Oplossing a) 
1  Telemecanique Sensors  

veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais Foutuitsluiting
of oplossing b)  
2  Telemecanique Sensors  

veiligheidsschakelaars
1  Veiligheidsrelais

Voor Categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

2  Telemecanique Sensors  
veiligheidsschakelaars

1 Veiligheidsrelais

2  Telemecanique Sensors  
veiligheidsschakelaars

1 Veiligheidsrelais

2  Telemecanique Sensors  
veiligheidsschakelaars

1 Veiligheidsrelais

2  Telemecanique Sensors  
veiligheidsschakelaars

1 Veiligheidsrelais

Mechanische veiligheidsschakelaars van Sick Stand 2017

Soort schakelaar Veiligheidsschakelaar 
met geïntegreerde bedieningssleutel

Veiligheidsschakelaar
met afzonderlijke bedieningssleutel

Veiligheidsdichthouders  
met afzonderlijke bedieningssleutel

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

i110R
Werkingsprincipe: Snap-action schakelmechnisme en 
slow-action schakelmechanisme

i16
Werkingsprincipe: Slow-action schakelaar

i10
Werkingsprincipe: Slow-action schakelaar

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
EN ISO 14119

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
EN ISO 14119

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
EN ISO 14119

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c
volgens EN ISO 13849-1

1 Sick veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais 

1 Sick veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais (z.B. UEs)

1 Sick veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais (z.B. UEs)

Voor Categorie 3/PL d
volgens EN ISO 13849-1

Oplossing a)  
1 Sick veiligheidsschakelaar 
1 Veiligheidsrelais  
Foutuitsluiting  
of oplossing b) 
 2 Sick veiligheidsschakelaars 
1 Veiligheidsrelais 

Oplossing a)  
1 Sick veiligheidsschakelaar 
1 Veiligheidsrelais  
Foutuitsluiting  
of oplossing b)  
2 Sick veiligheidsschakelaars 
1 Veiligheidsrelais 

Oplossing a)  
1 Sick veiligheidsschakelaar 
1 Veiligheidsrelais  
Foutuitsluiting  
of oplossing b) 
 2 Sick veiligheidsschakelaars 
1 Veiligheidsrelais 

Voor Categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

2 Sick veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais 

2 Sick veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais 

2 Sick veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais 



Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.

Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.
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Veiligheidsschakelaars van BERNSTEIN Veiligheidsschakelaars van Leuze electronic
De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/bernstein

WWW
De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/leuze

WWW

Veiligheidsschakelaars van BERNSTEIN Stand 2017

Soort schakelaar Veiligheidsschakelaar 
met geïntegreerde bedieningssleutel

Veiligheidsschakelaar
met afzonderlijke bedieningssleutel

Veiligheidsdichthouders  
met afzonderlijke bedieningssleutel

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

Productgroep IN65 
Productgroep ENK

Productgroep SK Productgroep SLK

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN 60947-5-1
ISO 14119

EN 60947-5-1
ISO 14119

EN 60947-5-1
ISO 14119

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c
volgens EN ISO 13849-1

1 BERNSTEIN veiligheidsschakelaar
optioneel 1 Veiligheidsrelais 

1 BERNSTEIN veiligheidsschakelaar
optioneel 1 Veiligheidsrelais 

1 BERNSTEIN veiligheidsschakelaar
optioneel 1 Veiligheidsrelais 

Voor Categorie 3/PL d
volgens EN ISO 13849-1

Oplossing a)  
1 BERNSTEIN veiligheidsschakelaar  
1 Veiligheidsrelais und Foutuitsluiting 
of oplossing b)  
2 BERNSTEIN veiligheidsschakelaars  
1 Veiligheidsrelais 

Oplossing a)  
1 BERNSTEIN veiligheidsschakelaar  
1 Veiligheidsrelais und Foutuitsluiting 
of oplossing b)  
2 BERNSTEIN veiligheidsschakelaars  
1 Veiligheidsrelais 

Oplossing a)  
1 BERNSTEIN veiligheidsschakelaar  
1 Veiligheidsrelais und Foutuitsluiting 
of oplossing b)  
2 BERNSTEIN veiligheidsschakelaars  
1 Veiligheidsrelais 

Voor Categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

2 BERNSTEIN veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais 

2 BERNSTEIN veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais 

2 BERNSTEIN veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais 

Veiligheidsschakelaars van BERNSTEIN Stand 2017

Soort schakelaar Magneetschakelaar  
gecodeerd

RFID-veiligheidssensoren,  
sterk en gering 

Voorbeeld

Geldig voor de volgende producten Productgroep MAK Productgroep CSMS

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen aan de eisen van de volgende normen EN 60947-5-3
ISO 14119

EN 60947-3
ISO 14119

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c
volgens EN ISO 13849-1

1 BERNSTEIN veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais 

1 BERNSTEIN CSMS

Voor Categorie 3/PL d
volgens EN ISO 13849-1

1 BERNSTEIN veiligheidsschakelaar 
1 Veiligheidsrelais 

1 BERNSTEIN CSMS 

Voor Categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

1 BERNSTEIN veiligheidsschakelaar 
1 Veiligheidsrelais

1 BERNSTEIN CSMS 

Mechanische veiligheidsschakelaars van Leuze electronic Stand 2017

Soort schakelaar Veiligheidsschakelaar 
met geïntegreerde bedieningssleutel

Veiligheidsschakelaar
met afzonderlijke bedieningssleutel

Veiligheidsdichthouders

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

De serie S300, positieschakelaars
De serie S400, scharnierschakelaars

S20
S200

L10
L100
L200
L300

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN ISO 14119 
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

EN ISO 14119 
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061 

EN ISO 14119 
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c
volgens EN ISO 13849-1

1 Leuze electronic veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais

1 Leuze electronic veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais

1 Leuze electronic veiligheidsdichthouder
1 Veiligheidsrelais 

Voor Categorie 3/PL d
volgens EN ISO 13849-1

Oplossing a)  
1 Leuze electronic veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais Foutuitsluiting 
of oplossing b)  
2 Leuze electronic veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais

Oplossing a)  
1 Leuze electronic veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais Foutuitsluiting 
of oplossing b)
2 Leuze electronic veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais

Oplossing a) 
1 Leuze electronic veiligheidsdichthouder
1 Veiligheidsrelais Foutuitsluiting 
of oplossing b) 
2 Leuze electronic veiligheidsdichthouders
1 Veiligheidsrelais

Voor Categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

Oplossing a) 
2 Leuze electronic veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais
of oplossing b) 
1  Leuze electronic S420 veiligheidsschakelaar  

met OSSD-Ausgängen
1 Veiligheidsrelais

2 Leuze electronic veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais

Oplossing a) 
2 Leuze electronic veiligheidsdichthouders
1 Veiligheidsrelais
of oplossing b) 
1  Leuze electronic L300 veiligheidsdichthouder  

met OSSD-uitgangen
1 Veiligheidsrelais
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Veiligheidsschakelaars van Dold
De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/dold

WWW

Sleuteltransfersystemen/Veiligheidsschakelaar  
van Fortress Interlocks

De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/fortress
WWW

Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.

Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.

Veiligheidsschakelaar, dichthouders, sleuteltransfer van Dold Stand 2017

Soort schakelaar Veiligheidsschakelaar  
met afzonderlijke bedienings-
sleutel

Veiligheidsdichthouders  
met afzonderlijke bedienings-
sleutel

Mechanische  
veiligheidsdichthouder  
met afzonderlijke bedienings-
sleutel en sleuteltransfer-
functie

Veiligheidsdichthouders en 
schakelaars met afzonderlijke 
bedieningssleutel, sleuteltrans-
ferfunctie en bevelsfuncties

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

Voor SAFEMASTER STS-eenheden  
(vergrendelingen) gebaseerd op  
schakelmodules in rvs of kunststof 
uitvoering

Voor SAFEMASTER STS-eenheden 
(vergrendelingen) gebaseerd op 
dichthoudermodules in rvs of kunststof 
uitvoering

Voor SAFEMASTER STS-eenheden  
gebaseerd op mechanische modules  
in rvs of kunststof uitvoering

Voor SAFEMASTER STS-systemen  
in rvs of kunststof uitvoering

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN60947-5-1, Bijlage K
EN ISO 14119
GS-ET-15
GS-ET-31
Certificaat van EG typeonderzoek volgens 
MRL 2006/42/EG, Bijlage IV, S.21

EN60947-5-1, Bijlage K
EN ISO 14119
GS-ET-19
GS-ET-31
Certificaat van EG typeonderzoek 
volgens MRL 2006/42/EG, Bijlage IV, S.21

EN60947-5-1, Bijlage K
EN ISO 14119
GS-ET-31
Certificaat van EG typeonderzoek  
volgens MRL 2006/42/EG, Bijlage IV, S.21

EN60947-5-1, Bijlage K
EN ISO 14119
GS-ET-15
GS-ET-19
GS-ET-31
Certificaat van EG typeonderzoek 
volgens MRL 2006/42/EG, Bijlage IV, S.21

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor categorie 2/PL d
volgens EN ISO 13849-1

1 SAFEMASTER STS-eenheid met bv.  
1 noodstop-module LG 5925

1 SAFEMASTER STS-eenheid met bv.  
1 sensorloze stilstandsbewaker LH 5946

1 mechanische SAFEMASTER  
STS-eenheid in combinatie met 1 met 
een sleutel bediende  
veiligheidsdichthouder of -schakelaar

1 SAFEMASTER STS-systeem in  
combinatie met bv. 1 modulair 
veiligheidssysteem zonder software  
SAFEMASTER M

Voor categorie 3/PL 
d of e
volgens EN ISO 13849-1

1 SAFEMASTER STS-eenheid met 1 of 
2 bedieningssleutels (afhankelijk van de 
toepassing) met bv. 1 noodstop-module 
LG 5925

1 SAFEMASTER STS-eenheid met 1 of 
2 bedieningssleutels (afhankelijk van 
de toepassing) met bv. 1 sensorloze  
stilstandsbewaker LH 5946

1 mechanische SAFEMASTER STS-
eenheid met 1 of 2 bedieningssleutels 
(afhankelijk van de toepassing) in een 
systeem met 1 met een sleutel bediende 
veiligheidsdichthouder of -schakelaar

1 SAFEMASTER STS-systeem met 1 of 2 
bedieningssleutels (afhankelijk van de  
toepassing) in combinatie met bv. 1 
modulair, programmeerbaar  
veiligheidssysteem SAFEMASTER PRO

Voor categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

1 SAFEMASTER STS-eenheid met  
2 bedieningssleutels met bv. 1 noodstop-
module LG 5925

1 SAFEMASTER STS-eenheid met 2  
bedieningssleutels met bv. 1 sensorloze  
stilstandsbewakerLH 5946

1 mechanische SAFEMASTER STS- 
eenheid met 2 bedieningssleutels in een 
systeem met 1 met een sleutel bediende  
veiligheidsdichthouder of -schakelaar

1 SAFEMASTER STS-systeem met 2 
bedieningssleutels met bv. 1 multifunc-
tionele veiligheidsmodule UG 6970

Sleuteltransfersystemen/Veiligheidsschakelaars van Fortress Interlocks Stand 2017

Soort schakelaar Mechanisch  
sleuteltransfersysteem

Elektromechanische veiligheidsscha-
kelaars met/zonder dichthoudfunctie

Elektromechanische veiligheidsscha-
kelaars met/zonder dichthoudfunctie

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

Veiligheidsschakelaar
van de mGard-Serie

Veiligheidsschakelaar
van de amGardpro-Serie

Veiligheidsschakelaar
van de tGard-Serie

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
ISO 13849-2:2012
EN 62061:2005/A1:2013
EN ISO 14119:2013
GS-ET-19:2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
ISO 13849-2:2012
EN 62061:2005/A1:2013
EN ISO 14119:2013
GS-ET-19:2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
ISO 13849-2:2012
EN 62061:2005
EN ISO 14119:2013
GS-ET-19 :2011

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c
volgens EN ISO 13849-1

1 Dichthoudvoorziening
1 Sleutel
1 Schakelelement
1 Veiligheidscontroller

1 Veiligheidsschakelaar
1 Bedieningssleutel
1 Veiligheidscontroller

1 Veiligheidsschakelaar
1 Bedieningssleutel
1 Veiligheidscontroller

Voor Categorie 3/PL d
volgens EN ISO 13849-1

1 Dichthoudvoorziening
1 Sleutel
1 Schakelelement
1 Veiligheidscontroller

1 Veiligheidsschakelaar
1 Bedieningssleutel
1 Veiligheidscontroller

1 Veiligheidsschakelaar
1 Bedieningssleutel
1 Veiligheidscontroller Foutuitsluiting

Voor Categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

2 Dichthoudvoorzieningen
2 Sleutels
1 Schakelelement
1 Veiligheidscontroller

1 Veiligheidsschakelaar
1 Bedieningssleutel
1 Veiligheidscontroller

2 Veiligheidsschakelaars
2 Bedieningssleutels
1 Veiligheidscontroller

wat wordt bijvoorbeeld benodigd wanneer gevaar voor insluiting bestaat?

Onbedoeld  
heropstarten  
verhinderen

Persoonlijke veiligheidssleutel om mee  
te nemen in de gevarenzone

Persoonlijke veiligheidssleutel om mee  
te nemen in de gevarenzone

Persoonlijke veiligheidssleutel om mee  
te nemen in de gevarenzone

Het verlaten van de 
gevarenzone moet te 
allen tijd mogelijk zijn

Vluchtontgrendeling van veiligheidsschakelaars  
met dichthoudfunctie

Vluchtontgrendeling van veiligheidsschakelaars  
met dichthoudfunctie


