
X-Lock är ett flexibelt dörr- och låssystem som passar alla våra maskinskyddsserier. Du kan tillsammans 
med ett X-Lock och ett dörr kit förvandla en vanlig dörrpanel till en dörr med en säker låsfunktion.
X-Lock har en mekanisk sprint som håller gångjärns och skjutdörrar stängda. Låset är utformat så att 
det behövs en medveten handling för att öppna och stänga dörren från utsidan. Från insidan kan X-Lock 
inte stängas. När det är låst, kan X-Lock öppnas från insidan, om inte en switch med låsanordning 
installeras separat.

X-Lock kan kombineras med något av följande:
• Ett hänglås appliceras på en plåt med tre hål som kan nås endast när skyddet är öppet (detta 

förhindrar stängning av dörren, medan personer utför inställning eller underhållsarbete inne i cellen)
• En samverkande skyddsbrytare (övervakning av stängt/öppet läge av låset ); en sådan övergång 

skall användas, om skyddet ska öppnas mer än en gång i veckan
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X-Lock

• Flexibelt dörr- och låssystem

• Lätt att installera

• Levereras i en speciellt utformad kartong
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L66-20-L  X-Lock för alla portar X-Guard, vänster
L66-20-R  X-Lock för alla portar X-Guard, höger
L66-21-L  X-Lock för alla portar X-Guard med Siemens B-614, vänster 
L66-21-R  X-Lock för alla portar X-Guard med Siemens B-614, höger

Viktig information vid montage av X-Lock

Vid montering av X-Lock följ Axelents monteringsanvisningar noggrant. Justera lås, strömbrytare 
och nyckel noga, så att låset fungerar enkelt utan motstånd. Detta är nödvändigt för att det ska  
fungera korrekt.

B-614 med nödupplåsning inifrån (Genom att trycka in knappen, orsakas ett nödstopp och tillåter X-Lock  
att öppnas)

Om X-Lock används med en brytare med låsanordning, måste en nödupplåsning med spak eller  
knopp integreras i brytaren. Annars kommer det inte att vara möjligt att öppna X-Lock inifrån i nödfall.
Axelent erbjuder olika typer av brytare och manöverorgan för X-Lock. Om du vill använda X-Lock med 
en Siemens B-614 med nödupplåsning från insidan, måste en specialversion av X-Lock användas.
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