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Axelents X-Guard har ett flertal flexibla låssystem som passar alla dörrar och brytare/brytarfästen
inom maskinskyddsserien – allt från enkla till mer avancerade tekniska lösningar. Tack vare X-Guards 
flexibilitet kan du även enkelt byta ut en fast panel i ditt maskinskydd till en dörr, utan att behöva flytta 
stolpar. Genom att kombinera ett dörrpaket med ett låssystem kan du skapa en dörr med en säker 
låsfunktion som tillgodoser ditt ändamål. 

X-Guard® - Lås



Axelent X-It är ett patentsökt, smart cylinderlås som bygger på en unik konstruktion där inget extra låshus 
krävs. Låset är framtaget för att passa X-Guard, men även Axelents andra modulära nätväggssystem 
inom industri/lager och förrådsväggar. Tack vare den unika konstruktionen och enkla monteringen kan 
låset även användas till liknande produkter/system som på marknaden. Låset passar för både slag- och 
skjutport.

Låset är robust med en kåpa i metall för att tåla tuffa tag och är utprovat, testat och godkänt enligt
SS-EN 12209:2016. 

Utökad funktion finns vid krav på utrymningsmöjlighet. Låset kan då kombineras med en mekanisk
panik/utrymningsenhet. 

X-It

XIT-L01-101 Cylinderlås X-It, vänster mek, enkel slagport, X-Guard

XIT-L01-301 Cylinderlås X-It, vänster mek, enkel skjutport, X-Guard

XIT-L01-401 Cylinderlås X-It, vänster mek, skjutport med mittlåsning, X-Guard

XIT-L02-101 Cylinderlås X-It, vänster mek + panik, slagport, X-Guard

XIT-R01-101 Cylinderlås X-It, höger mek, slagport, X-Guard

XIT-R01-301 Cylinderlås X-It, höger mek, enkel skjutport, X-Guard

XIT-R01-401 Cylinderlås X-It, höger mek, skjutport med mittlåsning, X-Guard

XIT-R02-101 Cylinderlås X-It, höger mek + panik, slagport, X-Guard

XIT-L02-301  Cylinderlock X-It, vänster mek + panik, skjutport, X-Guard 

XIT-L02-401  Cylinderlock X-It, vänster mek + panik, skjutport med mittlåsning, X-Guard 

XIT-R02-301  Cylinderlock X-It, höger mek + panik, skjutport, X-Guard 

XIT-R02-401  Cylinderlock X-It, höger mek + panik, skjutport med mittlåsning, X-Guard 

X-It

Art.nr.                                  Beskrivning
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Lås

Art.nr. Beskrivning

Haklås
Detta lås är ett komplement till vårt X-lock och har ett 
integrerat fäste för beröringsfri brytare.  
Låset har en justerbar hake för att eliminera eventuellt 
glapp. Handtaget är återfjädrande för att man inte 
ska kunna slänga igen dörren så att den automatiskt 
stängs, utan detta måste göras med en handrörelse. 
Det yttre handtaget har en integrerad ögla för hänglås 
som det gör det möjligt att säkra dörren och därmed 
förhindra att dörren stängs av misstag vid t.ex. service.

Observera, hänglås eller brytare ingår ej.

Snäpplås

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

Hänglåsbeslag 

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

L10-00-0       Hänglåsbeslag för slagportar, höger/vänster

L20-00-0      Hänglåsbeslag för skjutportar, höger/vänster

L22-00-0      Hänglåsbeslag för skjutportar med mittlåsning

L10-05-0      Snäpplås för slagportar, höger/vänster

L20-05-0      Snäpplås för skjutportar, höger/vänster

L22-05-0      Snäpplås för mötande skjutportar, höger/vänster

L10-05-2      Haklås för slagport, höger/vänster

L20-05-2      Haklås för skjutport, höger/vänster

L66-20-L      X-Lock för alla portar, vänster

L66-20-R      X-Lock för alla portar, höger

L66-21-L      X-Lock för alla portar, vänster, till brytare B-614

L66-21-R      X-Lock för alla portar, höger, till brytare B-614

10-9540      Eurocylinder, DIN 18254, Klass 3

10-9545      Eurocylinder, DIN 18254, i system

10-9550      Eurocylinder (halv) DIN V 18254

10-9551      Eurocylinder (halv) DIN V 18254, i system



Euchner MGB

Euchner MGB (Multifuncional Gate Box) 
är ett unikt förregling- och låssystem 
för skydd av dörrar vid maskiner. Fyra 
stycken LED indikerar information om 
låsets status. Låset har en intelligent 
plunge vars läge detekteras med en 
RFID transponder som har en helt unik 
kod.

Detta omöjliggör manipulering samtidigt 
som det möjliggör att MGB uppfyller 
PL e EN ISO 13849-1 / SIL 3 enligt EN 
62061.

X-It Paniklås 

Axelent X-It är i grunden ett cylinderlås. Låset bygger på en unik konstruktion där inget extra låshus krävs, endast en standard låscylinder, 
typ euro. Låset är robust med en kåpa i metall för att tåla tuffa tag och är utprovat, testat och godkänt enligt SS-EN 12209:2016. Låset 
passar både för slag- eller skjutdörr.

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

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.
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T10-01 Brytarfäste slagport, höger/vänster

T10-02 Brytarfäste skjutport, höger/vänster, Siemens

T10-12 Brytarfäste slagport, höger/vänster, Euchner

T10-13 Brytarfäste slagport, universal, beröringsfri brytare

T10-20 Brytarfäste skjutport, på skena, höger/vänster

T10-23 Brytarfäste enkel skjutport, universal, beröringsfri brytare

T10-24 Brytarfäste mötande skjutport, universal, beröringsfri brytare

T10-30 Fäste, Euchner MGB slagport/skjutport, höger/vänster

T10-31 Extra fäste dörrblad för Euchner MGB med panik handtag Ral 9011, X-Guard

T10-32 Fäste, Schmersal AZM200 slagport/skjutport , höger/vänster

T10-33 Fäste, Euchner MGB Profinet Box, slagport, höger/vänster

T10-34 Fäste, Euchner MGB Profinet Box, skjutport, höger/vänster

T10-35 Extra fäste MGB, skjutport  med mittlåsning, X-Guard

Brytarfästen

Art.nr. Beskrivning 

T10-01

Brytarfäste för slagportar, höger/vänster

Switch/ Emergency Stop 

Axelent samarbetar med flera marknadsledare inom området brytare/nödstopp, bland annat Siemens, Euchner, 
Allen-Bradley, ABB Jokab och Telemecanique. Vi har därför ett stort urval att erbjuda våra kunder för en så säker 
och bra lösning som möjligt.

T10-12

Brytarfäste slagport, höger/vänster, 

Euchner

T10-13

Brytarfäste slagport, universal, 

beröringsfri brytare

T10-30

Fäste, Euchner MGB slagport, höger/vänster
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T10-30

Fäste, Euchner MGB skjutport, höger/vänster

T10-32

Fäste Schmersal AZM200 slagport, höger/vänster

T10-32

Fäste Schmersal AZM200 skjutport, höger/vänster
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