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Voorwoord
In de meer dan 20 jaar dat Intech Installatieburo bestaat hebben wij ons gespecialiseerd als een
betrouwbare partner voor de industrie. Wij zijn specialist in de elektrotechniek, besturingssoftware
en machinebouw.
Intech Installatieburo is ook actief op het gebied van veilig werken door het creëren, maken en
leveren van o.a.:
 Veiligheidshekwerken
 Lichtschermen
 Inloopbeveiligingen
 Knelbeveiligingen
 Radarscanners
 Camera systemen etc.
Door jarenlange ervaring in diverse industrieën is Intech Installatieburo een gedegen partner in het
adviseren en realiseren van veiligheidssystemen en het leveren van hekwerken en
veiligheidscomponenten, waardoor een veilige maar vooral ook werkbare machine wordt
gerealiseerd. Naast de standaard hekwerken en deuren ontwerpt en realiseert Intech Installatieburo
ook klant specifieke toepassingen voor veilige en werkbare installaties en machines.

Onze veiligheidshekwerken zijn uit eigen fabriek en daardoor kunnen wij maatwerk leveren
met een goede prijs kwaliteitverhouding.
Intech Installatieburo hanteert bij het ontwerp en plaatsen van het veiligheidshekwerk voor
gebiedsbescherming, toegangsdeuren en knelbeveiligingen de Europese en internationale normen,
voor een overzicht voor de geldende Europese normen zie pagina 1.
Intech installatieburo is de juiste partner voor:
 het leveren van veligheidscomponenten
 adviseren bij complexe veiligheidsvraagstukken
 fabriceren van maatwerk op gebied van veiligheidsafscherming
 duidelijke offertes met goede prijs kwaliteit verhouding
 ontwerp en fabricage uit eigen fabriek
 levering van standaard hekwerk uit voorraad
Indien gewenst kan Intech Installatieburo zorgen voor het plaatsen aansluiten en integreren van de
veiligheidsproducten in uw fabriek door onze eigen vakmensen.
Wilt u meer weten? Mail naar: sales@intech-installatieburo.nl

H. van Heumen
Directeur Intech Installatieburo B.V.

Uitgegeven door: INTECH Installatieburo B.V. Bergharen
Hoewel deze brochure met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaarden schrijver noch uitgever enige aansprakelijkheid voor schade
ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze handleiding.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
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1 Algemene informatie
De Richtlijn Arbeidsmiddelen vormt een verlengstuk van de Machinerichtlijn. De Arbowet verplicht u
als werkgever tot het ter beschikking stellen van veilige machines aan uw werknemers, deze
machines dienen te voldoen aan de richtlijn arbeidsmiddelen.
De Richtlijn Arbeidsmiddelen (2009/104/EG) is een Europese sociale richtlijn geïmplementeerd in het
Arbobesluit, hoofdstuk 7. De doelstelling is een veilig arbeidsmiddel dat voldoet aan de nationale
wetgeving.
De werkgever zal er voor moeten zorgen dat de machines, arbeidsmiddelen en installaties volgens
de geldende regels uit de wetgeving worden ontworpen en/of aangekocht, gebruikt, onderhouden
en ontmanteld. De Richtlijn Arbeidsmiddelen stelt o.a. eisen aan het arbeidsmiddel met betrekking
tot de elektrische installatie, afschermingen, plaatsing van noodstopschakelaars, opleiding van
personeel e.d.
Intech veiligheidshekwerk en veiligheidscomponenten zijn uitermate geschikt om te worden
toegepast voor het veiliger maken van de installaties en machines. Naast de standaard hekwerken en
deuren ontwerpt en realiseert Intech Installatieburo ook klant specifieke toepassingen voor veilige
en werkbare installaties en machines. De klant specifieke wensen zoals uitsparingen in gaaspanelen,
aangepaste deuren etc. worden altijd getoetst aan de geldende normen.

1.1 Normen

Norm
NEN-EN-ISO 12100
NEN-EN 349
NEN-EN-ISO 13857
NEN-EN-ISO 14120
NEN-EN-ISO 14119

Omschrijving
Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen
Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke
zones met de onderste ledematen
Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke
zones door bovenste en onderste ledematen
Veiligheid van machines – Afschermingen – Algemene eisen voor ontwerp
en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen
Veiligheid van machines – Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan
afschermingen

Hoofdstuk: Algemene informatie

Intech Installatieburo hanteert bij het ontwerp en plaatsen van het veiligheidshekwerk voor
gebiedsbescherming, toegangsdeuren en knelbeveiligingen de Europese en internationale normen:
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1.2 Intech Hekwerk
Intech veiligheidshekwerk en veiligheidscomponenten zijn uitermate geschikt om te worden
toegepast voor het veiliger maken van de installaties en machines.
Intech hekwerk betekent:




Zware industriële kwaliteit
Robuuste vormgeving
Eenvoudig uitbreidbaar





Eenvoudig te plaatsen
Modulaire opbouw
Voldoet aan de machinerichtlijn

Alle hekwerk onderdelen zijn eenvoudig door u zelf te plaatsen, maar natuurlijk is het ook mogelijk
om het plaatsen door de ervaren medewerkers van Intech te laten verzorgen.
Het is ook zeer van belang dat de gekozen veiligheidscomponenten, deurschakelaars en
lichtschermen op een juiste wijze worden aangesloten en geïmplementeerd in de elektrische
installatie en besturing, zodat de installatie veilig wordt afgeschakeld en weer veilig kan herstarten.
Intech Installatieburo kan voor u het hekwerk plaatsen en de veiligheidscomponenten aansluiten
zodat u verzekerd bent van een juiste implementatie en werking. Tevens worden hierbij de
bestaande elektrische schema's aangepast naar de nieuwe situatie.
Naast de uitschakeling te laten geschieden door de traditionele noodstoprelais kan er ook worden
gekozen om een programmeerbare safety PLC in te zetten. De hekwerkschakelaars en bijbehorende
componenten kunnen dan op decentrale profisafe modules worden aangesloten waarmee een zeer
grote mate van flexibiliteit wordt verkregen naar de toekomst toe.

Graag adviseren wij u bij het
bepalen van de mogelijkheden.

Intech levert uit voorraad de standaard machinehekwerken en persoonsbeveiligingen.
Dit hekwerk bestaat uit een aantal standaard onderdelen welke uit voorraad, direct aan u geleverd
kunnen worden. Vooral de prijsstelling mag heel gunstig worden genoemd, zonder afbreuk van de
kwaliteit.
Het hekwerk is geproduceerd overeenkomstig de nieuwste machinerichtlijnen en voldoet daardoor
volledig aan de laatste normen voor de machineveiligheid en is eenvoudig te plaatsen, op maat te
maken en later uit te breiden of aan te passen.
Tevens sluit dit hekwerk qua kleur en maatvoering naadloos aan op bestaande hekwerken zoals deze
door bekende gerenommeerde machinebouwers zoals Lingl en Keller zijn geïnstalleerd.

Hoofdstuk: Algemene informatie

1.3 Voorraad Hekwerken
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Uitbreiding of aanpassing van deze bestaande hekwerken in uw fabriek is zeer goed mogelijk. De
maatvoering is volledig identiek.
Ons leveringsprogramma van het hekwerk componenten zal zich de komende tijd steeds verder
uitbreiden, maar voorziet momenteel in de volgende onderdelen:







Eindpalen
Hoekpalen
Gaaspanelen
Lichtschermpalen
Lototo producten
Veiligheidspoorten








Tussenpalen
Draaideuren
Schuifdeuren
Knelbeveiligingen
Stootpalen
Sluitsystemen & veiligheid schakelaars

1.4 Prijs
Alle in de prijslijst genoemde prijzen zijn per stuk, exclusief BTW en af fabriek Intech.
Intech kan de montage van de gewenste delen voor u verzorgen op basis van nacalculatie, hierbij is
het mogelijk om de mechanische als ook de elektrische montage te verzorgen.
Ten behoeve van de elektrische montage dient er vooraf een inventarisatie gemaakt te worden over
de mogelijkheden van aansluiten.
Graag beantwoorden wij al uw vragen en komen wij eventueel bij u op bezoek om samen met u de
benodigde onderdelen op te nemen.

1.5 Standaard Kleuren

Hekwerkpalen en deuren

Ral 3002

Gaaspaneel

Vuur verzinkt

Lichtschermpalen / klaphekjes

Ral 1018

Stootpalen

Ral 1018 / Ral 9011

Overige Ralkleuren zijn tegen meerprijs mogelijk

(Ral kleuren in deze folder kunnen afwijken van de werkelijkheid.)

Hoofdstuk: Algemene informatie

Intech Installatieburo maakt standaard gebruik van de onderstaande kleuren:
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1.6 Diensten pakket Intech Installatieburo
Inventarisatie
op locatie

Van inventarisatie t/m installeren en inbedrijfstellen
hanteert Intech Installatieburo korte communicatie
lijnen zowel intern als extern met de opdrachtgever.

Advies /
offerteschets

Ook het plaatsen, aansluiten en
inbedrijfstellen kan door vakmensen van
Intech Installatieburo worden uitgevoerd.

Offerte /
opdrachtbevestiging

Installeren /
inbedrijfstellen

Plaatsen /
afmonteren
Fabricage

Hoofdstuk: Algemene informatie

Engineering
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2 Hekwerken
Intech Installatieburo hanteert een aantal standaard hekwerkpalen, waarmee een complete machine
afscherming kan worden gerealiseerd. Voor afmetingen zie hoofdstuk maatvoering. Hieronder staat
de standaard Intech hekwerkpaal. De standaard beschikbare modellen staan op bladzijde 6. Staat het
gewenste model er niet bij neem dan contact op met Intech Installatieburo en vraag naar de
mogelijkheden.

Hekwerkpalen zijn
standaard afgewerkt met
een lamellendop.
Hekwerkpalen
hebben een
standaard hoogte
van 2100mm.

Hekwerkpalen zijn
standaard voorzien
van één of meerdere
robuuste zijstrippen
t.b.v. montage
gaaspaneel.

De vloerafstand
onderzijde gaaspaneel is
180mm en bovenzijde
gaaspaneel is 2100mm

Voor een stabiel
opstelling kan de
voetplaat worden
vastgezet met 4x een
M16 ankerbout.

Voor het plaatsen van hekwerken op roosters en bordessen zijn er speciale voetplaten op aanvraag
beschikbaar.
Alle onderdelen zijn eenvoudig door u zelf te plaatsen. Het is ook mogelijk om het plaatsen door
Intech te laten verzorgen en daarbij eventuele toegangsdeuren en knel- en inloopbeveiligingen in uw
elektrische installatie en besturing op te nemen, zodat u verzekerd bent van een juiste werking, in
overeenstemming met de geldende richtlijnen.

Hoofdstuk: Hekwerken

Voor accessoires zoals,
ankerbouten, bevestiging
gaaspaneel, kantprofiel,
kabelgootsteunen zie blz. 7
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2.1 Standaard hekwerkpalen
Eindpaal 2100mm

Artnr. 1007-008-00

Hoekpaal 45o 2100mm

Artnr. 1007-022-00

Tussenpaal 2100mm

Artnr. 1007-009-00

Koppel / montagehoek 90o

Artnr. 1007-261-00

Hoekpaal 2100mm

Artnr. 1007-010-00

T-paal 2100mm

Artnr.1007-004-00

De koppel / montagehoek is o.a. geschikt om gaaspanelen te monteren aan bestaande kolommen en
muren of bestaand hekwerk verder uit te breiden door van bv een eindpaal een hoekpaal te maken
etc.
Andere afmetingen hekwerkpalen extra laag of extra hoog zijn klant specifiek uit eigen fabriek
leverbaar.

2.2 Gaaspaneel
Intech hanteert een standaard verzinkt gaaspaneel van 1906x2470 (HxL).
Het gaaspaneel kan door de versteviging aan de achterzijde zonder omranding gebruikt
worden. Dit heeft als voordeel dat men het gaas eenvoudig kan aanpassen, zowel in lengte
als hoogte.

1906x2470 (HxL)

Hoofdstuk: Hekwerken

Gaaspaneel Artnr. 1007-252-00
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Uitsparingen kunnen eenvoudig in het gaaspaneel worden aangebracht, voor de afwerking van
scherpe randen kan er gebruik worden gemaakt van rubber kantprofiel, zie accessoires.

2.3 Accessoires
De afgebeelde accessoires is een selectie van de meest gebruikte

Montage gaas

Haakbout met moer – M8

Ankerbout

M12x90
Lichtschermpaal

Artnr. 1007-018-00

Artnr. 1007-259-00

Kabelgoot montagesteun

Ankerbout
M16x90
Hekwerk /
hekwerkdeuren

Artnr. 1007-042-00

Kantprofiel rubber voor
bescherming bij openingen in het
gaaspaneel

Artnr. 1007-260-00

Zelfklemmend rubberprofiel
L=1m

Artnr. 1007-280-00

Hoofdstuk: Hekwerken

Intech Installatieburo adviseert om het hekwerk met minimaal 4x M16x90 te monteren.
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3 Hekwerkdeuren
Intech Installatieburo heeft zowel draaideuren als schuifdeuren in het programma. De standaard
dagmaat is 1000mm. Alle deuren worden standaard geleverd met de zwaar uitgevoerde Intech
deurschuif, zonder veiligheidsschakelaars of vergrendelingen.
Om bestaande hekwerkdeuren te voorzien van deze degelijke deurschuiven kunnen deze ook los
worden besteld. Op verzoek kunnen ook de deuren zonder deurschuif worden besteld waardoor ook
andere type schakelaars en/of sloten kunnen worden gemonteerd.
Intech schuifdeuren en draaideuren kunnen vanzelfsprekend klantspecifiek op maat gemaakt
worden.
Niet alleen kenmerken de Intech deuren zich door een fraai uiterlijk en robuuste vormgeving, ook
zijn de deuren:
 onderhoudsvrij
 voorzien van een gelast stalen portaalkozijn en deurframe
 zowel links als rechts uit te voeren
 standaard te voorzien van Intech deurschuif & sluitsystemen
 montage mogelijkheden voor verschillende veiligheidsschakelaars
 eenvoudig te koppelen met standaard hekwerk
Wilt u de producten bekijken, in ons bedrijfspand in Bergharen staan diversen hekwerken en
hekwerkdeuren opgesteld er is tevens een demo opstelling aanwezig om deursloten inclusief
elektrische vergrendeling te proberen.

Hoofdstuk: Hekwerkdeuren

Maak een afspraak met één van
onze adviseurs om samen
vrijblijvend de
veiligheidsproducten te bekijken.
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3.1 Draaideur
De Standaard Intech draaideur heeft een dagmaat dagmaat 1000mm, voorzien van 2 strippen t.b.v.
montage gaaspanelen. De deuren worden afgemonteerd geleverd inclusief bestelde accessoires,
zoals deursloten en veiligheidschakelaars.
Op de volgende pagina ‘s staan verschillende klantspecifieke voorbeelden.
Indien een andere maatvoering is gewenst, hoger, breder of een dubbele draaideur zonder
middenstaander neem dan contact op met Intech Installatieburo en vraag naar de mogelijkheden

Scharnierpunt dubbel
uitgevoerd om deur links en
rechts draaiend te gebruiken

Deur aanslag om
doordraaien te voorkomen
Verstelbaar scharnier om
deur eenvoudig uit te lijnen
Intech deurschuif met
veiligheidsschakelaar

De vloerafstand
onderzijde gaaspaneel is
180mm en bovenzijde
gaaspaneel is 2100mm

Draaideur Links

Voor maatvoering zie hoofdstuk maatvoering.
Draaideur standaard (1000mm)
Draaideur standaard (1000mm)
Draaideur klantspecifiek

zonder Intech schuifslot
met Intech schuifslot
500mm tot 1500mm

Artrnr. 1007-013-00
Artrnr. 1007-019-00
Artrnr. 1007-000-00

Hoofdstuk: Hekwerkdeuren

Draaideur Rechts
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Dubbele draaideur t.b.v.
puin container.

De hier afgebeelde draaideuren
klant specifiek op maat gemaakt.

Vraag naar de mogelijkheden.
Extra breede draaideur
dagmaat 1,5 m.

Hoofdstuk: Hekwerkdeuren

Standaard draaideur,
kleur Ral 1006.

Dubbele draaideur met
midden sluiting.
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3.2 Schuifdeur
Intech schuifdeuren zijn ideaal en vooral handig in kleine ruimtes en geven maximale doorgang tot
de machines, ook voorkomen schuifdeuren dat bordessen en looproutes worden geblokkeerd door
openstaande draaideuren.
De standaard Intech schuifdeur heeft een dagmaat dagmaat 1000mm, voorzien van 2 strippen t.b.v .
montage gaaspanelen. De deuren worden afgemonteerd geleverd inclusief bestelde accessoires,
zoals deursloten en veiligheidschakelaars.
Intech schuifdeuren zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar en worden klant specifiek
gemaakt. Op de volgende pagina ‘s staan verschillende schuifdeur uitvoeringen en een aantal klant
specifieke voorbeelden.

Rail voorzien van
eindstoppen

Schuifdeur Links

Stabiele
loopwagen
deurhoogte

Schuifdeur Rechts
Intech deurschuif met
veiligheidsschakelaar

Voetplaat voorzien van
inloop om zijdelingse
beweging te voorkomen
Voor maatvoering zie hoofdstuk afmetingen.
Schuifdeur standaard (1000mm)
Schuifdeur standaard
(1000mm)
Schuifdeur klantspecifiek

zonder Intech schuifslot
met Intech schuifslot

Artrnr. 1008-003-00
Artrnr. 1008-011-00

500mm tot 1500mm

Artrnr. 1008-000-00

Hoofdstuk: Hekwerkdeuren

Robuust railprofiel voor
een stabiele schuifdeur
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Diversen schuifdeur uitvoeringen

Type
Type I

Omschrijving schuifdeur

Doorgang

enkelvoudig

1 mtr

Type II

enkelvoudig

tot 2,5 mtr

Type III

enkelvoudige

tot 5 mtr

Type IV tweevoudig

tot 2x 2,5 mtr

Type V

drievoudig

Tot 3x 2,5 mtr

Type VI

Cascade, zowel vanaf 1 zijde
of vanaf twee zijde te
openen.

Maatwerk

Type VII

Meervoudig met 90o
bochten, zowel vanaf 1 zijde
of vanaf twee zijde te
openen.

Maatwerk

standaard schuifdeur

Hoofdstuk: Hekwerkdeuren

3.2.1
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Schuifdeur extra breed

De hier afgebeelde schuifpoorten zijn
klant specifiek op maat gemaakt.

Vraag naar de mogelijkheden.
Schuifdeur tbv Heftruck

Hoofdstuk: Hekwerkdeuren

Cascade schuifdeur, panelen
zowel naar links als naar rechts
te openen
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4 Sluitsystemen en veiligheidsschakelaars
Een belangrijk onderdeel van de hekwerk draaideuren en schuifdeuren is dat ze veilig toegang geven
tot de installatie. Hiervoor dient er een degelijk sluitsysteem worden gemonteerd met de juiste
veiligheidschakelaar. De keuze van de juiste veiligheid schakelaars is afhankelijk van de toepassing,
wel of niet vergrendelen, power to lock of power to unlock systemen. Intech Installatieburo adviseert
u graag bij het kiezen van de juiste veiligheidsschakelaar bij de machine of installatie.
Intech installatieburo hanteert standaard bij vergrendelbarede veiligheidsschakelaars “power to
lock” wat wil zeggen dat de deur door een kleine stroom wordt vastgehouden. Bij een stroom
onderbreking of stroomuitval wordt het deurslot ontgrendeld en kan de deur worden geopend.

4.1 Intech schuifslot
Het Intech sluitsysteem is toepasbaar op alle Intech hekwerk draaideuren en schuifdeuren.
Kenmerken van de Intech deurschuif zijn:
 eenvoudig en robuuste vormgeving
 toepasbaar in industriële omgeving
 geschikt voor draaideuren en schuifdeuren
 montage mogelijkheden voor "alle" veiligheidsschakelaars
 geschikt voor Lock-Out systemen
 inclusief noodontgrendeling
 vergrendel pal voorkomt onbedoeld dichtvallen slot
 alle deurschuif onderdelen los na te bestellen

Hoofdstuk: Sluitsystemen en veiligheidsschakelaars

De Intech deurschuif wordt standaard geleverd in een elektrolytisch verzinkte uitvoering.
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noodontgrendeling voor
openen hekwerkdeur aan
binnenzijde hekwerk
voor vergrendelbare
veiligheidschakelaars is ook paniek
ontgrendeling beschikbaar
robuuste deurschuif geschikt
voor zware industrieel gebruik

vergrendelpal voorkomt
onbedoeld sluiten van de
deurschuif

Bediensleutel afhankelijk van
veiligheidsschakelaar

montageplaat geschikt voor
verschillende veiligheidsschakelaar

Intech hanteert standaard en op leveren vanuit voorraad de sluitsystemen en
veiligheidsschakelaars die staan afgebeeld op de volgende pagina, andere
sluitsystemen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Hoofdstuk: Sluitsystemen en veiligheidsschakelaars

mechanische bescherming van
veiligheidsschakelaar d.m.v.
schuif met vangblok
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Intech deurschuif

Montageplaat
Schuifdeur

Montageplaat
Draaideur

Artnr. 9210-001-00

Artnr. 9220-001-00

Artnr. 9220-002-00

Standaard
veiligheidschakelaar
zonder vergrendeling I12

Standaard
veiligheidschakelaar
met vergrendeling I10

Bediensleutels
veiligheidsschakelaars

Exclusief
bediensleutel

Schuifdeur

8802 I10

8804 I12

Draaideur

Inclusief
invoergeleiding
Artnr. 8808

8805 I12

Artnr. 9230-001-00

Enkele veiligheid schakelaars met vergrendeling zijn te bestellen met (mechanische)
noodontgrendeling, het is ook mogelijk om een noodontgrendeling elektrisch uit te voeren.
Op bladzijde 17 staan de mechanische noodontgrendelingen en op bladzijde 18 de elektrische
uitvoering

Hoofdstuk: Sluitsystemen en veiligheidsschakelaars

8803 I10
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Vergrendelbare
veiligheidschakelaar

Vergrendelbare
veiligheidschakelaar
met noodontgrendeling tbv
schuifdeuren

Draaiknop
noodontgrendeling
schuifdeuren

Artnr. 9230-001-00

Artnr. 9230-011-00

Artnr. 8815

Vergrendelbare
veiligheidschakelaar
met noodontgrendeling tbv
draaideueren

Draaiknop met trekkabel
noodontgrendeling
draaideuren

Bedienkast
hekwerkdeuren

Artnr. 9240-001-00

Bediensleutels zie
pagina 16
Artnr. 9230-012-00

Artnr. 8816

Hoofdstuk: Sluitsystemen en veiligheidsschakelaars

Onderstaande veiligheidschakelaars met vergrendeling worden
standaard met invoergeleiding geleverd
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4.2 Bediening
Veiligheidsschakelaars met vergrendeling worden toegepast als er gevaarlijke situatie kan ontstaan
als een hekwerkdeur direct wordt geopend, bij deze veiligheidsschakelaars moet de installatie eerst
tot stilstand worden gebracht voordat een hekwerkdeur kan worden geopend.
Voor een juiste werkwijze voor het openen en sluiten van hekwerkdeuren met vergrendeling heeft
Intech Installatieburo een standaard procedure ontwikkeld en deze samen met de bedieningkast in
het veiligheidsprogramma opgenomen. Het bekabelen en aasluiten van de bedieningkast kan op
verschillende wijze, bedraad vanuit het hoofschakelpaneel tot en met profisafe. Vraag gerust aan
onze product specialisten naar de mogelijkheden.
Standaard bedienkast

Procedure
openen/sluiten

Hoofdstuk: Sluitsystemen en veiligheidsschakelaars

Electrische
noodontgrendeling
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4.3 Lock-Out / Tag-Out / Try-Out systeem
Het veilig werken aan een machine (hoofdstuk 1) geldt voor alle medewerkers, zowel voor operators
tijdens productie als voor technici tijdens storingen en onderhoud, welke aan de machines moeten
werken bij geopende hekwerkdeuren.
Om tijdens o.a. onderhoud en storingen veilig aan machines te kunnenwerken kan er gebruik worden
gemaakt van veiligheidsprocedure deze wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat installaties
en machines die zijn veiliggesteld niet meer opgestart kunnen worden voorafgaand aan de
voltooiing van onderhoud, storing of calamiteit. Deze veiligheidsprocedure Lock Out – Tag Out – Try
Out (LOTOTO ) is gericht op het beschermen van personen die werkzaamheden uitvoeren aan
installaties, machines of apparatuur. En voorkomt onbedoeld in beweging komen en/of het onbedoeld
vrijkomen van energie ongevaarlijke stoffen.

Intech Installatieburo levert ook de benodigde Lock-Out / Tag-Out / Try-Out (LOTOTO) systemen voor
bescherming van uw werknemers tijdens werkzaamheden aan machines. Deze Lock-Out systemen
kunnen standaard worden toegepast op de Intech deurschuiven en sluitsystemen. Een Lockout
Station kan eenvoudig aan een gaaspaneel van een hekwerk worden bevestigd. Vervolgens zijn deze
Lockout stations vrij door werknemers te gebruiken.

Sloten in 4 kleuren

Herbruikbare labels
met bijbehorende stift

Degelijke achterplaat
& goed zichtbaar

Ophangbeugels Rvs
Hoofdstuk: Sluitsystemen en veiligheidsschakelaars

Slot vermeerderaar
25mm en 32mm

19

Tevens kan Intech Installatieburo u ook adviseren over procedures en werk instructies zoals:
1. machine afschakelen (Isoleren)
2. energiebron vergrendeld (Lock Out)
3. TAG aanbrengen met de persoonlijke gegevens (Tag Out)
4. Controleren of de energiebron daadwerkelijk veilig is gesteld (Try Out)

Op de volgende pagina staan twee voorbeelden van werkwijze met LOTOTO, één algemene
werkwijze en één klant specifiek. De borden met procedures worden klant specifiek gemaakt.
Door toepassing het LOTOTO systeem wordt het sluitsysteem middels een hangslot vergrendeld en
kan men het hekwerk niet sluiten en daardoor de machine niet in bedrijf nemen. Ieder hangslot is
voorzien van 1 sleutel, alleen deze medewerker die het sluitsysteem heeft vergrendeld kan het
sluitsysteem weer ontgrendelen. Door de hangslot vermeerderaar kunnen meerdere personen een
machine vergrendelen waardoor alle personen hun eigen hangslot moeten hebben verwijderd
alvorens de machine weer te kunnen opstarten. Door middel van het gebruik van gekleurde
hangsloten kunnen personen eenvoudig hun eigen kleur hangslot verwijderen
Het LOTOTO kent vele procedure mogelijkheden en kan daardoor volledig op uw situatie worden
aangepast. Veel (inter)nationale bedrijven passen OSHA-normen toe voor het beheer van
vergrendelingsprogramma’s en procedures. Het Intech LOTO systeem voldoet aan deze OSHArichtlijn.
De OSHA-norm 1910.147 heeft betrekking op LOTO en de controle over gevaarlijke energie.
De vier cruciale punten van de OSHA lockout norm zijn :
1. De inrichtingen moeten identificeerbaar zijn
2. De inrichtingen mogen alleen worden gebruikt voor het onder controle houden van energie
3. Mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden
4. Moeten aan de volgende eisen voldoen : duurzaam, standaard, substantieel, identificeerbaar
Algemene procedure

Hoofdstuk: Sluitsystemen en veiligheidsschakelaars

Ons motto is, houd het
eenvoudig en toegankelijk
voor iedereen.
Onze product specialist
informeert u graag over
de mogelijkheden.

Klantspecifieke oplossing
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Lockoutstation
Compleet
400x300 mm
8x hangslot (2xwit, 2x
zwart, 2x rood,2x
blauw
6x Lockout tags
1x Slotvermeerderaar
25mm
1x Slotvermeerderaar
32mm
1x Stift zwart

Artnr. 9300-900-00
Artnr. 9300-901-00
Artnr. 9300-902-00
Artnr. 9300-903-00
Artnr. 9300-904-00
Artnr. 9300-004-00

Lockoutstation leeg

Compleet Artnr. 9300-001-00
Borden met procedure
400x300 mm

Artnr. 9300-800-00

Onze product specialist
informeert u graag over
de mogelijkheden.

Hoofdstuk:

Vanzelfsprekend kunnen
wij borden aanleveren met
daarop een afwijkende of
klantspecifieke procedure.
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5 Veiligheidspoorten
Intech installatieburo heeft zijn leveringsprogramma uitgebreid met veiligheidspoorten.
Deze veiligheidspoorten maken het mogelijk om o.a. oversteekplaatsen te beveiligen zodat
ongevallen voorkomen worden.
Kenmerken van de Intech veiligheidspoorten zijn:
 toepasbaar in industriële omgeving
 robuuste uitvoering garandeert een lange levensduur
 leverbaar Anti-paniek functie, poort is m.b.v. handkracht te openen
 vergrendelbaar leverbaar tbv aanvraag systemen
 voorbereid tot integratie bestaande veiligheidssytemen
 onderhoudsvrije mechaniek

Eenvoudig afstellen
van de draaihoek

Aandrijving en detectieschakelaar zijn
bereikbaar d.m.v. een serviceluik

Veiligheidspoort
Veiligheidspoort
Klantspecifiek

niet vergrendelbaar
vergrendelbaar

Stabiele voetplaat met extra
sleufgaten t.b.v. montage en
afstellen.

Artrnr. 1009-001-00
Artrnr. 1009-002-00
Artrnr. 1009-000-00

Hoofdstuk: Veiligheidspoorten

Lengte draaipoort is instelbaar
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5.1 Toepassingen
Intech heeft verschillende uitvoeringen veiligheidspoorten ontwikkeld, namelijk:

Laag beveiligde oversteekplaats

De poorten afgebeeld in de “Laag beveiligde oversteekplaats” zijn bedoeld om optisch duidelijk aan
te geven om niet over te steken. De poorten zijn open te duwen en gevaar van beknelling is
onmogelijk door een instelbare koppelbegrenzing op de aandrijving.

Volledig beveiligde oversteekplaats

Op deze wijze kan bijvoorbeeld ook worden voorkomen dat een voetganger ongewenst in een zone
terecht komt waar een draaiende machine in bedrijf is. Integratie in een volledig automatisch
werkende productiemachine behoort dus ook tot de mogelijkheden. Denkt u bijvoorbeeld aan het
oversteken van een lange palletbaan, een traversenwagen of het werktraject van een onbemand
AGV voertuig.

Hoofdstuk: Veiligheidspoorten

De poorten afgebeeld in de ‘Volledig beveiligde oversteekplaats” zijn bedoeld om het de voetganger
onmogelijk te maken zich in het afgeschermde gebied te begeven. De poorten zijn ( optioneel)
vergrendelbaar waardoor deze niet open te duwen zijn. Gevaar voor beknelling is onmogelijk door
een instelbare koppelbegrenzing op de aandrijving.
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5.2 Bediening
De bediening van de poorten kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Hieronder
beschrijven wij enkele voorbeelden. Zo is het mogelijk om de voetganger een “oversteek aanvraag”
te laten doen door middel van het bedienen van een drukknop. In de rustsituatie is de
oversteekplaats voor de voetgangers afgesloten. Na het bedienen van de drukknop zullen, na het op
rood springen van stoplichten voor de heftrucks, de poorten zich openen voor de voetgangers. Na
een instelbare tijd sluiten de poorten zich vanzelf.
Een andere mogelijkheid is te werken met een voertuig detectielus in de grond. In de rustsituatie is
de oversteekplaats voor voetgangers geopend. Na het bedienen van de detectielus door een voertuig
zullen, na het op rood springen van stoplichten, voor de voetgangers, de poorten zich sluiten, waarna
het voertuig kan passeren.

5.3 Maatwerk

Hoofdstuk: Veiligheidspoorten

Omdat onze beveiligingshekwerken en poorten uit eigen fabriek komen kunnen wij maatwerk
leveren volledig toegespitst op uw wensen. Ook voor wat de bediening of aansturing van de poorten
betreft, zijn wij in staat om alle denkbare oplossingen voor u uit te werken.
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6 Aanvullende beveiligingen
Door het plaatsen van hekwerken kunnen nieuwe aanvullende gevaren ontstaan, hiervoor moeten
dan passende aanvullende beveiligingen worden toegepast. Ook als de toegang tot een machine niet
volstaat met hekwerkdeuren kan Intech Installatieburo aanvullende beveiligingen leveren zoals:




Knelbeveiligingen
Lichtschermen
Stootpalen

6.1 Knelbeveilingen
Als een voorwerp (bijvoorbeeld een pallet) via een kettingbaan het hekwerk van een machine
binnenloopt, of door een doorgang in de muur, of langs een staander van een gebouw of machine,
kan dit een knelgevaar opleveren. Ook als deze pallet van de ene machinezone naar een andere zone
loopt kan mogelijk knelgevaar ontstaan. In al dit soort situaties moet een knelbeveiliging worden
aangebracht. Intech Installatieburo heeft diverse knelbeveiligingen in het programma zodat voor elk
mogelijk knelprobleem een passende oplossing kan worden geboden.

Artnr. 1007-005-00 +
1007-132-00

Knelbeveiliging 45o

Artnr. 1007-005-00 +
1007-183-00

Knelbeveiliging bordes

Artnr. 1007-006-00

6.2 Lichtschermen / inloopbeveiligingen
Intech Installatieburo hanteert standaard verschillende type lichtschermen / inloopbeveiligingen:
 Lichtscherm zonder muting;
o 2 straals met ombuigunit
o 3 straals zender/ontvanger
 Lichtscherm met muting
o 2 straals met ombuigunit

Hoofdstuk: Aanvullende beveiligingen

Knelbeveiliging recht
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De onderstaande lichtschermen zijn complete sets inclusief aansluitkabels met een lengte
van 10 mtr., aansluitstekkers, mutingsensoren, mutinglamp, verbindingskabels en
montagemateriaal.

Sick lichtscherm zonder muting
2 straals 500mm met ombuigunit
Max. afstand 4,5m

Sick lichtscherm zonder muting
3 straals 300mm
zender/omtvanger
Max. afstand 70m

Sick lichtscherm met muting
2 straals 500mm met ombuigunit,
Max. afstand 2,5m

inclusief mutinglamp
Artnr. 9100-001

EDM veiligheidsrelais lichtscherm
24VDC

Artnr. 9100-003

Lichtschermpaal
L=2000mm

Artnr. 9100-002

Lichtschermen met muting voor
grotere afstanden zijn op
aanvraag verkrijgbaar.

Onze product specialist
informeert u graag over
de mogelijkheden.
Artnr. 8858

Artnr. 1007-001-00

Hoofdstuk: Aanvullende beveiligingen

Vanzelfsprekend kunnen wij
ook andere veiligheidsystemen
leveren, zoals laserscanners,
lichtschermen met
vingerveiligheid etc.
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6.3 Stootpaal
Voor bescherming van uw veiligheidshekwerken tegen “heftruck ongelukjes” hebben wij heftruck
bestendige stootpalen in ons programma opgenomen. Deze zwaar uitgevoerde palen beschermen
niet alleen uw hekwerken, maar ook bijvoorbeeld uw kostbare besturingskasten, geleidingen van
roldeuren, waterleidingen, hoeken van stenen gebouwen enzovoorts.

Stootpaal
Ø168x1200mm

Hoofdstuk: Aanvullende beveiligingen

Artnr. 1007-063-00
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Hoofdstuk: MAATVOERING

7
MAATVOERING

28

K

L

M

N

8840
1040

2470

Q

2470

90

2470

S

2090

Deatail L, Deur

1906

Detail K, Eindpaal

O
O
R

Detail M, Tussenpaal

P

2305

1410

2305

2360

2500

1040

2500

2500

Detail N, Hoekpaal
Detail O, afstanden voetplaten

Hekwerkpalen vastzettten met minimaal 2x M16 ankerbout.
200

Hekwerkdeur vastzetten met 8x M16 ankerbout.

150
Gaaspaneel vastzetten met 8x haakbout met moer.

Conservering: -

Ral:

>6
<6
<30
FIJN
±0,05 ±0,1
MIDDEL ±0,1
±0,2
GROF
±0,2 ±0,5

Toleranties vrije lengtematen: NOMINALE MAAT

17

OPPERVLAKTERUWHEDEN
vlgs. NEN 3632

,5

15

GETEKEND: LG

DD: 15-6-2015

ACCOORD:

DD:

SCHAAL:

180

Detail P, Voetplaat

VORM- EN PLAATSTOLERANTIES
vlgs. ISO 2768 cl

1:20

MAATEENHEID: mm

Project:

Detail s, Schuifslot
Ond.van:

Detail Q-R, Montage gaas

Tek.nr.

>30
<100
±0,15
±0,3
±0,8

>100 >300 >1000
<300 <1000 <2000
±0,2 ±0,3 ±0,5
±0,5 ±0,8 ±1,2
±1,2
±2
±3

Hekwerk Intech

>4000
<10000
-±3
±5

>10000
--±10

PROJECTIE

A2

1007-011
OMSCHRIJVING:

>2000
<4000
-±2
±4

Aantal:

Massa:
139.2

kg

www.intech-installatieburo.nl
c Het auteursrecht wordt voorbehouden
overeenkomstig de wet
Afgedrukt op: 20-4-2016

1160

H

J

2168

2228

Detail H, scharnier

L

L
1000

Hekwerkdeur vastzetten met 8x M16 ankerbout
200
150

1410
Detail L, afmetingen voetplaat

Conservering: -

17,5

Detail J, schuifslot

Ral:

>6
<30
<6
FIJN
±0,05 ±0,1
MIDDEL ±0,1
±0,2
GROF
±0,2 ±0,5

Toleranties vrije lengtematen: NOMINALE MAAT
OPPERVLAKTERUWHEDEN
vlgs. NEN 3632

VORM- EN PLAATSTOLERANTIES
vlgs. ISO 2768 cl

GETEKEND: LG

DD: 23-7-2015

ACCOORD:

DD:

SCHAAL:

1:10

MAATEENHEID: mm

Project:
Ond.van:

www.intech-installatieburo.nl
Afgedrukt op: 9-6-2017

>30
<100
±0,15
±0,3
±0,8

Tek.nr.

>100 >300 >1000
<300 <1000 <2000
±0,2 ±0,3 ±0,5
±0,5 ±0,8 ±1,2
±1,2
±2
±3

>2000
<4000
-±2
±4

>4000
<10000
-±3
±5

PROJECTIE

Deur breedte 1000

Aantal:

--±10

A2

1007-013
OMSCHRIJVING:

>10000

Massa:
78.6

kg

c Het auteursrecht wordt voorbehouden
overeenkomstig de wet

2620
1355

I

2300
2351

H

1000

Detail H, schuifslot

Conservering: -

Detail I, rail systeem

Ral:

>6
<6
<30
FIJN
±0,05 ±0,1
MIDDEL ±0,1
±0,2
GROF
±0,2 ±0,5

Toleranties vrije lengtematen: NOMINALE MAAT
OPPERVLAKTERUWHEDEN
vlgs. NEN 3632

J

1195
100
50

GETEKEND: LG

DD: 6-11-2015

ACCOORD:

DD:

SCHAAL:

1:10

MAATEENHEID: mm

Project:

Detail J, afmetingen voetplaat

1

7, 5

Ond.van:

Tek.nr.

>100 >300 >1000
<300 <1000 <2000
±0,2 ±0,3 ±0,5
±0,5 ±0,8 ±1,2
±1,2
±2
±3

Schuifdeur

>4000
<10000
-±3
±5

>10000
--±10

PROJECTIE

A2

1008-003
OMSCHRIJVING:

>2000
<4000
-±2
±4

Aantal:

Massa:
135.9

kg

270
320

J

VORM- EN PLAATSTOLERANTIES
vlgs. ISO 2768 cl

>30
<100
±0,15
±0,3
±0,8

Hekwerkdeur vastzetten met 8x M16 ankerbout
www.intech-installatieburo.nl
1395

c Het auteursrecht wordt voorbehouden
overeenkomstig de wet
Afgedrukt op: 20-4-2016

480

150

1135

1985

415

Klaphek 45

295

Klaphek recht

E
Klaphek recht

Afmetingen lichtschermpaal = Afmetingen staander klaphek

F

Klaphek ± 150 mm verstelbaar

Klaphek 45

Klaphek vastzetten met 4x M12 ankerbout
Conservering: -

200
170

>6
<6
<30
FIJN
±0,05 ±0,1
MIDDEL ±0,1 ±0,2
GROF
±0,2 ±0,5

Toleranties vrije lengtematen: NOMINALE MAAT

14

OPPERVLAKTERUWHEDEN
vlgs. NEN 3632

VORM- EN PLAATSTOLERANTIES
vlgs. ISO 2768 cl

GETEKEND: LG

DD: 21-3-2014

ACCOORD:

DD:

SCHAAL:

1:20

MAATEENHEID: mm

Project:

Detail E, veiligheidsschakelaar

Ral:

-

Detail F, voetplaat
Ond.van:

Tek.nr.

>30
<100
±0,15
±0,3
±0,8

>100 >300 >1000
<300 <1000 <2000
±0,2 ±0,3 ±0,5
±0,5 ±0,8 ±1,2
±1,2 ±2
±3

>2000
<4000
-±2
±4

>4000
<10000
-±3
±5

PROJECTIE

Klaphek

Aantal:

--±10

A3

1007-005
OMSCHRIJVING:

>10000

Massa:
38.9

kg

www.intech-installatieburo.nl
c Het auteursrecht wordt voorbehouden
overeenkomstig de wet
Afgedrukt op: 20-4-2016

STC

290

19

F

F: Detail voetplaat

1106

max. 1840

1030

min. 1150

Conservering: -

Ral:

>6
<30
<6
FIJN
±0,05 ±0,1
MIDDEL ±0,1
±0,2
GROF
±0,2 ±0,5

Toleranties vrije lengtematen: NOMINALE MAAT
OPPERVLAKTERUWHEDEN
vlgs. NEN 3632
GETEKEND: LG

DD: 18-3-2016

ACCOORD:

DD:

SCHAAL:

340

VORM- EN PLAATSTOLERANTIES
vlgs. ISO 2768 cl

1:10

MAATEENHEID: mm

Project:
Ond.van:

www.intech-installatieburo.nl
Afgedrukt op: 6-6-2017

Tek.nr.

>30
<100
±0,15
±0,3
±0,8

>100 >300 >1000
<300 <1000 <2000
±0,2 ±0,3 ±0,5
±0,5 ±0,8 ±1,2
±1,2
±2
±3

>2000
<4000
-±2
±4

>4000
<10000
-±3
±5

PROJECTIE

Draaihek

Aantal:

--±10

A2

1009-001
OMSCHRIJVING:

>10000

Massa:
96.1

kg

c Het auteursrecht wordt voorbehouden
overeenkomstig de wet

Intech Installatieburo B.V.
Hogeveld 3
6617KP Bergharen
T: 0487 531463
F: 0487 532297
E: Sales@intech-installatieburo.nl
W: www.intech-installatieburo.nl

