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Czech

X-Guard je kompletní řada
ochranných oplocení, která splňuje
požadavky na pevná oplocení vyplývající
z aktuální směrnice pro strojní zařízení
2006/42/ES, jež vstoupila v platnost
29. 12. 2009. Díky široké nabídce standardizovaných komponentů a příslušenství
je ochranné oplocení X-Guard ideálním řešením
pro všechny požadavky z oblasti bezpečnosti
zařízení. X-Guard byl uveden na trh v roce 2008
a od té doby byl doplněn o nové rozměry
panelů a sloupků, včetně bohatého
příslušenství. Nasloucháme našim
zákazníkům, což nám umožňuje
vyvíjet sortiment podle
požadavků trhu.

X-Guard – Panely
®

Oplocení X-Guard nabízí tři typy panelů: s pletivem
a s plastovou nebo plechovou výplní. Všechny tři typy
mají průřez rámu 30x20 mm.

dodávaným výškám. K dispozici je třináct různých šířek
panelů – s výjimkou panelu 1 300 mm, který se dodává
ve čtrnácti variantách šířky.

Panely s pletivem
Panely s pletivem jsou k dispozici ve dvou variantách
velikosti ok: Premium 50×20 mm a Classic 50×30 mm.
Požadovaná velikost ok je dána bezpečnostní vzdáleností.
U pletiva s velikostí oka Classic 50x30 mm je požadována
minimální bezpečnostní vzdálenost 200 mm, zatímco
u pletiva s velikostí oka Premium 50x20 mm pouze
120 mm.
(Další informace viz EN 13857 kapitola 4.2.4.1 tabulka 4.)

Standardní barva panelů je RAL 9011 (černá), ale na
požádání lze dodat i jiné barevné provedení.

Pletivo s velikostí oka Premium 50x20 mm je dodáváno
ve výšce 2 200 mm a šesti různých šířkách.
Pletivo s velikostí oka Classic 50x30 mm je k dispozici
ve čtyřech výškách 750, 1 300, 1 900 a 2 200 mm. Panel
výšky 750 mm slouží pouze jako nástavba k ostatním
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X-Guard Contour
Panel s pletivem X-Guard Contour je zaoblený, takže
představuje řešení, které je nejen dokonale vhodné pro
stísněné prostory, ale navíc také velmi elegantní. Panely
jsou k dispozici ve třech různých výškách (1 300, 1 900 a
2 200 mm) pod úhlem 90°.
Plechové a plastové panely
Součástí řady X-Guard jsou také panely s plastovou a
plechovou výplní. Panely jsou dostupné ve třech výškách
a čtyřech šířkách, v barevném odstínu RAL 9011 (černá).
Využít lze rovněž panely s oknem, s čirou nebo tmavě
zelenou výplní (více viz strana 6.)

X-Guard Contour
®

600

600

V roce 2012 uvedla společnost Axelent na trh unikátní
zaoblené panely X-Guard Contour, které se následně
staly oblíbenou alternativou řešení rohů oplocení v
nepřehledných nebo stísněných prostorech. Zaoblené
panely jsou součástí naší řady X-Guard a lze je snadno
kombinovat s ostatními komponenty této typové řady.
X-Guard Contour představuje řešení, které je nejen
dokonale vhodné pro stísněné prostory, ale navíc také
velmi elegantní. Obj. č. viz strana 5.
Parametry X-Guard Contour
Bezpečná vzdálenost
Průřez rámu panelu ve
svislém směru
Průřez rámu panelu ve
vodorovném směru
Sloupky
Svislé dráty
Vodorovné dráty
Velikost ok
Povrchová úprava
Barva pletiva

200 mm
30×20 mm
25×15 mm
Classic 50x50 mm
Premium 70x70 mm
Ø 3 mm
Ø 2,5 mm
50×30 mm
Fosfátování / epoxidový nástřik
Černá RAL 9011

Barva sloupků
Classic 50×50

Žlutá RAL 1018, Černá RAL 		
9011, Modrá RAL 5005,
Červená RAL 3020

Barva sloupků
Premium 70×70

Žlutá RAL 1018,
Červená RAL 3020

(Ostatní odstíny na poptaní)
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X-Guard – Panely
®

Pletivo

X-Guard
standardní barvy
Sloupky Classic 50x50 mm
Žlutá
RAL 1018

Černá
RAL 9011

Naše panely s pletivem poskytují dostatečnou ochranu ve
většině prostředí a pro většinu strojních zařízení.
Panely s pletivem jsou k dispozici ve dvou variantách
velikosti ok: Premium 50×20 mm a Classic 50×30 mm.
Požadovaná velikost ok je dána bezpečnostní vzdáleností.
U pletiva s velikostí oka Classic 50×30 mm je požadována
minimální vzdálenost 200 mm, zatímco u pletiva s velikostí
oka Premium 50×20 mm pouze 120 mm.
Více informací o různých povrchových úpravách se dozvíte
na str. 42-43.
Parametry panelů s pletivem
Bezpečná vzdálenost

Modrá
RAL 5005

Červená
RAL 3020

Sloupky Premium 70x70 mm

Žlutá
RAL 1018

Červená
RAL 3020

Panely

Černá RAL 9011
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Průřez rámu panelu ve
svislém směru
Průřez rámu panelu ve
vodorovném směru
Sloupky
Svislé dráty
Vodorovné dráty
Velikost ok
Povrchová úprava
Barva pletiva
Barva sloupků
Classic 50×50
Barva sloupků
Premium 70×70
(Ostatní odstíny na poptaní)

Premium 120 mm
Classic 200 mm
30×20 mm
25×15 mm
Classic 50×50 mm
Premium 70×70 mm
Ø 3 mm
Ø 2,5 mm
50×30 mm, 50×20 mm
Fosfátování / epoxidový nástřik
Černá RAL 9011
Žlutá RAL 1018, Černá RAL 		
9011, Modrá RAL 5005,
Červená RAL 3020
Žlutá RAL 1018,
Červená RAL 3020

Panely

Panely s pletivem (velikost oka Classic 50×30 mm)
Obj. č.

Výška (mm)

Šířka (mm)

Černá (RAL 9011)

Obj. č.

Výška (mm)

Šířka (mm)

Černá (RAL 9011)

W322-075025
W322-075040
W322-075050
W322-075060
W322-075070
W322-075080
W322-075090
W322-075100
W322-075110
W322-075120
W322-075130
W322-075140
W322-075150

0750
		
0750		
0750
		
0750		
0750		
0750		
0750		
0750		
0750		
0750		
0750		
0750		
0750
		

0250
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

W322-130025
W322-130040
W322-130050
W322-130060
W322-130070
W322-130080
W322-130090
W322-130100
W322-130110
W322-130120
W322-130130
W322-130140
W322-130150
W322-130220

1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300

0250
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
2200

W322-190025
W322-190040
W322-190050
W322-190060
W322-190070
W322-190080
W322-190090
W322-190100
W322-190110
W322-190120
W322-190130
W322-190140
W322-190150

1900		
1900		
1900		
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900

0250
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

W322-220025
W322-220040
W322-220050
W322-220060
W322-220070
W322-220080
W322-220090
W322-220100
W322-220110
W322-220120
W322-220130
W322-220140
W322-220150

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200

0250
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

(Součástí panelů je spojovací materiál)

Panely s pletivem (velikost oka Premium 50×20 mm)
Obj. č.

Výška (mm)

Šířka (mm)

2200
		
2200		
2200
		
2200		
2200		
2200		

0250
0400
0700
1000
1200
1500

Černá (RAL 9011)
W321-220025
W321-220040
W321-220070
W321-220100
W321-220120
W321-220150

(Součástí panelů je spojovací materiál)

Panely s pletivem Contour (velikost oka 50×30 mm)
Obj. č.

Výška (mm)

Úhel (stupně)

Černá (RAL 9011), zaoblený
W32R90-130
W32R90-190
W32R90-220

1300
1900
2200

		
		
		

90
90
90

(Součástí panelů je spojovací materiál)
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Plech a plast

X-Guard
standardní barvy
Sloupky Classic 50x50 mm
Žlutá
RAL 1018

Černá
RAL 9011

Modrá
RAL 5005

Červená
RAL 3020

Sloupky Premium 70x70 mm

Žlutá
RAL 1018

Červená
RAL 3020

Panely

Černá RAL 9011
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Některá prostředí vyžadují komplexnější ochranu v podobě
plastových nebo plechových výplní. Montáž těchto výplní
v panelech řady X-Guard je velmi snadná, protože je lze
kombinovat s totožnými sloupky a dveřmi jako panely s pletivem.
V případě potřeby zakrytí mezery mezi panelem a sloupkem
doporučujeme použít naši krycí lištu, která je součástí dodávky
plechových nebo plastových panelů (viz příslušenství na str. 28).
Teplotní odolnost plastových výplní je do 60 °C a jsou k dispozici
v čirém nebo zeleném odstínu. Plastová výplň se zeleným
odstínem je vhodná jako ochrana kolem svařovacích strojů
a pracovišť, splňuje požární normu UL 94 V0 a také EN 1598.
Panely jsou dodávány ve čtyřech různých šířkách a výškách.

Panel s oknem
Panel s oknem je skvělé řešení v případě, že je zapotřebí
sledovat proces výroby. Okno je vyrobeno z čirého nebo
zeleného plastu (zelená varianta je vhodná jako ochrana před
záblesky při svařování). Zelená plastová výplň splňuje požární
normy EN ISO 25980:2014.
Panely s oknem jsou k dispozici ve dvou výškách a šířkách.

Parametry plastových a plechových panelů
Průřez rámu panelu ve
svislém směru

30×20 mm

Průřez rámu panelu
vodorovném směru

25×15 mm

Plast

2 mm (čirý termoplastický polyester)
3 mm (tmavě zelený polykarbonát)

Plech

0,8 mm

Sloupky

Classic 50×50 mm
Premium 70×70 mm

Barva panelu

Černá RAL 9011

Barva sloupků
Classic 50×50

Žlutá RAL 1018, Černá 		
RAL 9011, Modrá RAL 5005, 		
Červená RAL 3020
Žlutá RAL 1018, Červená RAL 3020

Barva sloupků
Premium 70×70
(Ostatní odstíny na poptaní)

Panely

Plast
Obj. č.

Výška (mm)

Šířka (mm)

Černá (RAL 9011)

Obj. č.

Výška (mm)

Šířka (mm)

2200
2200
2200
2200

0250
0400
0700
1000

Černá (RAL 9011)

W328-075025
W328-075040
W328-075070
W328-075100

0750
		
0750		
0750		
0750		

0250
0400
0700
1000

W328-190025
W328-190040
W328-190070
W328-190100

1900		
1900		
1900
1900

0250
0400
0700
1000

2200 		
2200		
2200		
2200		

0250
0400
0700
1000

Výška (mm)

Šířka (mm)

W328-220025
W328-220040
W328-220070
W328-220100

(Součástí panelů je spojovací materiál)

Šedá (RAL 9018)
W428-220025
W428-220040
W428-220070
W428-220100

Plech
Obj. č.
Černá (RAL 9011)

Obj. č.

Výška (mm)

Šířka (mm)

2200
2200
2200
2200

0250
0400
0700
1000

Černá (RAL 9011)

W329-075025
W329-075040
W329-075070
W329-075100

0750
		
0750		
0750		
0750		

0250
0400
0700
1000

W329-190025
W329-190040
W329-190070
W329-190100

1900		
1900		
1900
1900

0250
0400
0700
1000

2200 		
2200		
2200		
2200		

0250
0400
0700
1000

W329-220025
W329-220040
W329-220070
W329-220100

(Součástí panelů je spojovací materiál)

Šedá (RAL 9018)
W429-220025
W429-220040
W429-220070
W429-220100

Plech s oknem (čiré nebo zelené)
Obj. č.

Výška (mm)

Šířka (mm)

Čiré · Černá (RAL 9011)
W330-190070
W330-190100

Výška (mm)

Šířka (mm)

2200
2200

0700
1000

Čiré · Černá (RAL 9011)
1900		
1900		

0700
1000

Zelené · Černá (RAL 9011)
W331-190070
W331-190100

Obj. č.

1900		
1900		

W330-220070
W330-220100

Zelené · Černá (RAL 9011)
0700
1000

W331-220070
W331-220100

2200
2200

(Součástí panelů je spojovací materiál)

0700
1000
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X-Guard - Sloupky
®

Oplocení X-Guard se dodává se dvěma variantami
sloupků: Classic s průřezem 50×50 mm a Premium
s průřezem 70×70 mm.
Sloupek Classic 50x50 mm
Sloupek Classic o průřezu 50x50 mm je k dispozici ve
4 výškách 1400, 1500, 2000, 2300 mm a s nástavbou
o výšce 750 mm.. Standardní barevné provedení je RAL
1018 (žlutá), RAL 5005 (modrá), RAL 9011 (černá) a RAL
3020 (červená).
Součástí sloupku je také krytka kotevní patky, která má
elegantní design a výrazně usnadňuje čištění.
Sloupek Premium 70x70 mm
Sloupek Premium o průřezu 70x70 mm je k dispozici ve
3 výškách 1400, 2000, 2300 mm a s nástavbou o výšce
750, 1900 a 2200 mm. Standardní barevné provedení je
RAL 1018 (žlutá) s patkou v černém odstínu RAL 9011
(černá).
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Destička patky není zarovnána na střed, takže
představuje perfektní řešení pro stísněné prostory. Tento

sloupek je vhodný tam, kde je zapotřebí robustnější a vyšší
oplocení stroje.
Oba typy sloupků jsou ze tří stran opatřeny montážními
otvory pro snadné přichycení panelu. Dle zvyklostí u řady
X-Guard, je pak mezera mezi podlahou a spodní hranou
panelu 100 mm. Na vyžádání lze dodat oplocení v libovolném
barevném odstínu.
Součástí dodávky obou typů sloupků jsou horní krytky
a kotevní šrouby pro upevnění k podlaze.
Sloupek s otvory pro ovládací tlačítka
Sloupek je určený k montáži až 5 tlačítek, která slouží pro
ovládání bezpečnostních prvků dveřních systému. Vytvoříte
tak snadno a rychle ovládací pult.
Sloupek je vybaven krycím plechem, který slouží jako
ochrana proti neúmyslné aktivaci ovládacích prvků.
K dispozici jsou sloupky o rozměrech Classic 50×50 mm a
Premium 70×70 mm ve výškách 2 000 a 2 300 mm.

Sloupky
Obj. č.

Mezera od podlahy (mm)

Výška (mm)

Classic 50×50 mm, Žlutá (RAL 1018)
P11-150
200

Sloupky

Classic 50 ×50 mm, Žlutá (RAL 1018), Černá (RAL 9011), Modrá (RAL 5005),
Červená (RAL 3020)
P11-140 (RAL 1018)
100
1400
P21-140 (RAL 5005)
100
1400
P31-140 (RAL 9011)		
100
1400
P71-140 (RAL 3020)		
100
1400
P11-200 (RAL 1018)		
100
2000
P21-200 (RAL 5005)		
100
2000
P31-200 (RAL 9011)
100
2000
P71-200 (RAL 3020)		
100
2000
P11-230 (RAL 1018)
100
2300
P21-230 (RAL 5005)
100
2300
P31-230 (RAL 9011)
100
2300
P71-230 (RAL 3020)
100
2300

Patka sloupku Classic 50x50 mm
Součástí sloupku Classic s průřezem 50x50 mm
jsou kotevní šrouby, horní krytka a spodní krytky
patky sloupku. Panel je v kombinaci se sloupkem
odsazen 100 mm od podlahy.

1500

Premium 70x70 mm, Žlutá (RAL 1018), Červená (RAL 3020)
P13-140 (RAL 1018)
100
1400		
P73-140 (RAL 3020)
100
1400		
P13-200 (RAL 1018)		
100
2000
P73-200 (RAL 3020)		
100
2000
P13-230 (RAL 1018)		
100
2300
P73-230 (RAL 3020)		
100
2300

Nastavovací sloupek 50×50 mm, Žlutá (RAL 1018), Černá (RAL 9011),
Modrá (RAL 5005), Červená (RAL 3020)
E11-075, E11-075B (RAL 1018)
0750
E21-075, E21-075B (RAL 5005)
0750
E31-075, E31-075B (RAL 9011)
0750
E71-075, E71-075B (RAL 3020)
0750

Patka sloupku Premium 70x70 mm
Součástí sloupku Premium s průřezem 70x70 mm je
samostatná kotevní patka v černém odstínu.
Společně se sloupkem a patkou jsou pak dodávány
také kotevní šrouby a horní krytka sloupku.
Panel je v kombinaci se sloupkem odsazen 100 mm
od podlahy.

Nastavovací sloupek Premium 70×70 mm, Žlutá (RAL 1018),
Červená (RAL 3020)
E13-075 (RAL 1018)		
0750
E73-075 (RAL 3020)		
0750
E13-130 (RAL 1018)		
1300
E73-130 (RAL 3020)		
1300
E13-190 (RAL 1018)		
1900
E73-190 (RAL 3020)		
1900
E13-220 (RAL 1018)		
2200
E73-220 (RAL 3020)		
2200

Sloupek s otvory pro ovládací tlačítka, Žlutá (RAL 1018)
50x50 P11-200-A01		
50x50 P11-230-A01		
70x70 P13-200-A01		
70x70 P13-230-A01		

2000
2300
2000
2300

Sloupek s otvory pro ovládací tlačítka
Sloupek Classic 50x50 mm, nebo Premium
70x70 mm je připraven na montáž 5 tlačítek
(ta nejsou součástí). Rovněž je vybaven
krycím plechem, který slouží jako ochrana
proti neúmyslné aktivaci ovládacích prvků.
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X-Guard Lite
®

X-Guard Lite je subtilnější verze oplocení X-Guard.
Vynikající úsporná alternativa nabízející dostatečnou
ochranu v případě méně přísných bezpečnostních
požadavků.
Parametry panelů s pletivem
Bezpečná vzdálenost		
Průřez rámu panelu ve 		
svislém směru		
Průřez rámu panelu 		
ve vodorovném směru		
Sloupky		
Svislé dráty		
Vodorovné dráty		
Velikosti ok		
Povrchová úprava		
Barva pletiva		
Barva sloupků		
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(Ostatní odstíny na poptaní)

200 mm
19×19 mm
15×15 mm
50×50 mm
Ø 3 mm
Ø 2,5 mm
50×30 mm
Fosfátování / epoxidový nástřik
Černá RAL 9011
Žlutá RAL 1018

Panely s pletivem
Obj. č.

Výška (mm)

Šířka (mm)

W312-130025
W312-130040
W312-130050
W312-130060
W312-130070
W312-130080
W312-130090
W312-130100
W312-130110
W312-130120
W312-130130
W312-130140
W312-130150

1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300

0250
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

W312-190025
W312-190040
W312-190050
W312-190060
W312-190070
W312-190080
W312-190090
W312-190100
W312-190110
W312-190120
W312-190130
W312-190140
W312-190150

1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900

0250
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

W312-220025
W312-220040
W312-220050
W312-220060
W312-220070
W312-220080
W312-220090
W312-220100
W312-220110
W312-220120
W312-220130
W312-220140
W312-220150

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200

0250
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

Černá (RAL 9011)

Obj. č.

Lite

Příslušenství

Sloupky
Mezera nad podlahou (mm)

Výška (mm)

Obj. č.

Popis

Lite, 50×50 mm, Žlutá (RAL 1018)
P17-140
P17-200
P17-230

100
100
100

1400
2000
2300

K1-02
KHE-3-150
T90-06
10-9965
S-0165-03
S-0165-06

Sada pro optimální umístění držáků panelu,
1 baleni
Dělicí sada horizontální, bez sady K1-02, 		
L=1500 mm, RAL 9011 (černá)
X-Guard Lite vzorek
Plastová krytka 19×19 mm, černá
Dělicí sada vertikální H=2200 mm, RAL 9011 		
(černá)
Dělicí sada vertikální H=1900 mm, RAL 9011 		
(černá)
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X-Guard – Dveře
®

Dveře oplocení X-Guard zajišťují bezpečný vstup do oplocené oblasti a výstup z ní.
Ať už potřebujete manipulovat s materiálem, nebo chcete provádět údržbu a opravy, řada X-Guard
nabízí vhodné dveře pro většinu případů, které mohou nastat. Oplocení X-Guard je tak všestranné,
že můžete snadno vyměnit pevný panel za dveře, aniž byste museli posouvat sloupky. Nemusíte si
dělat těžkou hlavu ani s tím, jestli mají mít dveře panty nalevo, nebo napravo (neplatí pro dveře se
zámky X-Lock a X-It).
Dveřní sady jsou k dispozici v mnoha různých provedeních a rozměrových variantách. Dveřní panely
jsou nabízeny samostatně a jejich šířka závisí na velikosti požadovaného otvoru dveří.

12

Dveře (pro sloupky Classic 50×50 mm)
Obj. č.

Výška (mm)

Max. šířka (mm)*		 Popis

(Standardní panely se používají jako dveře.)
* Šířka dveří je závislá na použitém dveřním zámku.

» Pokračování na další straně
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Dveře

D10-XXX150A
		
Max. 2 300		 1 500			Jednokřídlé dveře na pantech
D10-XXX150B
		
Min. 2 300		 1 500			Jednokřídlé dveře na pantech
D11-XXX150A
Max. 2 300		 1 500			Jednokřídlé dveře na pantech, bez překladu
D11-XXX150B
		
Min. 2 300		 1 500			Jednokřídlé dveře na pantech, bez překladu
D12-140300
1 400		 2 × 1 500			Dvoukřídlé dveře na pantech
D12-200300
		
2 000		 2 × 1 500			Dvoukřídlé dveře na pantech
D12-230300
		
2 300		 2 × 1 500			Dvoukřídlé dveře na pantech
D12-275300		
2 755		 2 × 1 500			Dvoukřídlé dveře na pantech
D12-305300		
3 055		 2 × 1 500			Dvoukřídlé dveře na pantech
D20-XXX100A
Max. 2 300		 900			Jednokřídlé posuvné dveře
D20-XXX100B
Min. 2 300		 900			Jednokřídlé posuvné dveře
D20-XXX140A		
Max. 2 300		 1 400			Jednokřídlé posuvné dveře
D20-XXX140B		
Min. 2 300		 1 400			Jednokřídlé posuvné dveře
D20-XXX220A		
Max. 2 300		 2 100			Jednokřídlé posuvné dveře
D20-XXX220B		
Min. 2 300		 2 100			Jednokřídlé posuvné dveře
D20-XXX310A		
Max. 2 300		 3 000			Jednokřídlé posuvné dveře
D20-XXX310B		
Min. 2 300		 3 000			Jednokřídlé posuvné dveře
D20-XXX570A		
Max. 2 300		 5 700			Jednokřídlé posuvné dveře
D20-XXX570B		
Min. 2 300		 5 700			Jednokřídlé posuvné dveře
D22-XXX290A		
Max. 2 300		 2 900			Dvoukřídlé posuvné dveře se středovým uzamykáním
D22-XXX290B		
Min. 2 300		 2 900			Dvoukřídlé posuvné dveře se středovým uzamykáním
D22-XXX590A		
Max. 2 300		 5 900			Dvoukřídlé posuvné dveře se středovým uzamykáním
D22-XXX590B		
Min. 2 300		 5 900			Dvoukřídlé posuvné dveře se středovým uzamykáním
D23-200300R		
Min. 2 000		 2 × 1 500			Shrnovací posuvné dveře, dvoustopé (pravé)
D23-200300L		
Min. 2 000		 2 × 1 500			Shrnovací posuvné dveře, dvoustopé (levé)
D23-230300R		
Min. 2 300		 2×1 500			Shrnovací posuvné dveře, dvoustopé (pravé)
D23-230300L		
Min. 2 300		 2 × 1 500			Shrnovací posuvné dveře, dvoustopé (levé)
D23-200450R		
Min. 2 000		 3 × 1 500			Shrnovací posuvné dveře, třístopé (pravé)
D23-200450L		
Min. 2 000		 3 × 1 500			Shrnovací posuvné dveře, třístopé (levé)
D23-230450R		
Min. 2 300		 3 × 1 500			Shrnovací posuvné dveře, třístopé (pravé)
D23-230450L		
Min. 2 300		 3 × 1 500			Shrnovací posuvné dveře, třístopé (levé)
D24-200140
2 000		 2 × 1 400			Dvoukřídlé posuvné dveře
D24-230140
2 300		 2 × 1 400			Dvoukřídlé posuvné dveře
D24-200290
2 000		 2 × 2 900			Dvoukřídlé posuvné dveře
D24-230290
2 300		 2 × 2 900			Dvoukřídlé posuvné dveře
D26-XXX090
Max. 2 300		 900			Jednokřídlé posuvné dveře s bočním vedením
D26-XXX140
Max. 2 300		 1400			Jednokřídlé posuvné dveře s bočním vedením
D27-XXX180
Max. 2 300		 1 800			Dvoukřídlé posuvné dveře s bočním vedením
D27-XXX280
Max. 2 300		 2 800			Dvoukřídlé posuvné dveře s bočním vedením
D28-140190L 		 1 400		1 900			
Jednokřídlé posuvné dveře s bočním vedením, dvoustopé (levé)
D28-140190R 		 1 400		1 900			
Jednokřídlé posuvné dveře s bočním vedením, dvoustopé (pravé)
D28-140290L 		
1 400		 2 900			Jednokřídlé posuvné dveře s bočním vedením, dvoustopé (levé)
D28-140290R 		
1 400		 2 900			Jednokřídlé posuvné dveře s bočním vedením, dvoustopé (pravé)
D28-200190L		 2 000		1 900			
Jednokřídlé posuvné dveře s bočním vedením, dvoustopé (levé)
D28-200190R		 2 000		1 900			
Jednokřídlé posuvné dveře s bočním vedením, dvoustopé (pravé)
D28-200290L		
2 000		 2 900			Jednokřídlé posuvné dveře s bočním vedením, dvoustopé (levé)
D28-200290R		 2 000		2 900			
Jednokřídlé posuvné dveře s bočním vedením, dvoustopé (pravé)
D28-230190L		
2 300		 1 900			Jednokřídlé posuvné dveře s bočním vedením, dvoustopé (levé)
D28-230190R		
2 300		 1 900			Jednokřídlé posuvné dveře s bočním vedením, dvoustopé (pravé)
D28-230290L		 2 300		2 900			
Jednokřídlé posuvné dveře s bočním vedením, dvoustopé (levé)
D28-230290R		 2 300		2 900			
Jednokřídlé posuvné dveře s bočním vedením, dvoustopé (pravé)
D29-XXX380		
Max. 2 300		 2 × 1 900			Dvoukřídlé posuvné dveře s bočním vedením, dvoustopé
D29-XXX480		
Max. 2 300		 2 × 1 900 + 1 900			Dvoukřídlé posuvné dveře s bočním vedením, dvoustopé
D29-XXX580		
Max. 2 300		 2 × 2 900			Dvoukřídlé posuvné dveře s bočním vedením, dvoustopé

» Pokračování z předchozí strany
Dveře (pro sloupky Premium 70×70 mm)
Obj. č.

Výška (mm)

D30-XXX150A		
D30-XXX150B		
D32-200300		
D32-230300		
D32-275300		
D32-305300		
D40-XXX100A		
D40-XXX100B		
D40-XXX140A		
D40-XXX140B		
D40-XXX220A		
D40-XXX220B		
D40-XXX310A		
D40-XXX310B		
D40-XXX570A		
D40-XXX570B		
D42-XXX290A		
D42-XXX290B		
D42-XXX590A		

2 300		
2 300		
2 000		
2 300		
2 755		
3 055		
Max. 2 300		
Min. 2 300		
Max. 2 300		
Min. 2 300		
Max. 2 300		
Min. 2 300		
Max. 2 300		
Min. 2 300		
Max. 2 300		
Min. 2 300 		
Max. 2 300		
Min. 2 300		

1 500			Jednokřídlé dveře na pantech
1 500			Jednokřídlé dveře na pantech
2 × 1 500			Dvoukřídlé dveře na pantech
2 × 1 500			Dvoukřídlé dveře na pantech
2 × 1 500			Dvoukřídlé dveře na pantech
2 × 1 500			Dvoukřídlé dveře na pantech
900			Jednokřídlé posuvné dveře
900			Jednokřídlé posuvné dveře
1 400			Jednokřídlé posuvné dveře
1 400			Jednokřídlé posuvné dveře
2 100			Jednokřídlé posuvné dveře
2 100			Jednokřídlé posuvné dveře
3 000			Jednokřídlé posuvné dveře 		
3 000			Jednokřídlé posuvné dveře
5 700			Jednokřídlé posuvné dveře
5 700			Jednokřídlé posuvné dveře
2 900			Dvoukřídlé posuvné dveře se středovým uzamykáním
2 900			Dvoukřídlé posuvné dveře se středovým uzamykáním

Max. 2 300		
Min. 2 300		
2 000		
2 000		
2 000		
2 000		
2 300		
2 300		
2 300		
2 300		
2 000		
2 000		
2 300		
2 300		
Max. 2 300		
Max. 2 300		
Max. 2 300		
Max. 2 300		
Max. 2 300		
Min. 2 300 		

5 900			Dvoukřídlé posuvné dveře se středovým uzamykáním
5 900			Dvoukřídlé posuvné dveře se středovým uzamykáním
2 × 1 500 			Shrnovací posuvné dveře, dvoustopé (levé)
2 × 1 500 			Shrnovací posuvné dveře, dvoustopé (pravé)
3 × 1 500 			Shrnovací posuvné dveře, třístopé (levé)
3 × 1 500 			Shrnovací posuvné dveře, třístopé (pravé)
2 × 1 500 			Shrnovací posuvné dveře, dvoustopé (levé)
2 × 1 500 			Shrnovací posuvné dveře, dvoustopé (pravé)
3 × 1 500 			Shrnovací posuvné dveře, třístopé (levé)
3 × 1 500 			Shrnovací posuvné dveře, třístopé (pravé)
2 × 1 400			Dvoukřídlé posuvné dveře
2 × 2 900			Dvoukřídlé posuvné dveře
2 × 1 400			Dvoukřídlé posuvné dveře
2 × 2 900			Dvoukřídlé posuvné dveře
900			Jednokřídlé posuvné dveře s bočním vedením
1 400			Jednokřídlé posuvné dveře s bočním vedením
2 900			Jednokřídlé posuvné dveře bez překladu
2 × 2 900			Dvoukřídlé posuvné dveře bez překladu
4 000		
Dvoukřídlé posuvné dveře na pantech
4 000		
Dvoukřídlé posuvné dveře na pantech

D42-XXX590B		
D43-200300L		
D43-200300R		
D43-200450L		
D43-200450R		
D43-230300L		
D43-230300R		
D43-230450L		
D43-230450R		
D44-200140		
D44-200290		
D44-230140		
D44-230290		
D46-XXX090		
D46-XXX140		
D46-XXX290		
D47-XXX580		
D57-XXX400A 		
D57-XXX400B 		

(Standardní panely se používají jako dveře.)
* Šířka dveří je závislá na použitém dveřním zámku.
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Max. šířka (mm)*		 Popis

1

Dveře

2

X-Guard – Dveře na pantech
®

1 Jednokřídlé dveře na pantech.
Maximální světlost otvoru je 1 500 mm.

2 Dvoukřídlé dveře na pantech.
Pro vstup s širším nákladem, paletovým vozíkem atd.
Maximální světlost otvoru 3 100 mm.

15

3

4

X-Guard – Posuvné dveře
®

3

4

16

Dvoukřídlé posuvné dveře se středovým zamykáním.
Perfektní řešení v případě nedostatku prostoru. Maximální světlost otvoru 5 900 mm.
Jednokřídlé posuvné dveře.
Maximální světlost otvoru 5 700 mm.

5

Dveře

6

5

Dvoukřídlé posuvné dveře.
Pro omezený prostor a dvě přístupová místa k zařízení.
Maximální světlost otvoru 2 x 2 900 mm.

6

Jednokřídlé posuvné dveře bez překladu.
Ideální pro jeřáby a vysokozdvižné vozíky, kde je nežádoucí horní překlad dveří.
Maximální světlost otvoru 2 900 mm.

17

7

8

X-Guard – Posuvné dveře
®
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7

Dvoukřídlé posuvné dveře bez překladu.
Tyto dveře mají zamykání uprostřed a maximální světlost otvoru až 5 800 mm bez omezení v horní části.
Ideální pro jeřáby a vysokozdvižné vozíky, kde je nežádoucí horní překlad dveří.

8

Shrnovací posuvné dveře, dvoustopé.
Jedná se o teleskopické dveře se dvěma výsuvnými panely pro aplikace, kde jsou požadovány velké světlosti
otvorů, ovšem v omezeném prostoru. Panely se vzájemně zasouvají za sebe. Maximální světlost otvoru je
2 900 mm.

Dveře

9

9

Shrnovací posuvné dveře, třístopé.
Jedná se o teleskopické dveře se třemi výsuvnými panely pro aplikace, kde jsou požadovány
velké světlosti otvorů, ovšem v omezeném prostoru. Panely se vzájemně zasouvají za sebe.
Maximální světlost otvoru 4 400 mm.
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10

11

X-Guard – Posuvné dveře
®

20

10

Jednokřídlé posuvné dveře s bočním vedením.
Pro případ, kde je nežádoucí horní překlad dveří. Maximální světlost otvoru 1 400 mm.

11

Dvoukřídlé posuvné dveře s bočním vedením.
Ideální pro jeřáby a vysokozdvižné vozíky, kde je nežádoucí horní překlad dveří.
Maximální světlost otvoru 2 800 mm.

12

Dveře

13

12

Jednokřídlé posuvné dveře s bočním vedením, dvoustopé.
Jedná se o teleskopické dveře se dvěma výsuvnými panely pro aplikace, kde jsou požadovány velké
světlosti otvorů, ovšem v omezeném prostoru. Panely se vzájemně zasouvají za sebe. Maximální světlost otvoru
2 900 mm.

13

Dvoukřídlé posuvné dveře s bočním vedením, dvoustopé.
Jedná se o teleskopické dveře se dvěma výsuvnými panely pro aplikace, kde jsou požadovány velké
světlosti otvorů, ovšem v omezeném prostoru. Panely se vzájemně zasouvají za sebe. Maximální světlost
otvoru 5 800 mm.

21

X-Guard – Zámky
®

Oploceni X-Guard je vybaveno flexibilními dveřními zámky, vhodnými pro všechny typy dveří a
spínačů této řady ochranného oplocení – od jednoduchých až po sofistikovanější řešení.
Oplocení X-Guard je tak všestranné, že můžete snadno vyměnit pevný panel za dveře, aniž
byste museli posouvat sloupky.
Vyberte si vlastní kombinaci dveří a dveřního zámku, odpovídající Vašim potřebám.
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Zámky

X-It
X-It je důmyslný cylindrický zámek s unikátním designem. Byl navržen pro oplocení řady X-Guard,
ale hodí se i pro ostatní typové řady oplocení od společnosti Axelent. Díky snadné montáži je tento zámek
skvělou volbou také pro jiné produkty a systémy na trhu. Je vhodný jak pro dveře na pantech, tak pro
posuvné dveře.
Kovové tělo zámku vydrží i hrubé zacházení a je testováno a schváleno s ohledem na normu
SS-EN12209:2016.
Zámek je dostupný také ve variantě s panikovou funkcí.
X-It
Obj. č.

Popis

XIT-L01-101
XIT-L01-301
XIT-L01-401
XIT-L02-101

X-It pro dveře na pantech (levý)
X-It pro jednokřídlé posuvné dveře (levý)
X-It pro dvoukřídlé posuvné dveře se středovým uzamykáním (levý)
X-It s panikovou funkcí pro dveře na pantech (levý)

XIT-R01-101
XIT-R01-301
XIT-R01-401
XIT-R02-101

X-It pro dveře na pantech (pravý)
X-It pro jednokřídlé posuvné dveře (pravý)
X-It pro dvoukřídlé posuvné dveře se středovým uzamykáním (pravý)
X-It s panikovou funkcí pro dveře na pantech (pravý)

XIT-L02-301 		
XIT-L02-401 		
XIT-R02-301 		
XIT-R02-401 		

X-It s panikovou funkcí pro jednokřídlé posuvné dveře (levý)
X-It s panikovou funkcí pro dvoukřídlé posuvné dveře se středovým uzamykáním (levý)
X-It s panikovou funkcí pro jednokřídlé posuvné dveře (pravý)
X-It s panikovou funkcí pro dvoukřídlé posuvné dveře se středovým uzamykáním (pravý)
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X-Guard – Zámky
®

Pad lock

Snap lock

Pomocí vlastního visacího zámku zabezpečíte oblast před
neoprávněným vstupem.

Dveře se zavírají lehkým tlakem a jsou zajištěny v
zavřené poloze.

Hitch lock
Tento zámek je alternativou k zámku X-Lock. Má
integrovaný držák bezkontaktního spínače včetně
aretace pro přesnou polohu zámku. Díky odpružené
klice se zámek nemůže samovolně uzavřít. Pro
uzavření zámku je nutné provést opětovný pohyb
klikou. Vnější kliku lze standardně osadit visacím
zámkem, který blokuje pohyb kliky a brání tak
nežádoucímu uzavření dveří.
(Visací zámek, ani spínač nejsou součástí balení)

Zámky
Obj. č.

Popis

L10-00-0
L20-00-0
L22-00-0
L10-05-0
L20-05-0
L22-05-0
L10-05-2
L20-05-2
L66-20-L
L66-20-R

Pad lock pro dveře na pantech, levý / pravý
Pad lock pro jednokřídlé posuvné dveře, levý / pravý
Pad lock pro dvoukřídlé posuvné dveře se středovým uzamykáním
Snap lock pro dveře na pantech, levý / pravý
Snap lock pro jednokřídlé posuvné dveře, levý / pravý
Snap lock pro dvoukřídlé posuvné dveře se středovým uzamykáním
Hitch lock pro dveře na pantech, levý / pravý
Hitch lock pro posuvné dveře, levý / pravý
X-Lock pro všechny typy dveří, levý

L66-21-L
L66-21-R
10-9540
10-9545
10-9550
10-9551
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X-Lock pro všechny typy dveří, pravý
X-Lock pro všechny typy dveří, levý, s přípravou pro spínač Siemens 3SE5 1SG11
X-Lock pro všechny typy dveří, pravý, s přípravou pro spínač Siemens 3SE5 1SG11
Cylindrická euro vložka, DIN 18254, třída 3
Cylindrická euro vložka, DIN 18254, sjednocený klíč
Cylindrická euro vložka (poloviční), DIN V 18254
Cylindrická euro vložka (poloviční), DIN V 18254, sjednocený klíč

Euchner MGB
MGB (Multifunctional Gate Box)
je určen pro zabezpečení dveří
ochranných oplocení, zejména na
výrobních linkách a na robotizovaných
pracovištích. Čtyři LED diody signalizují
stav zámku. Zámek má inteligentní
závoru, jejíž poloha je detekována
prostřednictvím transpondéru RFID,
který má jedinečný kód. Tímto se
předchází nepovolené manipulaci a
zároveň splňuje normu EN ISO 13849-1
/ SIL3 podle normy EN 62061.

Zámky

X-It s panikovou funkcí
X-It je důmyslný cylindrický zámek s unikátním designem, který lze použit jako nouzový východ pro zajištění možnosti úniku
v místech, kde je zapotřebí provádět údržbu. Dveře s panikovým zámkem lze vždy otevřít zevnitř, i když jsou zvenčí zamčeny klíčem.
Kovové tělo zámku vydrží i hrubé zacházení a je testováno a schváleno s ohledem na normu SS-EN 12209:2016.
Je vhodný jak pro dveře na pantech, tak pro posuvné dveře.

X-Lock
Univerzální zámek, který lze použít v kombinaci se všemi
našimi řadami oplocení. Zámek X-Lock má mechanickou
závoru, která zajišťuje otočné a posuvné dveře v uzavřeném
stavu. Zámek je navržen tak, že umožňuje pouze vědomé
otevření nebo zavření dveří z vnější strany. Z vnitřní strany
nelze X-Lock zamknout, ale vždy je možné jej odtud otevřít.

Aby se zabránilo náhodnému spuštění stroje, je součástí
zámku destička se třemi otvory, kterými lze pomocí visacího
zámku zajistit dveře v otevřené poloze. Takto je zajištěna
maximální bezpečnost během práce. Zámek X-Lock splňuje
normu EN ISO 12100 kapitolu 5.5.3.
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Bezpečnostní spínače
Obj. č.

Popis

T10-01
T10-02
T10-12
T10-13
T10-20
T10-23
T10-24

Držák spínače pro dveře na pantech, pravý / levý
Držák spínače Siemens pro posuvné dveře, pravý / levý
Držák spínače Euchner pro dveře na pantech, pravý / levý
Držák bezkontaktního spínače (kvádrový) pro dveře na pantech, pravý / levý
Držák spínače pro posuvné dveře, pravý / levý; uchycení na překlad dveří
Držák bezkontaktního spínače (kvádrový) pro jednokřídlé posuvné dveře, pravý / levý
Držák bezkontaktního spínače (kvádrový) pro dvoukřídlé posuvné dveře se středovým uzamykáním,
pravý / levý
Spojovací sada pro zámek Euchner MGB
Krycí plech zámku Euchner MGB
Spojovací sada pro zámek Schmersal AZM200
Spojovací sada pro zámek Euchner MGB Profinet Box, dveře na pantech
Spojovací sada pro zámek Euchner MGB Profinet Box, posuvné dveře
Extra držák pro zámek Euchner MGB, dvoukřídlé posuvné dveře se středovým uzamykáním,
v kombinaci se sadou T10-30

T10-30
T10-31
T10-32
T10-33
T10-34
T10-35

T10-01

T10-12

Držák spínače pro dveře na pantech, pravý / levý.

Držák spínače Euchner pro dveře na pantech, pravý / levý.

T10-13
Držák bezkontaktního spínače (kvádrový) pro dveře na
pantech, pravý / levý.

T10-30
Spojovací sada pro zámek Euchner MGB, dveře na pantech.
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T10-30
Spojovací sada pro zámek Euchner MGB, posuvné dveře.

Zámky

T10-32
Spojovací sada pro zámek Schmersal AZM200, dveře na pantech.

T10-32
Spojovací sada pro zámek Schmersal AZM200, posuvné dveře.

Bezpečnostní spínače
Axelent spolupracuje s řadou předních výrobců v oblasti bezpečnostních spínačů, jakými jsou např.
Allen-Bradley, Euchner, ABB Jokab, Telemecanique nebo Siemens. Díky této spolupráci můžeme našim
zákazníkům nabídnout co nejbezpečnější a nejoptimálnější možné řešení.
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Panel na nářadí X3-242-7 / X3-244-7
S panelem na nářadí X-Guard budete
mít vždy po ruce veškeré nářadí
a příslušenství, které potřebujete k údržbě
strojů. Panel je k dispozici ve výšce 1 900
nebo 2 200 mm a šířce 700 mm.
Standardní odstín panelu je RAL 9011
(černá). K panelu nabízíme také velký
výběr příslušenství.

Další informace a produktové listy
najdete na adrese www.axelent.com.

X-Guard – Příslušenství
®

Distanční plech (obj. č. viz strana 31)
Distanční plech slouží k nadstavení
panelů nebo sloupků. K dispozici je ve
všech výškách a v šířkách 40 a 70 mm.
Barevný odstín RAL 9011 (černá),
ostatní odstíny na poptání.
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Nastavitelný distanční plech
(obj. č. viz strana 31)
Nastavitelný distanční plech slouží
k nadstavení panelů. K dispozici je ve
výškách 1 300, 1 900, 2 200 mm a ve
volitelné šířce 40 až 145 mm. Šířka
nastavení se definuje až při montáži.
Barevný odstín RAL 9011 (černá),
ostatní odstíny na poptání.

Krycí lišta (obj. č. viz strana 31)
Krycí lišta pro zakrytí mezery mezi
panelem a sloupkem je automaticky
součásti dodávky panelů s plechovou či
plastovou vyplní. Dodává se ve výškách
750, 1 900 a 2 200 mm, v barevném
odstínu RAL 9011 (černá).

Dveřní samozavírač T01-27
Pružinový zavírač je určen pro
jednokřídlové dveře na pantech. Lze
jej přichytit jak na sloupky o průřezu
50 x 50 mm, tak i o průřezu
70 x 70 mm.
Pozn.: Kombinace samozavírače
s bezpečnostním spínačem bez
manuálního odjištění je riskantní.
Proto je nutné v každém jednotlivém
případě posoudit, zda je použití
samozavírače vhodné.

Podpěrné kolečko T01-23

Speciální úhelník T01-05

Kolečko slouží jako dodatečná podpěra,
např. při otevíraní větších křídel dveří.
Kolečko lze namontovat jak na křídlové
dveře na pantech, tak na posuvné dveře.

Úhelník se používá pro montáž překladu dvou jednokřídlových dveří na
pantech v rohu.

Spojovací materiál panelu (obj. č. viz str. 31)

T00-01

Dělicí sada (obj. č. viz strana 31)
Sada je určena pro zkrácení panelu na konkrétní rozměr. Sady jsou k
dispozici ve vertikálním a horizontálním provedení, pro všechny výšky i
šířky panelů. Barevný odstín RAL 9011 (černá), ostatní odstíny na poptání.
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Příslušenství

K1-01

Jedná se o speciální „zacvakávací systém“,
který umožňuje snadnou montáž i demontáž
panelů ke sloupkům. Sada se skládá z horních
držáků a spodních vodicích dílů, které drží
panel ve svislé poloze (T00-01). Spojovací
materiál lze připevnit do perforovaných
otvorů ze tří stran sloupku. Jako alternativa
je k dispozici sada pro optimální umístění
držáků panelu (K1-01), která se fixuje pomocí
samořezných šroubů na libovolné místo na
sloupku.

X-Guard – Příslušenství
®

Krytky T01-13 / 05-9501

Montážní matice M8 T01-06
Použití v případě změny pozice horních
držáků panelu.

Speciální matice T01-28 (balení 10 ks)

Slouží k zakrytí perforovaných otvorů
na stěnách sloupku a horního otvoru.

Magnet T01-08

X-Key T00-00

Pro zvýšení přítlaku dveří, např. v
kombinaci s bezpečnostním spínačem.

Speciální klíč pro demontáž panelů. X-Key
je dodáván vždy společně s oplocením.

Sada podložek
T01-04 (50x50) / T01-25 (70x70)

Úhlový spoj 0-180° T01-01
Pro napojení panelu na sloupek pod
libovolným úhlem.

Krytka patky sloupku T01-16
Krytka se skládá ze dvou částí, které
se lehce spojí dohromady a vytvoří
tak jeden celek. Krytka je automaticky
součástí sloupku o průřezu 50 x 50 mm.

X-Cup / držák nápojů T01-07

Stabilizační tyč T01-09

Inteligentní držák nápojů pro připevnění
ke sloupku. (Pouze pro sloupky
50×50 mm.)

K dodatečnému vyztužení oplocení
a zvýšení jeho stability.
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Pro montáž dveřního překladu.

Pro výškové nastavení sloupku v případě
nerovnosti podlahy.

X-Tray pro X-Guard
Drátěné kabelové žlaby pro rozvod médií
kolem oplocení. Více informací na straně
32-41.

Příslušenství
Obj. č.
T00-00
T00-01
T00-02
T00-03
T00-04
T00-05
T01-01
T01-02
T01-03
T01-04
T01-05
T01-06
T01-07
T01-08
T01-09
T01-11
T01-13
T01-16
T01-17
T01-18
T01-19
T01-21
T01-22
T01-23

Popis
X-Key
Držáky panelu s pletivem, sada pro 1ks panelu
Držáky panelu s plastem tl. 4 mm, sada pro 1ks panelu
Držáky panelu s plastem tl. 6 mm, sada pro 1ks panelu
Držáky horizontálního panelu, sada pro 1ks panelu
Držáky horizontálního panelu pro rozdílné výšky, sada pro 1ks panelu
Úhlový spoj 0-180°
Výztuha panelu pro sloupek 50x50 mm, sada pro 1ks panelu
Speciální matice plastové krytky sloupku, balení po 10 ks
Sada podložek pro výškové nastavení sloupku 50x50 mm, 2x2 mm + 1x6 mm
Speciální úhelník pro montáž překladu dvou jednokřídlých dveří v rohu
Montážní matice M8; balení po 10 ks
X-Cup, držák nápojů
Magnet
Stabilizační tyč, RAL 9011 (černá)
Sada držáků panelu bez blokování, pro demontáž z vnější strany (10 ks pro 5 panelů)
Krytky otvorů ve sloupku (36 ks pro 1 sloupek)
Krytky patky sloupku 50x50 mm (5 párů)
Horní krytka sloupku 50x50 mm, balení po 5 ks
Držák spojovacího překladu, pro sloupek 70x70 mm
Rohový držák spojovacího překladu, pro sloupek 70x70 mm
Pryžová krycí lišta pro olemování rámu panelu, L=50 m
Madlo

T05-3-13015
T05-3-19015
T05-3-22015
T90-01
K1-01
K1-03
KV-3-075
KV-3-130
KV-3-190
KV-3-220
KH-3-150
KH-3-150B
10-9841
05-9501
X3-242-7
X3-244-7

Příslušenství

Podpěrné kolečko
T01-24
Fixační prvek pro přepravu smontovaných dveří, balení po 4ks
T01-25
Sada podložek pro výškové nastavení sloupku 70x70 mm, 2x2 mm + 2x4 mm
T01-26
Vnitřní madlo pro zámek X-It, včetně šroubů
T01-27
Dveřní samozavírač
T01-28
Speciální matice plastové krytky sloupku (verze 2), balení po 10 ks
T01-29
Výztuha panelu pro sloupek 70x70 mm, sada pro 1ks panelu
T01-30
Základna mobilního panelu
T02-3-07504
Distanční plech H=750 mm B=40 mm, RAL 9011 (černá)
T02-3-07507
Distanční plech H=750 mm B=70 mm, RAL 9011 (černá)
T02-3-13004		Distanční plech H=1300 mm B=40 mm, RAL 9011 (černá)
T02-3-13007		Distanční plech H=1300 mm B=70 mm, RAL 9011 (černá)
T02-3-19004
Distanční plech H=1900 mm B=40 mm, RAL 9011 (černá)
T02-3-19007
Distanční plech H=1900 mm B=70 mm, RAL 9011 (černá)
T02-3-22004
Distanční plech H=2200 mm B=40 mm, RAL 9011 (černá)
T02-3-22007
Distanční plech H=2200 mm B=70 mm, RAL 9011 (černá)
T03-3-190
Krycí lišta mezery mezi panelem a sloupkem H=1900 mm, RAL 9011 (černá), nalepovací
T03-3-220
Krycí lišta mezery mezi panelem a sloupkem H=2200 mm, RAL 9011 (černá), nalepovací
T04-3-075
Krycí lišta mezery mezi panelem a sloupkem H=750 mm, RAL 9011 (černá), nacvakávací
T04-3-190
Krycí lišta mezery mezi panelem a sloupkem H=1900 mm, RAL 9011 (černá), nacvakávací
T04-3-220
Krycí lišta mezery mezi panelem a sloupkem H=1900 mm, RAL 9011 (černá), nacvakávací
Nastavitelný distanční plech 40-145 mm, H=1300 mm, RAL 9011 (černá)
Nastavitelný distanční plech 40-145 mm, H=1900 mm, RAL 9011 (černá)
Nastavitelný distanční plech 40-145 mm, H=2200 mm, RAL 9011 (černá)
X-Guard vzorek
Sada pro optimální umístění držáků panelu, 1 balení
Sada pro optimální umístění horních držáků panelu, 1 balení
Dělící sada vertikální H=750 mm, RAL 9011 (černá)
Dělící sada vertikální H=1300 mm, RAL 9011 (černá)
Dělící sada vertikální H=1900 mm, RAL 9011 (černá)
Dělící sada vertikální H=2200 mm, RAL 9011 (černá)
Dělící sada horizontální, včetně sady K1-01, L=1500 mm, RAL 9011 (černá)
Dělící sada horizontální, bez sady K1-01, L=1500 mm, RAL 9011 (černá)
Pryžová krycí lišta pro olemování otvoru v panelu, L=2 m
Plastová krytka 20×30 mm
Panel na nářadí, H=1900 mm B=700 mm, RAL 9011 (černá)
Panel na nářadí, H=2200 mm B=700 mm, RAL 9011 (černá)
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Pomocí programu SnapperWorks
lze navrhnout optimální umístění
kabelových žlabů hned od začátku

Montáž pomocí otvorů
32
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Montáž shora

Montáž pomocí konzoly

Finální krok k bezpečnosti
vašeho stroje pomocí řady

X-Tray

®

Drátěné kabelové žlaby X-Tray lze snadno zkombinovat s
ochranným oplocením Axelent X-Guard. Společně pak tvoří
optimální celek.
Naše drátěné kabelové žlaby jsou pevné, flexibilní a lze je
snadno instalovat. Vytvoříte tak elegantní řešení bez použití
speciálních nástrojů. K instalaci je zapotřebí jen několik
držáků a standardní nářadí, stejně jako u řady X-Guard.
Kombinací kabelových žlabů X-Tray a ochranného oplocení
X-Guard získáte maximální flexibilitu s minimálním
množstvím materiálu. Jednoduché a chytré řešení s téměř
neomezenými možnostmi, které šetří Váš čas a peníze.
Padne jako ulitý
Kabelové žlaby X-Tray jsou spolu s ochranným oplocením
X-Guard perfektním řešením. Společně se vyznačují
jednoduchou instalací a profesionálním vzhledem.

Žádné speciální nářadí
X-Tray

Žlaby lze snadno namontovat, bez nutnosti použití speciálního
nářadí. Vše, co potřebujete, je klíč o rozměru 13mm.
Jeden dodavatel
Řešení na klíč od jednoho dodavatele učiní realizaci projektu
rychlou a snadnou. Vše je navíc baleno na jedné paletě, což je
efektivní a přehledné.

(další možnosti fixace kabelový žlabů naleznete
následující straně 36.)
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Žlaby X-tray splňují nejvyšší požadavky na vedení kabelů vyplývající

CERTIFICATE

*


*Naše certifikace UL odpovídá
také požadavkům asociace NEMA

G3

K2 /
K5

K3

C1 /
C2

B2

A2 /
A3

I1

B1

A3

D2
D1
G1

A1
G1
E2
L1
E1
A4
G4
G2
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F3
A4

z normy IEC 61537

Kombinace
X-Tray s X-Guard
Kabelové žlaby včetně příslušenství jsou černě pozinkované, aby
barevně ladily s oplocením X-Guard.
Na obrázku jsou znázorněny možnosti umístění. Pod jednotlivým
označením pak dále v katalogu najdete soupis materiálu, včetně
montážních návodů.
Montáž žlabů X-Tray na oplocení X-Guard

K1 J2

H1

C3

•
•
•
•
		

Maximální zatížení: žlaby 30kg/m, konzoly 45kg/ks
Maximální šířka konzol: 420mm
Žlaby X-Tray mají nejpevnější rychlospojky na trhu
a nejdelší nosnou délku 2,25m
V kombinaci s dveřmi na pantech, může žlab nahradit
dveřní překlad.

• Více se o kabelových žlabech dozvíte na
		www.axelent.cz

A2

A1

Tři nejběžnější způsoby instalace
u
		
		
v
		
		
w
		
		
		

Montáž pomocí otvorů
Žlaby se instalují do perforace ve sloupcích.
Vhodné pro žlaby široké 60-120mm
Montáž shora
Žlaby se instalují do horní krytky sloupku.
Vhodné pro žlaby široké 60-120mm
Montáž pomocí konzoly
Žlaby se instalují na konzoly nad oplocením.
Vhodné pro žlaby široké 60-420mm
(všechny tři způsoby lze vzájemně kombinovat)

v

w
X-Tray

u

u
u

Objednací čísla
na další straně »

u

v

w

35
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X-Tray 60x60 L=2300mm | drát Ø 4

X-Tray 120x60 L=2300mm | drát Ø 5

X-Tray 220x60 L=2300mm | drát Ø 5

Obj. č. | 0701-2300

Obj. č. | 0711-2300

Obj. č. | 0721-2300

X-Tray 320x60 L=2300mm | drát Ø 5

X-Tray 420x60 L=2300mm | drát Ø 5/6

X-Tray G 120x150 L=2300mm | drát Ø 5

Obj. č. | 0731-2300

Obj. č. | 0741-2300

Obj. č. | 1722-2300

A

A, B
X-Tray Mini 30x22 L=2300mm | drát Ø 3
Obj. č. | 1752-2300
X-Tray Mini 30x22 DL=2300mm | drát Ø 3
Obj. č. | 1752-1200

Držák na sloupek

Rohový držák

Obj. č. | 7700-014

Obj. č. | 7700-065

Pro žlaby o šířce 60-120mm. Montuje se do
otvorů na sloupku (A1 a A4). Používá se v
kombinaci s rohovým držákem (7700-065) pro
vnitřní rohy (A2) a v kombinaci s horním rohovým
držákem (7700-066) pro vnitřní rohy nahoře na
sloupcích (B2).

Používá se v rozích (A2) společně s držákem
na sloupek (7700-014). Lze jej použit i na jiných
místech sloupku a také v kombinaci s konzolou
X15. Součástí držáku jsou samořezné šrouby.

B, F
Horní rohový držák

Držák konzoly pro sloupek 50x50

Obj. č. | 7700-015

Obj. č. | 7700-066

Obj. č. | 7700-032

Pro žlaby o šířce 60-120mm. Montuje se na
sloupek shora (B1).
Po narovnání horní časti v uhlu 90° jej lze
použít i na kterékoliv jiné místo na sloupku (F1).
Šrouby a čepy jsou součástí držáku.

Používá se v kombinaci s držákem na
sloupek (7700-014) pro montáž do rohu na
horní stranu sloupku (B2). Šrouby a čepy
jsou součástí držáku.

C
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C

B

Držák na horní stranu sloupku

Určen pro použití v kombinaci s konzolou X15.
Vkládá se do sloupku 50×50 (C1).

A, C, D

D

Držák konzoly pro sloupek 70x70

Konzola X15

Nastavitelný držák konzoly

Obj. č. | 7700-188

Obj. č. | 2715-délka

Obj. č. | 7700-060

Určen pro použití v kombinaci s konzolou X15.
Vkládá se do sloupku 70×70 (C2).

Konzolu lze kombinovat s různými typy držáků
(A3; C1-C3; D1-D2). Dodává se ve 4 různých
délkách – 120, 220, 320 a 420mm.

Pro libovolné umístění konzoly X15 na sloupek
(D2). Včetně šroubů a matic.

Komponenty • X-Tray pro X-Guard • Černý odstín

D

C

A

Nastavitelný rohový držák konzoly

Držák konzoly na vodící kolejnici

Rohový držák konzoly

Obj. č. | 7700-072

Obj. č. | 7700-037

Obj. č. | 7700-083

Pro libovolné umístění konzoly X15 na sloupek
(D2). Včetně šroubů a matic.

Používá se v rozích (A3), společně s
konzolou X15.

Pro upevnění konzoly na hliníkovou vodící
kolejnici posuvných dveří (C3). Včetně šroubů
a matic.

E

E

A, B, C, D, F, H, I, K, L

Mini držák na panel s pletivem

Držák na panel s pletivem

Spojka X1

Obj. č. | 7700-084

Obj. č. | 7700-090

Obj. č. | 2701

Pro montáž kabelových žlabů na panel
s pletivem (E1).

Pro montáž kabelových žlabů na panel
s pletivem (E2).

I, J

Spojka X1 se používá při kolmých napojeních
(I1; K1-K5; L2), nebo při přechodu z menšího
na větší rozměr žlabu (H3). Lze ji použít také
v kombinaci s konzolou X15 (C1-C3; D1-D2),
případně v kombinaci s konzolou X14 (L1).

B, K

I, K, L

Spojka X2

Úhlová spojka X3

Spojka X4

Obj. č. | 2702

Obj. č. | 2703

Obj. č. | 2704

Spojka X2 se používá pro vytvoření zaoblených
žlabů (I3; J1).

Používá se nejen pro kolmé napojení (K1-K4),
ale také pro vytvoření zaobleného žlabu (I2).

Používá se pro napojení mezi dvěma žlaby
(B3; K2).

X-Tray

H
Spojka X5 | Balení 20 ks

Šroub M8x27 X61 | Balení 40 ks

Držák X10

Obj. č. | 2705

Obj. č. | 2761

Obj. č. | 2710-1

Pro propojení žlabů v jedné linii (H1). Součástí
balení jsou šrouby a matice.

Matice M8 X62 | Balení 40 ks
Obj. č. | 2762

Pro montáž kabelových žlabů na zeď, stroj atd.,
nebo v kombinaci s konzolou X11. Pro žlaby o
šířce 120mm, nebo pro žlaby o šířce 120-420 mm
instalované v boční poloze.
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Komponenty • X-Tray pro X-Guard • Černý odstín

L
Mini držák X10

Konzola X11 | 240/480 mm

Konzola X14 | 280 mm

Obj. č. | 2710-2

Obj. č. | 2711-240

Obj. č. | 2714-280

Pro montáž kabelových žlabů na zeď, stroj
atd., nebo v kombinaci s konzolami X11 a X14.
Pro žlaby o šířce 60mm.

Obj. č. | 2711-480

Používá se pro přichycení kabelových
žlabů do stropu, nebo k podlaze (L1).

Používá se pro přichycení kabelových žlabů
do stropu, nebo k podlaze.

G

G

Ekvipotenciální spojovací šroub X68

Držák příslušenství X63

Postranní držák příslušenství X80

Obj. č. | 2568

Obj. č. | 2763-1

Obj. č. | 2780-1

Pro vyrovnání elektrického potenciálu.

Pro montáž svorkové skříně, zásuvek, nebo
jiného příslušenství.

G

K

Kryt žlabu X65 | L=1000 mm

Vertikální spojka

Obj. č. | 2765-široký

Obj. č. | 7700-111

Kryt slouží k ochranně kabelů například
před jiskrami při svařování, nebo padajícími
předměty (G3). Dodává se v 5 různých šířkách –
60, 120, 220, 320 a 420mm.

Pro montáž svorkové skříně, zásuvek, nebo
jiného příslušenství. Okraj držáku se připevňuje
k příčným drátům kabelového žlabu (G2).

Ochranná krytka X72 | Balení 100 ks
Obj. č. | 2572-průměr
Pro drát o průměru 4, 5 a 6mm.
Ø 4................ X-Tray, šířka 60mm.
Ø 5 ............... X-Tray, šířka 120, 220, 320mm.
Ø 6................ X-Tray, šířka 420mm.

Pro spojování vertikálních a horizontálních
kabelových žlabů (K5).

A,B,F

B

Kleště X75

Klíč 13mm X76

Obj. č. | 2575

Obj. č. | 2576
Jediný klíč, který budete potřebovat pro
montáž kabelových žlabů.

Robustní kleště pro zkracování
kabelových žlabů.

Samořezný šroub
Obj. č. | 7100-070
Pro montáž vybraných držáků a spojek (A2,
B1-B2, F1-F3). Je součástí balení 7700-15,
7700-065 a 7700-066.

G
Zajišťovací čep

Kabelový můstek | L=1200mm

Elektrické kleště X77

Položka č. | 7500-191

Obj. č. | 279.21.784 – černý

Obj. č. | 2577

Pro montáž vybraných držáků (B1, B2).
Je součástí balení 7700-15 a 7700-066.
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Obj. č. | 279.28.720 – žlutý
Pryžový kabelový můstek o rozměru
210x65x1200mm. Dokáže odolat přejezdu
nákladního automobilu. Pro kabely a hadice
o průměru 2x20mm a 1x45mm (G4).

Pro rychlé a jednoduché zkracování kabelových
žlabů, s dráty do průměru až 6mm.
Vyrábí společnost Klauke se zárukou 10.000
řezů. Součástí balení je baterie, nabíječka a vak.

Obj. č.

Popis

X-Tray

0701-2300		
X-Tray 60x60 L=2300mm / pozinkováno, černý odstín			
0711-2300		
X-Tray 120x60 L=2300mm / pozinkováno, černý odstín		
0721-2300		
X-Tray 220x60 L=2300mm / pozinkováno, černý odstín			
0731-2300		
X-Tray 320x60 L=2300mm / pozinkováno, černý odstín		
0741-2300		
X-Tray 420x60 L=2300mm / pozinkováno, černý odstín			
1722-2300		
X-Tray G 120x150 L=2300mm / pozinkováno, černý odstín				
1752-2300		
X-Tray Mini 30x22 L=2300mm / pozinkováno, černý odstín				
1752-1200		
X-Tray Mini 30x22 L=1200mm / pozinkováno, černý odstín				
2568		
Ekvipotenciální spojovací šroub X68 / mosaz				
2572-4		
Ochranná krytka X72 pro drát Ø 4mm (100ks)						
2572-5		
Ochranná krytka X72 pro drát Ø 5mm (100ks)						
2572-6		
Ochranná krytka X72 pro drát Ø 6mm (100ks)						
2575		 Kleště X75						
2576		
Klíč 13mm X76						
2577		
Elektrické kleště X77				
2701		
Spojka X1 / pozinkováno, černý odstín						
2702		
Spojka X2 / pozinkováno, černý odstín						
2703		
Úhlová spojka X3 / pozinkováno, černý odstín					
2704		
Spojka X4 / pozinkováno, černý odstín						
2705		
Spojka X5 včetně šroubů a matic (20ks) / pozinkováno, černý odstín			
2761		
Šroub M8x27 X61 (40ks) / pozinkováno, černý odstín					
2762		
Matice M8 X62 (40ks) / pozinkováno, černý odstín					
2710-1		
Držák X10 / pozinkováno, černý odstín						
2710-2		
Mini držák X10 / pozinkováno, černý odstín					
2711-240		
Konzola X11 Premium 240 / pozinkováno, černý odstín				
2711-480		
Konzola X11 Premium 480 / pozinkováno, černý odstín			
2714-280		
Konzola X14 280 / pozinkováno, černý odstín						
2715-120		
Konzola X15 60-120 / pozinkováno, černý odstín					
2715-220		
Konzola X15 220 / pozinkováno, černý odstín						
2715-320		
Konzola X15 320 / pozinkováno, černý odstín						
2715-420		
Konzola X15 420 / pozinkováno, černý odstín						
2763-1		
Držák příslušenství X63 / pozinkováno, černý odstín				
2765-60		
Kryt žlabu X-Tray X65 60x1000mm / RAL 9011 černá				
2765-120		
Kryt žlabu X-Tray X65 120x1000mm / RAL 9011 černá				
2765-220		
Kryt žlabu X-Tray X65 220x1000mm / RAL 9011 černá			
2765-320		
Kryt žlabu X-Tray X65 320x1000mm / RAL 9011 černá			
2765-420		
Kryt žlabu X-Tray X65 420x1000mm / RAL 9011 černá			
2780-1		
Postranní držák příslušenství X80 / pozinkováno, černý odstín				
279.28.720		
Kabelový můstek / žlutý						
279.21.784		 Kabelový můstek / černý							
7100-070		
Samořezný šroub 4,2x19mm / pozinkovaný				
7500-191		 Zajišťovací čep								
7700-014		
Držák na sloupek / pozinkováno, černý odstín					
7700-015		
Držák na horní stranu sloupku / pozinkováno, černý odstín				
7700-065 *		
Rohový držák / pozinkováno, černý odstín					
7700-066 *		
Horní rohový držák / pozinkováno, černý odstín				
7700-032		
Držák konzoly pro sloupek 50x50 / pozinkováno, černý odstín			
7700-037		
Držák konzoly na vodící kolejnici / pozinkováno, černý odstín			
7700-060		
Nastavitelný držák konzoly / pozinkováno, černý odstín			
7700-072		
Nastavitelný rohový držák konzoly / pozinkováno, černý odstín		
7700-083		
Rohový držák konzoly / pozinkováno, černý odstín 			
7700-084		
Mini držák na panel s pletivem / pozinkováno, černý odstín
7700-090		
Držák na panel s pletivem / pozinkováno, černý odstín			
7700-111		
Vertikální spojka / pozinkováno, černý odstín				
7700-188		
Držák konzoly pro sloupek 70x70 / pozinkováno, černý odstín			
9307		
X-Tray vzorek				
* Součástí rohových držáků nejsou držáky na sloupek (obj. č. 7700-014), které se dodávají samostatně.

X-Tray vzorek
Můžete si objednat také předváděcí vzorek kabelových žlabů X-Tray (obj. č. 9307). Součástí vzorku je
několik typů kabelových žlabů, včetně příslušenství. Standardně se kabelové žlaby pro oplocení X-Guard dodávají
pozinkované v černém odstínu. K dispozici jsou pak i žlaby galvanicky pozinkované nebo nerezové.
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Program SnapperWorks
Vám umožňuje
okamžitou kontrolu nad
kabelovými žlaby
Program SnapperWorks umožňuje osazení ochranného
oplocení X-Guard kabelovými žlaby X-Tray, což Vám dává
okamžitou kontrolu nad jejich umístěním.
Přínosy žlabů X-tray pro oplocení X-Guard
• Nákladově efektivní
• Rychlospojky navržené pro oplocení X-Guard
• Pozinkování černou barvou pro dokonale sladěný
		 design s oplocením X-Guard (dostupné i v jiných 		
		 povrchových úpravách)
• Libovolná možnost vedení kabelů
• Díky dodávce na jedné paletě společně s oplocením 		
		 X-Guard, je vše přehledné a nic tak nebrání rychlému 		
		 spuštění stroje.
Přednosti programu SnapperWorks
• Projekty na míru, jak v oblasti oplocení X-Guard, tak 		
		 kabelových žlabů X-Tray
• Snadné intuitivní ovládání, s funkcí automatického výběru
		 vhodné šířky panelů na základě zadané délky oplocení
• Rychlá tvorba kompletního výkresu včetně specifikace 		
		materiálu
• Možnost importu souborů ve formátu DWG / DXF
Testováno a schváleno
• Žlaby X-tray splňují nejvyšší požadavky na vedení kabelů
		 vyplývající z normy IEC 61537
• X-Tray je ucelený stavebnicový systém kabelových žlabů,
		 s povrchovou úpravou:
- galvanický pozink (FZB)
- žárový pozink (FZV)
- nerezová ocel (304L)
- kyselinovzdorná ocel (316L)
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Který kabelový žlab?
Co zvažovat při volbě kabelových žlabů

Prostředí

Požadavky prostředí na povrchovou úpravu a/nebo
klasifikace instalace jsou založeny na normách,
způsobu použití, okolí a stanovených požadavcích.

Hmotnost/objem

Hmotnost a objem kabelů zohledňují budoucí
potřeby.

Hmotnost navíc

Hmotnost navíc od bodových zatížení.

Instalace

Fixace skrze otvory ve sloupku, horní krytku,
pomocí konzol, nebo jiným způsobem.

X-Tray

Vzdálenost mezi kotevními body

Větší vzdálenost mezi kotevními body znamená
méně práce a nižší náklady. Doporučujeme
vzdálenost mezi konzolami 2,25m, nebo v kombinaci
s oplocením X-Guard přizpůsobit rozteč sloupků.

Ekvipotenciální spojení

Testováno z hlediska
ekvipotenciálního spojení.
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Práškový nástřik
Každý výrobek má svůj standardní barevný odstín, ale na vyžádání jej lze dodat i v jiném barevném
provedení. Najdeme pro Vás vhodné řešení, ať už chcete použít barvy Vaší společnosti, nebo chcete
ochranné oplocení barevně sladit se strojním zařízením.
Naším typickým barevným provedením je žlutočerná kombinace, ovšem myslíme zeleně.
Usilujeme o ochranu životního prostředí, proto jsou všechny naše výrobky nastříkány ekologickou
práškovou barvou, bez rozpouštědel.

42

Práškový nástřik
Výrobky společnosti Axelent jsou nastříkány práškovou barvou, která neobsahuje
rozpouštědla, takže chrání životní prostředí v dílně i mimo ni.
Naše práškové barvy ALESTA EP lze používat při
okolních teplotách od –20°C do +60°C.
V barvě je použito epoxypolyesterové pojivo a kvůli
obsahu epoxidu je primárně vhodná pro použití
v interiéru. Před nástřikem je materiál ošetřen fosfátem
železnatým a alkalickým odmašťovadlem.

Stupeň korozní agresivity
• Práškový nástřik - stupeň C2 (ne pro venkovní
použití)
Tloušťka práškového nástřiku je 60 - 150 mμ.

Elektroforézní lak pro náročná prostředí
Ochranné oplocení občas potřebuje mimořádně odolný povrch, aby vydrželo i velmi náročné
podmínky. S elektroforézním lakem bude povrch odolný vůči vlhkosti a vydrží i v prostředí
obsahujícím velké množství rozpouštědel.
Jedná se o elektrolyticky nanášený lak používaný jako
svrchní antikorozní vrstva.
Tato povrchová úprava je vhodná například pro
potravinářský průmysl, doly, nevytápěné prostory nebo
prádelny. Vyznačuje se také vynikající odolností vůči
oleji, benzínu a dalším rozpouštědlům.

jednak zajistí lepší odolnost proti korozi, a jednak si
můžete vybrat barvu podle vlastního přání.

Bereme v úvahu i to, co je pod povrchem

• Elektroforézní lak + práškový nástřik - stupeň C3

Stupeň korozní agresivity
(ne pro venkovní použití)
Povrchová úprava

Pod elektroforézním lakem je zinkofosfátový nátěr
zajišťující maximální přilnavost a chránící proti plíživé
korozi způsobené poškozením svrchní vrstvy.
Standardně má nátěr černou barvu, ale může sloužit
jako podkladová vrstva pro práškový nástřik, který

Tloušťka elektroforézního laku je 20 - 25 mµ.
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Axelent Safety
Dokonalou bezpečnost nezajistí pouze bezpečné výrobky samy o sobě, ale je k tomu zapotřebí
i patřičné know-how. V naší společnosti máme tým specialistů s bohatými znalostmi a zkušenostmi
v oblasti bezpečnosti strojních zařízeni. Velmi pozorně sledujeme vývoj v průmyslu, a proto jsme
vždy připraveni Vám pomoci, aby Vaše zařízení vyhovělo aktuálním požadavkům.
Na následujících stránkách najdete výběr z toho nejdůležitějšího, co byste měli znát z bezpečnostních
norem pro strojní zařízení. Chcete, abychom vám pomohli? Obraťte se na nejbližší prodejní zastoupení.
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Bezpečnostní normy

Přehled bezpečnostních norem
pro strojní zařízení
Stávající verze směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES (novelizace viz 2009/127/ES) je v platnosti
od 29. prosince 2009. Je základem pro všechny požadavky na bezpečnost strojních zařízení, které
platí v rámci celé EU. Řada publikovaných evropských norem obsahuje požadavky, které se týkají
také oplocení Axelent X-Guard. Zde uvádíme přehled příslušných výňatků z těchto norem.
1. Pevné ochranné kryty
odkazováno v celé této kapitole):
„Pokud se předpokládá, například při údržbě, odstranění
pevného ochranného krytu, měl by spojovací materiál
zůstat upevněn na ochranném krytu nebo na strojním
zařízení.
Tento požadavek nemusí nutně platit pro pevné
ochranné kryty, které je nutné odstranit, například pokud
se zařízení zcela renovuje, podrobuje velkým opravám
nebo je demontováno z důvodu přepravy na jiné místo.“
(EN ISO 14120 5.19).

Směrnice o strojních zařízeních, příloha 1, kapitola 1.4.2.1
„Pevné ochranné kryty musí být upevněny tak, aby k jejich
uvolnění nebo odstranění bylo nutno použít nářadí.
Systémy k jejich upevnění musí zůstat upevněny na
ochranném krytu nebo strojním zařízení, pokud se ochranný
kryt odstraňuje.Pokud je to možné, nesmějí ochranné kryty
zůstat na svém místě bez upevňovacích prostředků.“
Tento přísný požadavek na „neztratitelný“ spojovací
materiál byl do jisté míry zmírněn „Příručkou pro
uplatňování směrnice o strojních zařízeních“ a také
kapitolou v nové normě EN
ISO 14120 (která nahrazuje normu EN 953, a je na ni tedy

EN ISO 14120 kapitola 5.3.10
„Tam, kde je to proveditelné, se snímatelné ochranné
kryty nesmí udržet na svém místě bez upevnění.“

DOSAH PŘES OCHRANNÉ KONSTRUKCE

EN ISO 13857 kapitola 4.2.2.1.2 tabulka 2		
Rozměry v mm
Výška
Výška ochranné konstrukce a) b)
nebezpečného
					
prostoru

b

c)

a							
1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2500

2700

0
300
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vodorovná bezpečnostní vzdálenost od nebezpečného prostoru, c
2700		
0
2600		
900
2400		 1100
2200		 1300
2000		 1400
1800		1500
1600		1500
1400		1500
1200		1500
1000		1500
800		1500
600		1400
400		1400
200		1200
0		1100

0
800
1000
1200
1300
1400
1400
1400
1400
1400
1300
1300
1200
900
500

0
700
900
1000
1100
1100
1100
1100
1100
1000
900
800
400
0
0

0
600
800
900
900
900
900
900
900
800
600
0
0
0
0

0
600
700
800
800
800
800
800
700
0
0
0
0
0
0

0
500
600
600
600
600
500
0
0
0
0
0
0
0
0

0
400
400
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ochranné konstrukce o výšce nižší než 1 000 mm nejsou uvedeny, protože tyto ochranné konstrukce
nedostatečně omezují pohyb těla.

b

Ochranné konstrukce nižší než 1 400 mm nemají být používány bez přídavných bezpečnostních opatření.

c

Pro nebezpečné prostory nad 2 700 mm, viz 4.2.1.

» Pokrač. na další straně
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Bezpečnost

a

Bezpečnostní normy

» Pokrač. bezpečnostních norem pro strojní zařízení a posouzení rizik

2. Bezpečnostní vzdálenosti
EN ISO 14120 kapitola 5.2.2
„Ochranné kryty určené pro zamezení přístupu
k nebezpečným prostorům musí být navrženy, vyrobeny
a umístěny tak, aby zamezily dosahu částí lidského těla do
nebezpečného prostoru dle ISO 13857. Pro snímatelné
ochranné kryty musí být rovněž dodrženy bezpečnostní
vzdálenosti podle normy ISO 13855.“

Obr. A.1 (EN ISO 13857)
Případ 1

Případ 2

Případ 3

3. Vzdálenosti ztěžující volný přístup
EN ISO 13857
„K zamezení pohybu dolních končetin pod ochrannými
konstrukcemi může být použita přídavná ochranná
konstrukce. Pro tento způsob ochrany jsou v příloze A
uvedeny vzdálenosti týkají se výšky vzhledem k ochranné
konstrukci.“
4. Dosah skrz pravidelné otvory
– Osoby ve věku 14 let a starší
EN ISO 13857 kapitola 4.2.4.1
Řada X-Guard Premium od výrobce Axelent má velikost
oka 19 × 49 mm, což vyžaduje bezpečnostní vzdálenost
120 mm, ostatní řady mají velikost oka 29 × 49 mm,
vyžadující bezpečnostní vzdálenost 200 mm (další
informace viz EN 13857 kapitola 4.2.4.1 tabulka 4).
5. Viditelnost
EN ISO 14120 kapitola 5.2.4
„Ochranné kryty musí být konstruovány a vyrobeny tak,
aby umožnily odpovídající pohled do místa pracovní
operace, aby tak byla minimalizována potřeba jejich
odstraňování, viz kapitola 5.9.“
EN ISO 14120 kapitola 5.9
„Tam, kde je vyžadováno sledování provozu stroje skrz
ochranný kryt, musí být voleny materiály vhodných
vlastností, např. jestliže je používán perforovaný materiál
nebo drátěné pletivo, tak musí mít odpovídající otvory a
vhodné barevné provedení, dovolující průhled. Průhled
může být zlepšen jestliže je perforovaný materiál tmavší
než pozorovaný prostor.“
6. Nucené umístění snímatelných
ochranných krytů
EN ISO 14120 kapitola 5.3.10
„Tam, kde je to proveditelné, se snímatelné ochranné kryty
nesmí udržet na svém místě bez upevnění.“
7. Nucené umístění snímatelných
ochranných krytů
EN ISO 14120 kapitola 5.3.9
„Demontovatelné části ochranných krytů musí být
snímatelné pouze za pomoci nářadí.“
Ve stejné části norma EN ISO 14120 zakazuje použití
rychle demontovatelných spojovacích materiálů, které jsou
přístupné z vnější strany
chráněné oblasti. Tento požadavek byl přidán proto, aby
se zabránilo obcházení krytů. Uživatelé mohou být
v pokušení odstranit plotový panel, místo aby použili
blokované dveře, a tím vstoupit do nebezpečného
prostoru v době, kdy je stroj v provozu.
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a – Referenční rovina
b – Kyčelní kloub
c – Ochranná konstrukce

h – Výška pod ochrannou 		
konstrukcí
l – Vzdálenost pro ztížení

Tabulka A.1 (EN ISO 13857)
Výška pod ochrannou
konstrukcí (h)

Vzdálenost (l)

		

Případ 1 Případ 2 Případ 3

200 <
400 <
600 <
800 <

h ≤ 200
h ≤ 400
h ≤ 600
h ≤ 800
h ≤ 1000

≥ 340
≥ 550
≥ 850
≥ 950
≥ 1125

≥ 665
≥ 765
≥ 950
≥ 950
≥ 1195

≥ 290
≥ 615
≥ 800
≥ 900
≥ 1015

Rozměry v mm

Obr. A.1 – Ztížení volného pohybu pod ochrannými konstrukcemi.
Tabulka A.1 uvádí vzdálenosti pro zvláštní případy, kdy je přístup
dolních končetin stojících osob neopírajících se o žádnou další
opěru ztížen ochrannou konstrukcí (viz obrázek A.1).
Tam, kde je riziko uklouznutí nebo nesprávného použití, může
být aplikace hodnot uvedených v tabulce A.1 nevhodná.
Mezi hodnotami uváděnými v této tabulce by se neměla provádět
interpolace. Jestliže výška h pod ochrannou konstrukcí leží mezi
dvěma hodnotami, má být použita vzdálenost platná pro vyšší
hodnotu h (další informace viz EN ISO 13857 kapitola 4.3).

„Bezpečný systém práce“ těmto případům může
zabránit. Pro rychlou demontáž panelu dodává Axelent
speciální klíč, tzv. X-key (standardně použitelný pouze
z vnitřní strany oplocení). Majitel stroje by měl poskytnout
přístup k tomuto speciálnímu nástroji pouze oprávněným
osobám, aby zamezil obcházení ochranného krytu.
Zároveň musí být možné pevné ochranné kryty snadno
demontovat a zase namontovat zpět, aby bylo zajištěno,
že budou skutečně namontovány (srov. s kap. 6.4.4.1 b).
8. Volba typů ochranných krytů
EN ISO 14120 kapitola 6.4.4.1
„Mají být použity následující druhy ochranných krytů: a)
Pohyblivý ochranný kryt, jestliže je předpokládaná četnost
přístupů velká (např. větší než jednou za týden) nebo
jestliže by byla demontáž a opětovná montáž pevného
ochranného krytu obtížná. Pohyblivé ochranné kryty musí
být opatřeny blokováním nebo musí mít blokování a jištění

Společnost Axelent spolupracuje na vytváření norem se švédským
institutem pro normalizaci SIS (Swedish Standards Institute).
DOSAH KOLEM OCHRANNÉ
KONSTRUKCE, ROZMĚRY PRO HORNÍ
KONČETINY

DOSAH KOLEM OCHRANNÉ KONSTRUKCE,
ROZMĚRY PRO HORNÍ KONČETINY
(EN ISO 13857 kapitola 4.2.4.1 tabulka 4)
Hodnoty v tabulce platí pouze pro osoby ve věku 14
let a starší. Rozměry jsou uvedeny v mm.

Část těla

Znázornění

Otvor

Bezpečnostní vzdálenost
Štěrbina

Čtverec

Kruh

e≤4

≥2

≥2

≥2

4<e≤6

≥ 10

≥5

≥5

6<e≤8

≥ 20

≥ 15

≥5

8 < e ≤ 10

≥ 80

≥ 25

≥ 20

10 < e ≤ 12

≥ 100

≥ 80

≥ 80

12 < e ≤ 20

≥ 120

≥ 120

≥ 120

20 < e ≤ 30

≥ 850 1)

≥ 120

≥ 120

30 < e ≤ 40

≥ 850

≥ 200

≥ 120

40 < e ≤ 120

≥ 850

≥ 850

≥ 850

Špička prstu

Celý prst až po
kořenový kloub

Ruka

A=
Sr =
a=

Rozsah pohybu paže
Radiální bezpečná vzdálenost
Buď průměr kruhového otvoru
nebo strana čtvercového otvoru
nebo šířka štěrbiny

(další informace viz EN ISO 13857,
kapitola 4.2.3 tabulka 3)

Paže až po
ramenní kloub

Zesílené rozhraní uvnitř tabulky znázorňuje, která část těla je omezena velikostí otvoru.
Pro otvory > 120 mm musí být dodrženy bezpečnostní vzdálenosti a použita další přídavná bezpečnostní opatření.
Jestliže je délka štěrbinového otvoru ≤ 65 mm, palec omezuje vniknutí a bezpečná vzdálenost může být snížena
na 200 mm.

1)

* Tento grafický design je duševním vlastnictvím společnosti Axelent.

(viz ISO 14119);
b) Pevný ochranný kryt, jestliže je předpokládaná četnost
přístupů malá (např. menší než jednou za týden), opětovná
montáž ochranného krytu je snadná a demontáž a
montáž je provedena bezpečným pracovním způsobem.“
9. Geometrické vlivy
EN ISO 12100 kapitola 6.2.2.1
„Konstrukce stroje musí být taková, aby z hlavního
místa ovládání byla obsluha schopna zajistit, aby se
v nebezpečných prostorech nenacházely ohrožené osoby.“
10. Opatření pro únik a uvolnění
zachycených osob

Protože toto je pouze výňatek z platných norem,
doporučujeme seznámit se s aktuálními normami pro
každou konkrétní aplikaci zvlášť. Základem rozhodování při
volbě ochranných krytů a dalších bezpečnostních prvků
by vždy mělo být pečlivé posouzení rizik celého strojního
zařízení a jeho procesů. Tento dokument podléhá změnám
příslušných směrnic a norem.
Následující texty a tabulky jsou publikovány s výslovným souhlasem
vydavatelství SIS Förlag AB Stockholm, Švédsko, +46 8 555 523
10, HYPERLINK „http://www.sis.se“ www.sis.se, které také prodává
normy citované v textu.
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Bezpečnost

EN ISO 12100 kapitola 6.3.5.3
„Opatření pro únik a záchranu uvězněných osob
mohou zahrnovat například:
• únikové cesty a úkryty v instalacích, kde je 			
nebezpečí uvěznění obsluhy;

• uspořádání pro manipulaci některých prvků rukama po
nouzovém zastavení;
• uspořádání pro reverzaci pohybu některých 			
prvků;
• kotvicí body pro výstupová zařízení;
• komunikační prostředky umožňující uvězněnému 		
pracovníkovi přivolat pomoc.“
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