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SafeKey™ kizáró lakatok  
 
A Brady által tervezett SafeKey kizáró lakatok fejlett kulcsbiztonságot kínálnak, hogy 
megfeleljenek a feldolgozóipar folyamatosan növekvő biztonsági igényeinek. 
 
 
Általános információk 
 
Miért egyedülállók a SafeKey lakatok? 
– A SafeKey lakat az első, kifejezetten átfogó és komplex biztonsági kizáró alkalmazásokhoz tervezett speciális 
kulcskialakítású biztonsági lakat 
– Akár 700%-kal több kulcskód, mint a hagyományos lakatoknál, a hagyományos lakatok 15 000-es értékével 
ellentétben 100 000-nél is több kódlehetőség. Ezzel a hozzáadott biztonsággal a SafeKey ideális megoldás az  
OSHA „egy személy, egy zár, egy kulcs” irányelvének teljesítéséhez 
– Az egyetlen színazonos kulccsal és zárral rendelkező, gyorsan azonosítható lakattípus 
– Zökkenőmentes kulcsbehelyezés, gyors és egyszerű használat 
 

Mikor válasszam a SafeKey megoldást a kizárási igények teljesítésére?  
– Ha jelenleg és/vagy a jövőben nagy számú (több száz vagy több ezer), eltérő kulcsokkal rendelkező lakatra van 
szüksége 
– Ha aggódik amiatt, hogy a lakatok mennyisége miatt véletlenül két azonos kulcskóddal rendelkező lakat kerülhet az 
adott vagy akár több saját létesítménybe 
– Ha nagy számú lakattal mesterkulcsrendszert is szeretne használni, mert a mesterkulcs miatt az egyedi kulcskódok 
mennyisége jelentősen csökken 
– Ha új, eddig nem használt kulcshoronyra szeretne váltani, például egy új létesítményben vagy a teljes meglevő 
rendszer kicserélésekor 
– Ha a színkódos kulcsok és lakatok kényelmét szeretné élvezni 
 

Mit kell teljesíteniük ezeknek a lakatoknak? 
Fejlett kulcsbiztonság és kényelem, ma és holnap is. A SafeKey a kulcskódok rendkívül nagy mennyiségével 
biztosítja, hogy a kulcsok a lakatok, a vállalat és a munkaerő további növekedésekor is egyediek maradjanak. A 
SafeKey támogatja az „egy személy, egy lakat, egy kulcs” biztonsági irányelvet, ezzel is lépést tartva a technológiai 
fejlődéssel. A színazonos kulcsok gyorsabb azonosítást és zökkenőmentesebb használatot tesznek lehetővé, 
megkönnyítve ezzel a karbantartási rutinfeladatok végrehajtását.  
 

Hány egyedi kulcskóddal rendelkeznek a SafeKey zárak a hagyományos zárakhoz képest? 
A SafeKey a hagyományos lakatok 15 000-es értékével ellentétben 100 000-nél is több egyedi kulcskódot biztosít. 
Ez fontos a kizárás szempontjából, és kritikussá válik mesterkulcsos vagy mesterkulcs-csoportos rendszerek 
rendelésekor. Például, egyetlen mesterkulcsos rendszernél a kulcskódok száma 3250-re csökkenne, de a SafeKey itt 
is több mint 15 000 egyedi kódot tud biztosítani.  
 

 
 

Testreszabás 
 
Milyen testreszabási lehetőségek érhetők le a SafeKey lakatokhoz?  
– A SafeKey lakatok különböző, azonos, mesterkulcsos vagy fő mesterkulcsos változatban, illetve ezen opciók bármely 
kombinációjában is elérhetők.  
– A SafeKey lakatok „nyilvántartásba vehetők”: minden kulcskód rögzíthető egy adott létesítményhez, ezzel biztosítva, 
hogy a létesítménybe később se kerülhessenek azonosak.  
– A SafeKey lakatok mind a 4 oldalukon gravírozhatók, és a kulcs is gravírozható 
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Mi a nyilvántartásba vétel költsége? 
A létesítmény által vásárolt kulcskódok különbözőségének biztosítására szolgáló nyilvántartási szolgáltatás a SafeKey 
lakatok esetében költségmentes.  
 

Hány különböző kulcsozású lakat érhető el egy fő mesterkulcsos rendszerben? 
Ez a fő mesterkulcs alatti mesterkulcsok számától függ. Ez a szám minden további mesterkulccsal csökken. 
Egy fő mesterkulcs és 1 mesterkulcs esetében körülbelül 15 000 különböző kulcskód lehetséges 
Egy fő mesterkulcs és 2 mesterkulcs esetében kb. 7500 különböző kulcskód lehetséges 
Egy fő mesterkulcs és 5 mesterkulcs esetében kb. 3000 különböző kulcskód lehetséges 
Egy fő mesterkulcs és 25 mesterkulcs esetében kb. 600 különböző kulcskód lehetséges 
Egy fő mesterkulcs és 125 mesterkulcs esetében kb. 120 különböző kulcskód lehetséges 
 

Hány színben érhetők el a SafeKey lakatok?  
9 színben a nejlon, és 9 színben az alumínium kivitel. Fehér csak nejlon, ezüst pedig csak alumínium kivitelben 
kapható.  
 
 

Anyagok és műszaki információk 
 
Mi a kulcs anyaga? 
Maga a kulcs sárgaréz, a fej pedig fröccsöntött műanyag. A kulcs egyik oldalára akár 10 karakter is gravírozható.  
 

Mi a henger anyaga? 
Az innovatív zárszerkezetben acél reteszrudak, lemezek és rugók, valamint elektromosan szigetelő kerámia-polimer 
vezető és csapágyak vannak. 
 

A SafeKey lakatok elektromosan szigetelők és/vagy szikramentesek?  
Igen, a nejlon SafeKey lakatok elektromosan szigetelő nejlontesttel rendelkeznek, amelyben szintén szigetelő golyós 
vezető és csapágyak találhatók, és ezek megszakítják a kengyeltől a kulcs felé folyó elektromos áramot. A nejlon 
típushoz szikramentes műanyag kengyelek is elérhetők, ami ideálissá teszi ezeket a villamos paneleken és más 
elektromos szekrényekben dolgozók számára.  
 

Rendelkeznek a SafeKey lakatok ATEX vagy más hasonló tanúsítvánnyal az elektromos 
szigetelésről? 
Jelenleg nem. Ugyanakkor erre a tanúsításra a jövőben várhatóan sor kerül, mivel ezen termékek szigetelési jellemzői 
hasonlóak kínálatunk más darabjaiéhoz.  

 
Elérhető további információkat tartalmazó műszaki adatlap? 
Igen, van műszaki adatlapunk, amely a www.bradyeurope.com/tds honlapon érhető el 
 

A felhasznált anyagok között van újrahasznosított?  
A lakatok jelenleg nem újrahasznosított anyagokból készülnek. Azonban cégünk környezettudatos és nyitott az olyan 
anyagok iránt, amelyek megfelelnek a piac által elvárt teljesítmény- és költségparamétereknek.  
 

Eltávolíthatók vagy cserélhetők SafeKey hengerek?  
Nem, a kulcsmechanizmus nem eltávolítható kialakítású. Ha egy adott kulccsal használható további lakat szükséges, 
megrendeléskor egyszerűen adja meg a kulcs számát.  
 

Milyen a lakat tartóssága a többi lakattal összehasonlítva? 
Az élettartamra vonatkozó és destruktív vizsgálatokat is végeztünk, beleértve a leejtési, húzó és gyorsított időjárási (só 
permet/korrózió és UV-kitettség) teszteket is. A SafeKey lakatok az egyéb standard nejlon és alumínium biztonsági 
lakatjainkkal azonos szinten vagy valamivel jobban teljesítettek, és a célunk is ez volt. 
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Milyen garancia vonatkozik a SafeKey lakatokra?  
A jótállás hasonló a többi Brady lakatéhoz, azaz egy év az anyag- és kivitelezési hibákra. A részletes garanciafeltételek 
megtalálhatók a honlapunkon.  
 

Mit jelent a kulcsok zökkenőmentes használata a valóságban? 
Egy hengerzáras biztonsági lakatnál átlagosan 12 N erőt kell kifejteni a kulcs behelyezésekor és kihúzásakor. A 
SafeKey lakatoknál az átlagos kulcsbetolási erő 6,6 N. A kulcs eltávolítása pedig 5,0 N erőt igényel. Ez 50%-os 
csökkenés. Az átlagos erő mérése az elérhető 6 lakattest és kengyelkombináció 200-nál is több lakatjával történt. Ez 
kifejezetten kedvező a normál hengerzárak becsült 12 N-os, és a valóságban akár magasabb erőigényéhez képest. 
 
 

Kezelés és karbantartás 
 

 

Van valami trükk a kulcs helyes behelyezési irányának meghatározásakor? 
Csak egy behelyezési irány lehetséges. A 8-as alak a kulcs szimbólummal a nejlonlakatok alsó részén hasonló az 
alumíniumlakatok alján található 8-as alakhoz. A kulcsszáron található mély, U-alakú bevágásnak a 8-as jelzés felső 
része felé kell néznie. A felhasználó gyorsan megtanulja, hogy mindig így kell tájolni a kulcsot. 
 

Védi valami a SafeKey lakatokat a szennyeződéssel, például a kosszal vagy a porral 
szemben? 
A kulcsnyílást egy nitrilgumi retesz védi. Ez lehúzza a szennyeződéseket a kulcsszárról, és minimalizálja azok bejutását 
a zárba a kulcs behelyezése, illetve a kosszal, porral, folyadékpermettel való érintkezés és más környezeti hatások 
során. Emellett LOK-SHOT márkájú szintetikus aeroszol vagy azzal egyenértékű kenőanyagok használatát is 
javasoljuk. Ez a súrlódás- és rozsdásodásgátló kenőanyag nem tartalmaz kőolajpárlatokat, ezért nem vonzza a 
szennyeződéseket. 
 

Terveznek fedelet a kulcsnyílásra? 
Jelenleg nincs ilyen elképzelés. A kulcsnyílást egy nitrilgumi retesz védi. Ez lehúzza a szennyeződéseket a 
kulcsszárról, és minimalizálja azok bejutását a zárba. Emellett szintetikus aeroszol vagy azzal egyenértékű 
kenőanyagok használatát is javasoljuk. 
 
 

Árazás 
 
Hogyan hasonlítható össze az árképzés a hagyományos lakatokéval? 
A SafeKey lakatok MSRP (gyártó által javasolt kiskereskedelmi ár) tekintetében kiviteltől függően csak körülbelül       
3–5%-kal drágábbak. Például, a népszerű acélkengyeles nejlonlakat jelenlegi MSRP-értéke 16,35 EUR                     
(6 darabos csomagnál). Az új SafeKey nejlonlakat 17,15 EUR értékre van beárazva (6 darabos csomagnál). 

 
Elérhető mennyiségi árazás?  
Igen, több csomag rendelése esetén van valamennyi árengedmény. Például, egy 6-os csomag ára kb. 2%-kal 
kedvezőbb, mint az egyenként megvásárolt lakatoké. Például, a népszerű acélkengyeles nejlonlakat jelenlegi    
MSRP-értéke 17,15 EUR (6 darabos csomagnál). Egy SafeKey nejlonlakat 17,50 EUR-ért kapható. 

 
 

Kompatibilitás és egyéb 
 
A jelenlegi lakatok értékesítése megszűnik?  
Nem, a jelenlegi kizáró lakatok továbbra is kaphatók lesznek.  
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Össze lehet-e keverni a mesterkulcs vagy a fő mesterkulcs rendszert más Brady 
biztonsági lakatokéval? 
Nem, a SafeKey lakatok teljesen új kulcsmechanizmussal rendelkeznek, amely a többi biztonsági lakatétól eltérően 
működik. 
 
Össze lehet-e keverni a SafeKey-t a Brady más biztonsági lakatjaival? 
Az új SafeKey lakatkulcsok nem nyitnak ki semmilyen más típusú lakatot. Hozzáadhatók egy már meglevő eltérő 
kulcsozású rendszerhez, de a már meglévő azonos kulcsú vagy mesterkulcsos rendszerrel nem fognak működni. 
 
Elláthatók olyan kulcsozással, ami megegyezik egy mesterzáras vagy egy másik 
versenytárs által gyártott kulcsrendszerrel?  
Nem, ez egy teljesen új, fejlett kulcsmechanizmus, amely a jelenlegi lakatokétól nagyon eltérően működik. A kulcs 
nem rendelkezik a hagyományos lakatok kulcsprofiljával, és ennek köszönhetően a SafeKey sokkal simábban 
használható. Az egyedi mechanizmus azért is előny, mert egyetlen gyártó sem képes lemásolni vagy veszélyeztetni 
a szabadalmaztatott kulcsrendszer biztonságát.  

 
Tervezik a jövőben újabb kengyelanyagok bevezetését, mint a rozsdamentes acél vagy az 
alumínium? 
Bár az új termékfejlesztéseket nem tudjuk megvitatni, figyelemmel kísérjük az ügyfelek kéréseit, és igény esetén 
bővítjük a termékpalettát.  
 
Megvásárolható a SafeKey kábeles változatban is? 
Nem, jelenleg ilyen nem kapható.  

 
Az új kulcs illeszkedik a SlimView lakatdoboz nyílásába?  
Nem, ez a módosítás most van folyamatban. A nyílás csak kényelmi funkció, és nem feltétlenül szükséges a 
lakatdoboz használatához.  
 

 
 
 
 

További információért látogasson el ide: www.bradyeurope.com/safekey 
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