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X-Guard - Sloten
®

Axelent X-Guard heeft flexibele afsluitsystemen voor alle deuren en schakelaars / schakelmontagestukken in de serie machinebeveiligingen, van eenvoudige tot technologisch hoogstaande
oplossingen. X-Guard is zo veelzijdig, dat u in feite een vast paneel eenvoudig kunt verwisselen
voor een deur, zonder dat u staanders hoeft te verplaatsen. Combineer een deurpakket met een
afsluitsysteem en maak een deur en afsluitoplossing die aan uw wensen voldoet.
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X-It
Axelent X-It is een ingenieus cilinderslot in een uniek ontwerp dat geen extra behuizing nodig heeft. Het
slot is ontworpen voor X-Guard, maar is ook geschikt voor Axelent’s andere gaas-afscheidingssystemen
voor industrie en magazijnen. Het ingenieuze ontwerp en eenvoudige bevestiging maken het slot tot de
perfecte keuze vóór andere producten en systemen op de markt. Het slot is geschikt voor zowel draaials schuifdeuren.
Het heeft een robuuste metalen behuizing die ruwe behandeling kan verdragen en is getest en
goedgekeurd conform SS-EN 12209:2016.
Geavanceerde ontruimfunctie. Het slot kan worden gecombineerd met een mechanische paniek-/
ontruimmodule.

X-It
Artikelnummer

Beschrijving

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

Cilinderslot X-It compleet, links mechanisme, draaideur, X-Guard
Cilinderslot X-It compleet, links mechanisme, enkele schuifdeur, X-Guard
Cilinderslot X-It, links mechanisme, schuifdeur met centrale afsluiting, X-Guard
Cilinderslot X-It compleet, links mechanisme + paniek, draaideur, X-Guard

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

Cilinderslot X-It compleet, rechts mechanisme, draaideur, X-Guard
Cilinderslot X-It compleet, rechts mechanisme, enkele schuifdeur, X-Guard
Cilinderslot X-It, rechts mechanisme, schuifdeur met centrale afsluiting, X-Guard
Cilinderslot X-It compleet, rechts mechanisme + paniek, draaideur, X-Guard

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

Cylinderslot X-It complete, links mechanisme + paniek, schuifdeur, X-Guard
Cylinderslot X-It complete, links mechanisme + paniek, schuifdeur middenslot, X-Guard
Cylinderslot X-It complete, rechts mechanisme + paniek, schuifdeur, X-Guard
Cylinderslot X-It complete, rechts mechanisme + paniek, schuifdeur middenslot, X-Guard
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Hangslot voorziening

Snap-Lock

Ons eenvoudigste afsluitsysteem.
Een gangbaar scharnierslot beveiligt het gebied tegen
toegang door onbevoegden.

De deur sluit met een eenvoudig duwtje en wordt gesloten
gehouden door de ingebouwde klink.

Hitch-Lock
Dit slot is een alternatief voor onze X-Lock en heeft
een geïntegreerde montageplaat voor contactloze
bedieningsknoppen.
Het slot heeft een aanpasbare beugel om eventuele
speling binnenin uit te sluiten. Het slot is uitgerust met
veerbelasting om onopzettelijke sluiting van de deur te
vermijden. Het externe handvat heeft geïntegreerde
ogen om een hangslot te bevestigen. Dit geeft een
extra beveiliging om accidenteel sluiten van de deur uit
te sluiten bvb. bij service-onderhoud van de machine.
Opgelet : hangslot en/of schakelaar zijn niet
inbegrepen.

Sloten
Artikelnummer

Beschrijving

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
L66-21-L
L66-21-R
10-9540
10-9545
10-9550
10-9551

Hangslot voor draaideur, rechts / links
Hangslot voor schuifdeur, rechts / links
Hangslot voor schuifdeur met middenslot
Snap-Lock voor draaideur, rechts / links
Snap-Lock voor schuifdeur, rechts / links
Snap-Lock voor schuifdeur met centrale afsluiting
Hitch-Lock voor draaideuren rechts / links
Hitch-Lock voor schuifdeuren rechts / links
X-Lock voor alle deuren, links
X-Lock voor alle deuren, rechts
X-Lock voor alle deuren, links, voor schakelaar B-614
X-Lock voor alle deuren, rechts, voor schakelaar B-614
Eurocilinder, DIN 18254, klasse 3
Eurocilinder, DIN 18254, in systeem
Eurocilinder (half), DIN V 18254
Eurocilinder (half), DIN V 18254, in systeem
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Euchner MGB
De MGB (Multifunctional Gate Box) is
een uniek systeem voor afsluitingen
en beveiligingsafsluitingen, voor de
bescherming van veiligheidsdeuren
aan machines en systemen. Vier
LEDs verstrekken informatie over de
slotstatus.
Het slot heeft een intelligente schuif
waarvan de positie wordt gemeten
door een RFID transponder met een
unieke code. Dit verhindert sabotage,
terwijl de MGB voldoet aan PL e
EN ISO 13849-1/SIL 3 conform
EN 62061.

Noodvergrendelingsslot
Axelent X-It is een sleutel cilinderslot. Het slot heeft een uniek design waardoor het geen extra slotomhulsel nodig heeft, gewoon
een andere cilinder toevoegen is voldoende, zoals de eurocilinder. Het slot is robuust met een afdekplaat in metaal om slechte
omstandigheden te doorstaan. Het is getest en goedgekeurd volgens SS-EN 12209:2016. X-It werkt bij zowel draai als schuifdeuren.
Noodvergrendelingssloten met cilinders die gebruikt kunnen worden als een nooduitgang en vluchtroute, waar toegang voor
onderhoud is vereist. Deuren met deze sloten kunnen van binnenuit altijd worden geopend, ook wanneer ze van buitenaf met
een sleutel op slot zijn gedaan.
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X-Lock
X-Lock is een veelzijdig sluit- en vergrendelingssysteem voor alle
Axelent beveiligingsinrichtingen. Met X-Lock kan elk wandelement
worden omgebouwd naar een deur met een veilige sluitfunctie.
X-Lock houdt draai- en schuifdeuren gesloten met behulp van
een mechanische pin. Het sluitsysteem is zodanig ontworpen dat
een bewuste handeling noodzakelijk is om de deur van buitenaf

te openen en te sluiten. Van binnenuit kan X-Lock niet worden
vergrendeld. Zelfs als X-Lock is vergrendeld, kan de deur op
elk moment van binnenuit worden geopend, zo lang geen extra
deur-veiligheidsschakelaar met mechanische vergrendeling
wordt gebruikt.
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Veiligheidsschakelaars
Artikelnummer

Beschrijving

T10-01
T10-02
T10-12
T10-13
T10-20
T10-23
T10-24
T10-30
T10-31
T10-32
T10-33
T10-34
T10-35

Complete montagestukken voor schakelaar en sleutel, draaideur, rechts / links
Complete montagestukken voor schakelaar en sleutel, schuifdeur, rechts / links
Complete montagestukken voor schakelaar en sleutel, draaideuren, rechts / links, Euchner
Montagestuk schakelaar draaideur, universeel, contactloos
Complete montagestukken voor schakelaar en sleutel, schuifdeuren, rechts / links
Bevestiging schakelaar voor enkele schuifdeur, universeel, contactloos
Bevestiging schakelaar voor overlappende schuifdeur, universeel, contactloos
Montagestukken, Euchner MGB draaideur / schuifdeur, rechts / links
Extra montagestukken voor Euchner MGB met paniekhendel Ral9011, X-Guard
Montagestukken, Schmersal AZM200 draaideur / schuifdeur, rechts / links
Montagestukken, Euchner MGB Profinet Box draaideur, rechts / links
Montagestukken, Euchner MGB Profinet Box schuifdeur, rechts / links
Extra beugel MGB, schuifpoort met sluiting in midden, X-Guard

T10-01

T10-12

T10-13

Complete montagestukken voor
schakelaar en sleutel, draaideur, rechts /
links.

Complete montagestukken voor
schakelaar en sleutel, draaideuren,
rechts / links, Euchner.

Montagestuk schakelaar draaideur,
universeel, contactloos.

T10-30
Euchner MGB draaideur, rechts / links.

Schakelaar / NOODSTOP
Axelent wekt samen met meerdere marktleiders binnen de sector, inclusief Allen-Bradley GuardMaster,
Euchner, ABB Jokab, Telemecanique en Siemens. Dat geeft ons een breed scala aan mogelijkheden
om onze klanten de veiligste en optimaalste oplossing te bieden.
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T10-30
Montagestukken, Euchner MGB schuifdeur, rechts / links.

T10-32
Montagestukken, Schmersal AZM200 draaideur, rechts / links.

T10-32
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Montagestukken, Schmersal AZM200 schuifdeur, rechts / links.

