
Ürün 

No
Ürün Adı Açıklama

Ürün resmi B. Fiyat TL Paket

1a CKVK - Çoklu Kilit Vinil Küçük

Adet

1b CKVB - Çoklu Kilit Vinil Büyük

Adet

1c ECKM - Etiketli Çoklu Kilit Metal Alüminyumdan üretilmiş çoklu kilit üzerinde aynı

zamanda etiket bulunduğundan ayrıca etiket

kullanılmasına gerek duyulmaz. 10 kişiye kadar

çoklu kilitlemeye olanak verir. 6 mm genişliğindeki

deliklere uygulanabilir. Silindirik kısmının iç çapı 27

mm, yüksekliği 190 mm ve eni ise 77 mm'dir.  

Adet

2a CKVK - Çoklu Kilit Vinil Küçük

Adet

2b CKVB - Çoklu Kilit Vinil Büyük

Adet

2c CKTBA - Çoklu Kilit Toz Boyalı Akrep Adet
A : 31 mm

B : 45 mm

C : 18 mm

D : 20 mm

E : 8,6 mm

F : 7,6 mm Çift taraflı kullanım

Asma kilit çapı en çok 11 mm

3a CKPKI - Çoklu Kilit Plastik Küçük Elektrikçi İnce (Alçak gerilim) Zor koşullara dayanıklı plastikten imal edilen ürün

hafif ve esnektir. Uygulama en az 6 mm çaplı

kalınlığındaki deliklere yapılabilir. 6 farklı kişinin

asma kilidi uygulanabilir. Et kalınlığı 9 mm'ye kadar

olan asma kilitler için uygundur.  

Adet

3b CKPK - Çoklu Kilit Plastik Küçük Elektrikçi (Alçak gerilim) Uygulama en az 6 mm çaplı kalınlığındaki deliklere

yapılabilir. 6 farklı kişinin asma kilidi uygulanabilir. Adet

3c

CKPB - Çoklu Kilit Plastik Büyük Elektrikçi (Alçak gerilim) Uygulama en az 3 mm çaplı kalınlığındaki deliklere

yapılabilir. 3 farklı kişinin asma kilidi uygulanabilir. Adet

3d

CKPBS - Çoklu Kilit Plastik Büyük Sürgülü (Alçak gerilim) Uygulama en az 5.5 çaplı kalınlığındaki deliklere

yapılabilir. 6 farklı kişinin asma kilidi uygulanabilir.

En 44 mm boy ise 176 mm'dir. Adet

4 PCK - Plastik Çoklu Kilit Elektrikçi (Alçak Gerilim) 2'li set Zor koşullara dayanıklı plastikten imal edilen ürün

hafif ve esnektir. Ayrıca görünürlülüğü fazladır. Set

halinde satılan ürünlerden biri en az 3 diğeri ise 6

mm çaplı kalınlığındaki deliklere uygulanabilir.
2'li Set

4b CKM4 - Çoklu Kilit Mekanik 4 Delikli 3 mm Zor koşullara dayanıklı plastikten imal edilen çoklu

kilidimiz hafif ve esnektir. Metal kısım 3 mm

kalınlığında 27 mm eninde 41 mm yüksekliğindedir.

Ürünün toplan uzunluğu 127 mm eni ise 49 mm'dir.

4 kişiye kadar çoklama imkanı verir. Adet

5A PK3 - 3 Yönlü Pnömatik Kilit Pnömatik kilidimiz 3 farklı başlığa uygundur. 6,35 

mm, 9,52 mm, 12,7 mm. 
Adet

5B PK9 - Pnömatik Kilit 9 Delikli Pnömatik kilidi paslanmaz çelikten üretilmiş olup 

üzerinde 9 farklı delik bulunmaktadır. Bu sayede 

çapları 7, 8.5, 10, 11.5, 13, 14.5, 20.5 mm olan 

pnömatik başlıkların kilitlenmesinde kullanılabilir. 

Adet

Çelik çoklu kilitler, bir enerji kaynağını birden fazla

kişinin asma kilitle, kilitlemesine olanak verir. Küçük

boy en az 5 mm büyük boy ise en az 6 mm çapındaki

deliklere uygulanabilir. Küçük boyun silindirik

kısmının iç çapı 25 mm büyük boy ise 38 mm'dir.

Çelik çoklu kilitler, bir enerji kaynağını birden fazla

kişinin asma kilitle, kilitlemesine olanak verir. Küçük

boy en az 5 mm büyük boy ise en az 6 mm çapındaki

deliklere uygulanabilir. Küçük boyun silindirik

kısmının iç çapı 25 mm büyük boy ise 38 mm'dir.



6a CASKK - Çok Amaçlı Silindirik Kablolu Kilit (2 Metre Kablosu 

ile birlikte)

Adet

6b 5 Metre Kablo Adet

6c 10 Metre Kablo Adet

6d 20 Metre Kablo Adet

6e BCASKK - Büyük Çok Amaçlı Silindirik Kablolu Kilit (2 Metre 

Kablosu ile birlikte)

Birden fazla enerji kaynağının kilitlenmesi

gerektiğinde ya da diğer tip kilitlerin kullanılamadığı

alanlar için uygundur. Kablo esnektir, düşük

maliyetli, kolay kullanımlı, zincir kadar etkili fakat

daha hafif ve görünürdür. 12 farklı kişi asma kilit

uygulması yapabilir. 100 Kg'a kadar ağırlık

taşıyabilir.  

Adet

6f STCAKK - Silah Tipi Çok Amaçlı Kablolu Kilit Birden fazla enerji kaynağının kilitlenmesi

gerektiğinde ya da diğer tip kilitlerin kullanılamadığı

alanlar için uygundur. Kablosu vinil kaplı 2 metre

boyunda 3,5 mm genişliğinde çelik teldir. 4 farklı

kişi asma kilit uygulması yapabilir. Sıkıldığında

otomatik kilitleme yapar. İstenildiği taktirde 5 metre

kablo ile birlikte temin edilebilir. 

Adet

6g CAGSKK - Çok Amaçlı Geri Sarımsız Kablolu Kilit Özellikle büyük boy vanaların ya da cihazların

kilitlenmesi gerektiğinde ya da diğer tip kilitlerin

kullanılamadığı alanlar için uygundur. Kablosu vinil

kaplı 2 metre boyunda 4 mm genişliğinde çelik

teldir. 6 farklı kişi asma kilit uygulması yapabilir.

Gerildiğinde mandalı kaldırılmadıkça geri gitmez.

İstenildiği taktirde 5/10/20 metre kablo ayrıca temin

edilebilir. 

Adet

7a CAKCK - Çok Amaçlı Kablolu Çoklu Kilit Adet

7b CAKCK2M - Çok Amaçlı Çoklu Kilit 2 Metre Kablo ile birlikte Adet

7c 5 Metre Kablo Adet

7d 10 Metre Kablo Adet

7e 20 Metre Kablo Adet

8a CAKKU - Ustra Tipli Cok Amaçlı Kablolu Kilit Adet

8b CAKKU2M - 2 Metre Kablo ile Birlikte Ustra Tip Kilit Adet

9A SCKK - Sabit Çoklu Kablolu Kilit Kablo kilitlenecek ekipmana geçirildikten sonra

çekerek gerginleştirilir. Tutamaç kısmı kapatılarak

asma kilit v etiket uygulanır. Bu kablolu kilitleme

ekipmanı, avuç içine kolayca sığacak şekilde, basit

ve hızlı kullanım için tasarlanmıştır. Üzerinde 1

metre uzunluğunda sabit kablo bulunmaktadır. 

Adet

9B SCKK - Sabit Çoklu Kablolu Kilit  Plastik Kablolu Kablo kilitlenecek ekipmana geçirildikten sonra

çekerek gerginleştirilir. Tutamaç kısmı kapatılarak

asma kilit v etiket uygulanır. Bu kablolu kilitleme

ekipmanı, avuç içine kolayca sığacak şekilde, basit

ve hızlı kullanım için tasarlanmıştır. Üzerinde 1

metre uzunluğunda sabit kablo bulunmaktadır. 

Adet

10a SVK02 - Şiber Vana Kilidi Adet

İç Çap Genişliği : 25 - 63.5 mm arası İç Yükseklik : 32 mm

10b SVK04 - Şiber Vana Kilidi Adet

İç Çap Genişliği : 63.5 - 127 mm arası İç Yükseklik : 34 mm

10c SVK06 - Şiber Vana Kilidi Adet

İç Çap Genişliği 127 - 165 mm arası İç Yükseklik 41 mm

10d SVK08 - Şiber Vana Kilidi Adet

İç Çap Genişliği : 165 - 254 mm arası İç Yükseklik 50 mm

10e SVK10 - Şiber Vana Kilidi Adet

İç Çap Genişliği : 254 - 355 mm arası İç Yükseklik 63 mm

11 ASVK - Ayarlanabilir Şiber Vana Kilidi
Adet

İç Çap Genişliği : 25 - 165 mm 

Birden fazla enerji kaynağının kilitlenmesi

gerektiğinde ya da diğer tip kilitlerin kullanılamadığı

alanlar için uygundur. Kablo esnektir, düşük

maliyetli, kolay kullanımlı, zincir kadar etkili fakat

daha hafif ve görünürdür. 6 farklı kişi asma kilit

uygulaması yapabilir. 

Şiber vanaların basitçe kilitlenerek yetkisiz kişiler

tarafından açılmasına engel olurlar. 5 farklı boyutu

vardır. 3 farklı kişi asma kilit uygulaması yapabilir.

Çoklu kilit uygulanarak daha fazla kişinin kilitleme

yapması mümkündür.

2,5-16,5 cm arası çapları olan şiber vanaların

kilitlenmesinde kullanılır. Dayanaklı polipropilen

malzemeden imal edilmiştir. Isı değişikliklerine

dayanıklıdır. Kolay taşınır ve uygulanır.

Kullanımı kolay, özel sınıf sert PVC kaplı set çok

amaçlı kilitlemeler için uygundur. 2Mt. Galvanizli

vinil kaplamalı kablo ile birlikte temin edilir.

Çoklu kilitleme için en iyi çözümdür. Kullanımı

kolaydır. PVC'den imal edilmiş tutamağı avuca

uygun ve vinil kaplamalı galvanizli çelik kablosu ile

100 Kg'a kadar ağırlık taşıyabilir. 



12a KVKK - Küresel Vana Kilidi Küçük Boy Adet

12b KVKO - Küresel Vana Kilidi Orta Boy Adet

12c KVKB - Küresel Vana Kilidi Büyük Boy Adet

12d KVKC - Küresel Vana Kilidi Küçük Çeyrek Çeyrek turda kapalı pozisyona gelen küresel vana

kilitleri için kullanılır. En çok 7.6 mm genişliğe sahip

kollar için uygundur. 

Adet

12e KVOC - Küresel Vana Kilidi Orta Çeyrek Çeyrek turda kapalı pozisyona gelen küresel vana

kilitleri için kullanılır. En çok 9.2 mm genişliğe sahip

kollar için uygundur. 

Adet

12f YKVKK - Yüksek Küresel Vana Kilidi Küçük Adet

12g YKVKB - Yüksek Küresel Vana Kilidi Büyük Adet

13 KELVK - Kelebek Vana Kilidi Adet

13b KVKBP - Küresel Vana Kilidi Boğumu Bu ürün kelebek vana kilidinin mandalının altına

yerleştirilerek kullanılır. 6f ürünü ile birlikte

kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

Adet

14a AKVKK - Ayarlanabilir Küresel Vana Kilidi Küçük Adet

14c AKVKB - Ayarlanabilir Küresel Vana Kilidi Büyük Adet

14b AKVKİLKK - Ekstra Kol Küçük Adet

14d AKVKİLKB - Ekstra Kol Büyük Adet

15a CAKUKK - Çok Amaçlı Kablolu Universal Vana Kilidi Adet

15b CAKUKK2M - 2 Metre Kablo Adet

15c CAKUKKİKK - Küçük Kol Adet

15d CAKUKKİKB - Büyük Kol  Adet

16a SSİLVK - Şiber Silindir Vana Kilidi Çapı 29mm olarak tasarlanmış, polistiren plastikten

imal edilmiştir. Dar alanlarda bile vana koluna

erişimi engellemek için tasarlanmıştır. Forkliftlerdeki

propan gazı tüpünü kilitlemek içinde kullanılabilir. 2

Farklı kişi tarafından asma kilit uygulanabilir. 

Adet

16b SİLVK - Silindir Vana Kilidi Adet

Bu ürün yine küresel vanaları kilitlemek için

kullanılır. Özellikle büyük, yuvarlak, dikdörtgen ya

da düz vana kolları bulunuyorsa bu ürün

kullanılmalıdır. Bu ürünle aynı zamanda çeyrek

dönüşlü vanalarda kilitlenebilir. Gerektiğinde ikinci

bir kolla çift taraflı daha hassas kilitleme yapılmasına

olanak verir. İhtiyaç duyulduğunda vanalar hem

kapalı hem de açık pozisyonda kilitlenebilir. 

Bu ürün diğer ürünlerin kullanımında sorun

yaşanıyorsa (uzunluk, kalınlık, büyüklük vb.) çeşitli

aksesuarlarla birlikte joker gibi çok fonksiyonlu

olarak kullanılabilen bir üründür. 

Kullanımı kolay bu kilitler küresel vananın kolunu

sıkıştırarak vananın açılmasını engeller. Uluslararası

standartlardaki vanaların çoğunda kullanılabilir.

Kullanımı kolay bu kilitler dayanaklı polipropilen

malzemeden imal edilmiştir. Birden fazla kişi asma

kilit uygulayarak kilitleme yapabilir.

Kullanımı kolay bu kilitler yüksek kollu küresel

vananın kolunu sıkıştırarak vananın açılmasını

engeller. Vanaların çoğunda kullanılabilir. Kullanımı

kolay bu kilitler dayanaklı polipropilen malzemeden

imal edilmiştir. Birden fazla kişi asma kilit

uygulayarak kilitleme yapabilir. 

İç genişliği çapı 85 mm yüksekliği ise 150 mm olan

ürün şiber vanaların kolayca kilitlenmesini sağlar.

Polistiren plastiğinden imal edilmiştir. Dolu ve Boş

olarak iki seçeneği mevcuttur. Farklı vana kollarına

göre ağız genişliği ayarlanabilir. 

Kelebek vanalarda basınç kolunu sıkıştırarak vananın

açılmasına engel olur. İyice sıkıştırıldıktan sonra

üzerine asma kilit uygulanır. Bu kilidin üzerine

birden fazla kişi asma kilit uygulaması yapabilir. Tek

tiptir ve hemen hemen tüm kelebek vanaları

kilitleyebilir. Sert poliproplen plastikten imal edilmiş

olup oldukça dayanıklıdır. 

Şiber Vana Kilidi Küresel Vana Kelebek Vana Kilidi 



17 EFK - Elektirik Fiş Kilidi Bakım ya da onarım çalışması yapan kişinin

yaralanması ya da ölümüne neden olabilecek

kontrolü altında bulunmayan bir fişin yanlışlıkla

takılmasına engel olmak üzere tasarlanmıştır. 600

Volta kadar kullanılan neredeyse tüm fişlerin

kilitlemesini yapabilir. İç genişlik çapı 85 mm,

yükseklik ise 150 mm'dir.

Adet

18a PEFKK - Pnömatik Ve Elektirik Fiş Kilidi Küçük Bakım ya da onarım çalışması yapan kişinin 

yaralanması ya da ölümüne neden olabilecek 

kontrolü altında bulunmayan bir fişin yanlışlıkla 

takılmasına engel olmak üzere tasarlanmıştır. 

Yüksekliği ve genişliği 51 mm'dir. Uzunluğu 89 

mm'dir. 13 mm'ye kadar kablo ya da pnömatik 

başlıklar için kulanılabilir. 

Adet

18b PEFKB - Pnömatik Ve Elektirik Fiş Kilidi Büyük Yüksekliği ve genişliği 82 mm'dir. Uzunluğu 187 

mm'dir. 25 mm'ye kadar kablo ya da pnömatik 

başlıklar için kulanılabilir. 

Adet

19a ESKI - Elektrik Sigorta Kilidi İçe Doğru Sıkıştırmalı

Adet

19b ESKD - Elektrik Sigorat Kilidi Dışa Doğru Sıkıştırmalı

Adet

19c ESKDG - Elektrik Sigorta Kilidi Dışa Doğru Sıkıştırmalı Geniş

Adet

19d AKSK - Ayarlanabilir Küçük Sigorta Kilidi

Adet

19e SASKK - Sıkıştırmalı Ayarlanabilir Sigorta Kilidi Küçük Standart tip genellikle 240 Volta kadar geniş ve uzun

kesiciler için uygundur. Basit bir çevirme hareketi

ile sıkıca sabitleme yapılır. Taşınması ve saklanması

kolaydır. Zorlu ortamlarda çalışabilmesi için polimer

takviye edilmiştir.

Adet

19f SASKB - Sıkıştırmalı Ayarlanabilir Sigorta Kilidi Büyük 240 Volttan yüksek ve büyük amperli geniş ve uzun

kesiciler için uygundur. Basit bir çevirme hareketi

ile sıkıca sabitleme yapılır. Taşınması ve saklanması

kolaydır. Zorlu ortamlarda çalışabilmesi için polimer

takviye edilmiştir.

Adet

19g ESKDDO - Elektrik Sigorta Kilidi Dışa Doğru Sıkıştırmalı Özel

Adet

19h ESKIDO - Elektrik Sig. Kilidi İçe Doğru Sıkıştırmalı Özel

Adet

19i ESKDGO - Elektrik Sig. Dışa Doğru Geniş Sıkıştırmalı Özel

Adet

19j EASK - Elle Ayarlanan Sigorta Kilidi Otamat ve Termik manyetik şalterler için elle hızlıca

ayarlanabilen kilit oldukça sağlam bir yapıya sahiptir.

Kimyasallara ve zor iklim koşullarına dayanacak şekilde

üretilmiştir. Hem düz hem de sivri uçlu vida ile birlikte

temin edilir.  

Adet

19k EAUSK - Elle Ayarlanan Universal Sigorta Kilidi Otamat ve Termik manyetik şalterler için elle hızlıca

ayarlanabilen kilit oldukça sağlam bir yapıya sahiptir.

Kimyasallara ve zor iklim koşullarına dayanacak şekilde

üretilmiştir. Hem düz hem de sivri uçlu vida ile birlikte

temin edilir.  
Adet

19l GTSK - Geçmeli Tip Sigorta Kilidi Yanlarında küçük delikler bulunan kesiciler için uygundur.

Deliklerden geçirilerek sabitlenir ve asma kilit uygulanır. 

Adet

19m CFUSK - Çok Fonksiyonlu Universal Sigorta Kilidi Farklı kesitteki bir çok otamatın kilitlenmesini sağlamak için

çift taraflı dizayn edilen ürün farklı kesitteki otamatların

kilitllemesinde kullanılır. 
Adet

Firmamızın sigorta kilitleriyle hızlı bir şekilde bu

işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ürünlerin uygulanması

esnasında tornovida ve benzeri gibi herhangi bir

yardımcı ekipmana ihtiyaç yoktur.

OSHA 1910.47'ye göre tüm enerji kaynakları kapalı

pozisyona getirilmeli ve çalışanların yaralanmasını

önlemek amacıyla için yanlışlıkla açılmaması için

kilitlenmelidir. Firmamızın sigorta kilitleriyle hızlı

bir şekilde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ürünlerin

uygulanması esnasında tornovida ve benzeri gibi

herhangi bir yardımcı ekipmana ihtiyaç yoktur.   



19o USKKK - Üstten Sıkıştırmalı Kesici Kilidi Küçük Standart tip genellikle tekli ya da çoklu kesiciler için

uygundur. Basit bir çevirme hareketi ile sıkıca sabitleme

yapılır. Taşınması ve saklanması kolaydır. Zorlu

ortamlarda çalışabilmesi için polimer takviye edilmiştir. Adet

19p USKKK - Üstten Sıkıştırmalı Kesici Kilidi Büyük Standart tip genellikle tekli ya da çoklu kesiciler için

uygundur. Basit bir çevirme hareketi ile sıkıca sabitleme

yapılır. Taşınması ve saklanması kolaydır. Zorlu

ortamlarda çalışabilmesi için polimer takviye edilmiştir. Adet

20b GKKD - Geniş Kesici Kilidi Dikdörtgen Adet

20c GSKVD - Geniş Sigorta Kilidi Daire Adet

21a USKA - Universal Sigorta Kilidi Adet

21b USKB - Universal Sigorta Kilidi Adet

21c USKC - Universal Sigorta Kilidi Adet

21d USKD - Universal Sigorta Kilidi Adet

22 MSKS - Minyatür Sigorta Kilidi Sarı Adet

23 A UMSKM - Universal Minyatür Sigorta Kilidi Mavi Adet

24 MSKY - Minyatür Sigorta Kilidi Yeşil Adet

25 ESKK - Elektrik Sigorta Kilidi Kırmızı Adet

26 UBSKK - Universal Büyük Sigorta Kilidi Kırmızı Adet

Seri veya tekli sigortalarda etkili bir üründür.

Tornavida yardımıyla kolayca monte edilebilir.

Seri veya tekli sigortalarda etkili bir üründür. 

Tornavida yardımıyla kolayca monte edilebilir.

Seri veya tekli sigortalarda etkili bir üründür. 

Tornavida yardımıyla kolayca monte edilebilir.

Genellikle kompakt tip geniş devre kesicilerin

kilitlenmesinde kullanılır. Ürün kullanılırken ilave bir 

aparata ihtiyaç yoktur. 76 mm genişlikte, 22 mm

kalınlık için uygundur. Ürün sabitlendikten sonra

asma kilitle kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. 

Genellikle kompakt tip geniş devre kesicilerin

kilitlenmesinde kullanılır. Ürün kullanılırken ilave bir 

aparata ihtiyaç yoktur. 74 mm genişlikte, 22 mm

kalınlık için uygundur. Ürün sabitlendikten sonra

asma kilitle kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. 

Seri veya tekli sigortalarda etkili bir üründür.

Tornavida yardımıyla kolayca monte edilebilir.

Özellikle 20 Amperle 400 Amper arasındaki bıçaklı

sigortaların etkin bir şekilde kilitlenmesine olanak

sağlar. Tornavida yardımıyla kolayca monte

edilebilir. 

Özellikle büyük sigortaların etkili bir şekilde

kilitlenmesini sağlar. Tornavida yardımıyla kolayca

monte edilebilir.



27a KAKS - Kısa Asma Kilit standart Adet

27b UAKS - Uzun Asma Kilit Standart Adet

27C DMAKS - Dış Mekan Asma Kilit Standart Dış Mekanlarda kir ve paslanmaya karşı kullanılan

asma kilittir. Sarı siyah ve tamamen siyah olarak

temin edilir. Kanca kısmı kalın olduğu için bir çok

eked ürünüyle birlikte kullanılamaz. Ancak delik

çapı 14 mm den fazla olan delikler için uygundur.

Koruma tıpası çıkarılarak 9 mm den büyük delikler

için de kullanılabilir. 

Adet

28 OAKO - Özel Asma Kilit Orta Boy Adet

29 OAKOP - Özel Asma Kilit Orta Boy Plastik Elektrikçi Adet

30a AKMADK - Asma Kilit Montaj Aparatı Düz Küçük Adet

30b AKMASAK - Asma Kilit Montaj Aparatı Sağ Açılı Küçük Adet

30c AKMADB - Asma Kilit Montaj Aparatı Düz Büyük Adet

30d AKMASAB - Asma Kilit Montaj Aparatı Sağ Açılı Büyük Adet

31a E1 - Çalıştırma Etiketi Adet

31b E2 - Dokunma Etiketi Adet

31c E3 - Çalıştırma Etiketi Türkçe İngilizce

31d E3 - Dış Ortam Korumalı Etiket (Ürün stoklu olmayıp en az 300 

adet sipariş için üretilir)

Adet

31e E4 - Kendi Etiketini Tasarla (Ürün stoklu olmayıp en az 300 

adet sipariş için üretilir)

Adet

Oldukça görünür ve dikkat çekici olan etiketler

sayesinde bakım ve onarım çalışması yapıldığını

diğer kişilere bildirmekte yardımcı olurlar. Olası

tehliklere karşı uyarı ve bilgilendirme amaçlı

kullanılırlar. Etiketlerimiz suya, yağa ve aşırı hava

koşullarına dayanacak şekilde dayanıklı stiren ve

esnek polyesterden yırtılmayacak şekilde imal

edilmiştir. 0.6 mm kalınlığındadır. Özel kalemlerle

gerektiğinde çok kullanımlı olarak kullanılabilir.

Doğrudan asma kilitle birlikte kullanılabilir ya da

kablo bağı yardımıyla kullanılabilir. 

Özellikle elektriksel kilitleme yapılırken kullanılması

tavsiye edilen ürünün kanca kısmı yalıtkan ve

dayanıklı plastikten üretilmiştir. Naylon gövde, kolay

kavrama ve taşıma için kanallı ve oyuklu olarak özel

tasarlanmıştır. Bir anahtarla temin edilir. Karanlıkta

fark edilebilmesi için etiketleri fosforludur. Sert

naylon gövde, kimyasal ve aşınmalara karşı

dayanıklıdır. 6 farklı renkte temin edilebilir. Kırmızı

renk stoklu olarak çalıştığımız üründür. Anahtarlarını

benzer, farklı ya da grup olarak master anahtarlı

olarak yaptırmak mümkündür. 5'li gruplar halinde

master anahtarlı ürünler stoklu olarak temin

edilebilir.

Asma kilit montaj aparatları özellikle kilitlemeye 

uygun olmayan elektrik panolarını kilitlemeye uygun 

hale getirmek için yardımcı aparat olarak kullanılır.  

yüzeye monte edilerek asma kilid takılmasına olanak 

sağlar. Paslanmaz saçtan imal edilmiştir. Uluslarası 

standartlara uygun asma kilitlere uyacak ölçülerde 

imal edilmiştir. Ahşap ya da saç üzerine monte 

edilebilirler.

Farklı renklerdeki asma kilitlerle şirketinizin

işgüvenliği politika ve prosedürlerine uygun olarak

çalışanlarınızı kazalardan ve yaralanmalardan

koruyacak etkili bir kilitleme programı

uygulayabilirsiniz. İş güvenliği asma kilitleri

görünürlüğü arttırmak için özel plastikle kaplanmış

olup cihaz kilitlendiğinde çalışanlarca kolayca fark

edilir. 3 adet anahtarla birlikte temin edilir. Kanca

kısmı et kalınlığı 5 mm'dir. Kanca iç genişliği 20

mm'dir. Kısa asma kilidin kanca iç yüksekliği 16

mm, uzunun ise 65 mm'dir. Kırmızı, sarı ve mavi

renkleri stoklu ürünlerdir.  

Kompakt ve yüksek güvenlikli kilitlerdir. Naylon

gövde, kolay kavrama ve taşıma için kanallı ve

oyuklu olarak özel tasarlanmıştır. Bir anahtarla

temin edilir. Karanlıkta fark edilebilmesi için

etiketleri fosforludur. Sert naylon gövde, kimyasal ve

aşınmalara karşı dayanıklıdır. 6 farklı renkte temin

edilebilir. Kırmızı renk stoklu olarak çalıştığımız

üründür. Anahtarlarını benzer, farklı ya da grup

olarak master anahtarlı olarak yaptırmak

mümkündür. 5'li gruplar halinde master anahtarlı

ürünler stoklu olarak temin edilebilir.



32 3 Cm Çaplı Silindir Kutu Adet

Küçük Asma Kilidi ile Birlikte

33 4 Cm Çaplı Silindir Kutu Adet

Küçük Asma Kilidi ile Birlikte

34 5 Cm Kare Kutu Adet

Küçük Asma Kilidi ile Birlikte

35 45 Derece 7.5 Cm Kare Kutu Adet

Küçük Asma Kilidi ile Birlikte

 

36 90 Derece 7.5 Cm Kare Kutu Adet

Küçük Asma Kilidi ile Birlikte

37 10 cm Kare Kutu Adet

Küçük Asma Kilidi ile Birlikte

38 BK - Buton Kilidi Adet

38B BBK - Buton Kilidi Adet

39 EPTK - Elektrik Paneli Tutma Kolu Adet

Küçük Asma Kilidi ile Birlikte

40 EKK - Elektrik Kablosu Kilidi Adet

Herhangi bir dahili kilit sistemi olmayan uzun kollu

şalterler için, kolu belirli açıda hareketsiz bırakarak

kilitlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Kare çevirmeli mandallara uyacak şekilde

tasarlanmıştır. Ürün iki parçadan oluşmaktadır. Bir

parça sürekli kalmak üzere pano üzerine yapıştırılır.

Diğer ürün ise kilitleme yapılacağı zaman kullanılır.

Böylece mandal ya da butona erişim engellenir.  

Tamir, onarım çalışması henüz bitmemiş, bilgisayar,

faks makinası, güç kaynağı gibi ürünlerin yanlışlıkla

fişe takılmasını engellemek üzere tasarlanmıştır.

Acil durum, mantar tipi standard boyutlardaki

butonları kilitlemek için güvenli ve etkili bir üründür.

Üzerinde kilitlemeyi yapan yetkili kişinin adı

yzaılabilen etiket bulunmaktadır.

Herhangi bir dahili kilidi olmayan dairesel olan buton 

mandalları ve basmalı panel butonlarına uyacak 

şekilde tasarlanmıştır. Ürün iki parçadan 

oluşmaktadır. Bir parça sürekli kalmak üzere pano 

üzerine yapıştırılır. Diğer ürün ise kilitleme 

yapılacağı zaman kullanılır. Böylece mandal ya da 

butona erişim engellenir.  

Kare çevirmeli mandallara uyacak şekilde

tasarlanmıştır. Ürün iki parçadan oluşmaktadır. Bir

parça sürekli kalmak üzere pano üzerine yapıştırılır.

Diğer ürün ise kilitleme yapılacağı zaman kullanılır.

Böylece mandal ya da butona erişim engellenir.  

Herhangi bir dahili kilit sistemi olmayan uzun kollu 

şalterler için, kolu belirli açıda hareketsiz bırakarak 

kilitlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Vidalanarak ya da yapıştırılarak monte edilir.

Mantar tip büyük ebattaki butonları kilitlemek için 

güvenli ve etkili bir üründür. 

Büyük elektirik panel kollarını kilitlemek üzere

geliştirilmiştir. Üzerinde ayarlama yapabilmek için

20 adet delik bulunan 25 mm X 300 mm ebatlarında

paslanmaz çelik kelepçesi vardır. Dahili kilit sistemi

bulunmayan büyük pano kollarında asma kilit

yardımıyla kolu hareketsiz hale getirir. 



41A GKSK - Geçmeli Kayar Geniş Sigorta Kilidi Adet

41B EPADK - Elektrik Paneli Açma Deliği Kilidi Adet

41C Vakumlu Kesici Açma Kolu Kilidi Adet

41D EPAKK - Elektrik Paneli Açma Kolu Kilidi Adet

42A ECKUKA - Engelleme Çubuğu Kilidi Uzun Kısa Alçak Adet

42B ECKUKY - Engelleme Çubuğu Kilidi Uzun Kısa Yüksek Adet

42C ECKUU7 - Engelleme Çubuğu Kilidi Uzun Uzun 7 li Adet

43 PAKT - Plastik Asma Kilit Taşıyıcısı Adet

Kilitler fiyata dahil 

değildir

44 CAST - Çok Amaçlı Saklama Torbası adet

Elektrik panelinin yanlışlıkla açılmasını engellemek üzere

üretilmiştir. 5 cm yarıçaplı silindirik gövde metal vidalar

yardımıyla panoya tutturulur. 12.5 cm uzunluğunda ve 2.5

cm genişliğindeki kayar parça silindirik parçanın üstüne

asma kilitle sabitlenir. 

Birden fazla bölgeyi kilitlemesi gereken kişiler için 

asma kilitlerin taşınmasını kolaylaştırır. Aynı 

zamanda asma kilitlerin topluca saklanarak 

kaybolmasını engeller. 12 adet asma kilit için 

kullanılabilir. 

Geniş sigorta kilitllerinin yanlışlıkla açılmasını

engellemek üzere üretilmiştir. 5 cm yarıçaplı

silindirik gövde metal vidalar yardımıyla panoya

tutturulur. 12.5 cm uzunluğunda ve 2.5 cm

genişliğindeki kayar parça silindirik parçanın üstüne

asma kilitle sabitlenir. 

Elektrik panelinin yanlışlıkla açılmasını engellemek

üzere üretilmiştir. 5 cm yarıçaplı silindirik gövde

metal vidalar yardımıyla panoya tutturulur. 12.5 cm

uzunluğunda ve 2.5 cm genişliğindeki kayar parça

silindirik parçanın üstüne asma kilitle sabitlenir. 

Kilitlenmesi mümkün olmayan bir çok ürünün 

(örneğin hareketli vinç kumanda kutusu gibi) 

kullanılmaması yönünde uyarıcı amaçlı kullanılır. 

Elektrik panelinin kapağına açan kilit ya da vida

üzerine bir parçası sabitlenir. Diğer parçası ise

kilitleme yapılması gerektiğinde çevrilerek sabit olan

parçanın üzerine monte edilir. Böylece panel

kapağını açılmasına engel olunur. 

Standart dışı kol ya da mandallar için üretilmişlerdir.

Sarı parçalar yapışkanlı parçalar olup sürekli olarak

açma kapama kolunun bulunduğu bölgeye

yapıştırılır. Yapıştırılmadan önce bölge iyice

temizlenmeli ve kurutulmalıdır. Daha sonra

Engelleme çubuğu cihaz kapalı pozisyondayken

sabitlenir. Cihazı kilitlemek gerektiğinde çubuklar

yardımıyla kol kilitlenir. Kısa barlar 10 cm uzun

barlar ise 20 cm boyundadır. Ayrıca talep edildiğinde

dokunmatik kumanda panelleri için farklı ürünler de

mevcuttur.



46 GKK - Grup Kilitleme Kutusu Adet

Ölçüler : 152mm x 255 mm x 105 mm

47 EKEİKM - Endüstriyel Kilit ve Etiket İstasyonu Metal Adet

Ölçüler : 40 X 36 X 15 Cm 

49 BAKKM - Büyük Asma Kilit Kabini Metal

Adet

Ölçüler : 46 X 40 X 5 Cm

 

50 5AKI - 5 Asma Kilitli İstasyon Adet

5-6 Asma Kilit, 20 Etiket, 4 Adet çoklu kilit muhafaza edilir

Sadece İstasyon 

Fiyatı

51 10AKI - 10 Asma Kilitli İstasyon Adet

Sadece İstasyon 

Fiyatı

10-12 Asma Kilit, 10 Etiket, 4 Çoklu kilit muhafaza edebilir

52 20AKI - 20 Asma Kilitli İstasyon Adet

Sadece İstasyon 

Fiyatı

20-34 Asma Kilit, 20 Etiket, 2 Çoklu kilit muhafaza edebilir

53 36AKI - 36 Asma Kilitli İstasyon Adet

36 Asma Kilit, 40 Etiket, 4 Çoklu kilit muhafaza edebilir

Sadece İstasyon 

Fiyatı

 

54 3MKEI - Mini Kilit ve Etiket İstasyonu Adet

3 Asma kilit ya da 6 adet çoklu kilitle

 10-15 Etiket konulabilir

Sadece İstasyon 

Fiyatı

1 Cep ve 3 Asma aparatı

55 MEEKI - Mini Elektrik Etiket ve Kilit İstasyonu Adet

Sadece 1 cebi bulunmaktadır

Asma kilitleri muhafaza etmek için kullanılır. 

Kilit istasyonları, kilitleme ekipmanlarına kolayca

erişim için merkezi bir yerde düzgün bir şekilde

saklanması ve korunması için tasarlanmıştır.

Görünürlülüğü sayesinde personele bir işe

başlamadan önce kilitleme ve etiketleme yapmasını

hatırlatıcı özelliktedir.

Genellikle çok fazla kişinin aynı anda çalıştığı büyük 

çaplı bakım ve onarım çalışmalarında kullanılır. 

Bakım çalışması yapanlar kilitledikleri noktanın 

anahtarını grup kutusuna atar ve grup kutusu her 

bakım lideri tarafından asma kilit uygulanarak 

kilitlenir. 

EKED ürünlerini muhafaza etmek için kullanılır.



56 KEEKI - Küçük Elektrik Etiket ve Kilit İstasyonu Adet

Sadece 1 cebi bulunmaktadır

Sadece İstasyon 

Fiyatı

57 4KEEKI - Küçük Elektrik Etiket ve Kilit İstasyonu Adet

4 Asma kilit ya da 8 adet çoklu kilitle 10-15 Etiket konulabilir

Sadece İstasyon 

Fiyatı

1 Cep ve 4 Asma aparatı

Sadece İstasyon Fiyatı

58 KEBC - Kilitleme ve Etiketleme Bel Çantası Adet

3 gözü bulunmaktadır

Özellikle elektrikçilerin kullacağı küçük ebaddaki

EKED ürünlerinin kaybolmadan saklanması ve

kilitleme yapılacak bölgeye kolayca taşınması için

tasarlanmıştır


