
S3920/S3921  
Vergrendeling voor vlinderklep

Gebruiksvriendelijk, aanpasbaar ontwerp voorkomt  
per ongeluk inschakelen van vlinderkleppen

Dankzij een 
roestvrijstalen 
klinknagel draait de 
vergrendeling vlot 
open en dicht en past 
ze perfect

De klep kan in enkele 
seconden worden 
vergrendeld door de 
kabelvergrendeling S806 
door het gewenste oog 
te voeren en rond de 
klephals te bevestigen

Het duurzame en lichte 
thermoplastische 
materiaal is chemisch 
bestendig en uiterst 
effectief in extreme 
omgevingen

Richtingspijlen 
vergemakkelijken de 
installatie en voorkomen 
gebruikersfouten

Aanpasbaar 
ontwerp; past 
op vrijwel alle 
vlinderkleppen



S3920/S3921 Vergrendeling voor vlinderklep

Aanvullende producten

Productnummer S3920

Omschrijving Vergrendeling voor vlinderklep  
(alleen inrichting)

Gewicht 45,3 g

Productafmetingen 33,5 mm H (gesloten)
45,7 mm H (geopend)
43,7 mm B (max. hendelbreedte)

Gebruikt materiaal Huis: Thermoplastisch PBT en PC
Klinknagel: Roestvrij staal

Kleur Rood

Temperatuurbereik -40° C tot 93° C

Vergrendelingsfunctie S806CBL3, kabel met diameter van 4 mm

Chemische bestendigheid Bestand tegen siliconenolie, hexaan, 
oplosmiddelen, bleekmiddelen, verdund 
azijnzuur en nafta

Corrosiebestendigheid ASTM F883-09 Sectie 11.3
Niveau 6 in verweringscorrosietest

UPC - Individueel 071649198434

Individuele verpakking 1 stuk, in zak

UPC - Master-karton 10071649198431

Inhoud Master-karton 24

Land van oorsprong Geproduceerd in Mexico met Amerikaanse 
componenten

S806
• Gepatenteerde spankabel  

met diameter van 4 mm  
en lengte van 1,83 m  
zorgt steeds voor een  
perfecte passing 

• Lengte van 61 cm  
tot 15,2 m  
eveneens  
verkrijgbaar

• Sterke, flexibele staalkabel met meerdere 
strengen, geïsoleerd met transparante 
kunststofbekleding (pvc-vrij)

• Sterk en licht thermoplastisch huis  
is chemisch bestendig

410

• 3,8 cm breed en 4,4 cm hoog 
Thermoplastisch huis, beugelafstand  
van 1 tot 3,8 cm

• Uitsluitend ontworpen voor Lockout/ 
Tagout-toepassingen

• Duurzaam, licht, niet-geleidend 
thermoplastisch slothuis

• Voldoet aan OHSA-richtlijn  
"1 medewerker, 1 hangslot, 1 sleutel"

• Keuze uit 8 kleuren

S3921

• Past op  
vrijwel alle  
vlinderkleppen

• Omvat: 
(1) S3920 –  
Vergrendeling  
voor vlinderklep 
(1) S806CBL3 –  
Vergrendelingskabel van 90 cm

• Gemaakt van sterk en licht thermoplastic; 
bestand tegen extreme temperaturen en 
omgevingen

• Compact ontwerp maakt gebruik in 
beperkte ruimten mogelijk

S3920 vergrendeling met S806 vergrendelingskabel
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