KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIA W OBSZARZE

BEZPIECZEŃSTWA

MASZYNOWEGO

Bezpieczeństwo maszyn
Kompletne rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa starych, nowych, użytkowanych i projektowanych
maszyn. Od oceny spełnienia wymagań, poprzez wdrożenia techniczne, aż do finalnych odbiorów.

OCENA I DOSTOSOWANIE MASZYN DO WYMAGAŃ PRAWNYCH
W przypadku pozytywnego wyniku oceny początkowej lub kontrolnej (po przeprowadzeniu działań dostosowawczych) ELOKON wystawia
Certyfikat zgodności z wymaganiami prawnymi.

6 ETAPÓW DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MASZYN
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy kompleksowe podejście w zakresie kształtowania bezpieczeństwa
maszyn. Zespół naszych inżynierów może zrealizować każdy z etapów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa maszyn osobno lub
kompleksowo całość jako rozwiązanie "pod klucz".

OCENA KONTROLNA
I POTWIERDZENIE
ZGODNOŚCI **
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Wdrożenie
techniczne

2

Projektowanie

4

Analiza i wybór
rozwiązań

* Udokumentowanie oceny ryzyka i zgodności z wymaganiami prawnymi
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SZCZEGÓŁÓWY
RAPORT KOŃCOWY *

** Certyfikat zgodności z wymaganiami prawnymi
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Propozycja
rozwiązań

Audyt
bezpieczeństwa

Diagnoza

NASZE DOŚWIADCZENIA W RÓŻNYCH BRANŻACH
Realizacja różnorodnych projektów pozwala zespołowi ELOKON na fachowe podejście do każdego zadania. Nasze doświadczenia
umożliwiają nam oferowanie Klientom optymalnych rozwiązań w zakresie funkcjonalnym i ekonomicznym. Wśród gałęzi przemysłu, dla
których skutecznie zrealizowaliśmy projekty z obszaru bezpieczeństwa maszyn, znajdują się:

samochodowy lotniczy
oponiarski
budowlany
drzewny
papierniczy

Dobór technicznych środków
bezpieczeństwa

Dobór technicznych środków
ochronnych

Określanie poziomów niezawodności
funkcji bezpieczeństwa

Projekty systemów sterowania

Projekty systemów sterowania maszyn

Przemysł

Programy bezpieczeństwa dla
przekaźników i sterowników

2. Koncepcje poprawy
bezpieczeństwa

Ocena ryzyka

Instalacja systemów bezpieczeństwa
Programowanie systemów
bezpieczeństwa
Uruchomienia systemów
bezpieczeństwa
Proces walidacji po modernizacji
Oddanie do użytkowania

Ocena systemów sterowania
Zalecenia dostosowawcze

1. Audyty bezpieczeństwa

Oddziały w
Polsce

Inżynierowie z
bezpieczeństwa
przemysłowego
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3. Modernizacje
poprawiające
bezpieczeństwo

Rozwijamy się nieustannie, a nasze doświadczenie nie ogranicza się do wyżej wymienionych projektów i wdrożeń.
Aby uzyskać szczególowe informacje o zrealizowanych przez ELOKON działaniach na rzecz określonych branży przemysłu prosimy o kontakt.

SCREENING – SZYBKA OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA
MASZYN I INSTALACJI
W niektórych przypadkach nasi Klienci potrzebują szybkiej oceny stanu bezpieczeństwa maszyn i instalacji. Odpowiedzią na tę
potrzebę jest tzw. screening bezpieczeństwa, który daje właścicielu maszyny:

+ Uzyskanie szybkiej i pewnej wiedzy o rzeczywistym stanie bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych koniecznej do
racjonalnego zarządzania ryzykiem w firmie i wzięcia świadomej odpowiedzialności prawnej za ten stan

+ Wypełnienie wymagań prawnych związanych z oceną i redukcją ryzyka
+ Szybkie zmapowanie maszyn i miejsc krytycznych pozwala na ustalenie hierarchii działań dostosowawczych
+ Minimalizację kosztów dostosowawczych przez skorelowanie doboru właściwości technicznych środków bezpieczeństwa z
poziomem ryzyka

+ Pełną świadomość i udokumentowanie stanu bezpieczeństwa maszyn i innych środków pracy to komfort związany z
pewnością podejmowania decyzji
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ELOKON. NA CAŁYM ŚWIECIE.

Niemcy
Wielka
Brytania

Gdańsk

Poznań

Polska Warszawa

Wałbrzych
Oświęcim

Ameryka
Północna

3.000+ KLIENTÓW. NA CAŁYM ŚWIECIE.

Dzięki doświadczeniu w branży oraz wiedzy technicznej zdobytej przy realizacji ponad 3.000 projektów w ponad 40 krajach,
optymalizujemy bezpieczeństwo w obszarach produkcyjnych i magazynach.

ELOKON GmbH

ul. Tytoniowa 22, 04-228 Warszawa / POLSKA
T. +48 22 812 71 38 E. info@elokon.pl

Gärtnerweg 49, 25436 Tornesch / NIEMCY
T. +49 4122 9570-0  E. info@elokon.com

www.elokon.com

Odwiedź nas:

ELOKON GmbH (Ltd.)
Quayside Tower 2nd Floor, Broad Street, Birmingham,
B1 2HF West Midlands / WIELKA BRYTANIA
T. +44 121 3922499  E. info@elokon.co.uk

linkedin.elokon.com

youtube.elokon.com
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