
Jednoduchá, bezpečná a efektivní realizace
Řešení Pilz pro zavedení systému LOTO má jednoduchou, bezpečnou a efektivní realizaci, z které pro Vás,  
Vaše zaměstnance a kolegy plyne celá řada výhod, např:

 ✔  S naším systémem LOTO zvýšíte produktivitu Vašeho zařízení 
 ✔  Zkrátíte doby prostojů Vašeho zařízení a současně dosáhnete optimální bezpečnosti 
 ✔  Dodržíte legislativu, místní specifické požadavky a doporučení
 ✔  Zamezíte možným úrazům
 ✔  Pomůžete eliminovat chyby pracovníků
 ✔  Zvýšíte bezpečnost práce

LOTO:  
bezpečné ovládání nebezpečných energií
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Pilz nabízí všem provozovatelům strojů a zařízení proceduru Lock Out - Tag Out 
(LOTO), která umožní pracovníkům při provádění oprav a údržby bezpečně ovládat 
nebezpečné energie.

 `  Větší bezpečnost při opravách a údržbě. 
Existuje celá řada zdrojů energie, které mohou při provádění údržby a oprav ohrozit zdraví 
a život pracovníků. Jako účinnou ochranu doporučujeme všem provozovatelům strojů 
zavést opatření v podobě systému LOTO. Tento systém zajistí potřebné oddělení strojů 
a ostatního pracovního zařízení od přívodu elektrické, mechanické, hydraulické a jiné ener-
gie a spolehlivou ochranu před náhodným opětovným připojením ke zdroji.

 ` LOTO pro konkrétní stroje. 
Máme za sebou řadu úspěšných projektů, jak v oblasti navrhování, tak v podobě samotné 
realizace zavedení bezpečného systému LOTO v provozech napříč všemi druhy průmyslu.

 `  Dodržování legislativy. 
Kompletní balíček Pilz služeb pro zavedení systému LOTO umožní provozovatelům zařízení dodržovat aktuální normy, nařízení vlády a směrnice.
–  NV 378/2001 Sb. Nařízení vlády stanovující bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
–  Směrnice 2009/104/ES Směrnice o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměst-

nanci při práci. 
– Směrnice 2006/42/ES Směrnice o strojních zařízeních.
–  Zákoník práce 262/2006 Sb., § 101. "Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem  

na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce“.
– Norma CSN EN ISO 14118 Bezpečnost strojních zařízení – zamezení neočekávanému spuštění.

Vaše požadavky

Vaše výhody plynoucí ze zavedení systému LOTO

Příklady typů rizik, které díky zavedení systému LOTO eliminujete:
 ` Mechanické riziko: ze spuštění neočekávaného pohybu stroje nebo jeho části
 ` Elektrické riziko: z neočekávaného zapnutí elektrického proudu
 ` Chemické riziko: z neočekávaného výskytu chemikálií, nebezpečných kapalin, páry či plynů v potrubí

DOPORUČENO

RECOMMENDED

Celou proceduru LOTO pro Vás zajistíme, včetně dodávky kompletního  
sortimentu produktů vedoucích k zavedení bezpečného systému LOTO.
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Aktuální informace o systému  
Pilz LOTO na www.pilz.com

Naše činnosti

V Pilz používáme dvoustupňový 
postup (analýzu a proces)  
pro spolehlivou bezpečnost 

Pilz prověří a provede analýzu interních poža-
davků a aktuální dokumentace.
Po úspěšném dokončení analýzy připravíme 
grafické podklady pro přesný postup aplikování 
systému LOTO. Tento proces představuje popis 
jednotlivých požadavků krok za krokem a tedy zá-
ruku, že všechny nebezpečné energie budou do 
nově vzniklého systému LOTO zahrnuty.

Služby Pilz při procesu  
LOTO zahrnují:
 `  Analýzu stávajících zařízení 
 `  Analýzu firemních směrnic pro LOTO 
 `  Analýzu aktuálně používaných postupů 
 `  Zpracování nových postupů/procesů
 `  Zajištění shody s legislativními požadavky
 `  Zaučení a vyškolení pracovníků, jak zacházet 
se systémem LOTO

Procedura vedoucí k zavedení systému LOTO

Jsme po celém světě: 42 poboček a 27 obchodních zastoupení.
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Chráníme nejen Vás a Vaše stroje, ale i přírodu! Vytištěno na 100% recyklovatelný papír.

Procedura Lock Out - Tag Out (LOTO) spočívá ve dvou základních krocích: 

1. Lock Out – UZAMKNOUT 
První krok spočívá v odpojení zdroje energie, ověření její nepřítomnosti tam, kde nemá být, případně uvolnění zbytkové energie. 
Dále v umístění speciálního uzávěru či visacího zámku na místo, které je kritické pro uvolnění zdroje energie, a to způsobem, aby:
 ` uživatel byl jasně informován, že na zařízení probíhá oprava/odstávka a zařízení je z tohoto důvodu odpojeno/vypnuto.
 ` se zamezilo nežádoucí manipulaci se zdrojem energie, která by mohla vést ke zranění, usmrcení nebo škodě na majetku.

2. Tag Out – OZNAČIT 
V druhém kroku procedury jde o označení uzávěru visačkou. Visačka informuje ostatní pracovníky, že na zařízení 
probíhá oprava/odstávka a zařízení je z tohoto důvodu odpojeno/vypnuto. Na visačku lze zapsat informace týkající 
se odpojení (zodpovědný pracovník, datum dokončení), na zadní stranu lze umístit text s popisem kroků, které 
musí obsluha provést před odpojením zařízení. Podpis na visačce u daných kroků potvrzuje, že byly již provedeny.

Zavedením systému LOTO  
ZVÝŠÍTE BEZPEČNOST PRÁCE  

a v neposlední řadě ušetříte čas i peníze.
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