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Afschakelplan Meubelfabriek Theuns 
To do : !

✗ Iedereen stopt ten laatste om16u30 en kan ook thuis eventueel voorbereidingen treffen.  

✗ Conciërge doet zijn sluitingsronde vóór dat er afgeschakeld wordt. Compressoren en alle machines 

en verlichting worden correct uitgezet, daarna gaat de hoofdschakelaar “fabriek” uit.  

✗ De fabriekspoort wordt elektrisch ontkoppeld zodat de poort manueel kan geopend worden, door 

chauffeur die eventueel nog thuis moet komen of door veiligheidsdiensten. 

✗ Stookinstallatie: de gevraagde temperatuur wordt 10° lager ingesteld, zodat bij afschakeling de 

ketelschroef zeker leeg is, en ”terugkruipen" van vuur onmogelijk is. 

✗ Elektronische apparatuur (gsm laders, etc.) uit stopcontacten trekken, zodat er bij het terug 

inschakelen geen schade is aan deze apparatuur. 

✗ Alle pc’s en de server correct afsluiten.  

✗ Octopus (externe inbraak- en brandbeveiliging) op voorhand verwittigen. 

✗ Ramen en deuren sluiten. (vrieskoude buiten houden) 

✗ Rondgang doen  na het opschakelen, zo kan men zien of dat alles terug normaal functioneert. 

Tips en tricks : 

✗ Elke stroomonderbreking wordt door de FOD 24u vooraf gemeld. 

✗ De elektrische sectionale brandpoorten kunnen niet geopend worden waardoor bepaalde zones 

enkel te bereiken zijn via de nooduitgangen (sleutels liggen bij de conciërge).  

✗ De sectionale crawford buiten poorten kunnen door het trekken aan de koord (binnen) ontgrendeld 

worden en zijn bijgevolg hand bediend. 

✗ GSM’s op voorhand opladen. 

✗ Men kan het netwerk van de gsm op een Nederlands netwerk instellen, zodat de 

veiligheidsdiensten in geval van nood ten allen tijde kunnen verwittigd worden. 



✗ Alle heftrucks hebben spots die gedurende uren blijven branden. Deze kunnen desgevallend op 

bepaalde plaatsen gericht worden. 

✗ Heftrucks op voorhand opladen. 

✗ Radio op batterijen voorzien zodat men de berichtgevingen over de afschakeling kan volgen. 

✗ Zaklampen vooraf klaar leggen. 

✗ 1 lamp laten branden zodat men achteraf direct weet of dat er terug stroom is.


