
Danish 

NEDLUKNING ID #:  *FIRMANAVN:

*ADRESSE: KONTO NR #:  
     (vej, by, land) 

*INDRAPPORTERET AF: FABRIKS ID #:    
       (Navn & titel) 

*E-MAIL: TELEFONNUMMER:  

DETALJER OMKRING NEDLUKNINGEN (48 timers forvarsling til GAPS Risk Engineering, hvis mulig) 

*TYPE: *NEDLUKNINGSTYPE:

*ÅRSAG TIL NEDLUKNINGEN:

*OMRÅDE (System ID, Bygningsområde, Nummer):

*Start Dag:  Klokkeslæt:   
(time : minutter) 

*Forventet tilbage i drift igen: Klokkeslæt:  
(Dag)  (Måned) (år)  (time : minutter) 

STORE NEDLUKNINGER (kryds af, hvis noget af følgende gør sig gældende) 

 Mere end et sprinklersystem er nedlukket.  Nedlukningen forventes at vare mere end 24 timer. 
 Al vandforsyning er ude af drift (påvirker forsyningen til sprinkler og/eller brandhaner) 
 Varmt arbejde er nødvendigt i det nedlukkede område (anbefales ikke, men kan være påkrævet). 

FORHOLDSREGLER: 

 Stoppet al varmt arbejde under nedlukningen 

 Indskærpet rygepolitikken 
 Underrettet brandvæsenet 
 Brandrundering etableret 
 Underrettet brandansvarlig på virksomheden 
 Folk tilstede nat og weekend 

 Anvendt AXA XL Risk Consulting  
Nedlukningsskilt 
 Underrettet afdelingslederen i berørte område
 Stoppet farlige processer 
 Brandslanger udlagt og klar 
 Underrettet alarmselskabet 
 Arbejdet i området er kontinuerligt
 Nødtilbagekobling er mulig 
 Andet (beskriv)    

Ved modtagelse af denne blanket sender AXA XL Risk Consulting en kvittering via e-mail. Ved 
større nedlukninger giver vi desuden gerne yderligere anbefalinger (hvis nogen) for at sikre 
optimal beskyttelse af virksomheden i perioden hvor nedlukningen foregår. 

TILBAGEKOBLING OG IDRIFTSÆTTELSE AF SYSTEM: (udfyld nedenfor, når systemet er taget i drift igen – 
og send blanketten til AXA XL Risk Consulting igen) 
Dag idriftsat:            Klokkeslet:  

(time : minutter)

(Dag)  (Måned) (år) 

(Dag)  (Måned) (år) 

*Obligatorisk

AXA XL Risk Consulting BLANKET: NEDLUKNING AF 
BRANDBESKYTTELSESSYSTEMER 
E-mail:  RSVP_EUROPE@axaxl.com

AXA XL Risk Consulting
Europe/UK
RSVP Program
Phone: +1 800 243 8222
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