
AXA XL Risk Consulting BLANKETT FÖR AVSTÄNGNINGSANMÄLAN 

E-mail: RSVP_EUROPE@axaxl.com  

*KUND:

*PLATS:
(Adress, ort, land)

*RAPPORTERAD AV:

 
(Namn/titel)

*E-POST:

AXA XL AVSTÄNGNINGSNUMMER: 

KUNDNUMMER: 

ANLÄGGNINGENS ID-NUMMER: 

TEL.NR:

DETALJINFO OM STÖRNINGEN (lämnas 48 timmar i förväg om möjligt)

*TYP:

 

*AVBROTTSKLASSIFICERING:

*SKÄL FÖR AVSTÄNGNING:

*BESKRIVNING (System-id, område):

*Startdatum: Starttid: 
(DD/MM/AAAA) 

*Avstängnigen beräknas upphöra den:

(DD/MM/AAAA)

Avstängningen beräknas upphöra kl:
(HH:mm)

STORA STÖRNINGAR (bocka för rutan vid något av följande)

Mer än ett sprinklersystem är avstängt.
Avstängningen väntas vara i mer än 24 timmar.
Hela vattenförsörjningssystemet är avstängt (med påverkan på sprinklers och/eller brandpostsystemets

försörjning).
Heta arbeten krävs inom det avstängda området (rekommenderas inte).

VIDTAGNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
Svetsning, skärning och heta arbeten avbrutna
Stopp för rökning
Brandkåren/räddningstjänsten meddelad
Övervakning med vakt 

AXA XL-avstängningsmärkning använd 
Anmälan gjord till avdelningschef 
Farlig verksamhet avbruten
Slangar och släckare trycksatta
Larmföretaget meddelat Anläggningens beredskaps-/brandbekämpningsstyrka

meddelad
Arbete sker utan avbrott tills skyddet är återställt Ventiler/lock/osv. till ledningar tillgängliga

 
Anslutning till reservsläcksystem planerad 
Annat (förklara)

Vid mottagandet av blanketten bekräftar AXA XL Risk Consulting detta via e-post och ger ytterligare 
rekommendationer (i förekommande fall) för STORA avstängningar.

     
UPPHÖRANDE AV AVSTÄNGNING: (fyll i uppgifterna nedan och mejla dem när störningen har upphört) 
Upphörde den: Upphörde kl: 

(HH:mm)

 

 

(DD/MM/AAAA)

(HH:mm)

Obligatorisk*

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