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1 INLEIDING
Bij werkzaamheden in ruimten met rookmelders die voorzien zijn van automatische brandmelding kunnen
door stof- en/of rook- en/of dampverspreiding of warmte ongewenste alarmmelding veroorzaken in de
meldingscentrale bij de afdeling Bewaking. De Bewaking doet zonodig de doormelding naar de
gemeenschappelijke meldkamer van de overheidsbrandweer.
In de S920 /S940 en S950 zijn de MCC ruimten en het gebouwtje van de noodstroomvoorziening (E1S)
bijkomend voorzien van een automatisch gasblussysteem wat in werking treedt als de brandmelders worden
aangesproken. Het nodeloos aanspreken van de gasblussing is duur! Door de brandmelders tijdelijk buiten
werking te stellen, kan dit vermeden worden. Daarbij moet gegarandeerd worden dat na afloop of
onderbreking van de werkzaamheden de brandmelders weer ingeschakeld worden.
De ruimtes met automatische brandmelders zijn:
- alle controlekamers.
- alle hoog- en laagspanningsruimtes (MCC, aux ruimtes).
- Hoofdkantoor.
- Werkplaats S920
- TD-keet
- Garage Calamiteitendienst/inkoop/badhuis
- Ertslossing gebouw en ertshal kantoor
- Gebouwtje noodstroomvoorziening (E1S)

2 PROCEDURE
De procedure is van toepassing bij werkzaamheden in de ruimtes met een automatische
brandmeldinstallatie en waarvan verwacht wordt dat stof en/of rook (las- soldeerdampen, boren, slijpen of
stofzuigen), warmte, lijm of andere chemicaliën vrijkomen. De Toezichthouder van Budel Zink waarschuwt
dan de Onderhoudschef-E van het betreffende rayon. Bij diens afwezigheid kan het Hoofd beveiliging en
hulpverlening of diens plaatsvervanger gewaarschuwd worden. Deze waarschuwt de Bewaking dat de
brandmeldinstallatie (BMC) ) in ruimten en aangrenzende ruimten uitgeschakeld wordt. Vervolgens schakelt
deze de bewuste brandmelders uit, verwijdert de slagpen van het gasblussysteem en tekent dit aan op de
werkvergunning en als er ook een besloten ruimtekaart van die ruimte is, tekent hij ook op deze infokaart. Hij
instrueert ook de persoon die in de ruimte gaat werken wat hij moet doen bij brand (brandweer
waarschuwen, deuren sluiten en hoe handmatig bedienen van de blussing).
Bij brandgevaarlijk werk is steeds VGM 220 van toepassing !
Aan het einde van de werkzaamheden of een onderbreking daarvan, waarschuwt de Toezichthouder van
Nyrstar Budel weer aan dezelfde persoon die de melders eerder uitschakelde dat de werkzaamheden
gereed zijn. Deze persoon waarschuwt weer de Bewaking dat de bewuste brandmeldinstallatie (BMC) weer
ingeschakeld zal gaan worden. Vervolgens schakelt hij de bewuste brandmelder en slagpen van de
gasblussing weer in.
Bewaking controleert aan het einde van de dag of er meldingen open staan van brandmeldinstallaties die
niet opnieuw ingeschakeld zijn. Wanneer er meldingen zijn, dan waarschuwt Bewaking het Hoofd beveiliging
en hulpverlening of diens plaatsvervanger.
Een Onderhoudschef-E of bevelvoerder van dienst mag dit werk alleen doen (schakelen in de
brandmeldinstallatie) als bij daartoe eerder een instructie van de Hoofd beveiliging en hulpverlening en van
Siemens heeft ontvangen.
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