
Lo-To-To 
Procedure

1. Toestemming
 Vraag voor het vrijschakelen van de installatie toestemming
 aan de operationeel Installatieverantwoordelijke  
 (zie schakelopdracht voor het betreffende telefoonnummer).

2. Volledig scheiden van actieve delen
 Het gedeelte van de installatie waaraan gewerkt gaat worden, moet  
 volledig ge scheiden zijn van de voedingsbronnen.

3. Beveiligen tegen opnieuw inschakelen
 Breng een slot of dummy aan. (Slot  verdient de voorkeur, dummy  
 als deze alleen met  speciaal daarvoor geschikt gereedschap te ver wijderen is.) 

 Het ‘niet schakelen’-label bevestigen met naam, telefoonnummer,  
 datum, tijd en reden van uitschakelen en  werk opdrachtnummer.

4. Aantonen van de afwezigheid van bedrijfsspanning
 Toon de spanningsloosheid aan met behulp van een daarvoor geschikt  
 meetinstrument volgens de geldende werkwijze. 

5. Aarden en kortsluiten
 Breng bij hoogspanningsinstallaties en bij installaties van 400 Volt,  
 wanneer de kans bestaat dat de installatie spanning gaat voeren,  
 aardings-/kortsluitings     -voor zieningen aan.

6. Geleidende delen afschermen
 Naastgelegen geleidende delen welke tijdens de werkzaamheden  
 onder spanning (kunnen) komen; afschermen.

7. Beproeven
 Beproef, indien van toepassing, of de installatie daadwerkelijk  
 vrijgeschakeld is door een bedieningshandeling uit te voeren.

Vrijschakelen

Ik controleer vóór ik aan  
het werk ga of elektrische  
installaties zijn veiliggesteld 
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1. Controleer
 Controleer of alle gereedschappen en materialen uit de installatie  
 verwijderd zijn. Controleer of alle werkzaamheden gereed zijn.  
 Controleer of alle medewerkers in veiligheid zijn en op de hoogte  
 zijn dat de installatie ingeschakeld gaat worden.

2. Toestemming
 Vraag voor het inschakelen van de installatie toestemming aan de  
 operationeel Installatieverantwoordelijke. (Zie schakelopdracht voor  
 betreffende telefoonnummer).

3. Verwijder beveiligingen
 Verwijder alle (eventuele) aardings/kortsluitvoorzieningen. 
 Verwijder alle sloten/dummy’s en het ‘niet schakelen’-label.

4. Controleren
 Voer een opleveringsinspectie uit.  De inhoud hiervan is afhankelijk van  
 de werkzaamheden en wordt aangegeven op de schakel opdracht.

5. Inschakelen
 Schakel de installatie in volgens de daarvoor geldende procedure of zoals  
 vermeld op de schakelbrief.

 Teken het ‘niet schakelen’-label af met naam, datum, tijd, telefoonnummer  
 en reden van in bedrijf nemen.

 Lever het ondertekende ‘niet schakelen’ label in bij de operationeel  
 Installatieverantwoordelijke

Inschakelen

Ik controleer vóór ik aan  
het werk ga of elektrische  
installaties zijn veiliggesteld 
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