Veiligheid

Tanklokaal op slot

I

nmiddels hebben meer dan 800 veehouders
zich vrijwillig aangemeld bij Campina
voor een cijferslot op de deur. De zuivelonderneming houdt een actie waarbij het via
slotenmaker Van der Schoot Destil uit Tilburg
sloten laat plaatsen op de tanklokaaldeuren.
Om te zorgen voor uniformiteit en het werk
van de RMO-chauffeur eenvoudig te houden,
krijgen alle veehouders hetzelfde cijferslot
met een eigen unieke code. De RMO hoeft
dan niet met een enorme sleutelbos op pad.
Campina geeft keuze uit het inbouwslot JCS
505 SC voor 212 euro en opdeksloten voor
draai- of schuifdeur JCS 1200SF en JCS1220 SF
voor elk 145 euro. Een afdekkapje tegen stof
is verkrijgbaar voor 21 euro.

• Telefooncel
De Campina-cijfersloten hebben stalen toetsen zoals in een telefooncel. Even de code
intoetsen en het slot gaat direct open.
Wanneer een keer op een verkeerd nummertje wordt gedrukt, moet je op de resetknop
drukken en het weer opnieuw proberen. Het
is een mechanisch slot en er gaan dus geen
lampjes branden of piepjes af om aan te geven
dat het slot open is. Door het indrukken van
de toetsen worden palletjes in een bepaalde
richting geduwd. Wanneer zij allemaal goed
staan, valt het slot pas open. Om het slot
gangbaar te houden is het verstandig telkens
op de resetknop te drukken voor de code
wordt ingetoetst. Nadeel van het mechanisme
is dat het gevoelig is voor vorst en stof.

• Campina-proof
Een proef onder een aantal boeren in Rijkevoort heeft voor Campina aangetoond dat
het slot goed werkt. Bij elk slot wordt wel een
busje siliconenspray afgeleverd om het slot
gangbaar te houden. Geadviseerd wordt om
het slot hiermee per seizoenswisseling in te
spuiten. De spray gaat kalkafzetting tegen
waardoor het slot zou kunnen stagneren.
Een siliconenspray is bij alle speciaalzaken
verkrijgbaar en kost zo’n vijf euro. Wanneer
de deur dicht gaat, valt hij direct weer op slot.
Voor degenen die soms een aantal keer heen
en weer moeten lopen is dit lastig. Er kan wel
worden gekozen om de deur overdag bijvoorbeeld van het slot af te houden. Na het intoetsen van de code moet de veehouder dan
wel met een schroevendraaier een schroefje
losdraaien waardoor de vrijloopfunctie in
werking gaat. Er is voor deze omslachtige
manier, in plaats van bijvoorbeeld een makkelijke draaiknop, gekozen zodat de vrijloopfunctie niet per ongeluk kan worden
ingeschakeld.

Melkfabriek Campina gooit voortaan het liefst alle tanklokalen op
slot. Het is het laatste idee in de
kwaliteitsborging van melk.
Campina installeert daarom een
standaard cijferslot. Maar er is nog
meer op de markt.
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• Nuttig?
Opvallend is dat Campina alleen vraagt de
buitendeur van het tanklokaal af te sluiten.
Wanneer de andere buitendeuren zoals naar
de voergang niet zijn afgesloten, kan iemand
dus nog eenvoudig binnendoor het melklokaal betreden. Campina is zich hiervan
bewust maar weet ook dat zij iemand die echt
wat wil toch niet buiten kan houden. Het gaat
hen puur om de eerste gelegenheid weg te
halen om iets met de melk uit te halen zoals
het toevoegen van rommel of het veranderen
van de bewaartemperatuur. Desondanks had
Campina wel beter haar best mogen doen om
de codes geheim te houden. Er is in de proef
namelijk gekozen om de code te baseren op
drie cijfers uit het tanknummer. De volgorde
waarmee je deze in het slot intoetst, maakt
voor het slot zelfs niet uit! Je kunt het tanknummer dat meestal met grote stickers op
de tank is geplakt dus beter niet te duidelijk
zichtbaar maken door bijvoorbeeld een raam.
Vooralsnog heeft het geen voordeel bij een
verzekeringsmaatschappij wanneer je de deur
van je tanklokaal op slot gooit. Door het slot
ontstaan echter wel eerder braaksporen waardoor bij diefstal sneller wordt uitgekeerd.
De grootste concurrerende melkfabriek FCDF

• Zelf bepalen
Berrie van Erven, van leverancier Destil Van
der Schoot zou het liefst willen dat zijn door
Campina gekozen JCS-sloten de standaard
worden in de agrarische sector. “Dit slot
kwam immers als beste uit onze test.” Van
Erven geeft wel toe dat het contact en de
goede deal met de fabrikant ook belangrijke
reden voor dit JCS-slot was. Wie gewoon zelf
wil bepalen wat voor slot er op zijn deur komt
of het Campinaslot niet mooi of goed genoeg
vindt, heeft alsnog een zee van keuze in de
wereld van hang- en sluitwerk. Maar dan nog
ligt een cijferslot voor de hand. Sleutels, pasjes of zendertjes moet een veehouder maar
steeds bij zich dragen. Voor een RMO-chauffeur met een moedersleutel die op alle sloten
past, zou het wel werken. En hoewel iedereen
zijn ogen en vingers meestal bij zich heeft, is
de mogelijkheid van iris- en vingerafdrukscanners waarschijnlijk iets te hoog gegrepen
voor een tanklokaal. •

Keuze in codesloten
De markt van codesloten voor buitengebruik
bestaat uit mechanische en elektronische sloten
en sloten met een elektronisch geheugen. Van de
mechanische varianten heeft Codelocks.com, die
ook fabrikant is van het Campinaslot, ook moderner ogende varianten. Daarbij is er keuze tussen de
kleuren goud en zilver. Importeur Eurolocks.nl uit
Rotterdam heeft net zo’n uitgebreid gamma. Het
Briton 2235 mechanisch codeslot bijvoorbeeld is
goedkoop. Kost 95 euro inclusief boormal en handleiding. Wanneer u met een groep collega’s meer
sloten besteld, krijgt u bij Eurolocks.nl tot 10 euro
per slot korting. Ook zij verkopen het JCS-slot
1 2 vanaf 195 euro. Deze sloten zijn via internet
te bestellen en u moet ze dan zelf installeren.
VEMA Security uit Raamsdonksveer heeft de
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neemt geen initiatieven om de tanklokalen
af te sluiten. “Wij vinden het de eigen verantwoordelijkheid van de veehouder.” Hoe lang
het Campina slot vrijwillig en niet verplicht
op de deur zit, is onbekend.
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mechanische codesloten Unican 3 1000 en 7004.
Het zijn degelijke sloten met een draaiknop. Jammer
is dat er maar vijf cijfers ingetoetst kunnen worden.
Ook diverse elektronische codesloten kunnen tegen
regen en wind, zijn vaak wel duurder maar zien er
ook mooier uit en hebben een vrijloop van de deurkruk. Terwijl de deur op slot zit, kan de kruk nog
bewegen. Dat biedt meer weerstand tegen vandalisme. Bijvoorbeeld de EL-Trock 724 4 die wordt
gevoed door een batterij, kost 467 euro.
De Pegasus, Digilock 5 en Seccor van Eurolocks zijn
er vanaf 225 tot 460 euro. Het elektronische slot
Locknetics van 1.300 euro geeft de mogelijkheid om
te registreren wanneer het slot is opengemaakt en
is in te stellen wanneer hij wel en niet mag worden
opengemaakt door degenen die de code kennen.
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