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TJEKLISTE

Din bolig er fuldt udstyret med tekniske installationer for elektricitet, telefon, internet og antenne,
svarende til dagens standard. Installationerne passer i det vasentlige sig selv, dog er Verd at vide om
EL, et overblik over, hvad du genereltbsr v@re opmerksom pi ivedligeholdelsen af disse installationer.
Du bar altid regelmessigt efterse og servicere installationerne jfr. de vedlagte bygningsdelskort. Det kan
vere en fordel pA visse af installationerne at entrere med en fagmand, der foretager de regelmassige
eftersyn. Det gor du ved at oprette en serviceaftale.

At gore:

EL
. aktiv6r HPF|-relaet mindst 6n gang Arligt
. skift altid til lyskilder af samme type
. brug autoriseret elinstallatar ved storre endringer

ELINSTALLATIONER - FORSYNING

lnstallation
Din bolig har sin egen indforing af el, og du skal selv forestA afregningen overfor forsyningsselskabet.
Elindfsringen sker over en m6ler og et s6kaldt HPFI-rela til en rekke sdkaldte "gruppef', der er placeret
i gruppetavlen. Hver gruppe har sin egen sikring og dakker forbruget i en vis del af din bolig. F.eks. kan
der vere en gruppe for vaskemaskine, en gruppe for stue etc. Det stir pA gruppetavlen hvad de enkelte
grupper og dermed sikringer dekker.

HPFI-releet er en meget vigtig sikkerhedsforanstaltning, der sikrer mod s€rkaldt fejlstrom i installationen,
og dermed giver dig en sikkerhed mod visse typer af stsd. Men det sikrer ikke mod f.eks. kortslutning, si
el-installationen skal omgis med omtanke. Der er i din bolig typisk installeret lys i kskken og bad, mens
du sefv skal forestA den avrige belysning.

Elmiler og aflasning
Elm6leren kan enten sidde i din lejlighed, men nogen steder krever forsyningsselskabet, at den placeres
i ejendommens fellesarealer, f.eks i trapperummet. Du er selv ansvarlig for afregning af forbruget.
Forsyningsselskabet vil typisk fremsende aflesningskort som du selv skal udfolde og indsende. Ogsd
her kan det anbefales lsbende selv at falge forbruget.

ELINSTALLATIONER - VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION

Eftersyn og service
Du bsr aktivere HPF|-relaet mindst en gang irligt. Releet sidder i gruppetavlen og aktiveres ved at
trykke pi den udloserknap, der sidder p6 det. Relaet skal sA afbryde strsmmen, hvorefter det indkobles
igen. Afbryder releet ikke strsmmen, bsr du ubetinget tilkalde en installatar af hensyn til din sikkerhed.
Oplever du, at strsmmen gir, og det kun er i din lejlighed, bsr du fsrst kontrollere om HPF|-releet har
sldret fra. Hvis ja, prav da at indkoble det. 516r det fra igen, bsr du tilkalde en installatsr. Er det ikke
releet, kontroll6r da sikringerne. Du kan have 6n af to slags sikringer, enten automatsikringer eller faste
sikringer. Er automatsikringen giet, kan du prove at koble den ind igen, (vippes op). Er det en fast
sikring, kan du prove at skifte den. Men gir sikringen igen , bar du tilkalde en installatsr for at fi
lokaliseret fejlen.

GAr en af lyskilderne, dvs. lysperer, i den faste lysinstallation er det vigtigt, at du skifter til en lyskilde af
samme type. Lyskildens betegnelse fremgir af de vedlagte bygningsdelskort. Bruger du en anden end
den foreskrevne lyskilde, vil der v@re stor risiko for overophedning og brand. Nir du skifter perer, er det
vigtigt ikke at berare glasset med fingrene, specielt ved halogenparer, da det fedt, der herved afsattes,
nedsetter parens levetid. Gsr det til en vane altid at afbryde installationen i gruppetavlen, far du
begynder at skifte lyskilder og tilsvarende.
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Er der ved halogenbelysning stadig ikke lys i, kontroller da transformeren. Er sikringen i denne giet, er
det meget vigtigt, at der skifres til samme sikringsstonelse, da risikoen for overophedning/ brand ellers er
stor.

Reparation - udskiftning
Stsrstedelen af el-installationen ma kun endres af en autoriseret el-installator. Du har dog lov til at gore
visse ting selv, f.eks. tilslutte lamper i lampesteder, dette er narmere beskrevet p6
www.sikkerhedsstyrelsen.dk. Her er ogsA udforligt beskrevet de sikkerhedsforanstaltninger, du bor
iagttage. Husk at en rekke installationsgenstande f.eks. vaskemaskine bor tilsluttes med
jordforbindelse. Husk ved udvendige stik at sikre dig, at der benyftes den konekte tatningsklasse.

INSTALLATIONER FOR TELEFON, ANTENNE, INTERNET M.M.

Telefon, antenne og iniernetforbindelse
Installationen til telefon, antenne og intemetforbindelse er udfort af signalleverandsren, og ved fejl bor
der ske fejlmelding direKe til leverandsren. De pAgaldende adresser og telefonnumre finder du under
fanebladet KontaK.

Rsgalarm
Der er i boligen opsat en eller flere rogalarmer, der ved en bestemt mangde af rogtathed vil udlsse en
alarm iform af en hoj hyletone. Rogalarmen er kun reftet mod lejlighedens beboere, idet signalet ikke
viderefores f.eks. til brandmyndighederne. Udlsses alarmen og skyldes det forhold, du ikke selv kan
kontrollere, bor du vakke alle i lejligheden. Kommer rogen udefra, bor du alarmere brandvesenet og
fslge deres anvisninger. Din entredor beskytter for en tid mod gennembranding, og du bor vere varsom
med at ebne ud til et rogryldt trapperum. Kommer rogen fra din egen bolig, bor I forlade boligen ad
trappen, husk at lukke entredoren efterjer, sA brandens spredning sinkes. Alarmer derefter
brandvasenet og de ovrige beboere.

Rogalarmen er koblet til den ovrige installation, sa der skal ikke skiftes batterier. Du bsr dog
regelmessigt kontrollere alarmen ved at udlsse den, normalt ved tryk pa en kontrolknap, men se
bygningsdelskortet for din specmkke type.

Rsgalarmen kan afisnes udvendigt med en klud fugtet i vand med opvaskemiddel. Det er ogsa
afgorende for alarmens funktion, at den regelmassigt reng6res ved stovsugning.

Porttelefon
Ligger din bolig i en etageejendom, er den udfsrt med porttelefon, der tillader dig at tale med (ved videc.
telefon ogs6 se) personer, der ringer pd ved ejendommens yderdor. Der er en knap pa tebfonen, som
du kan 6bne yderdsren med. Af hensyn til din egen og dine naboers sikkerhed, bsr du kun 6bne for
personer, du har sikret dig, har et legitimt €rinde. Under bygningsdelskortet finder du en
produktbrochure med en detaljeret vejledning i, hvordan telefonen betjenes.

Porttelefonen kan aftsnes udvendigt med en klud fugtet i vand med opvaskemiddel.


