VERD AT VIDE OM EL
1at2
TJEKLISTE
for elektricitet,
telefon,internetog antenne,
Din boliger fuldt udstyretmedtekniskeinstallationer
passeri det vasentligesig selv,dog er Verd at videom
svarendetil dagensstandard.Installationerne
af disseinstallationer.
EL, et overblikover,hvaddu genereltbsrv@reopmerksompi ivedligeholdelsen
jfr. de vedlagtebygningsdelskort.
Det kan
Du bar altidregelmessigtefterseog servicereinstallationerne
at entreremed en fagmand,der foretagerde regelmassige
vere en fordelpAvisseaf installationerne
eftersyn.Det gor du ved at opretteen serviceaftale.
At gore:
EL
. aktiv6rHPF|-relaetmindst6n gangArligt
. skiftaltidtil lyskilderaf sammetype
. brugautoriseretelinstallatar
ved storreendringer

- FORSYNING
ELINSTALLATIONER
lnstallation
overforforsyningsselskabet.
Din bolighar sin egen indforingaf el, og du skalselvforestAafregningen
"gruppef',der er placeret
Elindfsringen
sker over en m6lerog et s6kaldtHPFI-relatil en rekke sdkaldte
Hvergruppehar sin egensikringog dakker forbrugeti en vis del af din bolig.F.eks.kan
i gruppetavlen.
hvadde enkelte
en gruppefor stueetc. Det stir pAgruppetavlen
der vere en gruppefor vaskemaskine,
grupperog dermedsikringerdekker.
fejlstromi installationen,
der sikrermod s€rkaldt
HPFI-releeter en megetvigtigsikkerhedsforanstaltning,
si
og dermedgiverdig en sikkerhedmod vissetyperaf stsd. Men det sikrerikkemodf.eks.kortslutning,
skal omgis med omtanke.Der er i din boligtypiskinstalleretlys i kskkenog bad,mens
el-installationen
du sefvskalforestAden avrigebelysning.
Elmiler og aflasning
at den placeres
Elm6lerenkan entensiddei din lejlighed,men nogenstederkrever forsyningsselskabet,
forbruget.
Du er selvansvarligfor afregningaf
fellesarealer,f.eks i trapperummet.
i ejendommens
vil typiskfremsendeaflesningskortsom du selv skal udfoldeog indsende.Ogsd
Forsyningsselskabet
her kan det anbefaleslsbendeselvat falgeforbruget.
- VEDLIGEHOLDELSE
OG REPARATION
ELINSTALLATIONER
Eftersyn og service
og aktiveresved at
Du bsr aktivereHPF|-relaetmindsten gangirligt. Releet sidderi gruppetavlen
der sidderp6 det. Relaet skal sA afbrydestrsmmen,hvorefterdet indkobles
trykkepi den udloserknap,
igen.Afbryderreleet ikkestrsmmen,bsr du ubetingettilkaldeen installataraf hensyntil din sikkerhed.
om HPF|-releethar
Opleverdu, at strsmmengir, og det kun er i din lejlighed,bsr du fsrst kontrollere
sldretfra. Hvisja, prav da at indkobledet. 516rdet fra igen,bsr du tilkaldeen installatsr.Er det ikke
ellerfaste
releet, kontroll6rda sikringerne.Du kan have6n af to slagssikringer,entenautomatsikringer
giet, kan du proveat kobleden ind igen,(vippesop). Er det en fast
sikringer.Er automatsikringen
for at fi
sikring,kandu proveat skifteden.Mengir sikringenigen, bar du tilkaldeen installatsr
fejlen.
lokaliseret
er det vigtigt,at du skiftertil en lyskildeaf
dvs. lysperer,i den fastelysinstallation
GAren af lyskilderne,
Brugerdu en andenend
sammetype.Lyskildensbetegnelsefremgir af de vedlagtebygningsdelskort.
og brand.Nir du skifterperer, er det
den foreskrevnelyskilde,vil der v@restor risikofor overophedning
vigtigtikkeat berareglassetmed fingrene,specieltved halogenparer,da det fedt,der hervedafsattes,
i gruppetavlen,
far du
nedsetterparens levetid.Gsr det til en vanealtidat afbrydeinstallationen
begynderat skiftelyskilderog tilsvarende.
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Er der ved halogenbelysning
stadigikke lys i, kontrollerda transformeren.Er sikringeni dennegiet, er
det megetvigtigt,at der skifrestil sammesikringsstonelse,da risikoenfor overophedning/
brandellerser
stor.
Reparation- udskiftning
Stsrstedelenaf el-installationen
ma kun endres af en autoriseretel-installator.Du har dog lov til at gore
visseting selv, f.eks.tilsluttelamperi lampesteder,dette er narmere beskrevetp6
www.sikkerhedsstyrelsen.dk.
Her er ogsAudforligtbeskrevetde sikkerhedsforanstaltninger,
du bor
iagttage.Husk at en rekke installationsgenstande
f.eks. vaskemaskinebor tilsluttesmed
jordforbindelse.Huskved udvendigestik at sikredig, at der benyftesden konektetatningsklasse.
INSTALLATIONERFOR TELEFON,ANTENNE,INTERNETM.M.
Telefon, antenne og iniernetforbindelse
Installationentil telefon,antenneog intemetforbindelse
er udfortaf signalleverandsren,
og ved fejl bor
der ske fejlmeldingdireKetil leverandsren.De pAgaldendeadresserog telefonnumrefinderdu under
fanebladetKontaK.
Rsgalarm
Der er i boligenopsaten ellerflere rogalarmer,der ved en bestemtmangde af rogtathed vil udlsseen
alarm iform af en hoj hyletone.Rogalarmener kun reftetmod lejlighedensbeboere,idetsignaletikke
videreforesf.eks.til brandmyndighederne.
Udlssesalarmenog skyldesdet forhold,du ikkeselv kan
kontrollere,bor du vakke alle i lejligheden.Kommerrogen udefra,bor du alarmerebrandvesenetog
fslge deresanvisninger.Din entredorbeskytterfor en tid mod gennembranding,og du bor vere varsom
med at ebne ud til et rogryldttrapperum.Kommerrogenfra din egen bolig,bor I forladeboligenad
trappen,husk at lukkeentredorenefterjer, sA brandensspredningsinkes.Alarmerderefter
brandvasenetog de ovrigebeboere.
Rogalarmener koblettil den ovrigeinstallation,sa der skal ikke skiftesbatterier.Du bsr dog
regelmessigtkontrollerealarmenved at udlsse den, normaltved tryk pa en kontrolknap,men se
bygningsdelskortet
for din specmkketype.
Rsgalarmenkan afisnes udvendigtmed en klud fugtet i vand med opvaskemiddel.Det er ogsa
afgorendefor alarmensfunktion,at den regelmassigtreng6resved stovsugning.
Porttelefon
Liggerdin bolig i en etageejendom,er den udfsrt med porttelefon,der tilladerdig at tale med (vedvidec.
telefonogs6 se) personer,der ringerpd ved ejendommensyderdor.Der er en knappa tebfonen,som
du kan 6bne yderdsrenmed. Af hensyntil din egen og dine naboerssikkerhed,bsr du kun 6bne for
personer,du har sikretdig, har et legitimt€rinde. Underbygningsdelskortet
finderdu en
produktbrochure
med en detaljeretvejledningi, hvordantelefonenbetjenes.
Porttelefonenkan aftsnes udvendigtmed en klud fugtet i vand med opvaskemiddel.

