Dok.nr.5, Egenkontrollskjema:

Kontrollpunkt/sted:
Egenkontroll generelt:
Kontroller at du har et system for oppbevaring av dokumentasjon for
elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Sørg for samsvarserklæring fra
installatør for alle elektriske oppdrag.
Vær oppmerksom på at lofilter i tørketrommel er renset, at
brannvarslere fungerer og at pulverapparat og brannslange er i
orden. Pulverapparat skal snus en gang i kvartalet for å løse opp
pulveret. Pilen i manometeret skal stå på det grønne feltet.
Prøv ikke selv å endre/utvide det faste opplegget. Dette må utføres
av registrert installatør.
Egenkontroll daglig:
At man ikke opplever å få støt noe sted i huset. Kontakt da elektriker
snarest.
At skjøteledninger ikke ligger slik at de er snublefeller og ikke er ført
gjennom døråpninger eller ligger utsatt til for skader.
At skjøteledninger fjernes etter bruk. At flere skjøteledninger ikke er
koblet etter hverandre. Unngå skjøteledninger, få heller elektriker til å
legge opp flere fastmonterte stikkontakter. Husk; skjøteledninger er
ment for midlertidig bruk !
At støpsler på kaffetrakter, vannkoker o.l. er trukket ut når de ikke er
i bruk. Kortslutning i termostat kan føre til overoppheting og brann.
Dersom man ikke trekker ut støpsel etter bruk bør det installeres
tidsbryter som automatisk slår av strømmen.
At kokeplater slåes av etter bruk. Tørrkoking står for de fleste
husbranner!!!
At Tv og PC er avskrudd med av/på knapp (TV'en er en stor
støvsamler og har høy spenning. Krypstrømmer forårsaker mange
branner).
At oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel ikke benyttes uten
tilsyn. (Slike maskiner som står med spenning etter at de er ferdig
med oppgaven forårsaker flere branner).
At panelovner ikke er tildekket (sofa, gardiner, tøy etc). At vifteovner
slåes av når de ikke er under oppsyn.
At det ikke brukes løse lamper og ovner i barnerom og rom hvor det
er dyr (fare for velting og dermed brannfare). På barnerom skal alt
elektrisk utstyr være fastmontert.
At det ikke er sterkere lyspærer enn lampene er beregnet for. Benytt
sparepærer dersom du trenger sterkere lys. Når du skifter en
lyspære må den ikke erstattes med sterkere pære enn lampen er
godkjent for. Vær spesielt oppmerksom på lyskilder til lavvolt halogen
spotlight/downlight
At strykejern settes på sikkert sted etter stryking (meget høy
overflatetemperatur).
At elektrisk utstyr er CE-merket (dvs godkjent utstyr). At
bruksanvisning for elektrisk utstyr følges.
Kast (lever som EE-avfall) gammelt elektrisk utstyr som kan være
brannfarlig.
Egenkontroll hver 3. måned:
At lokk, deksler og samtlige automater/sikringer er hele og ikke
unormalt varme.
At alle skrusikringer er skikkelig tilskrudd.
At sikringer ikke ryker ofte eller er varme (tegn på bl.a.
overbelastning).
At alle sikringer/tildekninger er ubeskadiget (dvs beskyttelse mot
tilfeldig berøring)
At jordfeilbryter/jordfeilvarsler løser ut ved hjelp av test/prøveknapp
(minimum en gang pr.år). Se bruksanvisning.
At indikator på overspenningsvern er grønn (dersom oversp.vern er
montert). Hvis rød er den defekt og må skiftes.
At sikringsskap er ryddig og at skapet ikke brukes som
oppbevaringsboks.
At sikringsskap er tilgjengelig og ikke dekket av klær, hyller osv.
At merking av sikringskurser er korrekt. At sikringstørrelse er innsatt
ihht merking.
At utsiden av lokk/deksler på stikkontakter, brytere, støpsler etc ikke
er unormalt varme eller brent (brune flekker). Dette kan tyde på bl.a.
overbelastning eller dårlig kontakt.
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Dok.nr.5, Egenkontrollskjema:

Kontrollpunkt/sted:
At ikke noe utstyr, kabler, stikkontakter, brytere, støpsler m.m. er
defekt eller løst.
At bevegelige ledninger som er koblet i støpsler, skjøtekontakter,
ledningsbrytere, lamper etc har påmontert strekkavlastning. At
isolasjonen på ledningen er inne i støpsel, kontakt etc.
At det ikke er koblet flere ledninger inn i samme støpsel eller
skjøtekontakt.
At det ikke er sterkere lyspærer enn lampene er beregnet for. Benytt
sparepærer dersom du trenger sterkere lys.
At lampeskjermer ikke er brunsvidde.
At det ikke er utstrakt bruk av skjøteledninger. Unngå
”koblingsklyser”. Ikke koble flere skjøteledninger etter hverandre. Få
elektriker til å legge opp flere fastmonterte stikkontakter.
At skjøteledninger ikke ligger utsatt til for skade. At skjøteledning ikke
er trukket fra et rom til et annet. At skjøteledninger ute fjernes etter
bruk.
At alt utstyr i et rom er enten utført med jording eller uten jording. At
det ikke benyttes skjøteledninger med og uten jord om hverandre.
At det ikke er mulig å berøre elektriske ledende deler.
At brannvarslere fungerer. Batterier skiftes minst en gang pr.år.
Grundig sjekk, helst årlig:
Regelmessig grundig sjekk av det elektriske anlegget, helst årlig.
Samarbeider du med en registrert elektroinstallatør er du trygg på at
arbeidet utføres i samsvar med lover og forskrifter
HUSK :
Eier og bruker er ansvarlig for den elektriske installasjonen og
det elektriske utstyret i boligen. Dette innebærer at det blir
foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold.
NB. Strøm er definert som en farlig vare!!! Utfør derfor ikke
arbeider du ikke er kompetent til.
Over 40% av alle boligbranner har elektrisk årsak eller skyldes
feil bruk av elektrisk utstyr. Disse kan unngås med enkle midler.
Kontakt elektroinstallatør for kontroll og reparasjon.

Hva kan vi gjøre selv av enkle reparasjoner:
Skifte deksel/lokk for koblingsbokser, brytere og stikkontakter. NB.
kun deksel/lokk.
Montere og skifte varmeovner. Kun de som har bevegelig ledning
med støpsel.
Montere og skifte støpsler og skjøtekontakter på bevegelige
ledninger.
Montere og reparere lampetter og bordlamper som har bevegelig
ledning.
Montere ledningsbrytere på lamper med bevegelig ledning.
Montere og skifte lamper som er tilkoblet med ”sukkerbit” eller
støpsel.
Skifte lysrør og tenner i lysarmaturer.
NB. NB. Fastmontert utstyr skal installeres/monteres av elektro
fagperson.
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