Læs det her, før du får et rap
over nallerne
10% AF ALLE
INSTALLATIONER
ER ULOVLIGE

30% AF ALLE
INSTALLATIONER ER
I DÅRLIG FORM

100% HJÆLP ER
LIGE INDEN FOR
RÆKKEVIDDE

HPFI/HFI-afbryderen sidder normalt
sammen med dine sikringer. Se efter
en lille boks med en afbryder og ordet
HPFI eller HFI. Har du ikke en, skal du
kontakte en autoriseret elinstallatør
og få en installeret.
Det er dit ansvar, at din installation
er lovlig. Har du ikke en afbryder,
spiller du hasard med din og andres
sikkerhed.

30% AF ALLE INSTALLATIONER
ER I DÅRLIG FORM
Det er ikke nok bare at have en HPFIeller HFI-afbryder. Du skal også
motionere den, så den er i god form. En
afbryder, der virker, kan nemlig i sidste
instans redde dit liv, hvis der opstår en
fejl i dine elektriske apparater. Motionen
består i et tryk på prøveknappen, som er
mærket med et T. Når det er så vigtigt
at trykke på prøveknappen, er det fordi,
det enkle tryk smører afbryderen.
HPFI/HFI- afbryderen sidder normalt
sammen med dine
sikringer. Når du motionerer din afbryder,
slukker du samtidigt
for strømmen i hele

huset eller dele af det og altså også for
fx video og elektriske ure. Derfor er
det oplagt at gøre, når du alligevel skal
justere apparaterne ved overgang fra
vinter- til sommertid og omvendt.
100% HJÆLP ER LIGE
INDEN FOR RÆKKEVIDDE
Har du ikke en HPFI- eller HFI-afbryder,
skal du kontakte en autoriseret elinstallatør, som kan installere en for dig.
Regn med en pris på 2.000-3.000 kroner.
Er du i tvivl, om din afbryder virker,
bør du få den efterset af en autoriseret
elinstallatør.
Har du spørgsmål, er du velkommen
til at kontakte Sikkerhedsstyrelsen
på tlf. 3373 2000. Du kan også gå ind
på www.sik.dk og læse mere.
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10% AF ALLE ELINSTALLATIONER
ER ULOVLIGE
Alle bygninger skal senest 1. juli 2008
have en HPFI- eller HFI-afbryder. Den
kan forhindre, at du får stød, hvis der
opstår en fejl i din elinstallation eller
i et tilsluttet apparat.

