
Er du sikret mod stød eller brand af elektriske 
årsager i din bolig?
Har du hørt om den gamle el-tavle, der ikke fungerede og derfor var årsag  
til brandskader for millioner af kroner? El er nyttigt, men skal kontrolleres,  
så brande og skader ikke opstår. Derfor har vi netop nu kampagnepris på  
en komplet el-tavle.

   Hvordan ser din el-tavle ud?

Alle bygninger skal fra 1. Juli 2010 have en HFI- eller HPFI-afbryder 
installeret. Det er bygningens ejer/bruger, der har ansvaret for, at 
der både er en godkendt HFI- eller HPFI-afbryder installeret, og at den 
virker. 

Hvorfor en fejlstrømsafbryder?
For at sikre os mod elektrisk stød, hvis der opstår fejl i din installation 
eller i et tilsluttet apparat. HFI-/HPFI-afbryderen vil  i en sådan 
situation slå strømmen fra, så der ikke opstår en farlig situation.

Hvordan vedligeholder jeg min HFI-/HPFI-afbryder?
Ejeren/Brugeren bør med jævne mellemrum teste HFI-/HPFI-
afbryderen efter fabrikantens vejledning. Testen består i et tryk på 
prøveknappen, som er mærket med et T. Hvis en HFI-/HPFI-afbryder ikke kobler ud første gang, når man trykker  
på prøveknappen, skal man kontakte os. 

Hvad gør jeg, hvis jeg er i tvivl?
Er du i tvivl om din installation lever op til kravene, kan du kontakte os for vejledning og installation af HFI-/HPFI-
afbrydere.

Test din afbryder jævnligt
Som alle andre tekniske produkter bliver også HFI-/HPFI-afbrydere ramt af tidens tand. En rapport udarbejdet 
af Sikkerhedsstyrelsen i 2009 viste, at 11 % af HFI-afbryderne var defekte, mens 2 % af HPFI-afbryderne ikke 
fungerede optimalt. Derfor bør du fra tid til anden få en udvidet test af din HFI-/HPFI-afbryder for at undersøge  
om den overholder de tekniske krav for udkobling. Også denne test kan vi udføre for dig.

slår strømmen fra, når uheldet er ude?

Dit lokale TS-center 

ny 
el-tavle fra
Kr. 2995,-* 

*) Prisen er beregnet for ny el-tavle, færdig installeret i en bolig på ca. 110 m2
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