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4 ELEKTROINSTALLASJONER  
 

STERKSTRØM 

Hovedfordeling / hovedunderfordeling. 
 
HOVEDFORDELING 
Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. 
Hovedfordeling og underfordeling for fellesanlegg er plassert i hovedtavlerom i eget låsbart 
skap. 
 
Merk: Det er 400 V fordelingsspenning i bygget. Dette vil si at det er 400 V til hovedfordeling 
og til underfordeling for fellesanlegg.  
Det er 230 V til underfordelinger(Sikringsskap) i leiligheter. 

SIKRINGSSKAP 
Sikringsskap for leilighetene er plassert i respektive 2 og 3 etg. Skapet er utført som 
modulskap hvor det er montert kombiautomater.  Det er montert betjeningsbryter for å gjøre 
anlegget spenningsløst. Hovedbryteren for hver leilighet er montert i hovedtavlerom.  
 
I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). 
Automatene kobler automatisk ut ved feil.   
 
Dersom kombiautomaten løses ut, gjør følgende:  
Prøv å koble inn kombiautomaten. Hvis dette ikke er mulig, har anlegget fortsatt feil. Slå av 
alle brytere og trekk ut alle støpsel.  Prøv nå å koble inn kombiautomaten.  Hvis dette ikke er 
mulig ligger feil i anlegget. Kontakt elektroinstallatør.  
Lykkes du i å legge inn kombiautomaten, koble inn alt utstyr og sett inn alle støpsel.  Løser 
kombiautomaten ut når du tilkobler noe av utstyret ligger feilen her. Finner du ikke feilen og 
kombiautomaten ikke lar seg koble inn, kontakt elektroinstallatør. Utstyr med jordfeil må ikke 
brukes før feil er rettet! 
 
I sikringsskapet vil du finne oversikt over hvilke områder de ulike automatene dekker. 
Strømmåler er plassert i målerfordelinger i hovedtavlerom. 

KAPASITET 
Boligene er utstyrt med hovedbryter på 2x50A.  
Leiligheten er utstyrt med sikringer i størrelsen: 
25A - 4,6 kW 
16A - 3,6 kW 

JORDING 
Alle elektrisk installasjoner er jordet ihht gjeldende forskrfter.   

OVERSPENNINGSVERN 
Det er montert overspenningsvern i byggets hovedfordeling. 
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STIKKONTAKTER 
Alle stikkontakter er jordet og med barnevern ihht gjeldende forskrifter.   
 
Stikkontakter, brytere og annet utstyr kan være flyttet i forhold til tegning, dette pga 
tilpasninger i forhold til oppbygning av veggen og eventuelt motstående utstyr i naborom, 
samt for å kunne utføre et komplett skjult anlegg. Funksjonen skal fortsatt være ivaretatt. 
 
Stikk og brytere: 
Fabrikat: Schneider Electric AS 
Type: Artic hvit 
Forhandler: Lefdal Installasjon AS. 

BELYSNING 
Som standardleveransen er det levert:  

- lampe over vask på kjøkken,  
- lampe i stor bod ved bad i 2 og 3 etg,  
- lampe over speil på toalett i 4 etg,  
- lampe utvendig ved inngang. 

Som tilvalg er det levert: 
- Lavvolt downlights i gang i 2 og 3 etg,  
- Lys i bod under trapp i 3 etg.  
- Lys på veranda. 

I resterende rom er det montert stikkontakt ved tak som styres av bryter i samme rom.  
 
Lys kjøkkenbenk 
Fabrikat: SG Armaturen AS 
Typer: Mississippi 
Lys kilde: T8 36 W farge 827 
Forhandler: Lefdal Installasjon AS, tlf: 67805800 
 

 
 
Lys bod: 
Fabrikat: Solar Light/Lival  
Typer: Partout 1*9w 
Lys kilde: TC 9w, G23v sokkel  
Forhandler: Lefdal Installasjon AS, tlf: 67805800 
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Lys toalett 4 etg: 
Fabrikat: SG Armaturen AS 
Typer:  Prelude 15W 
Lyskilde: T8 15W 
Forhandler: Lefdal Installasjon AS, tlf: 67805800 

 
Lys veranda 
Fabrikat: Norlys 
Typer: Sandvik 2x3W LED 
Lys kilde: 3W LED, Gu10 sokkel 
Forhandler: Lefdal Installasjon AS, tlf: 67805800 
 

 
 

Lys tilvalg 
Gang 2 og 3 etg. 
Fabrikat: SG Armaturen AS 
Typer: Jupiter 12V/35W 
Lys kilde: 12v/35w, 36 grader 
Forhandler: Lefdal Installasjon AS, tlf: 67805800 
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VARME 
 
Leilighetene er oppvarmet med panelovner og varmekabel. 
Ovnene er av typen Nobø lukket panelovn og er godkjent av Norges Astma og 
Allergiforbund. 
Ovnene er utstyrt med ledning og plugg, og det er utstyrt med pluggbar elektronisk termostat.  
Ovnene har mulighet for nattsenkning, ukeprogram med mer ved bytte av pluggbar 
termostat. 
 
Det er installert varmekabel i gulv i entre. Denne styres av reguleringsbryter. Bryteren 
fungerer som en regulator. Ved å stille inn fra 1-10 vil man kunne påvirke syklustiden for hvor 
lenge varmekabelen er aktiv.  
Eksempel:  
Termostaten er innstilt på 5. 15 minutter aktiv, 15 minutter inaktiv osv. 
Termostaten er innstilt på 10. Varmekabelen er aktiv uten avbrudd.  
Det er mulig å benytte regulatoren som romtermostat.  
 
Varmekabel gang: 
Fabrikat: Thermo-floor 
Typer: TF Sticky mat 160W/m2, 800W 
Forhandler: Lefdal Installasjon AS, tlf: 67805800 
 
Ovn stue og soverom: 
Fabrikat: Glen Dimplex AS 
Typer: Nobø lukket panelovn 
- 500W Små soverom. 
- 750W stort soverom. 
- 1000W stue. 
Termostaten er av typen R80 XSC. 
Forhandler: Lefdal Installasjon AS, tlf: 67805800 
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KABEL-TV 
Alle leilighetene er tilkoplet kabel-TV anlegg fra Get.  
Standardleveransen inneholder 1 stk uttak i stue, og 1 stk uttak på lite soverom. 
Enkelte leiligheter har bestilt tilvalg, og det vil da være 4 respektive 5 kontakter i leiligheten.  

TELEFONANLEGG 
Alle leilighetene er levert med tomrørsanlegg fra kjeller til skap i bod. 
Fra skap i bod går det tomrørsanlegg til punkt i vegg stue. 
Enkelte leiligheter har bestilt tilvalg med ekstra dobbel boks med tomrørsanlegg fra boks i 
bod til punkt på vegg i stort soverom. 
 
ANTENNEANLEGG 
Det er lagt opp røranlegg ihht GET sine installasjoner. Generelt antenneanlegg henvises til 
beskrivelse levert av GET. 
 

RINGEKLOKKE 
Det er montert ringeknapp ved dør med tilhørende klokke montert ved tak over dør ved 
inngang til stue/kjøkken. 
Klokken er batteridrevet. 
 
Fabrikat/leverandør: Friedland/ Solar   
Type: Ringeklokke D117, knapp D814 
Batteri: Ringeklokke 4stk LR14    
Forhandler: Lefdal Installasjon AS, 67805800  

BRANNALARM 
Leilighet: 
Det er montert nettilkoblede seriekoblede røykvarslere i leiligheter.  
Røykvarslerne er seriekoblet noe som betyr at hvis en røykvarsler detekterer vil begge 
røykvarslerne gå i alarm.  
Brannmelderne er utstyrt med backup-batteri som vil sørge for drift ved nettutfall/strømbrudd. 
 
 Fabrikat: Esmi 
Typer:  Argus 230V PHV 
Forhandler: Lefdal Installasjon AS, tlf: 67805800 
 
Vedlegg: 
1: Brukerveiledning armatur toalett 4 etg. 
2: Brukerveiledning lampe ved inngangsdør. 
3: Brukerveiledning downlights.(Tilvalg) 
4: Spesifikasjoner panelovner. 
5: Brukerveiledning regulator for varmekabel gang 1etg, gang og toalett 4 etg. 
6: Spesifikasjoner ringeklokke og ringeknapp. 
7: Spesifikasjoner røykvarslere.   
8: brukerveiledning GET boks 
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MERK! Prefabrikkerte bad i 1, 2 og 3 etasje er levert av annen leverandør. Det henvises til FDV fra 
respektive leverandører. 


