
Komfyrvakt

CTM Lyng AS er Norges fremste produsent og leverandør av sikkerhetsprodukter til hjemmet, 

Velferdsteknologi, Energiøkonomisering, samt lys og varmestyring, for alle typer bygg.
  

Forbehold: Kjøring fra oss inntil 20 km. Montert på eksisterende kurs og el.pkt. fremlagt. Tilbud gyldig til 01.05.2016.

Moratel Elektro AS
TLF 35 55 12 25   MOBIL 950 55 911

Nybergflata 4, 3737 Skien
www.moratel.no

 Reduserer faren for brann og  
 tørrkoking på komfyren.

 Dobbel sikkerhet: Tid & Temperatur.

 Tid: Slår automatisk av komfyren  
 etter 2 timer hvis knapp for utsatt  
 utkobling ikke betjenes.

 Temperatur: Slår automatisk av komfyren  
 ved overtemperatur på platetopp.

 Kan gi rabatt på forsikringen.

 Krav i alle nybygg og ved rehabilitering.

 Enkel i bruk.

Mkomfy Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt 
fra CTM Lyng AS. Produktet er påbudt i nye 
installasjoner og ved større rehabiliteringer og 
er ment som en ekstra sikkerhet for å forebygge 
ukontrollert branntilløp og skader på eiendom.
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Sikre deg, 
din familie  og 

din bolig til 
kampanjepris!

Ferdig montert

kr. 3 890,- 
inkl. mva.

Det er lett å glemme- husk komfyrvakt!

Moratel Elektro AS
Nybergflata 4, 3737 Skien

Tlf: 35 55 12 25 - Mobil: 950 55 911
E-post: moratel@online.no 

Når du trenger elektriker ring:

ELEKTRO AS
Autorisert Elektroinnstallatør

ELEKTRO AS
Autorisert Elektroinnstallatør

Telefon 35 55 12 25 Mobil 950 55 911
Nybergflata 4, 3737 Skien
mail: moratel@online.no

Din lokale elektrikker

ELEKTRO AS
Autorisert Elektroinnstallatør



EGENKONTROLL / SJEKKLISTE FOR BOLIGEIERE

Har du behov for å få rettet feil? Ta kontakt med oss! Moratell elektro as 
Telefon 35 55 12 25 / 950 55 911 • mail: moratel@online.no

Anleggsdel / sjekkpunkt / symptomer OK elle anmerkning Utbedring 
  utført

Sikringsskap:
Sikringsskapet skal være ryddig og 
uvedkommende materiell er ikke tillatt. 

Er kursfortegnelsen oppdatert ?

Er sikringsskapet låst ?

Går sikringene ofte ?

Er sikringene varme ?

Leilighetens faste installerte lysarmaturer 
Er leilighetens fastmonterte lysarmaturer i orden, 
uten spekker og godt festet til underlaget ? 
- Er kupler/lampeglass hele ?

Kabler, ledninger, brytere og stikkontakter:
Finnes det defekte brytere og stikkontakter 
(Det vil si er de sprukket, løse og varme ?

Finnes det løse ledninger som 
ikke er tilfredsstillende festet ?

Finnes det slitte/ beskadiget ledninger ?

Belysningsutstyr:
Brukes riktig styrke på lyspærer i henhold til 
hva som er angitt på belysningsutstyret ? 

Har lampeskjermer brennmerker ?

Står frittstående lamper stødig og er monterte 
lamper godt festet til underlaget ?

El. utstyr
Er kaffetrakter, strykejern og lignende trukket ut av 
stikkontakten når disse ikke er i bruk ?

Har du komfyrvakt?

Er Tv-apparatet slått av med AV knapp 
når det kke er i bruk ?

Er det ulyd i elektrisk utstyr ?

Er elutstyret (løsutstyr) godkjent, dvs.CE- merket 

Brannsikringsutstyr: 
Fungerer røykvarsleren til enhver tid, er den testet 
en gang pr. måned og er batteriet skiftet etter behov 
og minst en gang pr. år ?

Har du gjort deg kjent med eventuelle rømningsveier 
fra leiligheten, bygget ?


