
 

Beskrivelse elektro leveranse Kleivane B17, 3 boliger. 

Elektroleveranse er iht. gjeldende forskrifter. Disse setter krav til antall stikk i de forskjellige rom basert 

på type rom og størrelse på rom og ivaretar en normal bruk av boligen.  

Stikk, termostater og brytere leveres i hvit utførelse. 

I disse boligene følger det i standard elektroleveranse med: 

- 94-97 punkter.  

- Utvendig tilknytningsskap for sterk- og svakstrøm. 

- 2 stk. seriekoblet 230V røkmeldere med batteri backup. 

- Varmekabel med tilhørende termostat i vaskerom og bad. 

- Overspenningsvern for hele installasjonen. 

- Komfyrvakt.   

 Komfyrvakt er ett sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren. Det monteres en 

sensor på vegg over platetopp som føler på temperatur. Komfyrvakten har en to delt sikkerhetsfunksjon, 

timerfunksjon og vakt for overtemperatur. 

(Timerfunksjon skal hindre at man glemmer eller forlater komfyren når plater står på. Denne slår av 

strømtilførsel etter 2 timer. Det er knapp på sensor for utvidelse av denne tiden om behov for lenger 

matlaging. Overtemperatur, det er satt en grense for hvor varmt det tillates på platetoppen. 

Utgangspunktet er at en stekepanne med fett ikke skal få bli så varm at den tar fyr. Registreres 

overtemperatur slås strømtilførsel av. Er mulighet for overstyring for forlenging av tid. ) 

- I stuer leveres enkelt cat 5 uttak for TV/tele/data. (Lyse) 

- Ved TV punkt stuer leveres 3 stk. dobbel stikk, 6 uttak.  

- Under sikringsskap leveres svakstrømskap hvor svakstrømsignal inn til bolig samles og hvor 

svakstrømkabler forgreines ut i boligen fra. Eventuell Lyse sentral blir plassert her.  

- Skumringsbryter som regulerer punkter for utelys, 2 stk. 

- Ringeknapp og ringeklokke 

 

 

 

 

 

 



Beskrivelse elektro leveranse Kleivane B15. 

Elektroleveranse er iht. gjeldende forskrifter. Disse setter krav til antall stikk i de forskjellige rom basert 

på type rom og størrelse på rom og ivaretar en normal bruk av boligen.  

Stikk, termostater og brytere leveres i hvit utførelse. 

I denne boligen følger det i standard elektroleveranse med: 

- 132 punkter.  

- Utvendig tilknytningsskap for sterk- og svakstrøm. 

- 3 stk. seriekoblet 230V røkmeldere med batteri backup. 

- Varmekabel med tilhørende termostat i vaskerom og 2 bad. 

- Overspenningsvern for hele installasjonen. 

- Komfyrvakt.   

 Komfyrvakt er ett sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren. Det monteres en 

sensor på vegg over platetopp som føler på temperatur. Komfyrvakten har en to delt sikkerhetsfunksjon, 

timerfunksjon og vakt for overtemperatur. 

(Timerfunksjon skal hindre at man glemmer eller forlater komfyren når plater står på. Denne slår av 

strømtilførsel etter 2 timer. Det er knapp på sensor for utvidelse av denne tiden om behov for lenger 

matlaging. Overtemperatur, det er satt en grense for hvor varmt det tillates på platetoppen. 

Utgangspunktet er at en stekepanne med fett ikke skal få bli så varm at den tar fyr. Registreres 

overtemperatur slås strømtilførsel av. Er mulighet for overstyring for forlenging av tid. ) 

- I stuer leveres enkelt cat 5 uttak for TV/tele/data. (Lyse) 

- Ved TV punkt stuer leveres 3 stk. dobbel stikk, 6 uttak.  

- Under sikringsskap leveres svakstrømskap hvor svakstrømsignal inn til bolig samles og hvor 

svakstrømkabler forgreines ut i boligen fra. Eventuell Lyse sentral blir plassert her.  

- Skumringsbryter som regulerer punkter for utelys, 3 stk. 

- Ringeknapp og ringeklokke 

 

 

 


