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Beskrivelse av el.arbeider Lohøgda Borettslag

Varmekabler i gulv. 

 På bad er det som standard lagt varmekabler type TKXP Extreme 2-leder 300W-1000W avhengig av størrelse 
på rommet.

 På toalett er det som standard lagt varmekabler type TKXP 2-leder 200W-1000W avhengig av størrelse på 
rommet. Standard størrelse 200W. 

 Det er særdeles viktig at sluk renses minimum 3 ganger pr.år. Se dokumentasjon fra hovedentreprenør

(Sansbygg AS). Videre bør ikke varmekabler slåes helt av. De bør f.eks sommerstid heller justeres ned til et 
minimum slik at det alltid er en opptørking rundt sluk ved dusjing.

 Vær også forsiktig med å tildekke gulvet med f.eks. hauger av klær, skittentøyskurv med flat bunn, 
gulvmatter etc. Varmen slipper da ikke ut av gulvet og dette kan føre til overoppheting av varmekabel. 
Resultatet av dette er at varmekabel går i stykker.

Effektregulator for varmekabler, type Elko Super (el.nr.5491616) 
 Elko Super TR blir benyttet som en trinnløs effektregulator 2300W med 2-pol av/på bryter. Den har en enkel 

og selvforklarende innstillingsmeny, klokkefunksjon, dato og justerbar lysstyrke i displayet. Elko Super TR 
har et moderne design. Det følger med egen brukerveiledning ved montering. 

Innfelte dimbare 8W LED-downlight, type SG Junistar Eco (el.nr.3200926) 

 Som standard er det installert 4 stk. downlights på bad og 2 stk. downlights på toalett. 
 Downlightene har LED lyskilde som er fastmontert i lampen. Lyskilden kan ikke skiftes. Levetiden på 

LED-lampen er cirka 50 000 timer. Når LED-lyskilden ryker skiftes altså hele lampen/downlighten. Denne 

type LED-downlight er utstyrt med påmontert dimbar driver som forkobling på hver enkelt downlight.

Lysdemper Sg Leddim 400 (el.nr.1400002) 

 Ved installering av downlight er det benyttet digital dimmer fra Sg.

 Lys slås av/på ved å trykke inn betjeningsknappen og lysstyrken justeres opp/ned ved å dreie

betjeningsknappen svakt mot høyre/venstre. Lysstyrke starter på samme nivå som innstilt når den ble avslått.

Minimumsnivå er ferdig innstilt av elektriker.

Servantbelysning: 

 Dersom beboer ønsket, og dersom belysningsutstyr var i forsvarlig og forskriftsmessig stand skulle

eksisterende veggbelysning demonteres og remonteres. Eventuell utskifting av veggbelysning var beboervalg.

 Baderomslys/innredning er levert av rørlegger eller hovedentreprenør.

Stikkontakter: 

 Som standard er det installert dobbel stikkontakt for vaskemaskin og dobbel stikkontakt for tørketrommel.
 Eventuelt ytterligere stikkontakter var beboervalg.

Sikringsskap (kurssikringer, overspenningsvern m.m.): 

 Som standard er det 15A/16A C30mA kurs til bad, toalett og vaskemaskin, og 15A/16A C30mA kurs til 
tørketrommel. Maks effekt uttak er 3,6kW.

 Jordfeilsikring er en kombinert sikring med jordfeilbryter. Denne jordfeilsikring beskytter liv og eiendom mot 
overbelastning, kortslutning og jordfeilstrømmer. Vi gjør spesielt oppmerksom på at jordfeilsikringene må 
funksjons-testes minimum 1 gang per år.

Jording:
 Netting/rute-nett er jordet i hvert gulv.
 Avløpstamme er jordet i kjeller. 




