ApS 15 procent rabat, hvis man ønsker at
købe de anbefalede lynbeskyttelser hos firmaet.
Gravesen Elektronik samarbejder med
installatører, der har specialiseret sig i korrekt lynbeskyttelse og som har stor erfaring med landbrugsejendomme. Derfor er
vi også parat til at støtte dette forebyggende arbejde, fortæller Hans Brunsgaard.
Interesserede kan kontakte Gravesen
Elektronik ApS, Grønningvej 14, Grønning,
7870 Roslev, på telefon 97 58 43 10 eller fax
97 58 43 22.
TILBUD TIL PRIVATE
OG LANDBRUGERE
- Med hensyn til sidste års succes med
lyn- og transientbeskyttelse i form af en
Combi Guard til overspændings-beskyttelse af lavstrømsapparater, videreføres dette
som nævnt i år, således at NÆR-BRAND
kunder, der ikke nåede at komme med sid-
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NÆR-BRAND har i flere år ydet el til skud på 495 kr til montering af Immobiliser (anti-tyverisystem) i biler. Nu er de neste nye biler »født« med en sådan beskyttelse. Derfor bortfalder NÆR-BRAND til skuddet pr. 31.12.1997.

Lige til at gå til

<l

HER BOR
NÆR-BRANDFOLKET

NÆR-BRAND sikring
med CombiGuard
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NÆR-BRAND

ste år, nu har muligheden for at skaffe sig
en effektiv beskyttelse aflavstrømsapparater og telefon for kun 595 kroner plus
moms ved hurtig brug af nedenstående kupon, påpeger Hans Brunsgaard. Den normale pris er 1995 kroner plus moms.
- NÆR-BRAND kunder, der får instalh:ret lyn-beskyttelse gennem Gravesen Elektronik eller som køber en Combi Guard , vil
på et senere tidspunkt blive bedt om at udfylde et spørgeskema vedrørende deres tilfredshed med beskyttelsen, således at vi
bl.a. derved sikrer os indsigt i kvaliteten af
det sikkerhedsudstyr, vi investerer i, slutter forretningsfører Hans Brunsgaard .

Undertegnede bestiller herved l stk . Co mbiCu ord med
treben »han« til 220 volt med Jord , og »hun « ud gn ng til
samme - samt »han« og »hun « ind - og ud gang til lt•lt-forw n.

Bemærk: Lyn- og transient-beskyttelsen kan opsættes uden værktøj .
Prisen er kr. 595,00 +moms(= kr. 743,75) pr. stk. for de første 50 bestilt<•
CombiGuard, ellers kr. 1995,00 + moms.
Der er kun 1 stk. pr. kunde. (Hvis den bestilte CombiGuard ikke kun l<•vt' rt'H for dt•
kr. 595,00 + moms, vil du blive kontaktet af NÆR-BRAND før lcv<.' rin g, for ordrr b1•kræftelse, eller annullering).
Forsikringsnummer:

~

Navn:
Adresse:

Postnummer o~:
Telefonnummer:
Kuponen sendes i lukket kuvert eller pr. telefax til:
NÆR-BRAND
c/o Hans Brunsgaard, Hyrdevang 2, Hem, 7800 Skive

(Fax-nr.: 97 53 12 23)

TEMA: AKTIV
RISIKOSTYRING ~
1noLIGEN

Formanden for Brandkasserådet:

Styring af risilioen
gav 1996-honus på
næsten 6 millioner

- Den fremgang, NÆR-BRAND med Aktiv
Risikostyring har kunnet notere i de tidligere år, fortsatte med uformindsket styrke i
1996, fortæller formanden for NÆRBRANDs Brandkasseråd, Bent Wang Hansen.
- Det gav sig udslag i, at yderligere 973
familier kom med i Aktiv Risikostyring via
NÆR-BRAND og Topdanmark.
Successen gælder også den grundlæggende ide i Aktiv Risikostyring, nemlig færre
skader og den økonomiske fordel herved
kanaliseret ud til medlemmerne i form af
bonus.
Bonusudbetalingen for skadefrihed i
1996 blev ialt 5, 7 millioner kroner mod 4,2
millioner kroner i 1995. Et særdeles flot resultat, der tydeligt viser effekten af medlemmernes øgede interesse for at udøve Aktiv Risikostyring i hverdagen, fortsætter
formanden for Brandkasserådet.
- Også blandt NÆR-BRANDs øvrige aktiviteter i 1996 er der tale om »store armbevægelser«.
Fra årets start har de brandkasser, der

udgør NÆR-BRAND-samarbejdet, også
deltaget i den forsikringsmæssige risiko
ved bygningsbrand og branddriftstab.
Dette har forøget præmievolumen en del,
men vel at mærke uden at skadeprocenten
er steget. Atter et udtryk for at Aktiv Risikostyring har effekt i hverdagen.
I løbet af 1996 har NÆR-BRAND været
repræsenteret ved mange arrangementer,
såsom udstillinger og dyrskuer m.m. og
derved dels fået nye medlemmer, dels søgt
kendskabet til Aktiv Risikostyring udbredt
til endnu flere.
Den mest effektive metode hertil er dog
helt sikkert, når tilfredse medlemmer giver
udtryk herfor overfor naboer og andre i der es omgangskreds.
Den bedste måde, hvorpå du kan hjælpe
Aktiv Risikostyring til fortsat at kunne
virke med »store armbevægelser «, er derfor at du fortæll er koll ege r og andre om
Aktiv Risikostyrin g - og hvor man kan
henvende sig, slutter form a nd en for NÆRBRANDs BrandlrnHH<'rll d, Bent Wang
Hansen.
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Vi belønner dem, der passer
godt på tingene.
Det kalder vi:

Resultaterne hos Viborg HK's danske mestre i håndbold, hvor NÆR-BRAND også er en
af sponsorerne, giver sig ind imellem udtryk i store armbevægelser. Det samme gør
NÆR-BRANDs resultater med Aktiv Risikostyring.

VÆRS'GO'
'
II ER ER ENDNU ET N/EH-1

Aktiv Risikostyring

FORSLAG TIL »AKTIV HI SIKO~TVIHN «;H

43 tips om Al{tiv
Risil{ostyring

Flere
sl~ader
ldares
pr. telefon
Det koster noget nær en formue, når der
har været indbrud og der skal gribes dybt i
lommen for at komme på ret køl igen.
Og hvem har råd til at lægge ud eller tid
til at vente længe på forsikringsselskabets
afgørelse?
Det ligger på baghovedet på de fle ste, at
det er en langvarig og besværlig affære, n år
uheldet har været ude og en skade skal anmeldes til forsikringsselskabet.
F ørst skal blanketten rekvireres, så skal
den udfyldes ordentligt og hvordan forklar er ma n nu skadens omfang på de 10 linier,
der er sat af til det?
Virkeligheden er dog lang mer e enkel
end som så. I de fleste tilfæ lde kan sagen
afsluttes over telefon e n.

TAG BARE TELEFONEN
- Det er rigtigt, at der tidligere kunne
være en vis ventetid forbundet med afgørelserne selv i ukomplicerede forsikringssager. Men det er helt anden verden, vi lever i
nu.

Vi har lagt bureaukratiet på hylden,
holdninger er blevet ændret og det er blevet lettere at være forsikringskunde, siger
distriktschef Søren Bøgebjerg, Topdanmark
i Herning. Han er også Topdanmarks repræ sentant i NÆR-BRANDs Brandkasser åd.
Søren Bøgebjerg forklarer videre:
- Hvis det for eksempel drejer sig om
mindre, ukomplicerede skader på hus eller indbo, er udfyldelse af skadeanmeldelsen slet ikke nødvendig.
Kunden kan få afgjort sagen blot ved at
ringe op og fortæll e os, hvad der er sket, og
beskrive skade ns omfa ng. DeL betyder, at

den uheldige kunde med det samme får afgjort spørgsmålet om forsikringsdækningen.
Vi har en forventning om, at det er op
mod en fj erdedel af alle sk adesager, vi kan
afslutte via Lelefonen , siger Søren Bøgebjerg.

DIREKTE TIL VÆRKSTED
Lige som så megeL andet bliver effektivisereLog ra Li ona lise reL i disse tider, er skadebeha ndli ngs Lide n altså også mærkbart
forkorLel ge nn em de sidste år.
Det gæ ld e r også, h vis bilen har fået buler.
- Vi er, so m a ll e a ndre, bekendt med, hvor
irritere nd e cl oL e r, hvis bilen er blevet beskadigel.
Hvi s kommunika Li onen med forsikringsselskabeLove n i købet er træg, 9g reparationen yde rli ge re forsinkes, er det næsten ikke til a Lbæ re.
Derfor har vi i 'l'opda nmark indgået aftaler med a uLovæ rksLederne om, at anmeldelserne ligge r hos dem.
Det beLydor i praksis, a t med den direkte
skadea nm eld else til væ rkstedet kan vi garanter e, a L95 procent af skaderne er vurderet ind e n for 24 Limer. ·
P å s pørgs målet »Hvor svært kan det
være?« lyder svaret altså: »Ikke spor«. Selvføl geligt vil der altid være sager, som
kræ ve r en nøj e re gennemgang af skadernes
omfa ng og hvor papirarbejdet er nødvendigl.
Men ulmind eligvis er det blevet både
ne mnwn· og hurtiger e, når uheldet har
væ r('!, ucl 1• og de r sk al rådes bod på skaden,
sluLlN di HtrikLsch ef Søren Bøgebjerg, Topdannwrk .

Der kan være stor forskel på, hvad en husforsikring dækker. Noget af det, husejere især
skal lægge mærke til er, om man også er sikret mod de »snigende« skader.
En snigende skade er en ødelæggelse, der
udvikler sig over lang tid, før den viser sig.
Det kan f.eks. være rådangreb i tagkonstruktionen, og en skade her kan slå bunden
ud af næsten enhver økonomi, hvis forsikringen ikke dækker.
Det samme er tilfældet med utætheder i en
skjult installation i væg eller gulv, så vand
pludselig pibler ud mellem fliserne .
Mange forsikringsselskaber går i en stor
bue udenom den slags skader. Men som husejer er det vigtigt at have en forsikring med en
bred dækning, så hvis du ikke som husejer
har1I'opdanmarks nye Boligforsikring, men en
almindelig hus og hjem-forsikring, så spørg til
denne.
I Topdanmarks Boligforsikring er der ikke
så mange forbehold - selskabet dækker både
rådangreb og skader efter udsivende vand.
Der er heller ingen grænse for dækningen af
særligt indbo ved tyveri eller brand, ligesom
der også dækkes ved tyveri fra biler.
Desuden er det en fordel at Topdanmark
dækker både hus og indbo i en og samme Boligforsikring.

De belønnes, fordi de selv gør en indsats for
at begrænse skademulighederne, belønnes for
selv at styre risikoen.

BØR SELV GØRE NOGET
Men som det ses på billedet af ejendommen
her, er der en række skader, der koster rigtig
mange penge.
Derfor gør det ikke spor, at man som husejer eller beboer selv gør en ekstra indsats for
at sikre hjem, bedrift eller virksomhed.
Med NÆR-BRAND produktet med Aktiv
Risikostyring er man ikke alene dækket forsikringsmæssigt ind, hvis skaden skulle ske man får også bonus for selv at gøre noget, for
selv at være med til at holde sig skadefri.
Og som det ses andetsteds i dette blad, er
det ikke småpenge, der går retur til NÆRBRAND kunder med Aktiv Risikostyring
hvert år.

6 • Pas på lysmanchetter. Sluk lysene i god

FØR VINTEREN
1 • Sørg for at tagrender, afløb m.v. er renset, inden frosten sætter ind, så frostsprængninger og vandskader undgås.
2 • Sørg for efterisolering af eventuelt util-

strækkeligt isolerede vandrør. Det kan
være en bekostelig affære at få en fagmand til at tø dem op senere på vinteren.
Men lad være selv at forsøge at tø frosne
rør op - det kan medføre brand.
3 • Se eventuelle fritstående olietanke efter

for tæring og lignende, så olieudslip undgås. Rensning og oprydning kan koste
mange penge.
I DEN SØDE JULETID
4 • Gå aldrig fra tændte stearinlys - sov heller ikke fra dem.
5 • Brug kun stabile stager af ikke-brænd-

bart materiale og sørg for at lysene sidder fast.
tid, inden de brænder ned til manchetterne.
7 • Stil aldrig levende lys i nærheden af gar-

diner, i bogreoler, eller under hylder/skabe.
8 • Sæt altid fyrfadslys i en ubrændbar,

åben holder. De bliver meget varme i
bunden.
9 • Hold særligt øje med lys, der er overtruk-

ket med guld, sølv eller kobber. Metallaget kan antændes og give voldsomme
flammer.

10 • Stil altid levende lys i en højde, hvor

børn eller hunde-/katte-haler ikke kan
vælte dem.
11 • Pas især på lys i adventskranse og juledekorationer. Lysets flamme må aldrig
kunne nå de brændbare materialer.

SÆRLIGT TIL RYGERE
18 • Ryg aldrig i sengen.

25 • Lad være at koble for mange lamper og
apparater på en stikkontakt.

19 • Ryg aldrig i en lænestol eller en sofa, når
du er træt.

26 • Sørg for at fjernsyn, køleskab m.m. er
placeret, så de kan komme af med varmen.

20 • Husk at alkohol eller medicin kan gøre
en døsig, så man ikke opdager, at man
taber en glød.

12 • Stil aldrig lys på fjernsyn, radio, computere eller andre lune steder.

21 • Hæld vand på asken, før askebægeret ·
tømmes, eller vent til næste dag med at
tømme det.

13 • Sørg for, at der ikke er brændbart materiale, som feks. aviser, brænde o.s.v., på,
foran eller omkring tændte brændeovne,
pejse eller petroleumsovne.

22 • Sørg altid for at have store, dybe askebægre, så cigaret eller cigar ikke »ruller
af«.

14 • Brugaltid tørt og rent brænde til brændeovn eller pejs og sørg for rigelig lufttilførsel.

27 • Hvis et elektrisk apparat opfører sig underligt eller bliver for varmt, også i stikket, så sluk omgående og send apparatet
til.reparation. Reparer aldrig selv elektriske artikler, der skal fagfolk til.
28 • Træk alle stik ud under tordenvejr, også
antennestik.

29 • Pas på musegnav i ledningerne, især på
landejendomme og i sommerhuse.

23 • Vær særlig opmærksom ved festljge lej-

ligheder, hvor der er ild på mange cigaretter, cerutter og cigarer - ikke mindst
nytårsaften.

15 • Hvis man bruger levende lys på juletræet, så husk, at de skal sidde godt fast
og ikke anbringes, så flammen kan nå
grene eller pynt, sluk altid lysene før de.
er brændt helt ned.
16 • Pas ekstra på i dagene efter juleaften,
hvor juletræ, adventskrans og dekorationer er blevet knastørre.
17 • Hav altid slukningsudstyr ved hånden,
feks. en vandkande og en blomsterspray
med vand. En seks kg pulverslukker, en
spand vand og/eller brandtæpper er bedre. (En danskvand, man ryster, mens
man holder for åbningen, kan bruges i en
snæver vending).

HELE ÅRET RUNDT
24 • Forlad aldrig huset og sov ikke, hvis der
er sat mad over på komfuret. I det hele
taget bør man slukke alle elektriske husholdningsapparater, når man er ude af
huset, eller når man sover. Er uheld ude,
så der går ild i fedtstof, så læg låget på,
så ilden kvæles og sluk for varmetilførselen. Brug aldrig vand til slukning af
brændende fedt, olie, smør, margarine og
friture.

30 • Går der ild i et elektrisk apparat, så sluk
for strømmen og tag stikket ud. Brug aldrig vand til at slukke med før strømmen
er afbrudt på kontakten.

HUSK RØGALARMER
31 • Små lejligheder og små huse skal have
en røgalarm. Større lejligheder og huse
skal have mindst to røgalarmer. Der skal
være en alarm på hver etage. Er der lange gange, bør der placeres en alarm i
hver ende af gangen. Følg brugsanvisningen ved montering.
32 • Røgalarmen skal kunne høres i sove-

værelset, hvis der er flere soveværelser
skal der placeres en røgalarm ud for
hvert af dem. Røgalarmens lydstyrke
skal være 85 db på tre meters afstand,
d.v.s. at lyden skal kunne høres gennem
en lukket dør.
33 • Røgalarmer må ikke sættes op ved køkken eller badeværelse, da stegeos og
damp let udløser alarmen. Røgalarmen
må aldrig placeres ved en ventilationskanal, da luftstrømmen kan hindre
røgen i at nå op til alarmen.

ffji,

Her ses nogle af bol igens
»ømme steder« - eksempler
på skadebeløb, Topdanmark
har udbetalt i efteret 1997.
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16.000 kr

34 • Tryk på testknappen mindst en gang om
måneden og altid efter ferier.
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35 • Røgalarmen bipper som en fårekylling
en uges tid før et nyt batteri er nødvendigt. Hav altid et frisk batteri parat og
pas på ikke at pille batteriet ud for at
slippe for bipperiet og så glemme at sætt e nyt batteri i.

36 • Planlæg og øv, hvordan hele familien
kommer i sikkerhed, hvis der skulle opstå brand i boligen.
VED FYRAFTENSTID
37 • Er yderdøre og vinduer i virksomheden
eller bedriften lukket og låst?

38 • Er branddøre og brandporte lukkede?
39 • Er alarm- og sikringsanlæg tilsluttet og i
orden?
40 • Er der slukket for computere, radioer,

kogeplader, kaffemaskiner o.s.v. I 1996
opdagede vægterne fra Falck-Securitas
under deres runder 180 brande, som var
i gang, men også over 27.000 forhold, der
kunne have udviklet sig til brand, herunder ikke færre end 8000 glemte kaffemaskiner eller kogeplader, der var tændte.

41 • Er der slukket for levende lys og åben
ild? Er el-radiatorer fri for tildækning
med brændbare materialer?
42 • Er der lukket på flaskeven~ilen på trykflasker og gasflasker? Er beholdere med
brandfarlige væsker lukket og anbragt
på rette plads? Er der lukket på selve
hanen for vandhaner og lignende?
43 • Er der foretaget oprydning·af brændfarligt affald og omkring brændfarlige anlæg? Har man sikret sig, at der ikke er
tobaksaffald sammen med brændbart
materiale?
Tager man højde for alle de ovennævnte
forhold i hjem, bedrift og virksomhed (og så
har vi endda ikke snakket tyverisikring ved
ferier og anden bortrejse m.m.) - er man godt
på vej til at betragte Aktiv Risikostyring som
en naturlig del af hverdagen - og det giver bonus!
Se iøvrigt NÆR-BRANDs hjemmeside på
Internettet: www.naer-brand.dk

Udgivet af NÆR-BRAND,
Hyrdevang 2, Hem, 7800 Skive.
Telf. 97 53 13 33. e-mail: hb@naer-brand.dk
Ansvarshavende: Hans Brunsgaard og Søren
Bøgebjerg.
Tryk: Thorvig Tryk, Skive. Oplag: 11 .000.

»Har du tj ek på de skjulte kræfter? «:

Boligens el-net er
højrisilio-område
Danskerne maler, tapetserer og renoverer
deres boliger som aldrig før. Det prioriteres
nemlig højt at bo pænt.
At bo sikkert er der knap så mange, der
lægger vægt på - måske udfra mottoet
»Hvad man ikke ser, har man ikke ondt af«.
De elektriske kabler, der løber i væggene er
jo usynlige, så hvorfor bruge penge på at
skifte dem ud?
Især i ældre ejendommen kan panelerne
tit gemme et mylder af gamle ledninger og
slidte installationer. I de fleste tilfælde kan
det blot være en daglig irritation, når radioen eller fjernsynet knitrer, eller når der
går en sikring. Men i andre tilfælde kan det
gå værre.
Således skyldtes ca. 60 af de ca. 300
brande, der sidste år opstod i boliger som
følge af elektriske fejl, problemer i selve elinstallationen.
Så måske var der alligevel grund til at gå
såvel ledninger, som stikkontakter og andre afbrydere samt sikrings-holdere og relæer på el-tavlen efter.
KEND DIT EL-NET
For at gøre danskerne bevidste om problemerne med de gamle installationer har
Elektricitetsrådet lavet en lille folder »Har
du tjek på de skjulte kræfter?«.
Denne folder kan fås bl.a. på biblioteker,
hos el-selskaberne og hos el-installatørerne.
Folderen er udformet som en af de »kenddig-selv«-prøver, der ofte dukker op i ugebladene. Her er det blot et spørgsmål om at
kende sit el-net og dets skjulte sider istedet.
Med folderen i hånden kan man gå en tur
gennem boligen og sætte en ring om besvarelserne på de forskellige spørgsmål. Hvert

kedler, mikroovne, friturekogere og brødristere er alle nogle elektriske kraftkarle.
- Alene i de seneste 10 år er tallet af elapparater i boligen fordoblet og de ældre
installationer kan i længden ikke klare flere apparater, siger boligminister Ole Løvig
Simonsen.
BLINKENDE LAMPER
Han opfordrer folk til at gøre noget ved
problemerne, før der sker noget alvorligt.
Overbelastningen giver en række faresignaler, som man bør være opmærksom på.
Hvis lamperne ofte blinker eller hvis ly-

set falder mærkbart, når der f.eks. bliver
tændt for en kogekedel, så kører man på
det yderste af nettets ydeevne.
Blinkende lys kan dog også skyldes en
løs forbindelse i selve lampen eller i dens
ophæng. Tunge lamper, der hænger i selve
ledningen kan værte et problem. Og lamper
kan brænde sammen eller stille og roligt
falde fra hinanden, hvis de er udstyret med
en pære, som bruger flere watt end det
maksimum, producenten har fået lampen
godkendt til og som iøvrigt i de allerfleste
tilfælde står et eller andet sted på lampen.
Jo flere watt, lampen bruger, desto mere

svar giver et antal points og ved at lægge
pointsene sammen kan man til sidst finde
ud af, om el-installationen ser ud til at
være i god stand, om der kun er få fejl, om
der er sjuske-fejl, som bør rettes, eller om
installationen er utidssvarende og farlig,
hvorfor det er nødvendigt at lade en fagmand se på den.
Med folderen har man tjekket, hvad man
kan se. Men de skjulte installationer ved
beboeren fortsat ikke noget om. Hvis man
vil være helt tryg, så lade en autoriseret elinstallatør tjekke det, der gemmer sig i
gulv, vægge og loft. Som fagmand kan installatøren måle sig frem til eventuelle fejl
og bringe de ting i stand, som man ikke selv
kan eller må reparere.
ELEKTRISKE KRAFTKARLE
Et af de faresignaler, folderen gør opmærksom på, er hyppige tilfælde af sikringer, der springer.
Det er et helt sikkert symptom på overbelastning eller måske endda kortslutning
i nettet.
Og selv om sikringerne ikke springer,
kan man opleve, at de er meget varme. Hvis
det er tilfældet, er den også gal.
Hvis fjernsynet knitrer eller hvis der er
mærkelig støj i ens telefon eller radio kan
der ligeledes være fare på færde .
Problemet er, at der i vore dage trækkes
meget mere på boligens el-net, end det oprindeligt er gearet til. Man skal tænke på,
at mens en dansk gennemsnitsbolig i løbet
af sin levetid får skiftet tapet 17 gange, så
skiftes der kun el-installationer en gang.
Især i køkkenet og i stuen er der kommet
mange nye elektriske apparater til. Og videomaskiner, fjernsyn, computere, el-koge-

Med Elektricitetsrådets nye folder »Har du tjek på de skjulte kræfter? « kan alle selv gå
deres el-installation efter og bl.a. som boligminister Ole Løvig Simonsen her gør det, se
om el-tavlen har HFl-afbryder.

varme afgiver pæren nemlig til fatning og
skærm.
BILLIG LIVSFORSIKRING
De · fleste hjem har i dag et HFI- eller
HPFI-relæ i el-tavlen. Hvis ikke, bør man
snarest anskaffe det - et sådant relæ er
nemlig en billig livsforsikring.
Sker der kortslutninger, så f.eks. en radiator eller lignende bliver strømførende og
man derved risikerer at blive slået ihjel.

hvis man kommer til at røre ved den, har
relæet i langt de fleste tilfælde afbrudt
strømmen længe før.
Men slår relæet fra, skal man ikke bare
gå ud til el-tavlen og slå det til igen. Der er
en grund til at relæet »stod af« og den bør
findes. Og kan man ikke lokalisere årsagen
til et bestemt apparat ved at tænde og slukke for det, så er det højest sandsynligt et eller andet sted i nettet, den er gal.

Giv·landbruget
et lyn-eftersyn
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Det er farligt at koble for mange el-apparater på en stikkontakt.

HØJEST FIRE TING
I ældre huse er der ofte kun en stikkontakt i hvert rum. Det kan betyde, at alle
mulige apparater så skal sluttes til den
kontakt - hvilket kan føre til overbelastning. Det maksimale bør være fire ting pr.
kontakt. Hvis man har flere apparater bør
man få sat ekstra kontakter op.
Kontakterne skal sidde fast i væggen og
de skal holde stikkene fast, så disse ikke
kan vippe. Kontakterne må i almindelighed
ikke blive varme.
Hvis der kun er få kontakter er der også
større risiko for at dem, der i sin tid foretog
installationen, har lavet såkaldte »fuglereder« i væggen, d.v.s. sammenfiltrede ledninger, som kan blive slidte og komme i
klemme. Alt sammen med risiko for kortslutning og brand.

Nyt NÆR-BRAND tilbud:

KAMPAGNENS BAGMÆND
Elektricitetsrådet er en styrelse under
Boligministeriet. Rådet har det samlede
overordnede ansvar for el-sikkerheden i
Danmark, fra produktionsanlæggene på
kraftværkerne, ud til el-apparaterne i de
enkelte hjem. Rådet kontrollerer løbende
sikkerhedsniveauerne og giver befolkningen, el-faget og andre myndigheder råd om
sikker omgang med elektricitet.
Kampagnen »Få tjek på de skjulte kræfter« er lavet i samarbejde med ELFO, Elinstallatørernes Landsforening, der er mestrenes brancheforening, Dansk El-Forbund, det landsdækkende fagforbund for
elektrikere, el-lærlinge og el-teknikere,
samt FAFGE, der er el-branchens leverandørforening.

Ifølge Dansk Meteorologisk Institut forekommer ca. 100.000 lyn i Danmark hvert
år. I tusindvis af computere, telefax, modem
m.m. lider hvert år »lyn-døden«, fordi de er
utilstrækkeligt beskyttet.
Det koster private og virksomheder, der
på en eller anden måde er afhængig af moderne data-elektronik, millioner af kroner i
ødelagt udstyr og tabt fortjeneste - foruden
selvfølgelig besværet.
I landbrugsbedrifter er en række vigtige
anlæg meget udsatte, det gælder f.eks. alarmanlæg, ventilations- og fodringsanlæg
m.m., samt selvfølgelig også landmandens
private pc, fordi der ofte ligger tal fra regnskaber, fodrings- og gødningsplaner m.m.
på ep. sådan computer.
- Et af NÆR-BRANDs hovedformål er jo
at styre risikoen aktivt, d.v.s. medvirke til
udbredelse af så mange og så gode skadeforebyggende foranstaltninger som muligt
for forsikringskunderne.
Derfor lancerede vi som bekendt sidste
år et særligt tilbud på lyn- og transientbeskyttelse i form af en såkaldt Combi Guard
til
overspændings-beskyttelse
af
lavstrømsapparater.
Dette tilbud blev en succes og det bliver
videreført.
Derudover har vi sammen med vores
samarbejdspartner på elektronik-siden,
Gravesens Elektronik, strikket endnu et
koncept sammen. Det henvender sig specielt til landbrug, fortæller forretningsfører
Hans Brunsgaard, NÆR-BRAND.
Hvis man er i tvivl, om man er sikret
mod driftstab og ødelagt udstyr på grund af
elektrisk overspænding, så bør man få gennemgået ejendommens el- og telefon-installationer.

- Vi har udviklet markedets bedste lynbeskyttelse og har 10 års erfaring med beskyttelse af alle former for elektronik.
Gennemgangen af ejendommens installationer udføres af en af vore samarbejdspartnere med stor viden om netop landbrugsinstallationer, siger Per Gravesen fra
Gravesens Elektronik ApS.
Lynbeskyttelser er små elektroniske apparater på størrelse med en pakke cigaretter. De kan f.eks. placeres i ejendommens
el-tavle.
Efter gennemgangen får ejeren en kortfattet rapport med oversigt over den nuværende beskyttelse og anbefaling af, hvor
der bør installeres ekstra beskyttelse.
Rapporten vil dels give et klar overblik
over, hvilke ting, der mangler beskyttelse
og hvordan de kan sikres, dels give et overslag over, hvad det vil koste at installere de
anbefalede lynbeskyttelser og endelig også
være et nyttigt dokument for ejeren i forbindelse med fremtidig installation og udvidelse af elektronisk udstyr som f.eks. pc,
telefax, alarmanlæg, foder- og ventilationsudstyr, siger Per Gravesen.
Prisen på et lyn-eftersyn på en landbrugsejendom er 2000 kr plus moms, dog
kun 1200 kr plus moms, hvis der ikke findes svagstrøm (udover styring af oliefyret) i
avlsbygningerne.
- NÆR-BRAND vil tilbyde de første 10
landbrugskunder, der er med i og har produktet »Aktiv Risikostyring«, et lyn-eftersyn til 650 kr plus moms, henholdsvis 400
kr plus moms.
For de øvrige, der bestillet et lyn-eftersyn, betaler NÆR-BRAND halvdelen af
rapportprisen i hele 1998.
Derudover tilbyder Gravesen Elektronik

