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Firkantet innfellings-
armatur for trapper
Nett og stilren innfellingsarmatur for vegger/trapper.
Godt inntrukket lysdiode sikrer god visuell komfort, 
blendingsfri.

Armaturen leveres i fargene matt hvit og børstet 
stål.

Dimmes enkelt, fin til nattlys/lederlys for ganger til 
bad om natten.

Innfelte runde down-
lights med LED
Elegant LED armatur for lavtbyggende himlinger
(kun 5 cm). Godt inntrukket lyskilde sikrer god visuell 
komfort og den er blendingsfri. Kan monteres på bad, 
selv ved lave takhøyder.

Armaturen har en levetid på 50000 timer ved 8 timers 
daglig bruk som tilsvarer ca. 15 år.

Armaturen gir opp til  85 % energibesparelse, 2700 
Kelvin og kan vippes 40 grader. I tillegg er den dobbelt-
issolert og leveres med lyskilde. Den skal kun tilkobles 
230V anlegg og den kan dimmes. Armaturen finnes i 
børstet stål, antikk messing, hvit og chrome.

Belysning
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12V lysskinne
Skinnebelysning inndeles i 12 V skinner og 230 V skin-
ner. I tillegg til skinnene kommer: tak eller veggfester, 
strøminnføring, elektriske skjøter, lyskilder/spotter og 
lyspærer. For 12 V skinnebelysning benyttes i tillegg 
transformator. Vi anbefaler i mange sammenhenger å 
benytte skinner som allmenn belysning i rom.

Rom som kjøkken, stue og gang er ofte godt egnet for 
montering av skinner. Skinnesystmet er fleksibelt og 
kan tilpasses rommets form og kan monteres i vinklel. 
Vi anbefaler at skinner monteres langs vegg i større rom 
som stue fremfor midt i taket. Plassert mellom 40 og 60 
cm fra vegg er fordelaktig, da dette i mange sammen-
henger vil bidra til å øke romfølelsen. Ved å velge både 
åpne lyskilder/spotter samt lyskilder med kjeramisk 
skjerm vil dette gi generell belysning i rommet, samt 
muligheten til å lyse opp spesielle punkter som bilder 
og andre gjenstander.

Energibesparende 
LED belysning
Liten og nett LED armatur på 10Wmed standard 
dimmer.

10W LED tilsvarer 2x9W lysrør.

Armaturen kan også leveres med bevegelsessensor.

Godt egnet til boder og korridorer.

50 000 timer levetid.

Leveres i fargene hvit og børstet stål.
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Belysning

Downlight 
Noen fordeler med å bruke innfelte downlights er

• konsentrert lys som kan dimmers

• en fleksibel og behagelig lyssetting, der en kan 
   regulere lyset tilpasset enhver anledning

• diskrèt og elegant design

Ved montering av downlight i tak er det viktig med god plan-
legging så tidlig som mulig i byggeprosessen for best resultat. 
Skal taket isoleres med f.eks Glava skal det alltid benyttes 
egne downlights kasser.

Pendellampe for tak 
Gi hjemmet ditt et snev av eleganse. Du kan med riktig tak-
pendel skape den stemningen du vil ha, om det er varme, 
minimalisme, liv og farger - da starter det hele med valget 
av takpendel. Pendelen er dimmbar og har justerbar høyde.
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Utebelysning
Lag god stemning med belysning i uteområdet. Det 
er ikke bare fasaden på huset som kan belyses, men 
gangveier, blomsterbed og lignende kan sette prikken 
over i’en i en ellers flott hage.

Full kontroll på tiden 
med astrour
Ved bruk av astrour, kan man tenne og slukke utelys 
ved solnedgang og soloppgang uten å bruke foto-
celle. Soloppgang og solnedgang beregnes ut fra 
lengde- og breddegrad, dato og tidssone. I astro-
uret velges land og by. Kalkulert tid for soloppgang/
solnedgang ligger i uret.
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Dekorativ veggarmatur
Dekorativ veggarmatur i glass, med 10W LED.
Dimmes enkelt og er godkjent for bad. 

Høy fargegjengivelse på diodene gjør at denne 
armaturen egner seg godt som sidebelysning på 
speil. Leveres i fargene hvit, krom og børstet stål.

Termostater
Termostater redusere strømforbruket gjennom tidsstyring og 
regulere temperaturen dag og natt.  Det er ulike typer termo-
stater som regulerer etter innstilt romtemperatur,  gulvtermo-
stater for regulering av varmekabler, varmefolie og varmeo-
vner. Still inn termostaten på den temperaturen du ønsker så 
unngår du å komme hjem eller stå opp til kalde rom. 

Varme håndkler og 
bedre baderomsklima 
- en ekstra varmekilde
En elektrisk håndkletørker gir deg ikke bare velvære etter en 
varm og deielig dusj, den er i tillegg praktisk. Hånkletørkeren 
er med på å redusere fukt- og muggskader, og gir et sunt 
baderomsklima.

Energikostnaden er lav, omtrent som for en lyspære.

Bad
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Lys under kjøkkenskap
Lys under overskap er viktig for å få et godt arbeidslys og 
fremhever dessuten kjøkkenet ditt.

Husk at det er ekstra vanskelig å lyssette et høyglanskjøk-
ken. Uheldig lyssetting kan gi gjenskinn og fettmerker på 
kjøkkeninnredningen vises ekstra godt. 

Lys under overskap bør være nær lyslisten slik at det ikke 
blender når du sitter ved bordet.

Trådløs styring
Lys- og varmestyring er en god investering, som kan installeres 
trådløst. Da kan du kontrollere belysning, temperatur og andre 
elektroniske apparater fra ett sted. 

Still inn ønsket tidspunkt for lys og temperatur, så unngår du at 
varmen eller lyset står på døgnet rundt.

Komfyrvakt
Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetop-
pen på komfyren. 

Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt 
for overtemperatur.

Kjøkken

Skråstilte stikkontakter
Skråstilte stikkontakter for praktisk plassering av stik-
kontakten inn under kjøkkenskapet. Ved at stikkontak-
tene under kjøkkenskapet er plassert med åpningen 
skrått nedover, blir det lettere å plassere ledningen. Pent 
og praktisk.



Smarthus = smarte løsninger
Et smarthus er en bolig der det er installert tekniske løsninger som kan styre hvordan lys, varme 
og andre elektroniske apparater i huset skal fungere. Systemene kan som regel styres med 
fjernkontroll, et kontrollpanel eller brytere på veggen. I de fleste tilfeller er det også mulig å styre 
systemene via mobiltelefon eller internett. Det fins både trådløse systemer, og systemer der sig-
nalene går via kabler.

8

Smarthus
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Sikkerhet i hjemmet
Sikkerhetsfunksjon
Med ett trykk på en lysbryter, kan du slå av alt lys og andre farlige apparater umiddelbart i hele huset. 
I et tråløst Smarthus kan du samle flere funksjoner i en bryter. Da kan du slå av lys, elektriske installasjoner og 
varme når du forlater boligen - kun ved ett trykk på en bryter.

Trådløs sentralutkobling 
Forlater du boligen din, kan du trykke på den sentrale av-bryteren ved siden av utgangsdøra. Da sørger du 
for at ingen farlige apparater blir stående på mens du er borte. Med denne funksjonen kobler du ikke bare fra 
enkelte apparater, men også hele strømkurser. På denne måten kan du være sikker på at både komfyren og 
strykejernet er avslått mens du er ute. 

Panikkbryter
En panikkbryter gir en ekstra sikkerhet dersom du hører mistenkelige lyder. Bryteren er sentralstyrt og slår på 
alt lys i huset og hagen når den slås på. 

Et trådløst styringssystem gir deg muligheter til å ettermontere ekstra komponenter, som gir deg økt sikkerhet i 
huset. Programmeringen er enkel, men gir deg økt trygghet gjennom omfattende sikkerhetsfunksjoner.
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Smarthus
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Tjen penger i drømme-
land
Spar penger mens du sover, er på jobb eller koser deg 
på hytta. Med et styringssystem senkes temperaturen 
automatisk når du ikke trenger full varme. I tillegg kan 
systemet styre lys og elektriske apparater i ulike deler 
av huset uavhengig av hverandre.

Intelligente Installa-
sjonssystemer 
Smarthussystem er bygget på KNX stand-
arden. KNX er det klart ledende systemet 
for energistyring i bygg. Med 250 godkjente 
produsenter er du sikret fleksibilitet i forhold 
til fremtidige endringer eller utbygging av ditt 
anlegg.

Produktene programmeres til den funksjonen 
du ønsker, kommuniserer via en totrådet 
buskabel og kan omprogrammeres.

Energieffektivt og miljøvennlig
Et smarthus tar i bruk teknologi og løsninger 
som gir deg lavere energibruk enn i en vanlig 
bolig. Det sparer deg for store strømutgifter. I 
tillegg bidrar du til lavere miljøbelastninger.

Høy komfort og lekker design
Et smarthus gir deg løsninger som forenkler 
hverdagen, sparer deg for tid og som ser flott 
ut. Lys, varme og ventilasjon kan styres au-
tomatisk, og med ett tastetrykk kan du skape 
stemning. Smarthuset er skreddersydd dine 
behov og ønsker.

Trygghet og kontroll
Et smarthus sover aldri! Sensorer passer 
på, og smarte løsninger sikrer huset ditt mot 
innbrudd og skader. Du kan motta varsler, 
kontrollere eller styre huset fra en fjernkon-
troll, smarttelefon eller via Internett. Dermed 
slipper du å bekymre deg. 

Stor fleksibilitet
Et smarthus er forberedt for fremtidens 
teknologi. Det kan enkelt bygges ut og 
tilpasses dine endrede behov. Dette gir stor 
fleksibilitet i hele husets levetid.
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Design

bryter og stikkontakter

Design for hjemmet 
Innred hjemmet ditt på en stilfull og tidsriktig måte med elegante 
brytere og stikkontakter. Du kan du få et stilig, mer energieffektivt og 
komfortabelt hjem med sikkerhet i fokus. Samtidig kan du velge mellom 
utallige og trendy designmuligheter.

Det er ubegrensede muligheter til å gi hjemmet ditt særpreg. Har du lyst 
til å ominnrede kan du enkelt endre utseende på installasjonsmateriellet 
og dermed fornye boligen din. Man kan velge alt fra det mest feminine 
til det maskuline, bare fantasien setter en stopper for hvordan designet 
skal være.

Sørg for at det elektriske anlegget er i henhold til dagens 
standarder og velg løsninger som tar vare på hjemmet og 
familien. 

Nå finners det selvsagt også USB Lader for elektroniske 
apparater som f.eks mobiltelefoner, Ipad, Ipod, Iphone eller 
lignende. Du har de samme valgene her som for resten av 
bryterne i huset.



13

bryter og stikkontakter
Produktene på denne siden er designet for 
å være moderne i lang tid fremover. Det er 
benyttet farger og materialer som gjør det 
enkelt å bytte rammer og deksler. Endrer du 
interiør, kan du endre utseende på bryteren 
din slik at det passer perfekt.

Produktene kommer i tre farger, polarhvit, 
aluminium og sort. Polarhvit passer diskret 
inn i alle miljøer, den blanke overflaten til 
aluminium fremhever den myke formen på 
materiellet og med matt sort får du en fin 
kontrast til lyse vegger.

Rammene er av naturmaterialer som du kan 
kombinere med det andre materiell. Noen av 
rammene får du i skifer, børstet stål, frostet 
hvitt glass, kritthvitt glass og sotet sort glass.

Design i maskulin stil
Skiferrammene er de mest ekskusive i sor-
timentet. Med blandingen av steinens grå 
grunntone og små flimmerflak fanger skiferen 
lyset på en spesiell måte. Børstet stål får du i 
to ulike varianter, børstet lineær eller børstet 
sirkulær.

Velger du glass, vil det hvite glasset spille 
på lyset i rommet, mens det sotede glasset 
bidrar med kontrast.

Termostaten som er utviklet og produsert i 
Norge. Den har en enkel og selvforklarende 
innstillingsmeny, klokkefunksjon, dato og 
justerbar lysstyrke i displayet. Med nattsen-
king og ukeur kan du spare strøm uten å 
redusere komforten.
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Design

bryter og stikkontakter

Granittovn 
Lekker elektrisk radiator i støpt granitt med elektronisk 
termostat.Tenk nytt og bytt ut de kjedelige ovnene med 
disse flott graittovnene.

Glassovn 
Et smykke på veggen

Stilig - lekker - knalltøff - delikat - spennende!

Ovnen har høy varmeeffekt, presis elektronisk termostat.
Ovnens utførelse er i meget sterkt 5 mm herdet glass. 
Glasset er slag- og styrketestet med avrundede og pol-
erte kanter som gir større sikkerhet

Overflatetemperaturen er jevn og lav.

5 års garanti

Varme

ovner og kabler
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bryter og stikkontakter
Benyttes til automatisk senking av temperatur og tilpasses 
brukerens døgn/ukerytme ved hjelp av enkel ukeprogrammer-
ing. Temperaturen i ulike soner stilles fra sentralenhet, men 
gulvtermostat og mottaker for ovn kan ved behov settes i eget 
modus for lokal regulering av komforttemperatur. Kan også 
fungere som romtermostat i en sone. Sentralen kan ved behov 
enkelt overstyres til fast komforttemperatur, fast nattsenking el-
ler fast frostsikring. Ved lengre tids fravær kan man enkelt sette 
anlegget i en egen fraværsmodus.

Plugg for montering i ovnen.

Gulvtermostat med mottaker.

Relè for innfelt montering i standard veggboks for å slå lys og 
andre elektriske apparat av/på ved hjelp av DigiHeat 8.

Relè for stikkontakt for å slå lys og andre elektriske apparater.

Batteridrevet sender som kan slå av ovner utstyrt med mot-
takerplugg og gulvtermostater når vinduet er åpnet. 

Varmestyring for økt komfort 

GM-2X - energismart varmekabel 
• Selvregulerende varmekabel som kan redusere    
 energiforbruket med opp til 80%

• Uteffekt: 36 W/m i isvann og 18 W/m i tørr omgivelse

• Stabilt og vedlikeholdsfritt.

 • RayClic hurtigkoblingssystem for rask og sikker    
 installasjon og tilkobling av GM-2X.

GM-2X
10 382 26 GM-2X, 36 W/m ved 0 °C i is /vann  og 
 18 W/m ved 0 °C i luft

Tilbehør
10 383 75 CE20-01 Tilkobling/endeavslutning GM-2X
10 383 79 GM-Rake Festebrakett med overgang
10 381 17 EMDR-10 Styreenhet takrenner/nedløp,    
 tavlemontasje

RayClic hurtigkoblinger til GM-2X
10 383 19 RayClic E-02 Gelfylt endeavslutning
10 383 20 RayClic CE-02 KK/VK + ende
10 383 21 RayClic PT-02 T-avgrening med tilførsel + ende
10 383 22 RayClic PS-02 Skjøt VK/VK, + tilførsel og ende
10 383 23 RayClic S-02 Skjøt VK/VK + ende
10 383 24 RayClic T-02 T-avgrening + ende

GM-2x for frostsikrinG 
av takrenner/nedløp

THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS WWW.THERMAL.PENTAIR.COM       

t2rød oG t2 reflecta
sMart for GulvvarMe
T2 Rød – selvregulerende varmekabel
•  Kan legges i betong og støpemasse

•  T2Rød kan lengdeanpasses og kuttes etter behov

•  Energieffektiv kombinasjon med T2Reflecta isoleringsplater

•  For alle overgulv

T2Reflecta – isoleringsplater for T2Rød
•  Sparer opptil 20 % av energien og reduserer installasjonstiden  
 betraktelig

•  Lav vekt – kun 3 kg/m² sammenlignet med utjevningsmasse 
 på 20–25 kg/m²

•  Rask installasjon - ingen støpemasse, ferdige spor for   
 T2Rød varmekabel.

•  Bygghøyde 13 mm (inklusive T2Rød varmekabel) – pluss   
 overgulvets tykkelse

10 350 00 T2Rød varmekabel i løpemeter
Tilbehør
10 340 00 Pin-Pack trekkerør Ø10 mm/L 2,5 m
10 350 35 Tilkobling/endeavslutning
10 350 36 Skjøt T2Rød
54 100 04 Raychem NRG-Temp
10 350 11 T2Reflecta-pakke 3,12 m2

10 350 12 T2Reflecta endeplater 6 stk
10 350 13 T2Reflecta limsats A6–9 m2

10 350 97 T2Reflecta P-fix Primer 1 kg

Alltid varme gulv 
Kabelen kan legges i betong og støpemasse. Energieffektiv 
kombinasjon med isoleringsplater. Kabelen kan legges på 
alle gulv. Med isoleringsplater kan man spare opptil  20 % 
energi. 
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GM-2X - energismart varmekabel 
• Selvregulerende varmekabel som kan redusere    
 energiforbruket med opp til 80%

• Uteffekt: 36 W/m i isvann og 18 W/m i tørr omgivelse

• Stabilt og vedlikeholdsfritt.

 • RayClic hurtigkoblingssystem for rask og sikker    
 installasjon og tilkobling av GM-2X.

GM-2X
10 382 26 GM-2X, 36 W/m ved 0 °C i is /vann  og 
 18 W/m ved 0 °C i luft

Tilbehør
10 383 75 CE20-01 Tilkobling/endeavslutning GM-2X
10 383 79 GM-Rake Festebrakett med overgang
10 381 17 EMDR-10 Styreenhet takrenner/nedløp,    
 tavlemontasje

RayClic hurtigkoblinger til GM-2X
10 383 19 RayClic E-02 Gelfylt endeavslutning
10 383 20 RayClic CE-02 KK/VK + ende
10 383 21 RayClic PT-02 T-avgrening med tilførsel + ende
10 383 22 RayClic PS-02 Skjøt VK/VK, + tilførsel og ende
10 383 23 RayClic S-02 Skjøt VK/VK + ende
10 383 24 RayClic T-02 T-avgrening + ende

GM-2x for frostsikrinG 
av takrenner/nedløp

THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS WWW.THERMAL.PENTAIR.COM       

t2rød oG t2 reflecta
sMart for GulvvarMe
T2 Rød – selvregulerende varmekabel
•  Kan legges i betong og støpemasse

•  T2Rød kan lengdeanpasses og kuttes etter behov

•  Energieffektiv kombinasjon med T2Reflecta isoleringsplater

•  For alle overgulv

T2Reflecta – isoleringsplater for T2Rød
•  Sparer opptil 20 % av energien og reduserer installasjonstiden  
 betraktelig

•  Lav vekt – kun 3 kg/m² sammenlignet med utjevningsmasse 
 på 20–25 kg/m²

•  Rask installasjon - ingen støpemasse, ferdige spor for   
 T2Rød varmekabel.

•  Bygghøyde 13 mm (inklusive T2Rød varmekabel) – pluss   
 overgulvets tykkelse

10 350 00 T2Rød varmekabel i løpemeter
Tilbehør
10 340 00 Pin-Pack trekkerør Ø10 mm/L 2,5 m
10 350 35 Tilkobling/endeavslutning
10 350 36 Skjøt T2Rød
54 100 04 Raychem NRG-Temp
10 350 11 T2Reflecta-pakke 3,12 m2

10 350 12 T2Reflecta endeplater 6 stk
10 350 13 T2Reflecta limsats A6–9 m2

10 350 97 T2Reflecta P-fix Primer 1 kg

Frostsikring av tak-
renner og nedløp 
Ikke la takrennene dine bli ødelagt av is og snø. Få 
elektrikeren til å installere selvregulerende varmekabel i 
takrenner og nedløp.

GM-2X er en energismart varmekabel som kan re-
dusere energiforbruket med 80%.

Varmekabler
Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange 
fordeler som varmekilde. Et varmt gulv er en stor varmeflate 
med lav temperatur og jevn varmefordeling. Dette gir et godt 
og behagelig innemiljø. Oppvarmingen skjer hovedsakelig i 
form av strålevarme, og ikke ved luftsirkulasjon slik som ved 
veggmonterte varmekilder.

Det finnes i dag lavtbyggende gulvvarmesystemer som raskt 
blir varme, og som raskt kjøles ned igjen når varmen skrus av. 
Dette gjør moderne gulvarme med elektrisitet godt egnet for 
energisparing og effektivisering da temperaturen kan reguleres 
raskt og effektivt med en moderne termostat.

Isfri 60 
 en styringsautomatikk for snøsmelteanlegg som består av 
en kontroller og en unik nedbørsføler. Anlegget aktiveres 
ved at nedbørsføleren registrerer en kombinasjon av ned-
bør og temperatur under 2°C.

Typiske bruksområder er fortau, 
gågater, trapper, veier, oppkjørsler, 
lasteramper.

Varmefolie
Varmefolie kan monteres i gulv eller i tak. 
Varmefolie i gulv kan brukes i alle gulv 
som skal ha parkett, laminat, belegg, 
kork eller vegg til vegg teppe. Meget lav 
byggehøyde fra 4,6mm + toppgulv og 
lavt energiforbruk sikrer deg den mest 
økonomiske og miljøvennlige løsningen 
du kan finne. Varmefolien monteres helt 
uten støp eller murerarbeider.

Skal du bygge lavenergihus eller pas-
sivhus har vi løsningen klar for deg med 
tilpasset varmefolie!
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El-sjekken
Har du ikke et velfungerende anlegg, kan det fort gå galt og i verste tilfelle føre til brann i hjemmet ditt.
 
Å ta en EL-sjekk er en god investering og det skaper tryggere rammer. Du er selv ansvarlig for at anlegget ditt er i 
velfungerende og forskriftsmessig stand. Kontakt din Sikringen-elektriker i dag, så hjelper vi deg med EL-sjekken.
 

Sikringens El-sjekk for 
bolig
 

- Du betaler kun 2 500 kroner inkl. 
mva. for en EL-sjekk av boligen din
 
- Som medlem av Huseiernes Lands-
forbund, Tryg og Falck får du kr 500 
kroner 
  i rabatt på EL-sjekken.   (Rabattene 
kan ikke legges sammen)

Hva kan vi tilby:
• Trygg el-installasjon, utført av 

fagfolk med høy kompetanse
• EL-sjekken – kontroll av det elek-

triske anlegget i bolig
• Boliginstallasjoner og service
• Rådgivning
• Installasjon av strømbesparende 

produktløsninger

Sikkerhet

Bestill Sikringens 
EL-sjekk

- det er du som har 

ansvaret for det 

elektriske anlegget 

i boligen din.

  Kontakt oss på tlf. 0 20 60

eller www.sikringen.com
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Sikkerhet 

El-sikkerhet
De fleste branner skyldes bruk av elektrisitet og 
ikke minst feil bruk eller skjødesløshet. Med enkle 
midler kan man sikre seg, slik at brannfaren re-
duseres betraktelig.

Overspenningsvern -
Lynvern
Et overspenningsvern beskytter elektroniske og 
elektriske apparater ved å lede overspenningene 
ned til jord, eller gi så stor motstand mot transienter, 
at disse velger en annen vei. FG-godkjente lynvern 
med støyfilter gir fullgod beskyttelse ovenfor elek-
troniske apparater som PC, TV, stereo og nettverk 
for å nevne noe.

Komfyrvakter 
NEK 400 2006 og NEK 400 2010 
NEK 400:2010-8, 823.421.01 krever et utstyr som føler 
på temperaturer over komfyr/platetopp som sørger for 
utkobling av strømtilførselen til komfyren/platetoppen 
dersom det oppstår fare for overoppheting/brann. Det 
er ment at dette skal være en varig løsning i installas-
jon og dermed vil ikke flyttbare enheter (komfyrvakter) 
tilfredsstille intensjonen i normen. Det er ikke krav til at 
frakoblingen skal skje i sikringsskapet, men et sted i 
den faste installasjonen. Dermed kan frakoblingsutstyret 
eksempelvis plasseres i en boks i nærheten av komfyren/
platetoppen. 

Imidlertid er dette et krav som gjelder i nye boliger. Det 
innebærer at det fortsatt er mulig å montere ”flyttbare” 
komfyrvakter i eksisterende boliger, også ved rehabiliter-
ing, etter NEK 400 2006
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El-sikkerhet  ditt ansvar
Sikringsskapet er ofte det siste vi tenker på å modern-
isere ved oppussing. Hjemmet får nye tapeter, vi maler, 
legger nye gulv, bytter kjøkken osv., men når det kom-
mer til el-sikkerhet ligger det i et helt annet budsjett 
som vi skal ta tak i senere. Gamle skrusikrinnger kan 
være en brannbombe i nye og moderne hjem. Dagens 
hjem har mange nye elektriske produkter som krever 
mer strøm enn det anlegget kanskje var beregnet for 
når ble bygd.

Ring din elektriker i dag å få et prisoverslag på nytt 
sikringsskap - det er ikke så dyrt som du tror og en 
billing investering for en trygg tilværelse.

Trådløse røykvarslere
Med trådløse, seriekoblede røykvarslere får du tidlig 
og rask varsling over hele boligen - uansett hvor du 
befinner deg

Jordfeilbryter
En jordfeilautomat utløses ved jordfeil, overbelastning og 
kortslutning, den blir også kalt en kombiautomat, pga den 
har begge egenskapene til både jordfeilbryter og tradisjonell 
automat.

xDigital varsler faktisk feilstrøm med LED, noe som gir økt 
sikkerhet, kontroll og trygghet for både installatør og kunde. 

Vernet er vedlikeholdsfritt, ekstremt nøyaktig og avleser 
faktisk feil-lekkstrøm via en LED. 



Vi håper brosjyren har gitt deg inspirasjon og idèer. Innholdet i denne brosjyren 
er kun en liten brøkdel av hva som finnes på markedet. Norge er et land som 
er i konstant oppussingmodus, men vi er kanskje ikke så flinke til å fornye det 
elektriske anlegget i hjemmet vårt. Hovedfokus er gjerne kjøkken, bad,  hvilke 
farge vi skal ha på veggene osv. Nå finnes det utrolig mange løsninger som kan 
heve komforten i hjemmet ditt så ikke vent, men spør en fagmann om råd.

Spør din nærmeste Sikringenelektriker, vi har 150 medlemsbedriften rundt om 
i hele landet som kan hjelpe deg på vei til et mer moderne og energieffektivt 
hjem. Eller ring 0 20 60 så settes du over til den bedriften som er nærmest deg, 
eller går inn på www.sikringen.no for å finne en elektriker nær deg.
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Ønskeliste



Sikringenleverandører 
representert i brosjyren

Installasjonsmateriell
(stikkontakter, brytere, dimmere osv.)
ABB
Castor AS
Ensto Nor AS
Frico AS
Friganor as
Letti AS
OBO Bettermann Norge AS
Schneider Electric AS
Siemens AS
SAAS Produkt A/S
Tyco Electronics Norge AS
Viking Elektro A/S

Håndkletørker
Rettig Sweden AB

Kabel
NKT Cables AS
Norsk Wavin AS
Tec con A/S

Lys
Osram AS
Philips Norge AS Divisjon Lys
SG Armaturen AS
Siteco Belysning
Thorn Lighting AS

Sikringsskap
Eaton Electric AS
Schneider Electric AS
Stansefabrikken Production

Styringssystem
(Smarthus, KNX, energibesparende løsninger)
ABB
Eaton Electric AS
ELKO AS
Micro Matic Norge AS

Schneider Electric

Varme
Danfoss AS, avd. Devi
Glen Dimplex AS
Konsulent-Team A/S
Nexans Norway AS, Divisjon Tele og Installasjonskabel
Pentair Thermal Management
Øglænd System AS

Telefon 0 20 60


