
Alt det der skal til, for at resten af de elektriske installationer
og apparater fungerer som de skal.

Opmærkning af tavle
Det går hurtigere at løse fremtidige opgaver,
hvis installatøren ikke skal afkode tavlen hver gang.

Jordforbindelse
Jordforbindelsen i tavlen -
afgør om alt er jordet rigtigt.

Test af sikkerhedsrelæ
Tavlens HPFI-relæ beskytter dig i tilfælde af elektrisk overgang
i et apparat eller en kontakt.

Tilgang & installation
Er tilgangen og afgangen til tavlen sikre
og rigtigt monteret?

Ekstra grupper i tavlen
Er husstandens elforbrug steget?
En ekstra gruppe kan aflaste installationen og undgå utilsigtet 
udkoblinger.

Løse, slidte eller beskadigede installationer
Stik, dåser, kabler og kabelbakker m.m. –
løst materiel er ikke pænt, og øger risikoen for skader.

Efterspænding af tavle
Samlinger og forbindelser kan være løse,
navnlig på ældre tavler.

Fotodokumentation
Fotos af installationer kan lette reparationer,
forsikringssager m.m. i fremtiden.

GRUNDINSTALLATIONER

TJEKLISTE

Minutelektriker

Når nu elektrikeren er her alligevel, så er der en række ting vi 
kan gøre, som kan give dig bedre, mere holdbare og mere sikre
el-installationer. Se på menuen, om der er noget du kan 
genkende.

Vi kan også plukke fra denne liste, hvis dagens opgave kræver 
at vi får leveret materialer (det tager typisk 20-30 minutter) – så 
slipper du for at skulle booke Minutelektrikeren én gang til for at 
gøre arbejdet færdigt, og får samtidig løst en tiltrængt opgave!  

Er der andet vi kan hjælpe med? 



De mere specielle installationer og maskiner, for eksempel fast 
installerede husholdningsapparater, alarmer og lignende.

Alarm & sensorer
Har du alarm eller sensorer, f.eks. til tænd og sluk af lys –
og fungerer de som de skal?

Hårde hvidevarer
Tjek at forbindelserne på vaskemaskine, køleskab og komfur 
m.m. er korrekte og sikre.

Dørtelefon
Virker dørtelefonen og de tilknyttede funktioner –
f.eks. kamera og lys - som de skal?

Lyd & billede
Har du faste installationer af højttalere, TV m.m. –
og virker de tilfredsstillende?

Ventilatorer & udluftning
Eftersyn og rengøring forlænger levetiden
og give bedre effekt i det daglige.

TEKNISKE INSTALLATIONER
De installationer der sidder i alle rum, og som ofte er dét man 
tænker på, når man siger ”el-installationer”

Lampeudtag & tilslutninger
Løse forbindelser kan udgøre stød-
eller brandfare, eller beskadige lamper og installationer.

Pærer & lyskilder
Er der mulighed for at bruge bedre
eller mere miljøvenlige alternativer? 

Forlængerledninger
Passer forlængerledningerne til opgaven,
og er de i brugbar stand?

Udendørs lys & sensorer
Virker de som de skal, og er der muligheder for justeringer
eller forbedringer?

Installationernes generelle tilstand
Få et overblik, der kan give anledning til
at prioritere eventuelle reparationer eller indsatser.

Indbygget belysning
Sidder indbyggede lamper og spots som de skal,
og er installationen i orden? 

Fastgørelse af løse ledninger og kanaler
Det ser ikke pænt ud, hvis de hænger og flagrer -
og det kan forårsage skader og løse forbindelser.

ALMINDELIGE INSTALLATIONER

38 34 32 31

www.enstall.dk

kontakt@enstall.dk

Gennemføringer
Har der været arbejdet på installationerne
kan gennemføringer i væggene have lidt overlast.


