Värmskog Fiber

Information angående er åskskyddsinstallation
Åskskydden som installerats av Infratec (om ni beställt sådana) är ett överspänningskydd och har monterats så
nära inkommande matning som möjligt. Skyddet kan betraktas som en vanlig proppsäkring och löser ut då
åskan gir en direkt träff i elnätet. Vid smärre spänninghöjningar vid åska leder skyddet bort överspänningen till
jord och skyddet kan klara detta utan att det löser ut.
Vid utlöst skydd fungerar matningen som vanligt men man har inget skydd som tar hand om en ny åsksmäll.
Hur kontollerar jag att skyddet är utlöst?
• Skydden (3st ) har en grön markör på sig som indikerar att skydden är i funktion. När färgmarkören har
slagit om till rött innebär det att skyddet har löst ut och skall bytas.
När behöver jag göra kontroll av skyddens funktion?
• Om åskan varit i närheten och man misstänker att elnätet har tagit emot en åsksmäll bör man kotrollera
skydden.
Vad gör jag om skyddet löst ut.
• När skyddet löst ut fungerar inte ert åskskydd, dock fungerar er elmatning som om ingenting har hänt.

Skyddet skall nu bytas ut så fort som möjligt för att det kan göra verkan vid ny åsksmäll i elnätet.
Hur byter jag åskskyddet?

•

Åskskyddet som har röd markering och skall bytas dras rakt ut och nytt skydd installeras genom att man
skjuter in det nya skyddet.
Var får jag tag på nya skydd?
• Nytt skydd kan man köpa i elfackhandeln eller på Degerbyns handel Värmskog.
Detta erbjudande gick Värmskog Fiberförening ut med i samband med fiberinstallationen:
I samband med installationen i ert hem kan vi erbjuda er en komplett installation av ett professionellt åskskydd
på inkommande el-matning. Telefonledningen in till huset är den vanligaste vägen in för åskan så vi
rekommenderar att ni river den i samband med fiberinstallation.
För mer information, gå till http://varmskogfiber.se
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