
 
 

 

Erbjudande om överspänningsskydd för elnätet .       

 

 
Till medlemmar i ”Ekonomiska föreningen Värmskog Fibernät” i samband med 

fiberinstallation. 

 

 

 

Elektroniktätheten ökar i alla miljöer. Vi ser det tydligt, såväl i hemmet och industrin, som i 

samhället i övrigt. Det står samtidigt klart att elektroniken blir allt mindre och allt känsligare 

för överspänningar genererade av åska. Genom att installera överspänningsskydd i elnätet 

minskar risken för överspänning genom att överspänningarna effektivt leds ner till jord utan 

att skada inkopplad utrustning. 

Generellt räknar man med att det går att skydda sig för 90% av alla nedslag, med en 

installation av överspänningsskydd. Vid en direktträff säger det sig självt att helt skyddad kan 

man aldrig bli, men däremot kommer skadorna bli begränsade, kontra inget skydd alls. 

 

 

 

 

Vi har härmed nöjet, att i samband med installation av Ert bredband, 

erbjuda installation av överspänningsskydd. 

 

Vi erbjuder Er ett överspänningsskydd för kraft (400V, 3-fas system, noll och jord). 

Skyddet skall kopplas in parallellt med inkommande kraftmatning, vid mätarskåpet 

eller vid el-centralen. 

I skyddet finns varistorer + gasurladdningsrör kopplade mellan varje fas till jord. 

Denna komponent tar hand om utifrån kommande åskpulser och leder ned dem i jord istället 

för att de skall vandra ut i installationen i ett hus och i vägguttag och anslutna apparater. 

Sättet att montera ett skydd tidigt i en anläggning gör att alla anslutna apparater, tvättmaskin, 

tumlare, kyl, frys och spis också att bli skyddade.  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Vi levererar skydd från Cirprotec ett företag med över 15års erfarenhet av 

överspänningsskydd. De har ett av Europas största och kompletta lab för test och simulering 

av åsk-pulser. 

Cirprotec uppfyller alla gällande normer och godkännanden som reglerar kraven för vad ett 

överspänningsskydd skall tåla och klara av. 

Skyddet köper vi från lokal distributör i Karlstad (KAMIC)  

 

System   TNC/TNS 

Typ  PSM4-40/400 TT IR 

I Max  40 kA 

In  20 kA 

Up  (L N/N-PE) 1,3 kV  

Un  230/400V 

Uc  275V 

Indikering  Fönster 

Läcksström  >1mA 

Larmkontakt.  Ja 

 

 

 

 

Skyddet monteras i separat låda, kapsling av plugin typ 

eller i vissa fall med komplettering för utomhusmontage, 

extra IP klassat skydd . 

Typ av montage anpassas för varje anläggning. 

Pris montage i kapsling vid central :  1795 exkl moms 

Pris montage utomhus            :  2895 exkl moms 

Fakturering sker till ”Ekonomiska föreningen Värmskog Fibernät” (som i sin tur 

fakturerar er som beställt) 

Beställning till Diana Nord :       070-329 57 70      diana.nord@infratek.se 

Tekniska frågor:  Börje Karlsson 070-373 22 51 borje.karlsson@infratek.se 


