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• Mano viryklė ir orkaitė yra skir- 
tingose vietose. Viryklės apsau-
ga pirmiausia skirta kaitlentėms. 
Gaisrai virš viryklės taip pat linkę 
išplisti. Paprastai gaisras orkaitė-
je būna ne toks rimtas, net jei 
nuo orkaitėje suanglėjusios pi-
cos gali pasklisti nuodingų dūmų. 

• Viryklės apsauga išsijungia at-
sitiktinai. Patikrinkite, ar jūsų 
viryklės apsauga yra naujesnio 
modelio. Naujausios viryklės 
apsaugos yra geresnės ir sau- 
gesnės naudoti, jas naudojant taip 
neatsitiks. Taip pat svarbu susi-
pažinti su viryklės apsaugos in-
strukcija ir laikytis jos nurodymų.

• Ar man reikia viryklės apsaugos, 
jei turiu indukcinę kaitlentę?  
Viryklės apsaugos reikalavimas 
taikomas neatsižvelgiant į tai, koks 
yra kaitlentės tipas. Jis taikomas 
keraminėms kaitlentėms, induk-
cinėms ar ketaus kaitlentėms. In-
dukcinė viryklė puodą kaitins tol, 
kol jis stovės ant viryklės. Dėl to 
tokios viryklės taip pat gali užsi- 
degti...

• Turiu dujinę viryklę. Ar man vis 
tiek reikia viryklės apsaugos?  

• Ne, bet dujinėms viryklėms šian-
dien būtina liepsnos apsauga. 
Didžiausią gaisro riziką kelia 
elektrinės viryklės.

Dažnai užduodami klausimai:

Visos pastangos kovoti su gaisrais – tai nacionalinė gaisrų prevencijos iniciatyva, paremta 2013–2020 m. 
nacionaline priešgaisrinės saugos komunikacijos strategija. Šią iniciatyvą įgyvendina nacionalinė koordi-
navimo grupė, kurią sudaro valdžios institucijos, draudimo bendrovės ir kitos organizacijos, kurios rūpinasi 
priešgaisrine sauga ir elektrosauga Norvegijoje.

GAISRŲ INFORMACINIS FORUMASVIETINĖS ELEKTROS SAUGOS TIKRINIMO INSTITUCIJOSKOMPETENTINGŲ ĮMONIŲ REGISTRAS



Viryklių apsaugos gelbsti gyvybes.
Daugiau informacijos rasite adresu sikkerhverdag.no/en



Kas yra viryklės apsauga?
1. Kaip tai veikia?
Viryklės apsauga skleidžia įspėjamąjį garsą 
ir automatiškai išjungia maitinimą, jei 
pamiršote išjungti kaitlentę arba ji per daug 
įkaito.

Viryklės apsaugą sudaro dvi dalys: jutiklis 
virš viryklės ir maitinimo jungiklis, kuris 
įtaisomas arba už viryklės, arba saugiklių 
dėžutėje. Jutiklis stebi kaitlentę. Jei 
jutiklis aptinka gaisro pavojų, įjungia 
pavojaus signalą. Jei niekas nesureaguoja, 
jutiklis priverčia jungiklį išjungti viryklės 
maitinimą. Viryklės apsaugą galima 
montuoti visoms elektrinėms viryklėms.

2. Prijungiama ar stacionari? 
Yra dviejų tipų viryklės apsaugų: 

1. Viryklės apsaugos, laidu prijungiamos 
prie elektros lizdo. Šią paprasto tipo 
viryklės apsaugą gali sumontuoti bet 
kas. Žr. pirmiau pateiktą paveikslą. 

2. Viryklės apsaugos, jungiamos prie 
elektros sistemos, kurias reikia 
prijungti prie saugiklių dėžutės. 
Tokią apsaugą turi įrengti elektrikas. 
Rekonstruojant virtuvę ir elektros 
instaliaciją, privaloma naudoti tokio 
tipo viryklės apsaugą.

Viryklių apsaugos gelbsti gyvybes!

Daugiau nei pusė gaisrų Norvegijos namuose 
kyla dėl pridegusių puodų ar kilus gaisrui virš 
viryklės. Tai gali atsitikti bet kam: jauniems 
žmonėms, maistą gaminantiems naktį, mažų 
vaikų tėvams, kuriems sutrukdoma įpusėjus 
gaminimą, ir vyresnio amžiaus žmonėms, kurie 
pamiršta ant viryklės verdamą maistą.



Kiek kainuoja viryklės apsauga?
Viryklės apsaugos kaina prasideda nuo 
maždaug 3 500 NOK, atsižvelgiant į jos 
funkcijas. Paprasčiausio tipo apsauga 
yra pigiausia. Prabangus variantas gali 
kainuoti tris kartus brangiau.

Abu variantai yra patvirtinti, bet, 
neatsižvelgiant į tipą, valdžios institucijos 
rekomenduoja pirkti viryklės apsaugas, 
kurias patvirtino FG („FG Skadeteknikk“) 
ir su kuriomis buvo atlikti standartizuoti 
bandymai. FG patvirtintas viryklės apsaugas 
galite rasti čia:  
https://www.fgsikring.no/brann/komfyrvakt/fg/

Draudimo nuolaida: kai kurios draudimo 
bendrovės suteiks jums saugos nuolaidą 
draudimo įmokoms, jei įrengėte FG 
patvirtintą viryklės apsaugą. Pasiteiraukite 
savo draudimo bendrovės, ar tai taikoma ir 
jums.

Kur galima gauti viryklės apsaugą?
Viryklės apsaugų galima įsigyti visose 
elektronikos parduotuvėse, daugelyje 
virtuvės prekių parduotuvių ir internete, 
pavyzdžiui, viryklės apsaugų tiekėjų 
ir draudimo bendrovių svetainėse. 
Jei savivaldybė jums teikia sveikatos 
priežiūros paslaugas, pasiteiraukite, gal 
galite pasiskolinti viryklės apsaugą iš jos.

O kaip dėl reglamentų?
Valdžios institucijos viryklės apsaugas 
reikalauja įrengti tokiais atvejais:

• visuose naujuose namuose,
• keičiant elektros instaliaciją namuose, 
• rekonstruojant virtuvę ir keičiant  
 elektros instaliaciją.

Tos pačios taisyklės taikomos atostogų 
namams. Viryklės apsaugos reikalavimai 
taikomi namams ir bendrabučiams / 
butams, t. y. vietoms, kuriose žmonės miega 
ir nuolat gyvena. Reikalavimai netaikomi 
darbo vietų ir biurų pastatų virtuvėlėms ir 
virtuvėms.

www.sikkerhverdag.no/en 


