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• Mam płytę grzewczą w innym miejscu niż piekarnik. Ochronnik kuchenki jest przeznaczony przede wszystkim do płyt grzewczych. Ogień w
piekarniku też może przerodzić się w
poważniejszy pożar – jednak pożary
piekarników na ogół nie są tak groźne,
nawet jeśli zwęglona pizza staje
się źródłem toksycznych oparów.
• Ochronnik kuchenki uruchamia się
losowo. Sprawdź, czy Twój ochronnik kuchenki jest jednym z nowszych
modeli. Najnowsze ochronniki
kuchenek są skuteczniejsze i bezpieczniejsze w użytkowaniu, i w ich
przypadku do takich sytuacji nie
dochodzi. Pamiętaj też o tym, żeby
zapoznać się z dołączoną do ochronnika instrukcją i jej przestrzegać.

• Czy potrzebuję ochronnika kuchenki, jeśli mam płytę indukcyjną?
Wymóg zainstalowania ochronnika kuchenki obowiązuje bez względu na to, jakiego typu jest dana
płyta grzewcza – dotyczy płyt i ceramicznych, i indukcyjnych, i żeliwnych. Kuchenka indukcyjna będzie
podgrzewała rondel tak długo, jak
będzie on na niej stał, zatem i taka
kuchnia może zająć się ogniem.
• Mam kuchenkę gazową. Czy wobec
tego w ogóle potrzebuję ochronnika
kuchenki? Nie – ale w przypadku
kuchenek gazowych wymagane są
obecnie płytki na palniki. Poza tym,
kuchenki elektryczne stwarzają
większe niebezpieczeństwo pożaru.

Wszystkimi siłami przeciw pożarom to krajowa inicjatywa przeciwpożarowa będąca rezultatem krajowej
strategii komunikacji przeciwpożarowej na lata 2013–2020. Za inicjatywą stoi grupa koordynująca, w której
skład wchodzą organy kontroli, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz inne norweskie organizacje związane z
bezpieczeństwem pożarowym i elektrycznym.
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Ochronniki kuchenek ratują życie.
Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie sikkerhverdag.no/en

Ochronniki kuchenek ratują życie!
Ponad połowa pożarów w gospodarstwach domowych
w Norwegii jest powodowana przez wygotowane do
sucha garnki bądź przez ogień na kuchni. To się może
przydarzyć każdemu: młodym, kiedy przyrządzają
posiłki nocą, rodzicom małych dzieci, kiedy coś
odwraca ich uwagę w środku gotowania, czy też osobom
starszym, kiedy zapominają o tym, że na kuchni coś się
grzeje.

Czym jest ochronnik kuchenki?
1. Jak to działa?

2. Gniazdko czy instalacja?

Ochronnik kuchenki wyemituje dźwiękowy sygnał

Ochronniki kuchenek występują w dwóch wersjach:

ostrzegawczy i automatycznie odetnie zasilanie, jeżeli
zapomnisz o wyłączeniu płyty grzewczej albo za bardzo
się ona rozgrzeje.

1.

Mogą być podłączane kablem do gniazdka. Taki
prosty ochronnik kuchenki zainstalować może
każdy: zobacz ilustrację powyżej.

Ochronniki kuchenek składają się z dwóch części:
czujnika, który umieszcza się nad kuchnią, oraz

2. Mogą być podłączane do samej instalacji

odłącznika zasilania, instalowanego za kuchenką albo

elektrycznej. To wymaga wykonania

w skrzynce bezpiecznikowej. Czujnik monitoruje płytę

połączenia ze skrzynką bezpiecznikową,

grzewczą, i z chwilą wykrycia zagrożenia pożarowego

co należy zawsze powierzać elektrykom z

włącza alarm. Jeżeli nikt na to nie reaguje, czujnik

uprawnieniami. Zainstalowanie ochronnika

wysyła do odłącznika sygnał odcięcia zasilania kuchenki.

kuchenki takiego typu jest wymagane w

Ochronniki kuchenek można instalować na wszelkiego

związku z unowocześnianiem kuchni i instalacji

rodzaju kuchniach elektrycznych.

elektrycznych.

www.sikkerhverdag.no/en

W jakiej cenie można kupić ochronnik kuchenki?

Gdzie mogę dostać ochronnik kuchenki?

Ceny ochronników kuchenek zaczynają się na poziomie

Ochronniki kuchenek są do kupienia w

około 3 500 NOK, a wszystko zależy od funkcjonalności:

elektromarketach, w szeregu sklepów z AGD oraz w

najtańsze są te najprostsze, natomiast „rolls-royce’y”

internecie, np. na stronach dostawców ochronników

mogą kosztować nawet trzykrotnie więcej.

kuchenek, a także towarzystw ubezpieczeniowych.
Jeśli korzystasz ze świadczeń zdrowotnych w gminie,

Obydwie opcje są dopuszczone do użytku, przy

to sprawdź, czy nie masz możliwości wypożyczenia

czym niezależnie od typu organy kontroli zalecają

ochronnika kuchenki właśnie stamtąd.

kupowanie ochronników kuchenek z atestem FG, tzn.
dopuszczonych do użytku przez FG Skadeteknikk na

A co mówią przepisy?

podstawie unormowanych, drobiazgowych testów. Wykaz

Wymogi egzekwowane przez organy kontroli mówią, że

ochronników kuchenek z atestem FG znajdziesz pod

ochronniki kuchenek muszą być instalowane:

następującym adresem:

•

we wszystkich nowych domach,

www.fgsikring.no/brann/komfyrvakt/fg

•

zawsze w związku z wymianą domowej
instalacji elektrycznej

Rabat na ubezpieczenie: Niektóre towarzystwa
ubezpieczeniowe udzielają rabatu na składki

•

oraz przy okazji unowocześniania kuchni, kiedy
potrzebny jest nowy obwód.

ubezpieczeniowe tym, którzy mają zainstalowany

To samo dotyczy domów letniskowych. Powyższe

ochronnik kuchenki z atestem FG. Zapytaj w swoim

wymagania dotyczące ochronników kuchenek

towarzystwie ubezpieczeniowym, czy przysługuje Ci

stosują się do gospodarstw domowych, burs,

rabat.

akademików, apartamentów itp., tzn. do wszelkich
stale zamieszkiwanych budynków. Nie znajdują one
zastosowania do aneksów bądź pomieszczeń kuchennych
w miejscach pracy oraz obiektach biurowych.

