Sık Sorulan Sorular:

Aralık 2019’da yayınlanmıştır

• Farklı yerlerde set üstü ocak ve
fırınım var. Ocak koruması öncelikle set üstü ocak için yapılmıştır.
Set üst ocağın yanması daha büyük
yangınların meydana gelmesi potansiyeline sahiptir. Genellikle, fırındaki yanmış pizza zehirli duman verse
de fırın yangınları ciddi değildir.
• Ocak koruması rastgele kendisini
kapatır. Ocak korumanızın daha
yeni bir model olup olmadığını kontrol edin. En yeni ocak koruması, kullanımı daha iyi ve daha güvenlidir ve
bunun olmasını önleyecektir. Ayrıca ocak korumanıza dair talimatları
bilip uygulamanız da önemlidir.

• İndüksiyonlu set üstü ocağım varsa
bir ocak korumam olması gerekiyor mu? Ocak koruması gereksinimi,
set üstü ocağın türüne bakmaksızın
geçerlidir. Seramik set üstü ocaklar, indüksiyonlu veya dökme demir
set üstü ocakları için geçerlidir. İndüksiyonlu set üstü ocak, ocağın
üstünde olduğu müddetçe tencereyi ısıtmaya devam edecektir. Bu
tarz ocaklar, bu yüzden, alev alabilir.
• Gazlı ocağım var. Yine de bir ocak
korumam olması gerekiyor mu?
Hayır, ama gazlı ocaklar bugünlerde
alev koruması gerektiriyor. Ayrıca, elektrikli ocaklar da en büyük
yangın riskini teşkil etmektedir.

Yangınlara karşı tüm çabalar, 2013-2020 Ulusal Yangın Güvenliği İletişim Stratejisini takiben ulusal yangın
önleme girişimidir. Ulusal koordinasyon grubu, Norveç’teki yangın ve elektrik güvenliği kapsamında yetkililerden; sigorta şirketlerinden ve diğer kuruluşlardan oluşan girişimin arkasındadır.

YETKİLİ ŞİRKETLERİN KAYDI

YEREL ELEKTRİK GÜVENLİĞİ DENETİM YETKİLİLERİ

YANGIN BİLGİLENDİRME FORUMU

Ocak korumaları hayat kurtarır.
sikkerhverdag.no/en adresinden daha fazla bilgi edinin

Ocak korumaları hayat kurtarır!
Norveç evlerindeki yangınların yarısından
fazlası, ocak üstünde bırakılan çaydanlıklardan
veya ocak yangınlarından kaynaklanır. Herkesin
başına gelebilir: Geceleri yemek pişiren genç
insanlar, yemek pişirirken küçük çocukları
yüzünden dikkati dağılan ebeveynler ve
yemeklerini ocakta unutan yaşlı bireyler.

Ocak koruması nedir?

2. Bağlı veya sabit?

1. Nasıl çalışır?

İki tür ocak koruması vardır:

Ocak koruması, set üstü ocağı kapamayı
unutursanız veya çok sıcak olursa, bir uyarı sesi
çalar ve otomatik olarak gücü keser.

1. Bir kabloyla prize bağlanan ocak
korumaları (bağlı olarak bilinmektedir).
Bu basit ocak koruması türü herkes

Ocak korumaları, iki kısımdan oluşmaktadır:

tarafından bağlanabilir. Yukarıdaki şekle

ocağın üzerine yerleştirilen bir sensör ve ocağın

bakın.

arkasına ya da sigorta kutusuna yerleştirilen
güç anahtarı. Sensör, set üstü ocakları izler.

2. Sigorta kutusuna bağlantı gerektiren

Sensör bir yangın riski algılarsa bir alarm

elektrikli sisteme bağlanan ocak

tetikler. Buna kimse yanıt vermezse sensör,

korumaları. Elektrik tesisatçısı

ocağa giden gücü kapalı konuma getirecektir.

tarafından kurulması gerekmektedir.

Ocak korumaları, elektrikli ocaklara monte

Mutfağı ve elektrik devrelerini

edilebilir.

yenilerken bu tür ocak koruması
gereklidir.

www.sikkerhverdag.no/en

Ocak korumasının fiyatı nedir?

Ocak korumasını nereden edinebilirim?

Ocak koruması fiyatı, ne yapabildiğine bağlı

Ocak korumaları tüm elektronik

olarak, 3500 NOK civarında başlamaktadır. En

ürün mağazalarından, çeşitli mutfak

basit tür en ucuzdur. «Rolls Royce seçeneği»

mağazalarından ve mesela ocak koruması

üç kat daha fazla tutabilir.

tedarikçileri ve sigorta şirketlerinin web
siteleri gibi çevrimiçi mağazalardan satın

Her iki değişken de onaylanmıştır, ancak türüne

alınabilir. Belediyeden sağlık hizmeti

bakmaksızın yetkililer, FG onaylı, yani FG

alıyorsanız oradan ocak koruması ödünç alıp

Skadeteknikk tarafından onaylı olan ve standart

alamayacağınızı kontrol edin.

testten geçirilmiş olan ocak korumalarını
satın almayı önermektedir. FG onaylı ocak

Düzenlemeler nelerdir?

korumalarını buradan bulabilirsiniz:

Yetkililer, ocak korumaları için aşağıdaki

https://www.fgsikring.no/brann/komfyrvakt/

gereksinimlere uygular:

fg/
Sigorta indirimi: Belirli sigorta şirketleri, FG
onaylı ocak koruması kurmuş olmanız halinde

•

tüm yeni evlerde

•

evde elektrik tesisatlarını değiştirirken

•

mutfağınızı yenilerken ve yeni bir 		
elektrik devresine ihtiyacınız olduğunda.

sigorta primlerinizde bir güvenlik indirimi

Aynı kurallar, tatil için kullanılan evlerde de

sunacaktır. Lütfen bunun sizin için geçerli olup

geçerlidir. Ocak koruması gereksinimleri,

olmadığını sigorta şirketinizle kontrol edin.

insanların kalıcı olarak uyuduğu ve yaşadığı
evlerde ve yurtlarda/dairelerde geçerlidir.
Gereksinimler, iş yerindeki/ofis binalarındaki
küçük mutfaklar ve mutfaklar için geçerli
değildir.

