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• Bếp nấu và lò nướng của tôi đặt 
ở những nơi khác nhau.  Mục đích 
chính của bộ bảo vệ bếp là dành 
cho bếp nấu. Cháy bếp nấu có khả 
năng bùng lên thành đám cháy lớn 
hơn. Thông thường, đám cháy từ lò 
nướng không nghiêm trọng, kể cả khi 
bánh pizza bị cháy thành than trong 
lò nướng có thể phát ra khói độc. 

• Bộ bảo vệ bếp nấu tự tắt ngẫu 
nhiên. Kiểm tra xem bộ bảo vệ bếp 
của bạn có phải là mẫu mới hơn 
không. Bộ bảo vệ bếp mới nhất sẽ 
hoạt động tốt hơn và an toàn hơn 
khi sử dụng, đồng thời sẽ ngăn việc 
này xảy ra. Một điều quan trọng 
khác là bạn nên tự làm quen, cũng 
như làm theo hướng dẫn dành cho 
bộ bảo vệ bếp.

• Nếu tôi sử dụng bếp từ, tôi có 
cần bộ bảo vệ bếp không?   Các 
yêu cầu của bộ bảo vệ bếp vẫn 
sẽ áp dụng, bất kể loại bếp. Điều 
này áp dụng cho bếp nấu bằng xứ, 
bếp từ hoặc bếp gang. Bếp từ sẽ 
vẫn làm nóng chảo nếu chảo còn 
nằm trên bếp. Các loại nồi như 
vậy do đó cũng có thể bắt lửa. 

• Tôi đang sử dụng bếp ga. Tôi có 
cần bộ bảo vệ bếp không? Không, 
nhưng bếp ga ngày nay yêu cầu 
trang bị bộ chắn lửa. Hơn nữa, bếp 
điện có nguy cơ gây cháy lớn nhất.

Câu hỏi thường gặp:

Mọi nỗ lực chống lại hỏa hoạn là sáng kiến phòng cháy quốc gia, sau Chiến lược Truyền thông An toàn Hỏa 
hoạn Quốc gia 2013-2020. Nhóm điều phối quốc gia là tổ chức đứng sau sáng kiến, bao gồm các cơ quan, 
công ty bảo hiểm và các tổ chức khác trong phạm vi an toàn hỏa hoạn và an toàn điện ở Na Uy.

DIỄN ĐÀN THÔNG TIN HỎA HOẠNCÁC CƠ QUAN KIỂM TRA AN TOÀN ĐIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNGĐĂNG KÝ CỦA CÔNG TY CÓ THẨM QUYỀN



Bộ bảo vệ bếp nấu sẽ giúp bảo vệ sinh mạng.
Xem thêm thông tin tại sikkerhverdag.no/en



Bộ bảo vệ bếp là gì?
1. Cách thức hoạt động như thế nào?
Bộ bảo vệ bếp sẽ phát âm thanh cảnh báo và 
tự động ngắt điện nếu bạn quên tắt bếp nấu 
hoặc bếp quá nóng.

Bộ bảo vệ bếp bao gồm hai phần: một cảm 
biến nằm phía trên bếp và công tắc nguồn, 
được đặt phía sau bếp hoặc trong hộp cầu chì. 
Cảm biến sẽ giám sát bếp nấu. Nếu cảm biến 
phát hiện nguy cơ hỏa hoạn, thiết bị sẽ kích 
hoạt báo động. Nếu không có ai phản hồi với 
báo động, cảm biến sẽ điều khiển công tắc tắt 
nguồn bếp. Bộ bảo vệ bếp có thể được lắp đặt 
trên tất cả các loại bếp điện.

2. Phục hồi so với sửa? 
Có hai loại bộ bảo vệ bếp:  

1. Bộ bảo vệ bếp kết nối qua cáp đến ổ cắm 
(được biết đến như là bộ nối tiếp). Bất kỳ 
ai cũng có thể lắp đặt loại bộ bảo vệ bếp 
đơn giản này. Xem hình minh họa ở trên. 

2. Bộ bảo vệ bếp kết nối với hệ thống điện 
yêu cầu kết nối đến hộp cầu chì. Thiết 
bị này nên được lắp đặt bởi nhân viên 
lắp đặt điện. Khi tân trang lại nhà bếp 
và mạch điện, việc sử dụng bộ bảo vệ 
bếp này là bắt buộc.

Bộ bảo vệ bếp nấu sẽ 
giúp bảo vệ sinh mạng!
 
Hơn một nửa số vụ cháy tại Na Uy xảy ra do các 
nồi đun sôi đến cạn hoặc cháy bếp nấu. Điều đó 
có thể xảy ra với bất kỳ ai: Những người trẻ tuổi 
nấu ăn vào ban đêm, cha mẹ của trẻ nhỏ dễ bị làm 
phân tâm khi đang nấu ăn và người cao tuổi để 
quên thực phẩm đang nấu trên bếp.



Giá của bộ bảo vệ bếp là bao nhiêu?
Một bộ bảo vệ bếp có giá khởi điểm vào 
khoảng 3.500 NOK, tùy theo tính năng của 
bếp. Loại đơn giản nhất là loại rẻ nhất. «Tùy 
chọn Rolls Royce» có thể đắt hơn gấp ba lần 
so với giá đó.

Cả hai biến thể đều được chấp thuận, nhưng 
cho dù bạn sử dụng loại bộ bảo vệ bếp nào, 
nhà chức trách cũng đều khuyên bạn nên mua 
thiết bị được FG phê chuẩn, tức là được phê 
chuẩn bởi FG Skadeteknikk, cũng như đã được 
trải qua thử nghiệm tiêu chuẩn hóa. Bạn có thể 
tìm thấy các bộ bảo vệ được FG phê duyệt ở 
đây:   
https://www.fgsikring.no/brann/komfyrvakt/fg/

Chiết khấu bảo hiểm: Một số công ty bảo hiểm 
sẽ cung cấp cho bạn chiết khấu an toàn trên 
phí bảo hiểm nếu bạn đã lắp đặt bộ bảo vệ 
bếp được FG phê duyệt. Vui lòng kiểm tra với 
công ty bảo hiểm của bạn nếu điều này áp 
dụng với bạn.

Tôi có thể mua bộ bảo vệ bếp ở đâu?
Bạn có thể mua bộ bảo vệ bếp tại tất cả các 
cửa hàng điện tử, nhiều cửa hàng bếp và 
cửa hàng trực tuyến, ví dụ: trên các trang 
web của nhà cung cấp bộ bảo vệ bếp và các 
công ty bảo hiểm. Nếu bạn nhận được dịch 
vụ y tế từ thành phố, bạn có thể kiểm tra 
xem có thể mượn được bộ bảo vệ bếp từ đó 
không.

Thế còn các quy định thì thế nào?
Nhà chức trách có các yêu cầu sau đối với bộ 
bảo vệ bếp:

• trong tất cả các căn nhà mới
• khi thay đổi lắp đặt điện tại nhà
• khi bạn tân trang nhà bếp và cần  
 mạch điện mới.

Các quy định tương tự áp dụng cho nhà nghỉ 
dưỡng. Các yêu cầu về bộ bảo vệ bếp áp 
dụng cho nhà ở và ký túc xá/căn hộ, tức là nơi 
mà mọi người ngủ và sống cố định. Các yêu 
cầu không áp dụng cho bếp nhỏ và nhà bếp tại 
tòa nhà nơi làm việc/văn phòng.
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