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Vi tar sikkerhet 
på alvor!

SIKKERHETSKAMPANJE
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SERIEKOBLEDE BRANNVARSLERE

TAVLERENOVERING
Sov godt om natta ved å vite  
at el-anlegget er i orden. 

KOMFYRVAKT  
MICROSAFE® MKOMFY

EL-KONTROLL
El-sjekk er viktig, det understreker statistikken.  
Nesten halvparten av alle norske boligbranner  
er knyttet til elek trisitet, dermed kan el-kontrollen  
bokstavelig talt være livsviktig. 

Du har sikkert hørt oppfordringene fra elektrobransjen  
om å foreta el-kontroller. Årsaken er at vi ønsker å 
hjelpe til med å sikre boligen din, selv om det juridiske  
ansvaret ligger hos deg som eier. 

Termografering er et krav i næringsbygg men ikke i bolig.  
Vi tilbyr alikevel dette som en opsjon for en rimelig penge.

Mer info finner du på vår hjemmeside www.ave.no.

Mkomfy komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt 
som overvåker platetoppen på komfyren.

Den har en todelt sikkerhetsfunksjon:  
Timerfunksjon og vakt for overtemperatur.

LANDBRUK/NÆRING
Myndighetene krever at du som bonde eller annen næringsdrivende har 
avtale om internkontroll med godkjendt og sertifisert kontrollør og firma.

Termografering skal være en del av kontrollen, da det avdekker unormalt varme 
punkter i el-anlegget. Dette for å avsløre de brannfarlige punktene før de forårsaker 
brann eller driftsstans.

Det blir i etterkant levert en komplett tilstandsrapport av anlegget ditt. Dette inkluderer 
også elektronisk oppbevaring av kontroller og dokumentasjon som tilfredstiller krav 
til både myndigheter og FG-godkjenning.

De fleste forsikringsselskaper gir reduksjon i premie når el-anlegget i bygningene har 
blitt kontrollert av sertifisert firma. En el-kontroll er dermed også gunstig økonomisk i 
lengden, ved siden av den gode følelsen å vite at anlegget er blitt kontrollert. 

Ta kontakt så lager vi oppsett og pris til deg!

AVE har og sertifiserte montører med spesialkompetanse på Elotec sine brannvarslings-
anlegg for landbruk. Kontakt oss for å få utført den årlige pålagte servicen.

3 stk.  
Kr 3490,-
(Pris pr. stk. 1290,- kjøpt alene.)

Optisk røykvarsler med 10 års batterilevetid 
som benytter lyssprednings prinsippet for  
sikker deteksjon av røyk i hjemmet. 

Audiolink funksjonen gjør det mulig  
å hente ut data fra detektoren til  
en smarttelefon med AudioLink  
applika sjonen installert.

For komplett tyveri-/ 
brannvarsling, kontakt  
oss for et godt tilbud. 

Kr 3750,-
(Montering kommer i tillegg.)

Sikring  
pris fra 

Kr 990,-
(Inkludert montering.)

Overspenningsvern  
pris fra 

Kr 1490,-
(Inkludert montering.)

Normal el-kontroll  
for bolig 

kr 1990,-

Utvidet el-kontroll  
inkludert termografering 

kr 2490,-
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Kr 4490,-
Inkludert to trådløse sensorer.  
(Montering kommer i tillegg.)

Vannskader er uforutsigbart, ubehagelig  
og kan være kostbart. Det er ikke alle  
lekkasjer som dekkes av forsikringen,  
men du kan redusere sjansen for  
kjedelige overraskelser.

Ved å installere en automatisk vannstoppe-
ventil med sensorer på utsatte steder vil  
boligen din være sikret mot vannlekkasjer. 
Skulle uhellet være ute vil vannstoppe  -
ventilen stenge vanninntaket og alarmen gå. 

De fleste forsikringsselskap gir prisreduksjon 
i boliger som har installert vannstoppventil.

Kjøring ut over 30 km fra vårt hovedkontor på Nærbø kommer i tillegg. 
Med forbehold om trykkfeil. 

FLOWSTOP LEKKASJESTOPPER


