
Gode råd når det tordner
Er du engstelig for at lyn og torden skal forårsake strømbrudd og skader på elektrisk utstyr hos deg i sommer? På Hafslund
Netts hjemmesider finner du gode tips om hvordan du kan beskytte deg best mulig.

Her er noen enkle tips til hva du kan gjøre dersom du er redd for at lyn og torden skal forårsake strømbrudd eller skader på elektrisk utstyr
hos deg.

Skal du reise bort, er det en enkel og grei forsikring å trekke ut støpselet til utstyr som ikke trenger å være tilknyttet strømnettet når du er på
ferie. Utstyr som er frakoplet strømnettet blir ikke ødelagt av lyn og torden. For utstyr som er tilknyttet antenneanlegg, er det lurt også å ta
koble fra antenneledningen.

Har du følsomt elektronisk utstyr som ikke tåler avbrudd i strømforsyningen? Da bør du investere i egne løsninger. Ta kontakt med din pc-/tv-
forhandler eller forhandlere av sikkerhetsløsninger og spør hva de anbefaler av utstyr for ditt behov.

Lyn og torden gjør at luften er ladet med elektrisitet. Denne elektrisiteten prøver å finne veier til jord. Noen ganger går den via strømkabler,
gjennom hus, og via husholdningsapparater til jord. Slike overspenninger kan forårsake umiddelbare skader på elektriske apparater, eller
skader på disse som først dukker opp etter en stund.

Du kan sikre deg mot slike overspenninger ved å montere overspenningsvern i sikringsskapet. Ta en sjekk i sikringsskapet og kontakt med din
lokale elektriker dersom du er usikker på om din bolig er godt nok sikret.

Selv om det er montert overspenningsvern, er man imidlertid ikke 100 prosent sikret mot skade på utstyr dersom lynet først slår ned. Så det
beste rådet – og det enkleste – er å trekke ut støpslet på elektriske apparater som ikke må være tilkoplet strøm.
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