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MKOMFY 25R 
Standard komfyrvakt. 
Ferdig installert pris: 3 990,-

MKOMFY 25 2G 
Komfyrvakt med design sensor
Ferdig installert pris: 4 990,-

ARGUS KVKIT
Tavle montert komfyrvakt. 
Krever nærhet til sikringsskap 
og ledig kapasitet. (minimum 
4 moduler)
Ferdig installert pris: 3 990,-

Informasjon fra brannvesenet:
Forebyggende avdeling i Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) 
anbefaler komfyrvakt som et godt og konkret tiltak for boligeiere i våre seks 
eierkommuner, Holmestrand, Re, Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. 
Komfyrbranner/tørrkoking/overoppheting er en hyppig årsak til brann. I VIBs
område var det 25 komfyrbranner i fjor, og i år har dessverre en kvinne 
omkommet i brann som startet på komfyren. 31 % av alle utrykninger til 
privathjem var i 2014 relatert til komfyren.
Vi anbefaler alle å installere komfyrvakt.

Komfyrvakt
Prisene gjelder ved bytte av 
vanlig komfyr kontakt til 
komfyrvakt
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Overspenningsvern

Finvern for beskyttelse av elektronisk 
utstyr. Dette er et type 3 vern. 
Monteres i infeltveggbok, kanal eller 
påveggskappe. Beskytter 4 meter 
hver vei.

Pris ferdig montert: 1 100,-
Ved kjøp av 2 stk: 1 750,-

Type II overspenningsvern.
I alle nye boliger er det påbudt med 
overspenningsvern. Dette beskytter 
el anlegget ved sterke 
overspenninger i nettet fra for eks 
lynnedslag. 

Pris ferdig montert: 1 500,-
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Prisene forutsetter at det er 
tilgjengelig plass i sikringsskapet og 
at det er 
automatsikringer/jordfeilautomater



Jordfeilautomater

Det er viktig at du som boligeier er komfortabel med el 

installasjonen i din bolig. I følge dagens forskrift er det påbudt 

med jordfeilbrytere på alle utgående kurser.

De fleste tenker kanskje ikke over at også sikringer har en 

levetid, og at belastningen de utsettes for i dag er langt høyere 

enn hva det var ment for da det ble montert.

Vi anbefaler derfor at alle som ikke har jordfeilbrytere i dag 

oppgrader sitt sikringsskap. Dette vil øke person og 

brannsikkerhet i din bolig.

Pris for ny innmat til nebbskap D/E 8 kurser: 8 490,-
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Brannalarm/røykvarsler

Easy Series-alarmsystemet er utviklet for bruk i 
boliger og små forretningslokaler. Systemet 
stiller minimale krav til opplæring og støtte, og 
det er enkelt å installere, konfigurere og teste. 
Betjeningsenheten bruker tale og viser 
animerte ikoner, slik at det blir lettere for 
brukeren å forstå informasjon og oppgaver. 

Her har vi satt sammen en pakke med det man 
trenger for installasjon av et trådløst 
alarmanlegg i en bolig leilighet, ved behov kan 
man utvide med flere detektorer.

Alarmen kan enkelt utvides til også å ta med 
seg innbrudd.

Alarmpakke bestående av: 
1 stk Alarmsentral med kabinett og trafo 
1 stk Betjeningspanel med berøringsfri leser 
1 stk Trådløs sender/mottaker 
1 stk Trådbasert sirene 
1 stk Batteri 
2 stk Trådløs røykvarsler

Pris uten installasjon: 6 175,-
Ferdig installert: 7 990,-

RØYKVARSLER ARGUS 
CONNECT PHV
Trådløs røykvarsel for 
seriekobling i design 
utførelse. Meget pen hvit 
farge og to år 
batterilevetid. Fåes også i 
aluminium

Pris uten installasjon:  990,-

Trådløs optisk detektor 
Optiske varslere reagerer 
raskest på synlig røyk og er 
derfor den raskeste 
røykvarsleren ved 
ulmebrann.

Pris uten installasjon: 
590,-
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El kontroll av bolig

Tilstanden på det elektriske nettet i din bolig er svært avgjørende for 
brannsikkerheten. Dersom du kjøper el kontroll av oss i kampanje 
perioden får du 25% rabatt på forbrukt materiell ved en eventuell 
oppretning. 

Elkontroll skjema er utarbeidet av Nelfo og gir en tydelig indikasjon 
på anleggets tilstand. Dokumentet lastes opp til boligmappa.no og 
følger huset. Dersom du går med tanker om å selge din bolig vil også 
en elkontroll være nyttig.

Pris for elkontroll: 1 490,-
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Elbil ladere

Ladepost 4 fas for TN, 20A, maks 13,8kW som kan 
justeres ned til 10A. 4 meter kabel med type 2 
ladeplugg. Ladecontroller, ledstatus, mulighet for 
forsinket innkobling og kontakt for deaktivering av 
ladepost.
Pris inklusiv montering: 12 000,-

Ladepost 2 fas for IT og TN, 20A, maks 4,6kW som 
kan justeres ned til 10A. 4 meter kabel med type 2 
ladeplugg. Ladecontroller, ledstatus, mulighet for 
forsinket innkobling og kontakt for deaktivering av 
ladepost.
Pris inklusiv montering: 9 990,-

Evlink Wallbox er en lader for Elbil som er enkel å 
bruke, sikker og robust. 
Kapslingen er IP54 og den fasmonterte kabelen(4m) 
kveiles rundt ladestasjonen når den ikke er i bruk. 
3,7 kW med T1 kontakt.
Pris inklusiv montering: 9 990,-

Evlink Wallbox er en lader for Elbil som er enkel å 
bruke, sikker og robust.
Kapslingen er IP54 og den fasmonterte kabelen(4m) 
kveiles rundt ladestasjonen når den ikke er i bruk.
7,4 kW med T1 kontakt.
Pris inklusiv montering: 11 750,
-

Prisene gjelder inntil 10 meter fra 
sikringsskap og gjennom to 
vegger.
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Kontakt info

 Fritz Bentzen (Daglig leder, Installatør)
fritz@bentzen-elektro.no
Tlf. +47 97516614

 Håvard Ulvahaug (Prosjektleder)
havard.ulvahaug@bentzen-elektro.no
Tlf. +47 45832601

 Bentzen Elektro AS
firmapost@bentzen-elektro.no 
Tlf. +47 33039410

 bentzen-elektro.no

Alle prisene i heftet inkluderer inntil 10km kjøring fra vårt kontor. 
Kjøring utover dette faktureres på vanlig måte
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