Pas på dem
du holder af!

EL- OG GASSIKKERHED
PÅ CAMPINGPLADSEN

PAS PÅ DEM
DU HOLDER AF

12 MÅDER AT
FOREBYGGE ULYKKER

Desværre sker der hvert år ulykker på de danske camping-

ELINSTALLATIONER

pladser, og som ofte er årsagen dårlig vedligeholdelse af
el- og gasinstallationer. Det kan være farligt for alle ... man
bor trods alt tæt sammen på en campingplads.

1.

Som ejer er det din pligt at holde vognens el- og gasinstallationer lovlige og i forsvarlig stand. Derfor er det også dit
ansvar, hvis der opstår en ulykke på grund af mangelfuld

2.

vedligeholdelse.

3.

Du bør lade din campingvogn teste af autoriserede el- og

4.

gasinstallatører eller en godkendt kompetent virksomhed
på F-gasområdet. Elinstallationerne skal isolationsprøves

5.

og gasinstallationerne skal gennemgå tæthedsprøvning.

Kablet for el-tilslutning af campingvognen skal være svær
neoprenkappeledning af typen H07 RN-F eller tilsvarende.
Den skal indeholde beskyttelsesleder, må maksimalt være
25 meter lang og have et mindste ledertværsnit på 2,5 mm².
Beskyttelseslederen skal være grøn/gul og nullederen lyseblå
Stikprop og kontakt i tilslutningskablet skal være stænktætte, brudsikre og have jordforbindelse
Campingvognens el-installationer (220 V - 230 V) skal være
beskyttet mod stød (ekstrabeskyttet) og jordledningen skal
forbindes til vognens stel
Vognens stikkontakter skal være med jordforbindelse
(beskyttelseslederen har stribet gul/grøn farvekode)
Løse el-installationer i forteltet er også omfattet af punkterne 1-4

Har du ikke gjort det endnu, så få det gjort med det samme.

GASINSTALLATIONER

Husk at installationerne skal efterses jævnligt.
Har du forstand på teknik, kan du bruge 12-punktslisten på
næste side til at lede efter defekter. Finder du den mindste
ting, skal du kontakte en autoriseret installatør eller en
godkendt kompetent virksomhed.

6.
7.
8.

Du kan medvirke til at nedbringe antallet af ulykker på
campingpladsen ved at få kontrolleret dine el og gasinstallationer. Husk, at det ikke kun er dig selv det går ud over,

9.

hvis uheldet er ude ...

10.
11.
For både el- og gasinstallationer gælder, at det kun er autoriserede
installatører eller, på F-gasområdet, en godkendt kompetent
virksomhed, der må udføre reparationer og ændringer.
El- og gasinstallationer i campingvogne er nemlig omfattet af
henholdsvis stærkstrøms-bekendtgørelsen, elinstallatørloven og
Gasreglementets afsnit B-3.

12.

Der må højst være 2 gasﬂasker af maksimum 11 kilo pr. stk.
(netto) i hver campingvogn
F-gasinstallationer i vogne bør kontrolleres regelmæssigt af
en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed mindst
hvert andet år
Alt gasmateriel, herunder slanger, regulator og haner, skal
være DG-godkendt til formålet, og alt gasforbrugende udstyr skal være CE-godkendt og mærket til apparatkategori
I3B/P - 30 mbar. Apparaterne kan være mærket med kategori
I3B/P – 28 – 30 mbar
Gasslangen bør efterses regelmæssigt. Lad slangen udskifte
om nødvendigt. Anbefalet udskiftningsinsinterval er 2-5 år,
med mindre slangen viser tegn på revnedannelse eller mørning
Brug kun den type F-gas, de installerede apparater er
beregnet til
Det er meget vigtigt, at
F-gasinstallationer (herunder gasﬂasker, regulatorer,
slanger og apparater) betjenes forskriftsmæssigt og ikke
udsættes for overlast
gasforbrugende apparater, inkl. aftrækssystem, holdes
i god stand ventilationsåbninger og friskluftsåbninger
ikke lukkes samt at aftrækssystemets udmunding ikke
tilstoppes
Konstateres gaslugt eller tegn på udslip af forbrændingsprodukter i vognen, skal gasinstallationen afbrydes ved ﬂaskeventil og ikke benyttes, før en autoriseret eller godkendt
kompetent virksomhed har efterset installationen
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