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Mekanisk 

instickstimer 

 

Elektrisk utrustning är den vanligaste 

brandstiftaren. Ofta beror det på gammal och 

felaktig utrustning – termostater som är 

trasiga, utslitna kontakter eller kortslutna 

kablar och anslutningar.  

Att glömma stänga kaffebryggare eller 

strykjärnet är den mänskliga faktorn som i 

kombination med gammal utrustning kan få 

katastrofala följder.  

Bästa förebyggande skyddet 

är att alltid förse ström-

matningen till känslig 

utrustning med säkerhets-

timers som stänger av 

strömmen efter en 

förutbestämd tid. 

 

 

Timer är ett bra förebyggande skydd 

En timerströmbrytare stänger automatiskt av elapparater 

efter förinställd tid. Den stänger kaffebryggare eller 

annan utrustning som lätt kan glömmas och orsaka 

onödig fara, brand eller energiförbrukning. 

Timers är mycket enkla att använda. Den fast installerade 

är försedd med en tryckknapp som trycks in för att slå till 

strömtillförseln. Efter förinställd tid stängs strömmen. Vid 

installationen bestäms tiden till alternativt 15, 30, 60, 

120 eller 240 minuter. Tiden ställs in genom att flytta en 

bygel i en kopplingsplint. 

Insticksnippeln är försedd med ett vred som vrids till 

önskat läge. Normalt är tidsintervallet 0-60 minuter, men 

andra alternativ finns mot speciell beställning. 

Den fasta timern monteras normalt över ett befintligt 

urtag för att höja säkerheten för den utrustning som skall 

kopplas in. Både insticksvarianten och den fasta  timern 

är avsedd för jordat urtag. 

Användningsområden 

 Kaffebryggare 

 Strykjärn 

 Värmefläktar 

 Elradiatorer 

 Lampor 

Annan elutrustning som kan glömmas  

eller på annat vis kan orsaka skada. 

Fast installerad är bäst 

Normalt skall en fast installerad timer anslutas i 

strömuttaget. Det gäller i synnerhet på arbetsplatser och i 

offentliga lokaler där annars personer lätt kan koppla ur 

timern. I privata hem eller för mobil utrustning kan en 

instickstimer vara den enda möjligheten. 

Timer för fast installation 

Drifttid Byglingsbar 15, 30, 60, 120, alternativt 

240 minuter 

Funktion Elektronisk timer med 2-polig brytning 

Aktiveras via en knapptryckning 

Max belastning 250 volt, 10 A 

Urtag Jordat 

Storlek Bredd 85. Höjd 156. Djup 43 mm 

Artikelnummer 18-9000-10 

Instickstimer Elektronisk Mekanisk 

Drifttid Inställbar 15, 30 

alt. 60 minuter 

Vred inställbart 

mellan 0 – 30 min 

Funktion Elektronisk med 

knapp och lysdiod 

Timer med 

mekaniskt vred  

Max belastning 250 volt, 10 A 250 volt, 10 A 

Urtag Jordat Jordat 

Storlek Bredd 74. Höjd 

132. Djup 45 mm 

Bredd 67. Höjd 

137. Djup 41 mm 

Artikelnummer 18-9000-08 18-9000-00 
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