Sådan minimeres risikoen for brand
Der er to vigtige grundregler:
Der bør føres jævnligt tilsyn med det elektriske system. Dette arbejde skal udføres af autoriserede
elinstallatører, og kan indbefatte eltermografering til detektering af overbelastninger i elsystemet.
Institutionen bør udnævne en ansvarshavende, som fører jævnlig kontrol og udstikker retningslinjer,
hvorunder det øvrige personale skal agere.
Følgende er en liste over potentielle risikofaktorer, som kan forårsage brand på et museum. Listen kan
bruges som en checkliste, i forbindelse med de jævnlige tilsyn.

Checkliste
 Afbryd alt unødvendig strøm efter lukketid såsom computere, kaffemaskiner, opvaskemaskiner,
radioer, opladere. Apparater afbrydes om muligt ved stikkontakt. Vær opmærksom på, at
genopladelige litium-ion batterier, som ofte anvendes i maskiner som boremaskiner o. lign kan bryde i
brand under opladning- sluk altid på kontakten
 Ved lukketid lukkes alle indvendige døre i bygningen. En brand kan begrænses betydeligt ved at
isolerer den til et rum
 Undgå levende lys eller hav som minimum helt klare regler for brug af levende lys og anden brug af
åben ild
 Placer ikke elektriske pærer for tæt på brændbare materialer pga. risiko for antændelse, da elektriske
pærer afgiver varme
 Sørg for tiltrækkelig udluftning i forbindelse med montering/ installation af elektriske apparater:
fjernsyn, computere etc., i såvel udstillings- som administrationslokaler
 Opbevar ikke tændte Laptops, hvor de ikke kan komme af med varmen, for eksempel i rygsække,
skabe o. lign
 Brug stikdåser og kabeltromler af god kvalitet
 Ledningen i kabeltromler rulles helt ud
 Tilslut ikke for mange apparater til samme stikkontakt eller gruppe
 Udfør ingen uautoriserede samlinger af ledninger med fx tape
 Ledninger må ikke klemmes eller kunne trædes på
 Rengør jævnligt elektriske apparater for støv. Specielt computere med ventilatorer, affugtere/
befugtere, køleskabe og fjernsyn, opsamler meget støv
 Risikoen for at der bryder brand i gamle elektriske apparater er meget stor. Udskift derfor gamle
elektriske apparater som fjernsyn, affugtere, radioer, kaffemaskiner etc. Medarbejdere må derfor
ikke medbringe gamle elektriske apparater hjemmefra, såsom kaffemaskiner og radioer.

Vær opmærksom på, at der hurtigt kan opstå nye situationer, som indeholder en potentiel risiko for brand.
Vær især opmærksom når der er håndværkere i huset eller under opbygning/nedtagning af udstillinger.
Listen er udformet i samarbejde med elthermograferings firmaet Delta Prosal
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