
TecSafe Active Fire Barrier (AFB) er en 
ny norsk oppfinnelse som redder liv.  
Investering i brannforebyggende tiltak  
i boligen er klokt - over 50 % av alle 
boligbranner har elektrisk årsak.

AFB er et unikt brannforebyggende produkt:

AFB er en bryter med føler som kobles i 
sikringsskapet. Når føleren oppdager tilløp 
til elektrisk brann, kutter bryteren strømmen. 
Dermed er brann avverget.

AFB benyttes i kombinasjon med røykvarsler: 
AFB forhindrer tilløp til brann i det elektriske 
anlegget, mens røykvarsleren oppdager 
røykutvikling fra en faktisk brann i boligen.

Hvert år er det en markant økning i antall branner i forbindelse med jule- og 
nyttårsfeiringen. Det er fl ere årsaker til dette, men mange av disse brannene starter 
i det elektriske anlegget. Dette kan du enkelt gjøre noe med.
TecSafe Active Fire Barrier (AFB) er en norsk oppfi nnelse og er verdens mest effektive 
bryter som kutter strømmen ved tilløp til elektrisk brann og forhindrer den elektriske 
brannen å oppstå.

Den norske oppfi nneren Per Erik Lie har gjennom en 
årrekke jobbet som termografør og kontrollør. Han har 
spesiell kompetanse innen forebygging av branner med 
elektrisk årsak. Per Erik Lie har skapt systemet Active 
Fire Barrier som sørger for å kutte strømmen ved første 
tilløp av varmegang og gassutvikling i sikringsskapet. 
Både Hafslund, Sønnico AS og If Sikkerhetssenter m.fl . har 
verifi sert at produktet holder en svært høy standard og vil 
kunne forhindre brann med elektrisk årsak.

� UNIKT PRODUKT, ENESTE I VERDEN

� OVER 20.000 SOLGTE SYSTEMER

� PASSER I ALLE HJEM

� FORHINDRER BRANN MED ELEKTRISK ÅRSAK

� NORSK OPPFINNELSE MED PATENT I 19 LAND 

TECSAFE ACTIVE FIRE BARRIER er kanskje Norges største og viktigste 
teknologiske innovasjon utviklet for å stoppe branner forårsaket 
av elektrisitet. I 2015 var det registrert 3000 branner i Norge. 
Rundt 50 % av disse kan brannårsaken defi neres som elektriske branner.

Unngå å bli en del av den dystre 
brannstatistikken denne julen

Lanseringstilbud til kunder på Nesodden & Frogn
Ring for bestilling på 47 61 11 61 eller send 
en mail på ordre@tecsafe.no

TecSafe er stolt sammarbeids-
partner med If sikkerhetssenter

www.tecsafe.no

* Forutsetter plass i sikringsskap og nyere hovedsikring

Inkl. mva.
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* Forutsetter plass i sikringsskap og nyere hovedsikring

Inkl. mva.

KR 4.995,-

For bestilling og informasjon:
Fixel – Din elektriker på dagen AS

Tlf 815 00 005
kundeservice@fixel.no • www.fixel.no




