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Vi er de eneste som pr. i dag har et system 
som kan forhindre de aller fleste branner 
relatert til feil bruk eller feil ved elektriske 
apparater.
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Praesidio Totalis AS
Total kontroll
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homeGuard // Plug-n-Play løsning 
Bedriften videreutviklet med støtte av Innovasjon Norge et nytt skalerbart 
og aktivt brannforebyggende system ved navn homeGuard©

homeGuard SafeAct - fastinstallasjon
Bedriften har nå utviklet homeGuard SafeAct, en 
brannforebyggende revolusjon for fastinstallasjon 

I markedet siden 2013 
Bedriften Praesidio Totalis har siden 2013 bidratt til 
betydelig reduksjon i antall branner ved asylmottak i 
Norge. ref. NHO statistikk 2017
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451 skadde

3 138 reelle utrykninger til 
private boliger.

40 omkomne

Årlige tall - 2016 - DSB
Brann i private hjem
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Elektrisk anlegg største årsak - Gjensidige

Over 50% fra elektriske anlegg 
Omtrent halvparten av boligbrannene her til lands skyldes 
vanligvis feil i el-anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr. Dette 
er den største enkeltårsaken til branner i Norge

Brannårsaker i boliger

50%
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400 millioner brenner opp

ca. 150 branner

ca. 20.000 dyr dør

Årlige tall - Landbrukets brannvernkomité
Brann i landbruket
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Elektrisk anlegg største årsak - Landbrukets brannvernkomite

70% fra elektriske anlegg 
Sju av 10 branner i landbruket skyldes faktisk elektriske 
feil og mangler. 

Fukt, varmekilder, urea fra avføring og korrosjon gjør det 
elektriske anlegget sårbart. 

400 millioner kroner brenner opp
Hvert år går verdier for nær 400 millioner kroner tapt i 
branner i norske driftsbygninger.

Brannårsaker i landbruket

70%
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Den vanligste 
årsaken til brann i 
landbruk og bolig 

er feil på det 
elektriske anlegget 

eller feil bruk.
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Økt brannfare!
Nye strømmålere med køprising av strøm vil medføre økt 
brannfare om natten når folk sover. 
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Hva koster det å 
brannforebygge 
i forhold til
at det brenner?
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Hva koster det?

Hva er beste måte?

Hva er mulig?

Hvordan 
forhindre disse 
brannene??
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homeGuard
Aktiv brannforebygging!

Kutter strømmen til 
brannkilden 
før det utgjør en 
reell brannfare.
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Aktiv brannforebygging for 
fast installasjon.

homeGuard SafeAct
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homeGuard SafeAct
Slik virker det

Detekterer røyk og/eller varmeutvikling.
Ved hjelp av optisk røykvarsler og varmeføler i 
koblingsboksen.1

Kobler ut strøm 
En 30mA jordpuls sendes til L-leder. Denne 
bryter strømmen til aktuell kurs.

2

Brann forhindret!3



16

homeGuard SafeAct
Teknisk beskrivelse

Besørger utkobling av 
jordfeilbryter 

Som følge av varme og/eller 
røykutvikling

Mottar signal fra 
røykvarsler 

Trådløst eller trådbundet.

Varmeføler
Måler temperatur i koblingsboksen 

og avdekker evt. lysbue.

L N

Verifiserer 
jordfeilbryters 

funksjon Gateway og 
smarttelefon
Kan monitoreres og 
fjernstyres som opsjon

Periodisk test av 
jordfeilbryter som 
opsjon
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homeGuard SafeAct
Fordeler

2

3

4

1

5

Reduserer brann med inntil 50 %

Tester og “trimmer” jordfeilbryter
DSB anbefaler test av jordfeilbryter minst 1 gang i året. 

Hindrer brann av elektrisk årsak

Hindrer berøringsfare (elektrosjokk)!

Kostnadseffektivt!
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homeGuard vil bidra til

Bidrar 
til trygghet 

for alle!

Å redusere tap av 
menneskeliv

Å redusere tap av store 
materielle verdier

Redusere ressursbruk 
relatert til branner og 
røykutvikling. 
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126 000 000 NOK pr. år.
Omsetning/potensiale nye boliger

500 000 boliger har jordfeilbryter på hver kurs.
Det bygges 30 000 nye boliger pr. år i Norge.

Minimum 7 moduler pr. bolig = 210 000 moduler pr. år.
600 kr. pr modul

Potensiale i Norge
Økonomi

210 000 000 NOK 
Omsetning/potensiale 
10% av eksisterende hus



20

Vi er de eneste som pr. i dag har et system 
som kan forhindre de aller fleste branner 
relatert til feil bruk eller feil ved elektriske 
apparater.


