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Armaturer for innfelling avgir varme og kan være en kilde til brann dersom de ikke monteres rik-

tig. Høy temperatur kan føre til misfarging. Monteringsanvisning og merking på armaturen viser 

om den kan innfelles i brennbart materiale, og om den kan dekkes med isolasjon. 

I g jeldende standard, EN 60598-1:2004 
og EN 60598-2-2:1997, settes det ikke 
krav til kasse rundt innfelte armaturer, 
men kasser benyttes blant annet for 
å hindre at støv, eller andre partikler, 
legger seg på armaturen. Armaturer for 
innfelling har, som andre typer belys-
ning, en tillatt temperatur mot monte-
ringsunderlag av brennbart materiale på 
maksimum 90 °C.

F-merket: 
Standardens tekst: Armaturer for 

direkte montering på/i normalt brenn-
bart underlag.
Testes i en kasse hvor veggene i kassa 
er 50-75 mm utenfor armaturen. Taket i 
kassa skal være i kontakt med armaturen.
 
Armaturer med dette F-merket, skal kun 
monteres i uisolerte tak, dvs. den skal 
ikke dekkes med isolasjon.  



Postboks 2014 Sentrum
3103 Tønsberg

Besøksadresse:
Rambergveien 9

Telefon  33 41 25 00
Telefaks  33 31 06 60

postmottak@dsb.no
www.dsb.no

B Retur

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014
3103 Tønsberg

F-merket for isolerte tak:
Standardens tekst: F-merke for isolerte tak – 

Armaturer for innfelling i tak med isolasjon som vil dekke 
armaturen. Testes i en tett kasse som berører armatu-
ren på alle kanter og som dekkes på utsiden med to lag 
av isolasjon á 10 cm. 

Armaturer med dette F-merket kan monteres i alle 
typer tak og tildekkes med isolasjon. Fabrikanten skal 
ikke angi at det skal være åpent rom rundt armaturen. 

Montering:

Med utgangspunkt i at sikkerheten til armaturen bare 
er dokumentert med referanse til dagens g jeldende 
standarder, stilles det ofte spørsmål om armaturer 
som er merket med        og montert i brennbart tak 
kan overdekkes med isolasjon.  

En innfelt armatur med        kan ikke monteres i tak 
med isolasjon. I monteringsanvisningen skal det være 
en advarsel som sier: ”Armaturen skal ikke tildekkes med 
varmeisolerende materiale” og i henhold til forskrift om 
elektrisk utstyr skal advarselen være på norsk. Brukes 
innfellingskasse kan ikke denne uten videre dekkes med 
isolasjon. 

DSB g jør oppmerksom på at ikke alle innfelte armatu-
rer passer til alle innfellingskasser. Dersom armaturen 
er ment for å monteres sammen med en bestemt type 
kasse, må dette fremgå av monteringsanvisningen. 

For å kunne montere armaturer merket med         
i isolerte tak, må det skapes et rom rundt 
armaturen som er stort nok til at temperaturgrensen 
ikke overskrides. For å oppnå dette, må den monteres i 
en utprøvd kasse som vist på Figur 1. 

Bruk av en vilkårlig kasse medfører ikke at kravene til 
maksimalt tillatte temperaturer automatisk blir oppfylt.

Dette er en montering som det ikke er tatt høyde for i 
g jeldende standard.

Dette kan løses ved at fabrikanten i monteringsanvis-
ningen oppgir minimumsdimensjonene til kassen eller
spesifiserer en kasse av en gitt type/modell. Gjennom 
egne målinger må fabrikken dokumentere at standar-
dens krav til maksimumstemperatur mot brennbart 
underlag er oppfylt. Armaturen skal i slike tilfeller ikke 
merkes 

Alternativt kan montøren selv velge kasse og utføre 
temperaturmålinger for å dokumentere at standardens 
krav til maksimalt tillatte temperaturer er oppfylt. 

En armatur merket          kan monteres i brennbare 
tak og dekkes med isolasjon. Brukes innfellingskasse, 
kan denne også dekkes med isolasjon.

Tilleggsinformasjon:

•  Vær oppmerksom på at ikke alle tak tåler 90 °C. Plast-
belagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere 
temperaturer. Misfargingen er i seg selv ikke farlig, 
men kan være skjemmende. 

•  Produktet forhåndsgodkjennes ikke av myndighetene. 
Godkjenningsordningen opphørte tidlig på 1990-tal-
let. Det er produsentens ansvar å dokumentere at 
produktene oppfyller kravene i forskrift om elektrisk 
utstyr.

Figur 1


