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JORDF
FELSBRYT
TARE
Funktio
onsduglig jordfelsbryttare måste
e skydda alll inkopplad
d utrustnin
ng, vilket innebär att,
när skyydd mot ind
direkt berö
öring ordna
as genom automatisk
a
k frånkoppling skall de
etta ske så
å
att farlig
g spänning
g icke kvarrstår så lån
ng tid att pe
ersonfara uppstår.
u
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Utrustn
ningen får vid
v normal användnin
ng ej skada
as, vilket in
nnebär att,, kopplings
sutrustning
på bygg
g- och rivn
ningsplatse
er med hän
nsyn till drifftförhålland
dena skall ha betrygg
gande
mekanisk, termisk och elektrisk hållfasthet samtt kapslingssklass anpa
assad till fö
örhållandena
på anvä
ändningsp
platsen.
LÄGGNING
G
LEDNINGSFÖRL
gar skall fö
örläggas så
å att dessa
a och anslu
utningsdon
nen inte utssätts för mekaniska
Ledning
påkänn
ningar som
m de ej är konstruerad
k
de för. Led
dningar ska
all således skyddas antingen
a
genom sitt läge eller
e
med sä
ärskilda skkydd såsom
m rör eller dylikt.
LINGSUTR
RUSTNING
G
KOPPL
Vid börrjan av varjje installation skall fin
nnas kopplingsutrusttning med huvudbryta
are och
huvudssäkring elle
er motsvara
ande översströmsskyd
dd.
För varrje inkomm
mande kabe
el till en ko
opplingsutru
ustning ska
all finnas e
elkopplare för
frånkop
ppling och för frånskiljning.
Nödbryytningsanordning ska
all finnas fö
ör varje ma
atning till sttrömförbrukande matteriel för
vilken det
d är nödvvändigt att frånkoppla
a alla spän
nningsföran
nde ledare
e för att förh
hindra
skaderisk. Se styycke 2 beträ
äffande jorrdfelsbrytare.
Frånskkiljningsano
ordning ska
all kunna lå
åsas i frånskiljt läge t.ex.
t
med h
hänglås elller placera
as i
låsbart hölje.
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ående anvisn
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