
Elsäkerhet 



Olyckor relaterade till 
elchock 



Olyckor relaterade till 
brand 



LVD 

• Appliceras på alla produkter som använder en 
spänning på mellan 50 och 1000 V AC eller 75 till 
1500 V DC. 

 

• Elektrisk stöt 

• Farliga energinivåer 

• Brand 

• Värme relaterade faror 

• Mekaniska faror (vassa kanter, stabiltet etc.) 

• Utstrålning (laser, mikrovågor etc.) 

• Kemiska ämnen 



Förklaringar 
• ELV: Extra Low Voltage, 42V peak, 60V DC 

• SELV: Safety Extra Low Voltage 

• LPS: Limited Power Source 

• Klass I: Skydd bestående av basisolation och 

skyddsjord. 

• Klass II: Skydd bestående av basisolation 

och förstärkt isolation el. dubbel isolation. 

• Klass III: använder en SELV-källa 



Elchock 
• Förhindra elchock genom funktions-, bas-, 

dubbel-, förstärkt och/eller tilläggsisolation 

• Isolationen bestäms av: 
o produktklass I eller II 

o arbetsspänning(ar) 

o transientklass på matningsspänning 

o nedsmutsningsgrad 

o höjd över havet mm. 

•  Granskning utförs även på sekundärdelar 
”klenspänningsdelar” i en apparat. 

• Kontroll av spänning på åtkomliga delar även 
efter bortkoppling av spänningsmatningen. 

 



Farliga energinivåer 
• Skador som brännskada, överslag och smält 

metall orsakade av kortslutning av kretsar 

med hög strömdrivningsförmåga eller med 

hög kapacitans 

 

• Reducera riskerna genom separation, 

skärmning och skydds kontakter 

 



Brand 
• Brand orsakad av höga temperaturer under 

normal drift 

• Brand orsakad av höga temperaturer vid: 

o  hög last 

o Komponentfel 

o trasig isolation  

o lösa kontakteringar 

 

 



Förhindra brand 
• Förhindra brand genom:  

o överströmsskydd 

o använda material med lämplig flamklass 

o separera material från värmekällor 

o begränsa lättantändligt material 

o använda kapslingar av lämpligt material för att 

begränsa spridning 

• Har ni kontroll på flamklass avseende sin 

kapsling även att man använder en CE-märkt 

godkänd adapter? 

 

 



Värmerelaterade faror 
• Skador som brännskada vid: 

o kontakt av accessbara delar 

o bristande isolation på säkerhetskritiska 

komponenter 

o antändning av brandfarliga vätskor 

• Reducera riskerna med att:  

o förhindra höga temperaturer på beröringsbara 

delar 

o förhindra temperaturer över antändnings punkt 

o  märkning av produkten 



Mekaniska faror 
• Skador som orsakas av vassa kanter/hörn, 

rörliga delar, instabilitet, flygande partiklar 

(även vid felfall) 

 

• Reducera riskerna med  avrundningar av 

kanter/hörn, skydds kontakter, förse 

apparaten med tillräcklig stabilitet, 

komponentval, märkning av apparat 



Utstrålning 
• Exempel på strålningskällor som kan vara farliga:  

o Akustiska 

o RF sändare 

o infraröd strålning 

o ultraviolett strålning 

o högintensiva synliga ljuskällor (laser) etc. 

 

• Reducera riskerna genom att: 
o begränsa energinivån 

o Skärma 

o ”safety interlocks” 

o märkning/varningsymboler etc. 



Kemiska ämnen  
• Skador kan uppkomma vid kontakt eller vid 

inandning av kemikaliens ångor och rök. 

 

• Reducera riskerna genom att: 

o undvika använda material/vätskor som kan orsaka 

skada vid normal användning 

o konstruera en stabil produkt som inte avger 

läckage el. rök vid fel 

o märkning/varningssymboler 



Märkning och manual 
• Produktetikett 

 

• Användarmanual 

 

• Andra märkningar 

 

 



Produktetikett 

• Fabrikat 

• Varumärke 

• Typ/Modell 

• Serienummer 

• Märkspänning 

• Märkström eller effekt 

• “Dubbla fyrkantsymbolen” om apparaten är 

av klass II. 

 



Produktetikett 

• Om säkerheten grundar sig på att manualen 

först skall gås igenom skall 

varningssymbolen ”trekant med 

utropstecken” finnas på apparaten. 

 

• Symbolen av återvinning av elektriskt 

material skall finnas med  (ligger utanför CE 

märkningen, men skall ändå vara med).  

 

• CE-märkning 

 



Manual 
• Installationsanvisningar 

• Användaranvisningar 

• Instruktioner hur apparaten används på ett 

säkert sätt 

• Beskrivning av varningssymboler 

• Tydlig information ska finnas om hur säkringar 

skall bytas och vem som får byta dessa 

• Tydlig information ska finns om hur utbytbara 

batterier skall bytas och vem som får byta dessa 

• WEEE 

 



Märkningar 

Jordsymboler och andra märkningar på 

knappar, anslutningar och indikatorer 

indikatorer som kan påverka säkerheten 

 



Summering 
• Elsäkerhetsgranskning ger en säker produkt 

och ni kan sova lugnt om natten!!! 

 


