➜
EL I LÄGENHETEN brf Concordia i Malmö
Viktigt – vägledande information
Den senaste tiden har medlemmar drabbats av el-avbrott i sin lägenhet eftersom
jordfelsbrytaren utlösts. Följande information kan kanske vara till hjälp i en sådan
situation, men det krävs nog att ni har en ficklampa till hands.
Visserligen använder vi sannolikt i allt högre utsträckning LED-lampor, men det
förekommer nog ofta att vi har kvar energisparlampor som ersättning för traditionella glödlampor. Styrelsen rekommenderar att ni använder LED-lampor. Ni minskar då på er strömförbrukning och värmeutvecklingen blir lägre, vilket är skonsamt för armaturen. Dessutom har det vid ett par tillfällen på sistone – när energisparlampor gått sönder – inträffat att jordfelsbrytaren utlösts (den svarta vippkontakten åkt ner). Självfallet kan även andra elfel förorsaka att jordfelsbrytaren
utlöser. Om det händer att strömmen försvinner i er lägenhet lämnas nedan några
enkla kontrollåtgärder ni kan vidta – som kanske löser problemet – innan ni ringer
felanmälan 0771-860 860.
Börja med att kolla om det lyser i trapphuset eller hos grannen. I så fall finns
felet i er lägenhet.
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Om jordfelsbrytaren (den svarta vippkontakten) utlösts
(fällts ner) gör följande:
Fäll ner samtliga säkringar (övriga vippkontakter). För sedan upp jordfelsbrytaren
i uppfällt läge. För sedan upp säkringarna – en efter en – tills jordfelsbrytaren löser
ut igen. Felet är då lokaliserat till någon av de strömförbrukare som får ström via
den sist påslagna säkringen. Läs på säkringsförteckningen – som ska finnas
fastskruvad i anslutning till säkringarna och som inte får avlägsnas – vilka strömförbrukarna är. Det kan exempelvis vara lampor i armaturer eller apparater av olika
slag. Skruva ur lamporna/koppla ur apparaterna och för sedan upp jordfelsbrytaren igen. Skruva sedan i lamporna igen/koppla in apparaterna igen - en efter en tills jordfelsbrytaren utlöser. Då har ni hittat felet. Byt lampa/låt reparera eller kasta
apparaten.
Med vänlig hälsning

