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Svenskföreningens hemsida: Elsäkerhet

Elfara: Varning för högspänning
((Högspänning:
g p
g >50 V))

BILDER I FÖREDRAG, ANMÄRKNING
Många foton är tagna på vårt hus i Thailand
(anger inte var, har ingen betydelse för
sammanhanget)
 Vår by har antagligen bättre standard än de
flesta andra.
andra Det finns andra byar med sämre
elstandard
 Elstandarden är typisk för en ”god
god installation”
installation
av Thailändskt snitt, ändå många
säkerhetsrelaterade tveksamheter. Räkna med
liknade installationer i ert hus/lägenhet
 Allt fungerar, men man måste ”ta sig i akt”….


VÅRT HUS UTANFÖR HUA HIN

Mycket gedigna och välbyggda hus generellt sett. Notera
elstolparna/ luftledningarna, förekommer mycket sällan
numera i Sverige

JÄMFÖRELSE- NÅGRA FAKTA EL
Sverige







Vatten: 70 TWh (44%)
Kärnkraft: 55 TWh (34%),
Förnybart (vind,ved etc.): 25
TWh (16%)
Fossilt: 10 TWh (6%)
Total Prod: 160 TWh

Thailand


Industri uppvärmn
Industri,
uppvärmn., belysning
Elförbr./person:14000 KWh
(6 x Thailand!)
CO2 utsläpp/person: 5.6t/person
Totalt: 52 Mton

Fossilt bränsle (Naturgas,
(Naturgas kol):
91.3%
Vatten: 6.4%
Kärnkraft: 0%
Annat: 2.3%
Total Prod.: 155 TWh (samma
som Sverige)
g )



Industri, kylning, belysning



Elförbr./person: 2300 KWh



CO2 utsläpp: 4.5 t/person
Totalt: 300 Mton (6 x Sverige!)



240/400 VAC/50 Hz



240/400 VAC/50 Hz



Kostar ca 1 kr/kWh



Kostar ca 5 THB (1 kr)/ kWh

MÅLSÄTTNING: VÄSTERLÄNDSK ELEKTRISK
SÄKERHETSSTANDARD- VARFÖR?











Det finns ingen generell säkerhetsstandard i Thailand (Thailand: ”Land of
the free”)!
”El kt ik
”Elektrikerna”
”h
har iingen formell
f
ll utbildning
tbild i
”Vem som helst” utför elektriska installationer, bristfällig kontroll av
arbetet
4000 6000 personer död
4000-6000
dödas eller
ll skadas
k d allvarligt
ll
li t varje
j å
år p.g.a. elektriska
l kt i k
olyckor. Av dessa dödas typiskt 625 personer
I Sverige dör statistiskt sett, 4-5 personer /år i elolyckor.
Dä fö , i relation
Därför
l ti till folkmängden,
f lk ä gd
omkommer
k
20 gånger
gå ge fler
fle personer
e so e i
elolyckor i Thailand
År 2012, omkom 3 Svenskar i Thailand p.g.a strömförande duschar
I Sverige
S erige får endast utbildade elektriker utföra elinstallationer och en
behörig elektriker måste kontrollera och godkänna installationen. Dessa
krav är mycket hårda och efterlevs nästan alltid.
Situationen hos lokalbefolkningen i Thailand kan jämföras med
Sverige…på 30-talet, eller tidigare….. Moderna hus har bra komponenter

LITET PERSPEKTIV: TRAFIKEN/ FLYGET……
9000-24000 (13400) omkommer i trafiken i Thailand/år.
( ca 21 x el!). Därav ca 50 svenskar (2013)
 8800 omkommer
k
/å
/år på
å MC = 1 person/timme
/ti
 Ca. 400 personer omkom under nyårshelgen…
IS
Sverige
i omkom
k
ca. 260 pers under
d hela
h l 2013
20 3 (ca
( 50 x el!)
l!)
 7.5 gånger större relativ risk att omkomma i
Th il d ä
Thailand
än i S
Sverige
ig trots
t t vår
å snö
ö och
hh
halkiga
lki vägar….
ä
 Flygrädd? Under 2013 omkom ca 260 personer i flygolyckor
med passagerarflyg i hela världen! Dvs.
Dvs i praktiken
riskfritt!


Slutsatser: Akta dig i trafiken
trafiken, speciellt för MC: Använd hjälm!
Många kör berusade. Minimal risk att flyga.
Elen (20xS) jämförelsevis farligare än trafiken (7.5x S) i Thailand…

SKOLUTFLYKT UTANFÖR CHIANG MAI ,
I

70 KM/TIM, OMKÖRNINGAR
Ö
I BRANT NEDFÖRSBACKE
Ö
……

VÅR TAXI (MED AUTOMATLÅDA) FICK ÖVERHETTADE BROMSAR = INGEN BROMS ….

STÖRSTA PROBLEMET :
UNDERMÅLIG JORDNING!
Symbol för
jord

Jordade eluttag
• Eluttag kan ha ett skydd som heter jord.
Om en apparat blir spänningsförande ser
skyddet till att säkringen löser ut och bryter
strömmen.
Till exempel om tvättmaskinens sladd är trasig.
trasig
• Har du ett ojordat uttag, det vill säga ingen
skyddsjord, kan du få en rejäl elstöt om en
apparat går sönder och blir spänningsförande.
• Det är extra viktigt att eluttag i kök och badrum
är jordade.

Här vill man inte hamna……….

Elektriska stolen i Sing Sing fängelset.
Elektricitet används för att avrätta brottslingar!

STRÖMSTYRKA GENOM KROPPEN, PÅVERKAN
VID OLIKA STYRKOR/TID






10-40mA,
10
40 A sekunder
k d till minuter:
i t
smärtsam
ä t
k
kramp, höjt
blodtryck
40-400mA,
40
400 A mindre
i d ä
än 0
0,2s:
2 kraftig
k fti chock,
h k ill
illa k
kramp,
störningar i hjärtfunktionen som släpper när strömmen
upphör
Fuktig omgivning ger ökad strömstyrka. Farligare ju

högre strömstyrka
hög
t ö t k och
h ju
j längre
lä g tid man är
ä påverkad!
å
k d!
Tröst:
Jordfelsbrytare
strömmen
vidtilltagande
30 mA och
större
än 0,2s:
kraftig chock,bryter
smärtsam
kramp,
man överlever!
störningar
i hjärtfunktionen som kan vara kvar efter

strömmen upphört


över 400mA, mindre än 0,2s: kammarflimmer,
medvetslöshet och brännskador



mer än 0,2s: hjärtstopp, hjärtkramp, kammarflimmer,
medvetslöshet, brännskador

INJURY – ELECTRICAL
C
CA SHOCK
OC
You may just feel a little
shock.
 Touching is an initiating of
the injury.
 Injury
I j
on hands
h d is
i very often.
f
 You need to see a doctor if
you gett a h
heavy shock.
h k


El och vatten
• El och vatten är en farlig kombination. Var försiktig
när du använder elektriska produkter i tvätt- och
d
duschutrymmen,
h t
kök samtt utomhus.
t h
• En elektrisk produkt som är ansluten
till ett eluttag kan leda ström även
om den inte används

INSTALLATIONER, JÄMFÖRELSE
Sverige (2008)
•
•
•
•
•
•
•

Kabel från transformator, nedgrävd:
g
Väl skyddad!
y
Jordanslutning inkommande från linjen (jordspett vid
transformator)= God och säker jordanslutning!
Ordning och reda, skyddade kablar: Säker anläggning!
Huvudsäkringar i skåp: 16A,
16A skyddar hela anläggningen
vid kortsslutning
Huvudbrytare i skåp: Enkelt att bryta strömmen i hela
anläggningen
Jordfelsbrytare: För hela anläggningen; god säkerhet,
skyddar även vid dålig jordning.
Lackerat stålskåp

Thailand (2006)
•
•
•
•
•
•

Gammaldags luftledning i stolpar från transformator
Ingen/tveksam
g
jjordanslutning
g från inkommande linje
j
Virrvarr av ledningar (enkel isolering): Farlig
anläggning
Ingen huvudbrytare/inga huvudsäkringar
I
Ingen
jjordfelsbrytare
df l b t
Aluminiumskåp, används inte för nyinstalltioner i
Sverige

Grounding is compulsory but ?

JORDANSLUTNING I THAILAND
VID VARJE HUS (ENLIGT LANDETS BESTÄMMELSER)
• Jordspett,
p , 2.4 m långt
g i koppar
pp
• Anslutes med grov ledning till
elcentral
• Ny/förbättrad installation (vid
poolhus): Säker och god jordning

• Jordspett i husgrund
• I detta fall halvdålig
jordning konstaterat
Rätt utfört: Inte fel, bra
jordning, säker anläggning
Dåligt utfört: Farlig
anläggning!

Typical Grounding Installation

Recommended Grounding Installation

MINDRE ÖVERSLAG I ANLÄGGNINGEN
PGA HALVDÅLIG JORDNING

Märks genom småstötar, obehagligt men inte direkt farligt.
Jordfelsbrytare skyddar. Kan skada elektronikutrustning.

ELCENTRAL INOMHUS
(LOCK AVTAGET FÖR
Ö VISNING)
• Slarvig kabeldragning
• Huvudbrytare inomhus- kan
inte göras spänningsfri vid
arbeten
• Moderna automatsäkringar
• 32A säkring för spis och
vattenvärmare
• 20A säkring för AC
• Ingen
g speciell
p
huvudsäkring
g
• Ingen jordfelsbrytare
Mycket stor kortsslutning fordras
för att säkringarna ska lösa!
I Sverige normalt 16A resp. 25 A
säkring vid elvärme

JORDFELSBRYTARE
GER GOTT SKYDD!
• Installerad i efterhand för att öka
elsäkerheten
Ger visst skydd även vid dålig
jordning!
• Anslutningstrådarna inte
åtdragna,
g , risk för g
glapp.
pp O
Orsak:
undermåliga verktyg……
• Alla kablar har samma farg!
• Obligatorisk i alla nybyggnader i
Sverige sedan ett tiotal år
• Samtliga uttag ska vara jordade
och petskyddade (= barnsäkra)
i nybyggnader
• Alla
A uttag i våtutrymmen
å
måste
å
vara jordade och anslutna till
jordfelsbrytare.

KABELDRAGNING PÅ VINDEN
Förläggning i rör – bra
Mycket slarvigt utfört – amatörmässigt!
Täcklock saknas
Klen ledningsarea: Risk för
överhettning!
• Inga kopplingsklämmor, isolerat med
tejp: Amatörmässigt/dålig kontakt:
Brandfarligt! Sämre med tiden
•
•
•
•

Riktiga
kopplingsklämmor
ger tillförlitlig
kontakt! Används
alltid i Sverige

AC-ENHETER
• Mycket hög
strömförbrukning/
g
största förbrukaren
• Jordanslutningen
inte utförd:
Livsfarligt att beröra
aggregatet, speciellt
om marken är fuktig
och du är barfota!
f !

VATTENPUMPEN

• Ansluten till jordat vägguttag – med ojordad kontakt…
• Jordledningen snyggt upprullad under kåpan – inte ansluten!
Likadant i alla hus p
på området.
• Åtgärd: Byte till jordad kontakt, med jordledningen ansluten.
Om det blir överslag i pumpmotorn och den inte är jordad
kan hela vattenledningssystemet bli strömförande:
Livsfarligt!

VATTENVÄRMARNA: FARLIGASTE
APPARATEN – OM DEN INTE ÄR ORDENTLIGT
JORDAD!
• OK jordning i vårt hus
• Trådarna inte ordentligt
åtdragna – slarvigt
j bb/ d
jobb/undermåliga
åli
verktyg
• Två svenska ungdomar
omkom
k
i dusch
d
h i Phuket
Ph k t
2012 pga dåligt jordad
vattenvärmare.
• Duschen är farligaste
platsen i huset!

STICKPROPPAR (SVENSK TYP) OCH
VÄGGUTTAG (THAILÄNDSK TYP) FUNGERAR
INTE IHOP
Problem: Jordpinnen får inte kontakt
och apparaten blir inte jordad!
• Europeisk och Amerikansk standard
passar inte ihop. I Thailand har man
kombinerat dessa…..med farligt
resultat
• Vägguttagen
gg
g kan enkelt bytas
y
till
tillförlitlig Europeisk/Svensk standard
• Enkel lösning: Använd en
adapter (Homepro har) så att
jordstiftet på stickproppen får
kontakt med jordblecket i
vägguttaget.
Alternativ: Montera ett
jordstift i stickproppens hål.
(I d h
(Index
har jjordstift,
d if enl.
l
uppgift)

Old Designed Sockets in Thailand
Ojordat!

L

N

R
Recent
t Th
Thaii Accepted
A
t d Practice
P
ti – Sockets
S k t
Jordat!

L (small)
Ledare
N (large)
Återledare
(Nollan)
G
Jord

OBS! Ej petskyddade (=ej barnsäkra!). Sätt dit täcklock!

R
Recent
t Th
Thaii Accepted
A
t d Practice
P
ti - Sockets
S k t

Jordanslutning

Plug and Sockets for EU Countries
Hål för jordstift
Stift saknas!

Jordanslutning

Various Plugs used in Thailand

KYLSKÅP (SAMSUNG) NYINSTALLATION –
LEVERAT OJORDAT…..

• Sk
Ska jordas
j d enligt
li t bif.
bif iinstruktion
t kti
• Monterad stickpropp på sladden
var ojordad….
• Jordtråd fanns bif.
bif i plastpåse
• Fråga: Hur många bemödar sig
med att följa instruktionen?
• Originalpropp avlägsnas och ny
modell (Homepro) där jordtråden
kan anslutas monteras: Först nu
blir kylskåpet jordat!
• Jordtråden i vägguttaget inte
ansluten…. Slarv och inkompetens!
p
Måste självklart åtgärdas för att
jordningen ska fungera!

POOL I CHANTABURI

VACKERT BELÄGEN, SNYGGT UTFÖRANDE!
DÅLIG JORDNING: FARLIG
POOLBELYSNING !

I USA: 60 döda/50 allvarligt
skadade i/ i anslutning till, pooler
sedan 1990
Notera: 110 V i USA, 240 V här

BAKOM FASADEN 1 POOLHUS
– LIVSFARLIG ELINSTALLATION, HELT ÖPPET - INTE BERÖRINGSSKYDDAT! RISK
FÖR ÖVERSLAG I TRANSFORMATORER (240>24VAC)

Åtgärd: Byte av samtliga transformatorer
y
och
till s.k. skyddstransformatorer
jordfelsbrytare. Installeras i fuktskyddad
kapsling (Helst klass IP65 eller högre)

BAKOM FASADEN 2 POOLHUS
USLA INSTALLATIONS OCH DRIFTSFÖRHÅLLANDEN
Ö
Å
: VARMT
OCH FUKTIGT, KORROSIV MILJÖ > RISK FÖR ÖVERSLAG.
FARLIG INSTALLATION!

Pumpgrop

P
Pump
med
d elmotor
l t

Oisolerat!

PROVISORISKT STRÖMBRYTARE/UTTAG VID
BYGGARBETSPLATS

Livsfarligt!
Ingen kapsling!
Straffbart om det
vore i Sverige!

SLADDOSOR
– OFTA UNDERMÅLIGA, GER DÅLIG KONTAKT, KLENT DIMENSIONERADE
> RISK FÖR ÖVERHETTNING VID HÖG BELASTNING
• Köpt på IKEA Bangkok
• Betydligt bättre kvalitet än de som
finns på Tesco eller Homepro
• Jo
Jordad
dad st
stickpropp
c p opp för
ö jo
jordad
dad dosa,
inte alltid (ojordad kontakt men
jordade uttag förekommer!!! Farligt!
Se upp!)
pp )
• ”Belkin”, köpt på Banana IT, Village market
• Bra kvalitet, god kontakt men litet dyrare
• Inbyggt överspänningsskydd,
överspänningsskydd
rekommenderat för elektronikprodukter
(PC,TV etc.)
• Ojordad stickpropp. OK för vissa produkter
t.ex. radioapparater med plasthölje
yg märkta
• Även OK för t.ex. eldrivna verktyg
med symbolen för dubbelisolering:

Wh t available
What
il bl in
i Thai
Th i markets
k t
Jordad sladdosa – ojordad kontakt= Ojordad funktion
funktion!!

FÖRLÄNGNINGSSLADDAR….
INTE KONSTIGT ATT REL. 20 GGR FLER PERSONER ÄN I SVERIGE
OMKOMMER I ELOLYCKOR I THAILAND!!!
• Hemmagjord dosa (väggdosa
monterat i rör – helt öppet, inget
fuktskydd > Livsfarligt!)
• Ojordad kabel (inomhussladd
använd utomhus, tunn isolering
skadas lätt > Livsfarligt!)
• Om en sådan förlängningssladd
bli it använd
blivit
ä d i Sverige
S i hade
h d
ansvarig arbetsledare burats in!
• Bra och säker!
• Fuktskyddad, lämpad för
utomhusanvändning
• Jordade kontakter och kabel
• Lock om den inte används
• Kraftig gummikabel, tål ”hårda
tag”
• Finns
Fi
att
tt kö
köpa i Th
Thailand??
il d??
• Använd adepter för
Thailändska uttag!

”THIS IS THAILAND”…..
• Ett uttryck
y som man ofta hör. Med det menas att situationen är
”som den är” här och att det inte går att göra nåt åt den….
• Ska man då acceptera detta och inte bry sig?
• NEJ!!!
• I trafiken ska man självklart vara försiktig, tänka sig för, vara
uppmärksam på medtrafikanter, använda MC hjälm, använda
säkerhetsbälte, inte köra för fort, köra nykter osv.osv.
Här kan du minska riskerna men inte eliminera dem
• Aggressiva hundar, giftiga ormar, insekter, maneter osv.
Oftast inte så farliga som många tror…..
G
Genom
normall fö
försiktighet
ikti h t k
kan d
du ä
även hä
här minska
i k riskerna
i k
men inte helt eliminera dem
• Elfaran.
Finns överallt men självklart mest hos okunniga
Thailändare Finns troligen i mindre grad ä
Thailändare.
även
en i ditt eget hus.
hus
Genom att vara uppmärksam, se över ditt hus och åtgärda
felaktigheter kan du i princip eliminera denna fara (till
skillnad från andra faror i detta vackra land).
land) Du kan enkelt
åtgärda ditt Thailändska hus så att det blir lika elsäkert
som i Sverige!

SLUT
Tack för uppmärksamheten!
pp
Ta er i akt i Thailand; det är ett riskabelt land att leva i,
men med normal vaksamhet kan man leva ett gott liv
hä Låt iinte
här.
t skrämma
k ä
er av vad
d som sagts
t id
idag!!

