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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1. Η παρούσα δεύτερη έκδοση του ΕΛΟΤ HD 384, έχει συνταχθεί µε βάση τα Έγγραφα Εναρµόνισης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) που αποτελούν τη σειρά Εγγράφων
Εναρµόνισης HD 384. Έχουν επίσης ληφθεί υπόψη τα αντίστοιχα Πρότυπα της ∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής
Επιτροπής (IEC) που αποτελούν τη σειρά IEC 60364.
Η παρούσα δεύτερη έκδοση
α) συµπληρώνει την πρώτη µε το Τµήµα 711 του Μέρους 7 που αφορά σε ειδικές απαιτήσεις για
εγκαταστάσεις σε εκθέσεις, θεάµατα και περίπτερα και
β) τροποποιεί το Κεφάλαιο 61 του Μέρους 6 της πρώτης έκδοσης, σύµφωνα µε τη νέα έκδοση HD
384.6.61 της CENELEC.
Επίσης, στην παρούσα δεύτερη έκδοση έχουν γίνει εκδοτικές, ορθογραφικές διορθώσεις της πρώτης
έκδοσης και έχει προστεθεί το Παράρτηµα Χ µε Τυποποιητικές Παραποµπές.
Όλες οι διορθώσεις, τροποποιήσεις και συµπληρώσεις της πρώτης έκδοσης επισηµαίνονται µε µία
κατακόρυφη γραµµή στο αριστερό περιθώριο του κειµένου.
2. Τα Έγγραφα Εναρµόνισης που έχουν ληφθεί υπόψη στην παρούσα έκδοση έχουν ως εξής:
Αναφορά Εγγράφων Εναρµόνισης της CENELEC

Μέρος του ΕΛΟΤ HD 384

HD 384.1 S1:1979 - Πεδίο εφαρµογής
ΜΕΡΟΣ 1
HD 384.2 S1:1986 + A1:1992 - Ορισµοί
ΜΕΡΟΣ 2
HD 384.3 :1995 - Προσδιορισµός των γενικών χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων
ΜΕΡΟΣ 3
HD 384.4.41 S2:1996 - Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας
ΜΕΡΟΣ 4-Κεφάλαιο 41
HD 384.4.42:1985+Α1:1992+Α2:1994 - Προστασία έναντι θερµικών επιδράσεων ΜΕΡΟΣ 4-Κεφάλαιο 42
HD 384.4.43:1980 - Προστασία έναντι υπερεντάσεων
ΜΕΡΟΣ 4-Κεφάλαιο 43
HD 384.4.45:1989 - Προστασία έναντι µειώσεων της τάσης
ΜΕΡΟΣ 4-Κεφάλαιο 45
HD 384.4.46:1987+Α1:1993 - Αποµόνωση και διακοπή
ΜΕΡΟΣ 4-Κεφάλαιο 46
HD 384.4.47:1995 - Εφαρµογή των µέτρων προστασίας
ΜΕΡΟΣ 4-Κεφάλαιο 47
HD 384.4.473:1980- Μέτρα προστασίας έναντι υπερεντάσεων
ΜΕΡΟΣ 4-Τµήµα 473
HD 384.5.51:1996 – Επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού
ΜΕΡΟΣ 5-Κεφάλαιο 51
HD 384.5.52:1995 – Ηλεκτρικές γραµµές
ΜΕΡΟΣ 5-Κεφάλαιο 52
HD 384.5.523:1991 –Μέγιστα επιτρεπόµενα ρεύµατα
ΜΕΡΟΣ 5-Τµήµα 523
HD 384.5.537:1998 –∆ιατάξεις αποµόνωσης και διακοπής
ΜΕΡΟΣ 5-Τµήµα 537
HD 384.5.54:1988 – Γειώσεις και αγωγοί προστασίας
ΜΕΡΟΣ 5-Κεφάλαιο 54
HD 384.5.551:1997 – Υπόλοιπος εξοπλισµός –
ΜΕΡΟΣ 5-Τµήµα 551
Μονάδες ιδιοπαραγωγής χαµηλής τάσης
HD 384.5.56:1985 - Τροφοδοτήσεις για συστήµατα ασφαλείας
ΜΕΡΟΣ 5-Κεφάλαιο 56
HD 384.6.61 S2:2003 - Αρχικός έλεγχος
ΜΕΡΟΣ 6-Κεφάλαιο 61
HD 384.7.702:1991 – Κολυµβητικές δεξαµενές
ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 702
HD 384.7.703:1991 – Σάουνες
ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 703
HD 384.7.704:2000 - Εργοτάξια
ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 704
HD 384.7.705:1991 – Γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 705
HD 384.7.706:1991 – Χώροι περιορισµένων διαστάσεων µε αγώγιµα τοιχώµατα ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 706
HD 384.7.708:1992 – Χώροι οργανωµένης κατασκήνωσης (κάµπιγκ)
ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 708
και τροχόσπιτα
HD 384.7.711:2003 - Εκθέσεις, θεάµατα και περίπτερα
ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 711
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Τροποποιήσεις, συµπληρώσεις ή/ και αναθεωρήσεις της παρούσας έκδοσης προβλέπονται να ακολουθούν
µετά την έκδοση αντίστοιχων τροποποιητικών ή συµπληρωµατικών τυποποιητικών κειµένων της CENELEC
και της IEC ή έπειτα από αναθεώρηση αντίστοιχων τέτοιων.

3. Η παρούσα δεύτερη έκδοση του ΕΛΟΤ HD 384, αντικαθιστά την έκδοση ΕΛΟΤ HD 384:2002.
4. Όσον αφορά τη δοµή του κειµένου του ΕΛΟΤ ΗD 384, ακολουθείται το παρακάτω γενικό σχήµα
διαίρεσης, όπου Χ παριστά ένα ψηφίο:

Χ
ΧΧ
ΧΧΧ
ΧΧΧ.Χ
ΧΧΧ.Χ.Χ
ΧΧΧ.Χ.Χ.Χ

Μέρος
Κεφάλαιο
Τµήµα
Άρθρο

}

Παράγραφος

Όλες οι απαιτήσεις της παρούσας έκδοσης είναι απολύτως αλληλένδετες µεταξύ τους, µε την έννοια ότι η
εφαρµογή κάθε απαίτησης απαιτεί τη συµµόρφωση και µε όλες τις άλλες απαιτήσεις του παρόντος
εγγράφου. Για διευκόλυνση σ’ αυτό το θέµα και για αποφυγή επαναλήψεων γίνονται σε διάφορα σηµεία του
κειµένου παραποµπές, σε άλλα σχετικά σηµεία, τα οποία επίσης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.
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ΜΕΡΟΣ 1
ΓΕΝΙΚΑ
101

Αντικείµενο
Η παρούσα έκδοση περιλαµβάνει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τη µελέτη, την
κατασκευή, την επιθεώρηση και τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

102

Σκοπός
Οι απαιτήσεις τις οποίες, σύµφωνα µε την παρούσα έκδοση, πρέπει να ικανοποιούν οι ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις, αποσκοπούν στην ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, µε την προϋπόθεση της
ορθής χρησιµοποίησής τους.
Ειδικότερα οι απαιτήσεις αυτές αποβλέπουν στην αποφυγή, σε ικανοποιητικό βαθµό, των κινδύνων
που θα ήταν δυνατόν να εµφανισθούν για:
τα άτοµα
τα κατοικίδια ζώα και τα ζώα εκτροφής
τα διάφορα αγαθά
που βρίσκονται στην περιοχή αυτών των εγκαταστάσεων.
Οι κίνδυνοι που θα ήταν δυνατόν να εµφανισθούν εξαιτίας της λειτουργίας των ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων µπορεί να οφείλονται:
στη διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος µέσα από το σώµα ατόµων ή ζώων
σε υψηλές θερµοκρασίες που µπορεί να προκαλέσουν εγκαύµατα ή πυρκαγιά ή αλλοίωση αγαθών.
Η τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας έκδοσης δεν εξασφαλίζει σε όλες τις περιπτώσεις την
ικανοποιητική λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Παρόλο ότι στον Κανονισµό περιλαµβάνονται
απαιτήσεις που αφορούν την ορθή λειτουργία, αυτή αποτελεί αντικείµενο και µπορεί να εξασφαλισθεί
µόνο µε τη σωστή µελέτη, κατασκευή και συντήρηση της εγκατάστασης.

103
103.1

103.2

Πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα έκδοση εφαρµόζεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις:
α) των κτιρίων που χρησιµοποιούνται ως κατοικίες
β) των κτιρίων εµπορικής χρήσης
γ) των κτιρίων που είναι στη διάθεση του κοινού
δ) των κτιρίων και λοιπών κατασκευών βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης
ε) των εγκαταστάσεων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων
στ) των προκατασκευασµένων ή προσωρινών κτισµάτων των χρήσεων α) µέχρι ε)
ζ) των τροχόσπιτων και των χώρων οργανωµένης κατασκήνωσης
η) των εργοταξίων κατασκευής έργων, των εγκαταστάσεων πανηγύρεων και παρόµοιων
προσωρινών εγκαταστάσεων
θ) των λιµένων εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής.
Η παρούσα έκδοση καλύπτει:
α) τα κυκλώµατα τα τροφοδοτούµενα µε εναλλασσόµενο ρεύµα µε ονοµαστική τάση µέχρι και
1000 V και τα τροφοδοτούµενα µε συνεχές ρεύµα µε ονοµαστική τάση µέχρι και 1500V.
Σηµείωση: Για το εναλλασσόµενο ρεύµα προτιµώµενες συχνότητες είναι: 50 Hz, 60Hz και
400 Hz, δεν αποκλείεται όµως η χρησιµοποίηση οποιασδήποτε άλλης συχνότητας για
ειδικές εφαρµογές.
β) τα κυκλώµατα, εκτός από τις εσωτερικές συρµατώσεις των ηλεκτρικών συσκευών, που
λειτουργούν µε ονοµαστικές τάσεις που υπερβαίνουν τα 1000 V εναλλασσόµενου
ρεύµατος και προέρχονται από µια ηλεκτρική εγκατάσταση ονοµαστικής τάσης κάτω των 1000
V εναλλασσόµενου ρεύµατος ( π.χ. κυκλώµατα λυχνιών εκκενώσεων)
γ) όλες τις καλωδιώσεις και τις ηλεκτρικές γραµµές που δεν καλύπτονται από τα Πρότυπα τα
σχετικά µε τις συσκευές κατανάλωσης
δ) όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών που βρίσκονται έξω από τα κτίρια
9
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ε) τις σταθερές ηλεκτρικές γραµµές που χρησιµεύουν για τηλεπικοινωνία, σήµανση, χειρισµούς και
τα παρόµοια (µε εξαίρεση τις εσωτερικές συρµατώσεις των συσκευών)
στ) τις επεκτάσεις ή τροποποιήσεις των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευασθεί
σύµφωνα µε Κανονισµούς που ίσχυαν πριν από την έκδοση της παρούσας έκδοσης.
Σηµείωση: Κατά την επέκταση ή τροποποίηση µιας προϋπάρχουσας εγκατάστασης, συνιστάται να
προσαρµόζεται και αυτή, στο µέτρο του δυνατού, µε τις απαιτήσεις της παρούσας
έκδοσης και πάντως πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η πραγµατοποιούµενη επέκταση ή
τροποποίηση δεν θα µειώνει την ασφάλεια λειτουργίας της προϋπάρχουσας
εγκατάστασης.
103.3

10

Η παρούσα έκδοση δεν εφαρµόζεται:
α) στις εγκαταστάσεις έλξης
β) στις εγκαταστάσεις αυτοκινήτων και ρυµουλκούµενων οχηµάτων
(µε εξαίρεση τα τροχόσπιτα)
γ) στις εγκαταστάσεις πλοίων
δ) στις εγκαταστάσεις αεροσκαφών
ε) στις εγκαταστάσεις φωτισµού δηµόσιων οδών και πλατειών και τις εγκαταστάσεις φωτισµού
λιµένων και δηµόσιων παραλιακών περιοχών
στ) στις εγκαταστάσεις ηλεκτρικών φρακτών
ζ) στις εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων και γενικά αντικεραυνικής προστασίας κτιρίων
η) στις εγκαταστάσεις που προορίζονται για δηµόσια διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας
θ) στις εγκαταστάσεις παραγωγής και µεταφοράς που τροφοδοτούν τις εγκαταστάσεις του εδαφίου
η)
Σηµείωση: Στις εγκαταστάσεις των περιπτώσεων η) και θ), είναι δυνατόν να εφαρµόζεται εν όλω ή
εν µέρει η παρούσα έκδοση, εφόσον κριθεί αυτό σκόπιµο από τον φορέα που έχει την
ευθύνη της κατασκευής και της λειτουργίας τους.
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MΕΡΟΣ 2
ΟΡΙΣΜΟΙ
201

Γενικά
Σε αυτό το Μέρος δίνονται οι ορισµοί των τεχνικών όρων που χρησιµοποιούνται στην
παρούσα έκδοση.
Οι ορισµοί βασίζονται στο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.2 S1 ισοδύναµου του
Κεφαλαίου 826 « Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων» του Προτύπου IEC 60050
«∆ιεθνές ηλεκτροτεχνικό λεξικό».
Σηµείωση : Ορισµοί όρων που αφορούν ειδικούς χώρους παρέχονται στα αντίστοιχα Τµήµατα
του Μέρους 7.

202

Ορισµοί τεχνικών όρων

202.01

Χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

202.01.01 Ηλεκτρική εγκατάσταση. Ένα σύνολο ηλεκτρολογικών υλικών που έχουν κατάλληλα επιλεγµένα
χαρακτηριστικά και συνδέονται κατάλληλα µεταξύ τους, ώστε να επιτελούν ένα συγκεκριµένο σκοπό.
Σηµείωση : Όταν είναι φανερό ότι πρόκειται για ηλεκτρική εγκατάσταση µπορεί να παραλείπεται η
λέξη «ηλεκτρική» και να χρησιµοποιείται, απλούστερα, ο όρος εγκατάσταση µε την
ίδια έννοια.
202.01.02 Αρχή µιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σηµείο στο οποίο παρέχεται, υπό κανονικές συνθήκες
λειτουργίας, η ηλεκτρική ενέργεια σε µια εγκατάσταση.
Σηµείωση : ∆εν ονοµάζεται αρχή µιας ηλεκτρικής εγκατάστασης το σηµείο όπου παρέχεται
ηλεκτρική ενέργεια από µια εναλλακτική (εφεδρική) τροφοδότηση, προβλεπόµενη για
λόγους ασφαλείας προσώπων ή άλλους (βλ. ορισµούς 202.01.05 και 202.01.06), αν
αυτό το σηµείο είναι διαφορετικό από το σηµείο παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας υπό
κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
202.01.03 Ουδέτερος αγωγός (σύµβολο Ν). Αγωγός που συνδέεται στον ουδέτερο κόµβο ενός
συστήµατος τροφοδότησης (δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, µετασχηµατιστής, γεννήτρια) και που
είναι δυνατόν να συµµετέχει στη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Σηµείωση : Μερικές φορές παραλείπεται η λέξη «αγωγός» και χρησιµοποιείται, απλούστερα, ο όρος
ουδέτερος µε την ίδια έννοια.
202.01.04 Θερµοκρασία περιβάλλοντος. Η θερµοκρασία του αέρα ή άλλου µέσου, στη θέση όπου
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ένα ηλεκτρολογικό υλικό.
Σηµείωση: Λαµβάνεται υπόψη η ανύψωση της θερµοκρασίας που µπορεί να προκαλείται από
άλλες εγκαταστάσεις ή από άλλα υλικά, αλλά όχι και η προκαλούµενη από το ίδιο το
εξεταζόµενο υλικό.
202.01.05 Τροφοδότηση για συστήµατα ασφαλείας. Τροφοδότηση προοριζόµενη να διατηρεί, σε
περίπτωση µη διαθεσιµότητας της κανονικής τροφοδότησης, τη λειτουργία συσκευών που είναι
απαραίτητες για την ασφάλεια προσώπων ή την αντιµετώπιση κινδύνων για αγαθά.
Σηµείωση :Η τροφοδότηση για συστήµατα ασφαλείας µπορεί, εκτός από την πηγή, να περιλαµβάνει
και τα κυκλώµατα µέχρι τους ακροδέκτες των συσκευών, αν αυτά είναι διαφορετικά
από τα κυκλώµατα κανονικής τροφοδότησης.
202.01.06 Εναλλακτική (εφεδρική) τροφοδότηση. Τροφοδότηση προοριζόµενη να διατηρεί, σε
περίπτωση µη διαθεσιµότητας της κανονικής τροφοδότησης, τη λειτουργία µιας εγκατάστασης ή ενός
τµήµατός της, για λόγους άλλους από την ασφάλεια προσώπων ή αγαθών.
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Τάσεις

202.02.01 Ονοµαστική τάση. Τάση µε την οποία χαρακτηρίζεται µια εγκατάσταση ή ένα τµήµα µιας
εγκατάστασης.
Σηµείωση : Η πραγµατική τάση είναι δυνατόν να διαφέρει από την ονοµαστική τάση, µέσα στα
επιτρεπτά όρια.
202.02.02 Τάση επαφής. Τάση που εµφανίζεται µεταξύ δύο ταυτόχρονα προσιτών µερών, όταν συµβεί ένα
σφάλµα µόνωσης.
202.02.03 (Μέγιστη) αναµενόµενη τάση επαφής. Η υψηλότερη τάση επαφής που µπορεί να εµφανισθεί
σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση στην περίπτωση ενός σφάλµατος µε αµελητέα σύνθετη αντίσταση.
202.03

Ηλεκτροπληξία

202.03.01 Ενεργό µέρος. Κάθε αγωγός ή αγώγιµο µέρος που προορίζεται να έχει, σε κανονική κατάσταση
λειτουργίας, τάση προς τη γη, καθώς και ο ουδέτερος αγωγός (βλ. ορισµό 202.01.03) όχι όµως, κατά
σύµβαση, ο αγωγός PEN (βλ. ορισµό 202.04.06).
Σηµείωση : Ο όρος δεν υπονοεί αναγκαστικά κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
202.03.02 Εκτεθειµένο αγώγιµο µέρος. Αγώγιµο µέρος ενός ηλεκτρολογικού υλικού µε το οποίο είναι
δυνατόν να έλθει κανείς σε επαφή και το οποίο δεν είναι ενεργό µέρος, µπορεί όµως να αποκτήσει τάση
προς τη γη σε περίπτωση σφάλµατος µόνωσης.
Σηµείωση : Ένα αγώγιµο µέρος το οποίο µπορεί, σε περίπτωση σφάλµατος µόνωσης, να αποκτήσει
τάση προς τη γη, όχι απευθείας αλλά µέσω ενός εκτεθειµένου αγώγιµου µέρους, δεν
θεωρείται εκτεθειµένο αγώγιµο µέρος.
202.03.03 Ξένο αγώγιµο στοιχείο. Αγώγιµο αντικείµενο που δεν αποτελεί µέρος της ηλεκτρικής
εγκατάστασης, το οποίο είναι δυνατόν να µεταφέρει ένα δυναµικό, συνήθως το δυναµικό της γης, σε
θέση πλησίον της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
202.03.04 Ηλεκτροπληξία. Παθοφυσιολογικό αποτέλεσµα προκαλούµενο από τη διέλευση ηλεκτρικού
ρεύµατος µέσα από το σώµα ανθρώπου ή ζώου.
202.03.05 Άµεση επαφή. Επαφή ατόµου ή κατοικίδιου ζώου ή ζώου εκτροφής προς ένα ενεργό µέρος.
202.03.06 Έµµεση επαφή. Επαφή ατόµου ή κατοικίδιου ζώου ή ζώου εκτροφής προς ένα εκτεθειµένο
αγώγιµο µέρος, το οποίο έχει αποκτήσει τάση προς τη γη εξαιτίας ενός σφάλµατος µόνωσης.
202.03.07 Ρεύµα ηλεκτροπληξίας. Ρεύµα που διέρχεται µέσα από το σώµα ανθρώπου ή ζώου και που
έχει τέτοια χαρακτηριστικά που µπορεί να προκαλέσει παθοφυσιολογικά αποτελέσµατα.
202.03.08 Ρεύµα διαρροής προς τη γη. Ρεύµα που ρέει από µια ηλεκτρική εγκατάσταση προς τη γη
(απευθείας ή µέσω ξένων αγώγιµων στοιχείων) χωρίς να υπάρχει σφάλµα µόνωσης.
Σηµείωση : Αυτό το ρεύµα µπορεί να έχει µια χωρητική συνιστώσα, η οποία είναι δυνατόν να
οφείλεται ή όχι στη χρήση πυκνωτών.
202.03.09 ∆ιαφορικό ρεύµα. Τα αλγεβρικό άθροισµα των στιγµιαίων τιµών των ρευµάτων που διαρρέουν
όλους τους ενεργούς αγωγούς ενός κυκλώµατος σε ένα σηµείο της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
202.03.10 Ταυτόχρονα προσιτά µέρη. Αγωγοί ή αγώγιµα µέρη µε τα οποία µπορεί να έλθει συγχρόνως
σε επαφή ένα άτοµο (ή ενδεχοµένως ένα ζώο).
Σηµείωση : Ταυτόχρονα προσιτά µέρη µπορεί να είναι :
- τα ενεργά µέρη
- τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη
- τα ξένα αγώγιµα στοιχεία
- οι αγωγοί προστασίας
12
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- τα ηλεκτρόδια γείωσης.
202.03.11 Χώρος προσέγγισης. Ένας χώρος περικλειόµενος : 1) από µια επιφάνεια πάνω στην οποία
στέκονται ή κυκλοφορούν συνήθως άτοµα και 2) από µια επιφάνεια προς κάθε σηµείο της οποίας ένα
από τα παραπάνω άτοµα µπορεί να φθάσει µε τα χέρια του, χωρίς να χρησιµοποιήσει ένα βοηθητικό
µέσο.
202.03.12 Περίβληµα. Ένα στοιχείο που εξασφαλίζει την προστασία ενός υλικού από ορισµένες εξωτερικές
επιδράσεις και επίσης την προστασία από άµεση επαφή προς όλες τις κατευθύνσεις.
202.03.13 Φράγµα. Ένα στοιχείο που εξασφαλίζει την προστασία από άµεση επαφή προς όλες τις
συνήθεις κατευθύνσεις προσέγγισης.
202.03.14 Εµπόδιο. Ένα στοιχείο που εµποδίζει την ακούσια άµεση επαφή, αλλά δεν αποτρέπει την
επαφή µετά από εσκεµµένη ενέργεια.
202.04

Γειώσεις

202.04.01 Γη. Η αγώγιµη µάζα της γης, της οποίας το ηλεκτρικό δυναµικό θεωρείται συµβατικά ίσο µε το
µηδέν.
202.04.02 Ηλεκτρόδιο γείωσης. Ένα αγώγιµο σώµα ή ένα σύνολο αγώγιµων σωµάτων σε στενή επαφή
µε τη γη, το οποίο εξασφαλίζει την ηλεκτρική σύνδεση µε αυτήν.
202.04.03 Συνολική αντίσταση γείωσης. Η αντίσταση µεταξύ του κύριου ακροδέκτη γείωσης µιας
ηλεκτρικής εγκατάστασης (βλ. ορισµό 202.04.08) και της γης (βλ. ορισµό 202.04.01).
202.04.04 Ηλεκτρικώς ανεξάρτητα ηλεκτρόδια γείωσης. Ηλεκτρόδια γείωσης τοποθετηµένα σε τέτοια
απόσταση µεταξύ τους, ώστε το µέγιστο ρεύµα που θα µπορούσε να διοχετευθεί από ένα από αυτά
προς τη γη, να µην επηρεάζει αισθητά το δυναµικό των άλλων.
202.04.05 Αγωγός προστασίας (σύµβολο PE). Αγωγός απαιτούµενος για την εφαρµογή ορισµένων
µέτρων προστασίας και προοριζόµενος για την ηλεκτρική σύνδεση των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών
προς ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα :
ξένα αγώγιµα στοιχεία
κύριος ακροδέκτης γείωσης
ηλεκτρόδιο γείωσης
γειωµένο σηµείο της πηγής τροφοδότησης ή τεχνητός ουδέτερος κόµβος.
202.04.06 Αγωγός PEN. Γειωµένος αγωγός που συνδυάζει τις λειτουργίες του αγωγού προστασίας και του
ουδέτερου αγωγού.
Σηµείωση : Το σύµβολο PEN προκύπτει από το συνδυασµό των συµβόλων PE για τον αγωγό
προστασίας και Ν για τον ουδέτερο.
202.04.07 Αγωγός γείωσης. Ένας αγωγός που συνδέει τον κύριο ακροδέκτη γείωσης µε το ηλεκτρόδιο
γείωσης.
202.04.08 Κύριος ακροδέκτης γείωσης, κύριος ζυγός γείωσης. Ένας ακροδέκτης ή ζυγός που
προορίζεται για τη σύνδεση των αγωγών προστασίας (περιλαµβανοµένων των αγωγών ισοδυναµικής
σύνδεσης), των αγωγών γείωσης, και ενδεχοµένως, των αγωγών σύνδεσης µιας γείωσης λειτουργίας (αν
υπάρχει).
202.04.09 Ισοδυναµική σύνδεση. Ηλεκτρική σύνδεση που διατηρεί στο ίδιο ή περίπου στο ίδιο δυναµικό
τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη και τα ξένα αγώγιµα στοιχεία.
202.04.10 Αγωγός ισοδυναµικής σύνδεσης. Ένας αγωγός που εξασφαλίζει ισοδυναµική σύνδεση.
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202.04.11 Γείωση λειτουργίας. Η γείωση ενός τµήµατος της εγκατάστασης το οποίο ανήκει στο κύκλωµα
λειτουργίας. Η γείωση λειτουργίας µπορεί να µην περιλαµβάνει άλλες αντιστάσεις, εκτός της αντίστασης
γείωσης και της αντίστασης του αγωγού γείωσης ή να περιλαµβάνει πρόσθετες ωµικές, επαγωγικές ή
χωρητικές αντιστάσεις. Ανοικτές γειώσεις δεν µπορούν να θεωρούνται γειώσεις λειτουργίας.

202.04.12 Γείωση προστασίας. Η χωρίς παρεµβολή άλλων αντιστάσεων (πλην της αντίστασης γείωσης
και της αντίστασης του αγωγού γείωσης) γείωση ενός αγώγιµου τµήµατος της εγκατάστασης που δεν
ανήκει στο κύκλωµα λειτουργίας για την προστασία ατόµων και ζώων έναντι υψηλών τάσεων επαφής.
202.05

Ηλεκτρικά κυκλώµατα

202.05.01 Ηλεκτρικό κύκλωµα. Σύνολο των ηλεκτρολογικών υλικών µιας ηλεκτρικής εγκατάστασης που
τροφοδοτούνται από το ίδιο σηµείο και προστατεύονται έναντι υπερεντάσεων από την ίδια ή τις ίδιες
διατάξεις προστασίας.
202.05.02 Κύκλωµα διανοµής (ενός κτιρίου). Κύκλωµα που τροφοδοτεί ένα πίνακα διανοµής µέσα σ’ ένα
κτίριο.
202.05.03 Τερµατικό κύκλωµα. Κύκλωµα που τροφοδοτεί απευθείας ηλεκτρικές συσκευές ή/ και
ρευµατοδότες.
202.05.04 Ρεύµα κανονικής λειτουργίας (ενός κυκλώµατος). Το µεγαλύτερο ρεύµα που προβλέπεται να
διέρχεται από ένα κύκλωµα υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και για το οποίο έχει µελετηθεί το
κύκλωµα.
202.05.05 Μέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα (ικανότητα µεταφοράς ρεύµατος) ενός αγωγού. Το
µεγαλύτερο ρεύµα που µπορεί να διαρρέει συνεχώς και υπό δεδοµένες συνθήκες έναν αγωγό χωρίς η
θερµοκρασία του να υπερβεί µια προδιαγεγραµµένη τιµή.
202.05.06 Υπερένταση. Κάθε ρεύµα που υπερβαίνει µια προκαθορισµένη τιµή. Για τους αγωγούς
προκαθορισµένη τιµή του ρεύµατος είναι το µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα.
202.05.07 Ρεύµα υπερφόρτισης. Μια υπερένταση που εµφανίζεται σε ένα κύκλωµα, χωρίς να υπάρχει
σφάλµα µόνωσης.
202.05.08 Ρεύµα (στερεού) βραχυκυκλώµατος. Μια υπερένταση που εµφανίζεται σε ένα κύκλωµα στην
περίπτωση σφάλµατος µόνωσης µε αµελητέα σύνθετη αντίσταση, µεταξύ ενεργών αγωγών οι οποίοι,
υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, έχουν µια διαφορά δυναµικού.
202.05.09 Ονοµαστικό (ή συµβατικό) ρεύµα λειτουργίας (µιας διάταξης προστασίας). Η τιµή του
ρεύµατος που προκαλεί τη λειτουργία µιας διάταξης προστασίας σε προκαθορισµένο χρόνο.
202.05.10 Ανίχνευση υπερέντασης. Λειτουργία που συνίσταται στη διαπίστωση ότι το ρεύµα που διαρρέει
ένα κύκλωµα υπερβαίνει µια προδιαγεγραµµένη τιµή επί ένα επίσης προδιαγεγραµµένο χρονικό
διάστηµα.
202.06

Ηλεκτρικές γραµµές

202.06.01 Ηλεκτρική γραµµή. Ένα σύνολο αποτελούµενο από έναν ή περισσότερους αγωγούς, καλώδια ή
ζυγούς, από τα στοιχεία που χρησιµεύουν για τη στερέωσή τους και, αν είναι αναγκαίο, από τα στοιχεία
που χρησιµεύουν για τη µηχανική προστασία τους.
202.07

Υπόλοιπα υλικά

202.07.01 Ηλεκτρολογικό υλικό. Κάθε στοιχείο που χρησιµοποιείται για την παραγωγή, το
µετασχηµατισµό, τη µεταφορά, τη διανοµή ή τη χρησιµοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως:
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µηχανές, µετασχηµατιστές, όργανα προστασίας και ελέγχου, όργανα µέτρησης, υλικά ηλεκτρικών
γραµµών, ηλεκτρικές συσκευές.
202.07.02 Ηλεκτρικές συσκευές. Κάθε στοιχείο που προορίζεται για τη µετατροπή της ηλεκτρικής
ενέργειας σε µια άλλη µορφή ενέργειας : φωτεινή, θερµική ή µηχανική ενέργεια.
202.07.03 Όργανα προστασίας και ελέγχου. Κάθε στοιχείο που προορίζεται να συνδέεται σε ένα
ηλεκτρικό κύκλωµα µε το σκοπό να παρέχει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες λειτουργίες :
προστασία, χειρισµός, αποµόνωση, διακοπή.
202.07.04 Κινητό υλικό. Ηλεκτρολογικό υλικό που µπορεί να µετατοπίζεται κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας του, παραµένοντας συνδεδεµένο προς το κύκλωµα τροφοδότησής του.
202.07.05 Φορητό (χειρόφερτο) υλικό. Ηλεκτρολογικό υλικό που προβλέπεται να κρατιέται στο χέρι κατά
την κανονική λειτουργία του, του οποίου ο κινητήρας, αν υπάρχει, αποτελεί ενσωµατωµένο µέρος.
202.07.06 Ακίνητο υλικό. Ηλεκτρολογικό υλικό του οποίου δεν προβλέπεται η µετατόπιση, δεν έχει
χειρολαβές για τη µεταφορά του ή έχει τέτοια µάζα που δεν είναι εύκολο να µετακινηθεί.
Σηµειώσεις : 1. Ως µάζα που καθιστά δύσκολη τη µετακίνηση θεωρείται συνήθως ή των 18kg. και
άνω
2. Ο όρος αυτός περιλαµβάνει και τον επόµενο (ορισµός 202.07.07).
202.07.07 Σταθερό υλικό. Ηλεκτρολογικό υλικό στερεωµένο σε συγκεκριµένη θέση, είτε επάνω σε µια
βάση στήριξης είτε στα στοιχεία του κτιρίου.
202.08

Αποµόνωση και διακοπή

202.08.01 Αποµόνωση. Λειτουργία που έχει σκοπό τη διακοπή τροφοδότησης όλης της ηλεκτρικής
εγκατάστασης, ή ενός τµήµατός της, και το διαχωρισµό τους από κάθε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, για
λόγους ασφαλείας.
202.08.02 ∆ιακοπή για µηχανική συντήρηση. Λειτουργία που έχει σκοπό τη διακοπή της τροφοδότησης
ενός ή περισσότερων στοιχείων της εγκατάστασης, για την αποφυγή των κινδύνων κατά την εκτέλεση
των µη ηλεκτρικών εργασιών (δεν περιλαµβάνονται δηλαδή οι κίνδυνοι από ηλεκτροπληξία ή ηλεκτρικά
τόξα).
202.08.03 Επείγουσα διακοπή. Λειτουργία που έχει σκοπό την εξάλειψη το ταχύτερο δυνατόν ενός µη
αναµενόµενου κινδύνου.
202.08.04 Επείγουσα στάση (κράτηση). Επείγουσα διακοπή που έχει σκοπό να σταµατήσει µια κίνηση
που έχει γίνει επικίνδυνη.
202.08.05 Λειτουργικός χειρισµός. Ενέργεια προοριζόµενη να διακόψει, να αποκαταστήσει ή να
τροποποιήσει την τροφοδότηση µε ηλεκτρική ενέργεια µιας εγκατάστασης ή ενός τµήµατός της για
λειτουργικούς λόγους.
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ΜΕΡΟΣ 3
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
300

Γενικά
Για κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να προσδιορίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
της σύµφωνα µε τα αντίστοιχα Κεφάλαια αυτού του Μέρους:
η προβλεπόµενη χρησιµοποίηση της εγκατάστασης, η εν γένει δοµή της και οι τροφοδοτήσεις της
(Κεφάλαιο 31),
οι εξωτερικές επιδράσεις στις οποίες προβλέπεται να εκτίθεται (Κεφάλαιο 32),
η συµβατότητα του υλικού της (Κεφάλαιο 33),
η δυνατότητα συντήρησής της (Κεφάλαιο 34),
οι εφεδρικές τροφοδοτήσεις (Κεφάλαιο 35), αν υπάρχουν.
Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των µέτρων
προστασίας (βλ. Μέρος 4) και κατά την επιλογή και εγκατάσταση του υλικού (βλ. Μέρος 5).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ
311

Μέγιστη ζήτηση και ετεροχρονισµός
Για τον οικονοµικό και αξιόπιστο σχεδιασµό µιας εγκατάστασης σε ότι αφορά το θερµικό όριο
φόρτισης και το όριο πτώσης τάσης, είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός της µέγιστης ζήτησης των επί
µέρους τµηµάτων και του συνόλου της εγκατάστασης. Για τον προσδιορισµό αυτό µπορεί να λαµβάνεται
υπόψη ο ετεροχρονισµός των καταναλώσεων.

312

∆ιάταξη των ενεργών αγωγών και των γειώσεων
Όταν η τροφοδότηση της εγκατάστασης γίνεται από ένα δίκτυο διανοµής, ο µελετητής της θα
πρέπει να συµβουλεύεται τον ∆ιανοµέα ηλεκτρικής ενέργειας για τα χαρακτηριστικά του δικτύου.

312.1

Τύποι συστηµάτων διανοµής
Η διάκριση γίνεται µε βάση τα χαρακτηριστικά:
του συστήµατος των ενεργών αγωγών
του συστήµατος σύνδεσης των γειώσεων
Στην ελληνική επικράτεια τα δηµόσια δίκτυα χαµηλής τάσης είναι γενικά εναλλασσόµενου ρεύµατος
τριφασικά - 4 αγωγών (τρεις φάσεις και ουδέτερος) ή µονοφασικά (µια φάση και ουδέτερος).
Η παρούσα έκδοση εφαρµόζεται και σε άλλα συστήµατα παροχής εναλλασσόµενου ή και συνεχούς
ρεύµατος που µπορεί να τροφοδοτούνται από άλλες πηγές (πλην των δηµόσιων δικτύων διανοµής) που
συνήθως αποτελούν µέρος της εγκατάστασης.

312.2

Συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων
Τα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων που χρησιµοποιούνται, σύµφωνα µε την παρούσα έκδοση,
στα τριφασικά και στα µονοφασικά συστήµατα τροφοδότησης περιγράφονται στις παραγράφους 312.2.1
µέχρι 312.2.3. Ο κώδικας που χρησιµοποιείται για τα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων είναι ο
ακόλουθος:
Το πρώτο γράµµα αφορά τη σχέση του συστήµατος τροφοδότησης µε τη γη,
Τ= άµεση σύνδεση του ουδετέρου µε τη γη,
Ι = όλα τα ενεργά µέρη αποµονωµένα από τη γη ή ένα σηµείο συνδεδεµένο µε τη γη µέσω µιας
σύνθετης αντίστασης σηµαντικής τιµής.
Το δεύτερο γράµµα αφορά τη σχέση των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών της εγκατάστασης προς
τη γη :
Τ= άµεση ηλεκτρική σύνδεση των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών µε τη γη, ανεξάρτητα από τη
γείωση του ουδετέρου του συστήµατος τροφοδότησης.
Ν= άµεση ηλεκτρική σύνδεση των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών µε τον ουδέτερο του συστήµατος
τροφοδότησης
Τα επόµενα γράµµατα (αν υπάρχουν) αφορούν τη σχέση του ουδετέρου και του αγωγού
προστασίας.
S = η προστασία εξασφαλίζεται από ιδιαίτερο αγωγό προστασίας διαφορετικό από τον ουδέτερο.
C = οι λειτουργίες ουδετέρου και προστασίας συνδυάζονται σε ένα µόνο αγωγό (αγωγό ΡΕΝ).
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Σηµείωση:

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιµος ουδέτερος, µπορεί να συνδέεται µε τη γη
ένα άλλο σηµείο του συστήµατος τροφοδότησης. Σε αυτή την περίπτωση όσα
αναφέρθηκαν για τη σύνδεση των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών µε τον ουδέτερο
ισχύουν για τη σύνδεσή τους µε τον γειωµένο αγωγό του συστήµατος τροφοδότησης.

312.2.1

Σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ
Τα συστήµατα τροφοδότησης, στα οποία εφαρµόζεται το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ,
έχουν τον ουδέτερο (ή, αν δεν υπάρχει διαθέσιµος ουδέτερος, ένα άλλο σηµείο τους) άµεσα (δηλ. χωρίς
ηθεληµένη αντίσταση) γειωµένο, ενώ τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη της εγκατάστασης συνδέονται µε τον
ουδέτερο (ή µε το γειωµένο σηµείο) µέσω αγωγών προστασίας. ∆ιακρίνονται τρεις ειδικότερες µορφές
συνδεσµολογίας του συστήµατος σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ, ανάλογα µε τη σχέση του ουδετέρου και
του αγωγού προστασίας, ως εξής:
Σύστηµα ΤΝ-S, στο οποίο ο ουδέτερος και ο αγωγός προστασίας είναι χωριστοί σ’ ολόκληρο το
σύστηµα
Σύστηµα ΤΝ-C-S, στο οποίο οι λειτουργίες ουδετέρου και αγωγού προστασίας συνδυάζονται σε
ένα µόνο αγωγό σε ένα µέρος του συστήµατος.
Σύστηµα ΤΝ-C, στο οποίο οι λειτουργίες ουδετέρου και αγωγού προστασίας συνδυάζονται σε ένα
µόνο αγωγό σε ολόκληρο το σύστηµα.
Το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ παριστάνεται σχηµατικά στα Σχ.31-Α,31-Β και 31-Γ.
Σηµείωση: Χαρακτηριστικό του συστήµατος σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ είναι ότι, σε περίπτωση
σφάλµατος της µόνωσης µεταξύ µιας φάσης και ενός εκτεθειµένου αγώγιµου µέρους ή
του αγωγού προστασίας, ο βρόχος σφάλµατος (δηλ. ο αγώγιµος δρόµος µέσω του
οποίου κυκλοφορεί το ρεύµα του σφάλµατος) αποτελείται αποκλειστικά από αγωγούς
(τους ενεργούς αγωγούς και τον αγωγό προστασίας). Έτσι κάθε ρεύµα πλήρους (δηλ.
χωρίς αντίσταση) σφάλµατος µεταξύ φάσης και ενός εκτεθειµένου αγώγιµου µέρους ή
ενός αγωγού προστασίας γίνεται ρεύµα στερεού βραχυκυκλώµατος µεταξύ φάσης και
ουδετέρου.

L1
L2
L3
N
PE

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΕΡΗ

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΕΡΗ

ΓΕΙΩΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Χωριστοί ουδέτερος και αγωγός προστασίας σε όλο το σύστηµα
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L1
L2
L3
PE

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΕΡΗ
ΓΕΙΩΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Χωριστοί γειωµένος αγωγός φάσης και αγωγός προστασίας σε όλο το σύστηµα
Σχ. 31-Α : Σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ-S
L1
L2
L3
N

PEN

PE

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΕΡΗ

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΕΡΗ

ΓΕΙΩΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι λειτουργίες ουδετέρου και προστασίας συνδυάζονται σε ένα µόνο αγωγό σε ένα µέρος του
συστήµατος
Σχ. 31-B : Σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ-C-S
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L1
L2
L3
PEN

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΕΡΗ

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΕΡΗ

ΓΕΙΩΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι λειτουργίες ουδετέρου και προστασίας συνδυάζονται σε ένα µόνο αγωγό σε ολόκληρο το
σύστηµα
Σχ. 31-Γ : Σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ-C
312.2.2 Σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ
Τα συστήµατα τροφοδότησης, στα οποία εφαρµόζεται το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ,
έχουν τον ουδέτερο (ή, στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιµος ουδέτερος, ένα άλλο σηµείο τους)
άµεσα συνδεδεµένο προς τη γη, ενώ τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη της εγκατάστασης συνδέονται µε
ηλεκτρόδια γείωσης ηλεκτρικά ανεξάρτητα από τη γείωση του συστήµατος τροφοδότησης.
Το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ παριστάνεται σχηµατικά στο Σχ. 31-∆.
Σηµείωση: Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ, σε περίπτωση σφάλµατος της µόνωσης
µεταξύ µιας φάσης και ενός εκτεθειµένου αγώγιµου µέρους ή του αγωγού προστασίας,
ο βρόχος σφάλµατος, εκτός από τους αγωγούς (ενεργοί αγωγοί και αγωγός
προστασίας) περιλαµβάνει και ένα µέρος διαδροµής εντός της γης. Επειδή
παρεµβάλλονται οι αντιστάσεις γείωσης το ρεύµα σφάλµατος µεταξύ φάσης και
εκτεθειµένων αγώγιµων µερών είναι µικρότερο από το ρεύµα ενός στερεού
βραχυκυκλώµατος, αλλά µπορεί να έχει τέτοια τιµή, ώστε να είναι δυνατή η εµφάνιση
επικίνδυνων τάσεων επαφής.
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L1
L2
L3
N

PE
ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΕΡΗ

ΓΕΙΩΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

L1
L2
L3

PE
ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΕΡΗ

ΓΕΙΩΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο ουδέτερος µπορεί να διανέµεται ή όχι
Σχ. 31-∆ : Σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ

312.2.3 Συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ
Στα συστήµατα τροφοδότησης, στα οποία εφαρµόζεται το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ,
όλα τα ενεργά µέρη είναι µονωµένα προς τη γη, ή ένα σηµείο συνδέεται µε τη γη µέσω µιας σύνθετης
αντίστασης µεγάλης τιµής, ενώ τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη της εγκατάστασης είναι γειωµένα. Αν
γειώνεται ένα σηµείο του συστήµατος τροφοδότησης, αυτό µπορεί να είναι είτε ο ουδέτερος, είτε µία
φάση, είτε ένας τεχνητός ουδέτερος. Ο ουδέτερος µπορεί να διανέµεται ή όχι.
Το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ, µε γείωση του συστήµατος τροφοδότησης µέσω µιας
σύνθετης αντίστασης, παριστάνεται στο Σχ. 31-Ε.
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Σηµείωση:

Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ, στην περίπτωση ενός σφάλµατος της
µόνωσης µεταξύ µιας φάσης και ενός εκτεθειµένου αγώγιµου µέρους ή του αγωγού
προστασίας, το ρεύµα σφάλµατος κυκλοφορεί µέσω των χωρητικοτήτων των αγωγών
του συστήµατος τροφοδότησης και της εγκατάστασης προς τη γη αν το σύστηµα
τροφοδότησης είναι πλήρως µονωµένο προς τη γη, ή και µέσω της σύνθετης
αντίστασης αν το σύστηµα συνδέεται µε τη γη µε µια τέτοια αντίσταση. Εξαιτίας της
απουσίας γείωσης του συστήµατος τροφοδότησης ή της µεγάλης τιµής της σύνθετης
αντίστασης γείωσης του συστήµατος, το ρεύµα σφάλµατος είναι τόσο µικρό, ώστε να
µην προκαλεί την εµφάνιση επικίνδυνης τάσης επαφής. Επικίνδυνη τάση επαφής είναι
δυνατόν να εµφανισθεί στην περίπτωση ενός δεύτερου σφάλµατος.

L1
L2

L1

L3

L2

N

L3

ΣΥΝΘΕΤΗ

ΣΥΝΘΕΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

PE

PE

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΕΡΗ

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΕΡΗ

ΓΕΙΩΣΗ

ΓΕΙΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο ουδέτερος µπορεί να διανέµεται ή όχι
Σχ. 31-Ε : Σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ
Σηµείωση: Συµβολισµός στα σχήµατα 31-Α έως 31-Ε
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΡΕ)
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (Ν)
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ ΜΑΖΙ (ΡΕΝ)
313

Τροφοδότηση

313.1

Γενικά

313.1.1 Πρέπει να προσδιορίζονται σε κάθε περίπτωση και για όλες τις πηγές τροφοδότησης, τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά τους:
η φύση του ρεύµατος και η συχνότητα,
η τιµή της ονοµαστικής τάσης,
η τιµή του ρεύµατος στερεού βραχυκυκλώµατος στην αρχή της εγκατάστασης,
η δυνατότητα ικανοποίησης των απαιτήσεων της εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένης της
µέγιστης ζήτησης.
313.1.2 Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να επιβεβαιώνονται στην περίπτωση εξωτερικής τροφοδότησης ή
πρέπει να προσδιορίζονται στην περίπτωση ιδιωτικής πηγής. Ισχύουν τόσο για την κύρια τροφοδότηση
όσο και για την τροφοδότηση για συστήµατα ασφαλείας καθώς και για την εναλλακτική (εφεδρική)
τροφοδότηση.
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∆οµή των εγκαταστάσεων

314.1

∆ιαίρεση των εγκαταστάσεων
Κάθε εγκατάσταση πρέπει να διαιρείται σε όσα κυκλώµατα χρειάζεται, έτσι ώστε:
να αποφεύγονται οι κίνδυνοι
να περιορίζονται οι συνέπειες οποιασδήποτε βλάβης
να διευκολύνονται οι χειρισµοί, οι δοκιµές και η συντήρηση.
Πρέπει να προβλέπονται χωριστά κυκλώµατα για τα µέρη της εγκατάστασης που η λειτουργία τους
δεν πρέπει να επηρεάζεται από τη βλάβη ή την αποµόνωση άλλων κυκλωµάτων.
Ο αριθµός των κυκλωµάτων που απαιτούνται και ο αριθµός των συσκευών κατανάλωσης που θα
τροφοδοτούνται από κάθε κύκλωµα πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να εξασφαλίζεται συµµόρφωση προς τις
απαιτήσεις του Κεφαλαίου 43 περί προστασίας έναντι υπερεντάσεων, του Κεφαλαίου 46 περί
αποµόνωσης και διακοπής και του Κεφαλαίου 52 περί του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος των
αγωγών.

314.2

Τροφοδότηση των κυκλωµάτων
Όταν µια εγκατάσταση περιλαµβάνει περισσότερα από ένα κυκλώµατα, κάθε κύκλωµα πρέπει να
συνδέεται σε ξεχωριστή αναχώρηση σε πίνακα διανοµής. Η τροφοδότηση των κυκλωµάτων από τον
κεντρικό πίνακα διανοµής ή από δευτερεύοντες πίνακες διανοµής πρέπει να γίνεται µε κριτήριο τη
διευκόλυνση των χειρισµών, της αποµόνωσης και της αποκατάστασης της τροφοδότησης µετά από
ενδεχόµενη διακοπή εξαιτίας λειτουργίας των διατάξεων προστασίας.

314.3
Οι ηλεκτρικές γραµµές κάθε κυκλώµατος πρέπει να είναι ηλεκτρικά ανεξάρτητες από τις ηλεκτρικές
γραµµές κάθε άλλου κυκλώµατος, για να αποφεύγεται η έµµεση ενεργοποίηση οποιουδήποτε
κυκλώµατος που προορίζεται να είναι αποµονωµένο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

320.1

Γενικά
Για κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση ή τµήµα εγκατάστασης πρέπει να προσδιορίζονται οι συνθήκες
εξωτερικών επιδράσεων που επικρατούν στο χώρο όπου βρίσκεται, ώστε να επιλεγεί και να
εγκατασταθεί κατάλληλα το ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί, όπως προβλέπεται από τα
αντίστοιχα Πρότυπα και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας έκδοσης.

320.2

Ταξινόµηση των συνθηκών εξωτερικών επιδράσεων
Για την ταξινόµηση των συνθηκών εξωτερικών επιδράσεων χρησιµοποιείται ένας κωδικός
αποτελούµενος από δύο κεφαλαία γράµµατα και έναν αριθµό.
Το πρώτο γράµµα αναφέρεται στην κατηγορία της εξωτερικής επίδρασης. Οι κατηγορίες είναι οι
ακόλουθες τρεις:
Α = Περιβάλλον
Β = Χρήση
C = Κατασκευή κτιρίου
Το δεύτερο γράµµα αναφέρεται στη φύση της επίδρασης, όπως αναγράφεται στον Πίνακα 32-Α
και στους Πίνακες του Παραρτήµατος Π.32-Α.
Σηµείωση: Αντί των παραπάνω γραµµάτων µπορεί να χρησιµοποιείται το γράµµα Χ. Αυτό
σηµαίνει ότι δεν προσδιορίζεται το αντίστοιχο στοιχείο (δηλ. το Χ µπορεί να είναι
οποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα γράµµατα).
Ο αριθµός ορίζει το µέγεθος ή τη βαρύτητα κάθε εξωτερικής επίδρασης, όπως επίσης αναγράφεται
στους προαναφερθέντες Πίνακες.

320.3
Οι εξωτερικές επιδράσεις αναγράφονται συνοπτικά στον Πίνακα 32-Α.
Στο Παράρτηµα Π.32-Α δίνεται ο προσδιορισµός του µεγέθους ή της βαρύτητας κάθε εξωτερικής
επίδρασης
Σηµείωση:
Αναλυτική έκθεση των εξωτερικών επιδράσεων παρέχεται από
το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.3 S2.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 32-Α
Συνοπτικός Πίνακας εξωτερικών επιδράσεων
Α - Περιβαλλοντικές
Θερµοκρασία (°C)

ΑΑ1
ΑΑ2

Ελάχιστη
-60°C
-40°C

Μέγιστη
+5°C
+5°C

AG1
AG2
AG3

Μηχανικές
καταπονήσεις
Μικρές
Μέτριες
Ισχυρές

ΑΑ3
ΑΑ4

-25°C
-5°C

+5°C
+40°C

AH

∆ονήσεις

ΑΡ

ΑΑ5
ΑΑ6

+5°C
+5°C

+40°C
+60°C

AH1
AH2

Μικρές
Μέτριες

ΑΡ1
ΑΡ2

AH3

Ισχυρές

ΑΡ3

Μέτριες

ΑΡ4

Ισχυρές

ΑΑ

AG

Θερµοκρασία και υγρασία
AB

ΑΝ

Ηλιακή ακτινοβολία

ΑΝ1
ΑΝ2
ΑΝ3

Χαµηλή
Μέτρια
Υψηλή
Σεισµικές
επιδράσεις
Αµελητέες
Μικρές

Θερµοκρασία

AK

Χλωρίδα

Ελάχιστη

Μέγιστη

ΑK1

Ακίνδυνη

AQ

ΑΒ1
ΑΒ2

ΑΑ1
ΑΑ2

3
10

100
100

ΑK2

Επικίνδυνη

AQ1
AQ2

Ατµοσφαιρικές
εκκενώσεις
Αµελητέες
Έµµεση επίδραση

ΑΒ3

ΑΑ3

10

100

ΑL

Πανίδα

AQ3

Άµεση επίδραση

ΑΒ4
ΑΒ5

ΑΑ4
ΑΑ5

5
5

95
85

AL1
AL2

Ακίνδυνη
Επικίνδυνη

ΑΒ6

ΑΑ6

10

100

Υγρασία %

AM
ΑC
AC1
AC2

Υψόµετρο (m)

Ξένα σώµατα

AM1

Κίνηση του αέρα
Περιορισµένη
Μέτρια

AR3

Έντονη

≤ 2000
> 2000

AE1
AE2

Αµελητέα
Μικρά

AM2
AM3

Ρεύµατα σκέδασης
Ηλεκτροµαγνητική

AS

Άνεµος

Νερό

AE3
AE4

Πολύ µικρά
Λίγη σκόνη

AM4
AM5

Ιονισµός
Ηλεκτροστατική

AS1
AS2

Ασθενής
Μέτριος

AE5
AE6

Μέτρια σκόνη
Πολλή σκόνη

AM6

Επαγωγή

AS3

Ισχυρός

AD
AD1
AD2

Αµελητέο
Σταγόνες

AD3
AD4

Ράντισµα
Εκτινάξεις

AD5
AD6
AD7
AD8

∆έσµη
Κύµατα
Εµβάπτιση
Κατάκλυση

Β - Χρήστες
ΒΑ
ΒΑ1
ΒΑ2
ΒΑ3
ΒΑ4
ΒΑ5

AE

Ηλεκτρικές
επιδράσεις
Αµελητέες

AR
AR1
AE2

AF
AF1
AF2
AF3
AF4

∆ιάβρωση-Ρύπανση
Αµελητέα
Ατµοσφαιρική
Περιοδική
Συνεχής

Ικανότητα

ΒC

Άτοµα απληροφόρητα
Παιδιά
Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Άτοµα ενηµερωµένα
Άτοµα ειδικευµένα

BC1
BC2
BC3
BC4
BD
BD1
BD2

C- Κατασκευή κτιρίου
CA
Υλικά κατασκευής
CA1
Άκαυστα
CA2
Καυστά

CB
CB1
CB2
CB3
CB4

Επαφή µε το δυναµικό
της γης
Καµία
Μικρή
Συχνή
Συνεχής

ΒΕ

Υλικά

ΒΕ1
ΒΕ2
ΒΕ3
ΒΕ4

Κανένας κίνδυνος
Κίνδυνος πυρκαγιάς
Κίνδυνος έκρηξης
Κίνδυνος µόλυνσης

Συνθήκες επείγουσας εκκένωσης
Κανονικές
BD3
Με συνωστισµό
∆ύσκολες
BD4
∆ύσκολες και µε συνωστισµό
∆οµή
Αµελητέος κίνδυνος
Εξάπλωση φωτιάς
∆οµική µετατόπιση
Παραµόρφωση
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331.1
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ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Γενικά

331.1.1 Η µελέτη και η κατασκευή κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να εξασφαλίζουν τη συµβατότητά
της µε το σύστηµα τροφοδότησής της και µε τις ενδεχοµένως υπάρχουσες στην περιοχή άλλες
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Για αυτό το σκοπό πρέπει να γίνεται εκτίµηση των χαρακτηριστικών της
εγκατάστασης, ώστε να µην προκαλείται καµιά βλαπτική επίδραση στο σύστηµα τροφοδότησης ή στις
άλλες εγκαταστάσεις αλλά επίσης και να µην παρενοχλείται η λειτουργία της από αυτές τις
εγκαταστάσεις.
331.1.2
-

Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν, όχι όµως περιοριστικά, τα πιο κάτω:
τις µεταβατικές υπερτάσεις
τις απότοµες µεταβολές της ισχύος
τα ρεύµατα εκκίνησης
τις αρµονικές ρεύµατος
τις συνεχείς συνιστώσες
τις υψίσυχνες ταλαντώσεις
τα ρεύµατα διαρροής
την ανάγκη συµπληρωµατικών συνδέσεων προς γη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Πρέπει να γίνεται εκτίµηση της συχνότητας και της ποιότητας της συντήρησης που κανονικά θα
πρέπει να γίνεται στην εγκατάσταση κατά την προβλεπόµενη διάρκεια ζωής της.
Λαµβανοµένης υπόψη της αναµενόµενης συχνότητας και ποιότητας της συντήρησης, πρέπει να
εφαρµόζονται οι απαιτήσεις των Μερών 4 µέχρι 7, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της ζωής της
εγκατάστασης:
(α) να µπορεί να γίνεται πάντοτε και µε ασφαλή τρόπο η περιοδική επιθεώρηση, δοκιµή, συντήρηση
και επισκευή,
(β) να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα των διατάξεων προστασίας
(γ) να διατηρείται η αξιοπιστία του ηλεκτρολογικού υλικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΕΦΕ∆ΡΙΚΕΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

351

Γενικά
Πηγές που µπορούν να χρησιµοποιούνται, όταν αυτό απαιτείται ή κρίνεται σκόπιµο για την
εξασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα χρονικά διαστήµατα που η κύρια τροφοδότηση
έχει διακοπεί ή δεν διατηρεί τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά για την οµαλή λειτουργία της εγκατάστασης,
είναι οι ακόλουθες:
συστοιχίες συσσωρευτών
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ανεξάρτητα από την κύρια τροφοδότηση
χωριστή τροφοδότηση από το δίκτυο διανοµής, ουσιαστικά ανεξάρτητη από την κύρια
τροφοδότηση (βλ. άρθρο 562.4).

352

Ταξινόµηση
Η εφεδρική τροφοδότηση µπορεί να είναι:
είτε µη αυτόµατη, που για τη θέση της σε λειτουργία απαιτείται η επέµβαση ενός χειριστή
είτε αυτόµατη, που λειτουργεί χωρίς να απαιτείται καµιά επέµβαση.
Η αυτόµατη εφεδρική τροφοδότηση µπορεί να καταταγεί, αναφορικά µε το χρόνο µεταγωγής, σε
µια από τις ακόλουθες κατηγορίες:
χωρίς διακοπή τροφοδότησης, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής παροχή, µε προδιαγεγραµµένες
συνθήκες κατά την περίοδο της µεταγωγής (π.χ. προδιαγραφόµενες µεταβολές της τάσης και της
συχνότητας)
µε πολύ µικρή διάρκεια διακοπής. Αυτόµατη τροφοδότηση διαθέσιµη σε 0,15 s το πολύ
µε µικρή διάρκεια διακοπής. Αυτόµατη τροφοδότηση διαθέσιµη σε 0,50 s το πολύ
µε διακοπή µεσαίας διάρκειας. Αυτόµατη τροφοδότηση διαθέσιµη σε 15 s το πολύ
µε διακοπή µακράς διάρκειας. Αυτόµατη τροφοδότηση διαθέσιµη σε χρόνο µεγαλύτερο των 15 s.
Σηµείωση: Οι πηγές αυτόµατης εφεδρικής τροφοδότησης χωρίς διακοπή ονοµάζονται και πηγές
αδιάλειπτης τροφοδότησης.
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ΜΕΡΟΣ 4
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
400

Γενικά
Σε κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εφαρµόζονται µέτρα προστασίας, ώστε να µη
δηµιουργούνται κίνδυνοι από τη λειτουργία της.
Τα µέτρα προστασίας περιγράφονται στα Κεφάλαια 41 µέχρι 46, όπου ορίζονται οι απαιτήσεις τις
οποίες πρέπει να ικανοποιεί η εγκατάσταση αναφορικά µε καθένα από αυτά τα µέτρα, ώστε να παρέχει
επαρκή ασφάλεια. Η εφαρµογή των µέτρων προστασίας πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο Κεφάλαιο 47. Στο Κεφάλαιο 48 προσδιορίζονται οι απαιτήσεις σε συνάρτηση προς ειδικές
κατηγορίες εξωτερικών επιδράσεων.
Η επιλογή και η εγκατάσταση του υλικού των διατάξεων προστασίας πρέπει να πραγµατοποιούνται
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Μέρος 5.
Τα µέτρα προστασίας µπορούν να εφαρµόζονται είτε στο σύνολο της εγκατάστασης, είτε στα
επιµέρους τµήµατά της. Αν δεν τηρούνται ορισµένες συνθήκες ενός µέτρου προστασίας, πρέπει να
λαµβάνονται συµπληρωµατικά µέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται µε αυτά τα συµπληρωµατικά µέτρα ο ίδιος
βαθµός ασφαλείας, όπως µε την πλήρη τήρηση αυτών των συνθηκών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
410.1
Σε αυτό το Κεφάλαιο περιγράφονται τα µέτρα προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας, τόσο από άµεση
επαφή, όσο και από έµµεση επαφή.
Η προστασία από άµεση επαφή συνίσταται στη λήψη των απαιτούµενων µέτρων που προορίζονται
για την αποτροπή των κινδύνων που µπορεί να προέλθουν από την επαφή µε τα ενεργά µέρη, όταν η
εγκατάσταση βρίσκεται σε κανονική κατάσταση λειτουργίας.
Η προστασία από έµµεση επαφή έχει προορισµό να αποτρέπει τους κινδύνους που µπορεί να
προέλθουν από την επαφή µε τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη, αν αυτά αποκτήσουν τάση, εξαιτίας ενός
σφάλµατος της µόνωσης.
410.2
-

Η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας πρέπει να εξασφαλίζεται:
είτε µε την εφαρµογή ενός κατάλληλου µέτρου, από αυτά που περιγράφονται στο Τµήµα 411, για
την προστασία συγχρόνως έναντι άµεσης και έναντι έµµεσης επαφής.
είτε ενός συνδυασµού κατάλληλων µέτρων:
•
από αυτά που περιγράφονται στο Τµήµα 412 για την προστασία έναντι άµεσης επαφής και
•
από αυτά που περιγράφονται στο Τµήµα 413 για την προστασία έναντι έµµεσης επαφής.

-

Σηµείωση: -Οι βαθµοί προστασίας τους οποίους πρέπει να παρέχουν τα περιβλήµατα και τα
φράγµατα που προορίζονται να αποτρέπουν την επαφή προς επικίνδυνα µέρη της
εγκατάστασης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα επόµενα, είναι οι οριζόµενοι στο
1
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60529.

1

Για διευκόλυνση δίνονται οι ακόλουθες πληροφορίες :
Βαθµός προστασίας IP2X: Παρέχει προστασία έναντι εισόδου ξένου σώµατος διαµέτρου ίσης ή µεγαλύτερης των
12,5 mm.
Βαθµός προστασίας IP4X: Παρέχει προστασία έναντι εισόδου ξένου σώµατος διαµέτρου ίσης ή µεγαλύτερης του
1mm.
Βαθµός προστασίας IPΧXΒ: Παρέχει προστασία έναντι εισόδου δακτύλου του χεριού.
Βαθµός προστασίας IPΧXD: Παρέχει προστασία έναντι εισόδου σύρµατος διαµέτρου 1,0 mm και µήκους 100mm.
-
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Προστασία έναντι άµεσης και έναντι έµµεσης επαφής

411.1

Προστασία µε πολύ χαµηλή τάση
Η χρησιµοποίηση µιας από τις δύο πολύ χαµηλές τάσεις SELV ή PELV αποτελεί µέτρο προστασίας
συγχρόνως έναντι άµεσης και έναντι έµµεσης επαφής
Σηµειώσεις: 1. Για την πολύ χαµηλή τάση χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι συµβολισµοί:
SELV: Πολύ χαµηλή τάση που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 411.1.1
και δεν έχει καµία σύνδεση µε τη γη.
PELV: Πολύ χαµηλή τάση που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 411.1.1
και έχει ένα σηµείο της πηγής ή του κυκλώµατος συνδεδεµένο µε τη γη.
FELV: Πολύ χαµηλή τάση που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγράφου
411.1.1.
2. Η χρήση της FELV δεν αποτελεί µέτρο προστασίας . Όταν χρησιµοποιείται η FELV
πρέπει να εφαρµόζονται µέτρα προστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 471.3 όπως και
για τις υψηλότερες τάσεις
3. Οι συµβολισµοί SELV, PELV και FELV αποτελούν ονοµασίες των τάσεων, όπως
ορίσθηκαν στη σηµείωση 1. Έχουν προέλθει από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων:
- SELV: Safety extra-low voltage (Πολύ χαµηλή τάση ασφαλείας)
- PELV: Protective extra-low voltage (Πολύ χαµηλή τάση προστασίας)
- FELV: Functional extra-low voltage (Λειτουργική πολύ χαµηλή τάση)
χωρίς οι ονοµασίες αυτές να έχουν καµιά έννοια αξιολόγησης ή χαρακτηρισµού των
τάσεων πέρα από όσα αναφέρονται στη σηµείωση 1.

411.1.1 Απαιτήσεις για τις τάσεις SELV και PELV
Η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας θεωρείται ότι εξασφαλίζεται όταν ικανοποιούνται οι
ακόλουθες απαιτήσεις:
η ονοµαστική τάση δεν υπερβαίνει τα 50V (ενδεικνύµενη τιµή) για το εναλλασσόµενο ρεύµα ή τα
120V για το συνεχές ρεύµα.
η τροφοδότηση γίνεται από µια από τις πηγές που αναφέρονται στην παράγραφο 411.1.2
πληρούνται οι συνθήκες της παραγράφου 411.1.3 και επί πλέον :
• είτε της παραγράφου 411.1.4 για τα κυκλώµατα SELV,
• είτε της παραγράφου 411.1.5 για τα κυκλώµατα PELV.
Σηµειώσεις: 1 Το συνεχές ρεύµα νοείται ότι είναι χωρίς κυµάτωση, δηλαδή ότι δεν έχει
εναλλασσόµενη συνιστώσα, ή, αν έχει, αυτή δεν υπερβαίνει το 10% της συνεχούς
συνιστώσας (για συνεχές ρεύµα τάσης 120V, η τιµή κορυφής δεν υπερβαίνει τα 140V).
∆ιαφορετικά ισχύει το όριο που ορίσθηκε για το εναλλασσόµενο ρεύµα.
2 Για ορισµένες ειδικές περιπτώσεις συνθηκών περιβάλλοντος είναι δυνατόν να
απαιτούνται χαµηλότερα όρια της τάσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Μέρος 7.
411.1.2 Πηγές SELV και PELV
Ως πηγή µπορεί να χρησιµεύει µια από τις αναφερόµενες στις παραγράφους 411.1.2.1 µέχρι
411.1.2.5. Αν χρησιµοποιείται µία άλλη πηγή µε τροφοδότηση από ένα σύστηµα υψηλότερης τάσης,
όπως π.χ. ένας αυτοµετασχηµατιστής, ή καταµεριστής τάσης, ή διάταξη ηµιαγωγών κλπ., το κύκλωµα
που τροφοδοτείται από αυτήν θεωρείται ότι αποτελεί µία επέκταση του συστήµατος υψηλότερης τάσης
και πρέπει να προστατεύεται από τα µέσα προστασίας που εφαρµόζονται γι' αυτό το σύστηµα.
Οι πηγές που µπορούν να παρέχουν SELV ή PELV είναι οι ακόλουθες:
411.1.2.1 Ένας µετασχηµατιστής αποµόνωσης ασφαλείας, σύµφωνος µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60742.
411.1.2.2 Μία πηγή που παρέχει ένα βαθµό ασφαλείας, ισοδύναµο προς εκείνον που παρέχεται από την
πηγή της παραγράφου 411.1.2.1 (π.χ. ένα ζεύγος κινητήρα - γεννήτριας, εφ' όσον ο διαχωρισµός µεταξύ
των τυλιγµάτων των είναι ισοδύναµος µε εκείνον του µετασχηµατιστή αποµόνωσης).
411.1.2.3 Μία ηλεκτροχηµική πηγή (π.χ. µια συστοιχία ηλεκτρικών συσσωρευτών), που είναι ανεξάρτητη
από ηλεκτρική τροφοδότηση, ή που έχει προστασία µε ηλεκτρικό διαχωρισµό προς τα κυκλώµατα
υψηλότερης τάσης ή προς τα κυκλώµατα FELV.
411.1.2.4 Άλλες πηγές ανεξάρτητες από οποιαδήποτε ηλεκτρική τροφοδότηση (π.χ. γεννήτρια κινούµενη
από µια µηχανή εσωτερικής καύσης).
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411.1.2.5 Ηλεκτρονικές διατάξεις σύµφωνες µε τα αντίστοιχα Πρότυπα, στις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά
µέτρα, ώστε, ακόµη και στην περίπτωση εσωτερικού σφάλµατος, η τάση στους ακροδέκτες εξόδου να
αποκλείεται να υπερβεί τα όρια της παραγράφου 411.1.1. Υψηλότερες τιµές της τάσης µπορούν να
γίνουν δεκτές προκειµένου περί εγκαταστάσεων µε PELV, αν είναι βέβαιον ότι, όταν συµβεί άµεση ή
έµµεση επαφή, η τάση στους ακροδέκτες εξόδου, θα περιορισθεί στα όρια της παραγράφου 411.1.1, σε
χρόνο ίσο ή µικρότερο από τον οριζόµενο στον Πίνακα 41-Α.
Σηµειώσεις: 1 - Παράδειγµα τέτοιων ηλεκτρονικών διατάξεων αποτελούν οι συσκευές δοκιµής
µονώσεων, εφ' όσον είναι σύµφωνες µε τα αντίστοιχα Πρότυπα.
2 - Όταν η τάση στους ακροδέκτες εξόδου είναι υψηλότερη, µπορεί να θεωρηθεί ότι
υπάρχει συµµόρφωση προς αυτή την απαίτηση, αν η τάση, µετρούµενη µε ένα
βολτόµετρο που έχει εσωτερική αντίσταση τουλάχιστον 3.000 Ω, βρίσκεται κάτω από
το όριο που ορίσθηκε στην παράγραφο 411.1.1
411.1.3

Απαιτήσεις για τα κυκλώµατα SELV και PELV

411.1.3.1 Τα ενεργά µέρη των κυκλωµάτων SELV και PELV πρέπει να είναι διαχωρισµένα από
οποιοδήποτε άλλο κύκλωµα, µε ένα διαχωρισµό τουλάχιστον ισοδύναµο µε εκείνον που προβλέπεται
µεταξύ του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος τυλίγµατος ενός µετασχηµατιστή αποµόνωσης
ασφαλείας.
Σηµείωση: - Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθεί ο διαχωρισµός προς άλλα κυκλώµατα, που πρέπει να
υπάρχει σε εξαρτήµατα όπως ηλεκτρονόµοι, επαφείς, βοηθητικοί διακόπτες κλπ.
411.1.3.2 Οι αγωγοί κάθε κυκλώµατος SELV ή PELV πρέπει να είναι φυσικά διαχωρισµένοι από εκείνους
κάθε άλλου κυκλώµατος. Αν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατό, πρέπει να τηρείται µία από τις ακόλουθες
συνθήκες:
οι αγωγοί των κυκλωµάτων SELV και PELV πρέπει να περιβάλλονται εκτός από τη βασική µόνωσή
τους και µε ένα πρόσθετο, µη µεταλλικό, µανδύα.
οι αγωγοί κυκλωµάτων διαφορετικών τάσεων πρέπει να διαχωρίζονται µε ένα γειωµένο µεταλλικό
πλέγµα ή ένα γειωµένο µεταλλικό µανδύα.
Σηµείωση: -Στις προηγούµενες περιπτώσεις η βασική µόνωση κάθε αγωγού αρκεί να είναι η
κατάλληλη για την τάση του κυκλώµατος στο οποίο αυτός ανήκει.
κυκλώµατα διαφορετικών τάσεων µπορούν να περιλαµβάνονται σε ένα πολυπολικό καλώδιο ή
άλλο συγκρότηµα αγωγών, αλλά οι αγωγοί των κυκλωµάτων SELV και PELV πρέπει να είναι
µονωµένοι, καθένας χωριστά ή όλοι µαζί, µε µια µόνωση κατάλληλη για την υψηλότερη τάση που
υπάρχει στο καλώδιο ή στο συγκρότηµα.
411.1.3.3 Οι ρευµατοδότες και οι ρευµατολήπτες πρέπει να αποκλείουν τη σύνδεση µιας συσκευής προς
τάση διαφορετική από εκείνη για την οποία προορίζονται. Ως σύνδεση προς διαφορετική τάση νοείται
εδώ και η σύνδεση συσκευών SELV προς κυκλώµατα PELV ή FELV καθώς και η σύνδεση συσκευών
PELV προς κυκλώµατα SELV ή FELV.
411.1.4

Απαιτήσεις για τα κυκλώµατα SELV
Στα κυκλώµατα SELV πρέπει να τηρούνται τα οριζόµενα στις παραγράφους 411.1.4.1, 411.1.4.2
και 411.1.4.3.

411.1.4.1 Τα ενεργά µέρη των κυκλωµάτων SELV δεν πρέπει να συνδέονται προς τη γη, ή προς τα ενεργά
µέρη, ή τους αγωγούς προστασίας που ανήκουν σε άλλα κυκλώµατα.
411.1.4.2 Τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη δεν πρέπει να συνδέονται σκοπίµως:
ούτε προς τη γη
ούτε προς τους αγωγούς προστασίας ή τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη άλλων κυκλωµάτων.
ούτε προς ξένα αγώγιµα στοιχεία. Εντούτοις για τις ηλεκτρικές συσκευές που από τη φύση τους
είναι αναγκαστικά συνδεδεµένες προς ξένα αγώγιµα στοιχεία, το παρόν µέτρο ισχύει, αν τηρείται η
προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν µπορούν να αποκτήσουν µία τάση υψηλότερη από την
ονοµαστική τάση που ορίζεται στην παράγραφο 411.1.1.
Σηµειώσεις: 1 - Οι ρευµατολήπτες των συσκευών SELV δεν πρέπει να έχουν επαφή
προστασίας.
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2 - Αν τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη κυκλωµάτων SELV είναι ενδεχόµενο να έλθουν σε
επαφή µε εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη άλλων κυκλωµάτων, η προστασία έναντι
ηλεκτροπληξίας δεν εξασφαλίζεται πλέον µόνο από την προστασία SELV, αλλά και
από τα µέτρα προστασίας που εφαρµόζονται για αυτά τα µέρη.

411.1.4.3 Αν η ονοµαστική τάση υπερβαίνει τα 25V (ενδεικνύµενη τιµή) για το εναλλασσόµενο ρεύµα ή τα
60V για το συνεχές ρεύµα, πρέπει να εξασφαλίζεται προστασία έναντι άµεσης επαφής:
είτε µε φράγµατα ή περιβλήµατα που παρέχουν κατ’ ελάχιστο ένα βαθµό προστασίας IP2X ή
IPXXB.
είτε µε µόνωση ικανή να αντέξει µια τάση δοκιµής 500V (ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου
ρεύµατος) επί 1min.
Προστασία έναντι άµεσης επαφής δεν απαιτείται γενικά αν η ονοµαστική τάση είναι µικρότερη από
το όριο που ορίσθηκε προηγουµένως, είναι όµως δυνατόν να απαιτηθεί για ειδικές συνθήκες εξωτερικών
επιδράσεων, όπως ορίζεται στο Μέρος 7.
Σηµείωση: - Το συνεχές ρεύµα νοείται ότι είναι χωρίς κυµάτωση, δηλ. ότι δεν έχει εναλλασσόµενη
συνιστώσα, ή, αν έχει, αυτή δεν υπερβαίνει το 10% της συνεχούς συνιστώσας. Για
συνεχές ρεύµα ονοµαστικής τάσης 60V η τιµή κορυφής δεν υπερβαίνει τα 70V.
411.1.5

Απαιτήσεις για τα κυκλώµατα PELV
Στα κυκλώµατα PELV πρέπει να τηρούνται τα οριζόµενα στην παράγραφο 411.1.5.1.
Σηµείωση: - Η γείωση των κυκλωµάτων PELV µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε κατάλληλη σύνδεση
προς τον αγωγό προστασίας του πρωτεύοντος κυκλώµατος της εγκατάστασης.

411.1.5.1 Πρέπει να εξασφαλίζεται προστασία έναντι άµεσης επαφής:
είτε µε φράγµατα ή περιβλήµατα που παρέχουν κατ’ ελάχιστο ένα βαθµό προστασίας IP2X ή
IPXXB.
είτε µε µόνωση ικανή να αντέξει µια τάση δοκιµής 500V (ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου
ρεύµατος) επί 1 min.
Η προστασία αυτή δεν είναι απαραίτητη για τα υλικά που βρίσκονται στο εσωτερικό ενός κτιρίου,
µέσα στο οποίο τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη και τα ξένα αγώγιµα στοιχεία που είναι ταυτόχρονα
προσιτά, συνδέονται στην ίδια γείωση και εφ’ όσον η τάση δεν υπερβαίνει:
τα 25V (ενδεικνύµενη τιµή) για το εναλλασσόµενο ρεύµα ή τα 60V για το συνεχές ρεύµα αν το υλικό
χρησιµοποιείται µόνο σε ξηρούς χώρους και δεν αναµένονται µεγάλης επιφάνειας επαφές των
ενεργών µερών προς το σώµα ανθρώπων ή κατοικίδιων ζώων.
τα 6V (ενδεικνύµενη τιµή) για το εναλλασσόµενο ρεύµα ή τα 15V για το συνεχές ρεύµα στις
υπόλοιπες περιπτώσεις.
Σηµειώσεις: 1- Ξηροί χώροι είναι οι οριζόµενοι στο Μέρος 3, µε τον κωδικό AD1.
2- Το συνεχές ρεύµα νοείται ότι είναι χωρίς κυµάτωση, δηλαδή ότι δεν έχει
εναλλασσόµενη συνιστώσα, ή, αν έχει, αυτή δεν υπερβαίνει το 10% της συνεχούς
συνιστώσας.
412

Προστασία έναντι άµεσης επαφής
Για την προστασία έναντι άµεσης επαφής πρέπει να χρησιµοποιούνται ένα ή περισσότερα από τα
µέτρα προστασίας που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα 412.1 µέχρι 412.4. Η επιλογή τους πρέπει
να ακολουθεί όσα ορίζονται στην παράγραφο 471.1.1. Η χρήση διατάξεων προστασίας διαφορικού
ρεύµατος που αναφέρεται στο άρθρο 412.5 αποτελεί συµπληρωµατικό µέτρο προστασίας έναντι άµεσης
επαφής.

412.1

Προστασία µε µόνωση των ενεργών µερών
Σηµείωση: -Η µόνωση έχει προορισµό να αποτρέπει κάθε επαφή προς τα ενεργά µέρη.
Τα ενεργά µέρη πρέπει να καλύπτονται πλήρως µε µία µόνωση, η οποία δεν µπορεί να αφαιρεθεί
παρά µόνο µε καταστροφή της. Η µόνωση πρέπει να µπορεί να αντέξει κατά τρόπο διαρκή τις
καταπονήσεις στις οποίες ενδέχεται να υποβληθεί κατά τη λειτουργία από χηµικές, ηλεκτρικές ή θερµικές
επιδράσεις.
Για τα βιοµηχανοποιηµένα υλικά η µόνωση πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα αντίστοιχα Πρότυπα
του ηλεκτρολογικού υλικού. Για τα λοιπά υλικά καθώς και όταν η µόνωση τοποθετείται κατά την
κατασκευή της εγκατάστασης, αυτή πρέπει να είναι ικανή να υποστεί µε επιτυχία δοκιµές ισοδύναµες µε
εκείνες που προδιαγράφονται για τα αντίστοιχα βιοµηχανοποιηµένα υλικά.
Βερνίκια, βαφές, λάκες και παρόµοια προϊόντα µόνα τους δεν θεωρούνται γενικά, ότι παρέχουν
επαρκή προστασία έναντι άµεσης επαφής.
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Προστασία µε περιβλήµατα ή φράγµατα
Σηµείωση: -Τα περιβλήµατα και τα φράγµατα έχουν προορισµό να αποτρέπουν κάθε επαφή προς
τα ενεργά µέρη.

412.2.1 Τα ενεργά µέρη πρέπει να βρίσκονται στο εσωτερικό περιβληµάτων ή πίσω από φράγµατα που
παρέχουν κατ’ ελάχιστο ένα βαθµό προστασίας IP2X ή ΙΡΧΧΒ. Εν τούτοις είναι δυνατόν να
δηµιουργούνται πρόσκαιρα ανοίγµατα µεγαλύτερα από αυτά που αντιστοιχούν σ’ αυτούς τους βαθµούς
προστασίας. Αυτό συµβαίνει, π.χ. σε λυχνιολαβές, ασφάλειες, ή ρευµατοδότες, κατά την τοποθέτηση ή
αφαίρεση των αντίστοιχων λυχνιών, φυσιγγίων ή ρευµατοληπτών Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει :
να λαµβάνονται κατάλληλες προφυλάξεις ώστε να αποτρέπεται η τυχαία επαφή ατόµων ή
κατοικίδιων ζώων προς τα ενεργά µέρη και
να εξασφαλίζεται, στο µέτρο του δυνατού, ότι τα άτοµα θα είναι ενήµερα, ότι τα µέρη που έχουν
γίνει προσιτά µέσω αυτών των ανοιγµάτων, είναι ενεργά µέρη και κανείς δεν θα πρέπει να έρχεται
σκόπιµα σε επαφή µε αυτά.
Οι ανώτερες οριζόντιες επιφάνειες των περιβληµάτων και φραγµάτων που είναι εύκολα
προσιτές, πρέπει να παρέχουν ένα βαθµό προστασίας κατ’ ελάχιστο IP4X ή IPXXD.
412.2.2 Τα περιβλήµατα και τα φράγµατα πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή και διάρκεια ζωής και πρέπει να
είναι στερεωµένα γερά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα διατηρούν τον απαιτούµενο βαθµό
προστασίας και επαρκή απόσταση από τα ενεργά µέρη, υπό τις προβλεπόµενες συνθήκες κανονικής
λειτουργίας και µε τις αναµενόµενες εξωτερικές επιδράσεις.
412.2.3 Όπου είναι αναγκαίο να ανοίγονται τα περιβλήµατα ή να αφαιρούνται τα φράγµατα, αυτό δεν θα
πρέπει να είναι δυνατόν, παρά:
είτε µε τη χρήση ενός κλειδιού ή εργαλείου
είτε µετά τη θέση εκτός τάσεως των ενεργών µερών που προστατεύονται από αυτά τα περιβλήµατα
ή φράγµατα.
είτε αν ένα ενδιάµεσο φράγµα, που παρέχει ένα βαθµό προστασίας κατ’ ελάχιστο IP2X ή IPXXB
και που δεν µπορεί να αφαιρεθεί παρά µε τη χρήση κλειδιού ή εργαλείου, αποτρέπει την επαφή
προς τα ενεργά µέρη.
412.3

Προστασία µε εµπόδια
Σηµειώσεις:
1 -Τα εµπόδια έχουν προορισµό να αποτρέπουν την ακούσια επαφή µε τα ενεργά
µέρη, αλλά όχι και την εκούσια επαφή, µετά την εσκεµµένη παράκαµψη ή αφαίρεση
των εµποδίων.
2 - Για την εφαρµογή αυτού του µέτρου προστασίας βλ. την παράγραφο 471.1.1.2.

412.3.1 Τα εµπόδια πρέπει να αποτρέπουν :
την ακούσια προσέγγιση προς τα ενεργά µέρη και
την ακούσια επαφή µε τα ενεργά µέρη, όταν εκτελούνται χειρισµοί.
412.3.2 Τα εµπόδια επιτρέπεται να έχουν τη δυνατότητα να αποµακρύνονται χωρίς τη χρήση κλειδιού ή
εργαλείου, αλλά πρέπει να είναι στερεωµένα κατά τρόπο που να εµποδίζεται η ακούσια αποµάκρυνσή
τους.
412.4

Προστασία µε εγκατάσταση σε µη προσιτή θέση
Σηµειώσεις: 1 – Η προστασία µε εγκατάσταση σε µη προσιτή θέση έχει προορισµό να αποτρέπει την
ακούσια επαφή προς τα ενεργά µέρη.
2 - Για την εφαρµογή αυτού του µέτρου προστασίας βλ. την παράγραφο 471.1.1.2.

412.4.1 Μέσα στο χώρο προσέγγισης δεν πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα προσιτά αγώγιµα στοιχεία που
µπορούν να βρεθούν σε διαφορετικό δυναµικό.
Σηµείωση:
∆ύο στοιχεία θεωρούνται ταυτόχρονα προσιτά αν η µεταξύ τους απόσταση είναι
µικρότερη από 2,50m. Η απόσταση αυτή αυξάνεται κατά το µήκος των αγώγιµων
αντικειµένων που προβλέπεται να χρησιµοποιούνται σε αυτό το χώρο. Στα ταυτόχρονα
προσιτά αγώγιµα στοιχεία περιλαµβάνεται και το δάπεδο, εκτός αν είναι µονωτικό.
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412.4.2 Αν ένας χώρος, στον οποίο κανονικά µπορούν να στέκονται ή να κινούνται άτοµα, περιορίζεται κατά
την οριζόντια διεύθυνση από ένα εµπόδιο π.χ. κουπαστή, δικτυωτό πλέγµα, κλπ., που παρέχει βαθµό
προστασίας µικρότερο από IP2X ή IPXXB, ο χώρος προσέγγισης αρχίζει από αυτό το εµπόδιο.
412.5

Πρόσθετη προστασία µε διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος
Σηµείωση: -Η χρήση διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύµατος έχει προορισµό µόνο να
επαυξήσει την αποτελεσµατικότητα των άλλων µέτρων προστασίας έναντι άµεσης
επαφής.

412.5.1 Η χρήση διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας
Ι∆n ίσο ή µικρότερο από 30mA αναγνωρίζεται ως πρόσθετο µέτρο προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας
από άµεση επαφή, σε περίπτωση αστοχίας των άλλων µέτρων προστασίας ή απερισκεψίας των ατόµων
που χρησιµοποιούν την εγκατάσταση ή βρίσκονται σε χώρο πλησίον αυτής.
412.5.2 Η χρήση διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύµατος δεν αναγνωρίζεται ότι αποτελεί από µόνη της
µέτρο προστασίας έναντι άµεσης επαφής και δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση εφαρµογής των
άλλων µέτρων προστασίας που περιγράφονται στα άρθρα 412.1 µέχρι 412.4.
413

Προστασία έναντι έµµεσης επαφής
Για την προστασία έναντι έµµεσης επαφής πρέπει να εφαρµόζονται ένα ή περισσότερα από τα
µέτρα προστασίας που περιγράφονται στα άρθρα 413.1 µέχρι 413.5. Η επιλογή τους πρέπει να
ακολουθεί όσα ορίζονται στην παράγραφο 471.2.1.

413.1

Προστασία µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης
Σηµείωση: -Η εφαρµογή αυτού του µέτρου προστασίας αποσκοπεί στην αποτροπή εµφάνισης και
διατήρησης µιας επικίνδυνης τάσης επαφής των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών, στην
περίπτωση σφάλµατος της µόνωσης µεταξύ ενός ενεργού µέρους και ενός
εκτεθειµένου αγώγιµου µέρους ή ενός αγωγού προστασίας.
Οι κανόνες για την εφαρµογή αυτού του µέτρου προστασίας παρέχονται στις παραγράφους
413.1.1 και 413.1.2 ανεξάρτητα από τα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων και στις παραγράφους
413.1.3 µέχρι 413.1.5 για καθένα από αυτά.
Τα οριζόµενα στις παραγράφους 413.1.1 και 413.1.2 ισχύουν τόσο για τις εγκαταστάσεις που
λειτουργούν µε εναλλασσόµενο ρεύµα, όσο και για εκείνες που λειτουργούν µε συνεχές ρεύµα. Οι
παράγραφοι 413.1.3 µέχρι 413.1.5 αφορούν µόνο εγκαταστάσεις που λειτουργούν µε εναλλασσόµενο
ρεύµα.

413.1.1 ∆ιακοπή της τροφοδότησης
Η τροφοδότηση πρέπει να διακόπτεται αυτοµάτως, όταν συµβεί ένα σφάλµα που προκαλεί την
εµφάνιση µιας επικίνδυνης τάσης επαφής των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών.
Επικίνδυνη θεωρείται η τάση επαφής, αν αυτή:
υπερβαίνει τα 50 V, ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου ρεύµατος, ή τα 120 V συνεχούς ρεύµατος
και
διατηρείται επί τόσο χρόνο, ώστε να είναι δυνατή η πρόκληση ηλεκτροπληξίας σε ένα πρόσωπο
που βρίσκεται σε επαφή µε ταυτόχρονα προσιτά στοιχεία.
Η αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης µπορεί να αφορά είτε ολόκληρη την εγκατάσταση, είτε ένα
κύκλωµά της, είτε µία συσκευή.
Η τροφοδότηση πρέπει να διακόπτεται αυτοµάτως σε χρόνο µικρότερο ή ίσο προς τον οριζόµενο
στις παραγράφους 413.1.3 µέχρι 413.1.5 για καθένα από τα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων.
Σηµειώσεις: 1 -Για το εναλλασσόµενο ρεύµα οι απαιτήσεις αυτού του άρθρου ισχύουν για
εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται µε ρεύµα συχνότητας µεταξύ 15 Hz και 1000 Hz.
2 -Το συνεχές ρεύµα νοείται χωρίς κυµάτωση (βλ. σηµείωση της παραγράφου
411.1.1).
3 -Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ δεν απαιτείται γενικά αυτόµατη διακοπή της
τροφοδότησης κατά την εµφάνιση ενός πρώτου σφάλµατος. (βλ. παράγραφο 413.1.5).
4 -Για εγκαταστάσεις σε ειδικούς χώρους, όπου υπάρχουν αυξηµένοι κίνδυνοι, µπορεί
να απαιτούνται χαµηλότερες τιµές της τάσης επαφής ή/ και του χρόνου διακοπής
5 -Στα συστήµατα Παραγωγής και ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, µέχρι την αρχή της
ηλεκτρικής εγκατάστασης, µπορούν να επιτραπούν τιµές της τάσης επαφής και του
χρόνου διακοπής υψηλότερες από εκείνες που ορίζονται σε αυτό το άρθρο.
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413.1.2

Γειώσεις και αγωγοί προστασίας
Όλα τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη πρέπει να συνδέονται προς τη γη µέσω αγωγών προστασίας,
υπό τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν για το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων (ΤΝ, ΤΤ ή ΙΤ) που
εφαρµόζεται στην εγκατάσταση, όπως ορίζεται στις παραγράφους 413.1.3 µέχρι 413.1.5.
Τα ταυτόχρονα προσιτά αγώγιµα µέρη πρέπει να συνδέονται προς το ίδιο ηλεκτρόδιο γείωσης.
Σηµειώσεις:
1 -Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται από ένα σύστηµα
τροφοδότησης το οποίο ανήκει ή λειτουργεί µε την ευθύνη διαφορετικού φορέα από
εκείνον στον οποίο ανήκει η εγκατάσταση, εφαρµόζεται εκείνο από τα συστήµατα
σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ ή ΤΤ που εφαρµόζεται στο σύστηµα τροφοδότησης. Το
σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο σε ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις που ανήκουν στον ίδιο φορέα που έχει την ευθύνη λειτουργίας του
συστήµατος τροφοδότησης.
2 -Για τη διαµόρφωση των γειώσεων βλ. το Κεφάλαιο 54.

413.1.2.1 Κύρια ισοδυναµική σύνδεση
Σε κάθε κτίριο πρέπει να γίνεται µια κύρια ισοδυναµική σύνδεση. Γι’ αυτό τον σκοπό πρέπει να
συνδέονται προς τον κύριο ακροδέκτη γείωσης:
ο κύριος αγωγός προστασίας
ο κύριος αγωγός γείωσης
τα ακόλουθα ξένα αγώγιµα στοιχεία:
• οι µεταλλικές σωληνώσεις παροχών στο εσωτερικό του κτιρίου (π.χ. νερού, αερίου)
• οι µεταλλικές σωληνώσεις κεντρικής θέρµανσης και κλιµατισµού
• τα µεταλλικά στοιχεία της κατασκευής του κτιρίου
• ο µεταλλικός οπλισµός του σκυροδέµατος του κτιρίου, αν αυτό είναι δυνατό
• ο µεταλλικός µανδύας (αν υπάρχει) του καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδότησης
• οι µεταλλικοί µανδύες (αν υπάρχουν) των καλωδίων τηλεπικοινωνίας.
Σηµείωση: - Για τη σύνδεση των µεταλλικών µανδυών των καλωδίων τηλεπικοινωνίας πρέπει να
εξασφαλισθεί η συγκατάθεση του φορέα στον οποίο ανήκουν ή ο οποίος έχει την
ευθύνη λειτουργίας αυτών των καλωδίων. Αν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η
συγκατάθεση για αυτή τη σύνδεση, αυτός ο φορέας έχει την ευθύνη να αποτρέψει κάθε
κίνδυνο οφειλόµενο στην εξαίρεση των µανδυών των καλωδίων τηλεπικοινωνίας από
τη σύνδεση προς την κύρια ισοδυναµική σύνδεση.
Τα αγώγιµα στοιχεία που προέρχονται από το εξωτερικό του κτιρίου πρέπει να συνδέονται προς
την κύρια ισοδυναµική σύνδεση του κτιρίου, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σηµείο εισόδου τους
σε αυτό.
413.1.2.2 Συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση
Αν σε µία ηλεκτρική εγκατάσταση ή σε ένα µέρος µιας εγκατάστασης δεν είναι δυνατή η τήρηση
των συνθηκών προστασίας µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης που αναφέρθηκαν στην
παράγραφο 413.1.1, πρέπει να πραγµατοποιηθεί συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση, όπως
περιγράφεται στην παράγραφο 413.1.6.
Σηµειώσεις: 1 -Η πραγµατοποίηση της συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης δεν απαλλάσσει
από την ανάγκη να διακόπτεται αυτοµάτως η τροφοδότηση για άλλους λόγους, όπως
προστασία έναντι πυρκαγιάς, θερµικής καταπόνησης των υλικών κλπ.
2 -Η συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση µπορεί να αφορά ολόκληρη την
εγκατάσταση, ένα µέρος της, µία συσκευή ή ένα χώρο.
3 -Συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση µπορεί να είναι αναγκαία για ειδικούς
χώρους, όπως ορίζεται στο Μέρος 7, ή για άλλους λόγους.
413.1.3

Σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ

413.1.3.1 Όλα τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να συνδέονται, µέσω
αγωγών προστασίας, προς τον κύριο ακροδέκτη γείωσης. Αυτός πρέπει να συνδέεται προς το γειωµένο
αγωγό του συστήµατος τροφοδότησης, ο οποίος πρέπει να είναι συνδεδεµένος προς τη γη στον - ή
κοντά στον - υποσταθµό (µετασχηµατιστή), ή στο σταθµό παραγωγής (γεννήτρια), που τροφοδοτεί το
σύστηµα.
Γενικά γειωµένος αγωγός του συστήµατος τροφοδότησης είναι ο ουδέτερος. Αν ο ουδέτερος
κόµβος δεν είναι διαθέσιµος ή δεν είναι προσιτός, πρέπει να γειωθεί ένας αγωγός φάσης. Σε καµιά
περίπτωση αγωγός φάσης, έστω και γειωµένος, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αγωγός PEN.
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Σηµειώσεις: 1 - Όταν γειωµένος αγωγός του συστήµατος τροφοδότησης είναι ο ουδέτερος, το
σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ ονοµάζεται και ουδετέρωση.
2 - Αν υπάρχει η δυνατότητα αποτελεσµατικής γείωσης και σε άλλα σηµεία, συνιστάται
να γειώνονται οι αγωγοί προστασίας όπου αυτό είναι δυνατόν. Η πολλαπλή γείωση σε
σηµεία κατανεµηµένα όσο είναι δυνατόν πιο οµοιόµορφα, αποσκοπεί στη διατήρηση
του δυναµικού του αγωγού προστασίας, σε περίπτωση σφάλµατος, όσο το δυνατόν
πλησιέστερα προς το δυναµικό της γης. Σε µεγάλα πολυώροφα κτίρια, στα οποία δεν
είναι δυνατή, για πρακτικούς λόγους, η πολλαπλή γείωση των αγωγών προστασίας
όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ενδείκνυται για τον ίδιο σκοπό, η ισοδυναµική
σύνδεση του αγωγού προστασίας προς τα ξένα αγώγιµα στοιχεία.
3 - Για τον ίδιο σκοπό της διατήρησης του δυναµικού των αγωγών προστασίας, σε
περίπτωση σφάλµατος, όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το δυναµικό της γης,
συνιστάται να γειώνονται οι αγωγοί αυτοί στο σηµείο εισόδου τους σε ένα κτίριο.
413.1.3.2 Το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων TN-C, στο οποίο ο ίδιος αγωγός µπορεί να χρησιµοποιείται
ταυτόχρονα και ως αγωγός προστασίας και ως ουδέτερος, µπορεί να εφαρµόζεται µόνο στα τµήµατα
των εγκαταστάσεων µε σταθερές ηλεκτρικές γραµµές, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις
του άρθρου 546.2.
Το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων TN-S, στο οποίο ο αγωγός προστασίας είναι χωριστός από
τον ουδέτερο αγωγό, εφαρµόζεται τόσο στα τµήµατα των εγκαταστάσεων που έχουν µόνο σταθερές
γραµµές, όσο και σε εκείνα στα οποία υπάρχουν και κινητές γραµµές.
Στην ίδια εγκατάσταση µπορούν να εφαρµόζονται τα δύο συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων TNC και TN-S (σύστηµα TN-C-S), αλλά πάντοτε το σύστηµα TN-C πρέπει να βρίσκεται προς την πλευρά
της πηγής και το σύστηµα TN- S προς την πλευρά του φορτίου.
Όταν χρησιµοποιείται διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος (βλ. παράγραφο 413.1.3.3) δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί αγωγός PEN προς την πλευρά φορτίου της. Κατά συνέπεια µία τέτοια διάταξη
προστασίας µπορεί να προτάσσεται µόνο σε τµήµατα της εγκατάστασης στα οποία εφαρµόζεται το
σύστηµα TN-S.
Σηµείωση: - Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων TN-C τα εκτεθειµένα αγώγιµα στοιχεία είναι
ενδεχόµενο να αποκτήσουν επικίνδυνη τάση επαφής ακόµη και χωρίς να υπάρχει
σφάλµα, σε περίπτωση διακοπής του αγωγού PEN. Επίσης στο σύστηµα αυτό δεν
είναι δυνατή η προσθήκη διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος αν αυτό κριθεί
σκόπιµο, για λόγους επαύξησης του βαθµού ασφαλείας.
Για αυτούς τους λόγους το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων TN-C δεν εφαρµόζεται
πλέον στην Ελλάδα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται από ένα
δηµόσιο δίκτυο διανοµής. Εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευασθεί στο χρονικό
διάστηµα στο οποίο εφαρµοζόταν αυτό το σύστηµα, µπορούν να διατηρηθούν, µέχρι
την ανακατασκευή τους. Πάντως συνιστάται, όταν γίνεται οποιαδήποτε επέµβαση για
την τροποποίηση, επέκταση ή επισκευή της εγκατάστασης, να µετατρέπεται το
σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων σε TN-S.
413.1.3.3 Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων TN, είναι δεκτή η χρησιµοποίηση των ακόλουθων
διατάξεων προστασίας, που πρέπει να λειτουργούν σύµφωνα µε την απαίτηση της παραγράφου
413.1.3.4:
διατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεων
διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος (µε την εξαίρεση που αναφέρεται
παράγραφο 413.1.3.2, όσον αφορά το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων TN-C).
Σχετικά µε τη χρήση των διατάξεων διακοπής βλ. την παράγραφο 413.1.3.7.

στην

413.1.3.4 Τα χαρακτηριστικά των διατάξεων προστασίας και οι σύνθετες αντιστάσεις των κυκλωµάτων
πρέπει να εξασφαλίζουν, ότι αν συµβεί ένα σφάλµα αµελητέας σύνθετης αντίστασης σε οποιοδήποτε
σηµείο της εγκατάστασης µεταξύ ενός αγωγού φάσης και ενός εκτεθειµένου αγώγιµου µέρους ή ενός
αγωγού προστασίας, η αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης θα πραγµατοποιηθεί σε ένα χρόνο το πολύ
ίσο µε:
το χρόνο που ορίζεται στον Πίνακα 41-Α, στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο
413.1.3.5.
5 s, στις περιπτώσεις της παραγράφου 413.1.3.6.
Η απαίτηση αυτή ικανοποιείται, αν ισχύει η ακόλουθη συνθήκη:
Zs x Iα ≤ Uo
όπου:
Zs είναι η σύνθετη αντίσταση του βρόχου του σφάλµατος, ο οποίος περιλαµβάνει την πηγή, τον
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ενεργό αγωγό µέχρι το σηµείο του σφάλµατος και τον αγωγό προστασίας µεταξύ του σφάλµατος
και της πηγής.
Iα είναι το ρεύµα που προκαλεί την αυτόµατη λειτουργία της διάταξης προστασίας, στο χρόνο που
ορίσθηκε προηγουµένως. Αν χρησιµοποιείται διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος, Iα είναι το
ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας της διάταξης.
Uo είναι η ονοµαστική τάση, µεταξύ φάσης και γης, ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου ρεύµατος.
ΠΙΝΑΚΑΣ 41-Α
Ονοµαστικές τάσεις και µέγιστος χρόνος διακοπής για το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων TN

Uo
(V)
127

Χρόνος διακοπής
(s)
0,8

230

0,4

400

0,2

0,1
>400
Σηµείωση: - Για ονοµαστικές τάσεις µέχρι και κατά 10% υψηλότερες από τις αναγραφόµενες στον
Πίνακα, εφαρµόζεται ο χρόνος διακοπής που αντιστοιχεί στην αναγραφόµενη τάση. Για
ονοµαστικές τάσεις µεγαλύτερες κατά ποσοστό υψηλότερο από 10% από µία από τις
αναγραφόµενες ονοµαστικές τάσεις, χρησιµοποιείται η αµέσως υψηλότερη τιµή της
τάσης του Πίνακα.
413.1.3.5 Οι µέγιστοι χρόνοι διακοπής που δίνονται στον Πίνακα 41-Α εφαρµόζονται στα τερµατικά
κυκλώµατα που τροφοδοτούν - ή µπορούν να τροφοδοτήσουν - είτε µέσω ρευµατοδοτών, είτε απευθείας
χωρίς ρευµατοδότες, φορητές ή κινητές συσκευές κλάσης I.
Σηµείωση: - Οι συσκευές κλάσης I έχουν βασική µόνωση και µεταλλικό περίβληµα που συνδέεται
προς τον αγωγό προστασίας (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60335-1).
413.1.3.6 Ο µέγιστος χρόνος διακοπής 5s επιτρέπεται:
για κυκλώµατα διανοµής (τροφοδότηση πινάκων)
για τερµατικά κυκλώµατα που τροφοδοτούν µόνο ακίνητες συσκευές, µε την προϋπόθεση ότι, αν
άλλα τερµατικά κυκλώµατα, για τα οποία απαιτούνται µέγιστοι χρόνοι διακοπής σύµφωνοι µε τον
Πίνακα 41- Α, είναι συνδεδεµένα στον ίδιο πίνακα διανοµής ή τροφοδοτούνται από το ίδιο κύκλωµα
διανοµής που τροφοδοτεί και αυτό το τερµατικό κύκλωµα, θα τηρείται µία από τις ακόλουθες
συνθήκες:
α) η σύνθετη αντίσταση του αγωγού προστασίας µεταξύ του σηµείου σύνδεσής του στον
κύριο ακροδέκτη γείωσης και του πίνακα διανοµής από τον οποίο τροφοδοτείται αυτό το
τερµατικό κύκλωµα, δεν υπερβαίνει την τιµή:
50 V
 x Zs (Ω)
Uo (V)
β) στον πίνακα διανοµής, από τον οποίο τροφοδοτείται αυτό το τερµατικό κύκλωµα, ο
αγωγός προστασίας συνδέεται προς µιαν ισοδυναµική σύνδεση, η οποία περιλαµβάνει όλα
τα αγώγιµα στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 413.1.2.1 για την κύρια
ισοδυναµική σύνδεση.
Σηµείωση: - Επειδή η τήρηση των συνθηκών που ορίσθηκαν ως προϋπόθεση για να µπορεί να
εφαρµοσθεί ο µέγιστος χρόνος διακοπής αυτής της παραγράφου παρουσιάζει
σηµαντικές δυσκολίες και δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι αυτές θα διατηρηθούν και σε
χρόνο µελλοντικό από την κατασκευή της εγκατάστασης, συνιστάται να µην
εφαρµόζεται ο χρόνος διακοπής 5 s σε τερµατικά κυκλώµατα.
413.1.3.7 Αν δεν είναι δυνατή η τήρηση της απαίτησης της παραγράφου 413.1.3.4 µε τη χρησιµοποίηση
διατάξεων προστασίας έναντι υπερεντάσεων, πρέπει να πραγµατοποιηθεί συµπληρωµατική ισοδυναµική
σύνδεση, σύµφωνη µε την παράγραφο 413.1.6. Εναλλακτικά η προστασία πρέπει να εξασφαλισθεί µε
την χρησιµοποίηση διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος.
Η χρησιµοποίηση διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος είναι πάντοτε δεκτή ως
συµπληρωµατικό µέσον προστασίας, για την επαύξηση του βαθµού ασφαλείας.
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Σηµείωση: - Για λόγους επιλογικής συνεργασίας µεταξύ διατάξεων προστασίας διαφορικού
ρεύµατος που είναι συνδεδεµένες σε σειρά, είναι επιτρεπτό να χρησιµοποιούνται
τέτοιες διατάξεις µε χρονική καθυστέρηση, η οποία όµως δεν πρέπει να υπερβαίνει το
1s.
413.1.3.8 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες είναι δυνατόν να συµβεί ένα σφάλµα µεταξύ ενός αγωγού
φάσης και της γης χωρίς την συµµετοχή του αγωγού προστασίας, πρέπει να πληρούται η ακόλουθη
συνθήκη:
50 V
Uo(V)-50 V

RB(Ω)
≥

RE(Ω)

όπου:
RB

είναι η αντίσταση γείωσης όλων των ηλεκτροδίων γείωσης σε παράλληλη σύνδεση
(συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων του συστήµατος τροφοδότησης)
RE είναι η ελάχιστη αναµενόµενη αντίσταση επαφής του αγωγού φάσης προς τη γη. Στην περίπτωση
που είναι δυνατή η επαφή του αγωγού φάσης προς ένα ξένο αγώγιµο στοιχείο που δεν είναι
συνδεδεµένο στον αγωγό προστασίας, RE είναι η αντίσταση αυτού του στοιχείου προς τη γη
Uo είναι η ονοµαστική τάση µεταξύ φάσης και γης, ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου ρεύµατος.
Σηµειώσεις: 1 - Σφάλµα µεταξύ ενός αγωγού φάσης και της γης µπορεί να συµβεί σε εναέριες
γραµµές ή σε καλώδια χωρίς µεταλλικό µανδύα, τοποθετηµένα απευθείας στο έδαφος.
2 - Η τήρηση αυτής της συνθήκης αποσκοπεί στο να µην είναι δυνατόν ο αγωγός
προστασίας και τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη που είναι συνδεδεµένα σε αυτόν, να
αποκτήσουν µία τάση προς τη γη µεγαλύτερη από 50 V.
3 - Αν δεν υπάρχουν ακριβέστερα στοιχεία η αντίσταση RE µπορεί να θεωρηθεί ίση µε
10 Ω. Σε αυτή την περίπτωση, για την ονοµαστική τάση Uo = 230 V προκύπτει µία
µέγιστη τιµή της αντίστασης γείωσης RB ίση µε 2,7 Ω.

413.1.3.9 Τα κυκλώµατα που εκτείνονται στο εξωτερικό του κτιρίου στο οποίο βρίσκεται η ηλεκτρική
εγκατάσταση, ή που τροφοδοτούν ρευµατοδότες, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του κτιρίου, από τους
οποίους προβλέπεται ότι θα τροφοδοτούνται κινητές συσκευές που θα βρίσκονται στο εξωτερικό του
κτιρίου, πρέπει να προστατεύονται µε µία διάταξη διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα
λειτουργίας Ι∆ n που δεν θα υπερβαίνει τα 30mΑ.
Σηµείωση: Άλλα µέτρα προστασίας που µπορούν να εφαρµοσθούν σε αυτή την περίπτωση είναι:
-Τροφοδότηση από ένα µετασχηµατιστή αποµόνωσης(άρθρο 413.5)
-Εφαρµογή συµπληρωµατικής µόνωσης (άρθρο 413.2).
413.1.4

Σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ

413.1.4.1 Όλα τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη που προστατεύονται από την ίδια διάταξη προστασίας πρέπει
να συνδέονται, µέσω αγωγών προστασίας, προς ένα ηλεκτρόδιο γείωσης, κοινό για όλα αυτά τα µέρη.
Αν περισσότερες διατάξεις προστασίας είναι συνδεδεµένες σε σειρά, αυτή η απαίτηση ισχύει χωριστά για
όλα τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη που προστατεύονται από την ίδια διάταξη.
Ο ουδέτερος αγωγός, ή, αν δεν υπάρχει, ένας αγωγός φάσης κάθε υποσταθµού µετασχηµατισµού
ή σταθµού γεννητριών, πρέπει να είναι γειωµένος.
Σηµειώσεις: 1 Ο ουδέτερος αγωγός µπορεί να είναι γειωµένος και σε άλλα σηµεία του συστήµατος
τροφοδότησης. ∆εν επιτρέπεται η γείωση του ουδέτερου σε σηµείο µετά από µία
διάταξη προστασίας της εγκατάστασης.
2 Το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ ονοµάζεται και άµεση γείωση.
413.1.4.2 Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ, είναι δεκτή η χρησιµοποίηση των ακόλουθων
διατάξεων προστασίας που πρέπει να λειτουργούν σύµφωνα µε την απαίτηση της παραγράφου
413.1.4.3.
διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος
διατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεων
Σηµειώσεις: 1.- Για λόγους επιλογικής συνεργασίας µεταξύ διατάξεων προστασίας διαφορικού
ρεύµατος που είναι συνδεδεµένες σε σειρά, είναι επιτρεπτό να χρησιµοποιούνται
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τέτοιες διατάξεις µε χρονική καθυστέρηση, η οποία όµως δεν πρέπει να υπερβαίνει το
1 s.
2 - Οι διατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεων µπορούν να είναι τύπου ακαριαίας
λειτουργίας ή να έχουν χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας αντίστροφου χρόνου.
3 - Σε ειδικές εφαρµογές και αν δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι διατάξεις
προστασίας που αναφέρθηκαν προηγουµένως, δεν αποκλείεται η χρησιµοποίηση
διατάξεων προστασίας που λειτουργούν µε την τάση σφάλµατος.
413.1.4.3 Πρέπει να πληρούται η ακόλουθη συνθήκη:

RA x Iα ≤ 50V

όπου:
RA είναι το άθροισµα των αντιστάσεων του ηλεκτροδίου γείωσης και του αγωγού προστασίας
Iα είναι το ρεύµα που εξασφαλίζει την αυτόµατη λειτουργία της διάταξης προστασίας ως εξής:
- Αν η διάταξη προστασίας είναι µία διάταξη διαφορικού ρεύµατος (ακαριαίας λειτουργίας ή µε
χρονική καθυστέρηση), Iα είναι το ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας της
- Αν η διάταξη προστασίας είναι µία διάταξη υπερεντάσεων :
για τις διατάξεις ακαριαίας λειτουργίας, Iα είναι το ρεύµα που εξασφαλίζει την ακαριαία
!
λειτουργία
για τις διατάξεις µε χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας αντίστροφου χρόνου, Iα είναι το
!
ρεύµα που εξασφαλίζει την αυτόµατη λειτουργία µε χρόνο 5s το πολύ.
Σηµείωση: - Οι διατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεων δεν είναι χρησιµοποιήσιµες για την
προστασία έναντι έµµεσης επαφής στο σύστηµα συνδέσεων των γειώσεων ΤΤ, παρά
µόνο αν η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης είναι πολύ χαµηλή.
413.1.4.4 Αν δεν είναι δυνατή η τήρηση της συνθήκης της παραγράφου 413.1.4.3, πρέπει να
πραγµατοποιηθεί συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση, σύµφωνη µε την παράγραφο 413.1.6.
413.1.5

Σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων IT

413.1.5.1 Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ οι ενεργοί αγωγοί είτε δεν έχουν καµία σύνδεση προς τη
γη, είτε συνδέονται προς αυτήν µέσω µιας σύνθετης αντίστασης µεγάλης τιµής, ώστε, σε περίπτωση
σφάλµατος προς τη γη, το ρεύµα σφάλµατος να είναι πολύ µικρό. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση το
σηµείο που συνδέεται προς τη γη είναι ο ουδέτερος κόµβος. Αν δεν υπάρχει ουδέτερος κόµβος, ή αν
αυτός δεν είναι προσιτός, συνδέεται προς τη γη ένας τεχνητός κόµβος που δηµιουργείται για αυτό το
σκοπό ή, εναλλακτικά, ένας αγωγός φάσης.
Η σύνδεση προς τη γη, είτε πρόκειται για τον ουδέτερο κόµβο, είτε για έναν αγωγό φάσης, γίνεται
µε την παρεµβολή µιας σύνθετης αντίστασης κατάλληλης τιµής. Στην περίπτωση τεχνητού ουδέτερου, η
σύνδεση προς τη γη µπορεί να γίνει απευθείας, αν η διάταξη σύνθετων αντιστάσεων που
χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία του, παρουσιάζει οµοπολική αντίσταση αρκετά υψηλής τιµής.
Τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη της εγκατάστασης γειώνονται, µέσω αγωγών προστασίας, είτε
ατοµικά, είτε κατά οµάδες, είτε όλα µαζί.
Σηµειώσεις: 1 - Η γείωση του συστήµατος ενδέχεται να είναι επιβεβληµένη για λόγους αποφυγής
υπερτάσεων που µπορούν να παρουσιασθούν εξαιτίας ταλαντώσεων της τάσης. Τα
χαρακτηριστικά της σύνθετης αντίστασης γείωσης ή της διάταξης δηµιουργίας του
τεχνητού κόµβου, πρέπει να είναι κατάλληλα για τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης.
2 - Σε πολυώροφα κτίρια όπου δεν µπορεί, για πρακτικούς λόγους, να γίνει η γείωση
των αγωγών προστασίας, είναι δυνατόν αυτή να πραγµατοποιηθεί µε σύνδεσή τους
προς τα ξένα αγώγιµα στοιχεία.
413.1.5.2 Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ είναι δεκτές οι ακόλουθες διατάξεις προστασίας:
διατάξεις επιτήρησης της µόνωσης
διατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεων
διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος
Η αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης στην περίπτωση ενός σφάλµατος προς τα εκτεθειµένα
αγώγιµα µέρη ή προς ένα αγωγό προστασίας ή προς τη γη, δεν είναι επιβεβληµένη, αν τηρείται η
συνθήκη της παραγράφου 413.1.5.3. Πάντως πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή εµφάνισης
επικίνδυνων τάσεων µεταξύ ταυτόχρονα προσιτών αγώγιµων µερών.
413.1.5.3 Πρέπει να τηρείται η ακόλουθη συνθήκη:
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RA x Id ≤ 50 V

όπου:
RA είναι το άθροισµα των αντιστάσεων γείωσης των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών
(αντιστάσεις του ηλεκτροδίου και των αγωγών προστασίας)

Id είναι το ρεύµα σφάλµατος αµελητέας σύνθετης αντίστασης µεταξύ ενός αγωγού φάσης και ενός
εκτεθειµένου αγώγιµου µέρους ή ενός αγωγού προστασίας. Η τιµή του Id ορίζεται από τα ρεύµατα
διαρροής (εξαιτίας της χωρητικής ζεύξης προς τη γη) και, στην περίπτωση που το σύστηµα είναι
συνδεδεµένο προς τη γη, από τη συνολική αντίσταση γείωσής του.

413.1.5.4 Αν προβλέπεται µία διάταξη επιτήρησης της µόνωσης για να δείχνει την εµφάνιση ενός πρώτου
σφάλµατος µεταξύ ενός ενεργού µέρους και των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών ή της γης, η διάταξη
αυτή πρέπει να παρέχει ένα ηχητικό ή/ και ένα οπτικό σήµα. Αν υπάρχουν και ηχητικό και οπτικό σήµα,
επιτρέπεται η ακύρωση του ηχητικού σήµατος, αλλά το οπτικό πρέπει να διατηρείται όσο παραµένει το
σφάλµα.
Σηµείωση: Συνιστάται το σφάλµα να εξαλείφεται στο συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα.
413.1.5.5 Η τροφοδότηση πρέπει να διακόπτεται αυτοµάτως στην περίπτωση ενός δεύτερου σφάλµατος
προς τη γη. Οι συνθήκες διακοπής εξαρτώνται από τον τρόπο γείωσης των εκτεθειµένων αγώγιµων
µερών, όπως ορίζεται στις παραγράφους 413.1.5.6 και 413.1.5.7.
413.1.5.6 Αν τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη είναι γειωµένα ατοµικά ή κατά οµάδες, πρέπει να τηρείται η
συνθήκη που ορίσθηκε στην παράγραφο 413.1.4.3 για το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ.
Σηµείωση: Όταν τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη δεν είναι συνδεδεµένα όλα µαζί στο ίδιο ηλεκτρόδιο
γείωσης, οι συνθήκες λειτουργίας της προστασίας είναι ίδιες µε εκείνες του συστήµατος
σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ, επειδή, όταν συµβούν δύο σφάλµατα προς εκτεθειµένα
αγώγιµα µέρη που συνδέονται προς διαφορετικά ηλεκτρόδια γείωσης, το ρεύµα του
σφάλµατος κυκλοφορεί µέσω αυτών των ηλεκτροδίων (το κύκλωµα κλείνει µέσω γης).
413.1.5.7 Αν τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη είναι γειωµένα όλα µαζί:
α) αν ο ουδέτερος δεν διανέµεται, πρέπει να ισχύει η συνθήκη:

U
—— ≥ Zs
2 Iα

β) αν ο ουδέτερος διανέµεται, πρέπει να ισχύει η συνθήκη:

Uo
2 Iα

≥ Z΄s

όπου:
Uo είναι η ονοµαστική τάση µεταξύ φάσης και ουδετέρου, ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου
ρεύµατος
U είναι η ονοµαστική τάση µεταξύ φάσεων, ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου ρεύµατος
Zs είναι η σύνθετη αντίσταση του βρόχου του σφάλµατος, ο οποίος περιλαµβάνει τον αγωγό φάσης
και τον αγωγό προστασίας του κυκλώµατος
Z΄s είναι η σύνθετη αντίσταση του βρόχου του σφάλµατος, ο οποίος περιλαµβάνει τον ουδέτερο αγωγό
και τον αγωγό προστασίας του κυκλώµατος
Iα είναι το ρεύµα που προκαλεί τη λειτουργία της διάταξης προστασίας σε ένα χρόνο t που είναι ίσος
ή µικρότερος από:
- το χρόνο που ορίζεται στον Πίνακα 41-Β στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο
413.1.3.5 για το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ
- 5s για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 413.1.3.6 για το σύστηµα σύνδεσης των
γειώσεων ΤΝ.
Αν δεν είναι δυνατή η διακοπή της τροφοδότησης στους οριζόµενους χρόνους µε τη χρησιµοποίηση
διατάξεων προστασίας έναντι υπερεντάσεων, πρέπει να πραγµατοποιηθεί µια συµπληρωµατική
ισοδυναµική σύνδεση σύµφωνη µε την παράγραφο 413.1.6. Εναλλακτικά, η προστασία µπορεί να
εξασφαλισθεί µε διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος για κάθε χρησιµοποιούµενη συσκευή.
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Σηµείωση: -Στην περίπτωση που τα εκτεθειµένα αγώγιµα στοιχεία είναι γειωµένα όλα µαζί, οι
συνθήκες λειτουργίας της προστασίας είναι ίδιες µε εκείνες του συστήµατος σύνδεσης
των γειώσεων ΤΝ, επειδή το ρεύµα του σφάλµατος κυκλοφορεί µέσω των ενεργών
µερών και των αγωγών προστασίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 41-Β
Ονοµαστικές τάσεις και µέγιστος χρόνος διακοπής στο σύστηµα σύνδεσης
των γειώσεων ΙΤ (δεύτερο σφάλµα)
Ονοµαστική
τάση της
εγκατάστασης
Uo/U
(V)
230/ 400

Μη διανεµόµενος
ουδέτερος
0,4

∆ιανεµόµενος
ουδέτερος
0,8

400/690

0,2

0,4

580/1000

0,1

0,2

Χρόνος διακοπής
(s)

Σηµείωση: - Για ονοµαστικές τάσεις µέχρι και κατά 10% µεγαλύτερες από τις αναγραφόµενες στον
Πίνακα, εφαρµόζεται ο χρόνος διακοπής που αντιστοιχεί στην αναγραφόµενη τιµή. Για
ονοµαστικές τάσεις µεγαλύτερες κατά ποσοστό υψηλότερο του 10% από µια από τις
αναγραφόµενες τάσεις, χρησιµοποιείται η αµέσως υψηλότερη τιµή της τάσης του
Πίνακα.
413.1.6 Απαιτήσεις για την συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση
413.1.6.1 Η συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα ταυτόχρονα προσιτά
αγώγιµα µέρη, δηλαδή τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη των σταθερών συσκευών και του υπόλοιπου
ηλεκτρολογικού υλικού και τα ξένα αγώγιµα στοιχεία, στα οποία περιλαµβάνεται, όπου είναι πρακτικώς
δυνατόν, ο µεταλλικός οπλισµός του σκυροδέµατος του κτιρίου. Προς αυτό το ισοδυναµικό σύστηµα
πρέπει να συνδέονται και οι ακροδέκτες γείωσης των ρευµατοδοτών.
Σηµείωση: -Το δάπεδο πρέπει να είναι µονωτικό, ή, αν είναι αγώγιµο πρέπει να περιληφθεί στη
συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, η πραγµατοποίηση
της ισοδυναµικής σύνδεσης είναι αδύνατη.
413.1.6.2 Η αποτελεσµατικότητα της συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης πρέπει να επαληθεύεται µε
την εξακρίβωση ότι η αντίσταση R µεταξύ δύο οποιωνδήποτε ταυτόχρονα προσιτών αγώγιµων µερών
ικανοποιεί τη συνθήκη:

50V
R ≤ 
Iα

όπου:
για τις διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος Iα είναι το ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα
λειτουργίας Ι∆n
για τις διατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεων Iα είναι το ρεύµα λειτουργίας σε χρόνο 5s.
413.2 Προστασία µε χρήση υλικού κλάσης II ή µε ισοδύναµη προστασία
Σηµειώσεις : 1- Αυτό το µέτρο προστασίας έχει προορισµό την αποτροπή εµφάνισης επικίνδυνων
τάσεων επαφής στα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη εξαιτίας ενός σφάλµατος στη βασική
µόνωση.
2- Για την εφαρµογή αυτού του µέτρου προστασίας βλ. την παράγραφο 471.2.1.2.
413.2.1 Η προστασία πρέπει να εξασφαλίζεται µε µία από τις µεθόδους που περιγράφονται στις
παραγράφους 413.2.1.1 µέχρι 413.2.1.3.
413.2.1.1 Χρησιµοποίηση ηλεκτρολογικού υλικού των ακόλουθων τύπων, που έχει υποστεί δοκιµές τύπου
και έχει επισηµανθεί σύµφωνα µε τα αντίστοιχα Πρότυπα:
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ηλεκτρολογικό υλικό που έχει διπλή µόνωση ή ενισχυµένη µόνωση (υλικό κλάσης ΙΙ)
βιοµηχανοποιηµένα συγκροτήµατα ηλεκτρολογικού υλικού που έχουν ολική µόνωση
Σηµειώσεις: 1 - Το υλικό κλάσης ΙΙ έχει βασική µόνωση και συµπληρωµατική µόνωση, ανεξάρτητη
της βασικής (διπλή µόνωση), ή έχει ενισχυµένη µόνωση που παρέχει ισοδύναµο
βαθµό ασφάλειας µε τη διπλή µόνωση (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60335-1)
2 - Αυτό το υλικό έχει
επισήµανση µε το σύµβολο

413.2.1.2. Εφαρµογή συµπληρωµατικής µόνωσης, η οποία καλύπτει το υλικό κλάσης 0, και η οποία
τοποθετείται στο στάδιο της κατασκευής της ηλεκτρικής εγκατάστασης, παρέχοντας ασφάλεια ισοδύναµη
µε εκείνη του υλικού που είναι σύµφωνο µε την παράγραφο 413.2.1.1 και τηρεί τις συνθήκες τις
οριζόµενες στις παραγράφους 413.2.2 µέχρι 413.2.6.
Σηµειώσεις: 1 -Το υλικό κλάσης 0 έχει µόνο βασική µόνωση. Αν έχει µεταλλικό περίβληµα, αυτό δεν
είναι γειωµένο (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60335-1)
2 - Σε εµφανή θέση στο εξωτερικό και στο εσωτερικό του
περιβλήµατος πρέπει να είναι τοποθετηµένο το σύµβολο
413.2.1.3 Εφαρµογή ενισχυµένης µόνωσης, η οποία καλύπτει τα γυµνά ενεργά στοιχεία και η οποία
τοποθετείται στο στάδιο της κατασκευής της ηλεκτρικής εγκατάστασης, παρέχοντας ασφάλεια ισοδύναµη µε
εκείνη του υλικού που είναι σύµφωνο µε την παράγραφο 413.2.1.1 και τηρεί τις συνθήκες τις οριζόµενες στις
παραγράφους 413.2.3 µέχρι 413.2.6.
Σηµείωση: - Σε εµφανή θέση στο εξωτερικό και στο εσωτερικό του
περιβλήµατος πρέπει να είναι τοποθετηµένο το σύµβολο.
413.2.2 Όταν το υλικό βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, όλα τα αγώγιµα στοιχεία που διαχωρίζονται από
τα ενεργά µέρη µόνο µε µια βασική µόνωση, πρέπει να περιλαµβάνονται σε ένα µονωτικό περίβληµα
που παρέχει βαθµό προστασίας τουλάχιστον IP2X ή IPXXB.
413.2.3 Το µονωτικό περίβληµα πρέπει να είναι ικανό να αντέχει όλες τις προβλεπόµενες µηχανικές,
ηλεκτρικές, θερµικές ή χηµικές καταπονήσεις.
Επενδύσεις µε βαφές, βερνίκια και παρόµοια προϊόντα δεν θεωρούνται γενικά ότι ικανοποιούν
αυτές τις απαιτήσεις. Εν τούτοις αυτή η απαίτηση δεν αποκλείει τη χρησιµοποίηση περιβληµάτων που
έχουν τέτοια επένδυση, αν αυτό επιτρέπεται από τα αντίστοιχα Πρότυπα και τα περιβλήµατα αυτά έχουν
υποστεί τις προβλεπόµενες δοκιµές τύπου.
413.2.4 Αν το µονωτικό περίβληµα δεν έχει υποστεί τις προβλεπόµενες δοκιµές και υπάρχουν αµφιβολίες
σχετικά µε την αποτελεσµατικότητά του, πρέπει να εκτελεσθεί µία διηλεκτρική δοκιµή, σύµφωνα µε τις
συνθήκες που ορίζονται στο Μέρος 6.
413.2.5 Το µονωτικό περίβληµα δεν πρέπει να διαπερνάται από αγώγιµα στοιχεία που ενδέχεται να
µεταφέρουν ένα δυναµικό. Επίσης δεν πρέπει να περιλαµβάνει βίδες από µονωτικό υλικό, που η
αντικατάστασή τους από µεταλλικές βίδες θα µπορούσε να εξουδετερώσει τη µόνωση που προσφέρει το
περίβληµα.
Σηµείωση: -Όταν είναι απαραίτητο να διαπερνάται το περίβληµα από αγώγιµα στοιχεία (π.χ. από
τα χειριστήρια συσκευών που βρίσκονται στο εσωτερικό του), αυτά θα πρέπει να είναι
διαµορφωµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην παραβλάπτεται η προστασία έναντι
ηλεκτροπληξίας.
413.2.6 Αν το περίβληµα περιλαµβάνει καλύµµατα ανοιγµάτων του, τα οποία µπορεί να ανοιχθούν χωρίς τη
χρήση ενός εργαλείου ή κλειδιού, όλα τα αγώγιµα µέρη που είναι προσιτά όταν το κάλυµµα είναι ανοικτό,
πρέπει να βρίσκονται πίσω από ένα µονωτικό φράγµα που παρέχει ένα βαθµό προστασίας τουλάχιστον
IP2X ή IPXXB, κατά τρόπο που να παρεµποδίζεται η τυχαία επαφή ατόµων µε αυτά. Αυτό το µονωτικό
φράγµα δεν πρέπει να µπορεί να αφαιρεθεί παρά µόνο µε τη χρήση ενός κλειδιού ή ενός εργαλείου.
413.2.7 Τα αγώγιµα µέρη που περικλείονται σε ένα µονωτικό περίβληµα δεν πρέπει να συνδέονται σε ένα
αγωγό προστασίας. Εν τούτοις µπορεί να προβλεφθούν µέσα για τη σύνδεση αγωγών προστασίας που
κατ’ ανάγκη διαπερνούν το περίβληµα, προκειµένου να συνδεθούν µε άλλα ηλεκτρολογικά υλικά, των
οποίων το κύκλωµα τροφοδότησης περνά µέσα από το περίβληµα. Στο εσωτερικό του περιβλήµατος, οι
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αγωγοί αυτοί καθώς και οι ακροδέκτες τους πρέπει να είναι µονωµένοι όπως τα ενεργά µέρη και οι
ακροδέκτες πρέπει να επισηµαίνονται µε κατάλληλο τρόπο.
Τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη και τα ενδιάµεσα µέρη δεν πρέπει να συνδέονται προς έναν αγωγό
προστασίας, εκτός αν αυτό προβλέπεται από τα Πρότυπα κατασκευής των αντίστοιχων υλικών.
413.2.8 Το περίβληµα δεν πρέπει να δυσχεραίνει τη λειτουργία της συσκευής που προστατεύεται από αυτό.
413.2.9 Η προστασία έναντι έµµεσης επαφής που εξασφαλίζεται µε τη χρήση υλικών κλάσης ΙΙ δεν πρέπει
να εξουδετερώνεται από τον τρόπο εγκατάστασής τους (στερέωση, σύνδεση αγωγών κλπ.)
413.3

Προστασία µε εγκατάσταση σε µη αγώγιµους χώρους
Σηµειώσεις : 1 -Αυτό το µέτρο προστασίας έχει προορισµό την αποτροπή ταυτόχρονης επαφής µε
µέρη που µπορεί να βρεθούν σε διαφορετικά δυναµικά, εξαιτίας ενός σφάλµατος της
βασικής µόνωσης των ενεργών µερών.
2 -Στους χώρους όπου τηρούνται οι απαιτήσεις αυτού του άρθρου επιτρέπεται η
χρήση υλικών κλάσης 0 (βλ. σηµείωση 1 της παραγράφου 413.2.1.2).
3 -Για την εφαρµογή αυτού του µέτρου προστασίας βλ. την παράγραφο 471.2.1.3.

413.3.1 Τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη πρέπει να είναι διατεταγµένα κατά τρόπο που, υπό κανονικές
συνθήκες, να µην είναι δυνατή η ταυτόχρονη επαφή ατόµων:
είτε µε δύο εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη
είτε µε ένα εκτεθειµένο αγώγιµο µέρος και οποιοδήποτε ξένο αγώγιµο στοιχείο,
αν αυτά είναι ενδεχόµενο να βρεθούν σε διαφορετικά δυναµικά, σε περίπτωση σφάλµατος της βασικής
µόνωσης των ενεργών µερών.
413.3.2 Στους µη αγώγιµους χώρους δεν πρέπει να υπάρχει κανένας αγωγός προστασίας.
413.3.3 Οι απαιτήσεις της παραγράφου 413.3.1 θεωρείται ότι ικανοποιούνται αν ο χώρος διαθέτει µονωτικό
δάπεδο και µονωτικά τοιχώµατα και επιπλέον τηρούνται µια ή περισσότερες από τις ακόλουθες
συνθήκες:
α) Τήρηση των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών σε αποστάσεις µεταξύ τους και από τα ξένα αγώγιµα
στοιχεία. Οι αποστάσεις θεωρούνται επαρκείς αν είναι τουλάχιστον 2m και µπορούν να
περιορισθούν σε 1,25m έξω από το χώρο προσέγγισης.
β) Παρεµβολή αποτελεσµατικών εµποδίων µεταξύ των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών και ξένων
αγώγιµων στοιχείων. Τέτοια εµπόδια θεωρούνται επαρκώς αποτελεσµατικά, αν αυξάνουν τις
αποστάσεις που µπορούν να γεφυρωθούν, στις τιµές του προηγούµενου εδαφίου (α). Τα εµπόδια
δεν πρέπει να συνδέονται ούτε προς τη γη, ούτε προς εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη, ούτε προς ξένα
αγώγιµα στοιχεία και, στο µέτρο του δυνατού, πρέπει να είναι από µονωτικό υλικό.
γ) Μόνωση ή µονωτική διάταξη των ξένων αγώγιµων στοιχείων. Η µόνωση πρέπει να έχει επαρκή
µηχανική αντοχή και πρέπει να είναι ικανή να αντέξει µια τάση δοκιµής τουλάχιστον 2000V. Το
ρεύµα διαρροής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1mA υπό τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
413.3.4 Η αντίσταση των µονωτικών δαπέδων και τοιχωµάτων, σε κάθε σηµείο µέτρησης, υπό τις συνθήκες
που προδιαγράφονται στο Μέρος 6, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από:
50 kΩ, όταν η ονοµαστική τάση της εγκατάστασης δεν υπερβαίνει τα 500V.
100 kΩ, όταν η ονοµαστική τάση της εγκατάστασης υπερβαίνει τα 500V.
Σηµείωση: Αν σε οποιοδήποτε σηµείο, η αντίσταση είναι µικρότερη από τις τιµές που ορίσθηκαν
προηγουµένως, τα δάπεδα και τα τοιχώµατα θεωρούνται ως ξένα αγώγιµα στοιχεία,
όσον αφορά την προστασία έναντι έµµεσης επαφής.
413.3.5 Οι διευθετήσεις που έχουν γίνει, πρέπει να είναι µόνιµες και δεν πρέπει να είναι δυνατόν να χάσουν
την αποτελεσµατικότητά τους. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν την προστασία, όταν προβλέπεται η
χρήση κινητών ή φορητών συσκευών.
Σηµειώσεις: 1 Εφιστάται η προσοχή στον κίνδυνο να εισαχθούν µεταγενέστερα, αν οι ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις δεν βρίσκονται υπό αυστηρή επιτήρηση, άλλα αγώγιµα στοιχεία (όπως
π.χ. κινητές ή φορητές συσκευές κλάσης Ι ή ξένα αγώγιµα στοιχεία, όπως µεταλλικοί
σωλήνες νερού), µε ενδεχόµενο αποτέλεσµα να πάψουν να τηρούνται οι συνθήκες της
παραγράφου 413.3.1.
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2 - Είναι βασικό να εξασφαλίζεται ότι η µόνωση του δαπέδου και των τοιχωµάτων δεν
µπορεί να αλλοιωθεί από την υγρασία.

413.3.6 Πρέπει να ληφθούν µέτρα, για να εξασφαλισθεί, ότι δεν είναι δυνατόν ξένα αγώγιµα στοιχεία να
µεταφέρουν ένα δυναµικό έξω από τον υπόψη χώρο.
413.4

Προστασία µε αγείωτες ισοδυναµικές συνδέσεις
Σηµειώσεις: 1 -Αυτό το µέτρο προστασίας έχει προορισµό την αποτροπή εµφάνισης επικίνδυνων
τάσεων επαφής µεταξύ ταυτόχρονα προσιτών αγώγιµων µερών, στην περίπτωση
σφάλµατος της βασικής µόνωσης των ενεργών µερών.
2 -Για την εφαρµογή αυτού του µέτρου προστασίας βλ. παράγραφο 471.2.1.3.

413.4.1 Όλα τα ταυτόχρονα προσιτά εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη και ξένα αγώγιµα στοιχεία
διασυνδέονται µέσω αγωγών ισοδυναµικής σύνδεσης

πρέπει να

413.4.2 Το σύστηµα τοπικής ισοδυναµικής σύνδεσης δεν πρέπει να συνδέεται µε τη γη ούτε απ΄ ευθείας,
ούτε µέσω των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών ή των ξένων αγώγιµων στοιχείων.
Σηµείωση: - Αν δεν µπορεί να τηρηθεί αυτή η συνθήκη, πρέπει να εφαρµόζεται η προστασία µε
αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης (βλ. άρθρο 413.1).
413.4.3 Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα άτοµα που εισέρχονται στον
ισοδυναµικό χώρο δεν είναι δυνατόν να εκτεθούν σε µια επικίνδυνη διαφορά δυναµικού. Αυτό έχει
κυρίως εφαρµογή στην περίπτωση που ένα αγώγιµο δάπεδο, µονωµένο προς τη γη, είναι συνδεδεµένο
προς το σύστηµα της τοπικής ισοδυναµικής σύνδεσης.
Σηµείωση: -Σε όλα τα σηµεία εισόδου προς τον ισοδυναµικό χώρο πρέπει να αναρτάται σε εµφανή
θέση σχετική προειδοποιητική πινακίδα.
413.5

Προστασία µε ηλεκτρικό διαχωρισµό
Σηµειώσεις: 1 - Η εφαρµογή αυτού του µέτρου προστασίας σε ένα κύκλωµα έχει προορισµό να
αποτρέψει την εµφάνιση επικίνδυνων τάσεων επαφής των εκτεθειµένων αγώγιµων
µερών εξαιτίας ενός σφάλµατος της βασικής µόνωσης του κυκλώµατος.
2 - Για την εφαρµογή αυτού του µέτρου προστασίας βλ. την παράγραφο 471.2.1.2.

413.5.1 Η προστασία µε ηλεκτρικό διαχωρισµό πρέπει να εξασφαλίζεται µε τη συµµόρφωση προς όλες τις
απαιτήσεις των παραγράφων 413.5.1.1 µέχρι 413.5.1.5 και:
της παραγράφου 413.5.2, αν το χωριστό κύκλωµα τροφοδοτεί µόνο µία συσκευή
της παραγράφου 413.5.3, αν το χωριστό κύκλωµα τροφοδοτεί περισσότερες από µία συσκευές.
413.5.1.1 Το κύκλωµα πρέπει να τροφοδοτείται:
είτε από ένα µετασχηµατιστή αποµόνωσης ασφαλείας σύµφωνο µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60742
είτε από µία πηγή που παρέχει ένα βαθµό ασφαλείας ισοδύναµο προς εκείνο του µετασχηµατιστή
αποµόνωσης ασφαλείας (π.χ. ένα ζεύγος κινητήρα - γεννήτριας, εφόσον έχει τις απαιτούµενες
µονώσεις).
Οι κινητές πηγές που συνδέονται σε ένα δίκτυο τροφοδότησης, πρέπει να επιλέγονται και να
εγκαθίστανται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 413.2.
Οι σταθερές πηγές πρέπει:
είτε να επιλέγονται και να εγκαθίστανται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 413.2
είτε να είναι τέτοιες, ώστε το δευτερεύον κύκλωµα να διαχωρίζεται από το πρωτεύον και από το
περίβληµα µε µία µόνωση που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 413.2. Αν µια τέτοια πηγή
τροφοδοτεί περισσότερες συσκευές, τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη τους δεν πρέπει να συνδέονται
προς το µεταλλικό περίβληµα της πηγής.
413.5.1.2 Η τάση του ηλεκτρικά διαχωρισµένου κυκλώµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500V.
Σηµείωση: - Συνιστάται το γινόµενο της ονοµαστικής τάσης του κυκλώµατος σε Volt επί το συνολικό
µήκος των γραµµών του κυκλώµατος σε µέτρα, να µην υπερβαίνει τον αριθµό 100.000
και το µήκος των γραµµών να µην υπερβαίνει τα 500m.
413.5.1.3 Τα ενεργά µέρη του διαχωρισµένου κυκλώµατος δεν πρέπει να συνδέονται προς οποιοδήποτε
σηµείο ενός άλλου κυκλώµατος ή προς τη γη.
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Για την αποφυγή ενός σφάλµατος προς τη γη, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη µόνωση
αυτών των µερών προς τη γη, ειδικότερα στα εύκαµπτα καλώδια.
Τα λαµβανόµενα µέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν ένα ηλεκτρικό διαχωρισµό τουλάχιστον ισοδύναµο
προς εκείνον που υπάρχει µεταξύ του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος κυκλώµατος ενός
µετασχηµατιστή αποµόνωσης ασφαλείας.
Σηµείωση: - Ειδικότερα πρέπει να προσεχθεί ο ηλεκτρικός διαχωρισµός προς τα ενεργά µέρη
άλλων κυκλωµάτων στα εξαρτήµατα όπως ηλεκτρονόµοι, επαφείς, βοηθητικοί
διακόπτες κλπ.
413.5.1.4 Τα εύκαµπτα καλώδια πρέπει να είναι ορατά σε όλο το τµήµα του µήκους τους, στο οποίο είναι
ενδεχόµενο να υποστούν µηχανικές βλάβες.
413.5.1.5 Συνιστάται να χρησιµοποιούνται ιδιαίτερες γραµµές για τα διαχωρισµένα κυκλώµατα. Αν είναι
αναπόφευκτη η χρησιµοποίηση της ίδιας γραµµής για το διαχωρισµένο κύκλωµα και για άλλα
κυκλώµατα, πρέπει να χρησιµοποιούνται πολυπολικά καλώδια χωρίς µεταλλική επένδυση ή µονωµένοι
αγωγοί τοποθετηµένοι σε µονωτικούς σωλήνες ή οχετούς, υπό τον όρο ότι αυτά τα καλώδια ή αυτοί οι
αγωγοί θα έχουν ονοµαστική τάση τουλάχιστον ίση προς τη µεγαλύτερη τάση που µπορεί να εµφανισθεί
και ότι κάθε κύκλωµα θα προστατεύεται έναντι υπερεντάσεων.
413.5.2 Όταν ένα διαχωρισµένο κύκλωµα τροφοδοτεί µόνο µία συσκευή, τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη
αυτού του κυκλώµατος δεν πρέπει να συνδέονται ούτε σε ένα αγωγό προστασίας, ούτε στα εκτεθειµένα
αγώγιµα µέρη άλλων κυκλωµάτων.
Σηµείωση: Αν τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη ενός διαχωρισµένου κυκλώµατος είναι ενδεχόµενο να
έλθουν σε επαφή, είτε σκόπιµα είτε τυχαία, µε τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη άλλων
κυκλωµάτων, η προστασία έναντι έµµεσης επαφής δεν εξασφαλίζεται πλέον µόνο από
την προστασία µε ηλεκτρικό διαχωρισµό, αλλά και από τα µέτρα προστασίας που
εφαρµόζονται για αυτά τα µέρη.
413.5.3 Αν λαµβάνονται µέτρα για την προστασία του διαχωρισµένου κυκλώµατος από κάθε βλάβη ή
αστοχία της µόνωσης, µία πηγή σύµφωνη µε την παράγραφο 413.5.1.1 µπορεί να τροφοδοτεί
περισσότερες από µία συσκευές, µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις των ακόλουθων
παραγράφων 413.5.3.1 µέχρι 413.5.3.4.
413.5.3.1 Τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη του διαχωρισµένου κυκλώµατος πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους
µε µονωµένους αγωγούς ισοδυναµικής σύνδεσης, που δεν συνδέονται προς τη γη. Οι αγωγοί αυτοί δεν
πρέπει να συνδέονται ούτε προς τους αγωγούς προστασίας ή τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη άλλων
κυκλωµάτων, ούτε προς ξένα αγώγιµα στοιχεία.
Σηµείωση: -Βλ. επίσης τη σηµείωση της παραγράφου 413.5.2.
413.5.3.2 Όλοι οι ρευµατοδότες πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε ακροδέκτη γείωσης, ο οποίος όµως δεν θα
γειώνεται αλλά θα συνδέεται προς τον αγωγό ισοδυναµικής σύνδεσης όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 413.5.3.1.
413.5.3.3 Όλα τα εύκαµπτα καλώδια, µε εξαίρεση εκείνα που τροφοδοτούν συσκευές κλάσης ΙΙ, πρέπει να
περιλαµβάνουν αγωγό προστασίας, ο οποίος θα χρησιµεύει ως αγωγός ισοδυναµικής σύνδεσης.
413.5.3.4 Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι αν συµβούν δύο σφάλµατα προς δυο εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη και
αυτά τα σφάλµατα τροφοδοτούνται από αγωγούς διαφορετικής πολικότητας, µια διάταξη προστασίας θα
διακόπτει την τροφοδότηση σε χρόνο το πολύ ίσο µε εκείνο που καθορίζεται στον Πίνακα 41-Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΩΝ
421

Γενικά
Τα πρόσωπα, καθώς και τα µόνιµα εγκατεστηµένα υλικά και εν γένει αντικείµενα που γειτνιάζουν µε
ηλεκτρολογικά υλικά, πρέπει να προστατεύονται από δυσµενείς επιδράσεις που µπορούν να
προκληθούν από τη θερµότητα που αναπτύσσεται ή από την ακτινοβολία που εκπέµπεται από τα
ηλεκτρολογικά υλικά. Ειδικότερα πρέπει να αποτρέπεται:
41
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η καύση, η ανάφλεξη ή η αποσύνθεση υλικών.
ο κίνδυνος εγκαυµάτων.
η δυσµενής επίδραση στην ασφαλή λειτουργία.
Σηµειώσεις: 1 -Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τον ορισµό του ηλεκτρολογικού υλικού, σε αυτό
περιλαµβάνονται και οι ηλεκτρικές συσκευές.
2 - Η προστασία έναντι υπερεντάσεων αποτελεί αντικείµενο του Κεφαλαίου 43.
Προστασία έναντι πυρκαγιάς και θερµικών επιδράσεων

422.1

Το ηλεκτρολογικό υλικό δεν πρέπει να δηµιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς για παρακείµενα υλικά.
Κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του ηλεκτρολογικού υλικού, επιπλέον από όσα
αναφέρονται σε αυτό το Τµήµα, πρέπει να τηρούνται οι τυχόν υπάρχουσες σχετικές οδηγίες
εγκατάστασης του κατασκευαστή του υλικού.

422.2
Όταν µόνιµα εγκατεστηµένο ηλεκτρολογικό υλικό µπορεί να αποκτήσει επιφανειακή θερµοκρασία,
η οποία θα µπορούσε να δηµιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή δυσµενείς επιδράσεις σε παρακείµενα
υλικά, πρέπει να εφαρµόζεται µια από τις ακόλουθες µεθόδους εγκατάστασης:
εγκατάσταση επάνω ή µέσα σε υλικά που αντέχουν τέτοιες θερµοκρασίες και που έχουν χαµηλή
θερµική αγωγιµότητα,
παρεµβολή διαφραγµάτων από υλικά που αντέχουν τέτοιες θερµοκρασίες και τα οποία έχουν
χαµηλή θερµική αγωγιµότητα, µεταξύ των ηλεκτρολογικών υλικών και των στοιχείων κατασκευής
του κτιρίου,
εγκατάσταση σε επαρκή απόσταση από κάθε υλικό στο οποίο τέτοιες θερµοκρασίες θα µπορούσαν
να έχουν επιβλαβείς θερµικές επιδράσεις, έτσι ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής διάχυση της
θερµότητας, µε χρησιµοποίηση µέσων στήριξης τα οποία έχουν χαµηλή θερµική αγωγιµότητα.
422.3
Το µόνιµα συνδεδεµένο ηλεκτρολογικό υλικό που είναι δυνατόν να δηµιουργεί, κατά την κανονική
χρήση του, ηλεκτρικά τόξα ή σπινθήρες, πρέπει :
είτε να περιβάλλεται ολοκληρωτικά από υλικά ανθεκτικά έναντι ηλεκτρικού τόξου
είτε να διαχωρίζεται από τα στοιχεία κατασκευής του κτιρίου στα οποία τα τόξα ή οι σπινθήρες θα
ήταν δυνατόν να έχουν βλαπτική επίδραση, µε διαφράγµατα από υλικό ανθεκτικό έναντι ηλεκτρικού
τόξου
είτε να εγκαθίσταται σε επαρκή απόσταση από τα στοιχεία κατασκευής του κτιρίου στα οποία τα
τόξα ή οι σπινθήρες θα ήταν δυνατόν να έχουν βλαπτική επίδραση, ώστε να εξασφαλίζεται η
πλήρης σβέση του τόξου ή των σπινθήρων.
Τα ανθεκτικά έναντι τόξου υλικά που χρησιµοποιούνται ως µέσα προστασίας πρέπει να είναι
άκαυστα, να έχουν χαµηλή θερµική αγωγιµότητα και να έχουν αρκετό πάχος ώστε να έχουν την
απαιτούµενη αντοχή για τις συνθήκες που επικρατούν στο συγκεκριµένο χώρο.
422.4
Το µόνιµα εγκατεστηµένο ηλεκτρολογικό υλικό που προκαλεί εστίαση ή συγκέντρωση θερµότητας
πρέπει να βρίσκεται σε επαρκή απόσταση από οποιοδήποτε µόνιµα εγκαταστηµένο αντικείµενο ή
στοιχείο κατασκευής του κτιρίου, έτσι ώστε το αντικείµενο ή στοιχείο να µη µπορεί, υπό κανονικές
συνθήκες, να αποκτήσει επικίνδυνη θερµοκρασία.
422.5
Όταν το ηλεκτρολογικό υλικό που είναι εγκατεστηµένο στον ίδιο χώρο περιλαµβάνει σηµαντική
ποσότητα αναφλέξιµου υγρού πρέπει να λαµβάνονται µέτρα, ώστε να εµποδιστεί η εξάπλωση του
καιγόµενου υγρού και των προϊόντων της καύσης του υγρού (φλόγας, καπνού, τοξικών αερίων) σε
άλλους χώρους του κτιρίου.
Σηµειώσεις: 1. Παραδείγµατα τέτοιων µέτρων είναι :
- ένα φρεάτιο αποστράγγισης για τη συλλογή των διαρροών του υγρού και την
ασφαλή σβέση τους σε περίπτωση φωτιάς,
- η εγκατάσταση του υλικού σε επαρκώς πυρίµαχο θάλαµο και η πρόβλεψη
κατωφλίων ή άλλων µέσων για την παρεµπόδιση της εξάπλωσης του καιγόµενου
υγρού σε άλλους χώρους του κτιρίου, µε εξαερισµό του θαλάµου αποκλειστικά προς το
εξωτερικό του κτιρίου.
2. Το γενικά αποδεκτό κατώτερο όριο σηµαντικής ποσότητας θεωρείται ότι είναι τα 25 l.
3. Για ποσότητα µικρότερη από 25 l, είναι αρκετό να λαµβάνονται µέτρα για να
παρεµποδίζεται η διαφυγή του υγρού.
4. Είναι επιθυµητό να διακόπτεται η τροφοδότηση του ηλεκτρολογικού υλικού µόλις
εµφανισθεί πυρκαγιά.
42
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422.6
Τα υλικά των περιβληµάτων που τοποθετούνται γύρω από το ηλεκτρολογικό υλικό κατά την
εγκατάστασή του, πρέπει να αντέχουν στην υψηλότερη θερµοκρασία που είναι πιθανό να παραχθεί από
αυτό το υλικό.
∆εν είναι κατάλληλα για την κατασκευή των περιβληµάτων καύσιµα υλικά, εκτός αν λαµβάνονται
προληπτικά µέτρα κατά της ανάφλεξης, όπως, π.χ., η επικάλυψη µε άκαυστο ή δύσκολα καιγόµενο υλικό
χαµηλής θερµικής αγωγιµότητας.
423

Προστασία από εγκαύµατα
Τα προσιτά µέρη του ηλεκτρολογικού υλικού, που βρίσκονται µέσα στο χώρο προσέγγισης δεν
επιτρέπεται να φθάνουν σε θερµοκρασία που είναι πιθανό να προξενήσει εγκαύµατα σε πρόσωπα. Τα
επιτρεπόµενα όρια ορίζονται στον Πίνακα 42-Α. Όλα τα µέρη της εγκατάστασης τα οποία σε κανονική
χρήση είναι πιθανό να φθάσουν, ακόµη και για σύντοµες περιόδους, σε θερµοκρασίες που υπερβαίνουν
τα όρια που καθορίζονται στον Πίνακα 42-Α πρέπει να προστατεύονται έτσι, ώστε να εµποδίζεται κάθε
τυχαία επαφή.
Οι τιµές του Πίνακα 42-Α δεν ισχύουν όταν πρόκειται για εξοπλισµό που είναι σύµφωνος µε τα
αντίστοιχα Πρότυπα, όταν στα Πρότυπα αυτά ορίζονται άλλες µέγιστες θερµοκρασίες .
ΠΙΝΑΚΑΣ 42-Α
Όρια θερµοκρασίας σε κανονική χρήση για προσιτά µέρη εξοπλισµού
στο χώρο προσέγγισης

Προσιτά µέρη

Υλικά προσιτών
επιφανειών

Μέγιστες θερµοκρασίες
o
( C)

Όργανα χειρισµού που
προβλέπεται να κρατούνται στο χέρι
(π.χ. χειριστήρια, χειρολαβές )

Μεταλλικά
Μη µεταλλικά

55
65

Μέρη που προβλέπεται να εγγίζονται, αλλά
όχι να κρατούνται στο χέρι

Μεταλλικά
Μη µεταλλικά

70
80

Μέρη που δεν προβλέπεται να εγγίζονται
κατά την κανονική λειτουργία

Μεταλλικά
Μη µεταλλικά

80
90

424

Προστασία έναντι υπερθερµάνσεων

424.1

Συστήµατα θέρµανσης µε τεχνητή κυκλοφορία αέρα
Τα συστήµατα θέρµανσης µε τεχνητή κυκλοφορία αέρα, µε εξαίρεση τους θερµοσυσσωρευτές,
πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένα, ώστε τα θερµαντικά στοιχεία τους να µη µπορούν να ενεργοποιηθούν
παρά µόνο αφού έχει αποκατασταθεί η προκαθορισµένη παροχή του αέρα και να απενεργοποιούνται
όταν η παροχή του αέρα µειωθεί ή σταµατήσει. Επιπρόσθετα, πρέπει να έχουν δύο διατάξεις
περιορισµού της θερµοκρασίας, ανεξάρτητες µεταξύ τους, οι οποίες θα εµποδίζουν την υπέρβαση των
επιτρεπόµενων θερµοκρασιών στους αεραγωγούς.
Το πλαίσιο και το περίβληµα των θερµαντικών στοιχείων πρέπει να είναι από άκαυστο υλικό.

424.2

Συσκευές παραγωγής θερµού νερού ή ατµού
Όλες οι συσκευές παραγωγής θερµού νερού ή ατµού πρέπει να είναι έτσι µελετηµένες και
κατασκευασµένες, ώστε να προστατεύονται έναντι υπερθέρµανσης σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Με
εξαίρεση τις συσκευές που είναι πλήρως σύµφωνες µε το αντίστοιχο Πρότυπο, η προστασία πρέπει να
εξασφαλίζεται µε µια κατάλληλη διάταξη χωρίς αυτόµατη επαναφορά, που θα λειτουργεί ανεξάρτητα από
το θερµοστάτη.
Αν η συσκευή δεν είναι τύπου ελεύθερης ροής, πρέπει επίσης να είναι εφοδιασµένη µε διάταξη που
θα περιορίζει την πίεση του νερού.
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Γενικά

431.1
Οι ενεργοί αγωγοί πρέπει να προστατεύονται µε µία ή περισσότερες διατάξεις αυτόµατης διακοπής
της τροφοδότησης, έναντι υπερφορτίσεων (Τµήµα 433) και έναντι βραχυκυκλωµάτων (Τµήµα 434), εκτός
αν οι υπερεντάσεις περιορίζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Τµήµα 436. Εξάλλου η προστασία
έναντι υπερφορτίσεων και η προστασία έναντι βραχυκυκλωµάτων, πρέπει να συνεργάζονται µεταξύ
τους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Τµήµα 435.
Σηµειώσεις: 1 - Οι ενεργοί αγωγοί που προστατεύονται έναντι υπερφορτίσεων σύµφωνα µε το
Τµήµα 433, θεωρείται ότι προστατεύονται επίσης έναντι σφαλµάτων που µπορούν να
προκαλέσουν υπερεντάσεις µεγέθους παρόµοιου µε εκείνο των υπερφορτίσεων.
2 - Η εφαρµογή των παραπάνω κανόνων γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
Τµήµα 473.
3 - Οι παραπάνω κανόνες ισχύουν και για τα εύκαµπτα καλώδια των σταθερών
εγκαταστάσεων.
Τα εύκαµπτα όµως καλώδια τα οποία συνδέουν συσκευές µέσω ρευµατοδοτών και
ρευµατοληπτών, δεν είναι απαραίτητο να προστατεύονται έναντι υπερφορτίσεων.
432

Είδος των διατάξεων προστασίας
Οι διατάξεις προστασίας πρέπει να επιλέγονται µεταξύ αυτών που υποδεικνύονται στα άρθρα
432.1. έως 432.3.

432.1
∆ιατάξεις που εξασφαλίζουν ταυτόχρονα προστασία έναντι υπερφορτίσεων και έναντι
βραχυκυκλωµάτων
Αυτές οι διατάξεις προστασίας πρέπει να είναι ικανές να διακόπτουν οποιαδήποτε υπερένταση
µέχρι και το αναµενόµενο ρεύµα βραχυκυκλώµατος στη θέση εγκατάστασής τους. Πρέπει να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Τµήµατος 433 και της παραγράφου 434.3.1. Τέτοιες διατάξεις µπορεί να
είναι:
διακόπτες ισχύος µε διάταξη πτώσης από υπερφόρτιση.
διακόπτες ισχύος σε συνδυασµό µε ασφάλειες
ασφάλειες µε φυσίγγια τύπου «gG» σύµφωνα µε τo Πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 60269-1.
432.2

∆ιατάξεις που εξασφαλίζουν προστασία µόνον έναντι υπερφορτίσεων
Είναι γενικά διατάξεις µε χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας αντίστροφου χρόνου, των οποίων η
ικανότητα διακοπής µπορεί να είναι µικρότερη από το αναµενόµενο ρεύµα βραχυκυκλώµατος στην θέση
εγκατάστασής τους. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Τµήµατος 433.

432.3

∆ιατάξεις που εξασφαλίζουν προστασία µόνον έναντι βραχυκυκλωµάτων
Οι διατάξεις αυτές µπορεί να εγκαθίστανται σε θέσεις όπου η προστασία έναντι υπερφορτίσεων είτε
επιτυγχάνεται µε άλλα µέσα, είτε επιτρέπεται να παραλειφθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Τµήµα
473. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να έχουν την ικανότητα διακοπής µέχρι και το αναµενόµενο ρεύµα
βραχυκυκλώµατος και να πληρούν τις απαιτήσεις του Τµήµατος 434.
Τέτοιες διατάξεις µπορεί να είναι:
διακόπτες ισχύος µε διάταξη πτώσης από βραχυκύκλωµα
ασφάλειες.

432.4

Χαρακτηριστικά των διατάξεων προστασίας
Οι χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας των διατάξεων προστασίας έναντι υπερεντάσεων πρέπει
να είναι σύµφωνες µε τα ισχύοντα Πρότυπα,
Σηµείωση: - ∆εν αποκλείεται η χρησιµοποίηση και άλλων διατάξεων προστασίας, εφ’ όσον οι
χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας αυτών εξασφαλίζουν προστασία ισοδύναµη
προς αυτήν που παρέχουν οι διατάξεις προστασίας που καθορίσθηκαν στο παρόν
άρθρο.

44

© ΕΛΟΤ

433

ΕΛΟΤ HD 384

Προστασία έναντι υπερφορτίσεων

433.1

Γενικά
Πρέπει να προβλέπονται διατάξεις προστασίας οι οποίες θα διακόπτουν οποιοδήποτε ρεύµα
υπερφόρτισης διαρρέει τους αγωγούς του κυκλώµατος, πριν το ρεύµα αυτό µπορέσει να προκαλέσει
ανύψωση της θερµοκρασίας ικανή να προξενήσει βλάβη στη µόνωση, στις συνδέσεις, στους
τερµατισµούς ή στο περιβάλλον των αγωγών.

433.2

Επιλογή των διατάξεων προστασίας σε συσχετισµό µε τους προστατευόµενους αγωγούς
Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας µιας διάταξης η οποία προστατεύει µια γραµµή έναντι υπερφόρτισης,
πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες συνθήκες:

1) IB ≤ In ≤ Iz
2) I2 ≤ 1,45 x Iz
όπου:

IB είναι το ρεύµα κανονικής λειτουργίας του κυκλώµατος
Iz είναι το µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα της γραµµής
In είναι το ονοµαστικό ρεύµα της διάταξης προστασίας.

( Σηµειώνεται ότι για ρυθµιζόµενες διατάξεις προστασίας, In είναι το επιλεγόµενο ρεύµα
ρύθµισης).
I2 είναι το ρεύµα που εξασφαλίζει την αποτελεσµατική λειτουργία της διάταξης προστασίας στο
συµβατικό χρόνο, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα Πρότυπα.
Σηµείωση: Μια προστασία που είναι σύµφωνη µε αυτή την παράγραφο δεν εξασφαλίζει πλήρως σε
ορισµένες περιπτώσεις, όπως π.χ. στην περίπτωση υπερεντάσεων µικρότερων του Ι2,
ούτε δίδει κατ’ ανάγκη την πιο οικονοµική λύση. Εποµένως προϋποτίθεται ότι το
κύκλωµα έχει µελετηθεί έτσι ώστε να µη συµβαίνουν συχνά µικρές υπερφορτίσεις
µεγάλης διάρκειας.
433.3

Προστασία αγωγών σε παράλληλη σύνδεση
Όταν µία διάταξη προστασίας προστατεύει περισσότερους αγωγούς συνδεδεµένους παράλληλα, η
τιµή του ΙΖ είναι ίση µε το άθροισµα των µέγιστων επιτρεπόµενων ρευµάτων αυτών των αγωγών, υπό
την προϋπόθεση ότι η διάταξη των αγωγών είναι τέτοια ώστε να διαρρέονται από ουσιαστικά ίσα
ρεύµατα.
Σηµείωση: Στην πράξη τα παραπάνω είναι αποδεκτά µόνον αν οι γραµµές έχουν τα ίδια ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά (είδος αγωγών, τρόπος εγκατάστασης, µήκος, διατοµή) και δεν έχουν
διακλαδώσεις καθ' όλο το µήκος τους.

434

Προστασία έναντι ρευµάτων βραχυκυκλώµατος
Σηµείωση: -Τα οριζόµενα παρακάτω καλύπτουν µόνον τις περιπτώσεις βραχυκυκλωµάτων που
µπορούν να συµβούν µεταξύ των αγωγών του ίδιου κυκλώµατος.

434.1

Γενικά
Πρέπει να προβλέπονται διατάξεις προστασίας οι οποίες θα διακόπτουν κάθε ρεύµα
βραχυκυκλώµατος που διαρρέει τους αγωγούς, πριν αυτό το ρεύµα δηµιουργήσει κινδύνους, λόγω
θερµικών ή µηχανικών αποτελεσµάτων στους αγωγούς και στις συνδέσεις..

434.2

Προσδιορισµός του αναµενόµενου ρεύµατος βραχυκυκλώµατος
Το αναµενόµενο ρεύµα βραχυκυκλώµατος πρέπει να προσδιορίζεται σε κάθε σηµείο που κρίνεται
αναγκαίο. Αυτό µπορεί να γίνεται µε υπολογισµό ή µε µέτρηση.

434.3

Χαρακτηριστικά των διατάξεων προστασίας έναντι βραχυκυκλωµάτων
Κάθε διάταξη προστασίας πρέπει να πληροί τις ακόλουθες δύο συνθήκες:

434.3.1 Η ικανότητα διακοπής της διάταξης προστασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε το µέγιστο
αναµενόµενο ρεύµα βραχυκυκλώµατος στη θέση εγκατάστασής της, εκτός εάν πριν από αυτήν (προς
την πλευρά της τροφοδότησης) είναι εγκατεστηµένη µία άλλη διάταξη προστασίας που έχει την
απαιτούµενη ικανότητα διακοπής. Στην περίπτωση αυτή οι χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας των
45
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διατάξεων προστασίας πρέπει να επιλέγονται έτσι, ώστε η ενέργεια που αφήνουν να περάσει να µην
υπερβαίνει εκείνη, που µπορεί να αντέξουν χωρίς βλάβη, τόσο η διάταξη προστασίας προς την πλευρά
του φορτίου, όσο και οι αγωγοί που προστατεύονται από αυτές τις διατάξεις προστασίας.
Σηµείωση: Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να χρειάζεται να ληφθούν υπόψη, για τη διάταξη
προστασίας την εγκατεστηµένη προς την πλευρά του φορτίου, και άλλα
χαρακτηριστικά, όπως οι δυναµικές καταπονήσεις και η ενέργεια τόξου. Οι
απαιτούµενες πληροφορίες πρέπει να λαµβάνονται από τους κατασκευαστές των
διατάξεων.
434.3.2 Κάθε ρεύµα που προκαλείται από βραχυκύκλωµα σε οποιοδήποτε σηµείο του κυκλώµατος πρέπει
να διακόπτεται σε χρόνο που δεν υπερβαίνει αυτόν που φέρνει τους αγωγούς στην επιτρεπόµενη οριακή
θερµοκρασία.
Για βραχυκυκλώµατα διάρκειας µέχρι 5s, ο χρόνος t που απαιτείται ώστε ένα δεδοµένο ρεύµα
βραχυκυκλώµατος να ανυψώσει τη θερµοκρασία των αγωγών από τη µέγιστη επιτρεπόµενη
θερµοκρασία κανονικής λειτουργίας µέχρι την οριακή θερµοκρασία, µπορεί να υπολογισθεί κατά
προσέγγιση από τον ακόλουθο τύπο:
S
t

=kx

I
όπου:
t είναι η διάρκεια σε s
2
S είναι η διατοµή σε mm
I είναι η ενδεικνύµενη τιµή του ρεύµατος βραχυκυκλώµατος σε Α
k = 115 για τους χάλκινους αγωγούς µε µόνωση PVC
= 135 για τους χάλκινους αγωγούς µε µόνωση ελαστικού γενικής χρήσης, ή βουτυλίου ή
πολυαιθυλενίου διασταυρωµένου δεσµού, ή αιθυλενίου - προπυλενίου
= 74 για τους αγωγούς από αλουµίνιο µε µόνωση PVC.
= 87 για τους αγωγούς από αλουµίνιο µε µόνωση ελαστικού γενικής χρήσης, ή βουτυλίου, ή
πολυαιθυλενίου διασταυρωµένου δεσµού, ή αιθυλενίου - προπυλενίου.
= 115 για τις συνδέσεις χάλκινων αγωγών µε κόλληση από κασσίτερο (αντίστοιχη θερµοκρασία
0
160 C).
Σηµειώσεις: 1 -Για βραχυκυκλώµατα πολύ µικρής διάρκειας (≤ 0,1 s), οπότε η ασυµµετρία του
ρεύµατος βραχυκύκλωσης είναι σηµαντική και για διατάξεις περιοριστικές του
2
2
ρεύµατος, η ποσότητα k S πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την τιµή της ενέργειας
2
2
(I t), την οποία η διάταξη προστασίας αφήνει να περάσει. Την ποσότητα (I t), δίνει ο
κατασκευαστής της διάταξης.
2 - Αναλυτικά στοιχεία για τον τρόπο υπολογισµού του συντελεστή k περιλαµβάνονται
στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.4.43.
434.4

Προστασία αγωγών σε παράλληλη σύνδεση έναντι βραχυκυκλωµάτων
Μία διάταξη µπορεί να προστατεύει έναντι βραχυκυκλωµάτων περισσότερους αγωγούς σε
παράλληλη σύνδεση, υπό την προϋπόθεση, ότι η χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας της και ο τρόπος
εγκατάστασης των παράλληλων αγωγών έχει επιλεγεί κατάλληλα.
Σηµείωση: -Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που είναι δυνατόν να εµφανισθούν, όταν δεν
µετέχουν στο βραχυκύκλωµα όλοι οι αγωγοί.

435

Συνδυασµός προστασιών έναντι υπερφορτίσεων και έναντι βραχυκυκλωµάτων

435.1
Όταν µια διάταξη προστασίας έναντι υπερφορτίσεων πληροί τις απαιτήσεις του Τµήµατος 433 και
έχει ικανότητα διακοπής τουλάχιστον ίση προς το µέγιστο αναµενόµενο ρεύµα βραχυκυκλώµατος στη
θέση όπου είναι εγκατεστηµένη, θεωρείται ότι εξασφαλίζει επίσης την προστασία έναντι ρευµάτων
βραχυκυκλώµατος της γραµµής η οποία βρίσκεται προς την πλευρά του φορτίου, σε σχέση µε τη θέση
εγκατάστασής της.
Σηµείωση: -Αυτή η παραδοχή µπορεί να µην ισχύει για όλη την περιοχή των ρευµάτων
βραχυκυκλώµατος για ορισµένους τύπους διακοπτών ισχύος, ιδιαίτερα για εκείνους
που δεν περιορίζουν την τιµή του ρεύµατος. Η εξακρίβωση θα πρέπει να
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 434.3.
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435.2

Προστασίες που εξασφαλίζονται από χωριστές διατάξεις
Οι απαιτήσεις των Τµηµάτων 433 και 434 εφαρµόζονται αντιστοίχως για την διάταξη προστασίας
έναντι υπερφορτίσεων και για την διάταξη προστασίας έναντι βραχυκυκλωµάτων.
Τα χαρακτηριστικά των διατάξεων πρέπει να έχουν επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ενέργεια την
οποία η διάταξη προστασίας έναντι βραχυκυκλωµάτων αφήνει να περάσει, να µην υπερβαίνει εκείνη που
η διάταξη προστασίας έναντι υπερφορτίσεων µπορεί να αντέξει χωρίς βλάβη.

436

Περιορισµός των υπερεντάσεων από τα χαρακτηριστικά της τροφοδότησης
Θεωρείται ότι προστατεύονται από κάθε είδους υπερεντάσεις, οι αγωγοί που τροφοδοτούνται από
µια πηγή η οποία δεν έχει την ικανότητα παροχής ρεύµατος που υπερβαίνει το µέγιστο επιτρεπόµενο
ρεύµα των αγωγών (π.χ. ορισµένοι µετασχηµατιστές κουδουνιών, ορισµένοι µετασχηµατιστές
συγκόλλησης, ορισµένες γεννήτριες κινούµενες από θερµικό κινητήρα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44

ΚΕΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ
451

Γενικές απαιτήσεις

451.1
Όταν µια µείωση της τάσης, ή η απώλεια και η εν συνεχεία επαναφορά της, θα µπορούσε να
συνεπάγεται επικίνδυνες καταστάσεις για πρόσωπα ή πράγµατα, πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα
µέτρα προστασίας. Επίσης µέτρα προστασίας πρέπει να λαµβάνονται όταν ένα µέρος της εγκατάστασης
ή των συσκευών µπορεί να υποστεί βλάβη από µια µείωση της τάσης.
∆εν απαιτείται η λήψη µέτρων προστασίας έναντι µείωσης της τάσης εάν η βλάβη στην
εγκατάσταση ή την συσκευή θεωρείται αποδεκτό ενδεχόµενο, αρκεί να µην προκαλείται κίνδυνος σε
πρόσωπα.
451.2
Οι διατάξεις προστασίας έναντι µειώσεων της τάσης µπορεί να έχουν χρονική καθυστέρηση, εάν η
λειτουργία της συσκευής που προστατεύουν επιτρέπει χωρίς κίνδυνο µια διακοπή, ή µια µείωση της
τάσης, µικρής διάρκειας
451.3
Εάν γίνεται χρήση επαφέων, η καθυστέρηση στο άνοιγµα και επανακλείσιµό τους, που είναι
δυνατόν να προβλέπεται για λειτουργικούς λόγους, δεν πρέπει να παρακωλύει το στιγµιαίο άνοιγµά τους
από τις διατάξεις προστασίας..
451.4
Τα χαρακτηριστικά των διατάξεων προστασίας έναντι µειώσεων της τάσης, πρέπει να είναι
συµβατά µε τις απαιτήσεις των Προτύπων τις αναφερόµενες στην εκκίνηση και στη λειτουργία των
προστατευόµενων συσκευών.
451.5
Στις περιπτώσεις που η επαναφορά µιας διάταξης προστασίας ενδέχεται να δηµιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση, η επαναφορά δεν πρέπει να είναι αυτόµατη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΠΗ
460 Εισαγωγή
Το Κεφάλαιο αυτό έχει ως αντικείµενο τα µέτρα µη αυτόµατης αποµόνωσης και διακοπής, τα οποία
έχουν προορισµό την πρόληψη ή την εξάλειψη των κινδύνων που είναι δυνατόν να εµφανισθούν στην
εγκατάσταση, στις συσκευές ή στα µηχανήµατα που τροφοδοτούνται µε ηλεκτρική ενέργεια.
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461 Γενικά
461.1
Ανάλογα µε την επιδιωκόµενη λειτουργία, κάθε διάταξη που προορίζεται για αποµόνωση ή διακοπή
πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Tµήµατος 537
461.2
Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ-C ο αγωγός ΡΕΝ δεν επιτρέπεται να αποµονώνεται ή να
διακόπτεται. Στο σύστηµα ΤΝ-S ο ουδέτερος µπορεί να µην αποµονώνεται ή να µη διακόπτεται, καθώς
επίσης και στο σύστηµα ΤΝ-C-S, για το τµήµα ΤΝ-S
Σηµείωση: Σε όλα τα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων οι αγωγοί προστασίας δεν επιτρέπεται
να αποµονώνονται ούτε να διακόπτονται (βλ. επίσης την παράγραφο 543.3.3)
461.3
Σε κάθε εγκατάσταση καθώς και σε κάθε τµήµα της που βρίσκεται σε ιδιαίτερο κτίριο, πρέπει να
προβλέπεται µια γενική διάταξη διακοπής και αποµόνωσης η οποία θα διακόπτει την τροφοδότηση
ολόκληρης της εγκατάστασης ή ολόκληρου του τµήµατός της που βρίσκεται σε ιδιαίτερο κτίριο και θα την
αποµονώνει από το σύστηµα τροφοδότησής της.
Η διάταξη διακοπής και αποµόνωσης πρέπει να είναι τοποθετηµένη σε εύκολα προσιτό σηµείο και
κατά το δυνατόν πλησίον της εισόδου της τροφοδότησης στο κτίριο.
Η διάταξη αυτή πρέπει να µπορεί να διακόπτει το µέγιστο ρεύµα που προβλέπεται να διέρχεται
από αυτή σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας και πρέπει να είναι σύµφωνη µε όσα αναφέρονται στο
Τµήµα 462 για την αποµόνωση των επί µέρους κυκλωµάτων.
Σηµείωση: Η διάταξη διακοπής και αποµόνωσης µπορεί να αποτελείται είτε από ένα µόνο όργανο
είτε από περισσότερα του ενός, τα οποία όµως πρέπει να βρίσκονται το ένα κοντά στο
άλλο.
462

Αποµόνωση

462.1
Εκτός από την αποµόνωση που επιβάλλεται να είναι δυνατή για ολόκληρη την εγκατάσταση ή για
ολόκληρο το τµήµα της που βρίσκεται σε ιδιαίτερο κτίριο, για κάθε κύκλωµα που απαιτείται να µπορεί να
αποµονώνεται χωριστά από τα υπόλοιπα, πρέπει να προβλέπεται διάταξη αποµόνωσης. Η διάταξη αυτή
πρέπει να αποµονώνει όλους τους ενεργούς αγωγούς µε τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο
461.2.
Είναι δυνατόν να προβλεφθεί µια διάταξη αποµόνωσης και για µια οµάδα κυκλωµάτων, αν οι
συνθήκες λειτουργίας το επιτρέπουν.
462.2
Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να αποκλείεται η χωρίς πρόθεση θέση υπό
τάση των γραµµών και των συσκευών
Σηµείωση: Για το σκοπό αυτό µπορούν να λαµβάνονται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα:
- κλείδωµα της διάταξης
- προειδοποιητικές πινακίδες
- η εγκατάσταση σε χώρο ή περίβληµα που µπορεί να κλειδώνεται
Ως συµπληρωµατικό µέτρο µπορεί να χρησιµοποιείται η γείωση ή /και η βραχυκύκλωση.
462.3
Όταν ένα κύκλωµα ή ένα τµήµα κυκλώµατος ή µια συσκευή έχει την δυνατότητα να τροφοδοτείται
από περισσότερα του ενός σηµεία ή από περισσότερες της µιας πηγές, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα
αποµόνωσης από κάθε µία από τις δυνατές τροφοδοτήσεις και πρέπει να υπάρχουν προειδοποιητικές
πινακίδες, µε τις οποίες θα επισηµαίνεται η ανάγκη αποµόνωσης όλων αυτών των τροφοδοτήσεων. ∆εν
είναι απαραίτητη η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων αν υπάρχει διάταξη αλληλοµανδάλωσης,
που θα εξασφαλίζει την ταυτόχρονη αποµόνωση όλων των δυνατών τροφοδοτήσεων.
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462.4
Όπου είναι απαραίτητο πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλα µέσα για την εκφόρτιση της
αποθηκευµένης ηλεκτρικής ενέργειας .
463

∆ιακοπή για µηχανική συντήρηση

463.1
∆ιατάξεις διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδότησης πρέπει να προβλέπονται, όπου η µηχανική
συντήρηση των µηχανηµάτων ή συσκευών µπορεί να συνεπάγεται κινδύνους πρόκλησης σωµατικών
βλαβών.
Σηµειώσεις: 1. Μηχανήµατα ή συσκευές που εµπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία θεωρούνται
τόσο οι περιστρεφόµενες µηχανές όσο και τα συστήµατα που περιλαµβάνουν
θερµαινόµενα στοιχεία ή ηλεκτροµαγνητικό εξοπλισµό και τροφοδοτούνται µε ηλεκτρική
ενέργεια. (Για την εγκατάσταση ηλεκτρικών µηχανηµάτων βλ .το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
60204-1).
2. Μηχανήµατα ή συσκευές που τροφοδοτούνται από µη ηλεκτρική πηγή ενέργειας,
όπως υδραυλικά συστήµατα, συστήµατα πεπιεσµένου αέρα , ατµού κλπ δεν
καλύπτονται από αυτόν τον κανόνα. Η διακοπή της ενδεχοµένως υπάρχουσας
ηλεκτρικής τροφοδότησης µπορεί να µην αποτελεί επαρκές µέτρο ασφαλείας.
463.2
Η χωρίς πρόθεση θέση σε λειτουργία των µηχανηµάτων ή συσκευών κατά τη διάρκεια της
µηχανικής συντήρησής τους πρέπει να αποκλείεται µε τη λήψη κατάλληλων µέτρων, εκτός αν τα µέσα
διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδότησης βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρηση ειδικευµένου
προσωπικού.
Σηµείωση: Για το σκοπό αυτό µπορούν να λαµβάνονται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα
µέτρα:
- προειδοποιητικές πινακίδες
- εγκατάσταση σε χώρο ή περίβληµα που µπορεί να κλειδώνεται
- κλείδωµα της διάταξης
Ως συµπληρωµατικό µέτρο µπορεί να χρησιµοποιείται η γείωση ή /και η βραχυκύκλωση.
464

Επείγουσα διακοπή-Επείγουσα στάση (κράτηση)

464.1
Για κάθε τµήµα της εγκατάστασης, για το οποίο µπορεί να είναι αναγκαία η διακοπή της ηλεκτρικής
τροφοδότησής του ώστε να αποτραπεί ένας απρόβλεπτος κίνδυνος, πρέπει να προβλέπονται µέσα
επείγουσας διακοπής.
464.2
Όταν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, η διάταξη επείγουσας διακοπής πρέπει να διακόπτει την
τροφοδότηση όλων των ενεργών αγωγών µε τις εξαιρέσεις του άρθρου 461.2
464.3
Τα µέσα επείγουσας διακοπής και επείγουσας στάσης (κράτησης) πρέπει να ενεργούν όσο το
δυνατόν απευθείας στους αγωγούς τροφοδότησης. Η διάταξη πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η διακοπή της
τροφοδότησης να προκαλείται µε µια µόνο κίνηση.
464.4
Η διάταξη της επείγουσας διακοπής πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η λειτουργία της να µη µπορεί να
προκαλέσει έναν άλλον κίνδυνο, ούτε να παρεµποδίζει την ολοκλήρωση των ενεργειών για την εξάλειψη
του κινδύνου.
465

Λειτουργικός χειρισµός

465.1

Γενικά

465.1.1 Για κάθε στοιχείο κυκλώµατος που χρειάζεται να υπάρχει η δυνατότητα χειρισµού χωριστά από τα
υπόλοιπα τµήµατα της εγκατάστασης, πρέπει να προβλέπεται µια διάταξη λειτουργικού χειρισµού.
465.1.2 Οι διατάξεις λειτουργικού χειρισµού δεν είναι απαραίτητο να διακόπτουν όλους τους ενεργούς
αγωγούς του κυκλώµατος. ∆εν επιτρέπεται όµως η τοποθέτηση µονοπολικής διάταξης χειρισµού στον
ουδέτερο αγωγό.
Σηµείωση: Αυτός ο κανόνας µπορεί να µην τηρείται στα βοηθητικά κυκλώµατα.
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465.1.3 Γενικά, κάθε συσκευή κατανάλωσης, για την οποία χρειάζεται να υπάρχει η δυνατότητα χειρισµού
της, πρέπει να ελέγχεται από µια κατάλληλη διάταξη χειρισµού. Μια κοινή διάταξη χειρισµού µπορεί να
προβλέπεται για περισσότερες συσκευές, αν αυτές προορίζονται να λειτουργούν συγχρόνως.
465.1.4 Οι ρευµατοδότες και ρευµατολήπτες µπορούν να χρησιµοποιούνται ως µέσα λειτουργικού χειρισµού,
αν το ονοµαστικό ρεύµα τους είναι το πολύ 16Α.
465.1.5 Οι διατάξεις λειτουργικού χειρισµού που προορίζονται για την εναλλαγή των πηγών τροφοδότησης
πρέπει να πραγµατοποιούν τη µεταγωγή όλων των ενεργών αγωγών συγχρόνως και πρέπει να
αποκλείουν την παράλληλη σύνδεση των πηγών, εκτός αν η εγκατάσταση έχει προβλεφθεί ειδικά για
τέτοιου είδους λειτουργία. Στις περιπτώσεις αυτές δεν χρειάζεται να γίνει καµιά πρόβλεψη για την
αποµόνωση του αγωγού ΡΕΝ ή των αγωγών προστασίας.
465.2

Βοηθητικά κυκλώµατα χειρισµού
Τα βοηθητικά κυκλώµατα χειρισµού πρέπει να µελετώνται, εγκαθίστανται και προστατεύονται κατά
τρόπο που να περιορίζονται όσο είναι δυνατόν οι κίνδυνοι που µπορεί να προκληθούν από ένα σφάλµα
µεταξύ του βοηθητικού κυκλώµατος χειρισµού και άλλων αγώγιµων µερών, µε πιθανό αποτέλεσµα µια
λανθασµένη λειτουργία της ελεγχόµενης συσκευής (π.χ. ένας ανεπιθύµητος χειρισµός.)

465.3

Κυκλώµατα χειρισµού κινητήρων

465.3.1 Τα κυκλώµατα χειρισµού κινητήρων πρέπει να έχουν µελετηθεί έτσι, ώστε να παρεµποδίζεται η
αυτόµατη εκκίνηση ενός κινητήρα µετά από ένα σταµάτηµά του οφειλόµενο σε µια µείωση ή διακοπή της
τάσης, αν αυτή η εκκίνηση είναι δυνατόν να προκαλέσει κίνδυνο.
465.3.2 Όταν προβλέπεται πέδηση ενός κινητήρα µε ανάστροφο ρεύµα, πρέπει να ληφθούν τα µέτρα εκείνα
που χρειάζονται για να αποφευχθεί η αναστροφή της φοράς περιστροφής, αν αυτή είναι δυνατό να
προκαλέσει κίνδυνο.
465.3.3 Όταν η ασφάλεια εξαρτάται από τη φορά περιστροφής ενός κινητήρα, πρέπει να ληφθούν µέτρα για
να αποκλείεται η λειτουργία µε ανάστροφη φορά, η οποία θα µπορούσε να προκληθεί, π.χ., από τη
διακοπή τροφοδότησης µιας φάσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
470

Γενικά

470.1
Σε κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση ή τµήµα εγκατάστασης και σε κάθε συσκευή πρέπει να
εφαρµόζονται τα µέτρα προστασίας όπως καθορίζεται σε αυτό το Κεφάλαιο.
470.2
Η επιλογή και εφαρµογή των µέτρων προστασίας ανάλογα µε τις εξωτερικές συνθήκες πρέπει να
γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 48
470.3

Η προστασία πρέπει να παρέχεται
α) είτε από το ίδιο το υλικό
β) είτε από την εφαρµογή µέτρων προστασίας κατά την κατασκευή της εγκατάστασης.
γ) είτε από συνδυασµό των α) και β).

470.4
Τα µέτρα προστασίας που λαµβάνονται σε µια εγκατάσταση ή σε ένα τµήµα µιας εγκατάστασης
δεν πρέπει να έχουν αλληλεπιδράσεις που θα περιόριζαν ή θα εξαφάνιζαν την αποτελεσµατικότητά τους.
471

Εφαρµογή των µέτρων προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας

471.1

Προστασία έναντι άµεσης επαφής
Η προστασία έναντι άµεσης επαφής πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις και σε όλες
τις συσκευές:
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είτε µε τη χρήση πολύ χαµηλής τάσης σύµφωνα µε το Τµήµα 411
είτε µε την εφαρµογή ενός από τα µέτρα προστασίας που ορίζονται στο Τµήµα 412.

471.1.1 Επιλογή των µέτρων προστασίας έναντι άµεσης επαφής
Το µέτρο προστασίας έναντι άµεσης επαφής που πρέπει να ληφθεί σε µια εγκατάσταση, σε ένα
τµήµα µιας εγκατάστασης, ή σε µια συσκευή, πρέπει να επιλεγεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
παραγράφους 471.1.1.1 και 471.1.1.2.
471.1.1.1 Τα µέτρα προστασίας που ορίζονται στα άρθρα 412.1 (προστασία µε µόνωση των ενεργών
µερών) και 412.2 (προστασία µε περιβλήµατα ή φράγµατα) µπορούν να εφαρµόζονται σε όλες τις
περιπτώσεις, µε τους περιορισµούς που καθορίζονται στο Μέρος 7 αναφορικά µε ορισµένους ειδικούς
χώρους.
471.1.1.2 Τα µέτρα προστασίας που ορίζονται στα άρθρα 412.3 (προστασία µε εµπόδια) και 412.4
(προστασία µε εγκατάσταση σε µη προσιτή θέση) δεν παρέχουν πλήρη προστασία και για αυτό η
εφαρµογή τους περιορίζεται µόνο στους χώρους που είναι προσιτοί µόνο σε άτοµα ειδικευµένα ή
ενηµερωµένα.
471.1.2 Πρόσθετη προστασία έναντι άµεσης επαφής
Το µέτρο προστασίας που αναφέρεται στο άρθρο 412.5 (προστασία µε διάταξη διαφορικού
ρεύµατος) µπορεί να χρησιµοποιείται ως ένα πρόσθετο µέτρο προστασίας σε µια εγκατάσταση, σε ένα
τµήµα µιας εγκατάστασης ή σε µια συσκευή, για να επαυξήσει την ασφάλεια που παρέχεται από τα άλλα
µέτρα προστασίας έναντι άµεσης επαφής.
471.2

Προστασία έναντι έµµεσης επαφής
Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 471.2.2, όλες οι
εγκαταστάσεις και όλες οι συσκευές πρέπει να προστατεύονται έναντι έµµεσης επαφής:
είτε µε τη χρήση πολύ χαµηλής τάσης σύµφωνα µε το Τµήµα 411
είτε µε την εφαρµογή ενός από τα µέτρα προστασίας που ορίζονται στο Τµήµα 413.

471.2.1 Επιλογή των µέτρων προστασίας έναντι έµµεσης επαφής
Το µέτρο προστασίας έναντι έµµεσης επαφής που πρέπει να εφαρµοσθεί σε µια εγκατάσταση, σε
ένα τµήµα εγκατάστασης ή σε µια συσκευή πρέπει να επιλεγεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
παραγράφους 471.2.1.1 µέχρι 471.2.1.3.
471.2.1.1 Το µέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 413.1 (προστασία µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης)
αποτελεί το γενικό µέτρο προστασίας έναντι έµµεσης επαφής και πρέπει να επιδιώκεται η εφαρµογή του
σε όλες τις περιπτώσεις, µε τους περιορισµούς που καθορίζονται στο Μέρος 7 αναφορικά µε ορισµένους
ειδικούς χώρους.
471.2.1.2 Τα µέτρα προστασίας που αναφέρονται στα άρθρα 413.2 (προστασία µε χρήση υλικού κλάσης ΙΙ
ή µε ισοδύναµη προστασία) και 413.5 (προστασία µε ηλεκτρικό διαχωρισµό) µπορούν επίσης να
εφαρµόζονται σε όλες τις περιπτώσεις για ολόκληρη την εγκατάσταση ή, συνηθέστερα, για ορισµένα
τµήµατα της εγκατάστασης ή για ορισµένες συσκευές.
471.2.1.3 Σε τµήµατα της εγκατάστασης που βρίσκονται σε χώρους στους οποίους υπάρχει συνεχής και
αποτελεσµατική επιτήρηση από άτοµα ειδικευµένα ή ενηµερωµένα και εφόσον δεν είναι πρακτικά εφικτή
ή δεν είναι επιθυµητή η εφαρµογή της προστασίας µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης σύµφωνα µε
το άρθρο 413.1, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα από τα µέτρα προστασίας που αναφέρονται στα άρθρα
413.3 (προστασία µε εγκατάσταση σε µη αγώγιµους χώρους ) και 413.4 (προστασία µε αγείωτες
ισοδυναµικές συνδέσεις).
471.2.2 Παράλειψη λήψης µέτρων προστασίας έναντι έµµεσης επαφής
∆εν είναι απαραίτητη η προστασία έναντι έµµεσης επαφής στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Στυλίσκοι στήριξης εναέριων γραµµών και µεταλλικά µέρη σε ηλεκτρική σύνδεση µε αυτούς, αν
βρίσκονται έξω από τον χώρο προσέγγισης
Στύλοι από οπλισµένο σκυρόδεµα, εφ’ όσον ο χαλύβδινος οπλισµός δεν είναι προσιτός
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Εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη τα οποία , είτε λόγω των µικρών διαστάσεών τους (περίπου 50 mm x 50
mm), είτε λόγω της θέσης στην οποία βρίσκονται, είναι απίθανο να έλθουν σε επαφή µε αξιόλογο
τµήµα του ανθρώπινου σώµατος, αν η σύνδεσή τους προς ένα αγωγό προστασίας θα ήταν
δύσκολο να πραγµατοποιηθεί ή δεν θα ήταν αξιόπιστη.
Σηµείωση: -Αυτό ισχύει π.χ. για βίδες, πριτσίνια, πινακίδες στοιχείων και για τα περιλαίµια
στερέωσης των ηλεκτρικών γραµµών.
Μεταλλικοί σωλήνες ή άλλα µεταλλικά περιβλήµατα υλικού το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
άρθρου 413.2.

471.2.3 Προστασία στο εξωτερικό του κτιρίου ή σε ειδικούς χώρους
Όταν εφαρµόζεται το µέτρο προστασίας έναντι έµµεσης επαφής µε αυτόµατη διακοπή της
τροφοδότησης και εφόσον υπάρχουν ρευµατοδότες ονοµαστικού ρεύµατος µέχρι 20 Α που βρίσκονται
στο εξωτερικό του κτιρίου ή που είναι ενδεχόµενο να τροφοδοτήσουν κινητές συσκευές στο εξωτερικό
του κτιρίου, η προστασία αυτών των ρευµατοδοτών πρέπει να εξασφαλίζεται µε διατάξεις προστασίας
διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας Ι∆ n που δεν θα υπερβαίνει τα 30 mA.
Επίσης η χρησιµοποίηση διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύµατος επιβάλλεται για την
προστασία ρευµατοδοτών σε ορισµένους ειδικούς χώρους όπως ορίζεται στο Μέρος 7.
Σηµείωση: Όταν προβλέπεται η χρησιµοποίηση περισσότερων κινητών συσκευών στο εξωτερικό
του κτιρίου ή σε ειδικούς χώρους, συνιστάται η εγκατάσταση ανάλογου αριθµού
ρευµατοδοτών, ώστε να αποφεύγεται η χρησιµοποίηση διακλαδωτήρων ή παρόµοιων
εξαρτηµάτων.
471.3

Προστασία έναντι άµεσης και έµµεσης επαφής στα κυκλώµατα FELV

471.3.1 Γενικά
Όταν, για λειτουργικούς λόγους, χρησιµοποιείται µια τάση ίση ή µικρότερη από την ονοµαστική
τάση που ορίζεται στην παράγραφο 411.1.1 αλλά δεν πληρούνται όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις αυτής
της παραγράφου για τις τάσεις SELV ή PELV, πρέπει να εφαρµόζονται τα µέτρα προστασίας που
περιγράφονται στις παραγράφους 471.3.2 και 471.3.3 για να εξασφαλίζεται η προστασία έναντι άµεσης
και έναντι έµµεσης επαφής.
Ο συνδυασµός αυτός ονοµάζεται FELV.
Σηµείωση: Τέτοιες συνθήκες µπορούν να υπάρχουν, π.χ., όταν το κύκλωµα περιλαµβάνει
µετασχηµατιστές, ηλεκτρονόµους, τηλεχειριζόµενους διακόπτες, ή επαφείς που δεν
είναι µονωµένοι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 411.1.3.1.
Οι πηγές και τα κυκλώµατα FELV πρέπει να διαχωρίζονται από τα κυκλώµατα υψηλότερων τάσεων
µε µια βασική µόνωση.
471.3.2 Προστασία κυκλωµάτων FELV έναντι άµεσης επαφής
Η προστασία έναντι άµεσης επαφής πρέπει να εξασφαλίζεται:
είτε µε φράγµατα ή περιβλήµατα σύµφωνα µε το άρθρο 412.2,
είτε µε µια µόνωση αντίστοιχη προς την τάση δοκιµής που απαιτείται για το πρωτεύον κύκλωµα.
Aν εντούτοις, η µόνωση του υλικού που αποτελεί µέρος ενός κυκλώµατος FELV δεν είναι ικανή να
αντέξει την τάση δοκιµής που προδιαγράφεται για το πρωτεύον κύκλωµα, η µόνωση αυτή πρέπει να
ενισχυθεί κατά την εγκατάσταση του υλικού, ώστε να µπορεί να αντέξει µια τάση δοκιµής 1.500V
ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου ρεύµατος επί 1min.
471.3.3 Προστασία κυκλωµάτων FELV έναντι έµµεσης επαφής
Η προστασία έναντι έµµεσης επαφής πρέπει να εξασφαλίζεται ως εξής:
Αν στο πρωτεύον κύκλωµα εφαρµόζεται το µέτρο προστασίας µε αυτόµατη διακοπή της
τροφοδότησης (σύµφωνα µε το άρθρο 413.1) τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη του κυκλώµατος FELV
πρέπει να συνδέονται µε τον αγωγό προστασίας του πρωτεύοντος κυκλώµατος.
Αν στο πρωτεύον κύκλωµα εφαρµόζεται το µέτρο προστασίας µε ηλεκτρικό διαχωρισµό (σύµφωνα
µε το άρθρο 413.5) τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη του κυκλώµατος FELV πρέπει να συνδέονται µε
το µονωµένο αγείωτο αγωγό ισοδυναµικής σύνδεσης (σύµφωνα µε το άρθρο 413.5.3.1).
471.3.4 Ρευµατοδότες και ρευµατολήπτες κυκλωµάτων FELV
Οι ρευµατοδότες και οι ρευµατολήπτες των κυκλωµάτων FELV πρέπει να πληρούν τις πιο
κάτω απαιτήσεις:
οι ρευµατοδότες δεν πρέπει να δέχονται ρευµατολήπτες κυκλωµάτων άλλων τάσεων.
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οι ρευµατολήπτες δεν πρέπει να µπορούν να εισέρχονται σε ρευµατοδότες κυκλωµάτων άλλων
τάσεων.

473

Προστασία έναντι υπερεντάσεων

473.1

Προστασία έναντι υπερφορτίσεων

473.1.1

Θέση εγκατάστασης των διατάξεων προστασίας έναντι υπερφορτίσεων

473.1.1.1 Οι διατάξεις προστασίας έναντι υπερφορτίσεων πρέπει να εγκαθίστανται στα σηµεία όπου µια
αλλαγή της διατοµής ή του είδους των αγωγών ή µια αλλαγή του τρόπου εγκατάστασης ή της σύνθεσης
της γραµµής, έχει ως αποτέλεσµα µια µείωση του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος, µε εξαίρεση τις
περιπτώσεις των παραγράφων 473.1.1.2 και 473.1.2.
Σηµείωση: Συνήθως οι διατάξεις προστασίας των γραµµών έναντι υπερφορτίσεων τοποθετούνται
στην αρχή τους (δηλ. στον πίνακα διανοµής απ’ όπου αυτές αναχωρούν).
473.1.1.2 Η διάταξη προστασίας µιας γραµµής έναντι υπερφορτίσεων µπορεί να τοποθετείται στη διαδροµή
αυτής της γραµµής, σε θέση µετά (προς την πλευρά του φορτίου) από το σηµείο αλλαγής της διατοµής,
του είδους των αγωγών, του τρόπου εγκατάστασης ή της σύνθεσής της ,αν το τµήµα της γραµµής µεταξύ
του σηµείου αλλαγής και της θέσης της διάταξης προστασίας δεν περιλαµβάνει ούτε διακλαδώσεις, ούτε
ρευµατοδότες και πληροί µια από τις ακόλουθες συνθήκες:
α) προστατεύεται έναντι βραχυκυκλωµάτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Τµήµατος 434.
β) το τµήµα της γραµµής έχει µήκος που δεν υπερβαίνει τα 3m, έχει κατασκευασθεί κατά τρόπο ώστε
να περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος βραχυκυκλώµατος και δεν είναι τοποθετηµένο κοντά σε
υλικά που µπορούν να καούν (βλ. την παράγραφο 473.2.2.1).
473.1.2 Παράλειψη των διατάξεων προστασίας έναντι υπερφορτίσεων
Οι περιπτώσεις παράλειψης των διατάξεων προστασίας που αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο
δεν έχουν εφαρµογή στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε χώρους οι οποίοι παρουσιάζουν κινδύνους
πυρκαγιάς ή έκρηξης, καθώς και όπου ειδικοί κανόνες για ορισµένους χώρους ορίζουν διαφορετικές
συνθήκες.
∆εν είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η εγκατάσταση διατάξεων προστασίας έναντι υπερφορτίσεων:
α)
σε µια γραµµή που βρίσκεται προς την πλευρά του φορτίου σε σχέση µε ένα σηµείο αλλαγής της
διατοµής ή του είδους των αγωγών, ή του τρόπου εγκατάστασης ή της σύνθεσής της και
προστατεύεται αποτελεσµατικά έναντι υπερφορτίσεων από µια διάταξη προστασίας τοποθετηµένη
προς την πλευρά της τροφοδότησης
β)
σε µια γραµµή η οποία δεν είναι δυνατόν να υπερφορτισθεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η
γραµµή προστατεύεται έναντι βραχυκυκλωµάτων σύµφωνα µε τους κανόνες του Τµήµατος 434 και
δεν περιλαµβάνει ούτε διακλαδώσεις, ούτε ρευµατοδότες
γ)
σε εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, ελέγχου, σήµανσης και παρόµοιες.
Σηµείωση: - Στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.4.473 παρέχονται ορισµένες πρόσθετες επεξηγήσεις για
τον τρόπο εφαρµογής των αναφερόµενων στις παραγράφους 473.1.1.2 και 473.1.2.
473.1.3 Εγκατάσταση ή παράλειψη διατάξεων προστασίας έναντι υπερφορτίσεων στο σύστηµα
σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ
Τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 473.1.1.2 και 473.1.2 για την εναλλακτική θέση
εγκατάστασης ή την παράλειψη διατάξεων προστασίας έναντι υπερφορτίσεων, δεν έχουν εφαρµογή για
το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ, εκτός αν κάθε κύκλωµα που δεν προστατεύεται έναντι
υπερφορτίσεων, προστατεύεται από µια διάταξη διαφορικού ρεύµατος, ή αν όλες οι γραµµές και όλες οι
τροφοδοτούµενες συσκευές ικανοποιούν τις απαιτήσεις µόνωσης που περιγράφονται στο άρθρο 413.2.
473.1.4 Περιπτώσεις στις οποίες συνιστάται η παράλειψη της προστασίας έναντι υπερφορτίσεων,
για λόγους ασφαλείας
Συνιστάται να µην τοποθετείται διάταξη προστασίας έναντι υπερφορτίσεων στα κυκλώµατα που
τροφοδοτούν συσκευές, αν ένα απρόβλεπτο άνοιγµα του κυκλώµατος µπορεί να συνεπάγεται κινδύνους.
Παραδείγµατα τέτοιων περιπτώσεων είναι:
τα κυκλώµατα διέγερσης στρεφόµενων µηχανών
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τα κυκλώµατα τροφοδότησης ηλεκτροµαγνητικών ανυψωτικών µηχανηµάτων.
τα δευτερεύοντα κυκλώµατα µετασχηµατιστών εντάσεως
τα κυκλώµατα που τροφοδοτούν διατάξεις πυρόσβεσης
Σηµείωση: -Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι εξεταστέα η πρόβλεψη µιας διάταξης για τη σήµανση των
υπερφορτίσεων.
Προστασία έναντι βραχυκυκλωµάτων

473.2.1 Θέση εγκατάστασης των διατάξεων προστασίας έναντι βραχυκυκλωµάτων
Με εξαίρεση των περιπτώσεων που ορίζονται στις παραγράφους 473.2.2 και 473.2.3,σε κάθε
σηµείο µιας γραµµής όπου υπάρχει µείωση της διατοµής των αγωγών της ή µια άλλη αλλαγή, η οποία
έχει ως αποτέλεσµα την τροποποίηση των χαρακτηριστικών της θα πρέπει να εγκαθίσταται µια διάταξη
που θα εξασφαλίζει την προστασία έναντι βραχυκυκλωµάτων.
Σηµείωση: Συνήθως οι διατάξεις προστασίας των γραµµών έναντι βραχυκυκλωµάτων
τοποθετούνται στην αρχή τους (δηλ. στον πίνακα διανοµής απ’ όπου αυτές
αναχωρούν).
473.2.2 Εναλλακτική τοποθέτηση των διατάξεων προστασίας έναντι βραχυκυκλωµάτων
Επιτρέπεται η εγκατάσταση διατάξεων προστασίας σε θέση διαφορετική από αυτή που ορίσθηκε
στην παράγραφο 473.2.1, όταν ικανοποιούνται οι συνθήκες των παραγράφων 473.2.2.1 ή 473.2.2.2.
473.2.2.1 Το τµήµα γραµµής που περιλαµβάνεται µεταξύ του σηµείου µείωσης της διατοµής ή άλλης
αλλαγής και της θέσης της διάταξης προστασίας, πληροί συγχρόνως τις τρεις ακόλουθες συνθήκες:
α)
το µήκος του δεν υπερβαίνει τα 3m
β)
είναι κατασκευασµένο κατά τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος
βραχυκυκλώµατος.
Σηµείωση: - Η συνθήκη αυτή µπορεί να επιτευχθεί για παράδειγµα, µε µία ενίσχυση της προστασίας
της γραµµής από εξωτερικές επιδράσεις.
γ)
είναι εγκατεστηµένο κατά τρόπο ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι κίνδυνοι πυρκαγιάς.
473.2.2.2 Υπάρχει µία διάταξη προστασίας, τοποθετηµένη προς την πλευρά τροφοδότησης σε σχέση µε το
σηµείο µείωσης της διατοµής ή άλλης αλλαγής, ή οποία έχει τέτοια χαρακτηριστικά λειτουργίας ώστε να
προστατεύει έναντι βραχυκυκλωµάτων την γραµµή που βρίσκεται προς την πλευρά του φορτίου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 434.3.2.
Σηµείωση: -Λεπτοµέρειες του τρόπου εφαρµογής της παραγράφου 473.2.2, δίδονται στο Πρότυπο
ΕΛΟΤ HD 384.4.473.
473.2.3

Παράλειψη των διατάξεων προστασίας έναντι βραχυκυκλωµάτων
∆εν είναι αναγκαία η εγκατάσταση διατάξεων προστασίας έναντι βραχυκυκλωµάτων στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
γραµµές που συνδέουν γεννήτριες, µετασχηµατιστές, ανορθωτές, ή συστοιχίες συσσωρευτών προς
τους αντίστοιχους πίνακες χειρισµού, στους οποίους και τοποθετούνται οι διατάξεις προστασίας.
κυκλώµατα που η διακοπή τους θα µπορούσε να προκαλέσει κινδύνους για την λειτουργία των
εγκαταστάσεων, όπως αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 473.1.4.
ορισµένα κυκλώµατα µετρήσεων
υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται συγχρόνως οι ακόλουθες δύο συνθήκες:
α)
η γραµµή είναι κατασκευασµένη κατά τρόπο που να περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος
βραχυκυκλώµατος (βλ. την παράγραφο 473.2.2.1β).
β)
η γραµµή δεν είναι τοποθετηµένη κοντά σε υλικά που µπορούν να καούν.

473.3

Απαιτήσεις ανάλογα µε τη φύση των κυκλωµάτων

473.3.1

Προστασία των αγωγών φάσεων

473.3.1.1 Σε όλους τους αγωγούς φάσεων πρέπει να προβλέπεται ανίχνευση υπερεντάσεων, η οποία και
θα προκαλεί τη διακοπή της τροφοδότησης του αγωγού στον οποίο ανιχνεύθηκε υπερένταση, αλλά δεν
θα προκαλεί υποχρεωτικά τη διακοπή και των άλλων ενεργών αγωγών, µε εξαίρεση την περίπτωση που
αναφέρεται στην παράγραφο 473.3.2.
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473.3.1.2 Όταν εφαρµόζεται το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ, στα κυκλώµατα που τροφοδοτούνται
µεταξύ φάσεων και στα οποία ο ουδέτερος δεν διανέµεται, η ανίχνευση υπερεντάσεων µπορεί να
παραλειφθεί σε έναν αγωγό φάσης, µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγχρόνως οι ακόλουθες
συνθήκες:
α)
υπάρχει στο ίδιο κύκλωµα ή στην πλευρά τροφοδότησης, διαφορική προστασία που προκαλεί τη
διακοπή της τροφοδότησης όλων των αγωγών φάσεων
β)
δεν διανέµεται ουδέτερος αγωγός από ένα τεχνητό ουδέτερο κόµβο των κυκλωµάτων που
βρίσκονται προς την πλευρά φορτίου της διάταξης διαφορικής προστασίας που αναφέρθηκε στο
εδάφιο α).
Σηµείωση κοινή για τις παραγράφους 473.1.1.1 και 473.3.1.2: Αν η διακοπή της τροφοδότησης
µιας φάσης µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο, όπως, π.χ., στην περίπτωση τριφασικών
κινητήρων, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα µέτρα.
473.3.2

Προστασία του ουδέτερου αγωγού

473.3.2.1 Συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ ή ΤΝ
α) Όταν η διατοµή του ουδέτερου αγωγού είναι τουλάχιστον ίση ή ισοδύναµη µε τη διατοµή των
αγωγών φάσεων, δεν χρειάζεται να προβλεφθεί ανίχνευση υπερέντασης για τον ουδέτερο αγωγό,
ούτε διάταξη διακοπής αυτού του αγωγού.
β)
Όταν η διατοµή του ουδέτερου αγωγού είναι µικρότερη από τη διατοµή των αγωγών φάσεων, είναι
αναγκαίο να προβλεφθεί ανίχνευση υπερέντασης για τον ουδέτερο αγωγό, κατάλληλη για τη
διατοµή αυτού του αγωγού. Αυτή η ανίχνευση πρέπει να προκαλεί τη διακοπή της τροφοδότησης
των αγωγών φάσεων αλλά όχι υποχρεωτικά και τη διακοπή του ουδέτερου αγωγού.
Εντούτοις δεν χρειάζεται να προβλέπεται ανίχνευση υπερεντάσεων για τον ουδέτερο αγωγό,
αν πληρούνται συγχρόνως οι δύο ακόλουθες συνθήκες:
- ο ουδέτερος αγωγός προστατεύεται έναντι βραχυκυκλωµάτων από την διάταξη προστασίας
των αγωγών φάσεων του κυκλώµατος και
- το µέγιστο ρεύµα που είναι πιθανό να διαρρέει τον ουδέτερο αγωγό υπό κανονικές συνθήκες
λειτουργίας είναι σαφώς µικρότερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα αυτού του αγωγού.
Σηµειώσεις: 1. Αυτή η δεύτερη συνθήκη πληρούται αν η µεταφερόµενη ισχύς κατανέµεται όσο είναι
δυνατόν οµοιόµορφα µεταξύ των φάσεων, π.χ. αν το άθροισµα των ισχύων που
απορροφούνται από τις συσκευές κατανάλωσης τις συνδεδεµένες µεταξύ καθεµιάς από
τις φάσεις και του ουδετέρου (όπως φωτιστικά σώµατα και συσκευές τροφοδοτούµενες
από ρευµατοδότες), είναι πολύ µικρότερο από τη συνολική ισχύ που µεταφέρεται από
το υπόψη κύκλωµα. Η διατοµή του ουδέτερου αγωγού δεν πρέπει να είναι µικρότερη
από την τιµή που ορίζεται στο Τµήµα 524.
2. Υπενθυµίζεται ότι στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων TN-C ο αγωγός PEN δεν
επιτρέπεται να διακόπτεται.
473.3.2.2 Σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ
Στις εγκαταστάσεις στις οποίες εφαρµόζεται το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ, συνιστάται
έντονα να µη διανέµεται ο ουδέτερος αγωγός.
Εντούτοις, όταν διανέµεται ο ουδέτερος αγωγός είναι γενικά αναγκαίο να προβλέπεται ανίχνευση
υπερέντασης για τον ουδέτερο αγωγό κάθε κυκλώµατος και η ανίχνευση αυτή να προκαλεί τη διακοπή
της τροφοδότησης όλων των ενεργών αγωγών του αντίστοιχου κυκλώµατος, περιλαµβανοµένου και του
ουδέτερου. Το µέτρο αυτό δεν είναι αναγκαίο αν:
είτε ο υπόψη ουδέτερος αγωγός προστατεύεται αποτελεσµατικά έναντι βραχυκυκλωµάτων από µια
διάταξη προστασίας τοποθετηµένη προς την πλευρά της τροφοδότησης, επί παραδείγµατι στην
αρχή της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 434.3
είτε αν το υπόψη κύκλωµα προστατεύεται από µια διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος, της
οποίας το ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας Ι∆n δεν υπερβαίνει το 0,15 του µέγιστου
επιτρεπόµενου ρεύµατος του αντίστοιχου ουδέτερου αγωγού. Η διάταξη αυτή πρέπει να διακόπτει
την τροφοδότηση όλων των ενεργών αγωγών του αντίστοιχου κυκλώµατος, περιλαµβανοµένου και
του ουδέτερου αγωγού.
473.3.3 ∆ιακοπή και επανασύνδεση του ουδέτερου αγωγού
Στις περιπτώσεις που απαιτείται η διακοπή του ουδέτερου αγωγού, η διακοπή και η επανασύνδεση
πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που ο ουδέτερος αγωγός να µη διακόπτεται πριν από τους αγωγούς
φάσεων και να επανασυνδέεται ταυτόχρονα ή πριν από τους αγωγούς φάσεων.
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Σηµείωση:

Στον Πίνακα 47-Α συνοψίζονται οι απαιτήσεις των παραγράφων 473.3.1, 473.3.2 και
473.3.3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 47-Α
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P Σηµαίνει ότι πρέπει να προβλεφθεί η τοποθέτηση διάταξης προστασίας στον αγωγό
(1) Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι δύο συνθήκες του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
473.3.2.1.β
(2) Εκτός από την περίπτωση ύπαρξης διαφορικής προστασίας
(3) Εφαρµόζεται η παράγραφος 473.3.3.
(4) Εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 473.3.1.2.
(5) Εκτός από την περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 473.3.2.1β)
(6) Εκτός αν ο ουδέτερος αγωγός προστατεύεται αποτελεσµατικά έναντι βραχυκυκλωµάτων ή αν
υπάρχει, προς την πλευρά της τροφοδότησης, διαφορική προστασία, σύµφωνα µε την παράγραφο
473.3.2.2.
SΝ ∆ιατοµή ουδέτερου αγωγού (Ν).
Sph ∆ιατοµή αγωγών φάσεων (Ph).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
481

Κενό

482

Προστασία από πυρκαγιά σε χώρους ειδικού κινδύνου

482.0

Γενικά

482.0.1 Οι κανόνες που περιλαµβάνονται σε αυτό το Τµήµα πρέπει να τηρούνται, για τους χώρους που
αυτό αφορά, επιπροσθέτως από τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Κεφάλαιο 42.
482.0.2 Το Τµήµα αυτό καλύπτει:
την επιλογή του υλικού και την κατασκευή των εγκαταστάσεων σε χώρους όπου υπάρχουν
κίνδυνοι πυρκαγιάς οφειλόµενοι στη φύση των υλικών που υφίστανται κατεργασία
ή
αποθηκεύονται σ' αυτούς. Πρόκειται για χώρους παραγωγής, κατεργασίας ή αποθήκευσης
εύφλεκτων υλικών λαµβανόµενης υπόψη και της συσσώρευσης σκόνης, όπως: αχυρώνες,
ξυλουργεία, χαρτοποιεία, υφαντουργεία ή παρόµοιοι χώροι.
Σηµείωση: Η φύση και οι επιτρεπόµενες ποσότητες εύφλεκτων υλικών, καθώς και η επιφάνεια ή ο
όγκος των χώρων αυτών µπορεί να καθορίζεται από τις αρµόδιες αρχές.
την επιλογή του υλικού και την κατασκευή των εγκαταστάσεων σε χώρους κατασκευασµένους
κυρίως από εύφλεκτα υλικά.
την επιλογή του υλικού και την κατασκευή των εγκαταστάσεων σε χώρους µε πολύτιµα ή
αναντικατάστατα υλικά.
482.0.3 Το ηλεκτρολογικό υλικό πρέπει να επιλέγεται και να τοποθετείται έτσι ώστε η θερµοκρασία του κατά
την κανονική λειτουργία και η προβλεπόµενη υπερύψωσή της σε περίπτωση σφάλµατος να µη γίνονται
αιτίες πυρκαγιάς, λαµβανοµένων υπόψη και των εξωτερικών επιδράσεων. Αυτό µπορεί να γίνει είτε µε
την επιλογή κατάλληλου υλικού και κατάλληλου τρόπου εγκατάστασής του, είτε µε τη λήψη πρόσθετων
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µέτρων προστασίας κατά την κατασκευή της εγκατάστασης. ∆εν χρειάζονται πρόσθετα µέτρα, όταν η
επιφανειακή θερµοκρασία του υλικού δεν µπορεί να επιφέρει ανάφλεξη των γειτονικών προς αυτό
εύφλεκτων ουσιών.
482.0.4 ∆εν καλύπτονται από αυτό το Τµήµα τα εξής:
η επιλογή του υλικού και η κατασκευή των εγκαταστάσεων σε χώρους µε κίνδυνο έκρηξης (βλ.
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50014).
η επιλογή του υλικού και η κατασκευή των εγκαταστάσεων σε διαδρόµους διαφυγής ατόµων. Για
αυτές τις περιοχές µπορεί να ορίζονται ειδικές απαιτήσεις από τις αρµόδιες πολεοδοµικές ή
πυροσβεστικές υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες δηµόσιας τάξης.
482.1
Χώροι µε κίνδυνο πυρκαγιάς οφειλόµενο στη φύση των υλικών που υφίστανται κατεργασία
ή που αποθηκεύονται σ' αυτούς
482.1.1 Σε χώρους όπου δηµιουργείται κίνδυνος από εύφλεκτα υλικά τα οποία γειτνιάζουν µε
ηλεκτρολογικό υλικό, οι εγκαταστάσεις πρέπει να περιορίζονται, όσο αυτό είναι δυνατό, στις απαραίτητες
για τη χρήση αυτών των χώρων. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των
παραγράφων 482.1.2 µέχρι και 482.1.19.
482.1.2 Όπου αναµένεται ότι είναι δυνατόν να συσσωρεύεται σκόνη πάνω στα περιβλήµατα του
ηλεκτρολογικού υλικού, αρκετή για να δηµιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, πρέπει να λαµβάνονται
κατάλληλα µέτρα ώστε να εµποδίζεται η δηµιουργία υπερβολικών θερµοκρασιών.
482.1.3 Το ηλεκτρολογικό υλικό πρέπει να είναι κατάλληλο για τέτοιους χώρους. Στις περιπτώσεις
συσσώρευσης σκόνης πρέπει να έχει ένα βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ5Χ.
482.1.4 Στην κατασκευή των ηλεκτρικών γραµµών εφαρµόζονται οι γενικοί κανόνες. Εντούτοις οι ηλεκτρικές
γραµµές που δεν είναι πλήρως εντοιχισµένες σε άκαυστα υλικά, όπως επίχρισµα ή σκυρόδεµα ή δεν
είναι κατ’άλλο τρόπο προστατευµένες από πυρκαγιά, πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά επιβράδυνσης
της πυρκαγιάς όπως ορίζονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 50265-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50265-2-2.
Σηµείωση: Όταν ο κίνδυνος διάδοσης της πυρκαγιάς είναι µεγάλος π.χ. σε µεγάλες κατακόρυφες
διαδροµές ή σε συγκεντρώσεις καλωδίων, αυτά τα τελευταία πρέπει να έχουν τα
χαρακτηριστικά επιβράδυνσης της φωτιάς που ορίζονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ
50266-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50266-2.
482.1.5 Επιπρόσθετα, όταν οι ηλεκτρικές γραµµές διέρχονται από τέτοιους χώρους χωρίς να
χρησιµοποιούνται για την ηλεκτρική τροφοδότησή τους, πρέπει να µην έχουν συνδέσεις σε όλη τη
διαδροµή µέσα στους χώρους αυτούς, εκτός εάν οι συνδέσεις είναι έγκλειστες σε κατασκευές που
πληρούν τις δοκιµές σε φωτιά, όπως ορίζονται στους αντίστοιχους κανονισµούς του προϊόντος π.χ.
ειδικές απαιτήσεις για επιτοίχια κουτιά, όπως ορίζονται στο Πρότυπο IEC 60670.
482.1.6 Οι ηλεκτρικές γραµµές που τροφοδοτούν ή που διέρχονται από τέτοιους χώρους πρέπει να
προστατεύονται έναντι υπερφορτίσεων και έναντι βραχυκυκλωµάτων µε διατάξεις προστασίας
τοποθετηµένες µεταξύ της αρχής του κυκλώµατος και των χώρων αυτών. Οι ηλεκτρικές γραµµές που
εκκινούν από τέτοιους χώρους πρέπει να προστατεύονται έναντι υπερφορτίσεων και έναντι
βραχυκυκλωµάτων µε διατάξεις προστασίας τοποθετηµένες στην αρχή αυτών των κυκλωµάτων.
482.1.7 Οι ηλεκτρικές γραµµές, εκτός από τις κατασκευασµένες µε ειδικά καλώδια µε ορυκτή µόνωση και
εκτός από τις αποτελούµενες από προκατασκευασµένους ζυγούς συνεχούς διανοµής, πρέπει να
προστατεύονται έναντι βραχυκυκλωµάτων ως εξής:
α)
Στα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ και ΤΤ η προστασία πρέπει να γίνεται µε διατάξεις
προστασίας διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας Ι∆n ≤ 300 mΑ, που
είναι σύµφωνες µε την παράγραφο 531.2.4 και µε το αντίστοιχο Πρότυπο κατασκευής τους.
Όταν σφάλµατα µε αντίσταση µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά όπως π.χ. στην περίπτωση των
συστηµάτων θέρµανσης οροφής µε στοιχεία επιφανειακής θέρµανσης, το ονοµαστικό διαφορικό
ρεύµα λειτουργίας της διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος πρέπει να είναι Ι∆n ≤30 mΑ.
β)
Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ πρέπει να προβλέπεται διάταξη επιτήρησης της µόνωσης
που θα δίνει οπτικό και ακουστικό σήµα και πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες οδηγίες για τη
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χειροκίνητη διακοπή στην περίπτωση ενός πρώτου σφάλµατος στο συντοµότερο δυνατό χρόνο. Σε
περίπτωση εµφάνισης ενός δεύτερου σφάλµατος ο χρόνος λειτουργίας της διάταξης προστασίας
έναντι υπερεντάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5s.
Σηµείωση: Συνιστάται η χρήση καλωδίων µε µεταλλικό περίβληµα. Το µεταλλικό περίβληµα θα
συνδέεται µε τον αγωγό προστασίας.
482.1.8 Αγωγοί ΡΕΝ δεν επιτρέπονται, εκτός αν ανήκουν σε ηλεκτρικές γραµµές που διέρχονται από
τέτοιoυς χώρους χωρίς να τους τροφοδοτούν.
482.1.9 Κάθε ουδέτερος αγωγός πρέπει να έχει µια διάταξη αποµόνωσής του σύµφωνα µε το άρθρο 537.2.
482.1.10 Γυµνοί αγωγοί δεν επιτρέπονται. Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για να αποφεύγονται ηλεκτρικά
τόξα ή σπινθήρες ή η δηµιουργία θερµών σωµατιδίων που θα µπορούσαν να προκαλέσουν ανάφλεξη σε
παρακείµενα εύφλεκτα υλικά.
482.1.11 Όταν χρησιµοποιούνται εύκαµπτα καλώδια πρέπει να επιλέγονται καλώδια υψηλής αντοχής
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 516 π.χ. ΗO7RN-F ή άλλα καλώδια προστατευµένα κατάλληλα.
482.1.12 Οι διατάξεις διακοπής πρέπει να εγκαθίστανται έξω από αυτούς τους χώρους, εκτός εάν είναι
έγκλειστες σε περιβλήµατα µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον αυτόν που ορίζεται στην παράγραφο
482.1.3.
482.1.13 Κινητήρες που ελέγχονται αυτόµατα ή εξ αποστάσεως ή που δεν βρίσκονται υπό συνεχή
επίβλεψη, πρέπει να προστατεύονται από υπερθέρµανση µε διάταξη προστασίας έναντι υπερφορτίσεων
που η επαναφορά της θα είναι χειροκίνητη ή µε µια διάταξη ισοδύναµης προστασίας. Κινητήρες µε
εκκίνηση αστέρα-τριγώνου πρέπει να προστατεύονται από υπερθέρµανση στη σύνδεση αστέρα.
482.1.14 Μόνο φωτιστικά σώµατα µε περιορισµένη επιφανειακή θερµοκρασία επιτρέπεται να
χρησιµοποιούνται. Σε θέσεις όπου µπορεί να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω σκόνης ή/και ινών, τα
φωτιστικά σώµατα πρέπει να είναι κατασκευασµένα έτσι, ώστε, σε περίπτωση σφάλµατος, η
θερµοκρασία στην επιφάνειά τους να είναι περιορισµένη και η σκόνη ή οι ίνες να µη συσσωρεύονται σε
επικίνδυνες ποσότητες.
Η θερµοκρασία της επιφάνειας θα περιορίζεται σε:
o
90 C σε κανονική λειτουργία.
o
115 C σε συνθήκες σφάλµατος.
Εάν δεν δίνονται οδηγίες από τον κατασκευαστή, µικρά τοπικά φωτιστικά σώµατα ή προβολείς
πρέπει να απέχουν από εύφλεκτα υλικά:
0,5 m µέχρι 100 W
0,8 m από 100 µέχρι 300 W.
1,0 m από 300 µέχρι 500 W.
482.1.15 Οι λαµπτήρες και τα άλλα εξαρτήµατα των φωτιστικών σωµάτων πρέπει να προστατεύονται από
πιθανές µηχανικές καταπονήσεις. Τα προστατευτικά µέσα δεν πρέπει να στηρίζονται στις λυχνιολαβές,
εκτός αν αποτελούν µέρος της συνολικής κατασκευής του φωτιστικού σώµατος. Εξαρτήµατα όπως π.χ.
λαµπτήρες ή θερµά στοιχεία δεν πρέπει να µπορούν να πέσουν έξω από το φωτιστικό σώµα.
482.1.16 Όπου χρησιµοποιούνται συστήµατα θέρµανσης ή αερισµού, η σκόνη που µπορεί να περιέχεται
στις αντίστοιχες συσκευές και η θερµοκρασία του εξερχόµενου αέρα δεν πρέπει να αποτελούν κίνδυνο
πυρκαγιάς για αυτούς τους χώρους. Οι θερµοστάτες σύµφωνα µε την παράγραφο 424.1 πρέπει να
έχουν µόνο χειροκίνητη επαναφορά.
482.1.17 Οι συσκευές θέρµανσης πρέπει να τοποθετούνται σε άφλεκτα στηρίγµατα.
482.1.18 Οι συσκευές θέρµανσης που είναι τοποθετηµένες κοντά σε αναφλέξιµα υλικά πρέπει να είναι
εφοδιασµένες µε κατάλληλα φράγµατα που δεν θα επιτρέπουν την ανάφλεξη αυτών των υλικών. Οι
θερµοσυσσωρευτές πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου ώστε να µην επιτρέπουν την ανάφλεξη εύφλεκτης
σκόνης ή/και ινών από τον θερµαινόµενο πυρήνα τους.
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482.1.19 Τα περιβλήµατα των ηλεκτροθερµικών συσκευών, όπως αντιστάσεις, θερµάστρες κλπ δεν πρέπει
να αποκτούν θερµοκρασίες ανώτερες από αυτές που προδιαγράφονται στην παράγραφο 482.1.14.
Αυτές οι συσκευές πρέπει να σχεδιάζονται ή να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να εµποδίζουν κάθε
συσσώρευση υλικών που είναι δυνατόν να περιορίζουν τη διάχυση της θερµότητας.
482.2

Χώροι κατασκευασµένοι από εύφλεκτα υλικά

482.2.1 Όλα τα µέρη του κτιρίου πρέπει να προφυλάσσονται από ανάφλεξη που µπορεί να προκληθεί από
το ηλεκτρολογικό υλικό. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί:
µε την πρόληψη της πυρκαγιάς εξαιτίας σφάλµατος της µόνωσης
µε τον κατάλληλο σχεδιασµό, επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού.
482.2.2 Επιλογή και εγκατάσταση του υλικού σε κοίλα τοιχώµατα
Σηµείωση: Τα κοίλα τοιχώµατα είναι γενικώς κατασκευές από πλαίσια καλυπτόµενα από
γυψοσανίδες ή µοριοσανίδες ή µεταλλικά φύλλα. Τα κοίλα τοιχώµατα µπορεί να είναι
προκατασκευασµένα. Το ηλεκτρολογικό υλικό µπορεί να εγκαθίσταται στο εσωτερικό
του κοίλου τοιχώµατος. Οι καλωδιώσεις µπορεί να είναι είτε στερεωµένες στα
τοιχώµατα είτε όχι.
482.2.2.1 Το ηλεκτρολογικό υλικό, όπως κουτιά διακλάδωσης και πίνακες διανοµής, που εγκαθίσταται σε
µη άκαυστα κοίλα τοιχώµατα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών Προτύπων.
482.2.2.2 Εάν το ηλεκτρολογικό υλικό που εγκαθίσταται σε µη άκαυστα κοίλα τοιχώµατα δεν πληροί τις πιο
πάνω απαιτήσεις πρέπει να περιβάλλεται από υαλόνηµα (φάιµπερκλας) πάχους 12 mm ή ισοδύναµο
άκαυστο υλικό ή να είναι τοποθετηµένο µέσα σε υαλοβάµβακα ή πετροβάµβακα πάχους 100 mm. Όταν
χρησιµοποιούνται τέτοια υλικά πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η επίδρασή των στη διάχυση της
θερµότητας. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα κοίλα τοιχώµατα από άκαυστα υλικά, εάν έχουν
ενσωµατωθεί σ΄ αυτά εύφλεκτα υλικά π.χ. για θερµική ή ηχητική µόνωση.
482.2.2.3 Τα ηλεκτρολογικά υλικά όπως ρευµατοδότες και διακόπτες δεν πρέπει να έχουν εξαρτήµατα
στερέωσης τύπου αγκίστρου.
482.2.2.4 Τα καλώδια πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων
ΕΛΟΤ ΕΝ 50265-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50265-2-1.
482.2.2.5 Οι σωλήνες και τα συστήµατα καναλιών πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ
50085 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50086 και πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις αντοχής στη φωτιά αυτών των
Προτύπων.
482.2.2.6 Εξωτερικά καλώδια που συνδέονται µε κουτιά διακλάδωσης σε κοίλα τοιχώµατα δεν πρέπει να
µεταφέρουν εφελκυστικές δυνάµεις, εκτός εάν είναι κατάλληλα στερεωµένα.
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ΜΕΡΟΣ 5
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51
510

-

511

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Εισαγωγή
Αυτό το Kεφάλαιο αφορά την επιλογή και την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού.
Το υλικό πρέπει να επιλέγεται και να εγκαθίσταται κατά τρόπο ώστε:
να εξασφαλίζεται η τήρηση των µέτρων προστασίας και
να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης για την προβλεπόµενη
χρήση, υπό την επίδραση των αναµενόµενων εξωτερικών συνθηκών.
Κάθε υλικό πρέπει να επιλέγεται και να εγκαθίσταται σύµφωνα µε τους κανόνες τόσο αυτού
του Μέρους, όσο και των Μερών 4 και 7.
Συµµόρφωση προς τα Πρότυπα

511.1
Κάθε υλικό πρέπει να είναι σύµφωνο µε το αντίστοιχο Πρότυπο ΕΛΟΤ, ή το αντίστοιχο
Εναρµονισµένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο(ΕΝ/HD) , που ισχύει κατά τον χρόνο κατά τον οποίο συνάπτεται η
σύµβαση για την κατασκευή της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Ελληνικά ή
Ευρωπαϊκά Πρότυπα κάθε υλικό πρέπει να συµµορφώνεται µε τα αντίστοιχα ∆ιεθνή Πρότυπα IEC και
ISO που ισχύουν γι’ αυτό.
511.2
Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει για κάποιο υλικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ή Ευρωπαϊκό Πρότυπο ή
∆ιεθνή Πρότυπα ISO/IEC, το υπόψη υλικό πρέπει να επιλέγεται κατόπιν ειδικής συµφωνίας µεταξύ του
υπευθύνου για το σχεδιασµό/ µελέτη της εγκατάστασης και του εγκαταστάτη. Πάντως, ο υπεύθυνος για
το σχεδιασµό ή τη µελέτη της εγκατάστασης θα πρέπει να βεβαιώσει ότι η χρησιµοποίηση του
συγκεκριµένου υλικού παρέχει τον ίδιο βαθµό ασφαλείας που παρέχουν και τα υπόλοιπα υλικά, που
είναι σύµφωνα µε τα Πρότυπα.
512

Επιλογή των υλικών σε συνάρτηση προς τις συνθήκες λειτουργίας και τις εξωτερικές
συνθήκες
Κατά την επιλογή των υλικών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:
οι συνθήκες λειτουργίας (τάση, ρεύµα, συχνότητα, ισχύς, ρεύµατα βραχυκυκλώµατος, συµβατότητα
των υλικών)
οι εξωτερικές επιδράσεις.

512.1

Συνθήκες λειτουργίας

512.1.1 Τάση
Το υλικό πρέπει να είναι κατάλληλο για την ονοµαστική τάση Uο [ενεργός (ενδεικνύµενη) τιµή για
το εναλλασσόµενο ρεύµα] της εγκατάστασης ή του τµήµατος αυτής, στο οποίο πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί.
Στις εγκαταστάσεις στις οποίες εφαρµόζεται το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ, αν ο
ουδέτερος διανέµεται, το υλικό που συνδέεται µεταξύ φάσης και ουδετέρου, πρέπει να έχει µόνωση
κατάλληλη για την τάση µεταξύ φάσεων.
Σηµείωση: Για ορισµένα υλικά µπορεί να χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η υψηλότερη ή / και η
χαµηλότερη τάση που µπορεί να εµφανισθεί σε κανονική λειτουργία.
512.1.2

Ρεύµα
Το υλικό πρέπει να επιλέγεται, ώστε να είναι κατάλληλο για το µέγιστο ρεύµα (ενδεικνύµενη τιµή για
το εναλλασσόµενο ρεύµα) από το οποίο είναι δυνατό να διαρρέεται σε κανονική λειτουργία.
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Επίσης πρέπει να µπορεί να φέρει, χωρίς κανένα κίνδυνο, όλα τα ρεύµατα που είναι δυνατόν να
κυκλοφορήσουν υπό ανώµαλες συνθήκες και επί τόσο χρονικό διάστηµα, όσο καθορίζεται από τη
λειτουργία των διατάξεων προστασίας.
512.1.3 Συχνότητα
Αν η συχνότητα έχει επίδραση στα χαρακτηριστικά του υλικού, η ονοµαστική συχνότητα του υλικού
πρέπει να αντιστοιχεί προς τη συχνότητα του ρεύµατος της εγκατάστασης ή του τµήµατος αυτής, στο
οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί.
512.1.4 Ισχύς
Το υλικό που επιλέγεται µε βάση τα χαρακτηριστικά της ισχύος του, πρέπει να είναι κατάλληλο για
τις συνθήκες κανονικής λειτουργίας, λαµβανοµένου υπόψη του συντελεστή ετεροχρονισµού.
512.1.5 Συµβατότητα
Όλα τα υλικά πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε, κατά την κανονική λειτουργία τους, στην οποία
περιλαµβάνονται και οι χειρισµοί τους, να µην έχουν καµιά βλαπτική επίδραση σε άλλα υλικά, ούτε στο
σύστηµα τροφοδότησης. ∆ιαφορετικά πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα κατά την κατασκευή της
εγκατάστασης.
512.2

Εξωτερικές επιδράσεις

512.2.1 Το ηλεκτρολογικό υλικό πρέπει να επιλέγεται έτσι, ώστε να είναι κατάλληλο για τις εξωτερικές
συνθήκες που προβλέπεται ότι θα επικρατούν στη θέση της εγκατάστασής του. Οι εξωτερικές συνθήκες
περιγράφονται συνοπτικά στο Κεφάλαιο 32.
Σηµείωση: Αναλυτική έκθεση των εξωτερικών συνθηκών παρέχεται στο Πρότυπο
ΕΛΟΤ HD-384. 3. S 2
Ως κανονικές συνθήκες εξωτερικών επιδράσεων χαρακτηρίζονται οι ακόλουθες:
Θερµοκρασία περιβάλλοντος ( επίδραση ΑΑ)
ΑΑ4
Συνδυασµός υγρασίας και θερµοκρασίας (επίδραση ΑΒ)
ΑΒ4
Υπόλοιπες συνθήκες περιβάλλοντος (επιδράσεις AC µέχρι AR)
XX1
Συνθήκες χρήσης και κατασκευής κτιρίων (επιδράσεις Β και C)
XX1
εκτός από την BC
όπου είναι XX2
512.2.2 Αν ένα υλικό δεν έχει, από την κατασκευή του, τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τις
εξωτερικές συνθήκες που προβλέπεται ότι θα υφίστανται στο χώρο ή στη θέση όπου πρόκειται να
εγκατασταθεί, είναι επιτρεπτή η χρησιµοποίησή του, υπό τον όρο ότι θα πραγµατοποιηθεί µια κατάλληλη
πρόσθετη προστασία του κατά την κατασκευή της εγκατάστασης. Αυτή η πρόσθετη προστασία δεν
πρέπει να έχει καµιά κακή επίδραση στη λειτουργία ή στο χειρισµό του προστατευόµενου υλικού.
Σηµείωση: Οδηγίες σχετικά µε τα πρόσθετα µέτρα προστασίας που απαιτούνται για ορισµένες
κατηγορίες εξωτερικών επιδράσεων παρέχονται στο Πρότυπο
ΕΛΟΤ HD 384.5.51.
512.2.3 Αν υπάρχουν συγχρόνως διάφορες µη κανονικές εξωτερικές συνθήκες, πρέπει να
υπόψη η ενδεχόµενη αµοιβαία επίδρασή τους.
513

λαµβάνεται

Προσιτότητα
Όλα τα υλικά, στα οποία περιλαµβάνονται και οι ηλεκτρικές γραµµές, πρέπει να τοποθετούνται
κατά τρόπο που να διευκολύνεται η εκτέλεση χειρισµών σ’ αυτά, η επιθεώρηση και η συντήρησή τους και
η προσέγγιση στις συνδέσεις τους.
Αυτές οι δυνατότητες δεν θα πρέπει να περιορίζονται αισθητά στην περίπτωση τοποθέτησης των
υλικών µέσα σε περιβλήµατα.
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Αναγνώριση

514.1

Γενικά
Στις συσκευές, στις οποίες χρειάζεται να γίνεται οιαδήποτε επέµβαση (όπως χειρισµός ή ρύθµιση),
πρέπει να επισηµαίνεται ο προορισµός τους µε πινακίδες ή άλλα κατάλληλα µέσα, εκτός αν αυτός είναι
φανερός και αποκλείεται οποιαδήποτε σύγχυση.
Αν η λειτουργία των διακοπτών ή άλλων συσκευών δεν είναι ορατή στον χειριστή και από αυτό το
λόγο θα µπορούσε να προκύψει κίνδυνος, πρέπει να υπάρχει, σε θέση ορατή από το χειριστή, ένα
ενδεικτικό όργανο, σύµφωνο µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60073 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60447, σε όσες
περιπτώσεις τα Πρότυπα αυτά έχουν εφαρµογή.

514.2

Γραµµές
Οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να εγκαθίστανται ή να επισηµαίνονται κατά τρόπο που θα επιτρέπει
την εύκολη αναγνώρισή τους κατά τους ελέγχους, τις δοκιµές, τις επισκευές ή τις τροποποιήσεις της
εγκατάστασης.
Ειδικότερα, η διαδροµή των υπόγειων γραµµών πρέπει να αποτυπώνεται σε ένα σχέδιο κατά
τρόπο που να είναι δυνατός ο εντοπισµός τους χωρίς να υπάρχει η ανάγκη δοκιµαστικών εκσκαφών.

514.3

Αναγνώριση του ουδετέρου αγωγού και του αγωγού προστασίας

514.3.1 Ο ουδέτερος αγωγός και ο αγωγός προστασίας πρέπει να είναι αναγνωρίσιµοι από το χρωµατισµό
τους, σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΝ 60446 και ΕΛΟΤ ΗD 308 (διπλός χρωµατισµός πράσινο / κίτρινο για
τον αγωγό προστασίας, χρώµα ανοιχτό µπλε για τον ουδέτερο). ∆εν επιτρέπεται στις ηλεκτρικές γραµµές
(εκτός από τις προοριζόµενες αποκλειστικά για κυκλώµατα τηλεπικοινωνίας ή µετρήσεων) η χρήση
αγωγών µε χρώµα πράσινο ή κίτρινο.
Σε κυκλώµατα που δεν περιλαµβάνουν αγωγό προστασίας:
στην περίπτωση γραµµών που αποτελούνται από µονοπολικά καλώδια (µονωµένοι αγωγοί) δεν
πρέπει να χρησιµοποιείται καλώδιο µε διπλό χρωµατισµό πράσινο / κίτρινο.
στην περίπτωση πολυπολικών καλωδίων δεν πρέπει να γίνεται χρήση καλωδίων που έχουν ένα
πόλο µε διπλό χρωµατισµό πράσινο / κίτρινο. Εντούτοις αν δεν υπάρχουν διαθέσιµα παρά µόνο
καλώδια που περιλαµβάνουν ένα πόλο µε διπλό χρωµατισµό πράσινο / κίτρινο, είναι επιτρεπτή η
χρησιµοποίησή τους, υπό τον όρο ότι δεν θα χρησιµοποιείται αυτός ο πόλος.
Σε κυκλώµατα που δεν περιλαµβάνουν ουδέτερο αγωγό:
στην περίπτωση γραµµών που αποτελούνται από µονοπολικά καλώδια (µονωµένοι αγωγοί) δεν
πρέπει να χρησιµοποιείται καλώδιο µε χρώµα ανοιχτό µπλε.
στην περίπτωση πολυπολικών καλωδίων, αν υπάρχει πόλος που έχει χρώµα ανοιχτό µπλε, αυτός
µπορεί να χρησιµοποιείται (µόνο για ορισµένες εφαρµογές που είναι υπό καθορισµό) για
οποιαδήποτε άλλη χρήση, εκτός από αγωγός προστασίας.
514.3.2 Οι αγωγοί PEN, όταν είναι µονωµένοι, πρέπει να είναι αναγνωρίσιµοι από το χρωµατισµό τους,
κατά έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους:
είτε πρέπει να έχουν διπλό χρωµατισµό πράσινο / κίτρινο σ’ όλο το µήκος τους, µε µια επισήµανση
µε χρώµα ανοιχτό µπλε στα άκρα τους,
είτε πρέπει να έχουν χρώµα ανοιχτό µπλε σ’ όλο το µήκος τους, µε µια επισήµανση µε διπλό
χρωµατισµό πράσινο / κίτρινο στα άκρα τους.
Σηµείωση: Για τη χρήση αγωγού PEN, βλέπε τη σηµείωση της παραγρ. 413. 1. 3. 2.
514.4

∆ιατάξεις προστασίας
Οι διατάξεις προστασίας πρέπει να εγκαθίστανται και να επισηµαίνονται κατά τρόπο που να
επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση των κυκλωµάτων που προστατεύονται απ’ αυτές.

514.5

∆ιαγράµµατα

514.5.1 Σε όσες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαίο από το µελετητή ή τον κατασκευαστή της ηλεκτρικής
εγκατάστασης, πρέπει να καταρτίζονται διαγράµµατα, σχέδια ή πίνακες, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 61082 και EΛΟΤ ΕΝ 61346-1, που θα περιλαµβάνουν:
τον τύπο και τη σύνθεση των κυκλωµάτων (τροφοδοτούµενα σηµεία, αριθµός και διατοµή αγωγών,
τύπος γραµµής)
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τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την αναγνώριση των διατάξεων προστασίας, αποµόνωσης και
χειρισµού και για τον προσδιορισµό των θέσεων όπου αυτές είναι τοποθετηµένες.
Για απλές εγκαταστάσεις, αυτές οι πληροφορίες µπορούν να παρέχονται σ’ ένα σχεδιάγραµµα.

514.5.2 Τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα πρέπει να είναι τα οριζόµενα στα Πρότυπα της σειράς
ΕΛΟΤ ΕΝ 60617.
515

Πρόληψη βλαπτικών αλληλεπιδράσεων

515.1
Τα υλικά πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται
οποιαδήποτε βλαπτική επίδραση µεταξύ της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των άλλων εγκαταστάσεων.
Τα υλικά που δεν διαθέτουν οπίσθια πλευρά δεν πρέπει να τοποθετούνται στην επιφάνεια του
κτιρίου, εκτός αν τηρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
αποκλείεται η µεταφορά δυναµικού στην επιφάνεια του κτιρίου
προβλέπεται ο απαιτούµενος διαχωρισµός µεταξύ του υλικού και των εύφλεκτων στοιχείων της
επιφάνειας του κτιρίου
Αν το κτίριο δεν είναι µεταλλικό και δεν είναι εύφλεκτο, δεν είναι αναγκαίο να ληφθούν πρόσθετα
µέτρα. ∆ιαφορετικά οι παραπάνω απαιτήσεις µπορούν να τηρηθούν µε τη λήψη ενός από τα ακόλουθα
µέτρα:
αν η επιφάνεια του κτιρίου είναι µεταλλική, αυτή πρέπει να συνδέεται στον αγωγό προστασίας (PE)
ή στον αγωγό ισοδυναµικής σύνδεσης της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 413.1.6.
και 547.1.2.
αν η επιφάνεια του κτιρίου είναι εύφλεκτη, πρέπει να παρεµβάλλεται µεταξύ του υλικού και αυτής
ένα στρώµα µονωτικού υλικού, που έχει κατηγορία αναφλεξιµότητας FH 1,σύµφωνα µε τα
Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60695-2-1, ΕΝ 60695-11-10, ΕΛΟΤ ΕΝ 60695-11-20, ΕΛΟΤ ΕΝ 60707).
515.2 Όπου υλικά που φέρουν ρεύµατα διαφορετικών τύπων ή διαφορετικών τάσεων είναι οµαδοποιηµένα
στο ίδιο σύνολο ( όπως π.χ. στον ίδιο πίνακα, στο ίδιο ερµάριο ή κιβώτιο, στο ίδιο αναλόγιο χειρισµών κλπ.)
όλα τα υλικά που ανήκουν σε ένα τύπο ρεύµατος ή σε µια τάση πρέπει να διαχωρίζονται αποτελεσµατικά
από τα άλλα, στο µέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για να αποφευχθεί κάθε βλαπτική αλληλεπίδραση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
520

521

52 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Εισαγωγή
Αυτό το Κεφάλαιο περιλαµβάνει τους κανόνες που αφορούν την επιλογή και εγκατάσταση των
ηλεκτρικών γραµµών. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να τηρούνται επιπρόσθετα από τους γενικούς κανόνες
του Κεφαλαίου 51.
∆εν καλύπτει αυτό το Κεφάλαιο τα εύκαµπτα καλώδια τροφοδότησης των ηλεκτρικών συσκευών, τα
οποία είναι ενσωµατωµένα σ' αυτές. Αυτά τα καλώδια πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που
ορίζονται για αυτά στα Πρότυπα των συσκευών.
Τρόποι εγκατάστασης των ηλεκτρικών γραµµών

521.1
Ο τρόπος εγκατάστασης κάθε ηλεκτρικής γραµµής πρέπει να επιλέγεται ανάλογα µε το είδος των
χρησιµοποιούµενων αγωγών ή καλωδίων σύµφωνα µε τον Πίνακα 52- Α, µε την προϋπόθεση ότι τόσο οι
αγωγοί και τα καλώδια, όσο και όλα τα υπόλοιπα υλικά θα είναι κατάλληλα για τις προβλεπόµενες
εξωτερικές συνθήκες, όπως ορίζεται από τα αντίστοιχα πρότυπα των υλικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Α
Επιλογή του τρόπου εγκατάστασης των ηλεκτρικών γραµµών,
ανάλογα µε το είδος των χρησιµοποιούµενων αγωγών και καλωδίων

Αγωγοί
και
καλώδια

Γυµνοί αγωγοί
Μονωµένοι
αγωγοί

Χωρίς
στερέωση
-

Τρόπος εγκατάστασης
Πάνω σε
φορέα
Μέσα σε
Απευθείας σωλήνα ή καλωδίων ή
στερέωση οχετό ή
βραχίονες ή
εσχάρες
κανάλι
καλωδίων
-

+

-

Σε
µονωτήρες

Με
φέρον
σύρµα

+

-

+

-

Καλώδι
α µε
µανδύα
(1)

Πολύ+
+
+
+
0
πολικά
Μονο+
+
+
0
0
πολικά
+: Επιτρέπεται
- : ∆εν επιτρέπεται
0 : ∆εν έχει εφαρµογή ή δεν χρησιµοποιείται συνήθως στην πράξη

+
+

(1) : Περιλαµβάνονται και τα οπλισµένα καλώδια

521.2
Ανάλογα µε τη θέση εγκατάστασης, οι ηλεκτρικές γραµµές µπορούν να εγκαθίστανται σύµφωνα µε
τον Πίνακα 52-Β.
Σηµείωση: Άλλοι τρόποι εγκατάστασης, που δεν περιλαµβάνονται στον Πίνακα 52-Β, είναι
επιτρεπτό να εφαρµόζονται, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις του
παρόντος Κεφαλαίου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Β
Επιλογή του τρόπου εγκατάστασης των ηλεκτρικών γραµµών,
ανάλογα µε τη θέση
Τρόπος εγκατάστασης

Θέσεις
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Χωρίς
Απευθείας Μέσα σε
στερέωση στερέωση σωλήνα

Μέσα σε
οχετό

Μέσα σε
κανάλι

Πάνω σε
φορέα
καλωδίων
Σε µονωή
τήρες
βραχίονες
ή εσχάρες
καλωδίων

Με
φέρον
σύρµα
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Κοιλότητες του
+
0
+
+
κτιρίου
Αυλάκια
+
+
+
+
+
καλωδίων
Θαµµένα στο
+
0
+
+
έδαφος
Χωνευτά,
ενσωµατωµένα
+
+
+
+
+
στην κατασκευή
Ορατά
+
+
+
+
Εναέρια
0
0
+ : Επιτρέπεται
- : ∆εν επιτρέπεται
0 : ∆εν έχει εφαρµογή ή δεν χρησιµοποιείται συνήθως στην πράξη

+

-

-

+

-

-

0

-

-

0

-

-

+
+

+
+

+

521.3
Οι τρόποι εγκατάστασης των ηλεκτρικών γραµµών, καθώς και οι θέσεις στις οποίες κάθε τρόπος
µπορεί να εφαρµοσθεί, δίνονται αναλυτικά στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.5.52 S1.
521.4

Προκατασκευασµένες ηλεκτρικές γραµµές
Οι προκατασκευασµένες ηλεκτρικές γραµµές µε ζυγούς συνεχούς διανοµής πρέπει να είναι
σύµφωνες µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60439-2 και πρέπει να τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Η εγκατάσταση πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των τµηµάτων 522 (µε εξαίρεση των
παραγράφων 522.1.1, 522.3.3, 522.8.1.6, 522.8.1.7 και 522.1.8), 525, 526, 527 και 528.

521.5

Κυκλώµατα εναλλασσόµενου ρεύµατος
Όταν µονωµένοι αγωγοί ή µονοπολικά καλώδια κυκλωµάτων εναλλασσόµενου ρεύµατος
τοποθετούνται µέσα σε περιβλήµατα από σιδηροµαγνητικό υλικό, πρέπει όλοι οι αγωγοί κάθε
κυκλώµατος να περιέχονται µέσα στο ίδιο περίβληµα.
Σηµείωση: Αν δεν πληρούται αυτός ο όρος, είναι δυνατόν να προκληθεί υπερθέρµανση ή και
υπερβολική πτώση τάσης εξαιτίας φαινοµένων επαγωγής.

521.6

Τοποθέτηση αγωγών

521.6.1 Ένα πολυπολικό καλώδιο, ένας σωλήνας ή ένα διαµέρισµα οχετού καλωδίων δεν πρέπει κατ΄
αρχήν να περιλαµβάνει παρά µόνο τους αγωγούς του ιδίου κυκλώµατος. Αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για
καλώδια τηλεπικοινωνίας, µετάδοσης ήχου ή εικόνας και µεταφοράς δεδοµένων.
521.6.2 Κατ΄ εξαίρεση του κανόνα της παραγράφου 521.6.1 επιτρέπεται η τοποθέτηση των αγωγών
διαφορετικών κυκλωµάτων στο ίδιο πολυπολικό καλώδιο, στον ίδιο σωλήνα ή στο ίδιο διαµέρισµα
οχετού καλωδίων µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται και οι τέσσερις ακόλουθοι όροι:
α)
όλοι οι αγωγοί έχουν µόνωση κατάλληλη για την υψηλότερη ονοµαστική τάση που υπάρχει σε αυτά
τα κυκλώµατα.
β)
όλοι οι αγωγοί ανήκουν σε κυκλώµατα που έχουν κοινή γενική διάταξη προστασίας και
αποµόνωσης.
γ)
κάθε κύκλωµα έχει ιδιαίτερη προστασία έναντι υπερεντάσεων
δ)
όταν οι σωλήνες ή οι οχετοί καλωδίων είναι µεταλλικοί, οι αγωγοί φάσεων πρέπει να έχουν την ίδια
διατοµή ή οι διατοµές τους να µη διαφέρουν περισσότερο από 1:2 (απόσταση τριών διαδοχικών
τυποποιηµένων διατοµών)
521.7

Πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια
Τα πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά Πρότυπα
και επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται όπως ορίζεται στις παραγράφους 521.7.1 µέχρι 521.7.8.

521.7.1 Τα πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια επιτρέπεται να εγκαθίστανται µόνο σε ξηρούς χώρους και µόνο
µέσα ή κάτω από επίχρισµα το οποίο πρέπει να τα καλύπτει σε όλο το µήκος τους.
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521.7.2 Αν τα πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια εγκαθίστανται σε κοιλότητες οροφής ή τοίχου που
αποτελείται από σκυρόδεµα, πέτρα ή παρόµοια άκαυστα υλικά, δεν είναι απαραίτητο να καλύπτονται µε
επίχρισµα σύµφωνα µε την παράγραφο 521.7.1.
521.7.3 Ακόµη και καλυµµένα µε επίχρισµα, τα πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια δεν επιτρέπεται να
τοποθετούνται πάνω σε εύφλεκτα κατασκευαστικά υλικά, π.χ. ξύλο.
521.7.4 Τα πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια δεν επιτρέπεται να γίνονται δέσµες. Η συγκέντρωσή των στα
σηµεία εισόδου ηλεκτρικού εξοπλισµού, π.χ. πινάκων διανοµής, δεν θεωρείται σχηµατισµός δέσµης.
521.7.5 Τα πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια επιτρέπεται να στερεώνονται µόνο µε τη χρήση µέσων τα
οποία θα εξασφαλίζουν ότι η µόνωση δεν θα πάθει βλάβη ούτε θα παραµορφωθεί.
Σηµείωση: Μέσα στερέωσης που δεν προκαλούν βλάβη είναι, π.χ., τα ακόλουθα:
- επίχρισµα γύψου
- σφιγκτήρες προσαρµοσµένοι προς το σχήµα των αγωγών και κατασκευασµένοι από
µονωτικό υλικό ή από µέταλλο µε µονωτική επένδυση
- κόλληση
- κάρφωµα µε κατάλληλα καρφιά µε µονωτικούς παράκυκλους (ροδέλες).
521.7.6 Τα πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται κάτω από γυψοσανίδες,
εκτός αν αυτές είναι εξ' ολοκλήρου στερεωµένες µε επίχρισµα (σοβά).
521.7.7 Τα πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται απευθείας πάνω ή κάτω από
µεταλλικό ενισχυτικό στοιχείο του επιχρίσµατος όπως συρµατόπλεγµα, µεταλλικό πλέγµα κλπ.
521.7.8 Τα πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια επιτρέπεται να ενώνονται µόνο µέσα σε κουτιά διακλαδώσεων
κατασκευασµένα από µονωτικό υλικό.
522

Επιλογή και εγκατάσταση σε συνάρτηση µε τις εξωτερικές επιδράσεις
Σηµείωση: Από τις εξωτερικές επιδράσεις, που περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο 32 µόνον
εκείνες που επηρεάζουν τις ηλεκτρικές γραµµές αναφέρονται σ’ αυτό το Τµήµα.

522.1

Θερµοκρασία περιβάλλοντος

522.1.1 Οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να είναι κατάλληλες
για την υψηλότερη και για τη χαµηλότερη θερµοκρασία περιβάλλοντος και να εξασφαλίζεται ότι, κατά την
κανονική λειτουργία τους δεν θα υπάρχει υπέρβαση της οριακής θερµοκρασίας που υποδεικνύεται στον
Πίνακα 52-Γ του Τµήµατος 523.
522.1.2 Τα καλώδια, τα εξαρτήµατά τους, καθώς και όλα τα άλλα στοιχεία που απαρτίζουν τις ηλεκτρικές
γραµµές, πρέπει να εγκαθίστανται και να χρησιµοποιούνται µόνο σε θερµοκρασίες που βρίσκονται µέσα
στα όρια που καθορίζονται από τα Πρότυπα αυτών των υλικών ή υποδεικνύονται από τους
κατασκευαστές.
522.1.3 Όταν µέσα στο ίδιο περίβληµα εγκαθίστανται καλώδια που έχουν διαφορετικές οριακές
θερµοκρασίες, ως οριακή θερµοκρασία αυτού του συστήµατος καλωδίων πρέπει να λαµβάνεται η
χαµηλότερη οριακή θερµοκρασία από όλα τα καλώδια.
522.2

Εξωτερικές πηγές θερµότητας

522.2.1 Για να αποφεύγονται οι επιδράσεις από τη θερµότητα που προέρχεται από εξωτερικές πηγές
θερµότητας, πρέπει να εφαρµόζονται µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες µεθόδους ή µία άλλη εξίσου
αποτελεσµατική µέθοδος, όπως, π.χ.:
προστατευτικό διάφραγµα
τοποθέτηση σε επαρκώς µεγάλη απόσταση από την πηγή της θερµότητας
κατάλληλη επιλογή των στοιχείων που αποτελούν τη γραµµή, λαµβανόµενης υπόψη της
πρόσθετης αύξησης θερµοκρασίας που ενδέχεται να προκύψει
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τοπική ενίσχυση ή αντικατάσταση του µονωτικού υλικού
Σηµείωση: Η θερµότητα από εξωτερικές πηγές µπορεί να ακτινοβολείται, να µεταφέρεται ή να
άγεται:
- από συστήµατα θερµού νερού
- από συσκευές ή φωτιστικά σώµατα
- από διαδικασίες παραγωγής
- από την πρόσκτηση θερµότητας προερχόµενης από την ηλιακή ακτινοβολία, την οποία
δέχεται είτε η ίδια η ηλεκτρική γραµµή ή το µέσον που την περιβάλλει.
Παρουσία νερού

522.3.1 Οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να µην προκαλείται
βλάβη σ΄ αυτές από τη διείσδυση νερού. Η ολοκληρωµένη ηλεκτρική γραµµή πρέπει να έχει το βαθµό
προστασίας ΙΡ που απαιτείται για τη συγκεκριµένη θέση.
Σηµείωση: Κατά κανόνα οι µανδύες και οι µονώσεις των καλωδίων που προορίζονται για µόνιµη
εγκατάσταση µπορούν να θεωρούνται, όταν είναι ανέπαφοι, ότι παρέχουν επαρκή
προστασία έναντι της διείσδυσης της υγρασίας. Ειδικές προφυλάξεις είναι αναγκαίες σε
καλώδια που υπόκεινται συχνά σε εκτίναξη σταγόνων (πιτσίλισµα), εµβάπτιση ή
κατάκλυση.
522.3.2 Όταν είναι δυνατό να συγκεντρωθεί νερό, είτε από διείσδυση είτε από συµπύκνωση, στο
εσωτερικό µιας ηλεκτρικής γραµµής, πρέπει να προβλέπεται τρόπος για την απαγωγή του.
522.3.3 Όταν µια ηλεκτρική γραµµή είναι δυνατό να υποστεί επίδραση κυµάτων πρέπει να εξασφαλίζεται η
προστασία της έναντι µηχανικής βλάβης µε µία ή περισσότερες από τις µεθόδους που αναφέρονται στα
άρθρα 522.6, 522.7 και 522.8
522.4

Παρουσία στερεών ξένων σωµάτων

522.4.1 Οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να ελαχιστοποιούνται
οι κίνδυνοι που µπορεί να προκύψουν από τη διείσδυση στερεών ξένων σωµάτων. Η ολοκληρωµένη
ηλεκτρική γραµµή πρέπει να έχει το βαθµό προστασίας ΙΡ που απαιτείται για τη συγκεκριµένη θέση.
522.4.2 Σε θέσεις όπου υπάρχει σηµαντική ποσότητα σκόνης, πρέπει να λαµβάνονται πρόσθετες
προφυλάξεις για να εµποδίζεται η συσσώρευση σκόνης ή άλλων ουσιών σε ποσότητες που θα
µπορούσαν να επιδράσουν δυσµενώς στην απαγωγή της θερµότητας από την ηλεκτρική γραµµή.
Σηµείωση: Μπορεί να χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί ένας τρόπος εγκατάστασης που θα
διευκολύνει την αποµάκρυνση της σκόνης (βλέπε Τµήµα 529).
522.5

Παρουσία διαβρωτικών ή ρυπαντικών ουσιών

522.5.1 Σε όσες περιπτώσεις η παρουσία διαβρωτικών ή ρυπαντικών ουσιών, συµπεριλαµβανοµένου και
του νερού, είναι πιθανό να προκαλέσει διάβρωση ή άλλη αλλοίωση, τα µέρη των ηλεκτρικών γραµµών,
που ενδέχεται να επηρεασθούν, πρέπει να προστατεύονται καταλλήλως ή να είναι κατασκευασµένα από
υλικό ανθεκτικό σε αυτές τις ουσίες.
Σηµείωση: Μέθοδοι συµπληρωµατικής προστασίας που µπορεί να εφαρµοσθούν κατά την
κατασκευή της εγκατάστασης είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν την επικάλυψη µε
προστατευτικές ταινίες, βαφές ή λίπος (γράσο).
522.5.2 Ανόµοια µέταλλα, που µπορούν να σχηµατίσουν ηλεκτρολυτικό ζεύγος, δεν πρέπει να
τοποθετούνται σε επαφή µεταξύ τους, εκτός αν έχουν ληφθεί ειδικά µέτρα για την αποφυγή των
συνεπειών αυτής της επαφής.
522.5.3 ∆εν πρέπει να τοποθετούνται σε επαφή µεταξύ τους υλικά που αυτή η επαφή µπορεί να
προκαλέσει, στο ένα από αυτά ή και στα δύο, αλλοιώσεις που υποβαθµίζουν τα χαρακτηριστικά τους.
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Μηχανικές κρούσεις

522.6.1 Οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να ελαχιστοποιούνται
οι κίνδυνοι βλάβης εξαιτίας µηχανικών καταπονήσεων, π.χ. από κρούση, διείσδυση ή συµπίεση, κατά
την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.
522.6.2 Στις µόνιµες εγκαταστάσεις όπου ενδέχεται να συµβούν µέτριες ή ισχυρές κρούσεις, πρέπει να
εξασφαλίζεται η προστασία µε τη λήψη ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα µέτρα:
επιλογή κατάλληλων µηχανικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρικής γραµµής
τοποθέτηση σε κατάλληλη θέση
πρόβλεψη πρόσθετης τοπικής ή γενικής µηχανικής προστασίας .
522.7

∆ονήσεις

522.7.1 Οι ηλεκτρικές γραµµές που στηρίζονται ή είναι στερεωµένες σε κατασκευές ή σε συσκευές που
υπόκεινται σε µέτριες ή ισχυρές δονήσεις, πρέπει να είναι κατάλληλες για αυτές τις συνθήκες, κυρίως σε
ό,τι αφορά καλώδια και συνδέσεις καλωδίων.
Σηµείωση: Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις συνδέσεις των συσκευών που παρουσιάζουν
δονήσεις. Μπορούν να εφαρµοσθούν τοπικά µέτρα, όπως π.χ. η χρησιµοποίηση
εύκαµπτων καλωδίων.
522.8

Λοιπές µηχανικές καταπονήσεις

522.8.1 Οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται έτσι ώστε, κατά την
εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση, να αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης στους µανδύες και στις
µονώσεις των καλωδίων και των µονωµένων αγωγών και στους τερµατισµούς τους.
522.8.1.1 Όταν σωλήνες ή οι οχετοί καλωδίων ενσωµατώνονται στην κτιριακή κατασκευή, πρέπει να έχει
συµπληρωθεί εντελώς η τοποθέτησή τους για κάθε κύκλωµα, πριν τραβηχθούν µέσα σ' αυτούς οι
µονωµένοι αγωγοί ή τα καλώδια.
522.8.1.2 Η ακτίνα καµπυλότητας των ηλεκτρικών γραµµών πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να αποφεύγεται
οποιαδήποτε βλάβη των καλωδίων ή των µονωµένων αγωγών.
522.8.1.3 Όταν οι αγωγοί και τα καλώδια δεν υποστηρίζονται συνεχώς σε όλο το µήκος τους, πρέπει να
στηρίζονται σε κατάλληλα εξαρτήµατα τοποθετηµένα σε τέτοια διαστήµατα, ώστε οι αγωγοί και τα
καλώδια να µην υφίστανται βλάβη από το βάρος τους.
522.8.1.4 Όταν µία ηλεκτρική γραµµή υφίσταται µόνιµη εφελκυστική καταπόνηση (π.χ. από το ίδιο βάρος
της, στις κατακόρυφες διαδροµές), πρέπει να επιλέγεται κατάλληλος τύπος καλωδίου ή αγωγού µε
κατάλληλη διατοµή και µε κατάλληλη µέθοδο εγκατάστασης, ώστε οι αγωγοί και τα καλώδια να µην
υφίστανται καµία βλάβη από αυτήν την εφελκυστική δύναµη.
522.8.1.5 Στις ηλεκτρικές γραµµές που οι αγωγοί ή τα καλώδια τοποθετούνται µε έλξη (τράβηγµα), πρέπει
να προβλέπονται κατάλληλα µέσα πρόσβασης, ώστε να µπορεί να εκτελεσθεί αυτή η εργασία.
522.8.1.6 Οι ηλεκτρικές γραµµές που είναι τοποθετηµένες µέσα στο δάπεδο πρέπει να προστατεύονται
επαρκώς, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε βλάβη που θα µπορούσε να προκληθεί από την
προβλεπόµενη χρήση του δαπέδου.
522.8.1.7 Οι ηλεκτρικές γραµµές, που είναι σταθερά στερεωµένες ή ενσωµατωµένες στους τοίχους, πρέπει
να έχουν διαδροµή οριζόντια ή κατακόρυφη ή παράλληλη προς τις ακµές του χώρου, ενώ εκείνες που
τοποθετούνται σε διάκενα τοίχων χωρίς να είναι στερεωµένες σ' αυτούς µπορούν να ακολουθούν τη
συντοµότερη δυνατή διαδροµή.Στην οροφή ή το δάπεδο η ηλεκτρική γραµµή µπορεί να ακολουθεί τη
συντοµότερη δυνατή διαδροµή.
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522.8.1.8 Οι εύκαµπτες ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να αποφεύγεται η
υπερβολική εφελκυστική καταπόνηση των αγωγών και των συνδέσεών τους.
522.8.1.9 Τα στηρίγµατα και τα περιβλήµατα των καλωδίων δεν επιτρέπεται να έχουν κοφτερές ακµές.
522.9

Παρουσία χλωρίδας ή / και µούχλας

522.9.1 Σε όσες περιπτώσεις είναι γνωστό ή αναµένεται ότι θα υπάρχουν συνθήκες που µπορεί να
δηµιουργήσουν κίνδυνο, οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα ή πρέπει να
λαµβάνονται ειδικά προστατευτικά µέτρα.
Σηµείωση: Μπορεί να είναι αναγκαία η εγκατάσταση κατά τρόπο που να διευκολύνεται η αφαίρεση
τέτοιας ανάπτυξης (βλέπε Τµήµα 529).
522.10

Παρουσία πανίδας

522.10.1 Σε όσες περιπτώσεις είναι γνωστό ή αναµένεται ότι θα υπάρχουν συνθήκες που µπορεί να
δηµιουργήσουν κίνδυνο, οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να επιλέγονται ή να προστατεύονται κατάλληλα.
522.11

Ηλιακή ακτινοβολία

522.11.1 Σε όσες περιπτώσεις είναι γνωστό ή αναµένεται ότι θα υπάρχει σηµαντική ηλιακή ακτινοβο λία, οι
ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται κατά τρόπο ώστε να είναι κατάλληλες για
αυτές τις συνθήκες ή να προβλέπεται κατάλληλο προστατευτικό διάφραγµα.
Σηµείωση: Σχετικά µε την αύξηση θερµοκρασίας που οφείλεται στην ηλιακή ακτινοβολία βλ. την
παράγραφο 522.2.1.
522.12

Σεισµικές επιδράσεις

522.12.1 Κατά την επιλογή και εγκατάσταση των ηλεκτρικών γραµµών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι
σεισµικοί κίνδυνοι, που ενδεχοµένως υπάρχουν στην περιοχή.
522.12.2 Σε όσες περιπτώσεις υφίστανται κίνδυνοι σεισµού, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή:
στη στερέωση των ηλεκτρικών γραµµών στο κτίριο,
στις συνδέσεις των σταθερών γραµµών µε τις σηµαντικές συσκευές, όπως π.χ. τις σχετιζόµενες µε
τις διατάξεις ασφαλείας. Οι γραµµές αυτές πρέπει να επιλέγονται έτσι, ώστε να έχουν επαρκή
ευκαµψία.
522.13

Άνεµος
Βλέπε τα άρθρα 522.7 και 522.8.

522.14

Σχεδιασµός του κτιρίου

522.14.1 Σε όσες περιπτώσεις υφίστανται κίνδυνοι οφειλόµενοι σε µετακινήσεις της κτιριακής κατασκευής, η
στήριξη και η προστασία των ηλεκτρικών γραµµών πρέπει να επιτρέπει τη σχετική µετακίνηση χωρίς οι
αγωγοί και τα καλώδια να υποβάλλονται σε υπερβολική µηχανική καταπόνηση.
522.14.2 Για εύκαµπτες και ασταθείς κατασκευές πρέπει να επιλέγονται εύκαµπτες ηλεκτρικές γραµµές.
Σηµείωση: Βλ. επίσης τα άρθρα 522.7, 522.8 και 522.12.
523

Μέγιστα επιτρεπόµενα ρεύµατα

523.1

Γενικά

523.1.1 Το µέγιστο ρεύµα που επιτρέπεται να µεταφέρεται συνεχώς από έναν αγωγό υπό καθορισµένες
συνθήκες, πρέπει να έχει τέτοια τιµή, ώστε η µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας του αγωγού να µην
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υπερβαίνει την αντίστοιχη τιµή που δίνεται στον Πίνακα 52-Γ. Για αγωγούς µε µόνωση από υλικό
διαφορετικό από τα αναφερόµενα σ’ αυτόν τον Πίνακα βλέπε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.5.523 S1.
Η τιµή του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος (ικανότητα µεταφοράς ρεύµατος του αγωγού)
λαµβάνεται από τους Πίνακες που αναφέρονται στην παράγραφο 523.1.2 ή προσδιορίζεται σύµφωνα µε
την παράγραφο 523.1.3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Γ
Μέγιστες θερµοκρασίες αγωγών κατά τη λειτουργία ανάλογα µε το υλικό µόνωσης
Υλικό µόνωσης

Θερµοκρασία
o
C

Πολυβινυλιοχλωρίδιο (PVC)

70

Πολυαιθυλένιο διασταυρωµένου δεσµού (XLPE) ή
ελαστικό αιθυλενιοπροπυλενίου (EPR)

90

523.1.2 Για τους µονωµένους αγωγούς και για τα καλώδια χωρίς οπλισµό η απαίτηση της παραγράφου
523.1.1 θεωρείται ότι ικανοποιείται αν η τιµή του ρεύµατος δεν υπερβαίνει εκείνη που δίνεται από τους
Πίνακες 52-Κ1 µέχρι και 52-Κ3, που παρέχουν τις τιµές του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος ανάλογα
µε το υλικό της µόνωσης και µε τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης. Οι τιµές αυτών των Πινάκων
πρέπει να διορθώνονται, αν αυτό απαιτείται, πολλαπλασιαζόµενες µε τους συντελεστές των Πινάκων 52∆1 µέχρι 52-∆3 και 52-Ε1 µέχρι 52-Ε5. Η χρήση των παραπάνω Πινάκων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε
το άρθρο 523.8.
523.1.3 Για τους αγωγούς και τα καλώδια τύπων ή διατοµών, που δεν καλύπτονται από τους Πίνακες που
αναφέρθηκαν στην παράγραφο 523.1.2 ή για εγκατάσταση διαφορετική από την προβλεπόµενη σε
αυτούς τους Πίνακες, το µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα και οι συντελεστές µείωσης λόγω οµαδοποίησης
πρέπει να προσδιορίζονται κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο Πρότυπο IEC 60287 ή µε δοκιµές ή
µε υπολογισµό βάσει µιας αναγνωρισµένης µεθόδου, η οποία πρέπει να αναφέρεται στη σχετική µελέτη.
523.2

Θερµοκρασία περιβάλλοντος

523.2.1 Η τιµή της θερµοκρασίας περιβάλλοντος, που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι εκείνη του µέσου
που περιβάλλει την ηλεκτρική γραµµή, όταν δεν κυκλοφορεί ρεύµα.
ο

523.2.2 Οι Πίνακες 52-Κ1 και 52-Κ2 βασίζονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 30 C και ο Πίνακας 52-Κ3
ο
βασίζεται σε θερµοκρασία εδάφους 20 C.
523.2.3 Όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι διαφορετική από την αναφερόµενη στην παράγραφο
523.2.2, πρέπει οι τιµές των Πινάκων 52-Κ1 και 52-Κ2 να διορθώνονται πολλαπλασιαζόµενες µε τους
συντελεστές του Πίνακα 52-∆1 και οι τιµές του Πινάκα 52-Κ3 µε τους συντελεστές του Πίνακα 52-∆2.
Εντούτοις, για τα υπόγεια καλώδια είναι δεκτό να µην εφαρµόζεται αυτή η διόρθωση, αν η θερµοκρασία
ο
του εδάφους υπερβαίνει τους 25 C µόνο για λίγες εβδοµάδες το χρόνο.
523.2.4 Οι συντελεστές διόρθωσης των Πινάκων 52-∆1 και 52-∆2 δεν λαµβάνουν υπόψη την ενδεχόµενη
αύξηση της θερµοκρασίας εξαιτίας της ηλιακής ή άλλης υπέρυθρης ακτινοβολίας. Αν η ηλεκτρική γραµµή
δέχεται τέτοια ακτινοβολία, το µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα πρέπει να προσδιορίζεται σύµφωνα µε το
Πρότυπο IEC 60287.
523.3

Θερµική αντίσταση εδάφους

523.3.1 Ο Πίνακας 52-Κ3 ισχύει για ειδική θερµική αντίσταση εδάφους 2,5 Κ.m/W.
Αν η ειδική θερµική αντίσταση εδάφους στην εξεταζόµενη περιοχή είναι υψηλότερη από αυτή την
τιµή πρέπει:
είτε να αντικατασταθεί το υλικό του εδάφους στην άµεση γειτονία προς το καλώδιο, µε χρήση
καταλληλότερου υλικού.
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είτε η τιµή του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος του καλωδίου να µειωθεί βάσει των συντελεστών
του Πίνακα 52-∆3
Σηµείωση: Οι τιµές του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος που δίνονται στους Πίνακες αυτού του
Τµήµατος ισχύουν για διαδροµές µέσα ή σε µικρή απόσταση από κτίρια.
Οµάδες περισσότερων από ένα κυκλωµάτων

523.4.1 Στην περίπτωση οµάδων περισσότερων από ένα κυκλωµάτων πρέπει να χρησιµοποιούνται
συντελεστές µείωσης λόγω οµαδοποίησης. Οι συντελεστές αυτοί ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι οι
αγωγοί ή τα καλώδια έχουν την ίδια µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας.
Σε οµάδες µονωµένων αγωγών ή καλωδίων που έχουν διαφορετικές µέγιστες θερµοκρασίες
λειτουργίας πρέπει να λαµβάνεται για όλους τους µονωµένους αγωγούς ή τα καλώδια, η χαµηλότερη
τιµή που ισχύει για ένα από τους µονωµένους αγωγούς ή τα καλώδια της οµάδας.
Αν ένας αγωγός ή καλώδιο είναι γνωστό ότι δεν πρόκειται να διαρρέεται από ρεύµα µεγαλύτερο
από το 30 % του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατός του, δεν λαµβάνεται υπόψη στον ορισµό του
συντελεστή µείωσης λόγω οµαδοποίησης.
523.5

Πλήθος φορτιζόµενων αγωγών σε ένα κύκλωµα

523.5.1 Το πλήθος των αγωγών που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε ένα κύκλωµα προκειµένου να
καθορισθεί το µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα, είναι εκείνο των αγωγών που διαρρέονται από ρεύµα
φορτίου.
Σε πολυφασικά κυκλώµατα, όταν µπορεί να θεωρηθεί ότι οι αγωγοί διαρρέονται από
εξισορροπηµένα ρεύµατα, εκτός από την περίπτωση στην οποία έχει εφαρµογή η παράγραφος 523.5.2,
ο αντίστοιχος ουδέτερος αγωγός δεν χρειάζεται να λαµβάνεται υπόψη.
523.5.2 Στις περιπτώσεις που ο ουδέτερος αγωγός διαρρέεται από ρεύµα, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη
µείωση του ρεύµατος που διαρρέει τους αγωγούς φάσεων, ο ουδέτερος αγωγός πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη στον καθορισµό του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος .
Σηµείωση: Τέτοια ρεύµατα είναι δυνατόν να προκαλούνται, για παράδειγµα, από ένα σηµαντικό
αρµονικό ρεύµα στα τριφασικά κυκλώµατα
523.5.3 Οι αγωγοί που χρησιµοποιούνται µόνο για προστασία δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Οι
αγωγοί ΡΕΝ πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µε τον ίδιο τρόπο όπως και οι ουδέτεροι αγωγοί.
523.6

Αγωγοί σε παράλληλη σύνδεση

523.6.1 Όταν δύο ή περισσότεροι αγωγοί είναι συνδεδεµένοι παράλληλα στην ίδια φάση ή στον ίδιο πόλο
ενός συστήµατος, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι το ρεύµα θα κατανέµεται
εξίσου µεταξύ τους.
Αυτή η απαίτηση θεωρείται ότι ικανοποιείται αν οι αγωγοί είναι από το ίδιο υλικό, έχουν την ίδια
διατοµή, έχουν περίπου το ίδιο µήκος , δεν έχουν διακλαδώσεις κατά την διαδροµή τους και επιπλέον :
- είτε είναι πόλοι του ίδιου πολυπολικού καλωδίου ή αποτελούν οµάδα συνεστραµµένων µονωµένων
αγωγών ή µονοπολικών καλωδίων
- είτε είναι µονωµένοι αγωγοί ή µονοπολικά καλώδια σε επίπεδη ή τριγωνική διάταξη και, εφόσον η
2
2
διατοµή τους είναι µεγαλύτερη από 50 mm για αγωγούς από χαλκό ή 70 mm για αγωγούς από
αλουµίνιο, έχουν εφαρµοσθεί ειδικά µέτρα αναφορικά µε τη διάταξή τους και την οµαδοποίησή
τους.
523.7

Μεταβολή των συνθηκών εγκατάστασης κατά µήκος της διαδροµής

523.7.1 Στην περίπτωση που οι συνθήκες απαγωγής της θερµότητας διαφέρουν από ένα τµήµα της
διαδροµής της ηλεκτρικής γραµµής σε ένα άλλο, το µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα είναι εκείνο που
αντιστοιχεί στο τµήµα που έχει τις δυσµενέστερες συνθήκες.
523.7.2 ∆εν απαιτείται µείωση της τιµής του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος:
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αν, για λόγους µηχανικής προστασίας, ένα καλώδιο περνά, σε µήκος που δεν υπερβαίνει το 1m,
µέσα σε σωλήνα ή οχετό ο οποίος είναι ελεύθερος στον αέρα ή είναι στερεωµένος σε µια
κατακόρυφη επιφάνεια.
αν, µια ηλεκτρική γραµµή είναι ενσωµατωµένη ή στερεωµένη σε θερµοµονωτικό υλικό σε µήκος
που δεν υπερβαίνει τα 0.2 m.
Προσδιορισµός του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος βάσει των Πινάκων

523.8.1 Το µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα των ηλεκτρικών γραµµών δίνεται από τους Πίνακες 52-Κ1 µέχρι
52-Κ3, ανάλογα µε το υλικό της µόνωσης και µε τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης.
Οι τιµές των Πινάκων 52-Κ1 µέχρι 52-Κ3, πρέπει να διορθώνονται, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
πολλαπλασιαζόµενες µε τους συντελεστές που παρέχονται από τους Πίνακες 52-∆1 µέχρι 52-∆3 και
52-Ε1 µέχρι 52-Ε5.
523.8.2 Οι Πίνακες 52-Κ1 µέχρι 52-Κ3 αντιστοιχούν στις ακόλουθες συνθήκες:
α)
Πίνακας 52-K1. Αφορά ηλεκτρικές γραµµές µε µονωµένους αγωγούς ή µε πολυπολικά καλώδια,
µε µόνωση από PVC ή EPR ή XLPE (βλ. Πίνακα 52-Γ), στις οποίες η απαγωγή θερµότητας
επηρεάζεται από τους τοίχους ή άλλα δοµικά στοιχεία. Οι γραµµές είναι είτε εντοιχισµένες
(χωνευτές), είτε επιτοίχιες (ορατές),είτε τοποθετηµένες µέσα σε κοιλότητες της κατασκευής του
κτιρίου, σε αυλάκια δαπέδου κλπ.
Οι τοίχοι θεωρούνται θερµοµονωµένοι και, σε περίπτωση εντοιχισµού, η γραµµή θεωρείται ότι είναι
τοποθετηµένη µέσα ή αµέσως κάτω από το επίχρισµα. Η θερµική αγωγιµότητα του επιχρίσµατος
2
θεωρείται ότι είναι 10 W/m K. Στην περίπτωση της επιτοίχιας τοποθέτησης η γραµµή είναι είτε σε
επαφή µε τον τοίχο είτε σε απόσταση από αυτόν µικρότερη από 0,3D, όπου D η εξωτερική
διάµετρός της.
Σηµείωση: Αυτός ο Πίνακας αφορά κυρίως τις ηλεκτρικές γραµµές σε κατοικίες, γραφεία,
καταστήµατα και παρόµοια κτίρια, καθώς και τις ηλεκτρικές γραµµές βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων µικρής σχετικά ισχύος. Από τις ηλεκτρικές γραµµές βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων σηµαντικής ισχύος αφορά εκείνες που είναι τοποθετηµένες κατά τρόπο
που δεν είναι ελεύθερη η κυκλοφορία του αέρα γύρω τους, όπως σε αυλάκια του
δαπέδου, επάνω σε συµπαγείς φορείς καλωδίων, µέσα σε κοιλότητες του κτιρίου κλπ.
β)
Πίνακας 52-K2. Αφορά ηλεκτρικές γραµµές µε µονοπολικά ή πολυπολικά καλώδια, µε µόνωση
από PVC ή EPR ή XLPE, στις οποίες η απαγωγή θερµότητας δεν επηρεάζεται από τοίχο ή άλλα
δοµικά στοιχεία. Η απόσταση από τον πλησιέστερο τοίχο είναι µεγαλύτερη ή ίση προς 0,3D, όπου
D η εξωτερική διάµετρος της γραµµής.
Σηµείωση: Αυτός ο Πίνακας αφορά κυρίως τις ηλεκτρικές γραµµές των βιοµηχανικών ή
παρόµοιων εγκαταστάσεων, όταν
αυτές οι γραµµές αποτελούνται από καλώδια
τοποθετηµένα κατά τρόπο που να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία του αέρα γύρω τους.
γ)
Πίνακας 52-K3. Αφορά µονοπολικά ή πολυπολικά καλώδια, µε µόνωση από PVC ή EPR ή XLPE
τοποθετηµένα στο έδαφος.
523.8.3 Οι Πίνακες 52-∆1 µέχρι 52-∆3 παρέχουν τους συντελεστές διόρθωσης που πρέπει να
χρησιµοποιούνται όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος είναι διαφορετικές από εκείνες που έχουν ληφθεί
σαν βάση στους Πινάκες 52-Κ1 µέχρι 52-Κ3:
α)
Πίνακας 52-∆1. ∆ίνει τους συντελεστές διόρθωσης µε τους οποίους πρέπει να πολλαπλασιάζονται
οι τιµές των Πινάκων 52-Κ1 και 52-Κ2 όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι διαφορετική
ο
από 30 C.
β)
Πίνακας 52-∆2. ∆ίνει τους συντελεστές διόρθωσης των τιµών του Πίνακα 52-Κ3 που πρέπει να
ο
χρησιµοποιούνται όταν η θερµοκρασία του εδάφους είναι διαφορετική από 20 C (για την εφαρµογή
βλ. και την παράγραφο 523.2.3).
γ)
Πίνακας 52-∆3. Παρέχει τους συντελεστές διόρθωσης των τιµών του Πίνακα 52-Κ3 που πρέπει να
χρησιµοποιούνται όταν η ειδική θερµική αντίσταση του εδάφους είναι διαφορετική από 2,5 Κ.m/W.
523.8.4 Οι Πίνακες 52-Ε1 µέχρι 52-Ε5 παρέχουν τους συντελεστές διόρθωσης των τιµών των Πινάκων 52Κ1 µέχρι 52-Κ3 που πρέπει να χρησιµοποιούνται στην περίπτωση οµαδοποίησης περισσότερων
αγωγών ή καλωδίων.
α)
Πίνακας 52-Ε1. Παρέχει τους συντελεστές διόρθωσης που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τους
Πίνακες 52- Κ1 και 52-Κ2 για τις οµάδες περισσότερων από ένα κυκλωµάτων ή για τις οµάδες
περισσότερων από ένα πολυπολικών καλωδίων, όταν η απόσταση µεταξύ των αγωγών ή των
καλωδίων είναι µικρότερη από το διπλάσιο της εξωτερικής διαµέτρου τους.
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β)

γ)

ΕΛΟΤ HD 384

Πίνακες 52-Ε2 και 52-Ε3. Παρέχουν τους συντελεστές διόρθωσης λόγω οµαδοποίησης καλωδίων
που είναι θαµµένα στο έδαφος, είτε απευθείας (Πίνακας 52-Ε2), είτε µέσα σε οχετούς (Πίνακας 52Ε3). Με τους συντελεστές αυτούς πρέπει να πολλαπλασιάζονται οι τιµές του Πίνακα 52-Κ3.
Πίνακες 52-Ε4 και 52-Ε5. Παρέχουν τους συντελεστές διόρθωσης για τον Πίνακα 52-Κ2 λόγω
οµαδοποίησης των καλωδίων που είναι τοποθετηµένα σε διάτρητους φορείς καλωδίων, σε
συρµάτινα πλέγµατα ή σε βραχίονες, σε απόσταση από τοίχους ή άλλα δοµικά στοιχεία. Ο Πίνακας
52-Ε4 αφορά πολυπολικά καλώδια και ο Πίνακας 52-Ε5 µονοπολικά.
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Μόνωση

ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Κ1
Μέγιστα επιτρεπόµενα ρεύµατα (σε Α)
εντοιχισµένων (χωνευτών) και επιτοίχιων (ορατών) ηλεκτρικών γραµµών
Μόνωση από PVC ή EPR ή XLPE
Οι αριθµοί παραπέµπουν στις στήλες που ακολουθούν
Πλήθος Μονωµένοι αγωγοί σε
Πολυπολικό καλώδιο
Φορτισωλήνα
Γυµνό
Σε σωλήνα
ζόµενω
ν
Εντοιχισµέν Επιτοίχιο Εντοιχισµέν Επιτοίχιο Εντοιχισµέν Επιτοίχιο
αγωγών
ο
ο
ο
2
3
5
3
6
2
4

PVC

3

2

4

2

5

1

3

EPR ή
XLPE

2

5

9

6

9

5

8

3

5

7

5

8

4

6

Στήλες

Αλουµίνιο

Χαλκός

mm

74

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,5

13

13,5

14,5

15,5

17

19

20

22

23

2,5

17,5

18

19,5

21

23

26

28

30

31

4

23

24

26

28

31

35

37

40

42

6

29

31

34

36

40

44

48

51

54

10

39

42

46

50

54

60

66

69

75

16

52

56

61

68

73

80

88

91

100

25

68

73

80

89

95

105

117

119

133

35

83

89

99

109

117

128

144

146

164

50

99

108

118

130

141

154

175

175

198

70

125

136

149

164

179

194

222

221

253

95

150

164

179

197

216

233

269

265

306

120

172

188

206

227

249

268

312

305

354

150

196

216

240

259

285

318

-

371

441

185

223

245

273

295

324

362

-

424

506

240

261

286

321

346

380

424

-

500

599

300

298

328

367

396

435

486

-

576

693

16

41

43

48

53

58

64

71

72

79

25

53

57

62

70

73

84

93

90

101

35

65

70

77

86

90

103

116

112

126

50

78

84

92

104

110

124

140

136

154

70

98

107

116

131

140

156

179

174

198

95

118

129

139

157

170

188

217

211

241

120

135

149

160

180

197

216

251

245

280

150

155

170

189

206

226

253

-

283

324

185

176

194

215

233

256

288

-

323

371

240

207

227

252

273

300

338

-

382

439

300

237

261

289

313

344

387

-

440

508
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ΕΛΟΤ HD 384

ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Κ2
Μέγιστα επιτρεπόµενα ρεύµατα (σε Α) ηλεκτρικών γραµµών µε καλώδια στον αέρα (σε απόσταση
από τοίχους ή άλλα δοµικά υλικά)
Μόνωση από PVC ή EPR ή XLPE

Μόνωση

Οι αριθµοί παραπέµπουν στις στήλες που ακολουθούν
Πλήθος
Φορτιζόµενω
ν
αγωγών

PVC
EPR ή
XLPE

2
3
2
3

Μονοπολικά καλώδια
Πολυπολικά
καλώδια
Σε επαφή µεταξύ τους
∆ιάταξη
∆ιάταξη
επίπεδη
τριγωνική
οριζόντια ή
κατακόρυφη
5
4
4
8
7
6

2
1
3
2

Σε απόσταση µεταξύ τους
∆ιάταξη
∆ιάταξη
επίπεδη
επίπεδη
κατακόρυφη
οριζόντια
7
9

5
8

Στήλες

Αλουµίνιο

Χαλκός

mm

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
630

18,5
25
34
43
60
80
101
126
153
196
238
276
319
364
430
497
-

22
30
40
51
70
94
119
148
180
232
282
328
379
434
514
593
-

26
36
49
63
86
115
149
185
225
289
352
410
473
542
641
741
-

110
137
167
216
264
308
356
409
485
561
656
749
855

130
162
196
251
304
352
406
463
546
629
754
868
1005

135
169
207
268
328
383
444
510
607
703
823
946
1088

141
176
216
279
341
396
456
521
615
709
852
982
1138

161
200
242
310
377
437
504
575
679
783
940
1083
1254

182
226
275
353
430
500
577
661
781
902
1085
1253
1454

16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
630

61
78
96
117
150
183
212
245
280
330
381
-

73
89
111
135
173
210
244
282
322
380
439
-

91
108
135
164
211
257
300
346
397
470
543
-

84
105
128
166
203
237
274
315
375
434
526
610
711

98
122
149
192
235
273
316
363
430
497
600
694
808

103
129
159
206
253
296
343
395
471
547
663
770
899

107
135
165
215
264
308
356
407
482
557
671
775
900

121
150
184
237
289
337
389
447
530
613
740
856
996

138
172
210
271
332
387
448
515
611
708
856
991
1154
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ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Κ3
Μέγιστα επιτρεπόµενα ρεύµατα (σε Α) καλωδίων τοποθετηµένων στο έδαφος
Μόνωση από PVC ή EPR ή XLPE
Μόνωση

Αλουµίνιο

Χαλκός

Αγωγός

76

mm

2

PVC
EPR ή XLPE
Πλήθος φορτιζόµενων αγωγών
2
3
2
3

1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

22
29
38
47
63
81
104
125
148
183
216
246
278
312
361
408

18
24
31
39
52
67
86
103
122
151
179
203
230
258
297
336

26
34
44
56
73
95
121
146
173
213
252
287
324
363
419
474

22
29
37
46
61
79
101
122
144
178
211
240
271
304
351
396

16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

62
80
96
113
140
166
189
213
240
277
313

52
66
80
94
117
138
157
178
200
230
260

73
93
112
132
163
193
220
249
279
322
364

61
78
94
112
138
164
186
210
236
272
308
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ΕΛΟΤ HD 384

ΠΙΝΑΚΑΣ 52-∆1
ο
Συντελεστές διόρθωσης για θερµοκρασία περιβάλλοντος διαφορετική των 30 C
Εφαρµόζονται για τη διόρθωση των τιµών του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος που δίνονται
στους Πίνακες 52-Κ1, και 52-Κ2
Μόνωση
Θερµοκρασία
Περιβάλλοντος

PVC

EPR ή XLPE

10

1,22

1,15

15

1,17

1,12

20

1,12

1,08

25

1,06

1,04

35

0,94

0,96

40

0,87

0,91

45

0,79

0,87

50

0,71

0,82

55

0,61

0,76

60

0,50

0,71

65

-

0,65

70

-

0,58

75

-

0,50

80

-

0,41

0

C
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ΠΙΝΑΚΑΣ 52 -∆2
0
Συντελεστές διόρθωσης για θερµοκρασία εδάφους διαφορετική από 20 C
Εφαρµόζονται για τη διόρθωση των τιµών του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος που δίνονται στον
Πίνακα 52-Κ3
Μόνωση

Θερµοκρασία
εδάφους
0
C

PVC

EPR ή XLPE

10

1,10

1,07

15

1,05

1,04

25

0,95

0,96

30

0,89

0,93

35

0,84

0,89

40

0,77

0,85

45

0,71

0,80

50

0,63

0,76

55

0,55

0,71

60

0,45

0,65

65

-

0,60

70

-

0,53

75

-

0,46

80

-

0,38

ΠΙΝΑΚΑΣ 52 -∆3
Συντελεστές διόρθωσης για ειδική θερµική αντίσταση εδάφους
διαφορετική από 2.5 K.m/W
Εφαρµόζονται για τη διόρθωση των τιµών του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος
που δίνονται στον Πίνακα 52-Κ3

78

Eιδική θερµική αντίσταση K.m/W

1

1.5

2

2.5

3

Συντελεστής διόρθωσης

1,18

1,10

1,05

1

0,96
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ΕΛΟΤ HD 384

ΠIΝΑΚΑΣ 52-Ε1
Συντελεστές διόρθωσης για την οµαδοποίηση περισσότερων από ένα κυκλωµάτων ή
περισσότερων από ένα πολυπολικών καλωδίων σε επαφή ή σε µικρή απόσταση µεταξύ τους.
Εφαρµόζονται για τη διόρθωση των τιµών του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος που στους Πίνακες
52-Κ1 και 52-Κ2

α/α

Τρόπος τοποθέτησης µονωµένων
αγωγών
ή
καλωδίων

Πλήθος κυκλωµάτων ή πολυπολικών καλωδίων

1
1

- Ελεύθερα στον αέρα ή
- επάνω στην επιφάνεια δοµικού
υλικού ή
- επιτοίχια γυµνά ή σε σωλήνα ή
- εντοιχισµένα γυµνά ή σε σωλήνα

2

3

4

5

6

7

8

9

12 16 20

1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,45 0,41 0,38

2

Σε απλή στρώση, σε επαφή µε
τοίχο ή µε δάπεδο ή επάνω σε
συµπαγή φορέα καλωδίων

1,00 0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 0,72 0,71 0,70 0,70 0,70 0,70

3

Σε απλή στρώση, στερεωµένη
απευθείας κάτω από οροφή

0,95 0,81 0,72 0,68 0,66 0,64 0,63 0,62 0,61 0,61 0,61 0,61

Σηµειώσεις: 1. Αυτοί οι συντελεστές εφαρµόζονται σε οµοιόµορφες οµάδες ισοφορτισµένων καλωδίων
2.Όταν η οριζόντια απόσταση γειτονικών καλωδίων υπερβαίνει το διπλάσιο της διαµέτρου
τους δεν απαιτείται καµία διόρθωση.
3.Οι ίδιοι συντελεστές χρησιµοποιούνται για:
οµάδες δύο ή τριών µονοπολικών καλωδίων και
πολυπολικά καλώδια.
4.Αν ένα σύστηµα περιλαµβάνει διπολικά και τριπολικά καλώδια, το συνολικό πλήθος των
καλωδίων λαµβάνεται ως πλήθος
κυκλωµάτων και ο αντίστοιχος συντελεστής
πολλαπλασιάζεται επί τις τιµές του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος που δίνονται από τους
Πίνακες για διπολικά και για τριπολικά καλώδια αντιστοίχως.
5.Αν µια οµάδα αποτελείται από ν µονοπολικά καλώδια µπορεί να θεωρηθεί είτε ως ν/2
κυκλώµατα δύο φορτιζόµενων αγωγών είτε ως ν/3 κυκλώµατα τριών φορτιζόµενων
αγωγών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Ε2
Συντελεστές διόρθωσης για περισσότερα από ένα κυκλώµατα
µε καλώδια θαµµένα κατευθείαν στο έδαφος
Εφαρµόζονται για τη διόρθωση των τιµών του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος που δίνονται στον
Πίνακα 52-Κ3.

Μονοπολικά ή πολυπολικά καλώδια
Πλήθος
κυκλωµάτων

Απόσταση µεταξύ καλωδίων (α)*
Μηδενική
(σε
επαφή)

Μια
διάµετρος
καλωδίου

0,125 m

0,25 m

0,5 m

2

0,75

0,80

0,85

0,90

0,90

3

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

4

0,60

0,60

0,70

0,75

0,80

5

0,55

0,55

0,65

0,70

0,80

6

0,50

0,55

0,60

0,70

0,80

*Απόσταση α
Πολυπολικά καλώδια

Μονοπολικά καλώδια

Σηµείωση: Οι τιµές ισχύουν για βάθος εγκατάστασης 0,70 m και θερµική αγωγιµότητα εδάφους 2,50
K.m/W
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ΕΛΟΤ HD 384

ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Ε3
Συντελεστές διόρθωσης για περισσότερα από ένα κυκλώµατα
µε καλώδια τοποθετηµένα σε οχετούς µέσα στο έδαφος
Εφαρµόζονται για τη διόρθωση των τιµών του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος που δίνονται στον
Πίνακα 52-Κ3
Α) Πολυπολικά καλώδια σε οχετούς
Απόσταση µεταξύ οχετών (α)*
Πλήθος
καλωδίων

Μηδενική
(σε
επαφή)

0,25 m

0,50 m

1,00 m

2

0,85

0,90

0,95

0,95

3

0,75

0,85

0,90

0,95

4

0,70

0,80

0,85

0,90

5

0,65

0,80

0,85

0,90

6

0,60

0,80

0,80

0,90

*Απόσταση α

B) Μονοπολικά καλώδια σε οχετούς
Πλήθος
Απόσταση µεταξύ οχετών (α)*
κυκλωµάτων δύο ή Μηδενική
(σε
0,25 m
0,50 m
1,00 m
τριών
επαφή)
καλωδίων
2

0,80

0,90

0,90

0,95

3

0,70

0,80

0,85

0,90

4

0,65

0,75

0,80

0,90

5

0,60

0,70

0,80

0,90

6

0,60

0,70

0,80

0,90

*Απόσταση α

Σηµείωση: Οι τιµές ισχύουν για βάθος εγκατάστασης 0,70 m και θερµική αγωγιµότητα εδάφους 2,50
Κ.m/W
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ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Ε4
Συντελεστές διόρθωσης για την οµαδοποίηση περισσότερων από ένα πολυπολικών καλωδίων
Εφαρµόζονται για τη διόρθωση των τιµών του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος των πολυπολικών
καλωδίων που δίνονται στον Πίνακα 52-Κ2

Οριζόντιοι
διάτρητοι
φορείς καλωδίων
(βλ σηµείωση 2)

L ≥ 20 mm

L ≥ 20 mm

L ≥ 225 mm

καλωδίων
(βλ σηµείωση 3)

σε απόσταση
L ≥ 225 mm

L ≥ 20 mm

2

3

4

6

9

1
2
3

1,00
1,00
1,00

0,88
0,87
0,86

0,82
0,80
0,79

0,79
0,77
0,76

0,76
0,73
0,71

0,73
0,68
0,66

1
2
3

1,00
1,00
1,00

0,98
0,96
0,95

0,95
0,92
0,91

0,91
0,87
0,85

-

1
2

1,00
1,00

0,88
0,88

0,82
0,81

0,78
0,76

0,73
0,71

0,72
0,70

1
2

1,00
1,00

0,91
0,91

0,89
0,88

0,88
0,87

0,87
0,85

-

1
2
3

1,00
1,00
1,00

0,87
0,86
0,85

0,82
0,80
0,79

0,80
0,78
0,76

0,79
0,76
0,73

0,78
0,73
0,70

1
2
3

1,00
1,00
1,00

1,00
0,99
0,98

1,00
0,98
0,97

1,00
0,97
0,96

1,00
0,96
0,93

-

1,00
0,99
0,98

σε απόσταση

Κατακόρυφοι
διάτρητοι φορείς

L ≥ 20 mm

1

σε επαφή

σε επαφή

Εσχάρες
καλωδίων,
συρµάτινα
πλέγµατα,
βραχίονες,
κλπ
( βλ. σηµείωση
2)

Πλήθος καλωδίων

Πλήθ
ος
φορέ
ων

Τρόπος εγκατάστασης

σε επαφή

σε απόσταση

Σηµειώσεις: 1. Οι συντελεστές ισχύουν για απλές σειρές (στρώσεις) καλωδίων όπως φαίνεται στα
παραπάνω σχέδια. ∆εν ισχύουν για καλώδια τοποθετηµένα σε περισσότερες στρώσεις
σε επαφή µεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση οι συντελεστές πρέπει να είναι
σηµαντικά χαµηλότεροι και πρέπει να προσδιορίζονται µε µια κατάλληλη µέθοδο.
2. Οι συντελεστές δίνονται για κατακόρυφη απόσταση µεταξύ φορέων τουλάχιστον
300mm και µεταξύ φορέων και τοίχου τουλάχιστον 20 mm. Για µικρότερες αποστάσεις
οι συντελεστές πρέπει να µειώνονται.
3. Οι συντελεστές δίνονται για οριζόντια απόσταση µεταξύ φορέων 225 mm µε τους
φορείς τοποθετηµένους όπως φαίνεται στα παραπάνω σχέδια. Για µικρότερες
αποστάσεις οι συντελεστές πρέπει να µειώνονται.
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ΕΛΟΤ HD 384

ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Ε5
Συντελεστές διόρθωσης για την οµαδοποίηση περισσότερων από ένα
µονοπολικών καλωδίων.
Εφαρµόζονται για τη διόρθωση των τιµών του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος των µονοπολικών
καλωδίων που δίνονται στον Πίνακα 52-Κ2

Τρόπος εγκατάστασης

Πλήθος
φορέων

Πλήθος τριφασικών
κυκλωµάτων
(Βλ. σηµείωση 4)
1

Οριζόντιοι
διάτρητοι
φορείς καλωδίων
(Βλ. σηµείωση 2 )

2

3

1

0,98

0,91

0,87

2

0,96

0,87

0,81

3

0,95

0,85

0,78

1

0,96

0,86

2

0,95

0,84

-

1

1,00

0,97

0,96

2

0,98

0,93

0,89

3

0,97

0,90

0,86

1

1.00

0.98

0.96

2

0.97

0.93

0.89

3

0.96

0.92

0.86

1

1,00

0,91

0,89

2

1,00

0,90

0,86

1

1,00

1,00

1,00

2

0,97

0,95

0,93

3

0,96

0,94

0,90

L ≥ 20 mm σε επαφή
Κατακόρυφοι
διάτρητοι
φορείς καλωδίων
(Βλ. σηµείωση 3)
Εσχάρες
καλωδίων,
συρµάτινα
πλέγµατα,
βραχίονες
(Βλ. σηµείωση 2 )

σε επαφή
L ≥ 225 mm

L ≥ 20 mm

σε επαφή

Οριζόντιοι
διάτρητοι φορείς
καλωδίων
(Βλ. σηµείωση 2 )
L≥ 20 mm σε απόσταση
Κατακόρυφοι
διάτρητοι φορείς
καλωδίων
(Βλ. σηµείωση 3 )
L≥225 mm σε απόσταση
Εσχάρες
καλωδίων,
συρµάτινα
πλέγµατα,
βραχίονες
(Βλ. σηµείωση 2 )

L≥ 20 mm

σε επαφή

Σηµειώσεις: 1.Οι συντελεστές ισχύουν για απλές σειρές (στρώσεις) καλωδίων σε τριγωνικές
διατάξεις όπως φαίνεται στα παραπάνω σχέδια. ∆εν ισχύουν για καλώδια
τοποθετηµένα σε ανήκουν περισσότερες στρώσεις σε επαφή µεταξύ τους Σε αυτή την
περίπτωση οι συντελεστές πρέπει να είναι σηµαντικά χαµηλότεροι και πρέπει να
προσδιορίζονται µε µια κατάλληλη µέθοδο.
2.Οι συντελεστές δίνονται για κατακόρυφη απόσταση µεταξύ φορέων τουλάχιστον
300mm Για µικρότερες αποστάσεις οι συντελεστές πρέπει να µειώνονται.
3.Οι συντελεστές δίνονται για οριζόντια απόσταση µεταξύ 225 mm µε τους φορείς
τοποθετηµένους όπως φαίνεται στα παραπάνω σχέδια. Για µικρότερες αποστάσεις οι
συντελεστές πρέπει να µειώνονται.
4. Για κυκλώµατα µε περισσότερα από ένα καλώδια σε παράλληλη σύνδεση σε κάθε
φάση, κάθε οµάδα τριών αγωγών, πρέπει, για την εφαρµογή αυτού του Πίνακα, να
θεωρείται ως ένα κύκλωµα.
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∆ιατοµές αγωγών

524.1
Οι αγωγοί φάσεων στα κυκλώµατα εναλλασσόµενου ρεύµατος και επίσης όλοι οι ενεργοί αγωγοί σε
κυκλώµατα συνεχούς ρεύµατος πρέπει να έχουν διατοµή τουλάχιστον ίση µε αυτή που δίνεται στον
Πίνακα 52-Ζ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 52 Ζ
Ελάχιστες διατοµές αγωγών
Είδος ηλεκτρικής γραµµής

Mόνιµες
εγκαταστάσεις

Μονωµένοι
αγωγοί ή
καλώδια

Χρήση του κυκλώµατος
Κυκλώµατα ισχύος και
κυκλώµατα φωτισµού.
Κυκλώµατα ελέγχου και
σηµατοδότησης.
Κυκλώµατα ισχύος

Γυµνοί αγωγοί

Κυκλώµατα ελέγχου και
σηµατοδότησης.
Τροφοδότηση
συγκεκριµένης συσκευής.

Εύκαµπτες
συνδέσεις

Μονωµένοι
αγωγοί ή
καλώδια

Οποιαδήποτε άλλη
χρήση.
Κυκλώµατα πολύ
χαµηλής τάσης για ειδικές
εφαρµογές.

Υλικό
Χαλκός
Αλουµίνιο
Χαλκός
Χαλκός
Αλουµίνιο
Χαλκός
Χαλκός
Χαλκός
Χαλκός

Αγωγοί
2
∆ιατοµή mm
1,5
(1)
16
(2)

0,50
10
16
4

Σύµφωνα µε το
αντίστοιχο
Πρότυπο
(3)

0,75

0,75

Σηµειώσεις: 1. Οι συνδετήρες που χρησιµοποιούνται για τους αγωγούς αλουµινίου πρέπει να έχουν
δοκιµασθεί και να είναι εγκεκριµένοι για αυτή τη χρήση.
2. Για κυκλώµατα ελέγχου και σηµατοδότησης που προορίζονται για ηλεκτρονικό εξοπλισµό
2
επιτρέπονται αγωγοί διατοµής 0,1 mm
3. Σε πολυπολικά καλώδια µε 7 ή περισσότερους από 7 αγωγούς, εφαρµόζεται η σηµείωση 2.

524.2
Ο ουδέτερος αγωγός, αν υπάρχει, πρέπει να έχει την ίδια διατοµή µε τον αγωγό (ή τους αγωγούς)
φάσεων:
στα µονοφασικά κυκλώµατα δύο αγωγών, ανεξάρτητα από την τιµή της διατοµής
στα πολυφασικά κυκλώµατα, καθώς και στα µονοφασικά κυκλώµατα τριών αγωγών, αν η διατοµή
2
2
των αγωγών φάσεων είναι µικρότερη ή ίση µε 16mm για τους αγωγούς χαλκού ή 25mm για τους
αγωγούς αλουµινίου.
2

524.3
Στα πολυφασικά κυκλώµατα µε αγωγούς φάσεων που έχουν διατοµή µεγαλύτερη από 16mm για
2
αγωγούς χαλκού ή 25mm για αγωγούς αλουµινίου, ο ουδέτερος αγωγός επιτρέπεται να έχει µικρότερη
διατοµή από τη διατοµή των αγωγών φάσεων, αν πληρούνται ταυτοχρόνως οι ακόλουθες συνθήκες α),
β) και γ):
α)
το µέγιστο ρεύµα που αναµένεται ότι µπορεί να διαρρέει τον ουδέτερο αγωγό σε κανονική
λειτουργία, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται και οι ενδεχόµενες αρµονικές, δεν υπερβαίνει το
µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα που αντιστοιχεί στη µειωµένη διατοµή του ουδέτερου αγωγού.
Σηµείωση: Το φορτίο του κυκλώµατος σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, πρέπει να είναι
πρακτικά, ισοκατανεµηµένο στους αγωγούς φάσεων.
β)
ο ουδέτερος αγωγός προστατεύεται έναντι υπερεντάσεων σύµφωνα µε τους κανόνες της
παραγράφου 473.3.2
2
γ)
η διατοµή του ουδέτερου αγωγού είναι τουλάχιστον ίση µε 16mm για τους αγωγούς χαλκού ή
2
25mm για τους αγωγούς αλουµινίου.
525

Πτώση τάσης στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών

525.1
Αν δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις αναφορικά µε τη λειτουργία των συσκευών ή, ενδεχοµένως
ειδικών διατάξεων προστασίας, συνιστάται στην πράξη, η πτώση τάσης από την αρχή της ηλεκτρικής
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εγκατάστασης µέχρι το σηµείο σύνδεσης οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής να µην υπερβαίνει το 4%
της ονοµαστικής τάσης της εγκατάστασης. Προσωρινές συνθήκες, όπως µεταβατικές τάσεις και
µεταβολή τάσης λόγω αντικανονικής λειτουργίας µπορούν να µη λαµβάνονται υπόψη.
526

Ηλεκτρικές συνδέσεις

526.1
Οι συνδέσεις µεταξύ αγωγών καθώς και οι συνδέσεις των αγωγών προς συσκευές ή άλλα υλικά,
πρέπει να εξασφαλίζουν µια ανθεκτική στο χρόνο ηλεκτρική συνέχεια και να έχουν επαρκή µηχανική
αντοχή.
526.2
Κατά την επιλογή των µέσων σύνδεσης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, τα
ακόλουθα:
- το υλικό του αγωγού και της µόνωσής του
- το πλήθος και το σχήµα των συρµάτων που αποτελούν τον αγωγό
- η διατοµή του αγωγού
- το πλήθος των αγωγών που πρέπει να συνδεθούν µαζί.
Σηµείωση: Η χρήση συνδέσεων µε συγκόλληση θα πρέπει να αποφεύγεται στις ηλεκτρικές
γραµµές ισχύος. Αν χρησιµοποιούνται τέτοιες συνδέσεις θα πρέπει, κατά την επιλογή
της µεθόδου σύνδεσης, να ληφθούν υπόψη η µηχανική διαρροή (ερπυσµός), οι
ενδεχόµενες µηχανικές καταπονήσεις (βλέπε τα άρθρα 522.6, 522.7 και 522.8) καθώς
και η ανύψωση της θερµοκρασίας υπό συνθήκες σφάλµατος.
526.3
Όλες οι συνδέσεις πρέπει να είναι προσιτές για επιθεώρηση, δοκιµή και συντήρηση εκτός από τις
ακόλουθες:
ενώσεις καλωδίων θαµµένων στο έδαφος
ενώσεις γεµισµένες µε µονωτική µάζα ή σφραγισµένες,
συνδέσεις µεταξύ του ψυχρού τµήµατος και του θερµαντικού στοιχείου σε συστήµατα θέρµανσης
οροφής, ενδοδαπέδιας θέρµανσης και παρόµοια.
526.4
Αν χρειάζεται, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα, ώστε η θερµοκρασία στην οποία φθάνουν οι
συνδέσεις σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας να µην επηρεάζει τη µόνωση των αγωγών που συνδέονται
µ’ αυτές ή τις στηρίζουν.
527

Επιλογή και εγκατάσταση για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξάπλωσης πυρκαγιάς

527.1

Προληπτικά µέτρα µέσα σε ένα διαµέρισµα πυροπροστασίας

527.1.1 Ο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιάς πρέπει να ελαχιστοποιείται µε την επιλογή κατάλληλων υλικών
και την εγκατάσταση σύµφωνα µε το παρόν Τµήµα.
527.1.2 Οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να µην υποβαθµίζονται τα γενικά
χαρακτηριστικά της δοµής του κτιρίου και η πυρασφάλειά του.
527.1.3 Τα καλώδια, τα οποία είναι σύµφωνα µε το Πρότυπο IEC 60332, καθώς και τα υλικά που έχουν την
απαιτούµενη πυραντίσταση, επιτρέπεται να εγκαθίστανται χωρίς ιδιαίτερα προληπτικά µέτρα.
Σηµείωση: Σε εγκαταστάσεις όπου προβλέπονται ιδιαίτεροι κίνδυνοι, µπορεί να είναι αναγκαία η
χρησιµοποίηση καλωδίων που ανταποκρίνονται στις αυστηρότερες δοκιµές που
περιγράφονται στο Πρότυπο IEC 60332-3 για καλώδια σε δέσµες.
527.1.4 Τα καλώδια που δεν ανταποκρίνονται κατ’ ελάχιστο προς τις απαιτήσεις του Πρότυπου IEC 60332
αναφορικά µε την επιβράδυνση µετάδοσης της φλόγας, πρέπει, αν χρησιµοποιούνται, να περιορίζονται
σε µικρά µήκη για τη σύνδεση συσκευών προς τις σταθερές ηλεκτρικές γραµµές και σε καµία περίπτωση
δεν επιτρέπεται να περνούν από ένα διαµέρισµα πυροπροστασίας σε ένα άλλο.
527.1.5 Τα άλλα, πλην καλωδίων, µέρη των ηλεκτρικών γραµµών, τα οποία δεν ανταποκρίνονται κατ’
ελάχιστο προς τις απαιτήσεις επιβράδυνσης της µετάδοσης φλόγας πρέπει, όταν χρησιµοποιούνται, να
είναι πλήρως κλεισµένα µέσα σε κατάλληλα άκαυστα δοµικά υλικά.
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Σφράγιση των διελεύσεων των ηλεκτρικών γραµµών

527.2.1 Όταν µια ηλεκτρική γραµµή διαπερνά στοιχεία της κατασκευής του κτιρίου, όπως δάπεδα, τοίχους,
στέγες, οροφές κλπ., τα ανοίγµατα που µένουν µετά από τη διέλευση της ηλεκτρικής γραµµής πρέπει να
σφραγίζονται σύµφωνα µε τον προδιαγεγραµµένο βαθµό πυραντίστασης (αν υπάρχει) του αντίστοιχου
στοιχείου της κατασκευής του κτιρίου πριν από τη διέλευση (βλέπε το Πρότυπο ISO 834).
527.2.2 Όταν ηλεκτρικές γραµµές στις οποίες οι αγωγοί ή τα καλώδια είναι τοποθετηµένα σε σωλήνες,
οχετούς ή παρόµοια περιβλήµατα διαπερνούν στοιχεία της κατασκευής του κτιρίου, τα οποία έχουν ένα
προδιαγεγραµµένο βαθµό πυραντίστασης, πρέπει, εκτός από την εξωτερική σφράγιση σύµφωνα µε την
παράγραφο 527.2.1, να πραγµατοποιείται και εσωτερική σφράγιση, σύµφωνα µε το βαθµό
πυραντίστασης του αντίστοιχου στοιχείου της κατασκευής του κτιρίου πριν από τη διέλευση.
527.2.3 Οι απαιτήσεις των παραγράφων 527.2.1 και 527.2.2 θεωρείται ότι ικανοποιούνται αν η σφράγιση
της ηλεκτρικής γραµµής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε µία µέθοδο που έχει υποστεί τις σχετικές δοκιµές
τύπου.
527.2.4 Οι σωλήνες και οι οχετοί που είναι κατασκευασµένοι από υλικό που ανταποκρίνεται στη δοκιµή
2
µετάδοσης της φλόγας και οι οποίοι έχουν εσωτερική διατοµή που δεν υπερβαίνει τα 710 mm δεν
χρειάζεται να σφραγίζονται εσωτερικά υπό την προϋπόθεση ότι:
οι σωλήνες και οι οχετοί έχουν βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ33 σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 60529
όλα τα άκρα των σωλήνων ή οχετών που καταλήγουν σε ένα διαµέρισµα πυροπροστασίας, το
οποίο, από την κατασκευή του κτιρίου, είναι χωριστό από το διαµέρισµα από το οποίο ξεκινούν,
έχουν βαθµό προστασίας ΙΡ33 κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60529.
527.2.5 Οι ηλεκτρικές γραµµές δεν επιτρέπεται να διαπερνούν τα φέροντα στοιχεία της κατασκευής του
κτιρίου εκτός αν µπορεί να εξασφαλισθεί ότι διατηρούνται πλήρως, µετά τη διέλευση, τα χαρακτηριστικά
του στοιχείου (βλέπε Πρότυπο ISO 834).
527.2.6 Όλες οι διατάξεις σφράγισης που χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 527.2.1 και
527.2.2 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 527.3 και επί πλέον πρέπει:
να είναι συµβατές µε τα υλικά της ηλεκτρικής γραµµής µε τα οποία βρίσκονται σε επαφή
να επιτρέπουν την θερµική διαστολή της ηλεκτρικής γραµµής χωρίς υποβάθµιση της ποιότητας της
σφράγισης
να έχουν επαρκή µηχανική σταθερότητα ώστε να αντέχουν στις καταπονήσεις που µπορούν να
προκύψουν σε περίπτωση ζηµιών των στηριγµάτων της ηλεκτρικής γραµµής, εξαιτίας της φωτιάς.
Τα παραπάνω µπορούν να τηρηθούν αν:
είτε τοποθετηθούν, σε απόσταση 750 mm από τη σφράγιση, στηρίγµατα ικανά να αντέξουν τα
µηχανικά φορτία που αναµένονται σε περίπτωση κατάρρευσης των στηριγµάτων στην πλευρά της
φωτιάς, κατά τρόπο που να µη µεταφέρονται καταπονήσεις προς την σφράγιση
είτε η ίδια η σφράγιση παρέχει από το σχεδιασµό της επαρκή στήριξη.
527.3

Εξωτερικές επιδράσεις
Οι σφραγίσεις που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 527.2.1 και 527.2.2 πρέπει
να αντέχουν στις εξωτερικές επιδράσεις στον ίδιο βαθµό µε την ηλεκτρική γραµµή και επιπλέον πρέπει
να πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:
να αντέχουν στα προϊόντα της καύσης στον ίδιο βαθµό µε τα στοιχεία της κατασκευής του κτιρίου
µέσα στα οποία έχουν τοποθετηθεί
να παρέχουν τον ίδιο βαθµό προστασίας έναντι διείσδυσης νερού µε τα στοιχεία της κατασκευής
του κτιρίου µέσα στα οποία έχουν τοποθετηθεί
να προστατεύονται τόσο οι σφραγίσεις όσο και οι ηλεκτρικές γραµµές, από σταγόνες νερού που
µπορεί να διατρέχουν κατά µήκος της ηλεκτρικής γραµµής ή που µπορεί να συγκεντρώνονται κατ’
άλλο τρόπο γύρω από τη σφράγιση, εκτός αν όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται στη σφράγιση
είναι ανθεκτικά έναντι της υγρασίας όταν έχει πλήρως αποπερατωθεί η τοποθέτησή τους.
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Συνθήκες κατασκευής

527.4.1 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής µιας ηλεκτρικής γραµµής µπορεί να απαιτηθεί η πραγµατοποίηση
προσωρινών σφραγίσεων.
527.4.2 Κατά τις εργασίες τροποποιήσεων οι σφραγίσεις θα πρέπει να αποκαθίστανται το συντοµότερο
δυνατόν.
527.5

Έλεγχος και δοκιµές

527.5.1 Οι διατάξεις σφράγισης πρέπει να ελέγχονται σε κατάλληλο χρόνο κατά τη διάρκεια της
κατασκευής, για να εξακριβωθεί ότι η κατασκευή των είναι σύµφωνη µε την προβλεπόµενη µέθοδο που
αντιστοιχεί στη δοκιµή τύπου (βλέπε και την παράγραφο 527.2.3).
527.5.2 Μετά από αυτή την εξακρίβωση δεν απαιτούνται άλλοι έλεγχοι.
528

Γειτνίαση µε άλλες εγκαταστάσεις

528.1

Γειτνίαση µε άλλες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

528.1.1 Κυκλώµατα ονοµαστικής τάσης µικρότερης από 50 V ( ενδεικνύµενη τιµή) εναλλασσόµενου
ρεύµατος ή 120 V συνεχούς ρεύµατος δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στην ίδια ηλεκτρική γραµµή
µε κυκλώµατα υψηλότερης ονοµαστικής τάσης, εκτός αν είτε τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου
411.1.3.2, είτε εφαρµόζεται µία από τις ακόλουθες µεθόδους:
κάθε αγωγός πολυπολικού καλωδίου έχει µόνωση κατάλληλη για την υψηλότερη τάση που υπάρχει
στο καλώδιο
τα καλώδια είναι µονωµένα για την τάση του συστήµατός τους και είναι εγκατεστηµένα µέσα σε
ξεχωριστό διαµέρισµα ενός οχετού καλωδίων
χρησιµοποιούνται χωριστοί σωλήνες
Σηµείωση: Στην περίπτωση γειτνίασης ηλεκτρικής γραµµής προς κυκλώµατα τηλεπικοινωνίας,
µεταφοράς δεδοµένων ή παρόµοια, µπορεί να απαιτείται η λήψη ειδικών µέτρων για
την αποφυγή ηλεκτροµαγνητικών ή ηλεκτροστατικών παρεµβολών. Αν χρησιµοποιηθεί
για αυτό το σκοπό ένα περίβληµα από σιδηροµαγνητικό υλικό, έχουν εφαρµογή τα
αναφερόµενα στο άρθρο 521.5.
528.1.2 Οι γραµµές πυρανίχνευσης, συναγερµού πυρκαγιάς και εφεδρικού φωτισµού πρέπει να
διαχωρίζονται αποτελεσµατικά από τις άλλες ηλεκτρικές γραµµές, ώστε µια βλάβη ηλεκτρικής γραµµής
να µην µπορεί να προκαλέσει βλάβη ή ανωµαλία στη λειτουργία αυτών των γραµµών.
528.2

Γειτνίαση µε µη ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

528.2.1 Οι ηλεκτρικές γραµµές δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται κοντά σε εγκαταστάσεις που παράγουν
θερµότητα, καπνό ή αναθυµιάσεις που είναι πιθανό να τις βλάψουν, εκτός αν είναι προστατευµένες από
τις επιβλαβείς επιδράσεις µε διαφράγµατα διατεταγµένα έτσι, ώστε να µην παρεµποδίζουν τη απαγωγή
της θερµότητας από αυτές.
528.2.2 Όταν µια ηλεκτρική γραµµή έχει διαδροµή κάτω από εγκαταστάσεις που είναι πιθανό να
προκαλέσουν συµπυκνώσεις (όπως π.χ. σωληνώσεις νερού, ατµού ή αερίου), πρέπει να λαµβάνονται
προληπτικά µέτρα για την προστασία της ηλεκτρικής γραµµής.
528.2.3 Όταν ηλεκτρικές γραµµές τοποθετούνται κοντά σε µη ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πρέπει να
διατάσσονται έτσι, ώστε οι προβλεπόµενες επεµβάσεις σε αυτές τις εγκαταστάσεις να µη γίνονται αιτία
βλάβης στην ηλεκτρική γραµµή και αντιστρόφως.
Σηµείωση: Αυτό µπορεί να επιτυγχάνεται µε:
- τήρηση κατάλληλης απόστασης µεταξύ των εγκαταστάσεων ή
- χρησιµοποίηση κατάλληλων µηχανικών ή θερµικών διαφραγµάτων.
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528.2.4 Όταν µια ηλεκτρική γραµµή είναι τοποθετηµένη πολύ κοντά σε µη ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,
πρέπει να πληρούνται και οι δύο ακόλουθες συνθήκες:
οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευµένες έναντι κινδύνων που µπορούν
να προκληθούν από την παρουσία των άλλων εγκαταστάσεων κατά την κανονική τους χρήση
η προστασία έναντι έµµεσης επαφής πρέπει να εξασφαλίζεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
Τµήµατος 413. Για την εφαρµογή των σχετικών µέτρων προστασίας τα µεταλλικά στοιχεία των µη
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα θεωρούνται ως ξένα αγώγιµα στοιχεία.
529

Επιλογή και εγκατάσταση σε συνάρτηση µε τη δυνατότητα συντήρησης και καθαρισµού

529.1 Κατά την επιλογή και την εγκατάσταση των ηλεκτρικών γραµµών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι
τεχνικές γνώσεις και η πείρα των ατόµων που αναµένεται ότι θα εκτελούν τις εργασίες συντήρησης.
529.2
Στην περίπτωση που είναι απαραίτητο να καταργηθεί οποιοδήποτε προστατευτικό µέτρο για να
εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης, πρέπει να γίνεται πρόβλεψη, ώστε να εξασφαλίζεται η επαναφορά
του, µετά το τέλος των εργασιών, χωρίς να µειωθεί ο αρχικός βαθµός προστασίας.
529.3
Πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για την ασφαλή και κατάλληλη πρόσβαση σε όλα τα µέρη των
ηλεκτρικών γραµµών τα οποία µπορεί να απαιτούν συντήρηση.
Σηµείωση: Σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να είναι απαραίτητο να εξασφαλίζονται µόνιµα µέσα
πρόσβασης µε σκάλες, διαδρόµους διέλευσης κλπ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
530

Εισαγωγή – Γενικοί κανόνες
Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την επιλογή και την
εγκατάσταση των οργάνων που έχουν ως προορισµό να επιτελούν µια ή περισσότερες από τις
ακόλουθες λειτουργίες: προστασία, χειρισµός, διακοπή, αποµόνωση.
Η συµµόρφωση προς αυτούς τους κανόνες αποσκοπεί στην τήρηση των µέτρων ασφαλείας και τη
σωστή λειτουργία της εγκατάστασης για την προκαθορισµένη χρήση της, υπό τις προβλεπόµενες
εξωτερικές συνθήκες. Οι κανόνες αυτού του Κεφαλαίου είναι συµπληρωµατικοί προς τις γενικές
απαιτήσεις που περιέχονται στο Κεφάλαιο 51.

530.1
Οι κινητές επαφές όλων των πόλων των πολυπολικών οργάνων πρέπει να είναι συνδεδεµένες
µηχανικά µεταξύ τους κατά τέτοιο τρόπο που να επιτελούν τη διακοπή και την αποκατάσταση ουσιαστικά
συγχρόνως, µε εξαίρεση ότι οι επαφές που προορίζονται για τον ουδέτερο µπορούν να κλείνουν πριν και
να ανοίγουν µετά τις άλλες επαφές.
530.2
Στα πολυφασικά κυκλώµατα δεν πρέπει να παρεµβάλλονται µονοπολικά όργανα στον ουδέτερο
αγωγό.
Στα µονοφασικά κυκλώµατα επίσης δεν επιτρέπεται να παρεµβάλλονται µονοπολικά όργανα στον
ουδέτερο αγωγό, εκτός αν υπάρχει προς την πλευρά της τροφοδότησής τους, µια διάταξη προστασίας
διαφορικού ρεύµατος, σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του άρθρου 413.1.
530.3
Όργανα που συνδυάζουν περισσότερες από µια λειτουργίες, πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες
αυτού του Κεφαλαίου που αντιστοιχούν σε κάθε µια από αυτές τις λειτουργίες.
531

∆ιατάξεις προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας από έµµεση επαφή µε αυτόµατη διακοπή της
τροφοδότησης

531.1

∆ιατάξεις υπερέντασης

531.1.1 Σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ
Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ οι διατάξεις προστασίας πρέπει να επιλέγονται και να
εγκαθίστανται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 473.2, 473.3 και 533.3 για διατάξεις προστασίας
έναντι βραχυκυκλωµάτων και πρέπει να ικανοποιούν την απαίτηση της παραγράφου 413.1.3.4.
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531.1.2 Σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ
Οι διατάξεις προστασίας που εγκαθίστανται στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ πρέπει να
ικανοποιούν την απαίτηση της παραγράφου 413.1.4.3.
531.1.3 Σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ
Στην περίπτωση που τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους, οι διατάξεις
υπερέντασης που προορίζονται να λειτουργήσουν όταν συµβεί ένα δεύτερο σφάλµα, πρέπει να είναι
σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 531.1.1 λαµβανοµένων υπόψη των απαιτήσεων της
παραγράφου 413.1.5.7.
531.2

∆ιατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος
Σηµείωση: Ο ορισµός της διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος είναι: "µια µηχανική
συσκευή διακοπής (ή ο συνδυασµός συσκευών) που έχει ως προορισµό το άνοιγµα
των επαφών όταν το διαφορικό ρεύµα φθάσει ή υπερβεί µια προκαθορισµένη τιµή υπό
προδιαγεγραµµένες συνθήκες". Μια διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος είναι
δυνατόν να αποτελείται από το συνδυασµό χωριστών συσκευών που προορίζονται να
ανιχνεύουν και να εκτιµούν την τιµή του διαφορικού ρεύµατος και να διακόπτουν ή να
αποκαθιστούν σε αγείωτα δίκτυα το κύκλωµα.

531.2.1 Γενικές συνθήκες για την επιλογή και την εγκατάσταση των διατάξεων προστασίας διαφορικού
ρεύµατος
531.2.1.1 Η διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα από την τάση της
γραµµής ή την τάση µιας βοηθητικής πηγής και πρέπει να εξασφαλίζει την απόζευξη όλων των ενεργών
αγωγών του προστατευόµενου κυκλώµατος µε τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο Τµήµα 461.
531.2.1.2 Η επιλογή της διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος καθώς και η υποδιαίρεση των
ηλεκτρικών κυκλωµάτων της εγκατάστασης πρέπει να πραγµατοποιούνται κατά τρόπο που να είναι
πολύ απίθανο η διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος να προκαλεί ανεπιθύµητες αποζεύξεις κατά
την κανονική λειτουργία της εγκατάστασης. (Η κανονική λειτουργία νοείται εδώ σύµφωνα µε τα στοιχεία
που έχει συµφωνηθεί να αποτελέσουν τη βάση του σχεδιασµού της εγκατάστασης).
Σηµειώσεις: 1. Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε τα Πρότυπα EΛΟΤ ΕΝ 61008-1, 61009, 60947-2
(παράρτηµα Β), οι διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος διακρίνονται σε:
- τύπου ΑC ( ευαίσθητες µόνο σε εναλλασσόµενο ρεύµα)
- τύπου Α ( ευαίσθητες σε εναλλασσόµενο ρεύµα και σε συνεχές ρεύµα µε κυµάτωση)
- τύπου Β ( ευαίσθητες σε εναλλασσόµενο ρεύµα, σε συνεχές ρεύµα µε κυµάτωση και
σε καθαρό συνεχές ρεύµα).
Οι διατάξεις αυτές µπορούν να προκαλούν την απόζευξη σε οποιαδήποτε τιµή του
διαφορικού ρεύµατος η οποία υπερβαίνει το 50% του ονοµαστικού διαφορικού
ρεύµατος.
2. Για να αποφεύγονται ανεπιθύµητες αποζεύξεις εξαιτίας ρευµάτων διαφυγής και
µεταβατικών φαινοµένων, πρέπει να δίνεται προσοχή, ώστε το συνολικό ρεύµα
διαφυγής των συσκευών που είναι συνδεδεµένες προς την πλευρά φορτίου µιας
διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος να είναι µικρότερο από το 1/3 του
ονοµαστικού διαφορικού ρεύµατος.
3. Στην περίπτωση ρευµατοδοτών που τροφοδοτούνται από ένα κύκλωµα
προστατευόµενο από µια διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό
ρεύµα µικρότερο ή ίσο µε 30 mΑ, για να αποφευχθεί η εµφάνιση ρεύµατος διαφυγής
που θα ήταν ικανό να προκαλέσει ανεπιθύµητες αποζεύξεις, πρέπει να ληφθούν
υπόψη ο αριθµός των τροφοδοτούµενων ρευµατοδοτών και η φύση των συσκευών
που είναι πιθανόν να συνδεθούν σε αυτούς.
531.2.1.3 Οι διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος πρέπει να πληρούν σε ικανοποιητικό βαθµό τις
ακόλουθες απαιτήσεις :
να µην προκαλούν ανεπιθύµητες αποζεύξεις
να µην επηρεάζονται από ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές
Σηµείωση: Οι διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος:
- των γενικών τύπων των Προτύπων EΛΟΤ ΕΝ 61008-1 και EΛΟΤ ΕΝ 61009-1
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- των τύπων χωρίς χρονική καθυστέρηση του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 60947-2
(Παράρτηµα Β)
θεωρούνται ότι ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις, για τις συνήθεις εφαρµογές. Οι
διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος τύπου S και οι διατάξεις τύπων µε
χρονική καθυστέρηση συνιστάται να χρησιµοποιούνται σε ειδικές εφαρµογές (π.χ. όταν
υπάρχουν αυξηµένες απαιτήσεις συµπεριφοράς στις υπερτάσεις) καθώς και στις
περιπτώσεις όπου απαιτείται επιλογική συνεργασία διατάξεων προστασίας διαφορικού
ρεύµατος.

531.2.1.4 Οι διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος που δεν έχουν ενσωµατωµένη προστασία έναντι
υπερεντάσεων πρέπει, κατά την εγκατάστασή τους, να συνδυάζονται µε κατάλληλες διατάξεις
προστασίας έναντι υπερεντάσεων. Το ονοµαστικό ρεύµα αυτών των διατάξεων προστασίας έναντι
υπερεντάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή που ορίζεται από τον κατασκευαστή της διάταξης
προστασίας διαφορικού ρεύµατος και τα χαρακτηριστικά τους πρέπει να συµφωνούν µε εκείνα που
υποδεικνύονται από αυτόν.
Σηµείωση: Κατά τον προσδιορισµό του µέγιστου επιτρεπόµενου ονοµαστικού ρεύµατος της
διάταξης προστασίας έναντι υπερεντάσεων µπορούν να λαµβάνονται υπόψη
συντελεστές ετεροχρονισµού.
531.2.1.5 Οι διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος πρέπει να εγκαθίστανται κατά τρόπο που το
χειριστήριο δοκιµής τους να είναι εύκολα προσιτό.
Επιπλέον από την επισήµανση που υπάρχει επάνω στη διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος,
πρέπει να τοποθετηθεί, κοντά σε αυτή, µια πινακίδα οδηγιών προς το χρήστη, για την πραγµατοποίηση
της δοκιµής σε κανονικά χρονικά διαστήµατα
Σηµείωση: Αν δεν υπάρχει διαφορετική οδηγία από τον κατασκευαστή, η δοκιµή πρέπει να γίνεται
ανά εξάµηνο.
531.2.1.6 Μέσα από το στοιχείο ανίχνευσης διαφορικού ρεύµατος (µαγνητικός δακτύλιος ) από όπου
περνούν οι ενεργοί αγωγοί δεν πρέπει να περνά ο αγωγός προστασίας. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις
που χρειάζεται να περάσει από αυτό το στοιχείο ένα πολυπολικό καλώδιο που περιλαµβάνει και τον
αγωγό ΡΕ, πρέπει ο αγωγός αυτός να περάσει ακόµη µία φορά, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση.
531.2.1.7 Οι διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος πρέπει, γενικά, να είναι κατάλληλες για να
λειτουργήσουν σε όλα τα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 312.2. Αν,
πάντως, µια διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος είναι κατάλληλη για ορισµένα µόνο από αυτά τα
συστήµατα, θα πρέπει να φέρει σαφή επισήµανση ή να συνοδεύεται από οδηγία χρήσης, στην οποία θα
αναγράφεται κατά σαφή τρόπο, για ποιο σύστηµα (ή για ποια συστήµατα) σύνδεσης των γειώσεων είναι
κατάλληλη. Κατά την επιλογή της διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος πρέπει να εξακριβώνεται
ότι αυτή είναι κατάλληλη για το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων που εφαρµόζεται στην εγκατάσταση
όπου θα τοποθετηθεί.
531.2.2 Απαιτήσεις για την επιλογή των διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύµατος που
χρησιµοποιούνται για την προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας από έµµεση επαφή σύµφωνα µε το
άρθρο 413.1
Μπορούν να χρησιµοποιούνται διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος τύπου AC ή τύπου Α ή
τύπου Β εκτός εάν προς την πλευρά φορτίου µιας διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος
εγκαθίστανται ή είναι πιθανόν να συνδεθούν συσκευές κατανάλωσης που ενδέχεται, σε περίπτωση
σφάλµατος προς γη, να προκαλούν ένα ρεύµα που θα περιέχει και συνεχή συνιστώσα µε ή χωρίς
κυµάτωση. Αν συµβαίνει αυτό, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ώστε να µην παραβλάπτεται η παρεχόµενη
προστασία. Τέτοια µέτρα µπορεί να είναι π.χ.:
χρήση υλικού κλάσης ΙΙ (βλ. σηµείωση της παραγράφου 413.2.1.1)
κατασκευή των συσκευών που παράγουν συνεχή συνιστώσα, σύµφωνα µε τους κανόνες που
ισχύουν για την κλάση ΙΙ
σύνδεση των συσκευών που παράγουν συνεχή συνιστώσα µέσω ενός µετασχηµατιστή
διαχωρισµού
χρήση διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος που είναι κατασκευασµένη έτσι, ώστε η
λειτουργία της να µην επηρεάζεται από συνεχές ρεύµα µε κυµάτωση (τύπος Α) ή από καθαρό
συνεχές ρεύµα (τύπος Β) κατά περίπτωση
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εφοδιασµός ή προστασία του συνόλου των συσκευών ή εκείνων που παράγουν συνεχή
συνιστώσα, µε µια διάταξη που τις θέτει εκτός λειτουργίας µόλις εµφανισθεί ρεύµα σφάλµατος
προς γη που περιέχει συνεχή συνιστώσα.
Οι κατασκευαστές των συσκευών κατανάλωσης παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τη συνεχή
συνιστώσα του ρεύµατος σφάλµατος προς γη που παράγουν αυτές οι συσκευές.
531.2.3 Απαιτήσεις για την επιλογή των διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύµατος που
χρησιµοποιούνται για την συµπληρωµατική προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας από άµεση
επαφή σύµφωνα µε το άρθρο 412.5
Σηµείωση: Υπενθυµίζεται ότι στο άρθρο 412.5 ορίζεται ότι οι διατάξεις προστασίας διαφορικού
ρεύµατος που χρησιµοποιούνται για να παρέχουν συµπληρωµατική προστασία έναντι
ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση
άµεσης επαφής, πρέπει να έχουν ονοµαστικό
διαφορικό ρεύµα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA
Μπορούν να χρησιµοποιούνται διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος τύπου ΑC, τύπου Α ή τύπου
Β.
531.2.4 Απαιτήσεις για την επιλογή των διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύµατος που
χρησιµοποιούνται για την προστασία έναντι πυρκαγιάς σύµφωνα µε το άρθρο 482.1
Σηµείωση:

Υπενθυµίζεται ότι στην παράγραφο 482.1.7 ορίζεται ότι για λόγους προστασίας έναντι
πυρκαγιάς, πρέπει στα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ και ΤΤ, να
χρησιµοποιούνται διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό
διαφορικό ρεύµα λειτουργίας Ι∆n≤300 mA. Ειδικά για την περίπτωση που είναι δυνατόν
να εµφανιστούν σφάλµατα µε αντίσταση που θα µπορούσαν να προκαλέσουν
πυρκαγιά ορίζεται ότι πρέπει Ι∆n≤30 mA.

Μπορούν να χρησιµοποιούνται διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος τύπου ΑC, τύπου Α ή
τύπου Β, µε τον περιορισµό που ορίσθηκε στην παράγραφο 531.2.2.
531.3

∆ιατάξεις επιτήρησης της µόνωσης
Μια διάταξη επιτήρησης της µόνωσης, που χρησιµοποιείται στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων
ΙΤ σύµφωνα µε την παράγραφο 413.1.5.4, είναι ένα όργανο που ελέγχει συνεχώς τη µόνωση µιας
ηλεκτρικής εγκατάστασης και δίνει σήµα µόλις εµφανισθεί µια σηµαντική µείωση του επιπέδου της
µόνωσης, επιτρέποντας έτσι την ανεύρεση της αιτίας αυτής της µείωσης της µόνωσης, ώστε να µπορέσει
να επισκευασθεί η βλάβη πριν συµβεί ένα δεύτερο σφάλµα και, κατ' αυτό τον τρόπο, να αποφευχθεί η
διακοπή της τροφοδότησης
Σηµείωση: Οι διατάξεις επιτήρησης της µόνωσης µπορεί να λειτουργούν µε µια κατάλληλη χρονική
καθυστέρηση.
Η διάταξη επιτήρησης της µόνωσης ρυθµίζεται σε µια τιµή χαµηλότερη από εκείνη που ορίζεται στο
Κεφάλαιο 61 άρθρο 612.3 για τη συγκεκριµένη εγκατάσταση.
Οι διατάξεις επιτήρησης της µόνωσης πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται έτσι, ώστε η
τροποποίηση της ρύθµισής τους να είναι δυνατή µόνο µε τη χρήση ενός κλειδιού ή ενός εργαλείου.

532

Κενό

533

∆ιατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεων

533.1.

Γενικές απαιτήσεις

533.1.1 Οι βάσεις των βιδωτών ασφαλειών πρέπει να συνδέονται έτσι, ώστε η κεντρική επαφή να
βρίσκεται προς την πλευρά της τροφοδότησης.
533.1.2 Οι βάσεις των µαχαιρωτών ασφαλειών πρέπει να τοποθετούνται έτσι, ώστε να αποκλείεται η
γεφύρωση αγώγιµων µερών γειτονικών ασφαλειών µε µια ασφαλειοθήκη, που θα φέρει και το φυσίγγιο.
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533.1.3 Οι ασφάλειες που έχουν φυσίγγια ή τηκτά που είναι δυνατόν να τοποθετηθούν ή να αφαιρεθούν
από πρόσωπα µη ειδικευµένα ή µη ενηµερωµένα πρέπει να είναι τύπου σύµφωνου µε τις απαιτήσεις
ασφαλείας του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 60269-3.
Οι ασφάλειες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 60269-3 (οι οποίες
µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο όταν η τοποθέτηση ή η αφαίρεση των φυσιγγίων ή τηκτών γίνεται
από πρόσωπα ειδικευµένα ή ενηµερωµένα) πρέπει να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η
τοποθέτηση ή αφαίρεση των φυσιγγίων ή τηκτών θα µπορεί να πραγµατοποιείται χωρίς κίνδυνο επαφής
προς τα ενεργά µέρη.
533.1.4 Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, των οποίων ο χειρισµός είναι δυνατόν να πραγµατοποιείται από µη
ειδικευµένα ή από µη ενηµερωµένα πρόσωπα, πρέπει να είναι τέτοιου τύπου, ή πρέπει να είναι έτσι
εγκατεστηµένοι, ώστε να µην είναι δυνατή η τροποποίηση της ρύθµισης του στοιχείου υπερέντασης
χωρίς ηθεληµένη ενέργεια µε τη χρήση κλειδιού ή εργαλείου και µε ευκρινή ένδειξη της νέας ρύθµισης.
533.2

Επιλογή των διατάξεων προστασίας των ηλεκτρικών γραµµών έναντι υπερφόρτισης
Το ονοµαστικό ρεύµα (ή το ρεύµα ρύθµισης) της διάταξης προστασίας πρέπει να επιλέγεται
σύµφωνα µε το άρθρο 433.2.
Σηµείωση: Σε ορισµένες περιπτώσεις και για να αποφεύγεται η αθέλητη λειτουργία της διάταξης
προστασίας θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι τιµές αιχµής του ρεύµατος φορτίου.
Στην περίπτωση περιοδικής µεταβολής του φορτίου, οι τιµές των Ιn και Ιz πρέπει να επιλέγονται µε
βάση τις τιµές ΙΒ και ΙΖ του θερµικώς ισοδύναµου φορτίου, όπου:
ΙΒ, είναι το ρεύµα για το οποίο έχει µελετηθεί το κύκλωµα
ΙΖ, είναι το µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα της ηλεκτρικής γραµµής
Ιn, είναι το ονοµαστικό ρεύµα της διάταξης προστασίας και
Ι2 είναι το ρεύµα που εξασφαλίζει την αποτελεσµατική λειτουργία της διάταξης προστασίας

533.3

Επιλογή των διατάξεων προστασίας των ηλεκτρικών γραµµών έναντι βραχυκυκλωµάτων
Η εφαρµογή των κανόνων του Κεφαλαίου 43 για διάρκεια βραχυκυκλώµατος µέχρι 5s πρέπει να
βασίζεται στις συνθήκες του ελάχιστου και του µέγιστου βραχυκυκλώµατος.

534

Κενό

535

∆ιατάξεις προστασίας έναντι µείωσης της τάσης
Παραδείγµατα διατάξεων προστασίας έναντι µείωσης της τάσης είναι:
ηλεκτρονόµοι µείωσης της τάσης ή διατάξεις πτώσης των διακοπτών φορτίου ή των διακοπτών
ισχύος
επαφείς χωρίς µανδάλωση.

536

Κενό

537

∆ιατάξεις αποµόνωσης και διακοπής

537.1

Γενικά
Κάθε διάταξη που προορίζεται για αποµόνωση ή για διακοπή, σύµφωνα µε τα Τµήµατα 462 µέχρι
465, πρέπει να ικανοποιεί τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αν µια διάταξη χρησιµοποιείται για περισσότερες
από µία λειτουργίες, πρέπει να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που αφορούν κάθε µια απ’ αυτές τις
λειτουργίες.
Σηµείωση: Σε ορισµένες περιπτώσεις ο συνδυασµός των λειτουργιών, µπορεί να καθιστά
αναγκαίες πρόσθετες απαιτήσεις.

537.2

∆ιατάξεις αποµόνωσης

537.2.1 Οι διατάξεις αποµόνωσης πρέπει να αποµονώνουν αποτελεσµατικά όλους τους ενεργούς αγωγούς
τροφοδότησης του κυκλώµατος, λαµβανοµένων υπόψη των αναφεροµένων στο άρθρο 461.2.
Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για αποµόνωση πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις παραγράφους
537.2.1.1 µέχρι 537.2.5.
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537.2.1.1 Οι αποστάσεις αποµόνωσης µεταξύ των επαφών (ή άλλων µέσων αποµόνωσης), στην ανοιχτή
θέση, δεν πρέπει να είναι µικρότερες από τις οριζόµενες από τα Πρότυπα κατασκευής των διατάξεων
αποµόνωσης για την ονοµαστική τάση της εγκατάστασης.
537.2.1.2 Το διάκενο µεταξύ των επαφών της διάταξης αποµόνωσης, όταν αυτές είναι ανοιχτές, πρέπει να
είναι ορατό, ή, αν αυτό δεν συµβαίνει, πρέπει να υπάρχει µια σαφής και αξιόπιστη ένδειξη της ανοικτής ή
κλειστής θέσης των επαφών αποµόνωσης. Η ένδειξη της ανοικτής θέσης πρέπει να εµφανίζεται µόνο
όταν σε όλους τους πόλους της διάταξης οι ανοιχτές επαφές έχουν αποκτήσει την απόσταση
αποµόνωσης.
Η ένδειξη της ανοικτής θέσης των επαφών πρέπει να σηµαίνεται µε τις λέξεις "ΑΝΟΙΧΤΟ" ή
"ΕΚΤΟΣ".
Σηµείωση: Η ένδειξη της θέσης των επαφών µπορεί να επιτυγχάνεται µε τη χρήση των συµβόλων
“Ο” για την ανοικτή θέση και “Ι” για την κλειστή θέση, αν η χρήση αυτών των συµβόλων
επιτρέπεται από το Πρότυπο βάσει του οποίου είναι κατασκευασµένη η διάταξη.
537.2.1.3 ∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται διατάξεις ηµιαγωγών ως διατάξεις αποµόνωσης.
537.2.2 Οι διατάξεις αποµόνωσης πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να αποκλείεται το
χωρίς πρόθεση κλείσιµο τους.
Σηµείωση: Ένα τέτοιο κλείσιµο θα µπορούσε να προκληθεί π.χ. από κρούσεις ή δονήσεις.
537.2.3 Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα, ώστε οι διατάξεις αποµόνωσης που δεν έχουν ικανότητα διακοπής
φορτίου να µην µπορεί να ανοιχθούν κατά τύχη ή από χειρισµό από µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Σηµείωση: Αυτό µπορεί να επιτευχθεί εάν η διάταξη εγκατασταθεί σε χώρο ή µέσα σε περίβληµα
που να µπορεί να κλειδωθεί ή εάν η ίδια η διάταξη διαθέτει σύστηµα κλειδώµατος.
Εναλλακτικά, η διάταξη αποµόνωσης που δεν έχει ικανότητα διακοπής φορτίου µπορεί
να αλληλοµανδαλωθεί µε ένα διακόπτη φορτίου.
537.2.4 Η αποµόνωση πρέπει να πραγµατοποιείται, κατά προτίµηση, µε µια πολυπολική διάταξη, η οποία
αποσυνδέει µε µια κίνηση όλους τους πόλους της τροφοδότησης συγχρόνως. Εντούτοις δεν αποκλείεται
σε ειδικές περιπτώσεις, η χρησιµοποίηση διατάξεων που αποτελούνται από µονοπολικά στοιχεία, αν
αυτά είναι τοποθετηµένα το ένα παραπλεύρως του άλλου.
Σηµείωση: Η αποµόνωση µπορεί να πραγµατοποιείται, για παράδειγµα, µε τα εξής µέσα:
- αποζεύκτες ή διακόπτες-αποζεύκτες (διακόπτες- αποµονωτές) πολυπολικούς ή
µονοπολικούς
- ρευµατολήπτες και ρευµατοδότες
- τηκτά ασφαλειών
- συνδέσµους
- ειδικούς ακροδέκτες που δεν απαιτούν την αποσύνδεση του αγωγού.
537.2.5 Όλες οι διατάξεις που χρησιµοποιούνται για αποµόνωση πρέπει να µπορούν να αναγνωρίζονται
σαφώς, π.χ. µε αναγραφή του κυκλώµατος το οποίο αποµονώνουν.
537.3

∆ιατάξεις διακοπής για µηχανική συντήρηση

537.3.1 Οι διατάξεις διακοπής για µηχανική συντήρηση πρέπει κατά προτίµηση, να παρεµβάλλονται στο
κύριο κύκλωµα τροφοδότησης. Όταν χρησιµοποιούνται για αυτό το σκοπό διακόπτες, αυτοί πρέπει να
έχουν την ικανότητα διακοπής του πλήρους φορτίου του αντίστοιχου τµήµατος της εγκατάστασης. ∆εν
χρειάζεται απαραίτητα να διακόπτουν όλους τους ενεργούς αγωγούς.
Η διακοπή του κυκλώµατος ελέγχου µιας συσκευής διακοπής που διαθέτει σύστηµα ηλεκτρικού
χειρισµού της, είναι επιτρεπτή µόνο αν είναι εξασφαλισµένο ότι επιτυγχάνονται συνθήκες ισοδύναµες µε
την άµεση διακοπή του κύριου κυκλώµατος τροφοδότησης. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί:
είτε µε συµπληρωµατικές εξασφαλίσεις, όπως µηχανικές αλληλοµανδαλώσεις
είτε αν οι απαιτήσεις του Προτύπου βάση του οποίου είναι κατασκευασµένη η χρησιµοποιούµενη
συσκευή, εξασφαλίζουν αυτή την ισοδυναµία.
Σηµείωση: Η διακοπή για µηχανική συντήρηση µπορεί να πραγµατοποιείται, για παράδειγµα, µε τα
εξής µέσα:
- µε πολυπολικούς διακόπτες φορτίου
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µε διακόπτες ισχύος.
µε διακόπτες που ελέγχουν επαφείς.
µε ρευµατολήπτες και ρευµατοδότες.

537.3.2 Ο χειρισµός των διατάξεων διακοπής για µηχανική συντήρηση ή των διακοπτών των κυκλωµάτων
ελέγχου των, πρέπει να πραγµατοποιείται µε µια χειροκίνητη ενέργεια.
Το διάκενο ανάµεσα στις ανοιχτές επαφές της διάταξης πρέπει να είναι ορατό ή, αν αυτό δεν
συµβαίνει, να υπάρχει µια σαφής και αξιόπιστη ένδειξη της ανοιχτής θέσης τους. Η ένδειξη της ανοιχτής
θέσης πρέπει να εµφανίζεται µόνο όταν όλοι οι πόλοι της διάταξης έχουν φθάσει στην ανοιχτή θέση.
Η ένδειξη της ανοικτής θέσης των επαφών πρέπει να σηµαίνεται µε τις λέξεις "ΑΝΟΙΧΤΟ" ή
"ΕΚΤΟΣ".
Σηµείωση.- Η ένδειξη της θέσης των επαφών µπορεί να επιτυγχάνεται µε τη χρήση των συµβόλων
“Ο” για την ανοικτή θέση και “Ι” για την κλειστή θέση, αν η χρήση αυτών των
συµβόλων επιτρέπεται από το Πρότυπο βάσει του οποίου είναι κατασκευασµένη η
διάταξη.
537.3.3 Οι διατάξεις διακοπής για µηχανική συντήρηση πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται έτσι,
ώστε να µην είναι δυνατό το χωρίς πρόθεση κλείσιµο τους.
Σηµείωση.- Ένα τέτοιο κλείσιµο θα µπορούσε να προκληθεί, για παράδειγµα, από κρούσεις ή
δονήσεις.
537.3.4 Οι διατάξεις διακοπής για µηχανική συντήρηση πρέπει να τοποθετούνται και να σηµαίνονται έτσι,
ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα και να είναι πρόσφορες για την προβλεπόµενη χρήση.
537.4

∆ιατάξεις για την επείγουσα διακοπή και για την επείγουσα στάση (κράτηση)

537.4.1 Οι διατάξεις για την επείγουσα διακοπή πρέπει να έχουν την ικανότητα διακοπής του ρεύµατος
πλήρους φορτίου του αντίστοιχου τµήµατος της εγκατάστασης στο οποίο λαµβάνεται υπόψη και το
ενδεχόµενο ρεύµα σε περίπτωση εµπλοκής κινητήρα.
537.4.2 Οι διατάξεις για επείγουσα διακοπή µπορούν να αποτελούνται:
είτε από µία µόνη συσκευή που έχει την ικανότητα να διακόπτει απευθείας την αντίστοιχη
τροφοδότηση
είτε από ένα συνδυασµό συσκευών που τίθενται σε λειτουργία µε µια µόνο κίνηση, για τη διακοπή
της αντίστοιχης τροφοδότης
Για την επείγουσα κράτηση µπορεί να είναι απαραίτητη η διατήρηση της τροφοδότησης, π.χ. για
την πέδηση των κινούµενων µερών.
Σηµείωση: Η επείγουσα διακοπή µπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγµα, µε τα εξής µέσα:
- διακόπτες στο κύριο κύκλωµα
- πλήκτρα πίεσης (κοµβία) ή παρόµοια όργανα στο κύκλωµα ελέγχου (βοηθητικό
κύκλωµα).
Οι ρευµατολήπτες και ρευµατοδότες δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως µέσα επείγουσας
διακοπής.
537.4.3 Όπου είναι πρακτικά εφαρµόσιµο, πρέπει να επιλέγονται χειροκίνητες διατάξεις διακοπής του
κυρίου κυκλώµατος .
Όταν χρησιµοποιούνται διακόπτες ισχύος, επαφείς ή άλλα παρόµοια όργανα, που έχουν χειρισµό
εξ αποστάσεως, το άνοιγµά τους πρέπει να πραγµατοποιείται µε απενεργοποίηση των πηνίων τους ή
πρέπει να χρησιµοποιούνται τεχνικές που παρέχουν ισοδύναµο βαθµό ασφαλείας.
537.4.4 Τα µέσα χειρισµού (λαβές, πλήκτρα πίεσης, κ.λπ.) των διατάξεων επείγουσας διακοπής πρέπει να
µπορούν να αναγνωρίζονται εύκολα και να έχουν κόκκινο χρώµα σε κίτρινο φόντο. Αυτή η απαίτηση δεν
είναι απαραίτητο να τηρείται στις εγκαταστάσεις των κατοικιών.
537.4.5 Τα µέσα χειρισµού πρέπει να είναι ευπρόσιτα σε όλα τα µέρη όπου µπορεί να παρουσιασθεί
κίνδυνος και επιπλέον, εφόσον αυτό κρίνεται χρήσιµο, σε όλες τις θέσεις απ’ όπου θα µπορούσε να
αρθεί ένας κίνδυνος µε τηλεχειρισµό.
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537.4.6 Τα µέσα χειρισµού των διατάξεων επείγουσας διακοπής ή επείγουσας κράτησης πρέπει να
µπορούν να µανδαλώνονται στη θέση διακοπής ή κράτησης, εκτός αν τόσο τα µέσα χειρισµού για την
επείγουσα διακοπή ή την επείγουσα κράτηση, όσο και εκείνα για την επανατροφοδότηση ή και την
επανεκκίνηση, βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του ίδιου προσώπου.
Η αποµανδάλωση της διάταξης επείγουσας διακοπής ή επείγουσας κράτησης δεν επιτρέπεται να
επανενεργοποιεί, χωρίς άλλο χειρισµό, το αντίστοιχο τµήµα της εγκατάστασης.
537.4.7 Οι διατάξεις επείγουσας διακοπής καθώς και οι διατάξεις επείγουσας κράτησης πρέπει να
τοποθετούνται και να επισηµαίνονται έτσι, ώστε να µπορούν να αναγνωρίζονται εύκολα και να είναι
πρόσφορες για την προβλεπόµενη χρήση.
537.5

∆ιατάξεις λειτουργικών χειρισµών

537.5.1 Οι διατάξεις λειτουργικών χειρισµών πρέπει να είναι κατάλληλες για τις δυσµενέστερες συνθήκες
υπό τις οποίες µπορεί να κληθούν να λειτουργήσουν.
537.5.2 Οι διατάξεις λειτουργικών χειρισµών είναι δυνατόν να διακόπτουν το ρεύµα χωρίς απαραίτητα να
αποσυνδέουν όλους τους πόλους του αντίστοιχου κυκλώµατος.
Σηµειώσεις: 1. Παράδειγµα διατάξεων λειτουργικών χειρισµών που διακόπτουν το ρεύµα χωρίς
αποσύνδεση των πόλων αποτελούν οι διατάξεις ηµιαγωγών.
2. Ο λειτουργικός χειρισµός µπορεί να επιτελείται, για παράδειγµα, µε τα εξής µέσα:
- διακόπτες φορτίου
- διατάξεις ηµιαγωγών
- διακόπτες ισχύος
- επαφείς
- ηλεκτρονόµοι
- ρευµατολήπτες και ρευµατοδότες µε ονοµαστική τιµή ρεύµατος έως και 16Α.
537.5.3 Για τον λειτουργικό χειρισµό δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται αποζεύκτες, ασφάλειες ή
γέφυρες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54
540

ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εισαγωγή
Αυτό το Κεφάλαιο περιλαµβάνει τους κανόνες που πρέπει να εφαρµόζονται κατά την επιλογή και
κατά την εγκατάσταση των γειώσεων και των αγωγών προστασίας. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να
τηρούνται επιπροσθέτως προς τους γενικούς κανόνες του Κεφαλαίου 51.

541

Γενικά

541.1
Η όλη κατασκευή των διατάξεων γείωσης και ειδικότερα η τιµή της αντίστασης γείωσης πρέπει να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφάλειας ή/ και τις λειτουργικές ανάγκες της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
542

Συνδέσεις προς τη γη

542.1

∆ιατάξεις γείωσης

542.1.1 Οι διατάξεις γείωσης µπορούν να χρησιµεύουν είτε συγχρόνως για την προστασία και για τη
λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης, είτε χωριστά για τον ένα ή για τον άλλoν από αυτούς τους
σκοπούς, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του σχεδιασµού της εγκατάστασης.
542.1.2 Η επιλογή και εγκατάσταση του υλικού των διατάξεων γείωσης πρέπει να εξασφαλίζουν ότι:
η τιµή της αντίστασης γείωσης θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις προστασίας και λειτουργίας της
εγκατάστασης και θα διατηρεί συνεχώς αυτή την ιδιότητα
τα ρεύµατα σφάλµατος προς γη και τα ρεύµατα διαρροής προς γη θα µπορούν να κυκλοφορούν
χωρίς να δηµιουργείται κίνδυνος, ιδιαίτερα από τις θερµικές, θερµοµηχανικές και ηλεκτροµηχανικές
καταπονήσεις
95

ΕΛΟΤ HD 384
-

© ΕΛΟΤ

είναι επαρκώς στιβαρής κατασκευής ή έχουν κατάλληλη πρόσθετη µηχανική προστασία, ώστε να
αντέχουν στις αναµενόµενες εξωτερικές συνθήκες.

542.1.3 Πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα έναντι των κινδύνων βλαβών άλλων µεταλλικών µερών
από ηλεκτρόλυση.
542.2

Ηλεκτρόδια γείωσης

542.2.1 Μπορούν να χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι τύποι ηλεκτροδίων γείωσης:
ράβδοι γείωσης ή σωλήνες
ταινίες γείωσης ή σύρµατα
πλάκες γείωσης
ηλεκτρόδια γείωσης ενσωµατωµένα στα θεµέλια (θεµελιακή γείωση)
µεταλλικός οπλισµός σκυροδέµατος µέσα στο έδαφος
Σηµείωση: Ειδική προσοχή απαιτείται όταν η κατασκευή περιλαµβάνει προεντεταµένο σκυρόδεµα.
µεταλλικοί σωλήνες νερού υπό τους όρους της παραγράφου 542.2.5
άλλες κατάλληλες υπόγειες κατασκευές (βλέπε επίσης παράγραφο 542.2.6).
Σηµείωση: Η αποτελεσµατικότητα ενός ηλεκτροδίου γείωσης εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες
του εδάφους και πρέπει να επιλέγονται ένα ή περισσότερα ηλεκτρόδια γείωσης
κατάλληλα για τις συνθήκες του εδάφους και για την απαιτούµενη αντίσταση γείωσης.
Η αντίσταση γείωσης του ηλεκτροδίου µπορεί να υπολογίζεται ή να µετριέται.
542.2.2 Ο τύπος και το βάθος έµπηξης ή τοποθέτησης των ηλεκτροδίων γείωσης µέσα στο έδαφος πρέπει
να είναι τέτοια, ώστε η αποξήρανση και το πάγωµα του εδάφους να µην αυξάνουν την αντίσταση
γείωσης πέρα από την απαιτούµενη τιµή.
542.2.3 Τα χρησιµοποιούµενα υλικά και η κατασκευή των ηλεκτροδίων γείωσης πρέπει να είναι τέτοια,
ώστε να αντέχουν σε µηχανικές βλάβες εξαιτίας της διάβρωσης.
542.2.4 Κατά το σχεδιασµό των διατάξεων γείωσης πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ενδεχόµενη αύξηση της
αντίστασης γείωσης εξαιτίας της διάβρωσης.
542.2.5 Οι µεταλλικοί σωλήνες ύδρευσης µπορούν να χρησιµοποιούνται ως ηλεκτρόδια γείωσης µόνον
εφόσον υπάρχει η συγκατάθεση του φορέα που είναι αρµόδιος για την παροχή του νερού και εφόσον
υπάρχει κατάλληλη διαδικασία που θα εξασφαλίζει, ότι ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα
ειδοποιείται εγκαίρως για κάθε σχεδιαζόµενη αλλαγή στο σύστηµα των σωληνώσεων ύδρευσης.
542.2.6 Μεταλλικές σωληνώσεις άλλες από τις σωληνώσεις ύδρευσης (π.χ. σωληνώσεις υγρών ή αέριων
καυσίµων, σωληνώσεις θέρµανσης κλπ.) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως ηλεκτρόδια γείωσης.
Σηµείωση: Αυτός ο κανόνας δεν αποκλείει την ισοδυναµική σύνδεση αυτών των σωληνώσεων
σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 41.
542.2.7 Μολύβδινοι µανδύες και άλλα µεταλλικά περιβλήµατα καλωδίων, που δεν υπόκεινται σε αξιόλογη
αλλοίωση εξ αιτίας της διάβρωσης, µπορούν να χρησιµοποιούνται ως ηλεκτρόδια γείωσης, υπό τον όρο
ότι υπάρχει η συγκατάθεση του φορέα στον οποίο ανήκουν αυτά τα καλώδια και ότι υπάρχει κατάλληλη
διαδικασία που εξασφαλίζει ότι ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα ειδοποιείται εγκαίρως για
κάθε σχεδιαζόµενη αλλαγή στα καλώδια που θα µπορούσε να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά της
γείωσης.
542.3

Αγωγοί γείωσης

542.3.1 Οι αγωγοί γείωσης πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το άρθρο 543.1 και, αν είναι θαµµένοι στο έδαφος,
η διατοµή τους πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο ίση µε την αναγραφόµενη στον Πίνακα 54-Α.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 54-Α
Ελάχιστες διατοµές αγωγών γείωσης θαµµένων στο έδαφος

Με µηχανική προστασία
Με προστασία έναντι
διάβρωσης *

Χωρίς µηχανική προστασία
2

16 mm Χαλκός
2
16 mm Γαλβανισµένος
χάλυβας

Σύµφωνα µε το άρθρο 543.1

Χωρίς προστασία έναντι
διάβρωσης

2

25 mm Cu
2
50 mm Fe

*Η προστασία έναντι διάβρωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ενός µανδύα

542.3.2 Η σύνδεση του αγωγού γείωσης µε το ηλεκτρόδιο γείωσης πρέπει να εκτελείται µε ιδιαίτερη
επιµέλεια και, αν απαιτείται, να προστατεύεται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται από µηχανικές βλάβες
και από διαβρώσεις.
Όταν χρησιµοποιείται σφιγκτήρας, αυτός πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου, ώστε να µην
προκαλείται βλάβη στο ηλεκτρόδιο ή στον αγωγό γείωσης.
542.4

Κύριοι ακροδέκτες ή ζυγοί γείωσης

542.4.1 Σε κάθε εγκατάσταση πρέπει να προβλέπεται ένας κύριος ακροδέκτης ή ζυγός γείωσης, προς τον
οποίο θα συνδέονται οι ακόλουθοι αγωγοί:
αγωγοί γείωσης
αγωγοί προστασίας
αγωγοί της κύριας ισοδυναµικής σύνδεσης
αγωγοί γείωσης λειτουργίας, εάν απαιτείται.
542.4.2 Πρέπει να προβλέπεται, σε προσιτή θέση, ένα µέσον για την αποσύνδεση του αγωγού γείωσης,
ώστε να είναι δυνατή η µέτρηση της αντίστασης γείωσης. Αυτό το µέσον αποσύνδεσης µπορεί να
συνδυάζεται κατάλληλα µε τον κύριο ακροδέκτη γείωσης. Το µέσον αποσύνδεσης πρέπει να έχει επαρκή
µηχανική αντοχή, ώστε να εξασφαλίζει τη διατήρηση της ηλεκτρικής συνέχειας και η αποσύνδεση
πρέπει να είναι δυνατή µόνο µε τη χρήση ενός εργαλείου.
543

Αγωγοί προστασίας
Σηµείωση: Σχετικά µε τους αγωγούς ισοδυναµικής σύνδεσης, βλ. Τµήµα 547

543.1

Ελάχιστες διατοµές
Η διατοµή των αγωγών προστασίας µπορεί:
είτε να υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 543.1.1
Σηµείωση: Ο υπολογισµός σύµφωνα µε την παράγραφο 543.1.1 µπορεί να είναι αναγκαίος, αν η
επιλογή της διατοµής του αγωγού φάσεων έχει πραγµατοποιηθεί µε βάση την τιµή του
ρεύµατος βραχυκυκλώµατος
είτε να επιλέγεται σύµφωνα µε την παράγραφο 543.1.2.
Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να τηρούνται τα οριζόµενα στην παράγραφο 543.1.3.
Σηµείωση: Κατά την κατασκευή της εγκατάστασης πρέπει να προβλεφθεί ώστε οι ακροδέκτες των
συσκευών να µπορούν να δεχθούν αυτούς τους αγωγούς.

-

-
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543.1.1 Η διατοµή δεν πρέπει να είναι µικρότερη από την προκύπτουσα από τον ακόλουθο τύπο (ισχύει
µόνο για χρόνους διακοπής που δεν υπερβαίνουν τα 5 s):

2

I t
S= √
k

Όπου:
2

S= η διατοµή, σε mm
Ι= η τιµή (για εναλλασσόµενο ρεύµα ενδεικνύµενη τιµή) του ρεύµατος σφάλµατος για ένα σφάλµα
αµελητέας σύνθετης αντίστασης, το οποίο µπορεί να διέλθει µέσα από τη διάταξη προστασίας, σε
Α
t= ο χρόνος λειτουργίας της διάταξης που επιτελεί τη διακοπή, σε s
Σηµείωση: Πρέπει να ληφθεί υπόψη ο περιορισµός του ρεύµατος βραχυκυκλώµατος που
οφείλεται στη σύνθετη αντίσταση του κυκλώµατος καθώς και η ικανότητα περιορισµού
(ολοκλήρωµα Joule) της διάταξης προστασίας.
k = συντελεστής, που εξαρτάται από το υλικό του αγωγού προστασίας και της µόνωσής του, από τα
άλλα µέρη µέσω των οποίων ενδέχεται να διέρχεται το ρεύµα σφάλµατος, καθώς και από τις
αρχικές και τελικές επιτρεπόµενες θερµοκρασίες. Τιµές του συντελεστή k δίνονται στους Πίνακες
54-Β, 54-Γ, και 54-Ε, για τις συνήθεις περιπτώσεις που συναντώνται στην πράξη.
Σηµείωση: Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από αυτούς τους πίνακες, ο συντελεστής k
µπορεί να υπολογίζεται κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται στο Παράρτηµα Α του
Προτύπου HD 384-5-54
Αν από την εφαρµογή του τύπου προκύπτει τιµή της διατοµής που δεν είναι τυποποιηµένη, πρέπει
να χρησιµοποιείται η αµέσως υψηλότερη τυποποιηµένη τιµή.
Σηµειώσεις: 1.-Η διατοµή που υπολογίσθηκε κατ’ αυτό τον τρόπο πρέπει να είναι συµβατή µε τις
συνθήκες που επιβάλλονται από τη σύνθετη αντίσταση του βρόχου σφάλµατος
2.- Για τα όρια θερµοκρασίας σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε χώρους µε
εκρηκτική ατµόσφαιρα, βλ. το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50014.
3.- Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι µέγιστες επιτρεπόµενες θερµοκρασίες για τις
συνδέσεις.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 54-Β
Τιµές του συντελεστή k για µονωµένους αγωγούς προστασίας που δεν είναι
ενσωµατωµένοι σε καλώδια και για γυµνούς αγωγούς προστασίας που είναι σε επαφή µε το
περίβληµα του καλωδίου

Μόνωση του αγωγού προστασίας ή περίβληµα καλωδίου

Τελική θερµοκρασία

PVC

EPR
XLPE

Ελαστικό
Βουτύλιο

160°C

250°C

220°C

Υλικό αγωγού
Χαλκός
Αλουµίνιο
Χάλυβας

Συντελεστής k
143
95
52

176
116
64

166
110
60

Σηµείωση: Η αρχική θερµοκρασία του αγωγού θεωρείται ότι είναι 30°C
ΠΙΝΑΚΑΣ 54-Γ
Τιµές του συντελεστή k για αγωγούς προστασίας που είναι πόλοι ενός πολυπολικού
καλωδίου
Υλικό µόνωσης
PVC

EPR
XLPE

Ελαστικό
Βουτύλιο

Αρχική θερµοκρασία

70°C

90°C

85°C

Τελική θερµοκρασία

160°C

250°C

220°C

Υλικό αγωγού
Χαλκός
Αλουµίνιο

Συντελεστής k
115
76

143
94

134
89
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ΠΙΝΑΚΑΣ 54-Ε
Τιµές του συντελεστή k για γυµνούς αγωγούς όταν δεν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε
γειτονικά υλικά από τις αναγραφόµενες θερµοκρασίες
Συνθήκες

Ορατοί σε
περιορισµένους
χώρους*

Υλικό
Αγωγού
Χαλκός

Μέγιστη
Θερµοκρασία
k

Αλουµίνιο

Μέγιστη
Θερµοκρασία
k

Χάλυβας

Μέγιστη
Θερµοκρασία
k

Κανονικές συνθήκες

Κίνδυνος πυρκαγιάς

500°C

200°C

150°C

228

159

138

300°C

200°C

150°C

125

105

500°C

200°C

82

91
150°C

58

50

Σηµείωση: Η αρχική θερµοκρασία του αγωγού θεωρείται ότι είναι 30°C
* Οι αναγραφόµενες θερµοκρασίες ισχύουν µόνο εφόσον δεν επηρεάζουν την ποιότητα των συνδέσεων.
543.1.2 H διατοµή του αγωγού προστασίας δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη από την αντίστοιχη τιµή του
Πίνακα 54-Ζ. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι αναγκαίος ο έλεγχος της συµµόρφωσης προς την
παράγραφο 543.1.1.
Αν από την εφαρµογή αυτής της παραγράφου προκύπτει µη τυποποιηµένη διατοµή, πρέπει να
χρησιµοποιούνται αγωγοί που έχουν την πλησιέστερη τυποποιηµένη διατοµή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 54-Ζ
∆ιατοµές αγωγών προστασίας σε συσχετισµό µε τις διατοµές των αγωγών φάσεων
∆ιατοµή των αγωγών φάσεων της εγκατάστασης
2
S (mm )
S≤16
16<S≤35
S>35

Ελάχιστη διατοµή του αντίστοιχου αγωγού
προστασίας
2
Sp (mm )
S
16
S/2

Οι τιµές του Πίνακα 54-Z ισχύουν µόνο αν ο αγωγός προστασίας είναι κατασκευασµένος από το
ίδιο µέταλλο, όπως οι αγωγοί φάσεων. Αν αυτό δεν συµβαίνει, η διατοµή του αγωγού προστασίας
πρέπει να προσδιορίζεται µε τρόπο που να προκύπτει ισοδύναµη αγωγιµότητα µε αυτή που προκύπτει
από τον Πίνακα 54-Z.
543.1.3 Η διατοµή κάθε αγωγού προστασίας, που δεν αποτελεί πόλο του καλωδίου ή δεν περιλαµβάνεται
στο ίδιο περίβληµα µε τους αγωγούς φάσεων πρέπει να µην είναι µικρότερη από:
2
2,5 mm εάν προβλέπεται µηχανική προστασία
2
4 mm εάν δεν προβλέπεται µηχανική προστασία.
Σηµείωση: Βλέπε επίσης το Κεφάλαιο 52 σχετικά µε την επιλογή και εγκατάσταση των αγωγών και
των καλωδίων σε σχέση µε τις εξωτερικές επιδράσεις.
543.1.4 Όταν ένας αγωγός προστασίας είναι κοινός για περισσότερα κυκλώµατα, η διατοµή του πρέπει να
αντιστοιχεί προς τη µεγαλύτερη διατοµή αγωγού φάσης αυτών των κυκλωµάτων.
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543.2

Τύποι αγωγών προστασίας

543.2.1
-

Ως αγωγοί προστασίας µπορούν να χρησιµοποιούνται:
αγωγοί πολυπολικών καλωδίων
µονωµένοι ή γυµνοί αγωγοί τοποθετηµένοι σε κοινό περίβληµα µε τους ενεργούς αγωγούς
µονωµένοι ή γυµνοί αγωγοί τοποθετηµένοι χωριστά από τους ενεργούς αγωγούς
µεταλλικά περιβλήµατα καλωδίων, όπως µανδύες, πλέγµατα, οπλισµοί κλπ.
µεταλλικοί σωλήνες ή άλλα µεταλλικά περιβλήµατα αγωγών
ορισµένα ξένα αγώγιµα στοιχεία.

543.2.2 Όταν η εγκατάσταση περιλαµβάνει περιβλήµατα ή πλαίσια συγκροτηµάτων συναρµολογηµένων
στο εργοστάσιο ή συστήµατα µεταλλοεπενδεδυµένων ζυγών, τα µεταλλικά περιβλήµατα ή πλαίσια
επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως αγωγοί προστασίας εάν ικανοποιούν ταυτόχρονα και τις τρεις
ακόλουθες απαιτήσεις:
α)
η ηλεκτρική τους συνέχεια πρέπει να επιτυγχάνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η
προστασία έναντι µηχανικών, χηµικών ή ηλεκτροχηµικών αλλοιώσεων,
β)
η αγωγιµότητά τους πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς αυτή που προκύπτει από την εφαρµογή
του άρθρου 543.1,
γ)
πρέπει να είναι δυνατή η σύνδεση άλλων αγωγών προστασίας σε κάθε προκαθορισµένο σηµείο
διακλάδωσης.
543.2.3 Τα µεταλλικά περιβλήµατα, όπως οι γυµνοί ή µονωµένοι µανδύες ορισµένων ηλεκτρικών γραµµών,
επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως αγωγοί προστασίας για τα αντίστοιχα κυκλώµατα, εάν πληρούν και
τις δύο απαιτήσεις α) και β) της παραγράφου 543.2.2. Άλλοι σωλήνες δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιούνται ως αγωγοί προστασίας.
543.2.4 Ξένα αγώγιµα στοιχεία επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως αγωγοί προστασίας εάν πληρούν
συγχρόνως τις ακόλουθες τέσσερις απαιτήσεις:
α)
η ηλεκτρική τους συνέχεια πρέπει να εξασφαλίζεται, είτε από την κατασκευή τους είτε µε
κατάλληλες συνδέσεις, κατά τρόπο ώστε να είναι πλήρως προστατευµένοι έναντι µηχανικών,
χηµικών ή ηλεκτροχηµικών αλλοιώσεων,
β)
η αγωγιµότητά τους πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς αυτή, που προκύπτει από την εφαρµογή
του άρθρου 543.1
γ)
δεν πρέπει να µπορούν να αφαιρεθούν παρά µόνον αν έχουν προβλεφθεί κατάλληλα µέτρα που να
αντισταθµίζουν αυτή την αφαίρεση
δ)
πρέπει να έχουν µελετηθεί και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να έχουν προσαρµοσθεί για αυτή τη χρήση.
Σηµείωση: Οι µεταλλικοί σωλήνες νερού συνήθως δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις
Σωλήνες αερίου δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως αγωγοί προστασίας.
543.2.5 Ξένα αγώγιµα στοιχεία δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως αγωγοί ΡΕΝ.
543.3

∆ιατήρηση της ηλεκτρικής συνέχειας των αγωγών προστασίας

543.3.1 Οι αγωγοί προστασίας πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευµένοι έναντι µηχανικών και χηµικών
αλλοιώσεων και ηλεκτροδυναµικών καταπονήσεων.
543.3.2 Οι συνδέσεις των αγωγών προστασίας πρέπει να είναι προσιτές για επιθεώρηση και για την
εκτέλεση δοκιµών, εκτός από αυτές που βρίσκονται σε κιβώτια γεµισµένα µε υλικό πλήρωσης ή σε
εγκιβωτισµένους συνδέσµους.
543.3.3 ∆εν επιτρέπεται να παρεµβάλλονται διατάξεις διακοπής στον αγωγό προστασίας, αλλά επιτρέπεται
να προβλέπονται σύνδεσµοι που µπορούν να αποσυνδέονται µόνο µε τη χρήση εργαλείου για την
εκτέλεση ελέγχων.
543.3.4 Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται σύστηµα ηλεκτρικής επιτήρησης της συνέχειας της γείωσης,
δεν επιτρέπεται να παρεµβάλλονται στους αγωγούς προστασίας τα πηνία λειτουργίας αυτού του
συστήµατος.
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543.3.5 Εκτεθειµένα αγώγιµα στοιχεία συσκευών δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για να αποτελέσουν
τµήµα του αγωγού προστασίας άλλων συσκευών, µε εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 543.2.2.
544

∆ιατάξεις γειώσεων προστασίας
Σηµείωση: Σχετικά µε τα µέτρα προστασίας για τα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ, ΤΤ και
ΙΤ βλέπε το Κεφάλαιο 41.

544.1

Αγωγοί προστασίας χρησιµοποιούµενοι µε διατάξεις προστασίας υπερεντάσεων
Όταν, για την προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας, χρησιµοποιούνται διατάξεις προστασίας
υπερεντάσεων, ο αγωγός προστασίας πρέπει να είναι ενσωµατωµένος στην ίδια ηλεκτρική γραµµή µε
τους ενεργούς αγωγούς ή να είναι τοποθετηµένος σε άµεση γειτνίαση µε αυτούς.

544.2
Γειώσεις και αγωγοί προστασίας για διατάξεις προστασίας που λειτουργούν µε την τάση
σφάλµατος
Σηµείωση: ∆ιατάξεις προστασίας που λειτουργούν µε την τάση σφάλµατος χρησιµοποιούνται σε
ειδικές εφαρµογές σύµφωνα µε τη σηµείωση 3 της παραγράφου 413.1.4.2
544.2.1 Πρέπει να προβλέπεται ένα βοηθητικό ηλεκτρόδιο γείωσης, ηλεκτρικά ανεξάρτητο από όλα τα άλλα
γειωµένα µεταλλικά στοιχεία, όπως π.χ. µεταλλικές κατασκευές, σωληνώσεις ή καλώδια µε µεταλλικό
µανδύα.
544.2.2 Ο αγωγός γείωσης που οδηγεί προς το βοηθητικό ηλεκτρόδιο γείωσης, πρέπει να είναι µονωµένος,
ώστε να αποφεύγεται η επαφή του µε τον αγωγό προστασίας ή προς οποιαδήποτε αγώγιµα µέρη
συνδεδεµένα µε αυτόν ή προς ξένα αγώγιµα στοιχεία που βρίσκονται ή µπορεί να βρεθούν σε επαφή µε
αυτόν.
Σηµείωση: Η τήρηση αυτής της απαίτησης είναι αναγκαία για να αποτρέπει την ανεπιθύµητη
γεφύρωση του ευαίσθητου στην τάση στοιχείου.
544.2.3 Ο αγωγός προστασίας πρέπει να συνδέεται µε τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη µόνο εκείνων των
συσκευών, των οποίων η τροφοδότηση διακόπτεται όταν λειτουργήσει η διάταξη προστασίας εξαιτίας
σφάλµατος.
545

∆ιατάξεις γειώσεων λειτουργίας

545.1

Γενικά
Οι διατάξεις γειώσεων λειτουργίας πρέπει να σχεδιάζονται µε βάση τις ειδικές απαιτήσεις του
εξοπλισµού τον οποίο πρόκειται να εξυπηρετήσουν, ώστε να εξασφαλίζουν την ορθή και αξιόπιστη
λειτουργία της εγκατάστασης.

546

∆ιατάξεις γείωσης λειτουργίας - προστασίας

546.1

Γενικά
Στις περιπτώσεις που µια διάταξη γείωσης προβλέπεται να χρησιµοποιείται ταυτόχρονα για την
προστασία και για τη λειτουργία της εγκατάστασης, οι απαιτήσεις που αφορούν την προστασία
υπερισχύουν.

546.2

Αγωγοί ΡΕΝ

546.2.1 Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ σε µόνιµες εγκαταστάσεις στις οποίες ο αγωγός
2
2
προστασίας έχει διατοµή όχι µικρότερη των 10mm για χαλκό ή 16mm για αλουµίνιο, ο ίδιος αγωγός
µπορεί να χρησιµοποιείται και ως ουδέτερος, µε την προϋπόθεση ότι το υπόψη τµήµα της εγκατάστασης
δεν προστατεύεται από διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος διαφυγής.
2
Κατ’ εξαίρεση η ελάχιστη διατοµή του αγωγού ΡΕΝ επιτρέπεται να είναι 4mm , στην περίπτωση
συγκεντρικών καλωδίων που είναι σύµφωνα µε τα Πρότυπα IEC και εφόσον υπάρχουν διπλές συνδέσεις
που θα εξασφαλίζουν την ηλεκτρική συνέχεια σε όλη τη διαδροµή των συγκεντρικών καλωδίων.
Σηµείωση: Κοινός αγωγός που χρησιµεύει συγχρόνως ως ουδέτερος και ως αγωγός προστασίας
( αγωγός ΡΕΝ) χρησιµοποιείται στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ-C. Σχετικά
µε την εφαρµογή αυτού του συστήµατος βλ. τη σηµείωση της παραγράφου 413.1.3.2
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546.2.2 Ο αγωγός ΡΕΝ πρέπει να είναι µονωµένος για την υψηλότερη τάση στην οποία είναι δυνατό να
βρεθεί, για να αποφεύγεται η κυκλοφορία ρευµάτων σκέδασης.
Σηµείωση: Ο αγωγός ΡΕΝ δεν απαιτείται να µονώνεται εντός των ερµαρίων οργάνων ελέγχου και
διακοπής.
546.2.3 Αν από οποιοδήποτε σηµείο της εγκατάστασης οι λειτουργίες προστασίας και ουδετέρου
προβλέπεται να γίνονται µε χωριστούς αγωγούς, δεν είναι επιτρεπτό να συνδέονται οι αγωγοί αυτοί
µεταξύ τους από το σηµείο αυτό και µετά. Στο σηµείο διαχωρισµού πρέπει να προβλέπονται χωριστοί
ακροδέκτες ή ζυγοί για τον αγωγό προστασίας και για τον ουδέτερο αγωγό. Οι αγωγοί ΡΕΝ πρέπει να
συνδέονται στον ακροδέκτη ή τον ζυγό που έχει προβλεφθεί για τον αγωγό προστασίας.
547

Αγωγοί ισοδυναµικών συνδέσεων

547.1

Ελάχιστες διατοµές

547.1.1 Αγωγοί κύριας ισοδυναµικής σύνδεσης
Οι αγωγοί της κύριας ισοδυναµικής σύνδεσης πρέπει να έχουν διατοµή όχι µικρότερη από το ήµισυ
2
της µεγαλύτερης διατοµής αγωγού προστασίας της εγκατάστασης, µε ελάχιστο όριο τα 6mm . Πάντως η
2
διατοµή δεν απαιτείται να υπερβαίνει τα 25mm αν ο αγωγός είναι από χαλκό ή τη διατοµή που έχει
ισοδύναµο µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα αν είναι από άλλο µέταλλο.
547.1.2 Αγωγοί συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης
Ο αγωγός συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης, που συνδέει δύο εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη,
πρέπει να έχει διατοµή που δεν θα είναι µικρότερη από την µικρότερη διατοµή αγωγού προστασίας, που
συνδέεται σε αυτά τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη.
Ο αγωγός συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης που συνδέει ένα εκτεθειµένο αγώγιµο µέρος
προς ένα ξένο αγώγιµο στοιχείο πρέπει να έχει διατοµή που δεν θα είναι µικρότερη από το ήµισυ της
διατοµής του αντίστοιχου αγωγού προστασίας µε ελάχιστο όριο το οριζόµενο στην παράγραφο 543.1.3.
Η συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση µπορεί να επιτελείται µέσω ενός ξένου αγώγιµου
στοιχείου µόνιµης κατασκευής, όπως π.χ. τα µεταλλικά στοιχεία της κατασκευής του κτιρίου ή µέσω
ενός πρόσθετου αγωγού ή µε συνδυασµό και των δύο.
547.1.3 Γεφύρωση υδροµετρητών
Στην περίπτωση που οι σωλήνες νερού ενός κτιρίου χρησιµοποιούνται είτε ως γείωση είτε ως
αγωγοί προστασίας, ο υδροµετρητής πρέπει να γεφυρώνεται µε έναν αγωγό που η διατοµή του θα είναι
η κατάλληλη ανάλογα µε τη χρήση του ως αγωγού προστασίας ή ως αγωγού ισοδυναµικής σύνδεσης ή
ως αγωγού γείωσης λειτουργίας.
548

Γειώσεις και ισοδυναµικές συνδέσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας πληροφοριών

548.1

Γενικά
Αυτό το Τµήµα αφορά τις γειώσεις και τις ισοδυναµικές συνδέσεις των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας πληροφοριών, καθώς και εγκαταστάσεων παρόµοιων προς αυτές, στις οποίες απαιτείται η
διασύνδεση των συσκευών που τις αποτελούν για λόγους µετάδοσης δεδοµένων.
Επίσης τα οριζόµενα σε αυτό το τµήµα µπορούν να εφαρµοσθούν και σε οποιοδήποτε άλλο
εξοπλισµό, στον οποίο είναι ενδεχόµενο να δηµιουργούνται ανωµαλίες από παρεµβολές,
Σηµειώσεις: 1.-Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πληροφοριών περιλαµβάνονται όλα τα είδη
ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισµού γραφείων ή τηλεπικοινωνιών.
Ενδεικτικά αναφέρονται, ως παραδείγµατα εγκαταστάσεων, στις οποίες έχουν
εφαρµογή τα οριζόµενα σε αυτό το Τµήµα, τα ακόλουθα:
Συσκευές τηλεπικοινωνίας και µετάδοσης δεδοµένων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή
άλλων εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν τη µετάδοση σηµάτων µε επιστροφή προς
τη γη µέσω εσωτερικών ή εξωτερικών συνδέσεων του κτιρίου
∆ίκτυα συνεχούς ρεύµατος που εξυπηρετούν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας
πληροφοριών µέσα σ΄ ένα κτίριο.
Συστήµατα συναγερµού πυρκαγιάς ή διάρρηξης
2.- ∆εν καλύπτονται από αυτό το Τµήµα οι επιδράσεις από υπερτάσεις οφειλόµενες σε
ατµοσφαιρικές εκκενώσεις ή σε λειτουργία διακοπτών.
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3.- Σε αυτό το Τµήµα οι όροι γείωση λειτουργίας και ισοδυναµική σύνδεση λειτουργίας
χρησιµοποιούνται µε την έννοια των γειώσεων ή ισοδυναµικών συνδέσεων που
χρησιµεύουν για τη µετάδοση σηµάτων ή/και για την επίτευξη ηλεκτροµαγνητικής
συµβατότητας. Συνεπώς οι γειώσεις λειτουργίας και οι αντίστοιχοι αγωγοί γείωσης
λειτουργίας είναι οι γειώσεις και οι αγωγοί γείωσης που απαιτούνται για άλλους
λόγους, πλην της προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση
των γειώσεων ή των αγωγών γείωσης συγχρόνως και για τους δύο σκοπούς. Στην
περίπτωση αυτή χρησιµοποιούνται οι όροι γείωση προστασίας και λειτουργίας και
αγωγός προστασίας και γείωσης λειτουργίας.

548.2

Απαιτήσεις για τη γείωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πληροφοριών
Η γείωση των εγκαταστάσεων και των επιµέρους στοιχείων του εξοπλισµού επεξεργασίας
πληροφοριών, η οποία απαιτείται για την προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας, πρέπει να εκτελείται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 41 και στα Τµήµατα 541 µέχρι 547, είναι όµως δυνατόν να
απαιτούνται και ορισµένα πρόσθετα µέτρα, για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των
εγκαταστάσεων, τα οποία ειδικότερα αφορούν:
την προστασία έναντι ηλεκτρολυτικών διαβρώσεων
την προστασία έναντι σηµαντικών ρευµάτων επιστροφής συνεχούς ρεύµατος µέσω των αγωγών
γείωσης λειτουργίας ή µέσω των αγωγών προστασίας και γείωσης λειτουργίας
τις ισοδυναµικές συνδέσεις που απαιτούνται για την επίτευξη της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας
του εγκατεστηµένου εξοπλισµού.

548.3

Σύνδεση προς τον κύριο ακροδέκτη γείωσης
Σηµείωση: Ο κύριος ακροδέκτης γείωσης µπορεί γενικά να χρησιµοποιείται για τον σκοπό της
γείωσης λειτουργίας. Σ΄ αυτή την περίπτωση, από τη σκοπιά της εγκατάστασης
επεξεργασίας πληροφοριών, ο κύριος αποδέκτης θεωρείται ως το σηµείο σύνδεσης
προς το δίκτυο γείωσης.

548.3.1 Κυκλώµατα PELV
Στην περίπτωση που κυκλώµατα PELV καθώς και µη ενεργά αγώγιµα µέρη συσκευών (ανεξάρτητα
από την τάση µε την οποία τροφοδοτούνται) είναι γειωµένα για λόγους λειτουργίας, πρέπει να
συνδέονται προς το σύστηµα ισοδυναµικής σύνδεσης σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 41.
Η γείωση λειτουργίας µπορεί να πραγµατοποιείται µέσω του αγωγού προστασίας του κυκλώµατος
τροφοδότησης του εξοπλισµού επεξεργασίας πληροφοριών.
Σε µερικές περιπτώσεις η γείωση προστασίας και λειτουργίας µπορεί να πραγµατοποιείται µε έναν
ιδιαίτερο αγωγό, ο οποίος συνδέεται προς τον κύριο ακροδέκτη γείωσης του κτιρίου.
548.4

Συµβατότητα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πληροφοριών µε αγωγούς ΡΕΝ
Σηµείωση: Βλ. τη σηµείωση της παραγράφου 413.1.3.2
Στα κτίρια στα οποία υπάρχει ή προβλέπεται ότι µπορεί να υπάρξει µια εγκατάσταση επεξεργασίας
πληροφοριών, δεν πρέπει να εφαρµόζεται το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ-C. Στην περίπτωση
που εξωτερικά από το κτίριο εφαρµόζεται αυτό το σύστηµα, θα πρέπει αµέσως µετά την είσοδο της
τροφοδότησης στο κτίριο να διαχωρίζεται ο ουδέτερος αγωγός (Ν) από τον αγωγό προστασίας (ΡΕ)
Σηµείωση: Η απαίτηση αυτή αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εµφάνισης
προβληµάτων ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας εξ αιτίας της ροής µέρους του
ρεύµατος του ουδετέρου µέσω των καλωδίων µετάδοσης των σηµάτων.

548.5

Προστασία έναντι ηλεκτρολυτικής διάβρωσης
Στην περίπτωση που µέσω των αγωγών γείωσης λειτουργίας ή των αγωγών προστασίας και
γείωσης λειτουργίας κυκλοφορεί συνεχές ρεύµα, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή
διαβρώσεων, τόσο στη γείωση της εγκατάστασης, όσο και σε άλλα µεταλλικά µέρη που βρίσκονται στην
περιοχή.
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548.7
Εκτέλεση της γείωσης
επεξεργασίας πληροφοριών

και

των

ισοδυναµικών

συνδέσεων

των

εγκαταστάσεων

548.7.1 Περιµετρικός ζυγός γείωσης
Ο κύριος ακροδέκτης γείωσης του κτιρίου µπορεί να επεκταθεί, µε τη σύνδεση προς αυτόν ενός
περιµετρικού ζυγού γείωσης, δηλ. ενός αγωγού (κυκλικού ή πεπλατυσµένου) που θα διατρέχει το κτίριο,
κατά τρόπον ώστε όλα τα στοιχεία του εξοπλισµού επεξεργασίας πληροφοριών, σε όλα τα σηµεία του
κτιρίου, να µπορούν να συνδέονται προς αυτόν και έτσι να γειώνονται µε ένα συνδετικό αγωγό του
µικρότερου δυνατού µήκους.
Κάθε αγωγός που, σύµφωνα µε την παράγραφο 413.1.2.1, πρέπει να συνδεθεί µε τον κύριο
ακροδέκτη γείωσης, είναι επιτρεπτό να συνδέεται προς τον περιµετρικό ζυγό γείωσης σε οποιοδήποτε
σηµείο τους.
Σηµειώσεις. 1.- Ο περιµετρικός ζυγός γείωσης πρέπει να είναι εύκολα προσιτός, ώστε να είναι
διαθέσιµος για τις απαιτούµενες συνδέσεις. Κατά προτίµηση πρέπει να ακολουθεί την
εσωτερική πλευρά της περιµέτρου του κτιρίου.
2.- Η αποτελεσµατικότητα της ισοδυναµικής σύνδεσης που επιτυγχάνεται µέσω του
περιµετρικού ζυγού γείωσης εξαρτάται από τη σύνθετη αντίσταση µεταξύ των σηµείων
σύνδεσης προς αυτόν και εποµένως από τη διατοµή του και από τη διαδροµή του µέσα
2
στο κτίριο. Συνήθως είναι αρκετή µία διατοµή 50 mm χαλκού.
548.7.1.1 ∆ιαστασιολόγηση
Ο περιµετρικός ζυγός γείωσης πρέπει να έχει τουλάχιστον τη διατοµή που ορίζεται στην
παράγραφο 547.1.1 για τον αγωγό της κύριας ισοδυναµικής σύνδεσης.
Σηµείωση: Συνήθως για τα στοιχεία του εξοπλισµού επεξεργασίας πληροφοριών απαιτείται η
χρησιµοποίηση αγωγών γείωσης και αγωγών ισοδυναµικής σύνδεσης µε διατοµή
µεγαλύτερη από την απαιτούµενη για λόγους προστασίας.
548.7.1.2 Συνδέσεις προς τον περιµετρικό ζυγό γείωσης
Προς τον περιµετρικό ζυγό γείωσης επιτρέπεται να συνδέονται τα ακόλουθα:
Όλοι οι αγωγοί που αναφέρονται στις παραγράφους 413.1.2.1 και 542.4.1
Αγώγιµα πλέγµατα, οπλισµοί ή θωρακίσεις καλωδίων ή εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών.
Αγωγοί ισοδυναµικών συνδέσεων σιδηροδροµικών εγκαταστάσεων
Αγωγοί γείωσης διατάξεων προστασίας έναντι υπερτάσεων
Αγωγοί γείωσης κεραιών ραδιοφωνικής εκποµπής
Αγωγοί γείωσης κυκλωµάτων συνεχούς ρεύµατος τροφοδότησης εξοπλισµού επεξεργασίας
πληροφοριών
Αγωγοί γείωσης λειτουργίας
Αγωγοί αντικεραυνικής προστασίας
Αγωγοί συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης σύµφωνα µε την παράγραφο 413.1.2.2.
548.7.1.3

Επιλογή και εγκατάσταση
Στην περίπτωση εκτεταµένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας πληροφοριών, ενδείκνυται ο
περιµετρικός ζυγός γείωσης να έχει µορφή κλειστού δακτυλίου.
Ο περιµετρικός ζυγός γείωσης µπορεί να είναι γυµνός ή µονωµένος.
Ο περιµετρικός ζυγός γείωσης (κατά προτίµηση από χαλκό) πρέπει να εγκαθίσταται κατά τρόπο
που να είναι προσιτός σε όλο το µήκος του. Μπορεί να στερεώνεται είτε στην επιφάνεια των τοίχων είτε
σε εσοχές τους. Στα σηµεία στήριξης ή διέλευσης µέσα από τοίχους, ο ζυγός πρέπει να µονώνεται για
λόγους αποφυγής διαβρώσεων.

548.7.2 ∆ιαρρύθµιση των ισοδυναµικών συνδέσεων για να χρησιµεύουν ως συνδέσεις λειτουργίας
Σηµειώσεις: 1.- Οι ισοδυναµικές συνδέσεις µπορεί να περιλαµβάνουν αγωγούς ή µανδύες
καλωδίων και µεταλλικά µέρη κτιρίου, όπως σωλήνες νερού, µεταλλικούς οχετούς
καλωδίων ή ένα πλέγµα ενσωµατωµένο στο δάπεδο ενός κτιρίου (ή τµήµατος αυτού
στην περίπτωση εκτεταµένων κτιρίων).
Σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να ενδείκνυται να περιληφθούν στο γενικό σύστηµα
γείωσης και τα µεταλλικά µέρη κατασκευής του κτιρίου ή ο χαλύβδινος οπλισµός του
σκυροδέµατος. Στην τελευταία περίπτωση οι ράβδοι του οπλισµού πρέπει να είναι
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συγκολληµένες µεταξύ τους και να συνδέονται προς τον κύριο αγωγό γείωσης. Αν, για
λόγους κατασκευαστικούς, δεν είναι εφικτή η συγκόλληση µπορούν να
χρησιµοποιούνται ειδικοί συνδετήρες ή µπορούν να ενσωµατώνονται πρόσθετες
χαλύβδινες ράβδοι που θα συγκολλούνται µεταξύ τους και θα γεφυρώνονται µε τις
ράβδους του οπλισµού µε µεταλλικά σύρµατα (δεµατικά)
2.- Κατά τη διαµόρφωση του συστήµατος ισοδυναµικών συνδέσεων (επιλογή
διατοµών, µορφής κλπ) πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της
εγκατάστασης πληροφοριών (συχνότητες κλπ) καθώς και τα ηλεκτροµαγνητικά
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος.
Η διατοµή των αγωγών ισοδυναµικής σύνδεσης µεταξύ δύο στοιχείων του εξοπλισµού πρέπει να
είναι σύµφωνη προς τα οριζόµενα στην παράγραφο 547.1.2
Σηµείωση: Στην περίπτωση βραχυκυκλώµατος προς γειωµένα αγώγιµα µέρη µπορεί να
εµφανισθούν υπερεντάσεις στις συνδέσεις µετάδοσης σηµάτων µεταξύ στοιχείων του
εξοπλισµού.
Οι αγωγοί ισοδυναµικής σύνδεσης που πληρούν τις απαιτήσεις για τους αγωγούς προστασίας
πρέπει να είναι αναγνωρίσιµοι όπως οι αγωγοί προστασίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 514.3.1.
Όταν, σε µια εκτεταµένη εγκατάσταση επεξεργασίας πληροφοριών, εγκαθίσταται, για λόγους
λειτουργίας, ένα πλέγµα ισοδυναµικής σύνδεσης, έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στην παράγραφο
547.1.2.
548.7.3 Αγωγοί γείωσης λειτουργίας
548.7.3.1 ∆ιατοµή
Κατά τον καθορισµό της διατοµής των αγωγών γείωσης λειτουργίας πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη τα ρεύµατα βραχυκυκλώµατος που ενδέχεται να κυκλοφορήσουν και επίσης, στην περίπτωση
που ο αγωγός γείωσης λειτουργίας χρησιµοποιείται και ως αγωγός επιστροφής, το ρεύµα κανονικής
λειτουργίας και η πτώση τάσης στον αγωγό. Όταν δεν είναι διαθέσιµα τα αντίστοιχα στοιχεία, πρέπει να
ζητούνται πληροφορίες από τον κατασκευαστή των µηχανηµάτων σχετικά µε τις υποδεικνυόµενες τιµές.
548.7.3.2 Συνδέσεις αγωγών αντικεραυνικής προστασίας
Οι αγωγοί σύνδεσης των διατάξεων αντικεραυνικής προστασίας προς τον περιµετρικό ζυγό
γείωσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρού µήκους και να έχουν όσο το δυνατόν ευθύγραµµη
διαδροµή, ώστε να ελαχιστοποιείται η σύνθετη αντίστασή τους.
548.7.4

Αγωγοί προστασίας και γείωσης λειτουργίας

548.7.4.1 Γενικά
Οι αγωγοί προστασίας και γείωσης λειτουργίας πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του
Τµήµατος 543 για τους αγωγούς προστασίας και επιπροσθέτως τις απαιτήσεις της παραγράφου
548.7.3.1 για τους αγωγούς γείωσης λειτουργίας.
Ένας αγωγός επιστροφής συνεχούς ρεύµατος της τροφοδότησης των µηχανηµάτων επεξεργασίας
πληροφοριών µπορεί επίσης να χρησιµεύει και ως αγωγός προστασίας και γείωσης λειτουργίας, υπό τον
όρο ότι, σε περίπτωση διακοπής της συνέχειάς του, η αναµενόµενη τάση επαφής µεταξύ δύο συγχρόνως
προσιτών αγώγιµων µερών δεν θα υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 413.1 (50V εναλλασσόµενου
ρεύµατος ή 120 V συνεχούς ρεύµατος).
Αν το συνεχές ρεύµα τροφοδότησης και τα ρεύµατα των σηµάτων προκαλούν σε ένα αγωγό
προστασίας και γείωσης λειτουργίας µια πτώση τάσης που µπορεί να συνεπάγεται µια µόνιµη διαφορά
δυναµικού σε ένα κτίριο, η διατοµή αυτού του αγωγού πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η πτώση τάσης να
περιορίζεται στο 1 V κατά µέγιστο. Κατά τον υπολογισµό της πτώσης τάσης πρέπει να αγνοείται η
επίδραση ενδεχόµενων παράλληλων διαδροµών του ρεύµατος.
Σηµείωση: Ο κύριος λόγος αυτής της απαίτησης είναι ο περιορισµός των διαβρώσεων.
548.7.4.2 Τύποι αγωγών προστασίας και γείωσης λειτουργίας
Ως αγωγοί προστασίας και γείωσης λειτουργίας µπορούν να χρησιµοποιούνται όλοι οι
αναφερόµενοι στην παράγραφο 543.2.1.
548.7.4.3 Απαιτήσεις για τη χρησιµοποίηση των αγώγιµων µερών των στοιχείων του εξοπλισµού
επεξεργασίας πληροφοριών ως αγωγού προστασίας και γείωσης λειτουργίας
Η ηλεκτρική συνέχεια της διαδροµής του ρεύµατος πρέπει να εξασφαλίζεται:
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είτε από τον τύπο της κατασκευής
είτε µε την εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων σύνδεσης, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθµιση
εξαιτίας µηχανικών, χηµικών ή ηλεκτροχηµικών επιδράσεων.
Σηµείωση: Ως παραδείγµατα τέτοιων µεθόδων αναφέρονται η συγκόλληση, η ήλωση (πριτσίνωµα)
και οι κοχλιωτές συνδέσεις εφόσον εξασφαλίζονται έναντι χαλάρωσης.
Η αγωγιµότητα κάθε αγώγιµου µέρους που χρησιµοποιείται ως αγωγός προστασίας και γείωσης
λειτουργίας πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 548.7.4.1.
Όταν ένα τµήµα του εξοπλισµού προβλέπεται να αφαιρείται, η ισοδυναµική σύνδεση µεταξύ των
υπόλοιπων τµηµάτων του εξοπλισµού δεν πρέπει να διακόπτεται, εκτός αν προηγουµένως έχει διακοπεί
η τροφοδότηση αυτών των τµηµάτων.
Όταν ο εξοπλισµός περιλαµβάνει σειρές από ερµάρια ή πλαίσια, οι οποίες έχουν µήκος 10m ή
µεγαλύτερο, συνιστάται ο αγωγός προστασίας και γείωσης λειτουργίας να συνδέεται στα δύο άκρα κάθε
σειράς προς τον περιµετρικό αγωγό γείωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
551

Μονάδες ιδιοπαραγωγής χαµηλής τάσης

551.1

Γενικά

551.1.1 Αυτό το τµήµα περιλαµβάνει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε εγκαταστάσεις χαµηλής
τάσης ή πολύ χαµηλής τάσης, οι οποίες διαθέτουν µια ή περισσότερες µονάδες ιδιοπαραγωγής,
προοριζόµενες να τροφοδοτούν, είτε µόνιµα είτε περιστασιακά, το σύνολο ή ένα µέρος της
εγκατάστασης. Καλύπτονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
τροφοδότηση µιας εγκατάστασης που δεν έχει καµιά σύνδεση µε ένα δηµόσιο δίκτυο διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας
εναλλακτική τροφοδότηση µιας εγκατάστασης που είναι συνδεδεµένη µε ένα δηµόσιο δίκτυο
τροφοδότηση µιας εγκατάστασης σε παράλληλη σύνδεση µε ένα δηµόσιο δίκτυο
συνδυασµοί των παραπάνω.
Το παρόν Τµήµα έχει εφαρµογή τόσο στις µόνιµες όσο και στις προσωρινές εγκαταστάσεις. ∆εν
καλύπτει τις διατάξεις που λειτουργούν µε πολύ χαµηλή τάση και περιλαµβάνουν σε ένα ενιαίο
συγκρότηµα την πηγή της ηλεκτρικής ενέργειας και τα εξαρτήµατα ή τις συσκευές που καταναλώνουν την
παραγόµενη ενέργεια. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα αντίστοιχα Πρότυπα.
Σηµειώσεις:1.Οι απαιτήσεις που αφορούν τροφοδοτήσεις συστηµάτων ασφαλείας περιέχονται στο
Κεφάλαιο 56.
2.Όταν η εγκατάσταση έχει τροφοδότηση από ένα δηµόσιο δίκτυο, πρέπει να
τηρούνται οι απαιτήσεις του φορέα που είναι αρµόδιος για την λειτουργία αυτού του
δικτύου.
551.1.2 Ως µονάδες ιδιοπαραγωγής νοούνται σε αυτό το τµήµα, όλες οι δυνατές πηγές ηλεκτρικής
ενέργειας, όπως π.χ.:
γεννήτριες, σύγχρονες ή ασύγχρονες, µε ξένη διέγερση η αυτοδιεγειρόµενες, που λειτουργούν µε
οποιαδήποτε κινητήρια δύναµη
φωτοβολταϊκά κύτταρα
ηλεκτροχηµικοί συσσωρευτές
συνδυασµοί των παραπάνω.
551.2

Γενικές απαιτήσεις

551.2.1 Τα µέσα διέγερσης και τα µέσα µεταγωγής πρέπει να είναι κατάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση
της µονάδας ιδιοπαραγωγής. Η ασφάλεια και η ικανοποιητική λειτουργία των άλλων πηγών
τροφοδότησης δεν πρέπει να παραβλάπτονται από την µονάδα ιδιοπαραγωγής.
Σηµείωση: Για την περίπτωση παράλληλης λειτουργίας µε ένα δηµόσιο δίκτυο βλ. το άρθρο 551.7.
551.2.2 Σε όλα τα σηµεία της εγκατάστασης, το αναµενόµενο ρεύµα βραχυκυκλώµατος δεν πρέπει να
υπερβαίνει την αντίστοιχη αντοχή των διατάξεων προστασίας ή άλλων υλικών, σε όλες τις δυνατές
καταστάσεις λειτουργίας των πηγών τροφοδότησης. Για αυτό το λόγο πρέπει να υπολογίζονται τα
ρεύµατα βραχυκυκλώµατος και τα ρεύµατα σφάλµατος προς γη για κάθε µια από τις δυνατές
καταστάσεις τροφοδότησης.
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551.2.3 Στην περίπτωση που µια µονάδα ιδιοπαραγωγής προορίζεται να τροφοδοτεί µια εγκατάσταση, η
οποία δεν είναι συνδεδεµένη προς ένα δηµόσιο δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή να τροφοδοτεί
εναλλακτικά µια εγκατάσταση συνδεδεµένη προς ένα δηµόσιο δίκτυο, η ισχύς και τα χαρακτηριστικά
λειτουργίας της πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να µην υφίσταται κίνδυνος πρόκλησης ατυχήµατος ή βλάβης
από τη σύνδεση ή από την αποσύνδεση οποιουδήποτε προβλεπόµενου φορτίου, εξαιτίας της απόκλισης
της τάσης ή της συχνότητας έξω από την προβλεπόµενη περιοχή διακύµανσης αυτών των µεγεθών.
Αν χρειάζεται, πρέπει να προβλέπονται µέσα αυτόµατης αποσύνδεσης τµηµάτων της
εγκατάστασης (απόρριψη φορτίων) αν προκύπτει υπέρβαση της ισχύος της µονάδας ιδιοπαραγωγής.
Σηµειώσεις: 1.Για την αποφυγή ανωµαλιών όπως οι παραπάνω, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα
µεγέθη των επί µέρους φορτίων ως ποσοστών της ισχύος της µονάδας
ιδιοπαραγωγής, καθώς επίσης και στα ρεύµατα εκκίνησης των κινητήρων.
2. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο συντελεστής ισχύος που έχει προδιαγραφεί για τις
συσκευές προστασίας της εγκατάστασης
3. Η τοποθέτηση µιας µονάδας ιδιοπαραγωγής µέσα σε ένα υπάρχον κτίριο ή στην
περιοχή µιας υπάρχουσας εγκατάστασης, πιθανόν να τροποποιήσει τις συνθήκες των
εξωτερικών επιδράσεων που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την αρχική κατασκευή της
εγκατάστασης (π.χ. µπορεί να προκληθούν δονήσεις, ανύψωση της θερµοκρασίας,
παραγωγή επιβλαβών αέριων, κλπ.). Συνεπώς, πρέπει στην περίπτωση αυτή να
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα.
551.3

Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας από άµεση ή έµµεση επαφή

551.3.1 Όταν ένα σύστηµα SELV ή PELV είναι δυνατόν να τροφοδοτηθεί από περισσότερες της µιας πηγές,
πρέπει για κάθε µια από αυτές να τηρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 411.1.2. Όταν µια ή
περισσότερες από τις πηγές είναι γειωµένη, θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων
411.1.3 και 411.1.5 για τα συστήµατα PELV.Αν µια η περισσότερες από τις πηγές δεν ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της παραγράφου 411.1.2, το σύστηµα πρέπει να θεωρείται ως σύστηµα FELV και τότε έχουν
εφαρµογή τα οριζόµενα στο άρθρο 411.3.
551.3.2 Όταν είναι απαραίτητη η διατήρηση της τροφοδότησης ενός συστήµατος πολύ χαµηλής τάσης στην
περίπτωση απώλειας µιας ή περισσότερων πηγών τροφοδότησης, κάθε µια πηγή τροφοδότησης, ή κάθε
συνδυασµός πηγών, που είναι δυνατόν να λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες πήγες, πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να τροφοδοτήσει το προβλεπόµενο φορτίο αυτού του συστήµατος πολύ χαµηλής τάσης.
Πρέπει να ληφθεί µέριµνα, ώστε η απώλεια της τροφοδότησης χαµηλής τάσης προς µια πηγή πολύ
χαµηλής τάσης να µη συνεπάγεται κινδύνους ατυχήµατος ή βλάβης υλικών.
551.4

Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας από έµµεση επαφή

551.4.1 Προστασία µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης
Η προστασία µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 413.1, µε τις εξαιρέσεις που ισχύουν για ειδικές περιπτώσεις σύµφωνα µε τις
παραγράφους 551.4.2, 551.4.3 και 551.4.4.
551.4.2 Πρόσθετες απαιτήσεις για τις περιπτώσεις στις οποίες η µονάδα ιδιοπαραγωγής
προορίζεται για την εναλλακτική τροφοδότηση µιας εγκατάστασης συνδεδεµένης σε ένα δηµόσιο
δίκτυο διανοµής (εφεδρική µονάδα τροφοδότησης)
Όταν η µονάδα ιδιοπαραγωγής αποτελεί την εναλλακτική (εφεδρική) πηγή τροφοδότησης µιας
εγκατάστασης που είναι συνδεδεµένη σε ένα δηµόσιο δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, στο οποίο
εφαρµόζεται το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ, η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας από έµµεση
επαφή δεν πρέπει να βασίζεται στη σύνδεση προς το γειωµένο ουδέτερο αγωγό αυτού του δικτύου.
Πρέπει, συνεπώς, να προβλέπεται ένα κατάλληλο ηλεκτρόδιο γείωσης.
551.4.3

Πρόσθετες απαιτήσεις για εγκαταστάσεις που περιλαµβάνουν στατούς µετατροπείς

551.4.3.1 Όταν η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας από έµµεση επαφή στα τµήµατα της εγκατάστασης που
τροφοδοτούνται από το στατό αντιστροφέα (inverter) βασίζεται στο αυτόµατο κλείσιµο του διακόπτη
παράκαµψης (by pass) και η λειτουργία των διατάξεων προστασίας που υπάρχουν στην πλευρά
τροφοδότησης αυτού του διακόπτη δεν πραγµατοποιείται στο χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 413.1,
πρέπει να προβλέπεται πρόσθετη ισοδυναµική σύνδεση µεταξύ των ταυτόχρονα προσιτών εκτεθειµένων
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αγώγιµων µερών και ξένων αγώγιµων στοιχείων στην πλευρά φορτίου του στατού αντιστροφέα
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 413.1.6.
Η αντίσταση των αγωγών ισοδυναµικής σύνδεσης µεταξύ των ταυτόχρονα προσιτών αγώγιµων
µερών πρέπει να ικανοποιεί την ακόλουθη συνθήκη:
50
R ≤ 
Ια
όπου:
Ια το µέγιστο ρεύµα σφάλµατος προς γη, το οποίο µπορεί να τροφοδοτηθεί µόνο από το στατό
αντιστροφέα, για ένα χρονικό διάστηµα µέχρι 5s.
Σηµείωση Όταν προβλέπεται παράλληλη λειτουργία προς ένα δηµόσιο δίκτυο, πρέπει επίσης να
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 551.7.
551.4.3.2 Πρέπει να ληφθούν µέτρα ή πρέπει το υλικό να επιλεγεί έτσι, ώστε η σωστή λειτουργία των
διατάξεων προστασίας να µην παραβλάπτεται από τα συνεχή ρεύµατα που παράγονται από το στατό
αντιστροφέα ή από την παρουσία φίλτρων.
551.4.4 Πρόσθετες απαιτήσεις για την προστασία µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης όταν η
εγκατάσταση και η µονάδα ιδιοπαραγωγής δεν είναι µόνιµες
Αυτή η παράγραφος έχει εφαρµογή στις φορητές µονάδες ιδιοπαραγωγής καθώς και στις µονάδες
ιδιοπαραγωγής που προορίζονται να µεταφέρονται σε µη προδιαγεγραµµένες θέσεις για πρόσκαιρη ή
βραχυχρόνια χρήση. Τέτοιου είδους µονάδες ιδιοπαραγωγής µπορεί να αποτελούν µέρος µιας
εγκατάστασης που υπόκειται σε παρόµοια χρήση. Σε µόνιµες εγκαταστάσεις δεν έχει εφαρµογή αυτή η
παράγραφος.
Σηµείωση: Για τις κατάλληλες διατάξεις συνδέσεων βλ. το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60309.
551.4.4.1 Μεταξύ των χωριστών τµηµάτων του εξοπλισµού πρέπει να προβλέπονται αγωγοί προστασίας
που θα περιλαµβάνονται στα συνδετικά καλώδια και θα έχουν τη διατοµή που ορίζεται στον Πίνακα 54-Ζ.
Όλοι οι αγωγοί προστασίας πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 54.
551.4.4.2 Ανεξάρτητα από το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων (ΤΝ, ΤΤ ή ΙΤ), πρέπει να εγκαθίσταται µια
διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας που δεν θα
υπερβαίνει τα 30 mΑ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 413.1, για να διακόπτει αυτόµατα την
τροφοδότηση.
Σηµείωση: Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ, είναι δυνατόν η διάταξη προστασίας
διαφορικού ρεύµατος να µη λειτουργήσει, στην περίπτωση δύο σφαλµάτων προς γη,
αν και τα δύο βρίσκονται προς την πλευρά φορτίου αυτής της διάταξης.
551.5

Προστασία έναντι υπερεντάσεων

551.5.1 Στις περιπτώσεις που προβλέπονται µέσα ανίχνευσης υπερεντάσεων της µονάδας ιδιοπαραγωγής,
αυτά πρέπει να είναι τοποθετηµένα, όσο είναι πρακτικά δυνατόν, πλησίον στους ακροδέκτες της
γεννήτριας.
Σηµείωση: Η συµµετοχή της µονάδας ιδιοπαραγωγής στο αναµενόµενο ρεύµα βραχυκυκλώµατος
µπορεί να εξαρτάται από το χρόνο και µπορεί να είναι πολύ µικρότερη από τη
συµµετοχή ενός δηµόσιου δικτύου διανοµής.
551.5.2 Όταν η µονάδα ιδιοπαραγωγής προορίζεται να λειτουργεί παράλληλα µε ένα δηµόσιο δίκτυο
διανοµής, ή όταν δύο ή περισσότερες µονάδες ιδιοπαραγωγής µπορεί να λειτουργούν σε παράλληλη
σύνδεση, πρέπει να περιορίζονται οι αρµονικές ρεύµατος που κυκλοφορούν, ώστε να µην προκαλείται
υπερθέρµανση των αγωγών.
Η κυκλοφορία αρµονικών ρεύµατος µπορεί να περιορισθεί µε ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
επιλογή µονάδων ιδιοπαραγωγής που έχουν τυλίγµατα αντιστάθµισης
πρόβλεψη κατάλληλης σύνθετης αντίστασης στη σύνδεση των ουδέτερων κόµβων των γεννητριών
πρόβλεψη διακοπτών που θα διακόπτουν τα κυκλώµατα κυκλοφορίας των αρµονικών και οι
οποίοι θα έχουν κατάλληλη αλληλοµανδάλωση, που θα εξασφαλίζει σε κάθε στιγµή ότι δεν θα
παρεµποδίζεται η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας από έµµεση επαφή
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πρόβλεψη συγκροτηµάτων φίλτρων
άλλοι κατάλληλοι τρόποι.
Σηµείωση: Πρέπει να δοθεί προσοχή στη µέγιστη τάση η οποία είναι δυνατόν να αναπτυχθεί στα
άκρα της σύνθετης αντίστασης που συνδέεται για τον περιορισµό της κυκλοφορίας
αρµονικών.

551.6
Πρόσθετες απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις τις συνδεδεµένες σε ένα δηµόσιο δίκτυο
διανοµής στις οποίες η µονάδα ιδιοπαραγωγής αποτελεί την πηγή εναλλακτικής τροφοδότησης
(εφεδρική µονάδα)
551.6.1 Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα, που θα είναι σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο 46 για την
αποµόνωση και µε τα οποία θα εξασφαλίζεται ότι η µονάδα ιδιοπαραγωγής θα είναι αδύνατο να λειτουργεί
σε παράλληλη σύνδεση µε το δηµόσιο δίκτυο διανοµής. Κατάλληλα µέτρα για αυτό το σκοπό µπορεί να είναι:
µια ηλεκτρική ή µηχανική ή ηλεκτροµηχανική αλληλοµανδάλωση µεταξύ των µηχανισµών
λειτουργίας ή των κυκλωµάτων έλεγχου της διάταξης µεταγωγής
ένα σύστηµα κλειδώµατος µε ένα µόνο µεταφερόµενο κλειδί
ένας µεταγωγικός διακόπτης (διακόπτης διπλής ενέργειας) τριών θέσεων µε διακοπή της µιας
πλευράς πριν από τη σύνδεση της άλλης
µια αυτόµατη διάταξη µεταγωγής µε κατάλληλη αλληλοµανδάλωση
κάθε άλλο µέσο, που θα παρέχει ισοδύναµο βαθµό ασφαλείας της λειτουργίας.
551.6.2 Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων TN-S και όταν ο ουδέτερος αγωγός δεν αποµονώνεται, αν
προβλεφθεί η εγκατάσταση διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος, αυτή η διάταξη πρέπει να
τοποθετηθεί κατά τρόπο που να αποφεύγεται η λανθασµένη λειτουργία της εξαιτίας της παράλληλης
σύνδεσης του ουδέτερου και της γης.
Σηµείωση: Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ µπορεί να είναι προτιµητέο να αποσυνδέεται
ο ουδέτερος της εγκατάστασης από τον ουδέτερο του δηµόσιου δικτύου διανοµής,
ώστε να αποφεύγονται διαταραχές όπως π.χ. από επαγόµενες υπερτάσεις που
οφείλονται σε κεραυνούς.
551.7
Πρόσθετες απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις στις οποίες η µονάδα ιδιοπαραγωγής µπορεί
να λειτουργεί παράλληλα µε το δηµόσιο δίκτυο διανοµής
551.7.1 Κατά την επιλογή µιας µονάδας ιδιοπαραγωγής που προορίζεται να λειτουργεί παράλληλα µε το
δηµόσιο δίκτυο διανοµής, πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα, για την αποφυγή οποιωνδήποτε παρενοχλήσεων
στο δίκτυο ή σε άλλες εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται από αυτό, αναφορικά µε το συντελεστή ισχύος, τις
µεταβολές της τάσης, τις αρµονικές παραµορφώσεις, την ανισοφόρτιση των φάσεων, τις εκκινήσεις, τα
φαινόµενα διακύµανσης της τάσης και τα θέµατα συγχρονισµού. Τα χαρακτηριστικά της µονάδας
ιδιοπαραγωγής καθώς και ο τρόπος εγκατάστασής της πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις τυχόν ιδιαίτερες
σχετικές απαιτήσεις του φορέα που είναι αρµόδιος για τη λειτουργία του δηµόσιου δικτύου διανοµής, οι
οποίες ισχύουν είτε γενικά είτε ειδικά για τη συγκεκριµένη θέση της εγκατάστασης. Στην περίπτωση που
απαιτείται συγχρονισµός, είναι προτιµότερη η χρησιµοποίηση αυτόµατων συστηµάτων συγχρονισµού που
θα λαµβάνουν υπόψη τη συχνότητα, την τάση και τη φασική απόκλιση.
551.7.2 Πρέπει να προβλέπεται προστασία που θα προκαλεί την αποσύνδεση της µονάδας ιδιοπαραγωγής
από το δηµόσιο δίκτυο διανοµής στην περίπτωση απώλειας της τροφοδότησης του τελευταίου ή στην
περίπτωση που η τάση ή/και η συχνότητα στους ακροδέκτες της τροφοδότησης αποκτήσουν τιµές έξω
από τα όρια που έχουν καθορισθεί για την κανονική λειτουργία.
Ο τύπος της προστασίας, η ευαισθησία της και ο χρόνος λειτουργίας της εξαρτώνται από την
προστασία του δηµόσιου δικτύου διανοµής και για αυτό το λόγο πρέπει να έχουν εγκριθεί από το φορέα
που είναι αρµόδιος για τη λειτουργία αυτού του δικτύου.
551.7.3 Πρέπει να προβλέπονται µέσα για την αποφυγή της σύνδεσης της µονάδας ιδιοπαραγωγής προς
το δηµόσιο δίκτυο διανοµής, αν η τάση ή/και η συχνότητα του τελευταίου είναι έξω από τα όρια
λειτουργίας της προστασίας που απαιτείται σύµφωνα µε την παράγραφο 551.7.2.
551.7.4 Πρέπει να προβλέπονται µέσα που θα καθιστούν δυνατή την
ιδιοπαραγωγής από το δηµόσιο δίκτυο διανοµής.
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Τα µέσα αποµόνωσης πρέπει να είναι ανά πάσα στιγµή προσιτά στο φορέα που είναι αρµόδιος για
τη λειτουργία του δηµόσιου δικτύου διανοµής.
551.7.5 Στις περιπτώσεις που η µονάδα ιδιοπαραγωγής µπορεί επίσης να λειτουργεί και ως µονάδα
εναλλακτικής τροφοδότησης της εγκατάστασης πρέπει να τηρούνται επίσης και τα οριζόµενα στο
άρθρο 551.6.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
561

Γενικά

561.1.1 Για την τροφοδότηση των συστηµάτων ασφαλείας πρέπει να επιλέγεται µια πηγή που θα είναι ικανή
να διατηρεί την τροφοδότηση για επαρκή χρόνο.
561.1.2 Για συστήµατα ασφαλείας που απαιτείται να λειτουργούν σε συνθήκες πυρκαγιάς, όλα τα υλικά θα
πρέπει να διαθέτουν, είτε από κατασκευής είτε µε µέτρα που λαµβάνονται κατά την εγκατάστασή τους,
αντοχή επαρκούς διάρκειας στη φωτιά.
561.2 Για την προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας από έµµεση επαφή θα πρέπει να προτιµώνται τα µέτρα τα
οποία δεν προκαλούν την αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης µε την εµφάνιση ενός πρώτου σφάλµατος.
Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ πρέπει να προβλέπονται διατάξεις συνεχούς επιτήρησης της
µόνωσης, οι οποίες δίνουν οπτική και ακουστική ένδειξη κατά την εµφάνιση του πρώτου σφάλµατος.
561.3 Ο εξοπλισµός θα πρέπει να εγκαθίσταται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνονται η περιοδική
επιθεώρησή του, ο έλεγχος (οι δοκιµές) και η συντήρησή του.
562

Πηγές
Σηµειώσεις. 1. Οι πηγές τροφοδότησης των συστηµάτων ασφαλείας πρέπει να επιλέγονται και να
εγκαθίστανται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Τµήµα 551 και επιπλέον σύµφωνα µε τα
άρθρα 562.1 µέχρι 562.6
2. Οι συστοιχίες συσσωρευτών του τύπου που συνήθως χρησιµοποιείται στα
αυτοκίνητα για τη λειτουργία του εκκινητή δεν ικανοποιούν γενικά τις απαιτήσεις για την
τροφοδότηση των συστηµάτων ασφαλείας.

562.1
Οι πηγές τροφοδότησης των συστηµάτων ασφαλείας πρέπει να εγκαθίστανται ως µόνιµος
εξοπλισµός και κατά τρόπο ώστε η λειτουργία τους να µη µπορεί να παρεµποδιστεί από µια βλάβη της
κανονικής πηγής τροφοδότησης.
562.2
Οι πηγές τροφοδότησης των συστηµάτων ασφαλείας πρέπει να εγκαθίστανται σε κατάλληλο χώρο
και να είναι προσιτές µόνο σε ειδικευµένα ή ενηµερωµένα άτοµα.
562.3
Ο χώρος εγκατάστασης των πηγών τροφοδότησης των συστηµάτων ασφαλείας πρέπει να διαθέτει
κατάλληλο και επαρκή εξαερισµό, ώστε τα καυσαέρια, οι καπνοί ή οι αναθυµιάσεις που ενδεχοµένως
παράγονται από αυτές, να µη µπορούν να εισχωρήσουν σε χώρους προσιτούς σε άτοµα.
562.4
Ιδιαίτερες ανεξάρτητες τροφοδοτήσεις από το ίδιο δηµόσιο δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
από το οποίο γίνεται και η κανονική τροφοδότηση δεν είναι δεκτές ως πηγές τροφοδότησης των
συστηµάτων ασφαλείας εκτός εάν υπάρχει επαρκής εξασφάλιση ότι οι τροφοδοτήσεις από τις δύο πηγές
(την κανονική και αυτήν του συστήµατος ασφαλείας) είναι εξαιρετικά απίθανο να διακοπούν
ταυτοχρόνως.
562.5
Στην περίπτωση που υπάρχει µια και µόνη πηγή προοριζόµενη για την τροφοδότηση των
συστηµάτων ασφαλείας, αυτή δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται και για άλλη χρήση. Αν υπάρχουν
διαθέσιµες περισσότερες πηγές, αυτές µπορούν να χρησιµοποιούνται και για την εφεδρική τροφοδότηση
άλλων καταναλώσεων, εκτός των συστηµάτων ασφαλείας, υπό τον όρο ότι στην περίπτωση διακοπής
της λειτουργίας µιας πηγής, η παραµένουσα διαθέσιµη ισχύς είναι ικανή για την εκκίνηση και τη
λειτουργία όλων των συστηµάτων ασφαλείας. Αυτό γενικά καθιστά αναγκαία την αυτόµατη απόρριψη
ορισµένων καταναλώσεων, που δεν σχετίζονται µε τα συστήµατα ασφαλείας.
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562.6
Τα άρθρα 562.2 έως 562.5 δεν έχουν εφαρµογή, στις αυτόνοµες συσκευές, οι οποίες έχουν
ενσωµατωµένο ανεξάρτητο συσσωρευτή τροφοδότησής του
563

Κυκλώµατα

563.1
Τα κυκλώµατα των συστηµάτων ασφαλείας πρέπει να είναι ανεξάρτητα από κάθε άλλο
κύκλωµα.
Σηµείωση Αυτό σηµαίνει ότι ένα ηλεκτρικό σφάλµα ή οποιαδήποτε επέµβαση ή τροποποίηση στο
ένα κύκλωµα δεν θα επηρεάζει την ορθή λειτουργία του άλλου. Αυτό µπορεί να απαιτεί
το διαχωρισµό των κυκλωµάτων µε τη χρήση πυράντοχων υλικών ή διαφορετικές
οδεύσεις ή τον εγκιβωτισµό σε περιβλήµατα.
563.2
Τα κυκλώµατα των συστηµάτων ασφαλείας δεν επιτρέπεται να διέρχονται µέσα από χώρους οι
οποίοι παρουσιάζουν κινδύνους πυρκαγιάς εκτός εάν είναι πυράντοχα. Τα κυκλώµατα δεν επιτρέπεται
σε καµιά περίπτωση να διέρχονται µέσα από χώρους οι οποίοι παρουσιάζουν κινδύνους εκρήξεων.
Σηµείωση. Η διέλευση των κυκλωµάτων των συστηµάτων ασφαλείας µέσα από χώρους όπου
υπάρχουν κίνδυνοι πυρκαγιάς πρέπει να αποφεύγεται όπου αυτό είναι εφικτό στην
πράξη .
563.3
Η προστασία έναντι υπερφόρτισης η οποία περιγράφεται στο άρθρο 473.1 µπορεί να
παραλείπεται.
563.4
Οι διατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεων πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται έτσι
ώστε µία υπερένταση σε ένα κύκλωµα να µη µπορεί να παραβλάψει την ορθή λειτουργία των άλλων
κυκλωµάτων των συστηµάτων ασφαλείας.
563.5
Οι διατάξεις προστασίας και χειρισµών πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιµες και να είναι
οµαδοποιηµένες σε χώρους προσιτούς µόνο από ειδικευµένα ή ενηµερωµένα άτοµα.
563.6

Οι διατάξεις σήµανσης κινδύνου πρέπει να µπορούν να αναγνωρίζονται ευκρινώς.

564

Συσκευές Κατανάλωσης

564.1
Ο τύπος των λαµπτήρων που χρησιµοποιούνται στις εγκαταστάσεις φωτισµού πρέπει να είναι
συµβατός µε το χρόνο µεταγωγής έτσι ώστε να διατηρείται η προδιαγραφόµενη στάθµη φωτισµού.
564.2
Στις συσκευές που τροφοδοτούνται από δύο διαφορετικά κυκλώµατα, (το κύκλωµα κανονικής
τροφοδότησης και το κύκλωµα ασφαλείας) πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ένα σφάλµα το οποίο λαµβάνει
χώρα στο ένα κύκλωµα δεν θα παραβλάπτει ούτε την προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας ούτε την ορθή
λειτουργία του άλλου κυκλώµατος. Σε αυτές τις συσκευές,, αν είναι αναγκαίο, τα εκτεθειµένα αγώγιµα
µέρη πρέπει να συνδέονται στους αγωγούς προστασίας και των δύο κυκλωµάτων.
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ΜΕΡΟΣ 6
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
61 Αρχικός έλεγχος
61.1

Γενικά

61.1.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται µετά την αποπεράτωσή της και πριν να τεθεί σε
λειτουργία από το χρήστη, ώστε να εξακριβωθεί, στο µέτρο του δυνατού, ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις
της παρούσας έκδοσης. Ορισµένοι έλεγχοι µπορεί να χρειάζεται να γίνουν και κατά τη διάρκεια της
κατασκευής.
61.1.2 Τα άτοµα που πραγµατοποιούν τον έλεγχο πρέπει να έχουν στη διάθεση τους όλα τα σχέδια και άλλα
πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 514.5.
61.1.3 Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ασφαλείας, ώστε κατά τη διάρκεια της διενέργειας των δοκιµών και των
µετρήσεων να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για πρόσωπα και να αποτραπεί η πρόκληση βλαβών σε
οποιαδήποτε αγαθά και στις εγκατεστηµένες συσκευές ή άλλα υλικά.
61.1.4
Στις περιπτώσεις που η ελεγχόµενη εγκατάσταση αποτελεί επέκταση ή τροποποίηση
προϋπάρχουσας εγκατάστασης, πρέπει να εξακριβωθεί ότι αυτή η επέκταση ή τροποποίηση είναι σύµφωνη
µε την παρούσα έκδοση και συγχρόνως ότι δεν προκαλεί καµιά µείωση της ασφάλειας της προϋπάρχουσας
εγκατάστασης.
61.1.5 Οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται από αδειούχους ηλεκτρολόγους οι οποίοι διαθέτουν τα νόµιµα
προσόντα για ελέγχους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
61.1.6 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, όπως περιγράφεται στα 61.1.1. και 61.1.4, τα αποτελέσµατα, θα
πρέπει να τεκµηριώνονται σε ένα πρωτόκολλο.
Σηµείωση: Πληροφορίες για τους επανελέγχους αναφέρονται στο Παράρτηµα ΣΤ.
61.3

Ορισµοί για το Μέρος 6
Ειδικά για την χρήση αυτού του Μέρους, ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί:

61.3.1 Έλεγχος
Περιλαµβάνει όλα τα µέτρα µε τα οποία διαπιστώνεται ότι η ολόκληρη η εγκατάσταση που ελέγχεται,
πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Προτύτου. Στον έλεγχο περιλαµβάνονται η οπτική επιθεώρηση, οι
δοκιµές και οι µετρήσεις.
61.3.2 Οπτική επιθεώρηση
Η διερεύνηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, µε την έννοια της διαπίστωσης της σωστής επιλογής
των υλικών και της σωστής συγκρότησης της.
61.3.3 ∆οκιµές και µετρήσεις
Μέσω των δοκιµών και των µετρήσεων επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία των µέσων προστασίας
της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Με την χρήση κατάλληλων οργάνων γίνεται η µέτρηση των τιµών και η
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που δεν είναι εφικτά να διαπιστωθούν από την οπτική επιθεώρηση.
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Οπτική επιθεώρηση

611.1
Η οπτική επιθεώρηση πρέπει να προηγείται των δοκιµών και των µετρήσεων και πρέπει, κανονικά,
να πραγµατοποιείται µε ολόκληρη την εγκατάσταση εκτός τάσης.
611.2
Σκοπός της διενέργειας της οπτικής επιθεώρησης είναι η εξακρίβωση ότι το µόνιµα συνδεδεµένο
υλικό:
είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις ασφαλείας των αντίστοιχων Προτύπων του υλικού
Σηµείωση: Αυτό µπορεί να εξακριβωθεί από την επισήµανση του υλικού ή από σχετικά
πιστοποιητικά.
έχει επιλεγεί και εγκατασταθεί σωστά, σύµφωνα µε το παρόν Πρότυπο και τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
δεν παρουσιάζει ορατές βλάβες που επιδρούν δυσµενώς στην ασφάλεια.
611.3
H οπτική επιθεώρηση πρέπει να περιλαµβάνει την εξακρίβωση των ακολούθων, στο µέτρο που
έχουν εφαρµογή:
Μέθοδος προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας. Στην εξακρίβωση αυτή περιλαµβάνεται και η µέτρηση
αποστάσεων που αφορούν, π.χ., την προστασία µε φράγµατα ή περιβλήµατα, µε εµπόδια ή
εγκατάσταση σε µη προσιτή θέση (βλ. άρθρα 412.2, 412.3, 412.4, 413.3 και Τµήµα 471)
Σηµείωση: Η τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 413.3 “προστασία σε µη αγώγιµους χώρους”
µπορεί να εξακριβωθεί µόνο αν η εγκατάσταση δεν περιλαµβάνει παρά µόνιµα
εγκατεστηµένα υλικά.
Ύπαρξη πυροφραγµάτων ή άλλων διατάξεων για την παρεµπόδιση εξάπλωσης της πυρκαγιάς ή
για την προστασία από θερµικές επιδράσεις (βλ. Κεφάλαιο 42, 43 και Τµήµατα 482, 527)
Επιλογή των αγωγών αναφορικά µε το µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα, την ελάχιστη επιτρεπόµενη
διατοµή και την πτώση τάσης (βλ. Τµήµατα 523 και 525)
Επιλογή και ρύθµιση των διατάξεων προστασίας και επιτήρησης (βλ. Κεφάλαιο 53)
ύπαρξη κατάλληλων διατάξεων αποµόνωσης και διακοπής, ορθά τοποθετηµένων (βλ. Κεφάλαιο 46
και Τµήµα 537)
Επιλογή των κατάλληλων υλικών και µέσων προστασίας για τις προβλεπόµενες εξωτερικές
επιδράσεις (βλ. άρθρο 512.2 και Τµήµατα 482 και 522)
∆υνατότητα αναγνώρισης του ουδέτερου αγωγού και των αγωγών προστασίας (βλ. άρθρο 514.3)
Ύπαρξη σχεδίων, προειδοποιητικών πινακίδων και ανάλογων πληροφοριών (βλ. άρθρο 514.5)
∆υνατότητα αναγνώρισης των κυκλωµάτων, ασφαλειών, διακοπτών, ακροδεκτών κλπ (βλ. Τµήµα
514)
Επάρκεια των συνδέσεων των αγωγών (βλ. Τµήµα 526)
∆υνατότητα πρόσβασης για την ευχέρεια εκτέλεσης χειρισµών, ταύτισης και συντήρησης (βλ.
Τµήµατα 513 και 514).
612

∆οκιµές και µετρήσεις

612.1

Γενικά
Πρέπει να εκτελεσθούν, στο µέτρο που έχουν εφαρµογή, οι ακόλουθες δοκιµές και µετρήσεις κατά
προτίµηση µε την ακόλουθη σειρά:
∆οκιµή εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών προστασίας και των αγωγών κύριας και
συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης (βλ. άρθρο 612.2)
Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης (βλ. άρθρο 612.3)
∆οκιµή ελέγχου του διαχωρισµού των κυκλωµάτων στις περιπτώσεις εφαρµογής SELV ή PELV και
στην περίπτωση εφαρµογής προστασίας µε ηλεκτρικό διαχωρισµό (βλ. άρθρο 612.4)
Μέτρηση της αντίστασης δαπέδου και τοίχων (βλ. άρθρο 612.5)
Εξακρίβωση των συνθηκών προστασίας µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης (βλ. άρθρο
612.6)
Έλεγχος της πολικότητας (βλ. άρθρο 612.7)
Έλεγχος λειτουργίας (βλ. άρθρο 612.8)
Πτώση τάσεως (βλ. άρθρο 612.9 σε προετοιµασία)
Στις περιπτώσεις που κάποια δοκιµή ή µέτρηση δίνει µη ικανοποιητικό αποτέλεσµα, πρέπει, µετά
τον εντοπισµό της αιτίας και την πραγµατοποίηση της σχετικής διόρθωσης, να επαναληφθούν τόσο αυτή
η δοκιµή όσο και όλες οι προηγούµενες, των οποίων τα αποτελέσµατα είναι δυνατόν να έχουν
επηρεασθεί από την ανωµαλία που εντοπίσθηκε ή από τη διόρθωση που έγινε.
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Οι µέθοδοι δοκιµών που περιγράφονται στο παρόν Κεφάλαιο είναι µέθοδοι αναφοράς. ∆εν
αποκλείεται η εφαρµογή άλλων µεθόδων, εφόσον αυτές δίνουν τουλάχιστον εξίσου αξιόπιστα
αποτελέσµατα.
Τα όργανα µέτρησης και επιτήρησης θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 61557.
Αν χρησιµοποιούνται άλλα όργανα µέτρησης, θα πρέπει να διαθέτουν τα ίδια απαιτούµενα τεχνικά
χαρακτηριστικά και να παρέχουν την ίδια προστασία.
612.2
∆οκιµή εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών προστασίας και των συνδέσεων κύριας
και συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης
Η συνέχεια των αγωγών πρέπει να εξακριβωθεί µε την εκτέλεση δοκιµής µε µια πηγή που
συνιστάται να έχει εν κενώ τάση µεταξύ 4V και 24V συνεχούς ή εναλλασσόµενου ρεύµατος και µε ρεύµα
τουλάχιστον 0,2 Α.
612.3

Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης
Η αντίσταση µόνωσης πρέπει να µετρηθεί µεταξύ κάθε ενεργού αγωγού και του αγωγού
προστασίας ή της γης
Σηµειώσεις: 1. Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ-C, ο αγωγός ΡΕΝ θεωρείται ότι αποτελεί
µέρος της γης.
2. Σε χώρους επικίνδυνους για πυρκαγιά θα πρέπει να γίνεται και µέτρηση της
αντίστασης µόνωσης µεταξύ των ενεργών αγωγών..
ΠΙΝΑΚΑΣ 61-Α
Ελάχιστη τιµή αντίστασης µόνωσης
Ονοµαστική τάση κυκλώµατος
(V)

Τάση δοκιµής συνεχούς
ρεύµατος
(V)

Ελάχιστη αντίσταση
µόνωσης
(ΜΩ)

SELV και PELV

250

0,25

Μέχρι 500 V, µε εξαίρεση τις προηγούµενες
περιπτώσεις

500

0,5

Πάνω από 500 V

1000

1,0

Η αντίσταση µόνωσης, µετρούµενη µε την τάση δοκιµής που δίνεται στον Πίνακα 61-Α, είναι
ικανοποιητική αν κάθε κύκλωµα, µε αποσυνδεδεµένες τις συσκευές κατανάλωσης, έχει αντίσταση
µόνωσης τουλάχιστον ίση µε την τιµή του Πίνακα 61-Α.
Οι τιµές του πίνακα 61-Α θεωρούνται αποδεκτές και για µετρήσεις µεταξύ αγείωτου αγωγού
προστασίας και γης.
Οι δοκιµές πρέπει να γίνουν µε συνεχές ρεύµα. Η συσκευή δοκιµής πρέπει να είναι ικανή να
παρέχει την τάση δοκιµής που ορίζεται στον Πίνακα 61-Α, όταν φορτίζεται µε ρεύµα 1mA.
612.4

Προστασία µε SELV, PELV ή µε ηλεκτρικό διαχωρισµό
Ο διαχωρισµός των κυκλωµάτων πρέπει να ελέγχεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 612.4.1 στην
περίπτωση εφαρµογής προστασίας µε SELV, 612.4.2 στην περίπτωση εφαρµογής προστασίας µε PELV
και 612.4.3 στην περίπτωση εφαρµογής προστασίας µε ηλεκτρικό διαχωρισµό.

612.4.1 Προστασία µε SELV
Ο διαχωρισµός των ενεργών µερών του κυκλώµατος στο οποίο εφαρµόζεται SELV από τα ενεργά
µέρη άλλων κυκλωµάτων και από τη γη, σύµφωνα µε το Τµήµα 411, πρέπει να εξακριβωθεί µε µέτρηση
της αντίστασης µόνωσης. Οι τιµές της αντίστασης πρέπει να είναι σύµφωνες µε τον Πίνακα 61-Α.
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612.4.2 Προστασία µε ΡELV
Ο διαχωρισµός των ενεργών µερών του κυκλώµατος στο οποίο εφαρµόζεται ΡELV από τα ενεργά
µέρη άλλων κυκλωµάτων, σύµφωνα µε το Τµήµα 411, πρέπει να εξακριβωθεί µε µέτρηση της
αντίστασης µόνωσης. Οι τιµές της αντίστασης πρέπει να είναι σύµφωνες µε τον Πίνακα 61-Α.
612.4.3 Προστασία µε ηλεκτρικό διαχωρισµό
Ο διαχωρισµός των ενεργών µερών του κυκλώµατος στο οποίο εφαρµόζεται προστασία µε
ηλεκτρικό διαχωρισµό από τα ενεργά µέρη άλλων κυκλωµάτων και από τη γη, σύµφωνα µε το άρθρο
413.5, πρέπει να εξακριβωθεί µε µέτρηση της αντίστασης µόνωσης. Οι τιµές της αντίστασης πρέπει να
είναι σύµφωνες µε τον Πίνακα 61-Α.
612.5

Μέτρηση της αντίστασης µονωµένων δαπέδων και τοίχων
Στις περιπτώσεις που είναι αναγκαία η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 413.3 πρέπει
να εκτελεσθούν τουλάχιστον τρεις µετρήσεις στον ίδιο χώρο, από τις οποίες η µία σε απόσταση περίπου
1m από ένα προσιτό ξένο αγώγιµο στοιχείο που βρίσκεται µέσα στο χώρο. Οι άλλες δύο µετρήσεις
πρέπει να γίνουν σε µεγαλύτερες αποστάσεις. Οι παραπάνω σειρές µετρήσεων πρέπει να
επαναλαµβάνονται για κάθε σηµαντική επιφάνεια του χώρου.
Στο Παράρτηµα Π.61-Α δίδονται παραδείγµατα µεθόδων µέτρησης της αντίστασης µονωµένων
δαπέδων και τοίχων.

612.6

Έλεγχος των συνθηκών προστασίας µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης

612.6.1 Γενικά
Ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας των µέτρων προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας από έµµεση
επαφή µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης πραγµατοποιείται ως εξής:
α)
Για το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ
Η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις των παραγράφων 413.1.3.3 και 413.1.3.5 πρέπει να
εξακριβωθεί µε:
1) Μέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος (βλ. 612.6.3).
Αν είναι διαθέσιµοι οι υπολογισµοί της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος ή της
αντίστασης των αγωγών προστασίας και όταν η διαµόρφωση της εγκατάστασης επιτρέπει την
επαλήθευση του µήκους και της διατοµής των αγωγών, είναι αρκετή η δοκιµή της συνέχειας των
αγωγών προστασίας (βλ. 612.2)
Σηµείωση: Η συµµόρφωση µε το πρότυπο µπορεί να εξακριβωθεί µε τη διαδικασία που
περιγράφεται στο Παράρτηµα Π.61-Ε.
2) Εξακρίβωση των χαρακτηριστικών της διάταξης προστασίας (µε οπτική εξέταση της ρύθµισης
του ρεύµατος λειτουργίας για τους διακόπτες ισχύος ή του ονοµαστικού ρεύµατος για τις
ασφάλειες ή µε δοκιµή λειτουργίας για τις διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος).
Η αποτελεσµατικότητα της αυτόµατης διακοπής της τροφοδότησης µέσω των διατάξεων
προστασίας διαφορικού ρεύµατος, θα πρέπει να ελέγχεται µε την δηµιουργία διαφορικού
ρεύµατος I∆Ν µε την χρήση κατάλληλου οργάνου δοκιµής. Στην µέτρηση αυτή, ο χρόνος
διακοπής δεν απαιτείται να µετρηθεί.
Επιπρόσθετα, αν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να µετρηθεί η ολική αντίσταση γείωσης RB, αν αυτό
απαιτείται σύµφωνα µε την παράγραφο 413.1.3.8.
β) Για το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ
Η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 413.1.4.3 πρέπει να εξακριβωθεί µε:
1) Μέτρηση της αντίστασης RA της γείωσης των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών της εγκατάστασης
(βλ. 612.6.2).
2) Έλεγχο των χαρακτηριστικών και της αποτελεσµατικότητας της διάταξης προστασίας. Αυτός ο
έλεγχος πρέπει να γίνει:
- Για τις διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος µε οπτική επιθεώρηση, µε δοκιµή και
µέτρηση.
Η αποτελεσµατικότητα της αυτόµατης διακοπής της τροφοδότησης µέσω των διατάξεων
προστασίας διαφορικού ρεύµατος, θα πρέπει να ελέγχεται µε την δηµιουργία διαφορικού
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ρεύµατος I∆Ν µε την χρήση κατάλληλου οργάνου δοκιµής. Στην µέτρηση αυτή, ο χρόνος
διακοπής δεν απαιτείται να µετρηθεί.
- Για τις διατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεων µε οπτική επιθεώρηση (µε εξέταση του
ρεύµατος ρύθµισης για τους διακόπτες ισχύος, ή του ονοµαστικού ρεύµατος για τις
ασφάλειες).
γ) Για το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ
Στην περίπτωση που το σύστηµα γειώνεται µέσω µιας σύνθετης αντίστασης πρέπει να
υπολογισθεί ή να µετρηθεί το ρεύµα του πρώτου σφάλµατος
Σηµειώσεις: 1. Αυτή η µέτρηση δεν είναι απαραίτητη αν όλα τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη της
εγκατάστασης είναι συνδεδεµένα µε τη γείωση του συστήµατος τροφοδότησης.
2. Η µέτρηση εκτελείται µόνο αν δεν είναι δυνατός ο υπολογισµός επειδή δεν είναι
γνωστές όλες οι παράµετροι. Πρέπει να ληφθεί πρόνοια, ώστε κατά την εκτέλεση των
µετρήσεων να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που µπορεί να προκύψουν στην περίπτωση
διπλού σφάλµατος.
Στις περιπτώσεις που µε την εµφάνιση του δεύτερου σφάλµατος οι συνθήκες είναι ανάλογες µε
εκείνες του συστήµατος σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ (βλ. 413.1.5.6) ο έλεγχος γίνεται σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στο παραπάνω εδάφιο β).
Στις περιπτώσεις που µε την εµφάνιση του δεύτερου σφάλµατος οι συνθήκες είναι ανάλογες µε
εκείνες του συστήµατος σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ (βλ. 413.1.5.7), ο έλεγχος γίνεται σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στο παραπάνω εδάφιο α).
Σηµείωση: 3. Κατά τη µέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος, είναι απαραίτητο
να πραγµατοποιηθεί µια σύνδεση αµελητέας σύνθετης αντίστασης µεταξύ του
ουδέτερου κόµβου του συστήµατος και του αγωγού προστασίας στην αρχή της
εγκατάστασης.
612.6.2 Μέτρηση της αντίστασης γείωσης
Εάν προδιαγράφεται η µέτρηση της αντίστασης γειώσεως (βλ. την παράγραφο 413.1.3.8 για το
σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ, 413.1.4.3 για το σύστηµα ΤΤ και 413.1.5.3 για το σύστηµα
ΙΤ) αυτή πρέπει να γίνεται µε την κατάλληλη µέθοδο µέτρησης.
Σηµειώσεις: 1. Στο Παράρτηµα Π.61-Γ περιγράφεται σαν παράδειγµα, µια µέθοδος µέτρησης µε
χρήση δύο βοηθητικών ηλεκτροδίων και προσδιορίζονται οι συνθήκες που πρέπει να
πληρούνται.
2. Στις περιπτώσεις που, στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ, η θέση της
εγκατάστασης (π.χ. µέσα σε πόλη) είναι τέτοια που δεν είναι πρακτικά δυνατή η
τοποθέτηση των δύο βοηθητικών ηλεκτροδίων, η µέτρηση της αντίστασης ή της
σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος δίνει τιµή µεγαλύτερη από την
πραγµατική τιµή της αντίστασης γείωσης.
612.6.3 Μέτρηση της σύνθετης αντίστασης βρόχου σφάλµατος
Η µέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος πρέπει να γίνει µε συχνότητα ίδια µε
την ονοµαστική συχνότητα του κυκλώµατος.
Σηµείωση:
Μέθοδοι µέτρησης της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος δίνονται ως
παράδειγµα στο Παράρτηµα Π.61-∆.
H µετρούµενη τιµή της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος πρέπει να είναι σύµφωνη µε
την οριζόµενη στην παράγραφο 413.1.3.4 για το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ και στην
παράγραφο 413.1.5.7 για το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ.
Σηµείωση: Στις περιπτώσεις που η τιµή της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος µπορεί
να επηρεασθεί από ισχυρά ρεύµατα σφάλµατος, µπορούν να ληφθούν υπόψη τα
αποτελέσµατα µετρήσεων, που έχουν εκτελεσθεί µε τέτοια ρεύµατα στο εργοστάσιο ή
στο εργαστήριο. Αυτό έχει εφαρµογή κυρίως στην περίπτωση των
προκατασκευασµένων ηλεκτρικών γραµµών, των µεταλλικών σωλήνων και των
καλωδίων µε µεταλλικό περίβληµα.
Εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου, ή εάν υπάρχουν αµφιβολίες και εάν µια
πρόσθετη ισοδυναµική σύνδεση σύµφωνα µε την παράγραφο 413.1.6 έχει πραγµατοποιηθεί, τότε θα πρέπει
να διαπιστώνεται η αποτελεσµατικότητα αυτών των συνδέσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 413.1.6.2.
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612.7

Έλεγχος της πολικότητας
Στην περίπτωση που οι σχετικοί κανόνες απαγορεύουν τη χρήση µονοπολικών διατάξεων
διακοπής ή αποµόνωσης στον ουδέτερο αγωγό, πρέπει να εκτελείται µια µέτρηση πολικότητας ώστε να
εξακριβωθεί ότι τέτοιες διατάξεις έχουν συνδεθεί µόνο στους αγωγούς φάσεων.

612.8

Έλεγχοι λειτουργίας
Οι διατάξεις, οι συνδυασµοί διατάξεων, διακοπής και αποµόνωσης, οι κινητήριοι µηχανισµοί, τα
χειριστήρια, οι µηχανισµοί αλληλοµανδαλώσεων και τα παρόµοια, πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους
λειτουργίας για να εξακριβωθεί ότι έχουν εγκατασταθεί και ρυθµισθεί σωστά, σύµφωνα µε την παρούσα
έκδοση και µε τις οδηγίες των κατασκευαστών.
Για τις διατάξεις προστασίας θα πρέπει να γίνονται λειτουργικοί έλεγχοι, εάν αυτό είναι απαραίτητο
ώστε να ελέγχεται αν έχουν εγκατασταθεί και ρυθµιστεί σωστά.

612.9
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.61-Α
Μέθοδος µέτρησης της αντίστασης µόνωσης και της σύνθετης αντίστασης µόνωσης δαπέδων και
τοίχων έναντι γης ή έναντι του αγωγού προστασίας
Θα πρέπει να γίνεται διαχωρισµός µεταξύ αγώγιµων δαπέδων και τοίχων, δαπέδων και τοίχων µε
αντίσταση διαρροής και µονωµένων τοίχων και δαπέδων.
Σε µονωµένα δάπεδα και τοίχους, θα πρέπει να διαπιστώνεται (αποδεικνύεται) η απαραίτητη σύνθετη
αντίσταση προς την γη, η προς τον αγωγό προστασίας. Αυτό θα πρέπει να διεξάγεται µε τον ακόλουθο
τρόπο η µε τις µετρήσεις που ακολουθούν.
Για συστήµατα συνεχούς ρεύµατος:
Μέτρηση µε την χρήση του ηλεκτροδίου ελέγχου 1 και ενός οργάνου µέτρησης αντίστασης µόνωσης, το
οποίο θα πρέπει να µπορεί να παρέχει µια συνεχή τάση τουλάχιστον ίση µε την ονοµαστική τάση του δικτύου
τροφοδότησης.
Για συστήµατα εναλλασσόµενου ρεύµατος:
α) Μια µέτρηση µε εναλλασσόµενη τάση τουλάχιστον ίση µε την ονοµαστική τάση του δικτύου
τροφοδότησης, µε πρόσθετα µέτρα ασφαλείας, τα οποία, είτε θα προβλέπονται από τον κατασκευαστή της
διάταξης µέτρησης, είτε θα λαµβάνονται από το υπεύθυνο για την µέτρηση πρόσωπο.
ή
β) Μέτρηση µε ένα όργανο µέτρησης αντίστασης µόνωσης για συστήµατα συνεχούς ρεύµατος σε συνδυασµό
µε µια µέτρηση εναλλασσόµενης τάσης µε τάση τουλάχιστον 25 V και µικρότερη από 50 V.
Για µετρήσεις µε εναλλασσόµενη τάση χρησιµοποιούνται τα ηλεκτρόδια ελέγχου 1 και 2.
Η µέτρηση της σύνθετης αντίστασης του δαπέδου Zx θα πρέπει να διεξάγεται µε την µέθοδο ρεύµατος /
τάσης.
Το ρεύµα θα πρέπει να προέρχεται από έναν αγωγό φάσης L, ή από µια πηγή εναλλασσοµένου ρεύµατος µε
σίγουρο διαχωρισµό, µέσω ενός οργάνου µέτρησης ρεύµατος και στην συνέχεια να δίδεται στο ηλεκτρόδιο
ελέγχου.
Η τάση Ux θα πρέπει να µετριέται µε ένα όργανο µέτρησης τάσεως, µεταξύ του ηλεκτροδίου ελέγχου και του
αγωγού προστασίας.
Η αντίσταση του δαπέδου θα προκύπτει: Ζx= Ux/Ι
Περιγραφή και χρήση του ηλεκτροδίου ελέγχου 1
Το ηλεκτρόδιο ελέγχου είναι ένα µεταλλικό τρίποδο (σχήµα Α1) µε το οποίο, τα µέρη που έρχονται
σε επαφή µε το δάπεδο δηµιουργούν ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Κάθε σκέλος έχει µια εύκαµπτη περιοχή η
2
οποία µε πίεση, δηµιουργεί µια στενή επαφή µε την προς έλεγχο επιφάνεια µε εµβαδόν 900 mm περίπου
και µια αντίσταση µικρότερη από 5.000Ω.
Πριν από την µέτρηση, θα πρέπει η ελεγχόµενη επιφάνεια να υγραίνεται, η να καλύπτεται από ένα
υγρό ύφασµα.
. Κατά την διάρκεια της µέτρησης θα πρέπει να εφαρµόζεται πάνω στο τρίποδο µία δύναµη 750 Ν
αν πρόκειται για δάπεδο, ή 250 Ν αν πρόκειται για τοίχο.
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Πλάκα
αλουµινίου
πάχους
5mm

Όψη εκ των άνω

Πλάγια όψη

Τοµή ενός πέλµατος
από αγώγιµο ελαστικό

Στερέωση µε κοχλία, παράκυκλο
και περικόχλιο

Ακροδέκτης σύνδεσης

Πέλµα από αγώγιµο
ελαστικό
Όψη εκ των κάτω
Σχήµα Α1
Περιγραφή και χρήση του ηλεκτροδίου ελέγχου 2
Το πάτωµα η και ο τοίχος θα πρέπει να καλύπτεται µε ένα υγρό ύφασµα διαστάσεων 270mm x 270mm,
ιδιαίτερα στα πλέον απρόσφορα σηµεία όπως φαίνεται στην εικόνα Α.2. Μια µεταλλική πλάκα µε διαστάσεις
250mm x 250mm θα πρέπει να πιέζεται µε δύναµη περίπου 750 Ν (ένα άτοµο) αν πρόκειται για δάπεδο ή
250 Ν αν πρόκειται για τοίχο (πίεση µε ένα χέρι). Η πίεση δεν επηρεάζει την µέτρηση ιδιαίτερα. Για δάπεδα
τα οποία δεν υγραίνονται, όπως χαλιά ή µοκέτες δεν είναι απαραίτητο το υγρό ύφασµα. Σε περίπτωση
ύγρανσης µπορούν να µετρηθούν άλλες τιµές.

Σχήµα Α2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.61-Β
∆οκιµή λειτουργίας διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύµατος
Οι µέθοδοι που περιγράφονται αποτελούν παραδείγµατα και δεν αποκλείεται η χρήση µιας άλλης
µεθόδου, εφόσον παρέχει εξίσου αξιόπιστα αποτελέσµατα.
Μέθοδος 1
Η αρχή αυτής της µεθόδου φαίνεται στο Σχ. Π.61-Β1. Μια µεταβλητή αντίσταση συνδέεται µεταξύ
ενός ενεργού αγωγού στην πλευρά του φορτίου της προς έλεγχο διάταξης προστασίας διαφορικού
ρεύµατος (r.c.d.) και ενός εκτεθειµένου αγώγιµου µέρους. Το ρεύµα αυξάνεται προοδευτικά µε µείωση
της τιµής της µεταβλητής αντίστασης RP
Το ρεύµα I∆ µε το οποίο προκαλείται η λειτουργία της διάταξης δεν πρέπει να υπερβαίνει το
ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας Ι∆n.

L1
L2
L3
N

r c d

RP

V

Σηµείωση:

A

Η µέθοδος 1 µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ-S,
ΤΤ και ΙΤ. Στο σύστηµα ΙΤ µπορεί να χρειασθεί για την εκτέλεση της δοκιµής η σύνδεση
ενός σηµείου της εγκατάστασης απευθείας προς τη γη, ώστε να επιτευχθεί η λειτουργία
της διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος
Σχ. Π.61-Β1
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Μέθοδος 2
Το Σχ. Π.61-Β2 δείχνει την αρχή της µεθόδου. H µεταβλητή αντίσταση RP συνδέεται µεταξύ ενός
ενεργού αγωγού στην πλευρά της τροφοδότησης της διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος (r.c.d.)
και ενός άλλου ενεργού αγωγού στην πλευρά του φορτίου.
Το ρεύµα αυξάνεται προοδευτικά µε µείωση της τιµής της µεταβλητής αντίστασης RP.
Το ρεύµα I∆ µε το οποίο προκαλείται η λειτουργία της διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος
δεν πρέπει να υπερβαίνει το Ι∆n. Το φορτίο πρέπει να έχει αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια της δοκιµής.

RP

r c d

A

Αποσυνδεδεµένο φορτίο
Σηµείωση:

Η µέθοδος 2 µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ-S,
TT και ΙΤ.
Σχ. Π.61-Β2
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Μέθοδος 3
Το Σχ. Π.61-Β3 δείχνει την αρχή αυτής της µεθόδου, για την εφαρµογή της οποίας χρησιµοποιείται
ένα βοηθητικό ηλεκτρόδιο. Το ρεύµα αυξάνεται προοδευτικά µε µείωση της τιµής της µεταβλητής
αντίστασης RP και µετριέται η τάση U µεταξύ των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών και του βοηθητικού
ηλεκτροδίου. Επίσης µετριέται το ρεύµα I∆, που δεν πρέπει να υπερβαίνει το Ι∆n,,µε το οποίο προκαλείται
η λειτουργία της διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος (r.c.d.).
Πρέπει να πληρούται η ακόλουθη συνθήκη:
U ≤ UL x

I∆
I∆n

όπου UL είναι η οριακή τάση επαφής πάνω από την τιµή της οποίας η τάση επαφής θεωρείται
επικίνδυνη.
L1
L2
L3
N

r c d

RP

A
V
R
10 m

Σηµειώσεις: 1.Γενικά η UL είναι 50V ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου ρεύµατος.
2.Η µέθοδος 3 µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν ο χώρος επιτρέπει την τοποθέτηση
βοηθητικού ηλεκτροδίου.
3.Η µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ-S,
ΤΤ και ΙΤ. Στο σύστηµα ΙΤ µπορεί να χρειασθεί για την εκτέλεση της δοκιµής η σύνδεση
ενός σηµείου της εγκατάστασης απευθείας προς τη γη, ώστε να επιτευχθεί η λειτουργία
της διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος.
Σχ. Π.61-Β3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.61-Γ
Μέτρηση της αντίστασης γείωσης
Όταν απαιτείται η µέτρηση της αντίστασης γείωσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ακόλουθη
µέθοδος (βλ. Σχ. Π.61-Γ1) που δίνεται ως παράδειγµα:
Μεταξύ του προς µέτρηση ηλεκτροδίου γείωσης Τ και ενός βοηθητικού ηλεκτροδίου γείωσης Τ1
τοποθετηµένου σε τέτοια απόσταση από το Τ, ώστε να µην αλληλεπικαλύπτονται οι περιοχές επιρροής
τους (τρόπος εξακρίβωσης περιγράφεται πιο κάτω), διοχετεύεται εναλλασσόµενο ρεύµα σταθερής τιµής
Ι.
Ένα δεύτερο βοηθητικό ηλεκτρόδιο γείωσης Τ2, που µπορεί να είναι ένας µεταλλικός πάσσαλος
που εµπηγνύεται στο έδαφος, τοποθετείται στο µέσο του διαστήµατος µεταξύ Τ και Τ1 και µετριέται η
τάση U µεταξύ Τ και Τ2 .
Η αντίσταση γείωσης RΓ της Τ είναι :

U
RΓ = 
I
υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των περιοχών επιρροής.
Για να εξακριβωθεί ότι οι περιοχές επιρροής δεν αλληλεπικαλύπτονται, πραγµατοποιούνται δύο
ακόµη µετρήσεις µε µετακίνηση του δεύτερου βοηθητικού ηλεκτροδίου γείωσης Τ2 κατά περίπου 6m πιο
µακριά και κατά περίπου 6m µέτρα πιο κοντά προς τη γείωση Τ. Αν τα αποτελέσµατα αυτών των τριών
µετρήσεων ουσιαστικά συµπίπτουν, λαµβάνεται ως αντίσταση της γείωσης Τ ο µέσος όρος των τριών
τιµών. ∆ιαφορετικά επαναλαµβάνονται οι µετρήσεις µε αυξηµένη την απόσταση µεταξύ Τ και Τ1.
Αν η µέτρηση εκτελείται µε ρεύµα µε συχνότητα δικτύου, η εσωτερική σύνθετη αντίσταση του
χρησιµοποιούµενου βολτοµέτρου πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 Ω/V.
Η πηγή του ρεύµατος που θα χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση πρέπει να είναι αποµονωµένη από το
δίκτυο διανοµής. Για τον σκοπό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί, π.χ., ένας µετασχηµατιστής
αποµόνωσης ( π.χ µε δύο τυλίγµατα).
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Τροφοδότηση

Ρύθµιση
ρεύµατος

A
RP
V
T

X

T2

Y

1

Περιοχές επιρροής
(µη αλληλοεπικαλυπτόµενες)
όπου:
Τ Ηλεκτρόδιο γείωσης προς µέτρηση αποσυνδεδεµένο από όλες τις άλλες πηγές
τροφοδότησης
Τ1 Βοηθητικό ηλεκτρόδιο γείωσης
Τ2 ∆εύτερο βοηθητικό ηλεκτρόδιο γείωσης
X Εναλλακτική θέση του Τ2 για τη µέτρηση ελέγχου
Υ Άλλη εναλλακτική θέση του Τ2.
Σχ. Π.61-Γ1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.61-∆
Μέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος
Όταν πρέπει να γίνει η µέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος για σύστηµα
σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µία από τις ακόλουθες µεθόδους, οι οποίες
δίνονται ως παραδείγµατα.
Σηµειώσεις:
1. Οι µέθοδοι που προτείνονται στο παρόν Παράρτηµα δίνουν
προσεγγιστικές τιµές της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος
επειδή δεν λαµβάνουν υπόψη τη διανυσµατική φύση της τάσης, δηλ. τις
πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη στιγµή της εµφάνισης ενός
σφάλµατος προς γη. Η προσέγγιση πάντως θεωρείται αποδεκτή, στο µέτρο
που η επαγωγική αντίσταση του συγκεκριµένου κυκλώµατος µπορεί να
θεωρηθεί αµελητέα.
2. Συνιστάται να εκτελείται µια δοκιµή εξακρίβωσης της συνέχειας µεταξύ του
ουδετέρου και των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών (βλ. το άρθρο 612.2) πριν
από την εκτέλεση της µέτρησης της σύνθετης αντίστασης του βρόχου
σφάλµατος .
Μέθοδος 1. Μέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος µέσω της πτώσης τάσης
Η συνδεσµολογία φαίνεται στο Σχ. Π.61-∆1. Η τάση του εξεταζόµενου κυκλώµατος µετριέται µε και
χωρίς τη σύνδεση µιας µεταβλητής αντίστασης φορτίου και η σύνθετη αντίσταση του βρόχου σφάλµατος
υπολογίζεται από τον τύπο:
U1 - U 2
Z = 
IR

όπου:
Z είναι η σύνθετη αντίσταση του βρόχου σφάλµατος
U1 είναι η τάση που µετριέται χωρίς τη σύνδεση της αντίστασης φορτίου
U2 είναι η τάση που µετριέται µε συνδεδεµένη την αντίσταση φορτίου
IR είναι το ρεύµα που διέρχεται από την αντίσταση φορτίου.
Σηµείωση:
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Σχ. Π. 61-∆1

Μέθοδος 2. Μέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος µε τροφοδότηση από µια
ανεξάρτητη πηγή
Η συνδεσµολογία φαίνεται στο Σχ. Π.61-∆2. Η µέτρηση γίνεται αφού αποσυνδεθεί η κανονική
τροφοδότηση και βραχυκυκλωθεί το πρωτεύον του µετασχηµατιστή. Η µέθοδος χρησιµοποιεί την τάση
που προέρχεται από µια ανεξάρτητη πηγή. Η σύνθετη αντίσταση του βρόχου σφάλµατος υπολογίζεται
από τον τύπο:
U
Z = 
I
όπου:
Z είναι η σύνθετη αντίσταση του βρόχου σφάλµατος
U είναι η µετρούµενη τάση
Ι είναι το µετρούµενο ρεύµα.

127

ΕΛΟΤ HD 384

© ΕΛΟΤ

L1
L2
L3
N

A

~
V
PE

Σχ. Π.61-∆2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.61-Ε

Κατευθυντήριες γραµµές για χρήση των απαιτήσεων του κεφαλαίου 61: Αρχικοί έλεγχοι
Η αρίθµηση των τµηµάτων και των παραγράφων αυτού του παραρτήµατος Ε ακολουθεί την αρίθµηση
των αντίστοιχων του κεφαλαίου 61.
Εάν δεν υπάρχει αντιστοιχία σε τµήµατα ή παραγράφους, αυτό σηµαίνει ότι δεν δίδεται περαιτέρω
επεξήγηση.
Ε.611 Οπτική επιθεώρηση
Ε.611.1
Αυτός ο έλεγχος προβλέπεται για να ελεγχθεί ότι η εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών
υλικών έχει γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε η λειτουργία τους να µην επηρεάζεται
αρνητικά.
Ε.611.2
α) Σφραγιστικά παρεµβύσµατα για αποφυγή µετάδοσης φωτιάς (άρθρο 527.2), άλλα προληπτικά µέσα
για την αποφυγή εξάπλωσης της φωτιάς και προστασία από θερµικές επιδράσεις (άρθρα 527.3 και 527.4).
Ελέγχεται η τοποθέτηση των παρεµβυσµάτων και η τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης τους µε βάση
τους ελέγχους τύπου κατά IEC του αντίστοιχου προϊόντος (σε προετοιµασία από ISO).
Μετά από αυτόν το έλεγχο, δεν είναι απαραίτητοι άλλοι έλεγχοι.
β) Προστασία από θερµικές επιδράσεις (κεφάλαια 42 και 43)
Οι προσδιορισµοί του κεφαλαίου 42 σχετικά µε την προστασία από θερµικές επιδράσεις αφορούν κανονική
λειτουργία, αυτό σηµαίνει, ότι δεν υπάρχει κανένα σφάλµα.
Η προστασία καλωδίων και αγωγών από υπερένταση είναι θέµα του κεφαλαίου 43 και των τµηµάτων 473
και 533.
Η συµπεριφορά µια διάταξης προστασίας εξαιτίας ενός σφάλµατος π.χ. ενός βραχυκυκλώµατος, ή µιας
υπερφόρτισης θεωρείται σαν κανονική λειτουργία.
γ) Προστασία από πυρκαγιά (τµήµα 482)
Οι απαιτήσεις του τµήµατος 482 σε περιοχές ειδικού κινδύνου από πυρκαγιά, προϋποθέτουν ότι η
προστασία από υπερεντάσεις είναι σύµφωνη µε τους κανόνες του κεφαλαίου 43.
Ε.611.3
Επιλογή των αγωγών σχετικά µε την δυνατότητα φόρτισης τους ρεύµα και την πτώση τάσεως,
όπως επίσης επιλογή και ρύθµιση των διατάξεων προστασίας και επιτήρησης
Η επιλογή των αγωγών συµπεριλαµβανοµένων των υλικών τους, η διάταξη και οι διατοµές τους, η
εγκατάσταση τους, η ρύθµιση των διατάξεων προστασίας τους, ελέγχονται µε βάση τους υπολογισµούς του
µελετητή της εγκατάστασης και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτού του προτύπου, ιδιαίτερα των κεφαλαίων
41, 43, 52,53 και 54.
Ε.611.3
Ύπαρξη ηλεκτρολογικών σχεδίων, διαγραµµάτων, προειδοποιητικών οδηγιών και παρόµοιων
πληροφοριών
Ένα σχέδιο ή διάγραµµα είναι απαραίτητο µε βάση το άρθρο 514.5 και είναι απαραίτητο αν η εγκατάσταση
περιλαµβάνει περισσότερους του ενός πίνακες διανοµής.
Ε.611.3
Σωστές συνδέσεις αγωγών
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Με αυτόν τον έλεγχο θα πρέπει να ελέγχονται τα µέσα σύνδεσης ότι είναι τα ενδεικνυόµενα για τους
αγωγούς που συνδέονται και αν οι συνδέσεις είναι σωστά κατασκευασµένες.
Σε περίπτωση αµφιβολιών, προτείνεται, να γίνεται µέτρηση της αντίστασης των συνδέσεων. Αυτή η
αντίσταση, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από την αντίσταση ενός µέτρου µήκους αγωγού µε διατοµή την
µικρότερη διατοµή ενός από τους συνδεδεµένους αγωγούς.
Ε.611.3
Πρόσβαση για εύκολο χειρισµό, χαρακτηρισµός και συντήρηση
Θα πρέπει να επιβεβαιώνεται, ότι διατάξεις χειρισµού είναι τοποθετηµένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
είναι εύκολα προσβάσιµες για το χειριστή.
Για την τοποθέτηση διάταξης διακοπής σε περίπτωση ανάγκης (συµπεριλαµβανοµένης διάταξης κράτησης
σε περίπτωση ανάγκης) βλέπε 537.4.
Για διατάξεις διακοπής σε περιπτώσεις εργασιών συντήρησης, βλέπε 537.3.
Ε.612 Έλεγχος
Ε.612.2 Αγωγιµότητα (διελευσιµότητα) των αγωγών προστασίας, συµπεριλαµβανοµένης της
κύριας ισοδυναµικής σύνδεσης καθώς και των πρόσθετων ισοδυναµικών συνδέσεων
Αυτή η µέτρηση είναι απαραίτητη, για να επιβεβαιωθεί η τήρηση των συνθηκών απόζευξης όταν εφαρµόζεται
αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης (βλέπε άρθρο 612.6). Η επιβεβαίωση θεωρείται θετική, εάν κατά το κατά τον
έλεγχο το χρησιµοποιούµενο όργανο µέτρησης δίνει την αναµενόµενη τιµή.
Το ρεύµα που χρησιµοποιείται κατά τη µέτρηση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερο για την
αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί εάν τηρηθούν οι τιµές τους άρθρου 612.2.
Ε612.3 Αντίσταση µόνωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης
Οι µετρήσεις θα πρέπει να γίνονται µε αποµόνωση της εγκατάστασης από την τροφοδότησή της.
Γενικά, θα πρέπει η µέτρηση µόνωσης να γίνεται στο σηµείο τροφοδότησης της εγκατάστασης.
Εάν η τιµή που προκύπτει από την µέτρηση είναι µικρότερη από την τιµή που δίδεται στον πίνακα 61 Α,
τότε είναι επιτρεπτό, να διαµοιραστεί (κατατµηθεί ή διαιρεθεί) η εγκατάσταση σε οµάδες κυκλωµάτων και
να µετρηθεί η αντίσταση µόνωσης για κάθε οµάδα χωριστά. Εάν σε µια οµάδα η µετρούµενη τιµή είναι
µικρότερη από αυτήν που δίδεται στον πίνακα 61 Α, τότε θα πρέπει να µετρηθεί η αντίσταση κάθε
κυκλώµατος της οµάδας αυτής χωριστά.
Εάν ένα κύκλωµα, ή τµήµατα κυκλωµάτων διακόπτονται από διατάξεις προστασίας έναντι υποτάσεων,
όπου όλοι οι ενεργοί αγωγοί διακόπτονται (π.χ. µέσω επαφέων), τότε θα πρέπει να µετριέται χωριστά η
αντίσταση µόνωσης αυτών των κυκλωµάτων, ή των τµηµάτων των κυκλωµάτων.
Είναι επιτρεπτή η διεξαγωγή της µέτρησης µεταξύ των ενεργών αγωγών και της γης µε συνδεδεµένες
συσκευές
Εάν σε αυτή την περίπτωση οι µετρούµενες τιµές είναι µικρότερες από αυτές που δίδονται στον πίνακα 61
Α, τότε θα πρέπει να αποµονώνονται οι αυτές συσκευές και να επαναλαµβάνεται η µέτρηση.
Ε.612.4 Προστασία µέσω διαχωρισµού των κυκλωµάτων
Εάν µια συσκευή τροφοδοτείται από ένα ξεχωριστό κύκλωµα και από ένα ακόµα κύκλωµα, τότε η
απαραίτητη µόνωση δίδεται µέσω της κατασκευής της συσκευής, µε βάση της απαιτήσεις ασφαλείας του
αντίστοιχου προτύπου.
Στην περίπτωση µιας σταθερής πηγής τροφοδότησης, για την αποµόνωση, θα πρέπει να διαπιστώνεται,
ότι τα δευτερεύοντα κυκλώµατά της διαχωρίζονται µέσω διπλής ή ενισχυµένης µόνωσης από το κάλυµµα
της. (για κινητές πηγές τροφοδότησης βλέπε παράγραφο 413.5.1.1) Αυτό δεν είναι απαραίτητο, αν η
ξεχωριστή πηγή τροφοδότησης έχει αντίστοιχη σήµανση.
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Ε.612.6 ∆ιαπίστωση της προστασίας µέσω αυτόµατης διακοπής της τροφοδότησης
Ε.612.6.3 Μέτρηση της σύνθετης αντίστασης – συµπεριλαµβανοµένης της αύξησης της αντίστασης
των αγωγών µε αυξανόµενη θερµοκρασία.
Επειδή οι µετρήσεις αυτές διεξάγονται σε θερµοκρασία χώρου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η
µέθοδος που περιγράφεται στην συνέχεια. Έτσι µπορεί να ληφθεί υπόψη η αύξηση της
αντίστασης των αγωγών από την αύξηση της θερµοκρασίας λόγω σφαλµάτων και να
διαπιστωθεί στα συστήµατα TN, ότι η µετρούµενη τιµή της σύνθετης αντίστασης ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του 413.1.3.
Οι απαιτήσεις του 413.1.3 θεωρούνται ότι ικανοποιούνται, όταν η µετρούµενη σύνθετη αντίσταση
ικανοποιεί την σχέση:
2
U0
Zs (m) ≤  x  (Ω)
Ia
3
Όπου:

Zs (m) η µετρούµενη σύνθετη τιµή της σύνθετης αντίστασης από

αγωγό φάσης και γειωµένο ουδέτερο αγωγό σε Ωµ.
U0 Η τάση µεταξύ αγωγού φάσης και γειωµένου ουδετέρου σε βολτ.
Iα Το ρεύµα που προκαλεί την αυτόµατη λειτουργία της διάταξης προστασίας στον χρόνο που
ορίζεται στον Πίνακα 41-Α, ή δρα εντός 5 δευτερολέπτων µε βάση τους όρους που τίθενται στο
413.1.3.

Εάν η µετρούµενη τιµή της σύνθετης αντίστασης είναι µεγαλύτερη από 2 U0 /3 Iα , είναι δυνατόν να γίνεται
η ακριβής αξιολόγηση της εκπλήρωσης της 413.1.3 όπου η τιµή Zs της σύνθετης αντίστασης θα πρέπει να
καθορίζεται µε βάση την µέθοδο που ακολουθεί:
- Πρώτα θα γίνεται µέτρηση της σύνθετης αντίστασης Ze των αγωγών φάσεων και του γειωµένου
ουδετέρου αγωγού του κυκλώµατος τροφοδότησης στο σηµείο σύνδεσης τροφοδότησης (παροχής)
της εγκατάστασης.
- Στη συνέχεια θα γίνεται µέτρηση της αντίστασης των αγωγών φάσεων και των αγωγών προστασίας
των κυκλωµάτων διανοµής.
- Μετά θα γίνεται µέτρηση των αντιστάσεων των αγωγών φάσεων και των αγωγών προστασίας των
τελικών κυκλωµάτων
- Οι τιµές αυτών των αντιστάσεων αυξάνονται µε την αύξηση της θερµοκρασίας όπως στην περίπτωση
ρευµάτων σφάλµατος, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ενέργεια που εκλύεται ελεύθερα από τη
διάταξη προστασίας
- Αυτές οι αυξηµένες τιµές αντιστάσεων προστίθενται τελικά στην σύνθετη αντίσταση Ze των αγωγών
φάσεων και του γειωµένου ουδετέρου αγωγού του κυκλώµατος τροφοδότησης, ώστε να προκύπτει µια
ρεαλιστική τιµή για την Zs σε καταστάσεις σφάλµατος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.61-ΣΤ
Επανέλεγχοι
Σηµείωση: Το περιεχόµενο του παραρτήµατος Π.61-ΣΤ θα αντικατασταθεί µελλοντικά µε τα
κεφάλαια 62 και 63 όταν αυτά γίνουν αποδεκτά από το IEC και όταν εγκριθούν από την
CENELEC.
ΣΤ.1 Γενικά
Μέσω των επανελέγχων διαπιστώνεται εάν η κατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ή τµηµάτων της
εγκατάστασης έχουν τόσο επιδεινωθεί, ώστε η χρήση της δεν είναι πλέον ασφαλής. Ακόµη, για να
διαπιστωθεί εάν η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις της κατασκευής της, σε περίπτωση που δεν έχουν
καθοριστεί διαφορετικές απαιτήσεις από εθνικές προδιαγραφές η άλλες απαιτήσεις από δηµόσιες αρχές.
Παράλληλα θα πρέπει να ερευνώνται οι επιδράσεις από αλλαγές που έχουν γίνει στην εγκατάσταση έναντι
της παλαιότερης χρήσης της.
Σηµείωση 1. Οι επεξηγηµατικές πληροφορίες για τον αρχικό έλεγχο ισχύουν βασικά και για τους
επανελέγχους.
Σηµείωση 2. Βλέπε επίσης ΕΝ 50110.
ΣΤ.2 ∆ιαστήµατα µεταξύ των επανελέγχων
Μετά το αρχικό έλεγχο, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα επανελέγχονται σε διαστήµατα καθοριζόµενα από
το µέγεθος της εγκατάστασης. Τα µέγιστα χρονικά διαστήµατα των ελέγχων θα καθορίζονται από εθνικές
ρυθµίσεις.
Σηµείωση 1. Τα διαστήµατα µεταξύ των ελέγχων µπορούν να είναι περισσότερα έτη, εκτός από τις
επόµενες περιπτώσεις, όπου δηµιουργείται ένα µεγαλύτερο ρίσκο, οπότε απαιτείται βραχύτερο διάστηµα
µεταξύ των ελέγχων:
- Περιοχές µε κινδύνους από χηµικές επιδράσεις, πυρκαγιά, ή έκρηξη
- Περιοχές µε εγκαταστάσεις υψηλής και χαµηλής τάσης
- ∆ηµόσια κτίρια
- Εργοτάξια
- Περιοχές όπου χρησιµοποιούνται φορητά µέσα εργασίας
Για κατοικίες µπορούν να ισχύουν µεγαλύτερα διαστήµατα µεταξύ των ελέγχων
Σηµείωση 2. Σε εκτεταµένες εγκαταστάσεις (π.χ. σε µεγάλες βιοµηχανίες) επιτρέπεται οι επαναληπτικοί
έλεγχοι να αντικαθίστανται µέσω ενός αντίστοιχου συστήµατος ασφαλείας µε συνεχή παρακολούθηση και
συντήρηση των συσκευών και των εγκαταστάσεων µέσω ειδικευµένων ηλεκτρολόγων.
ΣΤ.3 Περιεχόµενο των επανελέγχων
Οι επανέλεγχοι θα πρέπει να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον:
- Οπτική επιθεώρηση, συµπεριλαµβάνοντας την προστασία έναντι άµεσης επαφής και προστασία από
πυρκαγιά,
- Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης
- Μέτρηση της συνέχεια του αγωγού προστασίας
- Έλεγχο της προστασίας έναντι έµµεσης επαφής
- Λειτουργικό έλεγχο των διατάξεων διαφορικού ρεύµατος (RCDs) και των διατάξεων επιτήρησης
µόνωσης (ΙΜDs)
ΣΤ.4 Πρωτόκολλο ελέγχου
Μετά από κάθε επαναληπτικό έλεγχο θα πρέπει να γίνεται ένα πρωτόκολλο ελέγχου.
Στο πρωτόκολλο αυτό θα περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της οπτικής επιθεώρησης, τα αποτελέσµατα
των µετρήσεων, όπως επίσης πληροφορίες για όλες τις αλλαγές η τις επεκτάσεις της εγκατάστασης. Επίσης
θα πρέπει να περιλαµβάνονται και να δηλώνονται όλες οι αποκλίσεις από τις προδιαγραφές των αντίστοιχων
τµηµάτων της εγκατάστασης
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
700

Εισαγωγή
Σε αυτό το Μέρος περιλαµβάνονται οι ειδικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ορισµένων χώρων, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτούς
ή της προβλεπόµενης ειδικής χρησιµοποίησής τους
Οι απαιτήσεις αυτού του Μέρους συµπληρώνουν, τροποποιούν ή αντικαθιστούν τις απαιτήσεις των
άλλων Μερών αυτής της έκδοσης.
Η αρίθµηση των άρθρων και παραγράφων που εφαρµόζεται στο Μέρος 7 είναι η ακόλουθη : µετά
τον τριψήφιο αριθµό του Τµήµατος, ακολουθούν οι αριθµοί των αντίστοιχων Μερών, Κεφαλαίων,
Τµηµάτων ή Άρθρων της παρούσας έκδοσης, τα οποία συµπληρώνονται, τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται.
Όταν δεν αναφέρεται στο Μέρος 7 κάποια συµπλήρωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση,
εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως οι απαιτήσεις των άλλων Μερών.
Σηµείωση :Οι βαθµοί προστασίας (IP) ορίζονται αναλυτικά στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60529.
Για διευκόλυνση και συµπληρωµατικά σε όσα αναφέρθηκαν στο Μέρος 4 (βλ. Σηµείωση Τµήµατος
410) δίνονται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε τους βαθµούς προστασίας που
χρησιµοποιούνται στο Μέρος 7 :
ο
- IPX2 : παρέχει προστασία έναντι σταγόνων που πέφτουν µε κλίση 15 .
- IPX4 : παρέχει προστασία έναντι «πιτσιλίσµατος».
- IPX5 : παρέχει προστασία έναντι δέσµης νερού.
- IPX6 : παρέχει προστασία έναντι δέσµης νερού που εκτοξεύεται µε πίεση.
- IPX7 : παρέχει προστασία έναντι πρόσκαιρης εµβάπτισης.
- IP44 : παρέχει προστασία έναντι εισόδου ξένου σώµατος διαµέτρου ίσης ή µεγαλύτερης από
1mm και έναντι «πιτσιλίσµατος».

701

Λουτρά

701.1

Πεδίο εφαρµογής
Οι ειδικές απαιτήσεις αυτού του Τµήµατος ισχύουν για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε λουτρά,
δηλαδή µέσα και γύρω από λουτήρες (µπανιέρες), καταιονητήρες (ντους) και προκατασκευασµένες
κυψέλες (καµπίνες) λουτρού ή καταιονισµού.
Σηµειώσεις : 1 – Ειδικά σε περιοχές λουτρών ή καταιονητήρων που προορίζονται για ιατρικούς
σκοπούς ή για χρήση από άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µπορεί να επιβάλλονται και άλλες
ειδικές απαιτήσεις.
2 – Οι απαιτήσεις του παρόντος Τµήµατος ισχύουν και σε περιοχές µε καταιονητήρες
επείγουσας ανάγκης (π.χ. σε χηµικές βιοµηχανίες για πλύσεις σε περίπτωση
ατυχήµατος µε καυστικά υγρά).

701.3

Προσδιορισµός γενικών χαρακτηριστικών

701.32 Ταξινόµηση ζωνών
Οι ειδικές απαιτήσεις αυτού του Τµήµατος ισχύουν για καθεµιά από τις τέσσερις ζώνες 0, 1, 2 και 3,
όπως αυτές καθορίζονται στις παραγράφους 701.32.1 µέχρι 701.32.4.
Οι ζώνες περιορίζονται από τις επιφάνειες των υπαρχόντων σταθερών στοιχείων (τοίχοι, σταθερά
χωρίσµατα, οροφές, εσοχές τοίχων) και από τις νοητές επιφάνειες που περιγράφονται για καθεµιά ζώνη.
Σηµείωση : - Σχηµατικές παραστάσεις των ζωνών παρέχονται από τα Σχ. 701Α, 701Β και 701Γ.
701.32.1 Η ζώνη 0 είναι το εσωτερικό του λουτήρα (µπανιέρας) ή της λεκάνης του καταιονητήρα
(ντουσιέρας), δηλ. ο χώρος που µπορεί να γεµίσει µε νερό.
Εάν δεν υπάρχει λουτήρας ή λεκάνη καταιονητήρα, η ζώνη 0 περιορίζεται:
α)
πλαγίως:
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αν το ακροφύσιο είναι κινητό µε εύκαµπτο σωλήνα (τηλέφωνο), από µια κατακόρυφη κυλινδρική
επιφάνεια, που απέχει 1,2 m (ακτίνα κυλίνδρου) από την κατακόρυφη ευθεία που διέρχεται από την
αρχή του εύκαµπτου σωλήνα.
αν το ακροφύσιο είναι σταθερό, από µια κατακόρυφη κυλινδρική επιφάνεια που απέχει 0,60 m από
την κατακόρυφη ευθεία που διέρχεται από το ακροφύσιο.
κατά το ύψος: από το δάπεδο και από ένα οριζόντιο επίπεδο 0,05 m πάνω από το δάπεδο.

701.32.2 Η ζώνη 1 περιορίζεται :
α)
πλαγίως : από την κατακόρυφη επιφάνεια γύρω από το λουτήρα ή τη λεκάνη του καταιονητήρα.
Για καταιονητήρα χωρίς λεκάνη η ζώνη 1 περιορίζεται πλαγίως από την κατακόρυφη κυλινδρική
επιφάνεια πάνω από το όριο της ζώνης 0.
β)
κατά το ύψος : από δύο οριζόντια επίπεδα : το πάνω επίπεδο της ζώνης 0 και το επίπεδο που
βρίσκεται 2,25 m πάνω από το δάπεδο.
701.32.3 Η ζώνη 2 περιορίζεται :
α)
πλαγίως: από την εξωτερική επιφάνεια της ζώνης 1 και µια κατακόρυφη επιφάνεια, παράλληλη
προς την εξωτερική επιφάνεια της ζώνης 1, που απέχει 0,60 m εξωτερικά από αυτήν.
β)
κατά το ύψος: από το δάπεδο και από ένα οριζόντιο επίπεδο που βρίσκεται 2,25 m πάνω από το
δάπεδο.
Επιπλέον αν το ύψος του χώρου υπερβαίνει τα 2,25m, η ζώνη 2 περιλαµβάνει και το χώρο πάνω
από τη ζώνη 1 µέχρι την οροφή ή µέχρι τα 3,0 m πάνω από το δάπεδο, αν το ύψος της οροφής είναι
µεγαλύτερο από 3,0m.
701.32.4 Η ζώνη 3 περιορίζεται :
α)
πλαγίως : από την εξωτερική επιφάνεια της ζώνης 2 και από µια κατακόρυφη επιφάνεια,
παράλληλη προς την εξωτερική επιφάνεια της ζώνης 2, που απέχει 2,40 m εξωτερικά από αυτήν.
β)
κατά το ύψος: από το δάπεδο και από ένα οριζόντιο επίπεδο που βρίσκεται 2,25 m πάνω από το
δάπεδο.
Επιπλέον, αν το ύψος του χώρου υπερβαίνει τα 2,25m, η ζώνη 3 περιλαµβάνει και το χώρο πάνω
από τη ζώνη 1 µέχρι την οροφή, ή µέχρι τα 3,0m πάνω από το δάπεδο, αν το ύψος της οροφής είναι
µεγαλύτερο από 3,0m. Η ζώνη 3 περιλαµβάνει επιπρόσθετα και το χώρο κάτω από το λουτήρα ή τη
λεκάνη του καταιονητήρα, αν αυτός ο χώρος είναι προσιτός µόνο µε τη χρήση εργαλείου.
701.4

Μέτρα προστασίας

701.41

Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας
Σηµείωση : Αναφορικά µε την προστασία των ρευµατοδοτών βλ. το άρθρο 701.53.

701.411.1.4.3 Όταν χρησιµοποιείται SELV, πρέπει, ανεξάρτητα από την ονοµαστική τιµή της τάσης, να
εξασφαλίζεται η προστασία έναντι άµεσης επαφής:
είτε µε φράγµατα ή περιβλήµατα που παρέχουν κατ’ ελάχιστο ένα βαθµό προστασίας IP2X ή
IPXXB
είτε µε µόνωση ικανή να αντέξει µια τάση δοκιµής 500V (ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου
ρεύµατος) επί 1 min.
701.411.1.5.1 Όταν χρησιµοποιείται PELV πρέπει, ανεξάρτητα από την ονοµαστική τιµή της τάσης, να
εξασφαλίζεται η προστασία έναντι άµεσης επαφής :
είτε µε φράγµατα ή περιβλήµατα που παρέχουν κατ’ ελάχιστο ένα βαθµό προστασίας IP2X ή
IPXXB.
είτε µε µόνωση ικανή να αντέξει µια τάση δοκιµής 500V (ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου
ρεύµατος) επί 1 min
701.413.1.6
Συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση
Οι αγωγοί προστασίας των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών του υλικού κλάσης Ι και των
ρεµατοδοτών πρέπει να συνδέονται, µέσω µιας τοπικής συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης,
προς τα ακόλουθα ξένα αγώγιµα στοιχεία των ζωνών 0, 1, 2 και 3
µεταλλικοί σωλήνες τροφοδότησης ή αποχέτευσης-απαγωγής (π.χ. νερού, αερίου κλπ.).
µεταλλικοί σωλήνες κεντρικής θέρµανσης ή κλιµατισµού.
προσιτά µεταλλικά µέρη της κατασκευής του κτιρίου.
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Σηµείωση:
-

Μεταλλικά πλαίσια ή κουφώµατα θυρών και παραθύρων καθώς και παρόµοια στοιχεία
δεν θεωρούνται ως ξένα αγώγιµα στοιχεία, εκτός αν είναι συνδεδεµένα µε τα µεταλλικά
µέρη της κατασκευής του κτιρίου.
άλλα ξένα αγώγιµα στοιχεία, δηλ. στοιχεία που ενδέχεται να εισαγάγουν στο χώρο ένα δυναµικό.
Σηµείωση : Η σύνδεση µεταξύ αγωγών προστασίας και ξένων αγώγιµων στοιχείων µπορεί να
πραγµατοποιηθεί σε θέση έξω από το χώρο, αλλά πάντως πλησίον σε αυτόν.

Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει για τη ζώνη 3, όταν µια προκατασκευασµένη κυψέλη λουτρού ή
καταιονισµού που διαθέτει δική της αποχέτευση δεν είναι εγκατεστηµένη µέσα σε ένα λουτρό αλλά σε
ένα άλλο χώρο, π.χ. σε ένα υπνοδωµάτιο.
Οι µεταλλικοί λουτήρες και οι µεταλλικές λεκάνες καταιονητήρων πρέπει να θεωρούνται ότι είναι
ξένα αγώγιµα στοιχεία, εκτός αν η εγκατάστασή τους έχει γίνει κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται η
µόνωσή τους από τα µεταλλικά στοιχεία της κατασκευής ή άλλα µεταλλικά στοιχεία που θα ήταν
ενδεχόµενο να εισαγάγουν στο χώρο ένα δυναµικό.
Σηµείωση : Οι µεταλλικοί λουτήρες και οι µεταλλικές λεκάνες καταιονητήρων θεωρούνται ότι έχουν
µόνωση από τα στοιχεία κατασκευής του κτιρίου αν η αντίσταση µόνωσης µεταξύ τους,
µετρούµενη σύµφωνα µε το Τµήµα 612, είναι τουλάχιστον 100 kΩ
701.471

Εφαρµογή των µέτρων προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας

701.471.0 Στη ζώνη 0 το µόνο µέτρο προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας που επιτρέπεται είναι η
χρησιµοποίηση SELV, µε ονοµαστική τάση που δεν υπερβαίνει τα 12V, ενδεικνύµενη τιµή
εναλλασσόµενου ρεύµατος ή τα 30V συνεχούς ρεύµατος χωρίς κυµάτωση, µε την πηγή τροφοδότησης
εγκατεστηµένη έξω από τις ζώνες 0, 1 και 2.
701.471.1 Σε όλες τις ζώνες δεν επιτρέπεται η εφαρµογή, για την προστασία έναντι άµεσης επαφής, των
µέτρων προστασίας µε εµπόδια (άρθρο 412.3) και προστασίας µε εγκατάσταση σε µη προσιτή θέση
(άρθρο 412.4).
701.471.2 Σε όλες τις ζώνες δεν επιτρέπεται η εφαρµογή, για την προστασία έναντι έµµεσης επαφής, των
µέτρων προστασίας µε εγκατάσταση σε µη αγώγιµους χώρους (άρθρο 413.3) και προστασίας µε
αγείωτες ισοδυναµικές συνδέσεις (άρθρο 413.4).
701.5

Επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού

701.51

Γενικοί κανόνες

701.512.2 Εξωτερικές επιδράσεις
Το ηλεκτρολογικό υλικό πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τους ακόλουθους βαθµούς προστασίας :
στη ζώνη 0: ΙPX7
στις ζώνες 1 και 2: ΙPX4, µε την εξαίρεση ότι, αν το ακροφύσιο του καταιονητήρα είναι σταθερό,
µπορεί να χρησιµοποιηθεί, σε ύψος πάνω από το ακροφύσιο, βαθµός προστασίας ΙPX2, εκτός από
την περίπτωση των δηµόσιων λουτρών, όπου, αν προβλέπεται η χρήση εκτοξευόµενης δέσµης
νερού για λόγους καθαρισµού του χώρου, ο βαθµός προστασίας πρέπει να είναι ΙPX5.
στη ζώνη 3, στα δηµόσια λουτρά, αν προβλέπεται η χρήση εκτοξευόµενης δέσµης νερού για
λόγους καθαρισµού του χώρου, ο βαθµός προστασίας πρέπει να είναι ΙPX5.
Σηµειώσεις : 1.-∆ηµόσια λουτρά θεωρούνται τόσο τα προοριζόµενα γενικώς για το κοινό, όσο και τα
ευρισκόµενα σε σχολεία, εργοστάσια, αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ.
2.-Στην περίπτωση υλικού που δεν έχει επισήµανση µε κωδικοποιηµένο βαθµό
προστασίας ΙP, µπορεί να χρησιµοποιείται υλικό µε τις ακόλουθες επισηµάνσεις :
- Αντί του ΙPX7 η επισήµανση
##

#

#

-

ΙPX5

“

“

ΙPX4

“

#

“

ΙPX2

“

#
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Η αντιστοιχία αυτή παρέχεται για λόγους διευκόλυνσης της εγκατάστασης και δεν
σηµαίνει ότι οι δύο αυτοί τρόποι επισήµανσης παρέχουν τον ίδιο βαθµό προστασίας.

701.52

Ηλεκτρικές γραµµές

701.520.1 Οι κανόνες που ακολουθούν ισχύουν για τις ορατές ηλεκτρικές γραµµές καθώς και τις χωνευτές
στους τοίχους, σε βάθος µέχρι 50 mm.
701.520.2 Οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να έχουν µόνωση που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 413.2 και
δεν πρέπει να έχουν µεταλλικά περιβλήµατα.
Σηµείωση : Τέτοιες ηλεκτρικές γραµµές αποτελούνται, επί παραδείγµατι, από µονωµένους
αγωγούς µέσα σε µονωτικούς σωλήνες ή από πολυπολικά καλώδια µε µονωτικό
µανδύα.
701.520.3 Στη ζώνη 0, οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να περιορίζονται στις απαραίτητες για την
τροφοδότηση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται σε αυτή τη ζώνη.
Στη ζώνη 1, οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να περιορίζονται στις απαραίτητες για την τροφοδότηση
των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται στις ζώνες 0 και 1.
Στη ζώνη 2, οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να περιορίζονται στις απαραίτητες για την τροφοδότηση
των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται στις ζώνες 0, 1 και 2 και στο τµήµα της ζώνης 3
κάτω από το λουτήρα ή τη λεκάνη του καταιονητήρα. .
Στη ζώνη 3, οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να περιορίζονται στις απαραίτητες για την τροφοδότηση
των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται στις ζώνες 0, 1, 2 και 3.
701.520.4 Στις ζώνες 0, 1 και 2 δεν επιτρέπονται τα κουτιά διακλαδώσεων.
701.53

Όργανα προστασίας και ελέγχου
Οι απαιτήσεις που ακολουθούν δεν ισχύουν για τους διακόπτες και τα χειριστήρια που είναι
ενσωµατωµένα στις σταθερές ηλεκτρικές συσκευές.
Στη ζώνη 0 δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση διακοπτών ή άλλων εξαρτηµάτων.
Στη ζώνη 1 δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση διακοπτών ή άλλων εξαρτηµάτων, µε εξαίρεση τους
διακόπτες κυκλωµάτων που τροφοδοτούνται µε SELV ονοµαστικής τάσης που δεν υπερβαίνει τα 12V,
ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου ρεύµατος ή τα 30V συνεχούς ρεύµατος χωρίς κυµάτωση, εφόσον η
πηγή τροφοδότησης είναι εγκατεστηµένη έξω από τις ζώνες 0, 1 και 2.
Στη ζώνη 2 δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση διακοπτών, εξαρτηµάτων µε ενσωµατωµένο διακόπτη ή
ρευµατοδοτών, µε εξαίρεση τα ακόλουθα :
διακόπτες και ρευµατοδότες κυκλωµάτων SELV, εφόσον η πηγή τροφοδότησης είναι
εγκατεστηµένη έξω από τις ζώνες 0, 1 και 2.
ρευµατοδότες τροφοδότησης ξυριστικών µηχανών, εφόσον είναι σύµφωνοι µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 60742, Κεφάλαιο 2, Τµήµα 1.
Σηµείωση : Μονωτικά κορδόνια των τραβηχτών διακοπτών επιτρέπονται στις ζώνες 1 και 2,
εφόσον είναι σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60669-1.
Στη ζώνη 3 επιτρέπεται η εγκατάσταση ρευµατοδοτών µόνο εφόσον προστατεύονται :
είτε µε ηλεκτρικό διαχωρισµό, τροφοδοτούµενοι ατοµικά από ένα µετασχηµατιστή αποµόνωσης
σύµφωνα µε την παραγρ. 413.5.1.
είτε µε SELV, σύµφωνα µε το άρθρο 411.1.
είτε µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης σύµφωνα µε το άρθρο 413.1, µε τη χρήση µιας
διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας Ι∆n που
δεν υπερβαίνει τα 30mA.
Κάθε ρευµατοδότης που είναι εγκατεστηµένος έξω από τη ζώνη 3 αλλά µέσα στο χώρο του
λουτρού, πρέπει να προστατεύεται όπως ορίσθηκε προηγουµένως για τη ζώνη 3.

701.55

Υπόλοιπος εξοπλισµός
Στη ζώνη 0 µπορούν να εγκατασταθούν µόνο σταθερές συσκευές που, λογικά, µόνο σε αυτή τη
ζώνη µπορούν να τοποθετηθούν και που είναι κατάλληλες για τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν.
Οι ακόλουθες απαιτήσεις δεν ισχύουν για τις σταθερές συσκευές που τροφοδοτούνται µε SELV
σύµφωνα µε το άρθρο 411.1 και την παράγραφο 701.411.1.4.3.
Στη ζώνη 1 µπορούν να εγκαθίστανται :
θερµοσίφωνες
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αντλίες καταιονισµού
άλλες σταθερές συσκευές,που λογικά µόνο στη ζώνη 1 µπορούν να τοποθετηθούν, µε την
προϋπόθεση ότι :
α) είναι κατάλληλες για τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτή τη ζώνη κύκλωµα τροφοδότησής
τους έχει πρόσθετη προστασία µε µια διάταξη διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό διαφορικό
ρεύµα λειτουργίας Ι∆n που δεν υπερβαίνει τα 30mA, σύµφωνα µε το άρθρο 412.5.
Στη ζώνη 2 µπορούν να εγκαθίστανται :
θερµοσίφωνες
αντλίες καταιονισµού
φωτιστικά, εξαεριστήρες, θερµαντικά σώµατα και µονάδες υδροµασάζ, εφόσον αυτές οι συσκευές
είναι σύµφωνες µε τα αντίστοιχα Πρότυπα και εφόσον τα κυκλώµατα τροφοδότησής τους έχουν
πρόσθετη προστασία µε µια διάταξη διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα
λειτουργίας Ι∆n που δεν υπερβαίνει τα 30mA, σύµφωνα µε το άρθρο 412.5
άλλες σταθερές συσκευές που, λογικά, µόνο στη ζώνη 2 µπορούν να τοποθετηθούν, µε την
προϋπόθεση ότι :
α) είναι κατάλληλες για τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτή τη ζώνη
β) το κύκλωµα τροφοδότησής τους έχει πρόσθετη προστασία µε µια διάταξη διαφορικού ρεύµατος
µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας Ι∆n που δεν υπερβαίνει τα 30mA, σύµφωνα µε το
άρθρο 412.5.
Ηλεκτρικά θερµαντικά στοιχεία ενσωµατωµένα στο δάπεδο, προοριζόµενα για τη θέρµανση του
χώρου, µπορούν να εγκαθίστανται κάτω από οποιαδήποτε ζώνη, µε την προϋπόθεση ότι, κάτω από τις
ζώνες 1, 2 και 3 θα καλύπτονται από ένα γειωµένο πλέγµα ή θα έχουν µια γειωµένη µεταλλική
επένδυση, που θα συνδέεται στην τοπική συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση που ορίσθηκε στην
παράγραφο 701.413.1.6
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702 Κολυµβητικές δεξαµενές
702.1

Πεδίο εφαρµογής
Οι ειδικές απαιτήσεις αυτού του Τµήµατος ισχύουν για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις
κολυµβητικές δεξαµενές (πισίνες) – στις οποίες περιλαµβάνονται και οι βοηθητικές ρηχές δεξαµενές – και
στους χώρους που τις περιβάλλουν.
Σηµείωση : Για τις δεξαµενές που προορίζονται για ιατρική χρήση, µπορεί να επιβάλλονται και άλλες
ειδικές απαιτήσεις.

702.3

Προσδιορισµός των γενικών χαρακτηριστικών

702.32 Ταξινόµηση ζωνών
Οι ειδικές απαιτήσεις αυτού του Τµήµατος ισχύουν για κάθε µια από τις τρεις ζώνες 0, 1 και 2,
όπως αυτές καθορίζονται στις παραγράφους 702.32.1 µέχρι 702.32.3.
Σηµείωση : Σχηµατική παράσταση των ζωνών παρέχεται στα σχέδια 702Α και 702Β.
702.32.1 Η ζώνη 0 είναι το εσωτερικό της δεξαµενής και περιλαµβάνει επίσης τα τµήµατα των εσοχών στα
τοιχώµατα ή τον πυθµένα, τα οποία είναι προσιτά σε άτοµα που βρίσκονται µέσα στη δεξαµενή.
702.32.2 Η ζώνη 1 περιορίζεται :
α)
πλαγίως : από την κατακόρυφη επιφάνεια που βρίσκεται 2 m προς τα έξω από τα όρια της
δεξαµενής.
β)
κατά το ύψος : προς τα κάτω από την ανώτερη επιφάνεια της ζώνης 0, από το δάπεδο και από
οποιαδήποτε επιφάνεια στην οποία µπορούν να σταθούν άτοµα και προς τα πάνω από ένα
οριζόντιο επίπεδο που βρίσκεται σε 2,50 m πάνω από το δάπεδο ή την επιφάνεια.
Όταν υπάρχουν εξέδρες καταδύσεων, σανίδες εκτίναξης, βατήρες εκκίνησης ή ολισθητήρες
(τσουλήθρες), η ζώνη 1 περιλαµβάνει το χώρο που περιορίζεται από την κατακόρυφη επιφάνεια που
βρίσκεται σε απόσταση 1,50m γύρω από αυτά τα στοιχεία και από το οριζόντιο επίπεδο που βρίσκεται
σε 2,50m πάνω από την υψηλότερη επιφάνεια πάνω στην οποία µπορούν να σταθούν άτοµα.
702.32.3 Η ζώνη 2 περιορίζεται :
α)
πλαγίως : από την εξωτερική κατακόρυφη επιφάνεια της ζώνης 1 και από µία κατακόρυφη
επιφάνεια, παράλληλη προς την εξωτερική επιφάνεια της ζώνης 1, που απέχει 1,50m εξωτερικά
από αυτήν.
β)
κατά το ύψος : από το έδαφος ή την επιφάνεια επάνω στην οποία µπορούν να σταθούν άτοµα και
από ένα οριζόντιο επίπεδο που βρίσκεται σε 2,50m πάνω από το δάπεδο ή την επιφάνεια.
702.4

Μέτρα προστασίας

702.41 Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας
Σηµείωση : Για την προστασία των ρευµατοδοτών βλ. το άρθρο 702.53
702.411.1.4.3 Όταν χρησιµοποιείται SELV, πρέπει, ανεξάρτητα από την ονοµαστική τιµή της τάσης, να
εξασφαλίζεται η προστασία έναντι άµεσης επαφής :
είτε µε φράγµατα ή περιβλήµατα που παρέχουν κατ’ ελάχιστο ένα βαθµό προστασίας IP2X ή
IPXXB.
είτε µε µόνωση ικανή να αντέξει µια τάση δοκιµής 500V (ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου
ρεύµατος) επί 1 min.
702.411.1.5.1 Όταν χρησιµοποιείται PELV, πρέπει, ανεξάρτητα από την ονοµαστική τιµή της τάσης, να
εξασφαλίζεται η προστασία έναντι άµεσης επαφής :
είτε µε φράγµατα ή περιβλήµατα που παρέχουν κατ’ ελάχιστο ένα βαθµό προστασίας IP2X ή
IPXXB
είτε µε µόνωση ικανή να αντέξει µια τάση δοκιµής 500 V (ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου
ρεύµατος) επί 1 min.
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702.413.1.6 Συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση
Τα ξένα αγώγιµα στοιχεία που βρίσκονται στις ζώνες 0, 1 και 2 πρέπει να συνδέονται, µέσω µιας
ισοδυναµικής σύνδεσης, µε τους αγωγούς προστασίας όλων των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών που
βρίσκονται σε αυτές τις ζώνες
Σηµείωση : Στο παρόν Τµήµα, στα ξένα αγώγιµα στοιχεία περιλαµβάνονται και τα µη µονωτικά
δάπεδα.
702.471

Εφαρµογή των µέτρων προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας

702.471.0 Στη ζώνη 0, το µόνο µέτρο προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας που επιτρέπεται είναι η
χρησιµοποίηση SELV (άρθρο 411.1), µε ονοµαστική τάση που δεν υπερβαίνει τα 12V, ενδεικνύµενη τιµή
εναλλασσόµενου ρεύµατος ή τα 30V συνεχούς ρεύµατος χωρίς κυµάτωση, µε την πηγή τροφοδότησης
εγκατεστηµένη έξω από τις ζώνες 0, 1 και 2.
Σηµείωση : Βλ. και την παράγραφο 702.53.
702.471.1 Σε όλες τις ζώνες δεν επιτρέπεται η εφαρµογή, για την προστασία έναντι άµεσης επαφής, των
µέτρων προστασίας µε εµπόδια (άρθρο 412.3) και προστασίας µε εγκατάσταση σε µη προσιτή θέση
(άρθρο 412.2).
702.471.2 Σε όλες τις ζώνες δεν επιτρέπεται η εφαρµογή, για την προστασία έναντι έµµεσης επαφής, των
µέτρων προστασίας µε εγκατάσταση σε µη αγώγιµους χώρους (άρθρο 413.3) και προστασία µε αγείωτες
ισοδυναµικές συνδέσεις (άρθρο 413.4).
702.5
702.51

Επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού
Γενικοί κανόνες

702.512.2 Το ηλεκτρολογικό υλικό πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τους ακόλουθους βαθµούς προστασίας
στη ζώνη 0 : IPX8
στη ζώνη1: IPX5, ή, για µικρές κολυµβητικές δεξαµενές µέσα σε κτίρια, εφόσον δεν
χρησιµοποιείται, κανονικά, δέσµη εκτοξευόµενου νερού για τον καθαρισµό : IPX4
στη ζώνη 2 : IPX2 για στεγασµένες κολυµβητικές δεξαµενές
IPX4 για υπαίθριες κολυµβητικές δεξαµενές
IPX5 στην περίπτωση όπου προβλέπεται η χρησιµοποίηση δέσµης εκτοξευόµενου
νερού για τον καθαρισµό.
702.52 Ηλεκτρικές γραµµές
702.520.01 Οι κανόνες που ακολουθούν ισχύουν για τις ορατές ηλεκτρικές γραµµές καθώς και για τις
χωνευτές στα τοιχώµατα, σε βάθος µέχρι 50 mm.
702.520.02 Στις ζώνες 0 και 1 οι ηλεκτρικές γραµµές δεν πρέπει να έχουν µεταλλικό µανδύα ή µεταλλικό
περίβληµα.
Στη ζώνη 2 οι ηλεκτρικές γραµµές δεν πρέπει να έχουν προσιτά µεταλλικά περιβλήµατα.
702.520.03 Στις ζώνες 0 και 1 οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να περιορίζονται στις απαραίτητες για την
τροφοδότηση των ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται µέσα σε αυτές τις ζώνες.
702.520.04 Στις ζώνες 0 και 1 δεν επιτρέπονται τα κουτιά διακλαδώσεων.
702.53

Όργανα προστασίας και ελέγχου
Στις ζώνες 0 και 1 δεν πρέπει να εγκαθίστανται όργανα ελέγχου ή άλλα εξαρτήµατα, µε την
εξαίρεση ότι, για µικρές κολυµβητικές δεξαµενές στις οποίες δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση
ρευµατοληπτών έξω από τη ζώνη 1, επιτρέπεται η εγκατάσταση ρευµατοληπτών στη ζώνη 1, µόνο υπό
την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται έξω από το χώρο προσέγγισης (δηλ. σε απόσταση 1,25 m) από το
όριο της ζώνης 0 και θα είναι τοποθετηµένοι σε ύψος τουλάχιστον 0,3 m πάνω από το δάπεδο και :
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είτε θα προστατεύονται µε διάταξη διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα
λειτουργίας Ι∆n που δεν θα υπερβαίνει τα 30mA.
είτε θα προστατεύονται, ο καθένας χωριστά, µε ηλεκτρικό διαχωρισµό (άρθρο 413.5), µε το
µετασχηµατιστή αποµόνωσης τοποθετηµένο έξω από τις ζώνες 0, 1 και 2.
Στη ζώνη 2 επιτρέπεται η εγκατάσταση ρευµατοδοτών, διακοπτών και εξαρτηµάτων, µόνο µε την
προϋπόθεση ότι :
είτε θα τροφοδοτούνται, ξεχωριστά καθένας ρευµατοδότης, διακόπτης ή άλλο εξάρτηµα από ένα
µετασχηµατιστή αποµόνωσης που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 413.5.1
είτε θα τροφοδοτούνται µε SELV (άρθρο 411.1)
είτε θα προστατεύονται µε διάταξη διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα
λειτουργίας Ι∆n που δεν υπερβαίνει τα 30 mΑ.

702.55 Υπόλοιπος εξοπλισµός
Στις ζώνες 0 και 1 µπορούν να εγκατασταθούν µόνο σταθερές συσκευές ειδικά κατασκευασµένες
για να χρησιµοποιούνται σε κολυµβητικές δεξαµενές.
Στη ζώνη 2 µπορούν να εγκαθίστανται :
φωτιστικά σώµατα κλάσης II
συσκευές κλάσης I που προστατεύονται από µια διάταξη διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό
διαφορικό ρεύµα λειτουργίας Ι∆n που δεν υπερβαίνει τα 30 mA
συσκευές που τροφοδοτούνται από ένα µετασχηµατιστή αποµόνωσης σύµφωνα µε την
παράγραφο 413.5.1.
Ηλεκτρικά θερµαντικά στοιχεία ενσωµατωµένα στο δάπεδο, προοριζόµενα για τη θέρµανση του
χώρου, µπορούν να εγκαθίστανται σε όλες τις ζώνες, µε την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται από ένα
γειωµένο µεταλλικό πλέγµα ή θα έχουν µια γειωµένη µεταλλική επένδυση, που θα συνδέεται στην
τοπική ισοδυναµική σύνδεση που ορίσθηκε στην παράγραφο 702.413.1.6.
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Σάουνες

703.1

Πεδίο εφαρµογής
Οι ειδικές απαιτήσεις αυτού του Τµήµατος ισχύουν για τους χώρους στους οποίους είναι
εγκατεστηµένοι θερµαντήρες σάουνας θερµού αέρα (ΕΛΟΤ ΕΝ 60335-2-53 ) και οι οποίοι προορίζονται
µόνο για αυτή τη χρήση.

703.2

Ορισµοί

703.2.09.1 Σάουνα θερµού αέρα. Χώρος στον οποίο ο αέρας θερµαίνεται σε υψηλές θερµοκρασίες και η
υγρασία, κανονικά, είναι χαµηλή, αυξανόµενη µόνο παροδικά, όταν ραντίζεται νερό επάνω στο
θερµαντήρα (φούρνο).
703.4

Μέτρα προστασίας

703.41 Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας
703.411.1.4.3 Όταν χρησιµοποιείται SELV, πρέπει, ανεξάρτητα από την ονοµαστική τιµή της τάσης, να
εξασφαλίζεται η προστασία έναντι άµεσης επαφής :
είτε µε φράγµατα ή περιβλήµατα που παρέχουν κατ’ ελάχιστο ένα βαθµό προστασίας IP2X ή
IPXXB
είτε µε µόνωση ικανή να αντέξει µια τάση δοκιµής 500V (ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου
ρεύµατος) επί 1 min.
703.411.1.5.1 Όταν χρησιµοποιείται PELV, πρέπει, ανεξάρτητα από την ονοµαστική τιµή της τάσης, να
εξασφαλίζεται προστασία έναντι άµεσης επαφής :
είτε µε φράγµατα ή περιβλήµατα που παρέχουν κατ’ ελάχιστο ένα βαθµό προστασίας IP2X ή
IPXXB
είτε µε µόνωση ικανή να αντέξει µια τάση δοκιµής 500V (ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου
ρεύµατος) επί 1 min.
703.471 Εφαρµογή των µέτρων προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας
703.471.1 ∆εν επιτρέπεται η εφαρµογή, για την προστασία έναντι άµεσης επαφής, των µέτρων προστασίας
µε εµπόδια (άρθρο 412.3) και προστασίας µε εγκατάσταση σε µη προσιτή θέση (άρθρο 412.4).
703.471.2 ∆εν επιτρέπεται η εφαρµογή, για την προστασία έναντι έµµεσης επαφής, των µέτρων προστασίας
µε εγκατάσταση σε µη αγώγιµους χώρους (άρθρο 413.3) και προστασίας µε αγείωτες ισοδυναµικές
συνδέσεις (άρθρο 413.4).
703.5

Επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού

703.51

Γενικοί κανόνες

703.512.2 Το ηλεκτρολογικό υλικό πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο βαθµό προστασίας IP24.
Ορίζονται τέσσερις ζώνες, όπως στο Σχ. 703Α
Στη ζώνη 1 επιτρέπεται να εγκαθίστανται µόνο τα εξαρτήµατα που ανήκουν στο θερµαντήρα της
σάουνας
Στη ζώνη 2 δεν υπάρχει καµία ειδική απαίτηση αναφορικά µε τη θερµική αντοχή του υλικού
ο
Στη ζώνη 3 το υλικό πρέπει να αντέχει σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 125 C
Στη ζώνη 4 επιτρέπεται να εγκαθίστανται :
•
φωτιστικά σώµατα, τοποθετηµένα κατά τρόπο που να αποφεύγεται η υπερθέρµανσή τους, και οι
ηλεκτρικές γραµµές τροφοδότησής τους
•
όργανα ρύθµισης του θερµαντήρα (θερµοστάτες και περιοριστές θερµοκρασίας) και οι
συρµατώσεις που ανήκουν σε αυτά τα όργανα.
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Η θερµική αντοχή του υλικού πρέπει να είναι η ίδια όπως στη ζώνη 3.
703.52 Ηλεκτρικές γραµµές
Οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να έχουν µόνωση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 413.2,
χωρίς µεταλλικό µανδύα ή µεταλλικό σωλήνα.
703.53 Όργανα προστασίας και ελέγχου
Οι διακόπτες που δεν είναι ενσωµατωµένοι στο θερµαντήρα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι έξω
από το χώρο της σάουνας.
∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση ρευµατοδοτών µέσα στο χώρο της σάουνας.
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704
704.1

ΕΛΟΤ HD 384

Εργοτάξια
Πεδίο εφαρµογής

704.1.1 Οι ειδικές απαιτήσεις αυτού του Τµήµατος ισχύουν για τις προσωρινές εγκαταστάσεις που
εξυπηρετούν :
την κατασκευή νέων κτιρίων
την επισκευή, τροποποίηση, επέκταση ή κατεδάφιση υπαρχόντων κτιρίων
τα δηµόσια έργα
τις χωµατουργικές εργασίες
εργασίες συναφείς προς τις παραπάνω.
Τα τµήµατα των κτιρίων που υφίστανται δοµικές τροποποιήσεις, όπως επεκτάσεις, σηµαντικές
επισκευές, ή κατεδάφιση, θεωρούνται εργοτάξια κατά τη διάρκεια των σχετικών εργασιών κατά την οποία
είναι αναγκαία η ύπαρξη µιας προσωρινής εγκατάστασης.
Οι απαιτήσεις αυτού του Τµήµατος δεν ισχύουν για τις εγκαταστάσεις λατοµείων ή ορυχείων
επιφανειακής εξόρυξης, ή άλλες παρεµφερείς εγκαταστάσεις, όπου χρησιµοποιείται εξοπλισµός
παρόµοιος προς τον χρησιµοποιούµενο σε αυτές.
Οι απαιτήσεις αυτού του τµήµατος δεν ισχύουν για τους χώρους όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες
των εργοταξίων (όπως γραφεία, αποδυτήρια, αίθουσες συνεδριάσεων, καντίνες, εστιατόρια, χώροι
διαµονής προσωπικού, χώροι υγιεινής). Στους χώρους αυτούς ισχύουν οι γενικοί κανόνες των Μερών 1
έως 6.
Σηµείωση : Aν υπάρχουν ειδικές συνθήκες µπορεί να επιβάλλεται η εφαρµογή αυστηρότερων
κανόνων, όπως, π.χ., οι περιλαµβανόµενοι στο Τµήµα 706.
704.1.5 Σταθερή εγκατάσταση του εργοταξίου αποτελεί µόνο η γενική διάταξη ελέγχου και
προστασίας (βλ. 701. 537).
Σηµείωση : Ο χώρος εγκατάστασης αυτής της διάταξης αποτελεί το όριο µεταξύ του συστήµατος
τροφοδότησης και της εγκατάστασης του εργοταξίου.
Οι εγκαταστάσεις προς την πλευρά του φορτίου της παραπάνω διάταξης θεωρούνται κινητές.
Οι ειδικές απαιτήσεις αυτού του Τµήµατος ισχύουν τόσο για τις σταθερές όσο και για τις κινητές
εγκαταστάσεις.
704.3

Προσδιορισµός γενικών χαρακτηριστικών

704. 313 Τροφοδοτήσεις
Σηµείωση : Η εγκατάσταση ενός εργοταξίου µπορεί να τροφοδοτείται από διάφορες πηγές, µεταξύ
των οποίων και από ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (µονάδες ιδιοπαραγωγής).
704.4

Μέτρα προστασίας

704.41 Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας
704.413.1 Προστασία µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης
704.413.1.5 Σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ
Στην περίπτωση χρησιµοποίησης φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών µπορεί να παραλειφθεί η
διάταξη επιτήρησης της µόνωσης.
Σηµείωση : Συνιστάται η ανά τακτά χρονικά διαστήµατα εξακρίβωση της καλής κατάστασης των
µονώσεων, µε µέτρηση της αντίστασης της µόνωσης (βλ. άρθρο 612.3)
704.471 Εφαρµογή των µέτρων προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας
Στο Τµήµα 471 προστίθενται τα ακόλουθα:
Όταν, για την προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας από έµµεση επαφή, εφαρµόζεται το µέτρο της
αυτόµατης διακοπής της τροφοδότησης, η διακοπή σε περίπτωση σφάλµατος, πρέπει να
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πραγµατοποιείται όταν η τάση επαφής υπερβαίνει τα 25 V, ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου ρεύµατος
ή τα 60 V συνεχούς ρεύµατος χωρίς κυµάτωση, σύµφωνα, κατά τα λοιπά, µε τα οριζόµενα στο άρθρο
413.1
Οι ρευµατοδότες καθώς και τα µόνιµα συνδεδεµένα εργαλεία χειρός πρέπει να προστατεύονται :
είτε µε διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας Ι∆n
που δεν υπερβαίνει τα 30 mA (άρθρο 412.5)
είτε µε τροφοδότηση µε SELV (άρθρο 411.1)
είτε µε ηλεκτρικό διαχωρισµό, όπου κάθε ρευµατοδότης ή κάθε µόνιµα συνδεδεµένο εργαλείο
χειρός τροφοδοτείται από ιδιαίτερο µετασχηµατιστή αποµόνωσης ασφαλείας (άρθρο 413.5) ή από
χωριστά δευτερεύοντα τυλίγµατα ενός µετασχηµατιστή αποµόνωσης ασφαλείας.
704.5

Επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού

704.51 Γενικοί Κανόνες
704.511.1 Όλα τα συγκροτήµατα εξοπλισµού (όπως πίνακες κλπ) που χρησιµοποιούνται είτε στη γενική
διάταξη ελέγχου και προστασίας, είτε για τη διανοµή στα διάφορα τµήµατα της εγκατάστασης του
εργοταξίου, πρέπει να είναι σύµφωνα προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60439-4.
Σηµείωση : Οι ρευµατοδότες και οι ρευµατολήπτες πρέπει, κατά προτίµηση, να είναι σύµφωνοι
προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60309 – 2.
704.52 Ηλεκτρικές γραµµές
704.522.8.1.8 Για την αποφυγή βλαβών στα καλώδια, αυτά δεν πρέπει να διέρχονται από θέσεις διέλευσης
οχηµάτων ή πεζών. Όπου είναι αναπόφευκτη η τοποθέτηση σε τέτοιες θέσεις και γενικά όπου είναι
αναγκαίο, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα προστασίας για την αποφυγή της µηχανικής βλάβης από τη
διέλευση οχηµάτων ή πεζών καθώς και από την κίνηση των µηχανηµάτων του εργοταξίου.
Τα εύκαµπτα καλώδια πρέπει να είναι τύπου H 07 RN-F ή ισοδύναµου προς αυτόν ως προς την
αντοχή στη φθορά και στην είσοδο νερού.
704.53

Όργανα προστασίας και ελέγχου

704.537 ∆ιατάξεις αποµόνωσης και διακοπής
Κάθε πίνακας εισερχόµενης τροφοδότησης και κάθε πίνακας διανοµής πρέπει να περιλαµβάνει τις
απαιτούµενες διατάξεις για τη διακοπή και την αποµόνωση της τροφοδότησης.
Πρέπει να προβλέπονται µέσα επείγουσας αποµόνωσης της τροφοδότησης κάθε συσκευής της
οποίας είναι δυνατόν να απαιτηθεί η αποσύνδεση όλων των ενεργών αγωγών, προκειµένου να
αποτραπεί ένας κίνδυνος.
Οι διατάξεις αποµόνωσης της τροφοδότησης πρέπει να µπορούν να ασφαλισθούν στην ανοικτή
θέση τους (βλ. άρθρο 462.2), π.χ. µε τη χρήση λουκέτου ή µε την τοποθέτησή τους µέσα σε περίβληµα
που κλειδώνεται.
Η τροφοδότηση των συσκευών πρέπει να πραγµατοποιείται µέσω πινάκων διανοµής που
περιλαµβάνουν :
τις διατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεων
τις διατάξεις προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας από έµµεση επαφή
τους ενδεχοµένως απαιτούµενους ρευµατοδότες.
Οι εφεδρικές τροφοδοτήσεις ή τροφοδοτήσεις για συστήµατα ασφαλείας πρέπει να συνδέονται
µέσω διατάξεων που θα αποκλείουν την αλληλοσύνδεση διαφορετικών πηγών.
705

Γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

705.1

Πεδίο εφαρµογής
Οι ειδικές απαιτήσεις αυτού του Τµήµατος ισχύουν για τα τµήµατα των µόνιµων γεωργικών και
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στο εσωτερικό κτιρίων ή στο ύπαιθρο, τα οποία προορίζονται για µόνιµη
ή πρόσκαιρη παραµονή ή διέλευση ζώων (όπως στάβλοι, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία κλπ.) ή για
αποθήκευση ή επεξεργασία ζωοτροφών (όπως αχυρώνες, σιτοβολώνες κλπ.) ή λιπασµάτων.
∆εν ισχύουν για χώρους προοριζόµενους για κατοικία ανθρώπων, έστω και αν αυτοί εντάσσονται
σε γεωργικά ή κτηνοτροφικά συγκροτήµατα.

150

© ΕΛΟΤ

705.4

ΕΛΟΤ HD 384

Μέτρα προστασίας

705.41 Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας
705.411.1.4.3 Όταν χρησιµοποιείται SELV, πρέπει, ανεξάρτητα από την ονοµαστική τιµή της τάσης, να
εξασφαλίζεται η προστασία έναντι άµεσης επαφής :
είτε µε φράγµατα ή περιβλήµατα που παρέχουν κατ’ ελάχιστο ένα βαθµό προστασίας IP2X ή
IPXXB.
είτε µε µόνωση ικανή να αντέξει µια τάση δοκιµής 500V (ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου
ρεύµατος) επί 1 min.
705.411.1.5.1 Όταν χρησιµοποιείται PELV, πρέπει, ανεξάρτητα από την ονοµαστική τιµή της τάσης, να
εξασφαλίζεται η προστασία έναντι άµεσης επαφής :
είτε µε φράγµατα ή περιβλήµατα που παρέχουν κατ’ ελάχιστο ένα βαθµό προστασίας IP2X ή
IPXXB
είτε µε µόνωση ικανή να αντέξει µια τάση δοκιµής 500V (ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου
ρεύµατος) επί 1 min.
705.412.5 Τα κυκλώµατα που τροφοδοτούν ρευµατοδότες πρέπει να προστατεύονται µε διάταξη
διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας Ι∆n που δεν υπερβαίνει τα 30mΑ.
705.413.1.1 Στους χώρους τους προοριζόµενους για τα ζώα καθώς και στο ύπαιθρο, η τροφοδότηση πρέπει
να διακόπτεται αυτοµάτως, σε περίπτωση σφάλµατος, όταν η τάση επαφής υπερβαίνει τα 25V,
ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου ρεύµατος ή τα 60V συνεχούς ρεύµατος χωρίς κυµάτωση, σύµφωνα,
κατά τα λοιπά, µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 413.1.1.
Τα παραπάνω ισχύουν επίσης και για τους χώρους, οι οποίοι συνδέονται προς τους χώρους
παραµονής ζώων µέσω ξένων αγώγιµων στοιχείων.
705.413.1.6.1 Στους χώρους τους προοριζόµενους για τα ζώα πρέπει να πραγµατοποιείται µια
συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση µεταξύ όλων των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών και όλων των
ξένων αγώγιµων στοιχείων προς τα οποία θα µπορούσαν να έλθουν σε επαφή τα ζώα.
Σηµείωση : Συνιστάται η διαµόρφωση, µέσα στο δάπεδο, ενός µεταλλικού πλέγµατος συνδεόµενου
προς τον αγωγό προστασίας.
705.42

Προστασία έναντι θερµικών επιδράσεων

705.422 Προστασία έναντι πυρκαγιάς
Για λόγους προστασίας έναντι των κινδύνων πρόκλησης πυρκαγιάς πρέπει να προβλέπεται
προστασία µε διάταξη διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας Ι∆n που δεν
υπερβαίνει το 0,5A.
Οι θερµαντικές συσκευές που χρησιµοποιούνται στους χώρους τους προοριζόµενους για τα ζώα
πρέπει να είναι σταθερές και να διατηρούνται σε κατάλληλη απόσταση από τα ζώα καθώς και από τα
αναφλέξιµα υλικά, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι πρόκλησης εγκαυµάτων στα ζώα ή πρόκλησης
πυρκαγιάς.
Για τις θερµαντικές συσκευές µε ακτινοβολία, η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5m, εκτός
αν στις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστή προδιαγράφεται µια µεγαλύτερη απόσταση.
705.5

Επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού

705.51 Γενικοί κανόνες
705.512 Το ηλεκτρολογικό υλικό που εγκαθίσταται σε περιβάλλον µε κανονικές συνθήκες πρέπει να έχει ένα
βαθµό προστασίας τουλάχιστον IP 44.
Σηµείωση : Υψηλότεροι βαθµοί προστασίας µπορεί να απαιτούνται αν αυτό επιβάλλεται από τις
εξωτερικές συνθήκες.
705.53 Όργανα προστασίας και ελέγχου
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705.53.2
Σηµείωση : Συνιστάται η προστασία των τερµατικών κυκλωµάτων µε διάταξη προστασίας
διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας Ι∆n που δεν
υπερβαίνει τα 30 mA.
705.537

∆ιατάξεις αποµόνωσης και διακοπής

705.537.4.5 Τα µέσα χειρισµού των διατάξεων επείγουσας διακοπής ή επείγουσας κράτησης δεν πρέπει να
τοποθετούνται σε θέσεις προσιτές στα ζώα, ή σε θέσεις στις οποίες η πρόσβαση θα µπορούσε να
εµποδιστεί από τα ζώα, ακόµη και στην περίπτωση που έχει προκληθεί πανικός σε αυτά.
705.55 Υπόλοιπος εξοπλισµός
Σηµείωση : Όταν στους χώρους τους προοριζόµενους για τα ζώα υπάρχουν φράχτες από
ηλεκτρικά αγώγιµο υλικό, οι οποίοι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από εναέριες
ηλεκτρικές γραµµές, πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα, ώστε να αποφεύγονται
τάσεις εξ επαγωγής.
706

Χώροι περιορισµένων διαστάσεων µε αγώγιµα τοιχώµατα

706.1

Πεδίο εφαρµογής
Οι ειδικές απαιτήσεις αυτού του Τµήµατος ισχύουν για τις εγκαταστάσεις των χώρων
περιορισµένων διαστάσεων µε αγώγιµα τοιχώµατα, για τις συσκευές που είναι µόνιµα εγκατεστηµένες σε
αυτούς τους χώρους καθώς και για την τροφοδότηση των φορητών συσκευών που προορίζονται να
λειτουργούν µέσα σε αυτούς.

706.2

Ορισµοί

706.2.1 Χώρος περιορισµένων διαστάσεων µε αγώγιµα τοιχώµατα. Είναι ένας χώρος του οποίου τα
τοιχώµατα αποτελούνται κατά κύριο λόγο από µεταλλικά ή, γενικότερα, αγώγιµα µέρη και στο εσωτερικό
του οποίου ένα άτοµο είναι δυνατό να έλθει σε επαφή, µε σηµαντικό µέρος του σώµατός του, προς τα
αγώγιµα µέρη που το περιβάλλουν, η δε στενότητα του χώρου περιορίζει τη δυνατότητα διακοπής αυτής
της επαφής.
∆εν εµπίπτουν σε αυτούς τους χώρους, οι χώροι που παρέχουν αρκετή ελευθερία κινήσεων, ώστε
ένα άτοµο να µπορεί να εισέλθει, να εργασθεί και να εξέλθει από αυτούς, χωρίς ιδιαίτερη φυσική
καταπόνηση.
706.4

Μέτρα προστασίας

706.41 Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας
706.411.1.4.3 Όταν χρησιµοποιείται SELV, πρέπει, ανεξάρτητα από την ονοµαστική τιµή της τάσης, να
εξασφαλίζεται η προστασία έναντι άµεσης επαφής :
είτε µε φράγµατα ή περιβλήµατα που παρέχουν κατ’ ελάχιστο ένα βαθµό προστασίας IP2X ή
IPXXB.
είτε µε µόνωση ικανή να αντέξει µια τάση δοκιµής 500V (ενδεικνύµενη τιµή εναλλασσόµενου
ρεύµατος) επί 1 min.
706.411.1.5.1 Όταν χρησιµοποιείται PELV πρέπει, ανεξάρτητα από την ονοµαστική τιµή της τάσης, να
εξασφαλίζεται η προστασία έναντι άµεσης επαφής :
είτε µε φράγµατα ή περιβλήµατα που παρέχουν κατ’ ελάχιστο ένα βαθµό προστασίας IP2X ή
IPXXB
είτε µε µόνωση ικανή να αντέξει µια τάση δοκιµής 500V (ενδεικνυµενη τιµή εναλλασσόµενου
ρεύµατος) επί 1 min.
706.471 Εφαρµογή των µέτρων προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας
706.471.1 Προστασία έναντι άµεσης επαφής
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∆εν επιτρέπεται η εφαρµογή, για την προστασία έναντι άµεσης επαφής, των µέτρων προστασίας
µε εµπόδια (άρθρο 412.3) και προστασίας µε εγκατάσταση σε µη προσιτή θέση (άρθρο 412.4).
706.471.2 Προστασία έναντι έµµεσης επαφής
Για την προστασία έναντι έµµεσης επαφής επιτρέπεται η εφαρµογή µόνο των ακόλουθων µέτρων
προστασίας :
α)
Για την τροφοδότηση εργαλείων χειρός και φορητών οργάνων µετρήσεων :
είτε χρησιµοποίηση πολύ χαµηλής τάσης SELV ή PELV (άρθρο 411.1)
είτε προστασία µε ηλεκτρικό διαχωρισµό (άρθρο 413.5) µε την προϋπόθεση ότι από κάθε
δευτερεύον τύλιγµα µετασχηµατιστή αποµόνωσης θα τροφοδοτείται µόνο µια συσκευή.
Σηµείωση : Μπορούν να χρησιµοποιούνται είτε ιδιαίτεροι µετασχηµατιστές αποµόνωσης είτε ένας
µετασχηµατιστής αποµόνωσης µε περισσότερα από ένα δευτερεύοντα τυλίγµατα.
β)
Για την τροφοδότηση φορητών φωτιστικών συσκευών (µπαλαντέζες):
µόνο η χρησιµοποίηση πολύ χαµηλής τάσης SELV ή PELV (άρθρο 411.1)
Σηµείωση : Είναι επιτρεπτές φορητές φωτιστικές συσκευές φθορισµού µε ενσωµατωµένο
µετασχηµατιστή ανύψωσης (µε δύο τυλίγµατα) που τροφοδοτείται στο πρωτεύον
τύλιγµά του µε SELV.
γ)
Για την τροφοδότηση συσκευών µόνιµα εγκατεστηµένων :
είτε η αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης (άρθρο 413.1). Τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη των
µόνιµα εγκατεστηµένων συσκευών πρέπει να συνδέονται προς τα αγώγιµα µέρη των τοιχωµάτων
του χώρου µέσω µιας συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης (παράγραφος 413.1.6)
είτε η χρησιµοποίηση πολύ χαµηλής τάσης SELV ή PELV (άρθρο 411.1)
είτε ο ηλεκτρικός διαχωρισµός των κυκλωµάτων (άρθρο 413.5) µε τροφοδότηση µιας µόνο
συσκευής από κάθε δευτερεύον τύλιγµα του µετασχηµατιστή αποµόνωσης.
είτε η χρήση υλικού κλάσης II ή υλικού µε ισοδύναµη µόνωση, που προστατεύεται µε µια διάταξη
διαφορικού ρεύµατος µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας Ι∆n που δεν υπερβαίνει τα
30mΑ, και µε την προϋπόθεση ότι έχει επαρκή βαθµό προστασίας IP.
706.471.2.2 Οι πηγές ασφαλείας και οι µετασχηµατιστές αποµόνωσης πρέπει να εγκαθίστανται έξω από το
χώρο περιορισµένων διαστάσεων µε αγώγιµα τοιχώµατα, εκτός αν αποτελούν µέρη µιας µόνιµα
εγκατεστηµένης συσκευής.
706.471.2.3 Αν για ορισµένες συσκευές, όπως όργανα µετρήσεων ή ελέγχου απαιτείται η ύπαρξη µιας
γείωσης λειτουργίας, όλα τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη και όλα τα ξένα αγώγιµα στοιχεία που βρίσκονται
στο εσωτερικό του χώρου περιορισµένων διαστάσεων µε αγώγιµα τοιχώµατα πρέπει να συνδεθούν,
µέσω µιας ισοδυναµικής σύνδεσης,προς τη γείωση λειτουργίας.
707

Κενό

708

Χώροι οργανωµένης κατασκήνωσης (κάµπιγκ) και τροχόσπιτα

708.0.1 Εισαγωγή
Στο παρόν Τµήµα ακολουθείται η αρίθµηση των παραγράφων του Μέρους 7, όπως καθορίζεται
στο άρθρο 700.1, µε την προσθήκη, µετά τον τριψήφιο αριθµό του Τµήµατος (708), των στοιχείων [Α],
[Β] ή [Γ], για εκείνες τις παραγράφους που αφορούν :
[Α] τις εγκαταστάσεις του κατασκηνωτικού χώρου.
[Β] τις διατάξεις σύνδεσης των εγκαταστάσεων των τροχόσπιτων προς την εγκατάσταση του
κατασκηνωτικού χώρου.
[Γ] την εγκατάσταση των τροχόσπιτων.
708.1

Πεδίο εφαρµογής
Οι ειδικές απαιτήσεις αυτού του Τµήµατος ισχύουν για τα τµήµατα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
των χώρων οργανωµένης κατασκήνωσης (κάµπιγκ), τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα ηλεκτρικής
τροφοδότησης σε τροχόσπιτα ή σκηνές καθώς και για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των τροχόσπιτων.
∆εν ισχύουν οι ειδικές απαιτήσεις αυτού του Τµήµατος για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των
µεταφερτών επάνω σε τροχούς κατοικιών (τροχοβίλες), των µεταφερτών κατοικιών χωρίς τροχούς, των
σταθερών οχηµάτων διασκέδασης, των µεταφερόµενων υποστέγων και των παρόµοιων προσωρινών
κατασκευών.
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∆εν ισχύουν επίσης οι ειδικές απαιτήσεις αυτού του Τµήµατος για τα τµήµατα των ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων των χώρων οργανωµένης κατασκήνωσης, τα οποία εξυπηρετούν τη µόνιµη υποδοµή
των (γραφεία, µόνιµοι χώροι διαµονής προσωπικού, εγκαταστάσεις υγιεινής, καταστήµατα κλπ.)
708.2

Ορισµοί

708.2.0 Χώρος οργανωµένης κατασκήνωσης (κάµπιγκ). Περιοχή, συνήθως περιφραγµένη ή
περιοριζόµενη κατ’ άλλο τρόπο, που προορίζεται να δέχεται την εγκατάσταση τροχόσπιτων ή / και
σκηνών και διαθέτει την υποδοµή για την εξυπηρέτηση των κατασκηνωτών (όπως π.χ. εγκαταστάσεις
υγιεινής, δυνατότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, εστιατόρια, καταστήµατα, χώρους αθλοπαιδιών ή
αναψυχής κλπ.).
708.2.1.1 Τροχόσπιτο. Όχηµα, σύµφωνο µε τις απαιτήσεις της οδικής κυκλοφορίας, διαµορφωµένο
κατάλληλα ώστε να χρησιµοποιείται ως πρόσκαιρη κατοικία για τουρισµό. Μπορεί να είναι
αυτοκινούµενο τροχόσπιτο, όταν διαθέτει µέσα αυτόνοµης πρόωσης ή ρυµουλκούµενο τροχόσπιτο,
όταν δεν διαθέτει µέσα πρόωσης και προορίζεται να ρυµουλκείται από ένα αυτοκίνητο.
708.2.1.2 Μεταφερτή κατοικία. Κατοικία, προοριζόµενη κυρίως για πρόσκαιρη ή καλοκαιρινή διαµονή, που
έχει τη δυνατότητα να µεταφέρεται. Μπορεί να είναι κατοικία µεταφερτή σε τροχούς, (τροχοβίλα), όταν
είναι εφοδιασµένη ή µπορεί να εφοδιασθεί µε τροχούς, δεν πληροί όµως τις απαιτήσεις οδικής
κυκλοφορίας και προορίζεται να µεταφέρεται από κατάλληλο ρυµουλκό όχηµα, ή κατοικία µεταφερτή
χωρίς τροχούς, όταν δεν είναι εφοδιασµένη ούτε µπορεί να εφοδιασθεί µε τροχούς, έχει όµως τη
δυνατότητα να µεταφερθεί, όταν φορτωθεί σε κατάλληλο µεταφορικό µέσο.
708.2.2 Θέση εγκατάστασης τροχόσπιτου. Τµήµα εδάφους, µέσα σε χώρο οργανωµένης κατασκήνωσης,
που προορίζεται να καταλαµβάνεται από ένα τροχόσπιτο.
708.2.3 Κατασκηνωτικός χώρος. Τµήµα εδάφους, µέσα σε χώρο οργανωµένης κατασκήνωσης, που
περιλαµβάνει περισσότερες θέσεις εγκατάστασης τροχόσπιτων ή / και χώρο προοριζόµενο για την
εγκατάσταση σκηνών.
708.2.4 ∆ιάταξη τροφοδότησης τροχόσπιτου. ∆ιάταξη ηλεκτρολογικού υλικού, που περιλαµβάνει τα µέσα
σύνδεσης και αποσύνδεσης του καλωδίου τροφοδότησης τροχόσπιτων προς ένα ηλεκτρικό δίκτυο που
προορίζεται για αυτό το σκοπό.
708.[Α]

Ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του κατασκηνωτικού χώρου

708.[Α].4 Μέτρα προστασίας
708.[Α].471 Εφαρµογή των µέτρων προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας
708.[Α].471.1 ∆εν επιτρέπεται η εφαρµογή, για την προστασία έναντι άµεσης επαφής, των µέτρων
προστασίας µε εµπόδια (άρθρο 412.3) και προστασίας µε εγκατάσταση σε µη προσιτή θέση (άρθρο
412.4).
708.[Α].471.2 ∆εν επιτρέπεται η εφαρµογή, για την προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας από έµµεση επαφή,
του µέτρου προστασίας µε εγκατάσταση σε µη αγώγιµους χώρους (άρθρο 413.3)
Σηµείωση : Αυτό αποκλείει τη χρησιµοποίηση υλικού κλάσης 0.
708.[Α].5 Επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού
708.[Α].52 Ηλεκτρικές γραµµές
Για τα κυκλώµατα διανοµής που τροφοδοτούν τις διατάξεις τροφοδότησης των τροχόσπιτων
κατάλληλες είναι οι ακόλουθες ηλεκτρικές γραµµές.
Σηµείωση : Ο προτιµότερος τρόπος παροχής ρεύµατος στα τροχόσπιτα είναι µέσω υπόγειων
κυκλωµάτων διανοµής, τα οποία καταλήγουν στις διατάξεις τροφοδότησης των
τροχόσπιτων.
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708.[Α].520.1 Υπόγειες γραµµές διανοµής
Οι υπόγειες γραµµές διανοµής πρέπει, εκτός αν έχουν κατάλληλη πρόσθετη µηχανική προστασία,
να είναι τοποθετηµένες έξω από κάθε θέση εγκατάστασης τροχόσπιτου και έξω από κάθε χώρο όπου
µπορούν να εµπηχθούν πάσσαλοι για την εγκατάσταση ή στερέωση σκηνών ή για οιοδήποτε άλλο
σκοπό.
708.[Α].520.2 Εναέριες γραµµές διανοµής
Όλοι οι εναέριοι αγωγοί πρέπει να είναι µονωµένοι.
Οι εναέριοι αγωγοί πρέπει να βρίσκονται σε ύψος από το έδαφος τουλάχιστον 6,0 m σε όλες τις
περιοχές όπου κυκλοφορούν οχήµατα και 3,5 m σε όλες τις άλλες περιοχές.
Οι στύλοι ή άλλα στηρίγµατα των εναέριων γραµµών πρέπει να τοποθετούνται ή να
προστατεύονται κατά τρόπο που να µη µπορούν να υποστούν βλάβες από οιαδήποτε προβλεπόµενη
κίνηση οχήµατος.
708.[Α].53

Όργανα προστασίας και ελέγχου

708.[Α].530.1 ∆ιατάξεις τροφοδότησης των τροχόσπιτων ή σκηνών
Οι διατάξεις τροφοδότησης πρέπει να τοποθετούνται πλησίον στη θέση εγκατάστασης τροχόσπιτου
και σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 20 m από το σηµείο σύνδεσης του τροχόσπιτου ή της σκηνής,
όταν αυτή είναι εγκατεστηµένη στην προβλεπόµενη θέση.
708.[Α].530.2

Ρευµατοδότες

708.[Α].530.2.1 Οι ρευµατοδότες που χρησιµεύουν για την παροχή ρεύµατος στα τροχόσπιτα ή τις σκηνές,
πρέπει να έχουν µια από τις τυποποιηµένες µορφές του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 60309-2. Πρέπει να είναι
τοποθετηµένοι µέσα σε περίβληµα σύµφωνο µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60695-2-1 (µε χαρακτηριστικά
ο
ο
που αντιστοιχούν σε 850 C για τα τµήµατα που στηρίζουν αγώγιµα µέρη που φέρουν ρεύµα και σε 650
C για τα περιβλήµατα).
708.[Α].530.2.2 Οι ρευµατοδότες πρέπει να είναι τοποθετηµένοι σε ύψος 0,80 m µέχρι 1,5 m από το έδαφος
µέχρι το κάτω µέρος τους.
708.[Α].530.2.3 Το ονοµαστικό ρεύµα των ρευµατοδοτών πρέπει να αντιστοιχεί στην προβλεπόµενη µέγιστη
ζήτηση, µε ελάχιστο τα 16Α.
708.[Α].530.2.4 Για τη σύνδεση κάθε τροχόσπιτου πρέπει να προβλέπεται τουλάχιστον ένας ρευµατοδότης.
708.[Α].530.2.5 Κάθε ρευµατοδότης πρέπει να έχει τη δική του προστασία έναντι υπερεντάσεων.
708.[Α].530.2.6 Οι ρευµατοδότες πρέπει να προστατεύονται από µια διάταξη προστασίας διαφορικού
ρεύµατος µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας Ι∆n που δεν υπερβαίνει τα 30 mA. Μια διάταξη
προστασίας διαφορικού ρεύµατος πρέπει να προστατεύει το πολύ τρεις ρευµατοδότες.
Σηµείωση : Συνιστάται να προβλέπεται µια ειδοποιητική πινακίδα πλησίον στο σηµείο
τροφοδότησης κάθε τροχόσπιτου, που θα πληροφορεί τους χρήστες ότι η εµφάνιση
ενός σφάλµατος σε ένα κύκλωµα είναι δυνατόν να προκαλέσει τη διακοπή
τροφοδότησης και σε άλλους ρευµατοδότες.
708.[Β] Ειδικές απαιτήσεις για τις διατάξεις σύνδεσης των τροχόσπιτων
(βλ. το Σχ. 708-Α)
Η σύνδεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του τροχόσπιτου προς το ρευµατοδότη της θέσης
εγκατάστασης τροχόσπιτου πρέπει να γίνεται µε µια διάταξη αποτελούµενη από τα ακόλουθα :
ένας ρευµατολήπτης µε επαφή προστασίας, σύµφωνος µε το Πρότυπο IEC 60309-2
ένα εύκαµπτο καλώδιο τύπου H07RN-F ή ισοδύναµου, µε αγωγό προστασίας, το οποίο θα έχει τα
εξής χαρακτηριστικά :
• µήκος 25 m
2
• ελάχιστη διατοµή 2,5 mm
• χρωµατισµοί :
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$
αγωγός προστασίας : πράσινο-κίτρινο
$
ουδέτερος : ανοικτό µπλέ
ένας συνδετήρας (υποδοχή), όπως προδιαγράφεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60309.
Ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των τροχόσπιτων

708.[Γ].4 Μέτρα προστασίας
708.[Γ]. 413.1 Προστασία µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης
Οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να περιλαµβάνουν έναν αγωγό προστασίας, ο οποίος συνδέεται
προς την επαφή προστασίας του ρευµατολήπτη εισόδου της τροφοδότησης του τροχόσπιτου. Ο αγωγός
αυτός πρέπει να συνδέεται προς όλα τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη των συσκευών και προς τις επαφές
των ρευµατοδοτών του τροχόσπιτου.
708.[Γ].413.1.6 Ισοδυναµική σύνδεση
Τα ξένα αγώγιµα στοιχεία του τροχόσπιτου πρέπει να συνδέονται προς τον αγωγό προστασίας της
εγκατάστασης. Αν δεν είναι εξασφαλισµένη, από την κατασκευή του τροχόσπιτου, η ηλεκτρική συνέχεια
όλων των αγώγιµων µερών του, η σύνδεση προς τον αγωγό προστασίας πρέπει να γίνεται στις
κατάλληλες θέσεις ώστε να συνδεθούν όλα τα τµήµατα. Αν το τροχόσπιτο είναι κατασκευασµένο κατά
κύριο λόγο από µονωτικά υλικά, δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση προς τον αγωγό προστασίας εκείνων
των µεταλλικών µερών του, τα οποία δεν έχουν πιθανότητα να αποκτήσουν µια τάση, σε περίπτωση
ενός σφάλµατος.
Οι αγωγοί που χρησιµοποιούνται για αυτό το σκοπό πρέπει να έχουν ονοµαστική διατοµή
2
τουλάχιστον 4 mm , αν είναι χάλκινοι, ή να έχουν ισοδύναµη ηλεκτρική αγωγιµότητα και µηχανική
αντοχή, αν είναι από άλλο µέταλλο.
708.[Γ].471

Εφαρµογή των µέτρων προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας

708.[Γ[.471.1 ∆εν επιτρέπεται η εφαρµογή, για την προστασία έναντι άµεσης επαφής, των µέτρων
προστασίας µε εµπόδια (άρθρο 412.3) και προστασίας µε εγκατάσταση σε µη προσιτή θέση (άρθρο
412.4).
708.[Γ].471.2 ∆εν επιτρέπεται η εφαρµογή, για την προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας από έµµεση επαφή,
του µέτρου προστασίας µε εγκατάσταση σε µη αγώγιµους χώρους (άρθρο 413.3).
Σηµείωση : Αυτό αποκλείει τη χρησιµοποίηση υλικού κλάσης 0.
708.[Γ]. 5 Επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού
708.[Γ].52 Ηλεκτρικές γραµµές
708.[Γ]. 520.1 ∆ιαµόρφωση
Το ηλεκτρικό σύστηµα του τροχόσπιτου µπορεί να διαµορφωθεί σε µία ή σε περισσότερες
ηλεκτρικώς ανεξάρτητες εγκαταστάσεις. Κάθε εγκατάσταση πρέπει να τροφοδοτείται από µια ιδιαίτερη
διάταξη τροφοδότησης.
708.[Γ]. 520.2 Καλώδια και αγωγοί
Πρέπει να χρησιµοποιούνται καλώδια των εξής τύπων :
µονοπολικά εύκαµπτα καλώδια χωρίς µανδύα (µονωµένοι εύκαµπτοι αγωγοί) τύπου
H 07
V-K τοποθετηµένα µέσα σε µη µεταλλικούς σωλήνες.
µονοπολικά καλώδια µε δύσκαµπτους πολύκλωνους αγωγούς (µε επτά κλώνους τουλάχιστον)
χωρίς µανδύα (µονωµένοι δύσκαµπτοι πολύκλωνοι αγωγοί) τύπου H 07 V-R, τοποθετηµένα µέσα
σε µη µεταλλικούς σωλήνες.
κοινά πολυπολικά εύκαµπτα καλώδια µε µανδύα από πολυχλωροπρένιο τύπου H 07 RN-F ή
ισοδύναµα.
∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται σωλήνες από πολυαιθυλένιο.
708.[Γ].520.3
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Η διατοµή των αγωγών πρέπει να είναι κατάλληλη για τα προς τροφοδότηση φορτία του
2
τροχόσπιτου, µε ελάχιστο τα 1,5 mm .
Σηµείωση : Εφιστάται η προσοχή στην επίδραση της θερµικής µόνωσης του τροχόσπιτου στο
µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα των αγωγών. Εξαιτίας αυτής της επίδρασης ενδέχεται να
απαιτηθεί η χρησιµοποίηση καλωδίων µε µεγαλύτερη διατοµή.
708.[Γ].520.4

Οι µονοπολικοί αγωγοί προστασίας πρέπει να είναι µονωµένοι.

708.[Γ].520.5 Μηχανική προστασία
∆εδοµένου ότι οι ηλεκτρικές γραµµές του τροχόσπιτου υφίστανται σηµαντικές δονήσεις κατά τις
µετακινήσεις του τελευταίου, πρέπει να προστατεύονται, είτε µε κατάλληλη τοποθέτησή τους είτε µε
πρόσθετα προστατευτικά µέτρα, ώστε να µην κινδυνεύουν να πάθουν βλάβη από αυτό το λόγο. Στα
σηµεία διέλευσης από µεταλλικά τοιχώµατα, οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να προστατεύονται µε
κατάλληλα εξαρτήµατα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί για την αποφυγή βλαβών εξαιτίας της
ύπαρξης κοφτερών ακµών ή αδρών επιφανειών.
708.[Γ].520.6 ∆ιαχωρισµός
Οι ηλεκτρικές γραµµές που προορίζονται για λειτουργία µε πολύ χαµηλή τάση πρέπει να έχουν
χωριστή διαδροµή από τις άλλες ηλεκτρικές γραµµές και να έχουν τέτοια διάταξη, ώστε να αποκλείεται ο
κίνδυνος να έλθουν σε φυσική επαφή µε αυτές.
708.[Γ]. 520.7 ∆ιαδροµές
708.[Γ].520.7.1 Τα καλώδια που δεν είναι τοποθετηµένα µέσα σε σωλήνες, πρέπει να στερεώνονται µε
µονωτικά στηρίγµατα που δεν θα απέχουν µεταξύ τους περισσότερο από 0,40 m για τις κατακόρυφες
διαδροµές και 0,25 m για τις οριζόντιες.
Τα καλώδια, στις µη προσιτές διαδροµές τους, πρέπει να είναι µονοκόµµατα (να µην έχουν
οιουδήποτε είδους ενώσεις).
708.[Γ].520.7.2 Οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται µέσα σε κουτιά σχεδιασµένα για αυτό το σκοπό, τα οποία
θα εξασφαλίζουν την απαιτούµενη µηχανική προστασία. Αν το κάλυµµα µπορεί να αφαιρεθεί χωρίς τη
χρήση εργαλείου, οι συνδέσεις πρέπει να είναι µονωµένες.
Το υλικό κατασκευής των σωλήνων των καλωδίων και των κουτιών συνδέσεων πρέπει να είναι
σύµφωνο µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60695-2-1 µε τις τιµές που ορίζονται στην παράγραφο
708.[Α].530.2.1 εκτός αν οι προδιαγραφές των συγκεκριµένων εξαρτηµάτων προβλέπουν διαφορετικές
τιµές.
708.[Γ].520.7.3 Οι ηλεκτρικές γραµµές δεν επιτρέπεται να είναι τοποθετηµένες ή να διέρχονται µέσα από ένα
διαµέρισµα που προορίζεται για την τοποθέτηση φιαλών υγραερίου.
708,[Γ].53 Όργανα προστασίας και ελέγχου
708.[Γ].530.01 Ρευµατολήπτης εισόδου
708.[Γ].530.01.1 Ο ρευµατολήπτης εισόδου του τροχόσπιτου πρέπει να είναι ένας ρευµατολήπτης
συσκευής µε επαφή προστασίας, σύµφωνος µε το Πρότυπο IEC 60309-2, κατάλληλος για να δέχεται τον
συνδετήρα της διάταξης σύνδεσης.
708.[Γ].530.01.2 Ο ρευµατολήπτης εισόδου πρέπει να είναι τοποθετηµένος :
όσο είναι πρακτικώς δυνατό ψηλά αλλά όχι πάνω από 1,8 m από την επιφάνεια του εδάφους.
σε εύκολα προσιτή θέση
µέσα σε κατάλληλη εσοχή, στο εξωτερικό του τροχόσπιτου, µε κάλυµµα.
708.[Γ].530.01.3 Πλησίον στην εσοχή µέσα στην οποία βρίσκεται ο ρευµατολήπτης εισόδου, στην εξωτερική
επιφάνεια του τροχόσπιτου, πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες :
ονοµαστική τάση
ονοµαστικό ρεύµα
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ονοµαστική συχνότητα

708.[Γ].530.02 Γενικός διακόπτης
Κάθε εσωτερική εγκατάσταση πρέπει να έχει ένα γενικό διακόπτη χειρισµού, τοποθετηµένο σε
ευπρόσιτη θέση µέσα στο τροχόσπιτο, ο οποίος θα διακόπτει όλους τους ενεργούς αγωγούς,
περιλαµβανοµένου και του ουδέτερου (αν υπάρχει).
Πλησίον στο γενικό διακόπτη, σε εµφανή θέση, πρέπει να είναι τοποθετηµένη µια πινακίδα, στην
οποία θα αναγράφονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες, στη γλώσσα της χώρας στην οποία
διατίθεται προς πώληση για πρώτη φορά το τροχόσπιτο
διαδικασία σύνδεσης και αποσύνδεσης κατά την άφιξη και κατά την αναχώρηση του τροχόσπιτου
στον -και από τον- κατασκηνωτικό χώρο.
διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στην περίπτωση σφάλµατος
διαδικασία αντικατάστασης φυσιγγίου ασφάλειας (αν υπάρχει τέτοια περίπτωση)
συστάσεις για την περιοδική συντήρηση
708.[Γ].530.03 Προστασία των κυκλωµάτων έναντι υπερεντάσεων
Κάθε τερµατικό κύκλωµα πρέπει να προστατεύεται έναντι υπερεντάσεων µε µια αποκλειστικά δική
του διάταξη προστασίας που θα αποσυνδέει όλους τους αγωγούς φάσεων.
Αν υπάρχει µόνο ένα τερµατικό κύκλωµα, η παραπάνω διάταξη προστασίας έναντι υπερεντάσεων
µπορεί να αποτελεί συγχρόνως και το γενικό διακόπτη που απαιτείται σύµφωνα µε την παράγραφο
708.[Γ].530.02, υπό τον όρο ότι θα πληροί όλες τις απαιτήσεις αυτής της παραγράφου.
708.[Γ].55 Υπόλοιπος εξοπλισµός
708.[Γ].550.01 Γενικά
Τα εξαρτήµατα όπως διακόπτες, λυχνιολαβές και τα παρόµοια, δεν πρέπει να έχουν προσιτά
µεταλλικά µέρη
708.[Γ].550.02 Ρευµατοδότες
Οι ρευµατοδότες πρέπει να έχουν ακροδέκτη για τη σύνδεση αγωγού προστασίας. Αυτή η
απαίτηση δεν ισχύει για τους ρευµατοδότες που τροφοδοτούνται κατ’ αποκλειστικότητα από ένα
µετασχηµατιστή αποµονώσεως ασφαλείας.
Αν στο τροχόσπιτο υπάρχουν ρευµατοδότες πολύ χαµηλής τάσης, οι υπόλοιποι ρευµατοδότες
πρέπει να είναι τέτοιου τύπου, που να µην µπορούν να δεχθούν ρευµατολήπτες που προορίζονται να
συνδέονται στους ρευµατοδότες πολύ χαµηλής τάσης.
708.[Γ].550.03 Συσκευές
Κάθε συσκευή που είναι µόνιµα συνδεδεµένη στις σταθερές ηλεκτρικές γραµµές του τροχόσπιτου
πρέπει να µπορεί να ελέγχεται από ένα διακόπτη που θα είναι εγκατεστηµένος πλησίον σε αυτή, εκτός
αν η ίδια διαθέτει ενσωµατωµένο διακόπτη.
708.[Γ].550.03.1 Φωτιστικά σώµατα
708.[Γ].550.03.1.1 Τα φωτιστικά σώµατα θα πρέπει, κατά προτίµηση, να είναι απευθείας στερεωµένα στα
σταθερά µέρη του τροχόσπιτου
Εάν χρησιµοποιούνται κρεµαστά φωτιστικά σώµατα, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα, ώστε να
προληφθεί βλάβη στο εύκαµπτο καλώδιο ή στο ίδιο το φωτιστικό, κατά την κίνηση του τροχόσπιτου. Τα
εξαρτήµατα των κρεµαστών φωτιστικών σωµάτων πρέπει να είναι κατάλληλα για τη µάζα που αναρτάται.
708.[Γ].550.03.1.2 Τα φωτιστικά σώµατα που προορίζονται να λειτουργούν µε δύο τάσεις πρέπει :
να είναι εφοδιασµένα µε χωριστές λυχνιολαβές για κάθε τάση
να έχουν σαφή και µόνιµη ένδειξη, τοποθετηµένη πλησίον σε κάθε λυχνιολαβή, για την τάση και τη
µέγιστη ισχύ της λυχνίας που θα τοποθετείται σε αυτήν.
να µην υπάρχει η δυνατότητα να έλθουν σε επαφή τα κυκλώµατα πολύ χαµηλής τάσης µε άλλα
κυκλώµατα.
να έχουν τους ακροδέκτες των διαφορετικών τάσεων έτσι διατεταγµένους, ώστε να εξασφαλίζεται ο
διαχωρισµός των αντίστοιχων κυκλωµάτων
να είναι έτσι σχεδιασµένα, ώστε να είναι αδύνατη η εισαγωγή µιας λυχνίας µιας τάσης στη
λυχνιολαβή που προορίζεται για λυχνίες της άλλης τάσης.
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708.[Γ].550.04 Εγκαταστάσεις πολύ χαµηλής τάσης
708.[Γ].550.04.1 Γενικά
Κάθε τµήµα της εγκατάστασης του τροχόσπιτου που λειτουργεί µε πολύ χαµηλή τάση πρέπει να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 411.1.
Μπορούν να χρησιµοποιούνται οι πηγές SELV και PELV που ορίζονται στην παράγραφο 411.1.2.
Η ονοµαστική τάση, συνεχούς ή εναλλασσόµενου ρεύµατος, πρέπει να επιλέγεται µεταξύ των
τιµών : 12V, 24V και 48V.
708.[Γ].550.04.2 Ρευµατοδότες
Όλοι οι ρευµατοδότες που τροφοδοτούνται µε πολύ χαµηλή τάση πρέπει να έχουν µια σαφή
ένδειξη της ονοµαστικής τάσης και η µορφή τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην είναι δυνατή η
εισαγωγή ρευµατολήπτη άλλης τάσης.
708.[Γ].701 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του διαµερίσµατος που περιλαµβάνει ένα λουτήρα ή ένα
καταιονητήρα
Σηµείωση : Ισχύουν οι ειδικές απαιτήσεις του Τµήµατος 701.
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Λιµένες σκαφών αναψυχής (µαρίνες)

709.1

Πεδίο εφαρµογής
Οι ειδικές απαιτήσεις αυτού του Τµήµατος ισχύουν για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των λιµένων
σκαφών αναψυχής, οι οποίοι παρέχουν ευκολίες ηλεκτρικής τροφοδότησης στα σκάφη αναψυχής.

709.2

Ορισµοί

709.2.1 Σκάφος αναψυχής. Κάθε σκάφος µηχανοκίνητο, ιστιοφόρο ή κωπήλατο, που προορίζεται για
άθληση (σπορ) ή αναψυχή.
709.2.2 Λιµένες σκαφών αναψυχής (µαρίνες). ∆ιαµόρφωση θαλάσσιας, λιµναίας ή ποτάµιας ακτής, που
περιλαµβάνει σταθερούς ή πλωτούς λιµενοβραχίονες, προβλήτες, προκυµαίες και αποβάθρες και που
είναι κατάλληλη για να παρέχει τη δυνατότητα προσόρµισης, αγκυροβολίας, πρόσδεσης και
εξυπηρέτησης σε περισσότερα του ενός σκάφη αναψυχής.
709.2.3 Θέση σκάφους. Θέση µέσα σε ένα λιµένα σκαφών αναψυχής, όπου µπορεί να αγκυροβολήσει και
να προσδεθεί ένα σκάφος.
709.3

Προσδιορισµός γενικών χαρακτηριστικών

709.313 Σύστηµα τροφοδότησης
Η ονοµαστική τάση τροφοδότησης των σκαφών αναψυχής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 230V για
µονοφασική τροφοδότηση ή τα 400V για τριφασική τροφοδότηση.
709.32 Εξωτερικές επιδράσεις
Το υλικό που εγκαθίσταται σε - ή πάνω από - σταθερή ή πλωτή προκυµαία, αποβάθρα ή
προβλήτα, πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες εξωτερικές συνθήκες :
Παρουσία νερού
: AD 4 (εκτινάξεις νερού).
: AD 5 (πίδακες).
: AD 6 (κύµατα).
Σηµείωση : Η επιλογή πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις πραγµατικές συνθήκες που
υπάρχουν στη συγκεκριµένη θέση.
Παρουσία ξένων στερεών σωµάτων : AE 2 (µικρά αντικείµενα).
Παρουσία διαβρωτικών ή ρυπαντικών ουσιών : AF 2 (ατµοσφαιρική).
Μηχανική καταπόνηση : AG 2 (µέσης βαρύτητας).
709.4

Μέτρα προστασίας

709.471 Εφαρµογή µέτρων προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας
709.471.1 ∆εν επιτρέπεται η εφαρµογή, για την προστασία έναντι άµεσης επαφής, των µέτρων προστασίας
µε εµπόδια (άρθρο 412.3) και προστασίας µε εγκατάσταση σε µη προσιτή θέση (άρθρο 412.4).
709.471.2.1 ∆εν επιτρέπεται η εφαρµογή, για την προστασία έναντι έµµεσης επαφής, των µέτρων
προστασίας µε εγκατάσταση σε µη αγώγιµους χώρους (άρθρο 413.3), προστασία µε αγείωτες
ισοδυναµικές συνδέσεις (άρθρο 413.4) και προστασίας µε ηλεκτρικό διαχωρισµό (άρθρο 413.5).
709.471.2.2 Στην περίπτωση εφαρµογής του µέτρου προστασίας µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης
µε σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ, είναι επιτρεπτό µόνο το σύστηµα TN-S.
709.5

Επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού

709.52

Ηλεκτρικές γραµµές
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709.52.1 ∆εν µπορούν να χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι τύποι ηλεκτρικών γραµµών :
εναέριες γραµµές.
γραµµές µε µονωµένους αγωγούς µέσα σε σωλήνες.
καλώδια µε αγωγούς αλουµινίου.
709.52.2 Όταν χρησιµοποιούνται σωλήνες (π.χ. για µηχανική προστασία καλωδίων), πρέπει να
προβλέπεται τρόπος για να αποστραγγίζεται το νερό που τυχόν θα εισέλθει σε αυτούς.
Σηµείωση : Για το σκοπό αυτό µπορεί να προβλέπεται κατάλληλη κλίση ή η διάνοιξη οπών ώστε να
διαφεύγει το νερό.
709.53

Όργανα προστασίας και ελέγχου

709.530 Γενικές απαιτήσεις
709.530.1 Οι ρευµατοδότες για την τροφοδότηση των σκαφών αναψυχής πρέπει να είναι τοποθετηµένοι
µέσα σε κατάλληλα περιβλήµατα και να βρίσκονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τις θέσεις των
σκαφών που πρόκειται να τροφοδοτηθούν.
Σηµείωση : Οι ρευµατοδότες για την τροφοδότηση των σκαφών αναψυχής µπορούν να είναι
τοποθετηµένοι είτε στους πίνακες διανοµής που περιλαµβάνουν και τα όργανα
προστασίας και ελέγχου, είτε χωριστά από αυτούς.
709.530.2 Τα περιβλήµατα των πινάκων διανοµής και των ρευµατοδοτών πρέπει να εξασφαλίζουν ένα
βαθµό προστασίας τουλάχιστον IP 44. Επίσης τα περιβλήµατα πρέπει να αντέχουν στη διάβρωση και να
παρέχουν µηχανική προστασία.
Σηµείωση : Αν εφαρµόζονται οι χαρακτηρισµοί εξωτερικών επιδράσεων AD 5 ή AD 6, o βαθµός
προστασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον IPX5 ή IPX6.
709.530.3 Από κάθε ρευµατοδότη πρέπει να τροφοδοτείται ένα µόνο σκάφος αναψυχής.
Οι ρευµατοδότες πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60309-2.
Οι ρευµατοδότες για την τροφοδότηση σκαφών αναψυχής πρέπει να έχουν τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά :
• Για µονοφασική τροφοδότηση :
Ονοµαστική τάση
: 200-250V
Ονοµαστικό ρεύµα
: 16A ή 32Α
Θέση οδηγού τοποθέτησης : 6 h
Αριθµός πόλων
: 2 συν επαφή αγωγού προστασίας
Βαθµός προστασίας
: IP 44 κατ’ ελάχιστο
• Για τριφασική τροφοδότηση µε ουδέτερο :
Ονοµαστική τάση
: 346-415V
Ονοµαστικό ρεύµα
: 32A ή 63A
Θέση οδηγού τοποθέτησης : 6 h
Αριθµός πόλων
: 4 συν επαφή αγωγού προστασίας
Βαθµός προστασίας
: IP 44 κατ’ ελάχιστο
• Για τριφασική τροφοδότηση χωρίς ουδέτερο :
Ονοµαστική τάση
: 200-250V
Ονοµαστικό ρεύµα
: 32Α
Θέση οδηγού τοποθέτησης : 9 h
Αριθµός πόλων
: 3 συν επαφή αγωγού προστασίας
Βαθµός προστασίας
: IP 44 κατ’ ελάχιστο
Σηµείωση : Οι θέσεις του οδηγού τοποθέτησης ορίζονται σύµφωνα µε τις θέσεις ωροδείκτη :
6h
κατακόρυφα προς τα κάτω
9h
oριζόντια προς τα αριστερά
709.530.4 Σε ένα περίβληµα µπορούν να τοποθετηθούν το πολύ 6 (έξι) ρευµατοδότες τροφοδότησης
σκαφών αναψυχής
709.531 ∆ιατάξεις προστασίας έναντι έµµεσης επαφής µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης
709.531.1 ∆ιατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος
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Οι ρευµατοδότες τροφοδότησης των σκαφών αναψυχής πρέπει να προστατεύονται είτε ο καθένας
χωριστά είτε σε οµάδες των 3 (τριών) το πολύ, µε διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος µε
ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας Ι∆n που δεν υπερβαίνει τα 30 mA.
709.533 ∆ιατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεων
Κάθε ρευµατοδότης τροφοδότησης σκάφους αναψυχής πρέπει να προστατεύεται χωριστά από µια
διάταξη προστασίας έναντι υπερεντάσεων σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 43 και το Τµήµα 473.
Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της τροφοδότησης, µπορεί να απαιτείται προστασία καθενός πόλου
(βλ. το Τµήµα 473).

163

ΕΛΟΤ HD 384

711

© ΕΛΟΤ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΘΕΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

711.1

Πεδίο εφαρµογής
Οι ειδικές απαιτήσεις αυτού του Τµήµατος ισχύουν για τις προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε
εκθέσεις, θεάµατα και περίπτερα (συµπεριλαµβανοµένων κινητών και φορητών προθηκών και υλικών).
Το παρόν Τµήµα δεν εφαρµόζεται σε εκθέµατα για τα οποία δίνονται απαιτήσεις σε σχετικά
Πρότυπα, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά.
Το παρόν Τµήµα δεν εφαρµόζεται στη σταθερή ηλεκτρική εγκατάσταση του κτιρίου, εάν υπάρχει,
εντός του οποίου µπορεί να βρίσκεται η έκθεση, το θέαµα ή το περίπτερο.

711.2

Ορισµοί
Για τις ανάγκες του παρόντος Τµήµατος, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί.

711.2.1 Έκθεση. Γεγονός το οποίο αποσκοπεί στην παρουσίαση και/ ή πώληση προϊόντων κλπ., το οποίο
µπορεί να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε κατάλληλη τοποθεσία, είτε µία αίθουσα, είτε ένα κτίριο, είτε µία
προσωρινή κατασκευή.
711.2.2 Θέαµα. Παρουσίαση ή εκδήλωση σε οποιαδήποτε κατάλληλη τοποθεσία, είτε σε µία αίθουσα, είτε
σε ένα κτίριο, είτε σε µία προσωρινή κατασκευή.
711.2.3 Περίπτερο. Χώρος ή προσωρινή κατασκευή που χρησιµοποιείται για παρουσίαση, δηµοσιοποίηση,
πώληση, παιχνίδια, κλπ.
711.2.4 Προσωρινή κατασκευή. Μονάδα ή τµήµα µονάδας που περιλαµβάνει κινητά φορητά στοιχεία,
τοποθετηµένα σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, και που είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να προορίζεται για
συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση.
711.2.5 Προσωρινή ηλεκτρική εγκατάσταση. Ηλεκτρική εγκατάσταση ή οποία τίθεται εντός και εκτός
λειτουργίας ταυτόχρονα µε το περίπτερο ή την έκθεση µε την οποία σχετίζεται.
711.2.6 Αρχή προσωρινής ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σηµείο της µόνιµης εγκατάστασης ή άλλης πηγής
τροφοδότησης από την οποία παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια.
711.3

Προσδιορισµός γενικών χαρακτηριστικών

711.313 Σύστηµα τροφοδότησης
Η ονοµαστική τάση τροφοδότησης των προσωρινών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε εκθέσεις,
θεάµατα και περίπτερα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 230/400V εναλλασσόµενου ρεύµατος ή τα 500V
συνεχούς ρεύµατος.
711.32 Εξωτερικές επιδράσεις
Οι συνθήκες των εξωτερικών επιδράσεων της συγκεκριµένης τοποθεσίας όπου τίθενται σε
λειτουργία οι προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, για παράδειγµα παρουσία νερού, µηχανικές
καταπονήσεις, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.
711.4

Μέτρα προστασίας για ασφάλεια

711.41 Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας
711.413 Προστασία έναντι έµµεσης επαφής
711.413.1 Προστασία µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης
711.413.1.3 Σύστηµα ΤΝ.
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Όπου ο τύπος του συστήµατος σύνδεσης των γειώσεων είναι ΤΝ, η εγκατάσταση πρέπει να είναι
τύπου ΤΝ-S.

711.413.1.6 Συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση
711.413.1.6.2
Τα ξένα αγώγιµα στοιχεία οχηµάτων, βαγονιών, τροχόσπιτων ή εµπορευµατοκιβωτίων πρέπει να
συνδέονται µε τον αγωγό προστασίας της εγκατάστασης σε περισσότερα από ένα σηµεία εάν ο τύπος
της κατασκευής δεν εξασφαλίζει την ηλεκτρική συνέχεια. Η ονοµαστική διατοµή των αγωγών που
2
χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 4 mm για το χαλκό.
Εάν το όχηµα, το βαγόνι, το τροχόσπιτο ή το δοχείο είναι κατασκευασµένο ουσιαστικά από
µονωτικό υλικό, οι απαιτήσεις αυτές δεν εφαρµόζονται σε µεταλλικά µέρη τα οποία δεν είναι πιθανό να
καταστούν ενεργά σε περίπτωση σφάλµατος.
711.42 Προστασία έναντι θερµικών επιδράσεων
711.42.01
Σηµείωση: Εφιστάται η προσοχή στον αυξηµένο κίνδυνο πυρκαγιάς και εγκαυµάτων σε αυτές τις τοποθεσίες
και την ανάγκη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 42.
711.42.02
Όπου χρησιµοποιείται SELV ή PELV, η προστασία των αγωγών πρέπει να πραγµατοποιείται από
µόνωση ικανή να αντέχει τάση δοκιµής 500 V εναλλασσόµενου ρεύµατος για 1 λεπτό, ή µέσω
φραγµάτων ή περιβληµάτων που παρέχουν βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ4Χ ή ΙΡΧΧD.
711.462 Αποµόνωση
711.462.5
Κάθε χωριστή προσωρινή κατασκευή, όπως όχηµα, περίπτερο ή µονάδα, που προορίζεται να
καταλαµβάνεται από ένα συγκεκριµένο χρήστη καθώς και κάθε κύκλωµα διανοµής που τροφοδοτεί
εξωτερικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε τις δικές τους διατάξεις αποµόνωσης, οι
οποίες να είναι εύκολα προσιτές και αναγνωρίσιµες. Οι διατάξεις αποµόνωσης πρέπει να επιλέγονται και
να εγκαθίστανται σύµφωνα µε το Τµήµα 537, παράγραφος 537.2. Μπορούν να χρησιµοποιούνται
διακόπτες, αποζεύκτες, διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος κλπ. που θεωρούνται κατάλληλες
διατάξεις αποµόνωσης από τα σχετικά Πρότυπα IEC.
711.47

Εφαρµογή των µέτρων προστασίας για ασφάλεια

711.471 Μέτρα προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας
711.471.1
Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας κατά την κανονική λειτουργία
Τα µέτρα προστασίας έναντι άµεσης επαφής µέσω εµποδίων (βλέπε παράγραφο 412.3) και µέσω
τοποθέτησης σε µη προσιτή θέση (βλέπε παράγραφο 412.4) δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται.
711.471.2
Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση σφάλµατος
Τα µέτρα προστασίας έναντι έµµεσης επαφής µέσω µη αγώγιµης θέσης (βλέπε παράγραφο 413.3)
και µέσω ισοδυναµικών συνδέσεων που δεν πραγµατοποιούνται στη γη (βλέπε παράγραφο 413.4) δεν
πρέπει να χρησιµοποιούνται.
711.48

Επιλογή των µέτρων προστασίας σε συνάρτηση µε τις εξωτερικές επιδράσεις

711.481.3.1.3
Τα καλώδια που προορίζονται για την τροφοδότηση των προσωρινών εγκαταστάσεων πρέπει να
προστατεύονται στην αρχή τους µε διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος των οποίων το
ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα δεν υπερβαίνει τα 300 mA. Αυτές οι διατάξεις πρέπει να παρέχουν µία
καθυστέρηση σύµφωνα µε το EΛΟΤ ΕΝ 60947-2, ή να είναι τύπου S σύµφωνα µε το EΛΟΤ ΕΝ 61008-11 ή το EΛΟΤ ΕΝ 61009-1-1 για τη διάκρισή τους από τα RCD που προστατεύουν τερµατικά κυκλώµατα.
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Σηµείωση: Η σύσταση για πρόσθετη προστασία σχετίζεται µε τον αυξηµένο κίνδυνο ζηµιάς στα καλώδια στις
προσωρινές εγκαταστάσεις.
711.481.3.1.4
Όλα τα κυκλώµατα για ρευµατολήπτες έως και 32 Α και όλα τα τερµατικά κυκλώµατα εκτός από
αυτά για φωτισµό εκτάκτου ανάγκης πρέπει να προστατεύονται από ένα RCD µε ονοµαστικό διαφορικό
ρεύµα λειτουργίας που δεν ξεπερνά τα 30 mA.
711.482 Προστασία έναντι πυρκαγιάς
711.482.2.8
Ένας κινητήρας ο οποίος ελέγχεται αυτόµατα ή από απόσταση και ο οποίος δεν βρίσκεται υπό
µόνιµη επίβλεψη πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε µία διάταξη προστασίας από υπερβολικές θερµοκρασίες
µε χειροκίνητη επαναφορά.
711.482.3.2 Εκποµπή θερµότητας
Φωτιστικά σώµατα όπως λαµπτήρες πυράκτωσης, σηµειακές εστίες φωτισµού και προβολείς,
καθώς και άλλος εξοπλισµός ή συσκευές µε επιφάνειες υψηλής θερµοκρασίας πρέπει να προστατεύονται
κατάλληλα και να εγκαθίστανται και τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχετικά πρότυπα. Τέτοιος εξοπλισµός
πρέπει να εγκαθίσταται µακριά από εύφλεκτα υλικά ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε επαφή.
Οι φωτεινές προθήκες και επιγραφές πρέπει να κατασκευάζονται από υλικό µε επαρκή αντίσταση στη
θερµότητα, µηχανική αντοχή, ηλεκτρική µόνωση και αερισµό, λαµβάνοντας υπόψη την ευφλεκτότητα των
εκθεµάτων σε σχέση µε την εκποµπή θερµότητας.
Οι εγκαταστάσεις περιπτέρων που περιέχουν µια συγκέντρωση ηλεκτρολογικών συσκευών, φωτιστικών ή
λαµπτήρων που είναι πιθανό να εκπέµπουν υπερβολική θερµότητα δεν πρέπει να εγκαθίστανται χωρίς
την κατάλληλη πρόβλεψη αερισµού, π.χ. καλά αεριζόµενη οροφή κατασκευασµένη από άφλεκτο υλικό.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρµόζονται οι οδηγίες του κατασκευαστή.
711.5

Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού

711.51 Γενικοί κανόνες
Οι διατάξεις ελέγχου και προστασίας πρέπει να τοποθετούνται µέσα σε κλειστό ερµάριο το οποίο
µπορεί να ανοιχτεί µόνο µε τη χρήση κλειδιού ή εργαλείου, εκτός από τα µέρη εκείνα τα οποία είναι
σχεδιασµένα και προορίζονται να χειρίζονται από κοινά άτοµα (ΒΑ1 Πίνακας 32-Α).
711.52

Ηλεκτρικές γραµµές

Καλώδια µε οπλισµό ή καλώδια προστατευµένα έναντι µηχανικής ζηµιάς πρέπει να
χρησιµοποιούνται όπου υπάρχει κίνδυνος µηχανικής ζηµιάς.
2

Τα καλώδια πρέπει να είναι χάλκινα µε ελάχιστη διατοµή 1,5 mm .
Τα εύκαµπτα καλώδια δεν πρέπει να τοποθετούνται σε περιοχές προσιτές στο κοινό εκτός εάν
προστατεύονται από µηχανικές ζηµιές.
711.521 Τύποι ηλεκτρικών γραµµών
Όπου δεν είναι εγκατεστηµένο σύστηµα συναγερµού πυρκαγιάς σε κτίριο που χρησιµοποιείται για
εκθέσεις κλπ. τα συστήµατα καλωδίων πρέπει να είναι είτε:
- τύπου ανθεκτικού στη φωτιά σύµφωνα µε το IEC 60332, και ασθενούς απελευθέρωσης καπνού
ή
-
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µονοπολικά ή πολυπολικά καλώδια χωρίς οπλισµό εγκλεισµένα µέσα σε µεταλλικούς ή µη
µεταλλικούς σωλήνες ή κανάλια, που παρέχουν προστασία από τη φωτιά και βαθµό προστασίας
τουλάχιστον IP4Χ.
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711.526 Ηλεκτρικές συνδέσεις
711.526.01 ∆εν πρέπει να πραγµατοποιούνται συνδέσεις καλωδίων εκτός όπου είναι απαραίτητες για µια
σύνδεση κυκλώµατος. Όπου πραγµατοποιούνται συνδέσεις, αυτές θα πρέπει να γίνονται είτε µε χρήση
συνδετήρων σύµφωνα µε τα σχετικά Πρότυπα IEC ή η σύνδεση πρέπει να πραγµατοποιείται µέσα σε
περίβληµα µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον IP4X ή IPXXD.
Εάν οι τάσεις µπορούν να µεταδοθούν στους ακροδέκτες, η σύνδεση πρέπει να περιλαµβάνει διάταξη ή
διατάξεις αγκύρωσης καλωδίων.
711.55 Άλλος εξοπλισµός
711.55.01

Εγκαταστάσεις φωτισµού

711.55.01.01

Φωτιστικά σώµατα

Τα φωτιστικά σώµατα τα οποία τοποθετούνται σε λιγότερο από 2,5 m (σε απόσταση που µπορεί κανείς να
τα φτάσει µε το χέρι) από το επίπεδο του δαπέδου ή είναι προσιτά από τυχαία επαφή πρέπει να
στερεώνονται σταθερά και επαρκώς, και να είναι τοποθετηµένα και προστατευµένα µε τρόπο ώστε να
αποφεύγεται ο κίνδυνος τραυµατισµού προσώπων ή ανάφλεξης υλικών.
711.55.01.01

Συστήµατα φωτισµού πολύ χαµηλής τάσης (ELV) για λαµπτήρες πυράκτωσης

Τα συστήµατα πολύ χαµηλής τάσης για λαµπτήρες πυράκτωσης πρέπει να συµµορφώνονται µε το ΕΝ
60598-2-23.
711.55.01.02

Λυχνιολαβές

Οι λυχνιολαβές µε διάτρηση µόνωσης δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται εκτός εάν τα καλώδια και οι
λυχνιολαβές είναι συµβατά, και µε την προϋπόθεση ότι οι λυχνιολαβές δεν είναι αφαιρετές µετά από την
στερέωσή τους στο καλώδιο.
711.55.03

Εγκαταστάσεις λαµπτήρων εκκένωσης

Οι εγκαταστάσεις κάθε φωτεινής σωληνωτής επιγραφής ή λαµπτήρα ως φωτεινή µονάδα σε περίπτερο, ή ως
έκθεµα µε ονοµαστική τάση µεγαλύτερη από 230/400 V εναλλασσόµενου ρεύµατος πρέπει να
συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες συνθήκες.
711.55.03.01

Τοποθέτηση

Η επιγραφή ή ο λαµπτήρας πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε να µην είναι προσιτά µε έκταση χειρός ή
πρέπει να προστατεύονται επαρκώς ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος τραυµατισµών ατόµων.
711.55.03.02

Εγκατάσταση

Οι επιγραφές ή τα υλικά στερέωσης του περίπτερου πίσω από τις φωτεινές σωληνωτές επιγραφές ή τους
λαµπτήρες πρέπει να είναι από άφλεκτο υλικό και να προστατεύονται από όπως απαιτείται από τα εθνικά
πρότυπα.
ΟΙ διατάξεις ελέγχου µε τάση εξόδου µεγαλύτερες από 230/400 V εναλλασσόµενου ρεύµατος πρέπει να
τοποθετούνται πάνω σε άφλεκτο υλικό.
711.55.03.03

∆ιατάξεις διακοπής έκτακτης ανάγκης

Πρέπει να χρησιµοποιείται ένα ξεχωριστό κύκλωµα τροφοδότησης τέτοιων επιγραφών, λαµπτήρων ή
εκθεµάτων, το οποίο πρέπει να ελέγχεται από µία διάταξη διακοπής έκτακτης ανάγκης.
Η διάταξη αυτή πρέπει να είναι εύκολα ορατή, προσιτή και επισηµασµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
αρµόδιων αρχών.
167

ΕΛΟΤ HD 384

© ΕΛΟΤ

711.55.04

Ηλεκτρικοί κινητήρες

711.55.04.01

Αποµόνωση

Εάν ένας ηλεκτρικός κινητήρας ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις, πρέπει να είναι
εφοδιασµένος µε αποτελεσµατικά µέσα αποµόνωσης σε όλους τους πόλους και τα µέσα αυτά πρέπει να
βρίσκονται πλησίον του κινητήρα που ελέγχουν (βλέπε IEC 60204-1).
711.55.06

Μετασχηµατιστές και ηλεκτρονικοί µετατροπείς πολύ χαµηλής τάσης (ELV)

Το δευτερεύον κύκλωµα κάθε µετασχηµατιστή ή ηλεκτρονικού µετατροπέα πρέπει να προστατεύεται από µία
διάταξη προστασίας µε αυτόµατη επαναφορά.
Πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα κατά την εγκατάσταση µετασχηµατιστών ELV, οι οποίοι πρέπει να
τοποθετούνται έτσι ώστε να µην είναι προσιτοί µε έκταση χειρός και να έχουν επαρκή αερισµό. Πρέπει να
παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε άτοµα ειδικευµένα ή εκπαιδευµένα για δοκιµές και συντήρηση.
Οι ηλεκτρονικοί µετατροπείς πρέπει να συµµορφώνονται µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 61046.
711.55.07

Ρευµατοδότες και ρευµατολήπτες

Πρέπει να εγκαθίσταται ένας επαρκής αριθµός ρευµατοδοτών ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του
χρήστη.
Όταν εγκαθίσταται ένας ρευµατοδότης ενσωµατωµένος µέσα στο δάπεδο, πρέπει να προστατεύεται
επαρκώς από διείσδυση νερού.
711.6

Έλεγχος

Οι προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εκθέσεων, θεαµάτων και περιπτέρων πρέπει να δοκιµάζονται επί
τόπου σύµφωνα µε το Μέρος 6 έπειτα από κάθε συναρµολόγηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.32-Α
Εξωτερικές επιδράσεις
Στο παρόν Παράρτηµα προσδιορίζονται οι εξωτερικές επιδράσεις που πρέπει, ανάλογα µε
την περίπτωση, να λαµβάνονται υπόψη κατά τη µελέτη και την κατασκευή των ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και καθορίζεται η κωδικοποίησή τους.
Σηµείωση:

1

Η πλήρης ταξινόµηση των εξωτερικών επιδράσεων περιλαµβάνονται στο Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΗD 384.3 (βλέπε και Μέρος 3 της παρούσης έκδοσης).

Περιβαλλοντικές επιδράσεις
Οι περιβαλλοντικές εξωτερικές επιδράσεις περιγράφονται στον Πίνακα Π.32.Α-1.
Σηµείωση: Κάθε περιβαλλοντική εξωτερική επίδραση είναι εκείνη που επικρατεί στη συγκεκριµένη
θέση εγκατάστασης ενός υλικού, αφού ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις από
οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρολογικά υλικά που είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν στην
ίδια θέση ή στον ίδιο χώρο, αλλά χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές των συνθηκών
τις οποίες προκαλεί το ίδιο το εξεταζόµενο υλικό κατά τη λειτουργία του.
ΠΙΝΑΚΑΣ Π.32.Α-1
Περιβαλλοντικές εξωτερικές επιδράσεις
Επίδραση
ΑΑ

Κωδικός
ΑΑ1
ΑΑ2
AA3
ΑΑ4
ΑΑ5
ΑΑ6

Χαρακτηριστικά
Θερµοκρασία περιβάλλοντος
-60°C µέχρι +5°C
-40°C µέχρι +5°C
-25°C µέχρι +5°C
-5°C µέχρι + 40°C
+5°C µέχρι +40°C
+5°C µέχρι +60°C

ΑΒ1
ΑΒ2
ΑΒ3
ΑΒ4
ΑΒ5
ΑΒ6

Συνδυασµός θερµοκρασίας και υγρασίας
θερµ.: –60°C µέχρι +5°C υγρ.: 3% µέχρι 100%
θερµ.: –40°C µέχρι +5°C υγρ.: 10% µέχρι 100%
θερµ.: –25°C µέχρι +5°C υγρ.: 10% µέχρι 100%
θερµ.: –5°C µέχρι +40°C υγρ.: 5% µέχρι 95%
θερµ.: +5°C µέχρι +40°C υγρ.: 5% µέχρι 85%
θερµ.: +5°C µέχρι +60°C υγρ.: 10% µέχρι 100%

AC1
AC2

Υψόµετρο
≤ 2000m
>2000m

ΑΒ

AC

AD
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
AD8

Παρουσία νερού
Αµελητέα
Σταγόνες (κατακόρυφη πτώση)
Ράντισµα («βροχή» µε κλίση 60°)
Εκτινάξεις («πιτσίλισµα» καθ’ όλες τις διευθύνσεις)
∆έσµη νερού (εκτόξευση καθ’ όλες τις διευθύνσεις)
Κύµατα
Εµβάπτιση
Κατάκλυση
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AE
ΑE1
ΑE2
ΑE3
ΑE4
ΑE5
ΑE6
AF

Παρουσία ξένων σωµάτων
Αµελητέα
Μικρά σώµατα (διαστάσεων πάνω από 2,5 mm)
Πολύ µικρά σώµατα (διαστάσεων πάνω από 1 mm)
2
2
Ελαφρά σκόνη µε ηµερήσια εναπόθεση 10 mg/m µέχρι 35 mg/m
2

Μεσαία σκόνη µε ηµερήσια εναπόθεση 35 mg/m µέχρι 350
2
mg/m
2
Πολλή σκόνη µε ηµερήσια εναπόθεση 350 mg/m µέχρι 1000
2
mg/m

ΑF4

Παρουσία διαβρωτικών και ρυπαινουσών ουσιών
Αµελητέα
Ατµοσφαιρική (ρύπανση ατµοσφαιρικής προέλευσης, µικρή
απόσταση από θάλασσα ή χηµικές βιοµηχανίες ή
τσιµεντοβιοµηχανίες)
∆ιαλείπουσα (πλησίον σε θέσεις επεξεργασίας µικρών
ποσοτήτων χηµικών ουσιών)
Συνεχής (µέσα σε χηµικά εργοστάσια)

AG1
AG2
AG3

Mηχανικές καταπονήσεις
Μικρές (π.χ. σε χώρους κατοικίας)
Μεσαίες (συνήθεις βιοµηχανικές συνθήκες)
Ισχυρές (βαριές βιοµηχανικές συνθήκες)

AH1
AH2
AH3

∆ονήσεις
Μικρές (π.χ. σε χώρους κατοικίας)
Μεσαίες (συνήθεις βιοµηχανικές συνθήκες)
Ισχυρές (βαριές βιοµηχανικές συνθήκες)

AK1
AK2

Ακίνδυνη
Επικίνδυνη

AL1
AL2

Ακίνδυνη
Επικίνδυνη

ΑF1
ΑF2
ΑF3

AG

AH

AK

Χλωρίδα

AL

Πανίδα

AM
AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AM6
AN

Ηλιακή ακτινοβολία
ΑΝ1
AN2
AN3
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Ηλεκτρικές, ηλεκτροµαγνητικές, ηλεκτροστατικές επιδράσεις,
ιονισµός
Αµελητέες επιδράσεις
Ρεύµατα σκέδασης (*)
Ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες (*)
Ιονίζουσες ακτινοβολίες (*)
Ηλεκτροστατικά πεδία (*)
Επαγόµενα ρεύµατα (*)
(*)Σε βαθµό που είναι δυνατόν να δηµιουργούνται προβλήµατα

2

Χαµηλή (κάτω των 500 W/m )
2
2
Μεσαία (µεταξύ των 500 W/m και των 700 W/m )
2
Υψηλή (άνω των 700 W/m )
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AP

Σεισµικές επιδράσεις
2
Αµελητέες (επιταχύνσεις κάτω των 30 cm/sec )
2
Μικρής βαρύτητας (επιταχύνσεις µεταξύ των 30 cm/sec
2
και 300 cm/sec )
2
Μεσαίας βαρύτητας (επιταχύνσεις µεταξύ των 300 cm/sec και
2
600 cm/sec )
2
Ισχυρές (επιταχύνσεις άνω των 600 cm/sec )

AP1
AP2
AP3
AP4
AQ

Ατµοσφαιρικές εκκενώσεις
Αµελητέες (στάθµη κεραυνικότητας κάτω από 25 ηµέρες/ έτος)
Έµµεση επίδραση (στάθµη κεραυνικότητας άνω των 25 ηµερών/
έτος – επίδραση από την τροφοδότηση από εναέριες γραµµές)
Άµεση επίδραση (επίδραση από άµεση πτώση κεραυνών σε
τµήµατα των εγκαταστάσεων έξω από τα κτίρια, σε πολύ
κεραυνόπληκτες περιοχές)

AQ1
AQ2
AQ3

AR
AR1
AR2
AR3

Κίνηση αέρα
Χαµηλή (ταχύτητα κάτω από 1 m/sec)
Μέτρια (ταχύτητα µεταξύ 1 m/sec και 5 m/sec)
Υψηλή (ταχύτητα µεταξύ 5 m/sec και 10 m/sec)

AS1
AS2
AS3

Άνεµος
Ασθενής (ταχύτητα κάτω από 20 m/sec)
Μεσαίος (ταχύτητα µεταξύ 20 m/sec και 30 m/sec)
Ισχυρός (ταχύτητα µεταξύ 30 m/sec και 50 m/sec)

AS

2

Εξωτερικές επιδράσεις εξαρτώµενες από τη χρήση
Οι εξωτερικές επιδράσεις που εξαρτώνται από τη χρήση της εγκατάστασης ή του χώρου τον οποίο
αυτή εξυπηρετεί απαριθµούνται στον Πίνακα Π.32.Α-2.

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.32.Α-2
Εξωτερικές επιδράσεις από τη χρήση
Επίδραση
BA

Κωδικός
BA1
BA2
BA3
BA4
BA5

BC
BC1
BC2
BC3
BC4

Χαρακτηριστικά
Χρήστες
Άτοµα απληροφόρητα (χωρίς εκπαίδευση ή ειδική καθοδήγηση
για την αποφυγή κινδύνων)
Παιδιά (σε χώρους προοριζόµενους για αυτά)
Άτοµα µε ειδικές ανάγκες (µε µειωµένες σωµατικές ή διανοητικές
ικανότητες)
Άτοµα ενηµερωµένα (µε κατάλληλη καθοδήγηση και επαρκή
επίβλεψη από ειδικευµένα άτοµα, για την αποφυγή κινδύνων)
Άτοµα ειδικευµένα (µε επαρκή εκπαίδευση, ώστε να έχουν τις
απαιτούµενες γνώσεις για την αποφυγή κινδύνων)
Επαφή προς το δυναµικό της γης
Καµία (άτοµα σε µη αγώγιµους χώρους)
Χαµηλή (άτοµα που, υπό κανονικές συνθήκες, δεν βρίσκονται σε
επαφή µε ξένα αγώγιµα στοιχεία και δεν πατούν πάνω σε
αγώγιµες επιφάνειες)
Συχνή (άτοµα που συχνά βρίσκονται σε επαφή µε ξένα αγώγιµα
στοιχεία ή πατούν σε αγώγιµες επιφάνειες)
Συνεχής (άτοµα που βρίσκονται συνεχώς σε επαφή µε µεταλλικά
τοιχώµατα και που η δυνατότητα διακοπής αυτής της επαφής
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είναι περιορισµένη)

BD
BD1
BD2
BD3
BD4
BE
BE1
BE2
BE3
BE4

3

Συνθήκες επείγουσας εκκένωσης
Κανονικές (κτίρια χαµηλού ή µέσου ύψους χωρίς µεγάλη
συγκέντρωση ατόµων)
∆ύσκολες (υψηλά κτίρια χωρίς µεγάλη συγκέντρωση ατόµων)
Με πολλά άτοµα (κινηµατογράφοι, θέατρα, πολυκαταστήµατα)
∆ύσκολες και µε πολλά άτοµα (υψηλά κτίρια ανοικτά στο κοινό,
όπως νοσοκοµεία, ξενοδοχεία κλπ)
Φύση υλικών που υφίστανται επεξεργασία ή αποθηκεύονται
Ασήµαντοι κίνδυνοι
Κίνδυνοι πυρκαγιάς (επεξεργασία ή αποθήκευση αναφλέξµων
υλικών, π.χ. σιτοβολώνες, ξυλουργεία, χαρτοποιεία κλπ)
Κίνδυνοι έκρηξης (επεξεργασία ή αποθήκευση που µπορεί να
προκαλέσουν έκρηξη, π.χ. διυλιστήρια , αποθήκευση
υδρογονανθράκων, πυριτιδοποιεία κλπ)
Κίνδυνοι µόλυνσης (παρουσία τροφίµων, φαρµακευτικών
προϊόντων κλπ χωρίς προστασία)

Εξωτερικές επιδράσεις εξαρτώµενες από την κατασκευή του κτιρίου
Οι εξωτερικές επιδράσεις που εξαρτώνται από τη κατασκευή του κτιρίου απαριθµούνται στον
Πίνακα Π.32.Α-3.
ΠΙΝΑΚΑΣ Π.32.Α-3
Εξωτερικές επιδράσεις από την κατασκευή του κτιρίου

Επίδραση
CA

Κωδικός
CA1
CA2

CB
CB1
CB2
CB3
CB4
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Χαρακτηριστικά
Υλικά κατασκευής
Άκαυστα
Καυστά (π.χ. ξύλινα κτίρια)
∆οµή κτιρίου
Ασήµαντοι κίνδυνοι
Κίνδυνοι εξάπλωσης πυρκαγιάς
∆οµική µετατόπιση (κατασκευές µεγάλου µήκους µε ενδεχόµενη
µετατόπιση εδάφους)
Παραµόρφωση (σκηνές, ελαφρές ψευδοροφές κλπ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ
Τυποποιητικές παραποµπές
Στο παρόν Παράρτηµα παρατίθενται τα τυποποιητικά κείµενα στα οποία γίνεται αναφορά στο παρόν
Πρότυπο. Σηµειώνεται ότι εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση των σχετικών Προτύπων.
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ΤΙΤΛΟΣ
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 1: Πεδίο εφαρµογής,
αντικείµενο και θεµελιώδεις αρχές
∆ιεθνές ηλεκτροτεχνικό λεξικό - Κεφάλαιο 826: Ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις κτιρίων
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 3: Προσδιορισµός γενικών
χαρακτηριστικών
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για
ασφάλεια – Κεφάλαιο 41: Προστασία από ηλεκτροπληξία
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για
ασφάλεια - Κεφάλαιο 42: Προστασία από θερµικές επιδράσεις
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Προστασία για
ασφάλεια - Κεφάλαιο 43: Προστασία έναντι υπερεντάσεων
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για
ασφάλεια - Κεφάλαιο 45: Προστασία από µείωση της τάσης
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για
την ασφάλεια - Κεφάλαιο 46: Αποµόνωση και ζεύξη
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για
ασφάλεια – Κεφάλαιο 47: Εφαρµογή των µέτρων προστασίας
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Προστασία για
ασφάλεια - Κεφάλαιο 47: Εφαρµογή των µέτρων προστασίας - Τµήµα
473: Προστασία από υπερεντάσεις
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων – Μέρος 5: Επιλογή και
εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού – Κεφάλαιο 51: Γενικοί κανόνες
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων – Μέρος 5: Επιλογή και
εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού – Κεφάλαιο 52: Ηλεκτρικές
γραµµές
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5: Επιλογή και
εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισµού - Τµήµα 523: Ικανότητες
µεταφοράς ρεύµατος σε συστήµατα καλωδίωσης
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5: Επιλογή και
εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισµού – Τµήµα 537: ∆ιατάξεις
αποµόνωσης και διακοπής
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5: Επιλογή και
εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισµού – Κεφάλαιο 54: Γειώσεις
και αγωγοί προστασίας
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5: Επιλογή και
εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισµού – Τµήµα 551: Υπόλοιπος
εξοπλισµός – Μονάδες ιδιοπαραγωγής χαµηλής τάσης
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 6-61:Έλεγχος προς
επαλήθευση - Αρχικός έλεγχος προς επαλήθευση
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7-711: Απαιτήσεις για
ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Εκθέσεις, θεάµατα και περίπτερα
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7-702: Απαιτήσεις για
ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Κολυµβητικές δεξαµενές
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7-703: Απαιτήσεις για
ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Σάουνες
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7-705: Απαιτήσεις για
ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Γεωργικές και κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις
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Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7-706: Απαιτήσεις για
ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Χώροι περιορισµένων διαστάσεων
µε αγώγιµα τοιχώµατα
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7-708: Απαιτήσεις για
ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Χώροι οργανωµένης
κατασκήνωσης (κάµπιγκ) και τροχόσπιτα
Επισήµανση των πόλων καλωδίων και εύκαµπτων καλωδίων
Οδηγίες χρήσης εναρµονισµένων καλωδίων χαµηλής τάσης
Ηλεκτρικές συσκευές για εκρήξιµες ατµόσφαιρες - Γενικές απαιτήσεις
Συστήµατα καναλιών καλωδίων και συστήµατα σωληνώσεων
καλωδίων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Συστήµατα σωλήνων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Αρχές βασικές και ασφαλείας για διεπαφή ανθρώπου-µηχανής,
σήµανση και αναγνώριση ταυτότητας - Αρχές κωδικοποίησης για
ενδείκτες και ενεργοποιητές
Ηλεκτρικά καλώδια – Υπολογισµός ρευµάτων
Ρευµατολήπτες, ρευµατοδότες και ζεύκτες για βιοµηχανική χρήση
Βασικές αρχές και αρχές λειτουργίας για διεπαφή ανθρώπου –
µηχανής, σήµανση και αναγνώριση – Αναγνώριση αγωγών µε
χρώµατα και αριθµούς
∆ιεπαφή ανθρώπου-µηχανής - Αρχές ενεργοποίησης
Βαθµοί προστασίας που παρέχονται από περιβλήµατα (κωδικός IP)
Γραφικά σύµβολα για διαγράµµατα
Κιβώτια και περιβλήµατα ηλεκτρικών εξαρτηµάτων για οικιακές και
παρόµοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Ευφλεκτότητα στερεών µη-µεταλλικών υλικών όταν εκτίθενται σε
πηγές φλόγας - Κατάλογος µεθόδων δοκιµής
Μετασχηµατιστές αποµόνωσης και µετασχηµατιστές αποµόνωσης
ασφάλειας – Απαιτήσεις
Βιοµηχανικά συστήµατα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός και
βιοµηχανικά προϊόντα. Αρχές δόµησης και χαρακτηρισµοί αναφοράς
– Μέρος 1: Βασικοί κανόνες
Ηλεκτρονικοί µετατροπείς υποβιβασµού τροφοδοτούµενοι µε συνεχές
ή εναλλασσόµενο ρεύµα για λαµπτήρες πυράκτωσης - Γενικές
απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας
Προετοιµασία εγγράφων χρήσης στην ηλεκτροτεχνία
Ηλεκτρική ασφάλεια σε συστήµατα διανοµής χαµηλής τάσης µέχρι 1
kV εναλλασσοµένου ρεύµατος και 1,5 kV συνεχούς ρεύµατος Εξοπλισµός για δοκιµή, µέτρηση ή επιτήρηση µέτρων προστασίας
Μέθοδοι δοκιµών κοινής εφαρµογής για καλώδια κάτω από συνθήκες
πυρκαγιάς - ∆οκιµή αντίστασης στην κατακόρυφη διάδοση της
φλόγας για ένα µονωµένο αγωγό ή ένα καλώδιο - Μέρος 1: Συσκευή
Μέθοδοι δοκιµών κοινής εφαρµογής για καλώδια κάτω από συνθήκες
πυρκαγιάς - ∆οκιµή αντίστασης στην κατακόρυφη διάδοση της
φλόγας για ένα µονωµένο αγωγό ή ένα καλώδιο – Μέρος 2-2:
∆ιαδικασίες – Φλόγα διάχυσης
Μέθοδοι δοκιµών κοινής εφαρµογής για καλώδια κάτω από συνθήκες
πυρκαγιάς - ∆οκιµή για κατακόρυφη διάδοση της φλόγας σε δέσµες
συρµάτων ή καλωδίων αναρτηµένων κατακόρυφα - Μέρος 1 :
Συσκευή
Μέθοδοι δοκιµών κοινής εφαρµογής για καλώδια κάτω από συνθήκες
πυρκαγιάς - ∆οκιµή για κατακόρυφη διάδοση της φλόγας σε δέσµες
συρµάτων ή καλωδίων αναρτηµένων κατακόρυφα
Ασφάλεια µηχανών - Ηλεκτρικός εξοπλισµός µηχανών - Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις
Ασφάλειες τήξης χαµηλής τάσης - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
Ασφάλειες τήξης χαµηλής τάσης - Μέρος 3: Πρόσθετες απαιτήσεις για
ασφάλειες τήξης για χρήση από ανειδίκευτα άτοµα (ασφάλειες τήξης
κυρίως για οικιακή και παρόµοιες εφαρµογές)

© ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΕΝ 60309-2
IEC 60332-1
ΕΛΟΤ ΕΝ 60335-1
ΕΛΟΤ ΕΝ 60335-2-53
ΕΛΟΤ ΕΝ 60439-2
ΕΛΟΤ ΕΝ 60439-4
ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-23
ΕΛΟΤ ΕΝ 60695-11-10
ΕΛΟΤ ΕΝ 60695-11-20
ΕΛΟΤ ΕΝ 60695-2-1
ΕΛΟΤ ΕΝ 60947-2
ΕΛΟΤ ΕΝ 61008-1
ΕΛΟΤ ΕΝ 61009-1

ΕΛΟΤ HD 384

Ρευµατολήπτες, ρευµατοδότες και ζεύκτες για βιοµηχανική χρήση Μέρος 2: Απαιτήσεις διαστασιακής εναλλαξιµότητας για βύσµατα και
υποδοχές εξαρτηµάτων
∆οκιµές σε ηλεκτρικά καλώδια υπό συνθήκες πυρκαγιάς
Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια Μέρος 2-53: Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρικές θερµαντικές συσκευές
σάουνας
Σύνολα διατάξεων διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης - Μέρος 2:
Ειδικές απαιτήσεις για συστήµατα ζυγών διανοµής
Σύνολα διατάξεων διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης - Μέρος 4:
Ειδικές απαιτήσεις για σύνολα διατάξεων που προορίζονται για
τοποθέτηση σε εργοτάξια (ACS)
Φωτιστικά σώµατα - Μέρος 2-23: Ειδικές απαιτήσεις - Συστήµατα
φωτισµού εξαιρετικά χαµηλής τάσης για λαµπτήρες νήµατος
∆οκιµές για κίνδυνο φωτιάς - Μέρος 11-10: Φλόγες δοκιµής - Μέθοδοι
δοκιµής µε οριζόντια και κατακόρυφη φλόγα 50 W
∆οκιµές για κίνδυνο φωτιάς - Μέρος 11-20: Φλόγες δοκιµής - Μέθοδοι
δοκιµής µε φλόγα 500 W
∆οκιµές για κίνδυνο φωτιάς
∆ιατάξεις διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης - Μέρος 2: Αυτόµατοι
διακόπτες κυκλώµατος
Ηλεκτρικά εξαρτήµατα - Αυτόµατοι διακόπτες διαρροής χωρίς
ενσωµατωµένη προστασία από υπερένταση για οικιακή και
παρόµοιες χρήσεις – Μέρος 1: Γενικοί κανόνες
Ηλεκτρικά εξαρτήµατα - Αυτόµατοι διακόπτες διαρροής µε
ενσωµατωµένη προστασία από υπερένταση για οικιακή και
παρόµοιες χρήσεις – Μέρος 1: Γενικοί κανόνες
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