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Ερώτηση 11. : Τι σηµαίνει και πως ορίζεται η προστασία µε ηλεκτρικό διαχωρισµό;
Πως αντιµετωπίζει το νέο πρότυπο τα κυκλώµατα και τις περιπτώσεις που χρησιµοποιούµε
µετασχηµατιστές ασφαλείας 220/220V; Αν σε αυτά τα κυκλώµατα υπάρχουν συσκευές µε
εκτεθειµένα µεταλλικά µέρη, τα γειώνουµε;
Απαντήσεις:
Πρώτα – πρώτα θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι δεν υπάρχει πλέον τάση δικτύου 220V. Η
επίσηµη τάση για την Ελλάδα είναι 230/400V από το 1996.
Αναφορές, σχετικά µε στοιχεία του θέµατος: Στο πρότυπο στο άρθρο 413.5, στο εγχειρίδιο
στην σελίδα 64.
Με τον όρο ηλεκτρικός διαχωρισµός περιγράφεται η προστασία που δηµιουργείται µε τους
µετασχηµατιστές αποµόνωσης, για παράδειγµα 230/230V, ή µε πηγές µε ισοδύναµο βαθµό
ασφάλειας.
Με βάση το νέο πρότυπο, ο τρόπος αυτός προστασίας παραµένει και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα
και θα περιγραφεί στη συνέχεια συνοπτικά.
Για την προστασία αυτή, η επιλογή του µετασχηµατιστή χρειάζεται προσοχή:
Ο µετασχηµατιστής που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να πληροί ορισµένες απαιτήσεις
σχετικά µε την κατασκευή και την συµπεριφορά του. Οι απαιτήσεις αυτές καθορίζονται από
ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 60742.
Γενικά:
Το διαχωρισµένο κύκλωµα δεν πρέπει να γειώνεται σε κανένα σηµείο του.
Σχετικά µε τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη των συσκευών:
Αν από το διαχωρισµένο κύκλωµα τροφοδοτείται µια µόνο συσκευή, η οποία έχει εκτεθειµένα
αγώγιµα µέρη, αυτά δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε σύνδεση προς τη γη ή προς τα
εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη άλλων κυκλωµάτων
Αν από το διαχωρισµένο κύκλωµα τροφοδοτούνται περισσότερες συσκευές, οι οποίες έχουν
εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη, αυτά θα πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους µε ένα µονωµένο
αγείωτο αγωγό ισοδυναµικής σύνδεσης.

Και µια υπενθύµιση: Η απαίτηση για προστασία των αγωγών από υπερένταση ή
βραχυκύκλωµα παραµένει και για το διαχωρισµένο κύκλωµα ή κυκλώµατα.

Απαντήσεις σε ερωτήσεις για το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις αυτές είναι προσωπικές θέσεις και απόψεις του υπογράφοντα. ∆εν υποκαθιστούν σε καµιά περίπτωση το Πρότυπο.
Σε περίπτωση τροποποίησης, αλλαγής ή κατάργησης του Προτύπου, δεν είναι εγγυηµένη η έγκαιρη επικαιροποίηση τους.
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