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Ερώηηζη 20. : Ποιοσς κανόνες θέηει ηο ΕΛΟΤ HD 384 όηαν ζε
εγκαηάζηαζη προβλέπονηαι εθεδρικές μονάδες ιδιοπαραγωγής (π.τ.
γεννήηριες);
Απάντηση:
Σν πξόηππν πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθνύο θαλόλεο γηα ηα ζέκαηα απηά ζην ηκήκα 551 (Μνλάδεο
ηδηνπαξαγσγήο ρακειήο ηάζεο).
Σν άξζξν 551.4.2 νξίδεη όηη όηαλ ε κνλάδα ηδηνπαξαγσγήο απνηειεί ηελ ελαιιαθηηθή
(εθεδξηθή) πεγή ηξνθνδόηεζεο κηαο εγθαηάζηαζεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε ζε έλα δεκόζην
δίθηπν δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζην νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα ζύλδεζεο ησλ
γεηώζεσλ ΣΝ, ε πξνζηαζία έλαληη ειεθηξνπιεμίαο από έκκεζε επαθή δελ πξέπεη λα
βαζίδεηαη ζηε ζύλδεζε πξνο ην γεησκέλν νπδέηεξν αγσγό απηνύ ηνπ δηθηύνπ. Πξέπεη,
ζπλεπώο, λα πξνβιέπεηαη έλα θαηάιιειν ειεθηξόδην γείσζεο.
Πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη πάληα ππόςε ε απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 551.1.1: Όηαλ ε
εγθαηάζηαζε έρεη ηξνθνδόηεζε από έλα δεκόζην δίθηπν, ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη
απαηηήζεηο ηνπ θνξέα πνπ είλαη αξκόδηνο γηα ηελ ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ δηθηύνπ.
Οη ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΗ έρνπλ εληνπηζηεί ζηελ Οδεγία Γηαλνκήο ηεο Νν 35. Βαζηθέο
ζπλδεζκνινγίεο (ζθίηζα) από ηελ νδεγία απηή βξίζθνληαη ζηελ επόκελε ζειίδα.
ην άξζξν 551.6 αλαθέξνληαη πξόζζεηεο απαηηήζεηο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηηο ζπλδεδεκέλεο
ζε έλα δεκόζην δίθηπν δηαλνκήο ζηηο νπνίεο ε κνλάδα ηδηνπαξαγσγήο απνηειεί ηελ πεγή
ελαιιαθηηθήο ηξνθνδόηεζεο (εθεδξηθή κνλάδα) νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν
551.6.1: Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα, πνπ ζα είλαη ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην Κεθάιαην
46 γηα ηελ απνκόλσζε θαη κε ηα νπνία ζα εμαζθαιίδεηαη όηη ε κνλάδα ηδηνπαξαγσγήο ζα
είλαη αδύλαην λα ιεηηνπξγεί ζε παξάιιειε ζύλδεζε κε ην δεκόζην δίθηπν δηαλνκήο.
Καηάιιεια κέηξα γηα απηό ην ζθνπό κπνξεί λα είλαη:
- κηα ειεθηξηθή ή κεραληθή ή ειεθηξνκεραληθή αιιεινκαλδάισζε κεηαμύ ησλ κεραληζκώλ,
ιεηηνπξγίαο ή ησλ θπθισκάησλ έιεγρνπ ηεο δηάηαμεο κεηαγσγήο,
- έλα ζύζηεκα θιεηδώκαηνο κε έλα κόλν κεηαθεξόκελν θιεηδί,
- έλαο κεηαγσγηθόο δηαθόπηεο (δηαθόπηεο δηπιήο ελέξγεηαο) ηξηώλ ζέζεσλ κε δηαθνπή ηεο
κηαο πιεπξάο πξηλ από ηε ζύλδεζε ηεο άιιεο,
- κηα απηόκαηε δηάηαμε κεηαγσγήο κε θαηάιιειε αιιεινκαλδάισζε,
- θάζε άιιν κέζν, πνπ ζα παξέρεη ηζνδύλακν βαζκό αζθαιείαο ηεο ιεηηνπξγίαο.

Σσνιστάται, σε όσοσς αστολούνται με μελέτη, εγκατάσταση και σσντήρηση
γεννητριών να μελετήσοσν με προσοτή ολόκληρο το τμήμα 551 τοσ προτύποσ.
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ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο, αιιαγήο ή θαηάξγεζεο ηνπ Πξνηύπνπ, δελ είλαη εγγπεκέλε ε έγθαηξε επηθαηξνπνίεζε ηνπο.
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εκεησζε: Σα ζθίηζα απηά πξνέξρνληαη από ηελ νδεγία ηεο ΓΔΗ Νν 35 θαη παξαηίζεληαη κε
επηθύιιαμε γηα ηελ επηθαηξόηεηα ηνπο.
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