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Ερώτηση 49. : Τι προβλέπει το πρότυπο για τα τυυλά σημεία;
Αναλυτικότερα: Επηηξέπεη ην πξόηππν ΕΛΟΣ HD 384 ηα ηπθιά ζεκεία ζε κηα ειεθηξηθή
εγθαηάζηαζε;
ΚΑΡΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ

Αζήλα, επηέκβξηνο 2007

Απάντηση:
Ο όξνο ‘’ηπθιό ζεκείν’’ δελ ππάξρεη ζην πξόηππν ΕΛΟΣ HD 384. Όκσο ηα πξόηππν ζέηεη
ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο γεληθέο θαη εηδηθέο γηα ηηο ειεθηξηθέο γξακκέο, όπσο:
ην ηκήκα 513 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηηόηεηα, αλαθέξεηαη όηη όια ηα πιηθά, ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη θαη νη ειεθηξηθέο γξακκέο, πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη θαηά ηξόπν πνπ λα
δηεπθνιύλεηαη ε εθηέιεζε ρεηξηζκώλ ζ’ απηά, ε επηζεώξεζε θαη ε ζπληήξεζή ηνπο θαη ε
πξνζέγγηζε ζηηο ζπλδέζεηο ηνπο.
ηα άξζξν 521.1 γηα ηνπο ηξόπνπο εγθαηάζηαζεο ησλ ειεθηξηθώλ γξακκώλ αλαθέξεηαη όηη ν
ηξόπνο εγθαηάζηαζεο θάζε ειεθηξηθήο γξακκήο πξέπεη λα επηιέγεηαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ
ρξεζηκνπνηνύκελσλ αγσγώλ ή θαισδίσλ ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 52- Α, κε ηελ πξνϋπόζεζε
όηη ηόζν νη αγσγνί θαη ηα θαιώδηα, όζν θαη όια ηα ππόινηπα πιηθά ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηηο
πξνβιεπόκελεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο, όπσο νξίδεηαη από ηα αληίζηνηρα πξόηππα ησλ πιηθώλ.
ηελ παξάγξαθν 522.8.1.5 αλαθέξεηαη όηη ζηηο ειεθηξηθέο γξακκέο πνπ νη αγσγνί ή ηα θαιώδηα
ηνπνζεηνύληαη κε έιμε (ηξάβεγκα), πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαηάιιεια κέζα πξόζβαζεο,
ώζηε λα κπνξεί λα εθηειεζζεί απηή ε εξγαζία.
Σέινο ζηελ παξάγξαθν 522.8.1.7 αλαθέξεηαη όηη νη ειεθηξηθέο γξακκέο, πνπ είλαη ζηαζεξά
ζηεξεσκέλεο ή ελζσκαησκέλεο ζηνπο ηνίρνπο, πξέπεη λα έρνπλ δηαδξνκή νξηδόληηα ή
θαηαθόξπθε ή παξάιιειε πξνο ηηο αθκέο ηνπ ρώξνπ, ελώ εθείλεο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε
δηάθελα ηνίρσλ ρσξίο λα είλαη ζηεξεσκέλεο ζ' απηνύο κπνξνύλ λα αθνινπζνύλ ηε ζπληνκόηεξε
δπλαηή δηαδξνκή. ηελ νξνθή ή ην δάπεδν νη ειεθηξηθέο γξακκέο κπνξνύλ λα αθνινπζνύλ ηελ
ζπληνκόηεξε δπλαηή δηαδξνκή.
Εθόζνλ ηεξνύληαη ηα παξαπάλσ δελ ππάξρεη απόθιηζε από ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ.

Απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο γηα ην Πξόηππν ΕΛΟΣ HD 384
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Οθηώβξηνο 2007

ΠΡΟΟΥΗ: Οη απαληήζεηο απηέο είλαη πξνζσπηθέο ζέζεηο θαη απόςεηο ηνπ ππνγξάθνληα. Δελ ππνθαζηζηνύλ ζε θακηά πεξίπησζε ην Πξόηππν.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο, αιιαγήο ή θαηάξγεζεο ηνπ Πξνηύπνπ, δελ είλαη εγγπεκέλε ε έγθαηξε επηθαηξνπνίεζε ηνπο.
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