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Ερώτηση 50. : Τι προβλέπει το πρότσπο για την κατασκεσή των πινάκων για
κατοικίες;

Αναλστικότερα:
Πνύ αλαθέξεηαη ζην πξόηππν ΔΛΟΣ ΗD 384 πώο ζα επηιεγεί έλαο πίλαθαο δηακεξίζκαηνο;
Σί δηαζηάζεηο ζα έρεη;
Σί πιηθό ζα ηνπνζεηεζεί; Πώο ζα ηνπνζεηεζεί;
Πώο ζα ζπξκαησζεί; Με ηί αγσγνύο ζα ζπξκαησζεί;
Πνηα είλαη ε ζεηξά ηνπνζεηήζεσο ησλ νξγάλσλ; (Γεληθόο Γηαθόπηεο, Γεληθέο αζθάιεηεο, Γ.Γ.Δ.)
θαη γηαηί;
ΚΑΡΗ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ

Αζήλα, επηέκβξηνο 2007

Απαντήσεις:
Γελ ππάξρνπλ ζην πξόηππν ΔΛΟΣ ΗD 384 εηδηθέο ζπγθεληξσκέλεο αλαθνξέο γηα ηελ
θαηαζθεπή πηλάθσλ γηα θαηνηθίεο.
ε δηάθνξα θεθάιαηα ή παξαγξάθνπο εληνπίδνληαη αλαθνξέο από ηηο νπνίεο πξνθύπηνπλ
απαληήζεηο ζε νξηζκέλα από ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα.
Οη δηαζηάζεηο ηνπ πίλαθα πξέπεη λα επηιέγνληαη κε βάζε ηα πξνβιεπόκελα λα ηνπνζεηεζνύλ
ζε απηόλ ειεθηξνινγηθά πιηθά θαη κε πξόβιεςε γηα κειινληηθέο πξνζζήθεο θαη επεθηάζεηο
αλάινγα κε ηελ δνκή θαη ην κέγεζνο ηεο θαηνηθίαο.
Δδώ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηνλ
πξνζδηνξηζκό ησλ γεληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηκήκαηνο 300 ηνπ
πξνηύπνπ:
-Η πξνβιεπόκελε ρξεζηκνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ε δνκή ηεο θαη νη ηξνθνδνηήζεηο ηεο.
-Οη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη λα εθηίζεηαη.
-Η ζπκβαηόηεηα ηνπ πιηθνύ ηεο.
-Η δπλαηόηεηα ζπληήξεζήο ηεο.
-Οη εθεδξηθέο ηξνθνδνηήζεηο αλ ππάξρνπλ.
Δπεηδή ν ειεθηξηθόο πίλαθαο θαζνξίδεη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηελ δνκή ηεο ειεθηξηθήο
εγθαηάζηαζεο, ηδηαίηεξε βαξύηεηα πξέπεη λα δίδεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηα
άξζξα 314.1, 314.2 θαη 314.3. Αλαιπηηθόηεξα:
Σν άξζξν 314.1 γηα ηελ δηαίξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαζνξίδεη όηη:
Κάζε εγθαηάζηαζε πξέπεη λα δηαηξείηαη ζε όζα θπθιώκαηα ρξεηάδεηαη, έηζη ώζηε:
-Να απνθεύγνληαη νη θίλδπλνη
-Να πεξηνξίδνληαη νη ζπλέπεηεο νπνηαζδήπνηε βιάβεο
-Να δηεπθνιύλνληαη νη ρεηξηζκνί, νη δνθηκέο θαη ε ζπληήξεζε.
Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ρσξηζηά θπθιώκαηα γηα ηα κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ ε ιεηηνπξγία
ηνπο δελ πξέπεη λα επεξεάδεηαη από ηε βιάβε ή ηελ απνκόλσζε άιισλ θπθισκάησλ.
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ΠΡΟΟΥΗ: Οη απαληήζεηο απηέο είλαη πξνζσπηθέο ζέζεηο θαη απόςεηο ηνπ ππνγξάθνληα. Γελ 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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Ο αξηζκόο ησλ θπθισκάησλ πνπ απαηηνύληαη θαη ν αξηζκόο ησλ ζπζθεπώλ θαηαλάισζεο πνπ
ζα ηξνθνδνηνύληαη από θάζε θύθισκα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη
ζπκκόξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 43 πεξί πξνζηαζίαο έλαληη ππεξεληάζεσλ,
ηνπ Κεθαιαίνπ 46 πεξί απνκόλσζεο θαη δηαθνπήο θαη ηνπ Κεθαιαίνπ 52 πεξί ηνπ κέγηζηνπ
επηηξεπόκελνπ ξεύκαηνο ησλ αγσγώλ.
Σν άξζξν 314.2 γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ θπθισκάησλ αλαθέξεη:
Όηαλ κηα εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξα από έλα θπθιώκαηα, θάζε θύθισκα πξέπεη
λα ζπλδέεηαη ζε μερσξηζηή αλαρώξεζε ζε πίλαθα δηαλνκήο. Η ηξνθνδόηεζε ησλ θπθισκάησλ
από ηνλ θεληξηθό πίλαθα δηαλνκήο ή από δεπηεξεύνληεο πίλαθεο δηαλνκήο πξέπεη λα γίλεηαη κε
θξηηήξην ηε δηεπθόιπλζε ησλ ρεηξηζκώλ, ηεο απνκόλσζεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο
ηξνθνδόηεζεο κεηά από ελδερόκελε δηαθνπή εμαηηίαο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο.
Σν άξζξν 314.3 νξίδεη όηη νη ειεθηξηθέο γξακκέο θάζε θπθιώκαηνο πξέπεη λα είλαη ειεθηξηθά
αλεμάξηεηεο από ηηο ειεθηξηθέο γξακκέο θάζε άιινπ θπθιώκαηνο, γηα λα απνθεύγεηαη ε έκκεζε
ελεξγνπνίεζε νπνηνπδήπνηε θπθιώκαηνο πνπ πξννξίδεηαη λα είλαη απνκνλσκέλν.
Σα ειεθηξνινγηθά πιηθά πνπ επηιεγνύλ θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ, ζα πξέπεη λα πιεξνύλ πξόηππα
όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 511.1: Κάζε πιηθό πξέπεη λα είλαη ζύκθσλν κε ην αληίζηνηρν
Πξόηππν ΔΛΟΣ, ή ην αληίζηνηρν Δπξσπατθό Πξόηππν, πνπ ηζρύεη θαηά ηνλ ρξόλν θαηά ηνλ
νπνίν ζπλάπηεηαη ε ζύκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο. Βέβαηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε
θαη ηελ ζύλδεζε ηνπο ζα πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο νδεγίεο πνπ δίδνπλ νη
θαηαζθεπαζηέο ηνπο.
ρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ζπξκάησζεο, πξνηείλεηαη λα αθνινπζνύληαη νη νδεγίεο γηα ειεθηξηθέο
γξακκέο ηνπ κέξνπο 5, αθνύ γηα ηελ ώξα δελ ππάξρεη άιιν ζρεηηθό ειιεληθό πξόηππν.
ρεηηθά κε ηελ ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ νξγάλσλ, πξνηείλεηαη:
Πξώηνο από ηελ πιεπξά ηεο ηξνθνδνζίαο λα ηνπνζεηείηαη θαη λα ζπλδέεηαη ν γεληθόο
δηαθόπηεο γηα λα κπνξεί λα θάλεη ζίγνπξε δηαθνπή θαη απνκόλσζε ζηελ εγθαηάζηαζε.
ηελ ζπλέρεηα λα ζπλδένληαη νη γεληθέο αζθάιεηεο θαη κεηά λα αθνινπζεί ε δηάηαμε δηαθνξηθνύ
ξεύκαηνο. Η απαίηεζε απηή (ζην λα πξνηάζζεηαη αζθάιεηα πξηλ ηελ δηάηαμε δηαθνξηθνύ
ξεύκαηνο) πξνθύπηεη θαη από ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ ησλ δηαηάμεσλ απηώλ.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ απαίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 537.2.5: Όιεο νη
δηαηάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα απνκόλσζε πξέπεη λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνληαη
ζαθώο, π.ρ. κε αλαγξαθή ηνπ θπθιώκαηνο ην νπνίν απνκνλώλνπλ.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη μεθάζαξα ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα, ε ππνρξέσζε γηα δνθηκή
από ην ρξήζηε ησλ δηαηάμεσλ δηαθνξηθνύ ξεύκαηνο θάζε έμη κήλεο, όπσο απηή πξνθύπηεη από
ηελ παξάγξαθν 531.2.1.5 ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΣ HD 384 θαη από ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή
Απόθαζε ΦΑ’ 50/12081/642/26.07.2006).
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